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א
   .)) أفراد الثِّقات بين القبول والّردِّ ؛ دراسة نظرّية وتطبيقّية (( :عنوان الرسالة 

   .لسلميمتعب بن خلف بن متعب اجلميلي ا :اسم الباحث 
  .الدكتوراه يف احلديث وعلومه : الّدرجة 

  . قبوالً وردا )) أفراد الثّقات (( بيان موقف األئمة النقّاد من :هدف الموضوع 
 اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف قسمني يسبقهما مقدمة عرضت فيها ألهداف البحث ، :خّطة الموضوع 

  .أهم النتائج ، ثُم أحلقت البحث بفهارس فنية ختدمه ، ويقفومها خامتة ، بينت فيها  وخطّته
  . وقع االختيار على هذا املوضوع بسبب اختالف أهل العلم فيه قبوالً وردا :أسباب اختيار الموضوع 

ن فصل يف ومنهم م. إنَّ تفرد الثِّقة مقبول : ومنهم من قال . ِإنَّ تفرد الثِّقة ال يقبل ما مل يتابع : فمنهم من قال 
  .منه ما يقبل ، ومنه ما يرد ؛ بناًء على القرائن الَّيت حتتف ا الرواية : ذلك ، وقال 

  .وترك هذه املسألة بال حترير ينتج عنها االختالف يف منهج التصحيح والتضعيف ، وبالتايل االختالف يف العمل 
  :نتائج البحث 

اديث مرتبطة مبباحث العلَّة ارتباطًا وثيقًا ، وأا يتنازعها عوامل قبول ، وقد أظهرت الدراسة أنَّ هذه األح
: وأا ال ختضع لقاعدة مطّردة ، بل ختضع للقرائن احملتفّة بالرواية عند األئمة النقّاد األوائل ؛ أمثال . وعوامل رد كثرية 

وابن معني ، والبخاري ، والترمذي ، وأيب داود ، وأيب شعبة ، وحيىي القطَّان ، وأمحد بن حنبل ، وعلي بن املديين ، 
مثَّ ضعف النظر إىل العلَّة عند بعض متأخري احملدثني . حامت ، وأيب زرعة الرازيني ، والنسائي ، والدارقطين ، وغريهم 

ائن ، ومن تلك القرائن الَّيت كابن خزمية ، وابن حبان ، واحلاكم ، وكثري ممن جاء بعدهم ، وضعف كذلك إعمال القر
قرينتا التفرد واملخالفة ، وأصبح التفرد عند بعض أهل العلم ال يدلّ على العلّة : ضعف االهتمام بداللتها على العلّة 

وفقدت حكاية األئمة املتقدمني للتفرد بعض ما سيقت ألجله ، فأثّر ذلك على ميزان نقد . بقدر ما يدلّ على الوصف 
 األحاديث ، فرجحت كفّته للقبول اعتدادا بثقة الراوي ، وقبلت أحاديث معلولة بسبب هذا التغير يف امليزان هذه

 قديراسة . النا يف اجلدول الَّذي ختمت به هذه الدوقد ظهر هذا جلي.  
  :التوصيات 

مني املبين على نقد أمثال هذه األحاديث بالنظر إىل  أبرز ما يوصى به أن يسعى يف إبراز منهج األئمة األئمة املتقدـ ١
  .القرائن قبوالً وردا 

  .أنْ تكثَّف اجلهود يف تتبع أثر التصحيح على ظاهر اإلسناد  ـ ٢
 نهاأنْ تقرن تلك األحاديث بأحكام األئمة املتقدمني الَّذين هم أئمة هذا الشأن ؛ لئال ينسب إىل صحيح السنة ما ليس م ـ ٣

.  
من وراء القصد وا .  

  

sybjÛa@ @@ @szjÛa@óÜÇ@ÒŠ’½a@ @

  عبد ا بن سعاف اللحيا�ي/ د.أ    متعب بن خلف السلمي
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٤  

  



  

١  

א
، وسيئات  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

 اوأشهد أن ال إله إال .   ، ومن يضلل فال هادي له  فال مضل لهامن يهده .  أعمالنا
  .  ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وحده ال شريك له

 َُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإال َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَنَياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات  ]  آل

   . ]١٠٢: عمران 
  َياَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها

تَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َآاَن َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َآِثيًرا َوِنَساًء َوا
   . ]١: النِّساء  [  َعَلْيُكْم َرِقيًبا
  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر .َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوال َسِديًدا 

   . ]٧١ ، ٧٠: األحزاب  [  اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما َوَمْن ُيِطِعَلُكْم ُذُنوَبُكْم 
W  

فالشك أن احلديث النبوي مصدر أساسي بعد القرآن الكرمي من مصادر الشريعة 
ه اِإلسالمية ؛ لذلك انصرفت جهود األئمة املتقدِّمني والسلف الصاحل خلدمته والعناية ب

، حتى علموا ما روى كل راٍو وعمن أخذ  فحفظوا أسانيده ومتونه وعرفوا طرقه املختلفة
  . ومن أخذ عنه بل رمبا كتبوا احلديث الواحد من طرق كثرية

لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجهاً  ((:   ـ ا  رمحهـ ) ٢٣٣:  ت( فقد قال ابن معني 
احلديث إذا مل جتمع طرقه مل   ((:  ـ ارمحه  ـ ) ٢٤١:  ت( وقال أمحد  . )١( )) ما عقلناه

:  ـ ا رمحه ـ ) ٢٣٤:  ت( وقال ابن املديين  . )١( ))  تفهمه واحلديث يفسر بعضه بعضاً
  .  )١( )) الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه ((

 حبيث فأصبحت هلم معرفة بغوامض هذا العلم وعلله ورجاله جعلتهم املرجع يف هذا الفن
اتفقوا على تصحيح حديث فهو صحيح أو على تضعيفه فهو ضعيف وإن اختلفوا اختري من إذا 

                                 
   ) .٢/٢١٢ ( )) اجلامع ألخالق الراوي ((    )١(
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  . أقواهلم
حذاق النقّاد من احلفاظ لكثرة  ((:   ـ ارمحه   ـ ) ٧٩٥:  ت( قال ابن رجب 

ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم هلم فهم خاص يفهمون به 
، وهذا   يشبه حديث فالن وال يشبه حديث فالن فيعللون األحاديث بذلكأن هذا احلديث

مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره وإمنا يرجع فيه إىل أهله إىل جمرد الفهم واملعرفة الَّيت خصوا ا 
ومن أهم تلك العلوم الَّيت حازوها معرفة علل احلديث حتى قال .   )١(  )) عن سائر أهل العلم

ألن أعرف علَّة حديث أحب إيلّ  ((:   ـ ارمحه ـ  ) ١٩٨:  ت( ن بن مهدي الرمح  عبد
وجمال هذا العلم هو أحاديث الثِّقات  )٢( ))  من أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي

،   الَّذين يكون اخلطأ يف أحاديثهم أغمض وأخفى منه يف مرويات الضعفاء) املقبولني   (
  .  التفرد أو التفرد مع املخالفة:  ويستدلون على العلّة بأمور منها

ويستعان على إدراك العلّة بتفرد   ((:  ـ ا رمحه ـ ) ٦٤٢:  ت( قال ابن الصالح 
  . )٣( )) الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك

ها الصحيح ، وأن أحاديث الثِّقات من  وهذا يدل على أمهية التفرد يف الداللة على العلّة
  . ومنها املعلول

א ، א ، ، א : א
.   على وجه اخلصوص)) بأفراد الثِّقات ((وقد اعتىن األئمة باألحاديث األفراد عموماً و 

، وال خالف يف رده بني   أن تفرد الضعيف أمره ظاهر)) بأفراد الثِّقات ((ووجه اهتمامهم 
  . راويه ، لكن الشأن فيما تفرد به الثِّقة فإنه قد يقبل وهو معلول بناء على صحة ظاهره وثقة قّادالن

، وعلَّة احلديث يكثر يف  حديث اروح ساقط واه  ((:   )٤٠٥:   ت( قال احلاكم 
، فيخفى عليهم علمه فيصري  ، أن حيدثوا حبديث له علَّة أحاديث الثِّقات

  .  )٤(  )) معلوالً احلديث

                                 
   ) .٢/٧٥٦ ( )) شرح علل التِّرمذي ((    )١(
   ) .١/٢٥٢ ( )) تدريب الراوي ((    )٢(
   ) .٥٣: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٣٦٠ ـ ٣٥٩: ص  ( ))ديث وكمية أجناسه  معرفة علوم احل((    )٤(



éÏa†çcë@L@éãaìäÇë@L@énČîàçcë@L@Êì™ì½a@‰bîna@lbjc:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣  

والثِّقة إذا حدث باخلطأ فحمل عنه وهو ال يشعر  ((:   )٨٥٢:  ت( وقال ابن حجر 
  .  )١(  )) أَنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً للعمل مبا مل يقله الشرع

، أكثرت  ، وأن ميدان العلل هو أحاديث الثِّقات وملا كان التفرد أحد قرائن العلّة
ملطالعة فيها فوجدت فيها ثالثة أمور مهمة نبهتين إىل أن هذه املسألة من مسائل هذا العلم ا

  .  حباجة إىل دراسة
א   :  أا من املسائل الَّيت اختلف أهل العلم يف حكمها على أقوال متضاربة: א

  .  إن تفرد الثِّقة ال يقبل ما مل يتابع: منهم من قال
،    )٢٤١:  ت: (  واإلمام أمحد ) ١٩٨:  ت(  سعيد القطَّان وبه قال حيىي بن

 بعد أن أورد بعض األمثلة ـ:   )٧٩٥:  ت( قال ابن رجب .    )٢٧٥:  ت( داود  وأبو
وهذا الكالم يدل على أن   ((:  ـالدالة على أن اإلمام أمحد وحيىي القطَّان ال يقبالن تفرد الثِّقة 

 تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر وكالم أمحد قريب من النكارة عند حيىي القطَّان ال
:  وقال أبو داود.  )٢(  ))  وأما تصرف الشيخني واألكثرين فيدل على خالف هذا...  ذلك

فإنه ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك وحيىي بن سعيد والثِّقات من أئمة  ((
  . )٣( ))  طعن فيهالعلم ولو احتج حبديث غريب لوجدت من ي

  .  من فرق بني ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثِّقات وبني ما ينفرد به إمامومنهم
وفرق اخلليلي بني ما  ((:   فقال ) ٤٤٦:   ت( وقد نقل ابن رجب هذا عن اخلليلي 

، فما انفرد به إمام أو حافظ  ينفرد به شيخ من الشيوخ الثِّقات وبني ما ينفرد به إمام حافظ
  .  )٤( ))  واحتج به خبالف ما تفرد به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ احلديثقبل

  :  من قال بقبول ما انفرد به الثِّقة مطلقاًومنهم
اتفق مجيع  ((:  ونقل عليه االتفاق يف قوله ) ٤٦٣:  ت( وبه قال اخلطيب البغدادي 

                                 
   ) .١/٢٠٢ ( )) فتح الباري ((    )١(
   ) .٤٥٦ ـ ١/٤٥٤ ( )) شرح علل التِّرمذي ((    )٢(
   ) .٤٦: ص  ( )) رسالة أيب داود إىل أهل مكّة ((    )٣(
  ) . املنتخب ١٨٥ ـ ١/١٦٠ ( )) اإلرشاد ((وهو يف  ) . ١/٤٦٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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٤  

وقد .  )١( )) ... ه غريه لوجب قبولهأهل العلم على أَنه لو انفرد الثِّقة بنقل حديث مل ينقل
  . ـ كما سيأيت ـتبعه على قوله هذا آخرون 

وغين عن التوكيد أن ترك هذه املسألة بال حترير ينتج عنه اختالف يف منهج التصحيح 
،   ويضعفها))  أفراد الثِّقات ((، فقد جند من يرد  والتضعيف وبالتايل اختالف يف العمل

وكلٌ يستدل على منهجه بقول إلمام معترب ممن سبق ذكر يقبلها ويصححها ،  وآخر
  . واختالفهم أقواهلم

 للزم ـ كما نقل عن حيىي القطَّان وأمحد وأيب داود ـمثّ ِإنه لو طرد القول برد تفرد الثِّقة 
  .منه الطَّعن يف األحاديث األفراد املخرجة يف الصحيحني 

א .  م األئمة النقّاد احلكم على كثري من األحاديث بالتفرد أَنه يكثر يف كال: א
، ال نعرفه إال من  غريب( ،   )ال نعرفه إال من حديث فالن ( ،  )تفرد به فالن ( حنو 

فهل هذه األلفاظ دالة على ...  )، ال نعلم أحداً رواه إال فالن  منكر( ،   )حديث فالن 
؟ إذ ينبين على ذلك معرفة موقف الناقد الَّذي  رد؟ أم أطلقت رد الوصف بالتف التعليل

  . أطلق هذا اللفظ من هذا احلديث الفرد
א  بأنه ـ وغريه ـ يف قول اإلمام أمحد )) املنكر (( فسر احلافظ ابن حجر : א

يروي أحاديث  ((:   بن أيب بردةا فقد قال اإلمام أمحد يف بريد بن عبد.  احلديث الفرد
احتج به األئمة كلهم وأمحد وغريه يطلقون املناكري  ((:  فقال احلافظ ابن حجر )٢( )) اكريمن

  . )٣( ))  على األفراد املطلقة
وتبعه على ذلك اللكنوي فنسب إطالق املنكر على جمرد التفرد إىل األئمة القدماء 

:   وبني قول املتأخرين) هذا حديث منكر : (  جيب أن تفرق بني قول القدماء ((:  فقال
فإن القدماء كثرياً ما يطلقونه على جمرد ما تفرد به راويه وإن كان من ) هذا حديث منكر   (

  . )٤( )) واملتأخرون يطلقونه على رواية راٍو ضعيف خالف الثِّقات.  األثبات

                                 
  .بتصرف يسري  ) . ٢/٥٣٩(  للخطيب )) الكفاية ((    )١(
  
  ) . عتر ١/٤٥٥ ( )) شرح علل التِّرمذي ((    )٢(
   ) .٤١٢ص ( )) هدي الساري ((    )٣(
   ) .١٥١ ـ ١٥٠ ( )) الرفع والتكميل ((    )٤(
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٥  

ن  ال يقصدوـ بناء على قول ابن حجر ومن تبعه ـوهذا يعين أن اإلمام أمحد ومن معه 
.   وليس كالمهم متضمن احلكم عليه باإلعالل.   ذه اللفظة الطعن يف احلديث الفرد ورده

فهذا إن صح فإنه خمالف ملا .  وإمنا يقصدون حكاية التفرد الَّذي ال مينع من تصحيح احلديث
 بأنه منكر ـ بناء على ذلك ـوميكن أن يوصف احلديث الفرد .   )) منكر ((تدل عليه لفظة 

  . حيح كما يقال فرد صحيحص

 الَّيت تعد من أكثر األلفاظ دوراناً على ـوإن مل يصح هذا القول ففيه حتوير هلذه اللفظة 
وتفريغ هلا من حمتواها الَّذي قصده الناقد وفيه تعريض ألقوال األئمة .   عن مدلوهلاـألسنتهم 

 إال )) منكر  ((ذ من قول أحدهم وال يؤخ.   واملتضمنة ألحكامهم للذوبانـ الَّذين ذكروا ـ
  .  )) حديث فرد ((:  كما يؤخذ من قوله فيما لو قال

وملا كان املوضوع ذه األمهية وأنه متعلق بأفراد الثِّقات وهي أحاديث كثرية منتشرة يف 
، وأنه مل يبحث يف أي جهة أكادميية حسبما  كافة أبواب السنة بدءاً بالعقائد وحتى الفضائل

 تعاىل يف دراسته امراكز البحوث العلمية وسؤايل بعض أساتذيت املختصني استخرت أفادته 
أفراد الثِّقات  (:  واخترت له عنواناً يتناسب ومعاجلة هذه املسألة وهو) الدكتوراه ( يف حبث 

  . )دراسة نظرية وتطبيقية :  بين القبول والرَّّد

  : ـتعد أهدافاً للبحث  والَّيت ـرجاء أن جييب على األسئلة التالية 

 هل تقبل مطلقاً أم ترد مطلقاً أم )) أفراد الثِّقات ((ما موقف أهل العلم من أحاديث   ـ ١
د؟ فإن كان يفرق بينها فعالم يبىن هذا التفريق.  ؟  يفرق بينها يف القبول والر  .  

؟ أم  ا احلديث، مبعىن هل هو يف كالم أهل العلم علَّة يرد  وهل للتفرد أثر يف الرد  ـ ٢
وإن اختلفوا يف داللة التفرد .  ؟ ؟ أم يطلق ويراد به جمرد الوصف بالتفرد  من قرائن العلّة

وما مدى صحة .   ؟)) أفراد الثِّقات ((على العلّة فما أثر هذا االختالف يف قبول أو رد 
د التا جمر دالقول أن بعض النقّاد القدماء يطلقون النكارة ويريدون؟ فر .  

א א : א
استعراض األحاديث األفراد الَّيت تفرد ا الرواة الثِّقات ومن يف حكمهم والنظر يف 

ومبا أن األحاديث املوصوفة بذلك كثرية جداً قد ألفت فيها . أحكام األئمة عليها قبوالً ورداً 
، فالبديل هو أن  الرسائل احملكومة بوقت معنيوالنظر فيها مجيعاً يتعذر يف مثل هذه .  كتب

 بعد اختيارها عشوائياً مما تنطبق ـ دراسة موسعة ـيدرس أحاديث معينة من تلك األحاديث 
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٦  

، يستخرج منها منهج األئمة يف نقد هذه األحاديث وبيان موقفهم من   عليه الشروط اآلتية
على النظر فيها الدِّراسة النظرية والَّيت متثل وينبين .  ويقاس عليها مثيالا.  احلكم عليها

  . النتيجة للدِّراسة التطبيقية

א : א
  : يراعى يف احلديث املختار الشروط التالية

ويفضل أن .  أن يكون من األحاديث األفراد الَّيت حكى أهل العلم تفرد راويها ا  ـ ١
اد املشهورة الَّيت كثر كالم النقّاد عليها والتمثيل يكون هذا احلديث من األحاديث األفر

  .  ويضاف إليها غريها عند احلاجةـ ما أمكن ـا يف هذا الباب 
واملعتمد .  أن يتفرد به ثقة ومن يف حكمه كالصدوق ، والصدوق الَّذي يهم وحنوه  ـ ٢

مبا ورد يف  البن حجر مع مقارنته )) تقريب التهذيب  ((يف احلكم على الراوي هو 
فإن ظهر يل بعد املقارنة أن قول ابن .    للذَّهيب)) الكاشف (( له ومبا يف )) التهذيب ((

وإالَّ أذكر قوله .   هو األقرب يف بيان حال الراوي اكتفي به)) التقريب  ((حجر يف 
ويراعى يف الصدوق ، والصدوق .  وأضيف إليه ما تدعو احلاجة إىل ذكره باختصار

  . ذي خيطئ أن يكون قد وثَّقه ناقد معتربالَّ
ظاهره القبول :   فيكون ذا الشرط.  أن يوجد من األئمة النقّاد من انتقده ورده  ـ ٣

فتحصل حينئذ املوازنة .   يف حني أَنه مردود عند بعض أهل العلمـولو عند بعضهم  ـ
دبني القبول والر  .  

نوع ؛ حبيث تتنوع يف املوضوع فتشمل كما يراعى يف هذه األحاديث املختارة الت  ـ ٤
وكذا تتنوع باعتبار حال الراوي من .   أحاديث العقائد واألحكام والفضائل وحنو ذلك

وتتنوع كذلك يف التفرد من حيث كونه مطلقاً أو نسبياً وتشمل .  ناحية ثقته وطبقته
رد مع املخالفة والتفرد ، كما أا تشمل أمثلة على التف  كذلك التفرد يف السند واملنت

ومل أكثر منهما وإمنا أوردت التفرد مع املخالفة ؛ ألنَّ من األئمة من .   بلفظة يف احلديث
.  ال يعد املخالفة قادحة فيما تفرد به الثِّقة إذا أمكن اجلمع بني احلديث الفرد وما خالفه

، ويشملها االختالف قبوالً ورداً الَّذي  وأما التفرد بلفظة يف احلديث فإا نوع من التفرد
وإدخال مناذج من هذه األحاديث يف الدِّراسة يكشف جانباً .  )) أفراد الثِّقات ((يعتري 

  . من منهج األئمة يف التعامل مع هذا النوع من التفرد



éÏa†çcë@L@éãaìäÇë@L@énČîàçcë@L@Êì™ì½a@‰bîna@lbjc:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٧  

أن يكون اختيار احلديث بطريقة عشوائية من كتب العلل والسؤاالت والرجال   ـ ٥
  :  وأخص بالذكر منها.   والفوائدواألفراد

، علل احلديث البن أيب  ، وتأريخ الدوري البن معني  معرفة العلل والرجال لإلمام أمحد
، وعلله الصغري بشرح ابن رجب واروحني  ، وعلل الترمذي الكبري بترتيب القاضي  حامت

، وسنن  راين، وأطراف الغرائب واألفراد البن القيس ، وعلل الدارقطين البن حبان
، واملعجم األوسط  ، ومسند البزار ، والكامل البن عدي  ، والضعفاء للعقيلي  الترمذي
، وذيب التهذيب والتلخيص  ، وميزان االعتدال للذَّهيب ، ونصب الراية للزيلعي  للطرباين

  .احلبري البن حجر 

: א
تفرِّد املنصوص على تفرده مقدماً األقوى رتبت األحاديث باعتبار حال الراوي امل

صدوق  ((:  ، منتهياً مبن قيل فيه  )) ثقة حافظ متقن ((:  فاألقوى ، مبتدئاً مبن قيل فيه
  . ))  خيطئ

وقد أكرِّر للراوي الواحد أكثر من .  رجاء أن تتبين العالقة بني حال الراوي وما تفرد به
ف موقف النقّاد من حديث الراوي الواحد مبعىن هل  ليعلم هل خيتلـ وهو قليل ـحديث 

  . ؟  يقبلونه مرة ويردونه أخرى أم يطردون القول باحلكم يف حديثه

א : א
استعملت يف هذا البحث املنهج االستقرائي الَّذي يعين دراسة جزئيات كثرية للوصول 

من .   التحليل واملوازنة واالستنباطمع مراعاة.  إىل حكم أغليب ينطبق عليها وعلى غريها
  : خالل ما يأيت

، وحكى فيه التفرد  ، من كتاب أخرج مؤلفه هذا احلديث أن يساق احلديث الفرد  ـ ١
وإن كان الَّذين حكوا التفرد كثراً فيقدم .  فيذكر احلديث بإسناده مع كالمه عليه

 إال ـ حسب ترتيبهم املعروف  علىـاألصرح يف حكاية التفرد من أصحاب الكتب الستة 
، مثّ األعلى إسناداً من بقية أصحاب  إن وجد أصرح منهم يف حتديد الراوي املتفرِّد فيقدم

  . املصنفات
  . وقد تكون حكاية املخرج للحديث مل يتحدد ا الراوي املتفرِّد فيضاف إليها ما يؤكدها   
ويشار إىل حال من فوقه .   )) هذيبتقريب الت ((أن يبني حال الراوي املتفرِّد من   ـ ٢
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٨  

  . باختصار
.  أن خيرج احلديث خترجياً يهدف منه إىل إبراز الراوي الَّذي عليه مدار احلديث  ـ ٣

  . والغرض من ذلك توكيد تفرده باحلديث أو نفيه
أن تورد املتابعات وتدرس ويبني صحيحها من ضعيفها ملا هلا من أثر يف إثبات التفرد   ـ ٤

  . يبدأ باملتابعة التامة مثّ القاصرةأو نفيه و
مثّ تورد الشواهد لبيان هل هلذا احلديث الفرد أصل وذلك ملا ينبين عليه من أثر يف   ـ ٥

وإن كان احلديث له شواهد كثرية فقد اقتصر على أصحها وأشهرها .   موقف النقّاد منه
  .  وقد أورد ما كان مبعناه عند احلاجة.  حلصول املقصود ا

 الَّيت اعتمدوا عليها يف ـمثّ تورد القرائن .   ل األئمة الَّذين ردوا هذا احلديثتورد أقوا  ـ ٦
 ـ أو يظهر يل ـوقد اجتهد يف اإلضافة إليها مما حيتمل .   املنصوصة منها واملستنبطةـرده 

  . أَنه قرينة مؤثرة
دوا عليها يف قبوله تورد بعد ذلك أقوال األئمة الَّذين قبلوه وما هي القرائن الَّيت اعتم  ـ ٧

وضابط القبول أن ينص إمام على تصحيحه أو خيرجه يف كتابه .  إال إذا مل يقبله أحد
وإذا مل يصحح احلديث .   أو يرد ما يدل على احتجاجه بهـإذا اشترط له الصحة  ـ

  . املدروس أحد األئمة فإين ال أذكر قرائن القبول
القدماء تورد أقواهلم باستيعاب ما أمكن ليستبني علماً أن األئمة النقّاد الكبار    

،  شعبة:   موقفهم من احلديث املدروس ألم هم الَّذين وضعوا املنهج ملن بعدهم أمثال
،  ، ومسلم ، والبخاري ، وابن معني ، وأمحد ، وابن املديين ، وابن مهدي وابن القطَّان
، وغريهم من األئمة  ، والعقيلي ، والنسائي  ، والترمذي ، وأيب داود بن شيبة ويعقوب

مثّ ينظر مع املوازنة إىل .  وشهد هلم باإلمامة يف هذا العلم.   الَّذين عاصروا زمن التدوين
، وابن   ، والدارقطين ديابن ع:  أقوال من جاء بعدهم من أهل العلم بال استيعاب أمثال

، والعراقي وابن تيمية والذَّهيب وابن  ، والضياء املقدسي ، واحلاكم ، وابن حبان  خزمية
  . امللقن وابن حجر وأمحد شاكر واأللباين

  . مثّ خيتم مبا يستنتج من دراسة هذا احلديث يف مسألة تفرد الثِّقة  ـ ٨
  .  البحث السابقةويراعى يف هذه الفقرة أن جتيب على أسئلة أهداف   
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وعلى هذه الدِّراسة التطبيقية تنبين الدِّراسة النظرية لتكون مبثابة النتيجة هلا وإن   ـ ٩
  . تقدمت يف الذكر

؛ ألنَّ كل   آثرت أن أورد جانباً من الدِّراسة النظرية يف ثنايا الدِّراسة التطبيقية  ـ ١٠
مما يستتبع .  عله خيتلف عن غريهحديث حيتف به من املالبسات وقرائن احلال ما جي

وحتى ال يطول الفصل على القارئ بني .  )) تفرد الثِّقة ((اختالف دالالا يف بيان مسألة 
  . املسألة وذا يكون احلديث وحدة متكاملة يف دراسة هذه.   الدِّراسة النظرية والتطبيقية

: א
  : سنة دقة هذا املوضوع وصعوبته ويتضح بعض ذلك فيما يأيتيعلم املختصون يف ال

أن تفرد الثِّقة له ارتباط وثيق بالعلل إذ أن التفرد مظنة للوهم وعلل احلديث أدق   ـ ١
  .  مباحث السنة

وجيذبه إىل الرد تفرده به إذ .  أن ما تفرد به الثِّقة جيذبه إىل القبول حال راويه الثِّقة  ـ ٢
 به مظنة للوهم السيما إذا اجتمع مع التفرد قرائن أخرى كأن يكون الشيخ ِإنَّ تفرده

الَّذي تفرد عنه ممن جيمع حديثه أو أن ما تفرد به تتوافر الدواعي على نقله وغري ذلك من 
  . القرائن الَّيت سيأيت ذكرها

 أن لكل حديث مالبسات وأحوال جتعله خيتلف يف احلكم عن غريه ومن هنا يصعب  ـ ٣
  .  إطالق قاعدة كلية تشمل كل األفراد

 ـأخرى   أو عللـ من أن يصاحب تفرده علَّة ـ غالباً ـأن ما يتفرد به الثِّقة ال يسلم   ـ ٤
منصوصة أو مستنبطة فيصعب القول أن هذا الناقد رد احلديث وطعن فيه ألجل التفرد 

 فال يبقى إال مراعاة . ـ السيما مع غياب تعليلهم ألحكامهم ـومل يراع علَّة أخرى 
  . الفهوم  وهو أمر مظنون قد ختتلف فيه.  سياق كالمهم وحماولة استنباط مرادهم منه

مهما حاول الباحث أن يتعرف على منهج األئمة يف النقد من خالل أقواهلم   ـ ٥
 هة فإنم العمليلن يدركه على وجه الدقة وبكامل تفاصيله وسيبقى ـ بال شك ـوتطبيقا 

 يف ـ ال سيما كبارهم ـمصحوباً بالقصور مقارنة م ألم هلم خربة واسعة جهده 
معرفة األحاديث وخمارجها ومالبسة روايتها وقد شافهوا الرواة ورأوا أصوهلم وخربوا 

وهذا يستلزم .  أحواهلم حتى أصبح هلم حس نقدي يتعذر على من مل خيض جتربتهم
.   سبب اختيارهم هلا ال سيما إذا تتابعوا على قول معنياملصري إىل أقواهلم ولو مل يدرك
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ويكون األمر أصعب فيما لو اختلفوا فإنه ال يفصل بينهم يف دقائق ما خيتلفون فيه إال من 
  . استوعب تلك الدقائق

بل قد خيتلف حكم .   أن األئمة النقّاد قد خيتلفون يف احلديث الواحد قبوالً ورداً  ـ ٦
وقد ال يصرح .   فيصعب حتديد موقفه.  ليه فيقبله مرة ويرده أخرىالناقد الواحد ع

الناقد منهم مبوقفه منه كمن حيكي التفرد أو الغرابة فيحتمل أَنه أراد جمرد حكاية التفرد 
وهذا حيتاج إىل مزيد من إعمال الذهن مع النظر إىل موارد .  وحيتمل أَنه ضمنه اإلعالل

املوطنة علَّه يصرح فيها مبا مل يصرح به يف هذا أخرى مشا  .  
أن الناقد قد حيكي التفرد مع وجود متابعات فيحتمل أَنه اطَّلع عليها ومل يرها تنفي   ـ ٧

وهي مقدِّمة ينبين عليها أمر .  القول بالتفرد لضعفها كما يرد أيضاً أَنه مل يطلع عليها
؟ أم ال يقول بالتفرد  التفرد مع وجود املتابعات الضعيفةهل هذا الناقد يقول ب:   آخر هو

؟ ومعلوم أَنه إذا مل جيزم يف املقدِّمة فإنه ال جيزم مبا يترتب  إال إذا مل يوجد متابعات
 إن ـوهذا حيتاج إىل بذل اجلهد يف إدراك مراد الناقد واالطالع على مؤلفاته .  عليها

  . ه من املتابعات ليعلم موقفـكان له مؤلفات 
أن الناقد الَّذي يرد ما تفرد به الثِّقة قد ال يكون له قول يف راويه وال يعلم هل يوثِّقه   ـ ٨

أَنه :  ومن هنا يصعب أن يقال.  ؟ وال يلزم من توثيق غريه له أن يكون ثقة عنده ال أم
  . ه مل يتبني أمره، أو أَن  رد ما تفرد به الثِّقة ؛ الحتمال أن ال يكون ثقة عنده

، وقد يطلق على وجه التقريب ال اجلزم   له إطالق واسع)) الثِّقة ((مثّ إن مصطلح   ـ ٩
وقد يكون توثيقه يف حال دون حال أو يف شيخ له .  السيما يف درجات الثِّقة غري القوي

 أن واألئمة خيتلفون يف توثيق الراوي ما بني متساهل ومتشدد ومعتدل فلزم.  دون شيخ
، وما  جيمع يف النظر بني موقف الناقد من الرواة عموماً وبني موقفه من الراوي املعني

 هل وقف الناقد هذا املوقف ألجل حال الراوي ملا فيه ـ حال الرد ـتفرد به ؛ ليعلم يف 
.   ما مل يتابع، أو ألجل أن الناقد ال يقبل تفرد الراوي   من ضعف وبسببه ال حيتمل تفرده

يضاف .   وذا يظهر صعوبة إدراك مراد الناقد لكثرة ما حيتف حبكمه من العوامل املؤثرة
إىل ذلك أن بعض النقّاد ال يطرد منهجهم يف التشدد أو التساهل فقد يتساهل املتشدد 

وقد جيد .  فمن هنا كانت املسألة على وجه التقريب.   أحياناً وقد حيصل عكسه
  . مستنداً للمخالفةاملخالف 



éÏa†çcë@L@éãaìäÇë@L@énČîàçcë@L@Êì™ì½a@‰bîna@lbjc:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

١١  
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א
قسم الدِّراسة :  وثانيهما.  قسم الدِّراسة النظرية:  أوهلما:  قسمت البحث إىل قسمني

  . التطبيقية

  : فأما قسم الدِّراسة النَّظريَّة فيشمل ما يلي

  :المقدِّمة 
، وطريق الوصول  ه، وأهداف ، وعنوانه  ، وأمهيته أسباب اختيار املوضوع:  وتشمل

،   ، وترتيبها ، وشروط اختيار األحاديث الواردة يف الدِّراسة التطبيقية إىل هذه األهداف
  .  ، وخطة حبثه ، وصعوبته ، إضافة إىل دقة املوضوع ومنهج دراستها

  الباب اَألوَّل

א( א)א א א
אא Wأفراد الثِّقات ( ف  تعري(  .  

  .يف اللّغة ) أفراد الثِّقات ( تعريف :   املبحث اَألولـ
  . تعريف األفراد والثِّقة يف االصطالح:   املبحث الثَّاينـ
  .  باعتباره لقبا على هذه املسألة املعينة) أفراد الثِّقات (  املبحث الثَّالث تعريف ـ
  .  ملعىن الفرداأللفاظ املرادفة:   املبحث الرابعـ
  . مظان أفراد الثِّقات:   املبحث اخلامسـ

אא Wاملتابعات والشواهد  .  
  . تعريف املتابعة والشاهد وعالقتها بالتفرد:   املبحث اَألولـ

  . تعريف املتابعة والشاهد:   املطلب اَألولـ
  . عالقة املتابعة والشاهد بالتفرد:   املطلب الثَّاينـ
  . أثر املتابعة يف النقد:   املبحث الثَّاينـ

  .  االستدالل باملتابعة على صحة ما رواه الراوي غري القوي:   املطلب اَألولـ
  .  االستدالل باملتابعة على تقوية الراوي وحتسني حاله:   املطلب الثَّاينـ
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  . غمز الراوي بانتفاء املتابع:   املطلب الثَّالثـ
  . املتابعات املعتربة وغري املعتربة وأثرها يف إثبات التفرد أو نفيه:  ث الثَّالث املبحـ

  . املتابعة املعتربة يف نفي التفرد:   املطلب اَألولـ
  . املتابعة الَّيت ال تنفي التفرد:   املطلب الثَّاينـ

אא W األلفاظ االصطالحية املقاربة  ) فردوعالقتها به ،  )للت.  
  . عالقة احلديث الفرد باحلديث الصحيح:   املبحث اَألولـ
  .  عالقة احلديث الغريب باحلديث الفرد:   املبحث الثَّاينـ
  . عالقة احلديث املنكر باحلديث الفرد:   املبحث الثَّالثـ
  . باحلديث الفرد) الشاذ ( عالقة احلديث :   املبحث الرابعـ
  . بتفرد الثِّقة) زيادة الثِّقة ( عالقة :  مس املبحث اخلاـ

  الباب الثَّاني

א א מ
אא Wدفرأقسام الت  .  

  . أقسام التفرد باعتبار اإلطالق والتقييد:   املبحث اَألولـ
  . أقسام التفرد باعتبار موضع الغرابة:   املبحث الثَّاينـ
  . أقسام التفرد باعتبار الراوي:   املبحث الثّالثـ
  .  أقسام التفرد باعتبار املروي:   املبحث الرابعـ

אא Wد مبباحث العلّةفرعالقة الت  :  
  . معىن العلّة وعالقتها بالتفرد:   املبحث اَألولـ

  .  العلّة يف اللّغة:   املطلب اَألولـ
  . العلّة يف االصطالح:  الثَّاين املطلب ـ
  . نشأة نقد التفرد:   املطلب الثَّالثـ
  . دور التفرد يف الكشف عن العلّة:   املطلب الرابعـ
  . )تفرد الثِّقة ( دقة مسلك العلّة يف :   املطلب اخلامسـ
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  . أخطاء الثِّقات وأثرها يف التعليل:   املبحث الثَّاينـ
  . ، وله أحوال خمتلفة  الثِّقة قد خيطئ:  ل املطلب اَألوـ
  .  املطلب الثَّاين اخلطأ وأثره على حال الراويـ

  الباب الّثالث

א
אא Wدفرأسباب الت   .  

  . أسباب غري ناجتة عن اخلطأ:   املبحث اَألولـ
  .  ة عن اخلطأأسباب ناجت:   املبحث الثَّاينـ

אא Wاقد على احلديث الفرد وعالقتها بالتعليلاأللفاظ الَّيت يطلقها الن  .  
  . ألفاظ التفرد وداللتها على العلَّة:   املبحث اَألولـ
األلفاظ األخرى غري التفرد الَّيت حيكم ا الناقد على :   املبحث الثَّاينـ

  . الفرد احلديث

   الرَّابعالباب

א(א )א
אא Wالتباين بني املتقدِّمني واملتأخرين من احملدثني   .  

  . متيز األئمة املتقدِّمني على املتأخرين وأسباب ذلك:   املبحث اَألولـ
  . دقة منهج النقد عند األئمة املتقدِّمني:   املبحث الثَّاينـ
  .  ضعف متأخري احملدثني مقارنة مبا كان عليه األوائل:  الثَّالث املبحث ـ

אא W أفراد الثِّقات (  موقف احملدثني املتقدِّمني من( .  
  . عرض أقواهلم:   املبحث اَألولـ
  . الدِّراسة والترجيح:   املبحث الثَّاينـ
  . )تفرد الثِّقة ( لنقّاد يف القرائن الَّيت يراعيها األئمة ا:   املبحث الثَّالثـ

אא W دوين مند الثِّقة (  موقف احملدثني املتأخرين عن عصر التتفر( .  
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  . عرض أقواهلم:   املبحث اَألولـ
  . مقارنة هذه األقوال بأقوال األئمة املتقدِّمني:   املبحث الثَّاينـ
  . تفرد به الثِّقةمناقشه القول بقبول ما :   املبحث الثَّالثـ

وأما القسم الثَّاني وهو الدِّراسة التَّطبيقيَّة ؛ فيشمل دراسة مائة حديث 
  . من األحاديث األفراد

  . ، والفهارس ثّم الخاتمة
  : وقد التزمت يف هذا البحث مبا يأيت

، بذكر املصدر مع رقم  خرجت األحاديث وعزوا إىل مصادرها من كتب السنة ـ
وقد اقتصرت على بعضها يف أحيان .   ـ إن وجد ـلصفحة ورقم احلديث  ورقم ااجلزء
  . قليلة
 ترمجت للرجال الَّذين وردوا يف أسانيد األحاديث والَّذين احتجت للكشف عن ـ

 ومل أذكر رقم الترمجة ـ يف الغالب ـ البن حجر ))  تقريب التهذيب ((حاهلم من 
  . لسهولة الوصول إليها

ج قد ال أعزو النقول الَّيت سبق ذكرها وإغفايل هلا يعين أا سبقت  يف مبحث االستنتاـ
  . قريباً يف ثنايا هذا احلديث

 ورمبا ـ ما أمكن ـ وثقت املعلومات الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها األصلية ـ
واكتفيت يف العزو بذكر .  عزوت إىل أكثر من مصدر مبالغة يف التوثيق وإفادة القارئ

  . ورمبا أغفل ذكر املؤلف أحياناً لشهرة الكتاب أو لتكرر ذكره.    واملؤلفالكتاب
؛ طلباً لالختصار وختفيفاً  وأرجأت بيانات النشر املفصلة إىل فهرس املصادر واملراجع ـ

  . للهوامش
  .  شرحت بعض األلفاظ الغريبة مستعيناً يف ذلك بالقواميس اللغوية املعتمدةـ
  .   الفهارس تقرب االستفادة منه أحلقت بالبحث مجلة منـ
  :  الرموز واالصطالحاتـ

  . البخاري ومسلم:   الشيخان
  . الدِّراسة التطبيقية:  )ت .  د( 
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، وأشكره على أن يسر وأعان على   تعاىل وأثين عليه مبا هو أهلهاويف اخلتام أمحد 
 والدي ـ يف األمر بشكره األمر بشكرمها امثّ أشكر من قرن .  إمتام هذا البحث املتواضع

، على ما قاما به من تنشئيت وتربييت يف    وأمدمها بوافر الصحةا حفظهما ـالكرميني 
، ويصلح   أن ميد يف عمرمهاافأسأل .  ، ومن رعاييت واالهتمام يب يف الكرب الصغر
  . ويدخلهما اجلنة،   ، وخيتم هلما باخلامتة احلسنة ، ويبارك يف ذريتهما عملهما

، وأن يبارك جهودهم يف  كما أتقدم بشكري إىل القائمني على هذه اجلامعة املباركة
  ، وأن جيزيهم خري اجلزاء على االهتمام خبدمة سنة النيب ، وخدمة املسلمني نصرة اإلسالم

،   قيقةومن مثّ متابعتهم املتابعة الد.  وحث الطلبة على تسجيل املوضوعات النافعة فيها
 مما له كبري األثر يف التحصيل.  حصوهلم على الفائدة املرجوة هلمللتأكد من 

  . للطالب العلمي
، أو  ، أو نصحاً ، أو معلومة كما أتقدم بشكري إىل كل من أسدى إيل معونة

 بن سعاف اللحياين ا عبد:  ، ويف مقدمتهم فضيلة األستاذ الدكتور  ، أو تقومياً مناقشة
والذي مل .   على إعداد هذه الرِّسالة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت كتاباًاملشرف

، مقتدياً  ، ولني اجلانب ، ودماثة اخللق ، مع سعة الصدر ، والتقومي يألوا جهداً يف التوجيه
 أن جيزيه افأسال .   يف ذلك بأسالفه احملدثني الَّذين يعتنون بفقه النفس اعتناءهم بالعلم

،   ، وأن حيشره يف زمرة العلماء العاملني من أفادهم من الطلبة خري اجلزاء وأمتهعين وعن 
مثّ ِإنه ال يتعجب الواقف على ما يف هذا البحث .  ، وأن يبارك له يف ذريته وأن ينفع بعلمه

َوَلْو َآاَن ِمْن  :  تعاىل اقال .  ، فإن هذا ال يسلم منه بشر ، وزلل ، وخطأ من سهو
   . ]٨٢: النِّساء  [   َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َآِثيًراِعْنِد

، يف   وأرجو أن أوافق الصواب ((:  وما أحسن اعتذار أيب هالل العسكري حيث قال
، أو تعرض فيه  وإن وجد يف بعض فصوله خطل.   مجيع ما ضمنت يف هذه األبواب

، ال  ؛ ألنَّ النقصان منوط باإلنسان قبيح شنيع، وال   ، فغري بديع ، أو ختلله خلل لزلل
، وقد مشل العيب كل شئ حتى صار يف وجنة   ، وقوله وفعله  يسلم منه خلقه وخلقه

  :  القمر سفعة فقلت
  معايب حتَّى البدر أآلف أسفعوفي آل شئ حين تخبر أمره  
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  . )١٤( ))  التوفيقوبا،   ، فقد حسن كله والشيء إذا سلم جله
، فما من مرة  قرأت كتاب الرِّسالة على الشافعي مثانني مرة:  وقال الفقيه أبو إبراهيم املزين

 أن يكون كتاباً صحيحاً غري كتابه ا، أىب   هيه(( : وكان يقف على خطأ فقال الشافعي ِإالَّ
(( )١٥(  .  

،  رة يف العلم، ونز  ، مع قلة يف الوقت ، واستغرقت قدريت وحسيب أين بذلت جهدي
،  ، أو زل قلمي  ، وإن أخطأت يف فهمي   وحده فله احلمد واملنةافإن أصبت فمن 

  . ، وأسأله العفو والتجاوز عنه  من ذلكا، فأستغفر  قصر تعبريي عما يف نفسي أو
وأن .  ، وأن يكتب هلذا اجلهد القبول أن يرزقين اإلخالص يف عملي كله اوأسال 

، أو  ، أو تأمله  ، أو نظر فيه وأن ينفع به كل من قرأه.   عملي عنده من صاحلجيعله
  . استفاد منه

  .  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثرياًاوصلَّى 

  متعب بن خلف بن متعب اجلميلي السلمي
  

من يف يوم اخلميس الثَّاين من شهر صفر سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد األلف 
  .  اهلجرة املباركة على صاحبها أفضل الصالة والسالم مبدينة الطائف

  

 

                                 
   ) .١١٢ ـ ١/١١١ ( )) ديوان املعاين ((    )١٤(
   ) .١/٤ ( ))ي  كشف األسرار عن أصول البزدو((    )١٥(
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Abstract 
Title of the Study: The Individualized Trustworthy Between Acceptance and Rejection . 
Aims of the Study : Presenting the attitudes of critical Imams toward the individualized 
trustworthy  regarding  acceptance and rejection . 
Plan of the Study :The nature of the research   necessitated dividing it into two parts 
preceded by a preamble in which I presented the aims of the study , its procedure ,and a 
conclusion through which  I highlighted the significant findings ,and finally the index .  
Factors Behind Choice of the Topic : The topic was chosen because of the 
discrepancy among scholars regarding acceptance and rejection of the individualized 
trustworthiness . Some scholars said that individualized  trustworthiness would not be 
accepted unless pursued , others said that it was accepted while a third group , on the 
basis of the related evidence of the narrative , detailed the issue reiterating their 
attitudes pertaining  acceptance and rejection .  
Leaving the issue without being resolved , leads to the discrepancy in the correction and 
weakening methods which will eventually lead to different practices .  
Findings of the Study  : The study shows  that these Hadiths are strongly related to 
causation research affected by many acceptance and rejection factors which are not 
subjected to a sequential rule , but to the  associated evidences provided by the early 
critical imams such as :  Shuaba, Yahia, Al-Qattan , Ahmed Ibn Hanbal , Ali Ibn Al-
Mudeini, Ibn Mueen , Bukhari, Tirmithi, Abee Dawood , Abee Hatim , Abee Zaraa Al-
Raziyeen , Al-Nisaee , Al-Dar qutnee, et.al. 
Late narrators  such as : Ibn Khuzeimah , Ibn Hayyan , Al-Hakim and those who 
followed bore a weak consideration  for the activation of evidences among which  were 
those  of individualization and opposition . For some scholars individualization did no 
more denote the cause than the description .   
Thus the individualization issue of the early Imams lost the goal for which it was 
initiated . This left an impact upon the criticism of these Hadiths . Consequently , it 
became more accepted for the trustworthiness of the narrator . Due to the change in the 
critical standards , weak Hadiths were accepted. All this has been outlined in the tables 
with which I concluded the study . 
Recommendations : 

1- The researcher recommends highlighting methods adopted by the early Imams 
that were based on the criticism of such Hadiths , regarding acceptance or rejection 
of evidence .  
2- Intensifying efforts in tracing the effects of correction upon the attribution 
phenomenon .  
3-  Relating those Hadiths to the laws of the early Imams of concern lest a non-
sunnah issue be ascribed to it .  
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@áîÔÛa@åia@ÞbÓـ رمحه اللَّه تعاىل ـZ@@ @
   وأما الثقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به ؛ مل يكن تفرده علة((

 يبد الثقات بسنن عن النفكم قد تفرة١( ))  عملت هبا األم(  
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  ) .٣/٢٢٤ ()) ذيب السنن ((    )١(
  
  
 



  

٧  

א
، وسيئات  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

 اوأشهد أن ال إله إال .  ، ومن يضلل فال هادي له  فال مضل لهامن يهده .  أعمالنا
  . ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وحده ال شريك له

 َمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإال َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَنَياَأيَُّها الَِّذيَن َءا  ]  آل

   . ]١٠٢: عمران 

  َياَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها
َساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َآاَن َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َآِثيًرا َوِن

   . ]١: النساء  [  َعَلْيُكْم َرِقيًبا

  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر .َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوال َسِديًدا 
   . ]٧١ ، ٧٠: األحزاب  [  اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما ُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِعَلُكْم ُذ

W  

فالشك أن احلديث النبوي مصدر أساسي بعد القرآن الكرمي من مصادر الشريعة 
والعناية به اِإلسالمية ؛ لذلك انصرفت جهود األئمة املتقدمني والسلف الصاحل خلدمته 

، حتى علموا ما روى كل راٍو وعمن أخذ  فحفظوا أسانيده ومتونه وعرفوا طرقه املختلفة
  . ومن أخذ عنه بل رمبا كتبوا احلديث الواحد من طرق كثرية

لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجهاً  ((:  ـ ا  رمحهـ ) ٢٣٣:  ت( فقد قال ابن معني 
احلديث إذا مل جتمع طرقه مل  ((:  ـ ارمحه  ـ  )٢٤١:  ت( د وقال أمح . )١( )) ما عقلناه

:  ـ ا رمحه ـ ) ٢٣٤:  ت( وقال ابن املديين  . )١( )) تفهمه واحلديث يفسر بعضه بعضاً
  . )١( )) الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه ((

 هذا الفن حبيث فأصبحت هلم معرفة بغوامض هذا العلم وعلله ورجاله جعلتهم املرجع يف
اتفقوا على تصحيح حديث فهو صحيح أو على تضعيفه فهو ضعيف وإن اختلفوا اختري من إذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢١٢ ( )) اجلامع ألخالق الراوي ((    )١(
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  . أقواهلم

حذاق النقّاد من احلفاظ لكثرة  ((:  ـ ارمحه  ـ  )٧٩٥:  ت( قال ابن رجب 
ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم هلم فهم خاص يفهمون به 

، وهذا  هذا احلديث يشبه حديث فالن وال يشبه حديث فالن فيعللون األحاديث بذلكأن 
مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره وإمنا يرجع فيه إىل أهله إىل جمرد الفهم واملعرفة الَّيت خصوا ا 

ومن أهم تلك العلوم الَّيت حازوها معرفة علل احلديث حتى قال .  )١( )) عن سائر أهل العلم
ألن أعرف علَّة حديث أحب إيلّ  ((:  ـ ارمحه ـ  ) ١٩٨:  ت( الرمحن بن مهدي  عبد

وجمال هذا العلم هو أحاديث الثِّقات  )٢( )) من أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي
،  الَّذين يكون اخلطأ يف أحاديثهم أغمض وأخفى منه يف مرويات الضعفاء) املقبولني  (

  . التفرد أو التفرد مع املخالفة:  بأمور منهاويستدلون على العلّة 

ويستعان على إدراك العلّة بتفرد  ((:  ـ ا رمحه ـ ) ٦٤٢:  ت( قال ابن الصالح 
  . )٣( )) الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك

لثِّقات منها الصحيح ، وأن أحاديث ا وهذا يدل على أمهية التفرد يف الداللة على العلّة
  . ومنها املعلول

א ، א ، ، א : א
.   على وجه اخلصوص)) بأفراد الثِّقات ((وقد اعتىن األئمة باألحاديث األفراد عموماً و 

ه بني ، وال خالف يف رد  أن تفرد الضعيف أمره ظاهر)) بأفراد الثِّقات ((ووجه اهتمامهم 
  . راويه ، لكن الشأن فيما تفرد به الثِّقة فإنه قد يقبل وهو معلول بناء على صحة ظاهره وثقة النقّاد

، وعلَّة احلديث يكثر يف  حديث اروح ساقط واه ((:   )٤٠٥:  ت( قال احلاكم 
، فيخفى عليهم علمه فيصري  ، أن حيدثوا حبديث له علَّة أحاديث الثِّقات

  . )٤( )) معلوالً يثاحلد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٧٥٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
)٢(    ))١/٢٥٢ ( ))اوي  تدريب الر. (   
   ) .٥٣: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٣٦٠ ـ ٣٥٩: ص  ( )) معرفة علوم احلديث وكمية أجناسه ((    )٤(
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٩  

والثِّقة إذا حدث باخلطأ فحمل عنه وهو ال يشعر  ((:   )٨٥٢:  ت( وقال ابن حجر 
  . )١( )) أَنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً للعمل مبا مل يقله الشرع

، أكثرت  ، وأن ميدان العلل هو أحاديث الثِّقات وملا كان التفرد أحد قرائن العلّة
املطالعة فيها فوجدت فيها ثالثة أمور مهمة نبهتين إىل أن هذه املسألة من مسائل هذا العلم 

  . حباجة إىل دراسة

א   :  أا من املسائل الَّيت اختلف أهل العلم يف حكمها على أقوال متضاربة: א

  .  إن تفرد الثِّقة ال يقبل ما مل يتابع: منهم من قال

،   )٢٤١:  ت: (  واإلمام أمحد ) ١٩٨:  ت( ال حيىي بن سعيد القطَّان وبه ق
 بعد أن أورد بعض األمثلة ـ:   )٧٩٥:  ت( قال ابن رجب .   )٢٧٥:  ت( داود  وأبو

وهذا الكالم يدل على أن  ((:  ـالدالة على أن اإلمام أمحد وحيىي القطَّان ال يقبالن تفرد الثِّقة 
لقطَّان ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر وكالم أمحد قريب من النكارة عند حيىي ا

:  وقال أبو داود.  )٢( )) وأما تصرف الشيخني واألكثرين فيدل على خالف هذا...  ذلك
فإنه ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك وحيىي بن سعيد والثِّقات من أئمة  ((

  . )٣( )) لوجدت من يطعن فيهالعلم ولو احتج حبديث غريب 

  .  من فرق بني ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثِّقات وبني ما ينفرد به إمامومنهم

وفرق اخلليلي بني ما  ((:  فقال ) ٤٤٦:  ت( وقد نقل ابن رجب هذا عن اخلليلي 
و حافظ ، فما انفرد به إمام أ ينفرد به شيخ من الشيوخ الثِّقات وبني ما ينفرد به إمام حافظ

  . )٤( )) قبل واحتج به خبالف ما تفرد به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ احلديث

  :  من قال بقبول ما انفرد به الثِّقة مطلقاًومنهم

اتفق مجيع  ((:  ونقل عليه االتفاق يف قوله ) ٤٦٣:  ت( وبه قال اخلطيب البغدادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٠٢ ( )) فتح الباري ((    )١(
   ) .٤٥٦ ـ ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٤٦: ص  ( )) رسالة أيب داود إىل أهل مكّة ((    )٣(
  ) . املنتخب ١٨٥ ـ ١/١٦٠ ( )) اإلرشاد ((وهو يف  ) . ١/٤٦٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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١٠  

وقد .  )١( )) ... يث مل ينقله غريه لوجب قبولهأهل العلم على أَنه لو انفرد الثِّقة بنقل حد
  . ـ كما سيأيت ـتبعه على قوله هذا آخرون 

وغين عن التوكيد أن ترك هذه املسألة بال حترير ينتج عنه اختالف يف منهج التصحيح 
،   ويضعفها)) أفراد الثِّقات ((، فقد جند من يرد  والتضعيف وبالتايل اختالف يف العمل

ويصححها ، وكلٌ يستدل على منهجه بقول إلمام معترب ممن سبق ذكر يقبلها  وآخر
  . واختالفهم أقواهلم

 للزم ـ كما نقل عن حيىي القطَّان وأمحد وأيب داود ـمثّ ِإنه لو طرد القول برد تفرد الثِّقة 
  .منه الطَّعن يف األحاديث األفراد املخرجة يف الصحيحني 

א .  كثر يف كالم األئمة النقّاد احلكم على كثري من األحاديث بالتفرد أَنه ي: א
، ال نعرفه إال من  غريب( ،  )ال نعرفه إال من حديث فالن ( ،  )تفرد به فالن ( حنو 

فهل هذه األلفاظ دالة على ...  )، ال نعلم أحداً رواه إال فالن  منكر( ،  )حديث فالن 
؟ إذ ينبين على ذلك معرفة موقف الناقد الَّذي  لوصف بالتفرد؟ أم أطلقت رد ا التعليل

  . أطلق هذا اللفظ من هذا احلديث الفرد

א  بأنه ـ وغريه ـ يف قول اإلمام أمحد )) املنكر (( فسر احلافظ ابن حجر : א
 أحاديث يروي ((:   بن أيب بردةا فقد قال اإلمام أمحد يف بريد بن عبد.  احلديث الفرد

احتج به األئمة كلهم وأمحد وغريه يطلقون املناكري  ((:  فقال احلافظ ابن حجر )٢( )) مناكري
  . )٣( )) على األفراد املطلقة

وتبعه على ذلك اللكنوي فنسب إطالق املنكر على جمرد التفرد إىل األئمة القدماء 
:  وبني قول املتأخرين) يث منكر هذا حد: (  جيب أن تفرق بني قول القدماء ((:  فقال

فإن القدماء كثرياً ما يطلقونه على جمرد ما تفرد به راويه وإن كان من ) هذا حديث منكر  (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف يسري  ) . ٢/٥٣٩(  للخطيب )) الكفاية ((    )١(
  
  ) . عتر ١/٤٥٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٤١٢ص ( )) هدي الساري ((    )٣(
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١١  

  . )١( )) واملتأخرون يطلقونه على رواية راٍو ضعيف خالف الثِّقات.  األثبات

 ال يقصدون ـ بناء على قول ابن حجر ومن تبعه ـوهذا يعين أن اإلمام أمحد ومن معه 
.  وليس كالمهم متضمن احلكم عليه باإلعالل.  ذه اللفظة الطعن يف احلديث الفرد ورده

فهذا إن صح فإنه خمالف ملا .  وإمنا يقصدون حكاية التفرد الَّذي ال مينع من تصحيح احلديث
أنه منكر  بـ بناء على ذلك ـوميكن أن يوصف احلديث الفرد .  )) منكر ((تدل عليه لفظة 

  . صحيح كما يقال فرد صحيح

 الَّيت تعد من أكثر األلفاظ دوراناً على ـوإن مل يصح هذا القول ففيه حتوير هلذه اللفظة 
وتفريغ هلا من حمتواها الَّذي قصده الناقد وفيه تعريض ألقوال األئمة .   عن مدلوهلاـألسنتهم 

 إال )) منكر ((وال يؤخذ من قول أحدهم .   واملتضمنة ألحكامهم للذوبانـ الَّذين ذكروا ـ
  . )) حديث فرد ((:  كما يؤخذ من قوله فيما لو قال

وملا كان املوضوع ذه األمهية وأنه متعلق بأفراد الثِّقات وهي أحاديث كثرية منتشرة يف 
ما ، وأنه مل يبحث يف أي جهة أكادميية حسب كافة أبواب السنة بدءاً بالعقائد وحتى الفضائل

 تعاىل يف دراسته اأفادته مراكز البحوث العلمية وسؤايل بعض أساتذيت املختصني استخرت 
أفراد الثِّقات  (:  واخترت له عنواناً يتناسب ومعاجلة هذه املسألة وهو) الدكتوراه ( يف حبث 

  . )دراسة نظرية وتطبيقية :  بين القبول والرَّّد

  : ـ والَّيت تعد أهدافاً للبحث ـرجاء أن جييب على األسئلة التالية 

 هل تقبل مطلقاً أم ترد مطلقاً أم )) أفراد الثِّقات ((ما موقف أهل العلم من أحاديث   ـ ١
د؟ فإن كان يفرق بينها فعالم يبىن هذا التفريق.  ؟ يفرق بينها يف القبول والر .  

؟ أم  ة يرد ا احلديث، مبعىن هل هو يف كالم أهل العلم علَّ وهل للتفرد أثر يف الرد  ـ ٢
وإن اختلفوا يف داللة التفرد .  ؟ ؟ أم يطلق ويراد به جمرد الوصف بالتفرد من قرائن العلّة

وما مدى صحة .   ؟)) أفراد الثِّقات ((على العلّة فما أثر هذا االختالف يف قبول أو رد 
  . ؟ جمرد التفردالقول أن بعض النقّاد القدماء يطلقون النكارة ويريدون ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٥١ ـ ١٥٠ ( )) الرفع والتكميل ((    )١(
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١٢  

א א : א
استعراض األحاديث األفراد الَّيت تفرد ا الرواة الثِّقات ومن يف حكمهم والنظر يف 

ومبا أن األحاديث املوصوفة بذلك كثرية جداً قد ألفت فيها . أحكام األئمة عليها قبوالً ورداً 
، فالبديل هو أن   مثل هذه الرسائل احملكومة بوقت معنيوالنظر فيها مجيعاً يتعذر يف.  كتب

 بعد اختيارها عشوائياً مما تنطبق ـ دراسة موسعة ـيدرس أحاديث معينة من تلك األحاديث 
، يستخرج منها منهج األئمة يف نقد هذه األحاديث وبيان موقفهم من  عليه الشروط اآلتية

وينبين على النظر فيها الدراسة النظرية والَّيت متثل .  ويقاس عليها مثيالا.  احلكم عليها
  . النتيجة للدراسة التطبيقية

א : א
  : يراعى يف احلديث املختار الشروط التالية

ويفضل أن .  أن يكون من األحاديث األفراد الَّيت حكى أهل العلم تفرد راويها ا  ـ ١
اديث األفراد املشهورة الَّيت كثر كالم النقّاد عليها والتمثيل يكون هذا احلديث من األح

  .  ويضاف إليها غريها عند احلاجةـ ما أمكن ـا يف هذا الباب 

واملعتمد .  أن يتفرد به ثقة ومن يف حكمه كالصدوق ، والصدوق الَّذي يهم وحنوه  ـ ٢
ع مقارنته مبا ورد يف  البن حجر م)) تقريب التهذيب ((يف احلكم على الراوي هو 

فإن ظهر يل بعد املقارنة أن قول ابن .   للذَّهيب)) الكاشف (( له ومبا يف )) التهذيب ((
وإالَّ أذكر قوله .   هو األقرب يف بيان حال الراوي اكتفي به)) التقريب ((حجر يف 

لصدوق ويراعى يف الصدوق ، وا.  وأضيف إليه ما تدعو احلاجة إىل ذكره باختصار
  . الَّذي خيطئ أن يكون قد وثَّقه ناقد معترب

ظاهره القبول :  فيكون ذا الشرط.  أن يوجد من األئمة النقّاد من انتقده ورده  ـ ٣
فتحصل حينئذ املوازنة بني .   يف حني أَنه مردود عند بعض أهل العلمـولو عند بعضهم  ـ

دالقبول والر .  

ختارة التنوع ؛ حبيث تتنوع يف املوضوع فتشمل كما يراعى يف هذه األحاديث امل  ـ ٤
وكذا تتنوع باعتبار حال الراوي من .  أحاديث العقائد واألحكام والفضائل وحنو ذلك

وتتنوع كذلك يف التفرد من حيث كونه مطلقاً أو نسبياً وتشمل .  ناحية ثقته وطبقته
على التفرد مع املخالفة والتفرد ، كما أا تشمل أمثلة  كذلك التفرد يف السند واملنت
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١٣  

ومل أكثر منهما وإمنا أوردت التفرد مع املخالفة ؛ ألنَّ من األئمة من .  بلفظة يف احلديث
.  ال يعد املخالفة قادحة فيما تفرد به الثِّقة إذا أمكن اجلمع بني احلديث الفرد وما خالفه

، ويشملها االختالف قبوالً ورداً الَّذي  التفردوأما التفرد بلفظة يف احلديث فإا نوع من 
وإدخال مناذج من هذه األحاديث يف الدراسة يكشف جانباً .  )) أفراد الثِّقات ((يعتري 

  . من منهج األئمة يف التعامل مع هذا النوع من التفرد
ل أن يكون اختيار احلديث بطريقة عشوائية من كتب العلل والسؤاالت والرجا  ـ ٥

  : وأخص بالذكر منها.  واألفراد والفوائد
، علل احلديث البن أيب  ، وتأريخ الدوري البن معني معرفة العلل والرجال لإلمام أمحد

، وعلله الصغري بشرح ابن رجب واروحني  ، وعلل الترمذي الكبري بترتيب القاضي حامت
، وسنن  البن القيسراين، وأطراف الغرائب واألفراد  ، وعلل الدارقطين البن حبان
، واملعجم األوسط  ، ومسند البزار ، والكامل البن عدي ، والضعفاء للعقيلي الترمذي
، وذيب التهذيب والتلخيص  ، وميزان االعتدال للذَّهيب ، ونصب الراية للزيلعي للطرباين

  .احلبري البن حجر 

: א
لراوي املتفرد املنصوص على تفرده مقدماً األقوى رتبت األحاديث باعتبار حال ا

صدوق  ((:  ، منتهياً مبن قيل فيه )) ثقة حافظ متقن ((:  فاألقوى ، مبتدئاً مبن قيل فيه
  . )) خيطئ

وقد أكرر للراوي الواحد أكثر من .  رجاء أن تتبين العالقة بني حال الراوي وما تفرد به
لم هل خيتلف موقف النقّاد من حديث الراوي الواحد مبعىن هل  ليعـ وهو قليل ـحديث 

  . ؟ يقبلونه مرة ويردونه أخرى أم يطردون القول باحلكم يف حديثه

א : א
استعملت يف هذا البحث املنهج االستقرائي الَّذي يعين دراسة جزئيات كثرية للوصول 

من .   مع مراعاة التحليل واملوازنة واالستنباط. إىل حكم أغليب ينطبق عليها وعلى غريها
  : خالل ما يأيت

، وحكى فيه التفرد  ، من كتاب أخرج مؤلفه هذا احلديث أن يساق احلديث الفرد  ـ ١
وإن كان الَّذين حكوا التفرد كثراً فيقدم .  فيذكر احلديث بإسناده مع كالمه عليه
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١٤  

 إال ـ على حسب ترتيبهم املعروف ـلستة األصرح يف حكاية التفرد من أصحاب الكتب ا
، مثّ األعلى إسناداً من بقية أصحاب  إن وجد أصرح منهم يف حتديد الراوي املتفرد فيقدم

  . املصنفات
  . وقد تكون حكاية املخرج للحديث مل يتحدد ا الراوي املتفرد فيضاف إليها ما يؤكدها   
ويشار إىل حال من فوقه .  )) تقريب التهذيب ((أن يبني حال الراوي املتفرد من   ـ ٢

  . باختصار
.  أن خيرج احلديث خترجياً يهدف منه إىل إبراز الراوي الَّذي عليه مدار احلديث  ـ ٣

  . والغرض من ذلك توكيد تفرده باحلديث أو نفيه
 أن تورد املتابعات وتدرس ويبني صحيحها من ضعيفها ملا هلا من أثر يف إثبات التفرد  ـ ٤

  . أو نفيه ويبدأ باملتابعة التامة مثّ القاصرة
مثّ تورد الشواهد لبيان هل هلذا احلديث الفرد أصل وذلك ملا ينبين عليه من أثر يف   ـ ٥

وإن كان احلديث له شواهد كثرية فقد اقتصر على أصحها وأشهرها .  موقف النقّاد منه
  . وقد أورد ما كان مبعناه عند احلاجة.  حلصول املقصود ا

 الَّيت اعتمدوا عليها يف ـمثّ تورد القرائن .  تورد أقوال األئمة الَّذين ردوا هذا احلديث  ـ ٦
 ـ أو يظهر يل ـوقد اجتهد يف اإلضافة إليها مما حيتمل .   املنصوصة منها واملستنبطةـرده 

  . أَنه قرينة مؤثرة
لَّيت اعتمدوا عليها يف قبوله تورد بعد ذلك أقوال األئمة الَّذين قبلوه وما هي القرائن ا  ـ ٧

وضابط القبول أن ينص إمام على تصحيحه أو خيرجه يف كتابه .  إال إذا مل يقبله أحد
وإذا مل يصحح احلديث .   أو يرد ما يدل على احتجاجه بهـإذا اشترط له الصحة  ـ

  . املدروس أحد األئمة فإين ال أذكر قرائن القبول
اد الكبار القدماء تورد أقواهلم باستيعاب ما أمكن ليستبني علماً أن األئمة النقّ   

،  شعبة:  موقفهم من احلديث املدروس ألم هم الَّذين وضعوا املنهج ملن بعدهم أمثال
،  ، ومسلم ، والبخاري ، وابن معني ، وأمحد ، وابن املديين ، وابن مهدي وابن القطَّان
، وغريهم من األئمة  ، والعقيلي ، والنسائي ، والترمذي ، وأيب داود بن شيبة ويعقوب

مثّ ينظر مع املوازنة إىل .  وشهد هلم باإلمامة يف هذا العلم.  الَّذين عاصروا زمن التدوين
، وابن  ، والدارقطين ابن عدي:  أقوال من جاء بعدهم من أهل العلم بال استيعاب أمثال
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١٥  

، والعراقي وابن تيمية والذَّهيب وابن  ي، والضياء املقدس ، واحلاكم ، وابن حبان خزمية
  . امللقن وابن حجر وأمحد شاكر واأللباين

  . مثّ خيتم مبا يستنتج من دراسة هذا احلديث يف مسألة تفرد الثِّقة  ـ ٨

  . ويراعى يف هذه الفقرة أن جتيب على أسئلة أهداف البحث السابقة   

لنظرية لتكون مبثابة النتيجة هلا وإن وعلى هذه الدراسة التطبيقية تنبين الدراسة ا  ـ ٩
  . تقدمت يف الذكر

؛ ألنَّ كل  آثرت أن أورد جانباً من الدراسة النظرية يف ثنايا الدراسة التطبيقية  ـ ١٠
مما يستتبع .  حديث حيتف به من املالبسات وقرائن احلال ما جيعله خيتلف عن غريه

وحتى ال يطول الفصل على القارئ بني .  )) رد الثِّقةتف ((اختالف دالالا يف بيان مسألة 
  . املسألة وذا يكون احلديث وحدة متكاملة يف دراسة هذه.  الدراسة النظرية والتطبيقية

: א
  : يعلم املختصون يف السنة دقة هذا املوضوع وصعوبته ويتضح بعض ذلك فيما يأيت

قة له ارتباط وثيق بالعلل إذ أن التفرد مظنة للوهم وعلل احلديث أدق أن تفرد الثِّ  ـ ١
  . مباحث السنة

وجيذبه إىل الرد تفرده به إذ ِإنَّ .  أن ما تفرد به الثِّقة جيذبه إىل القبول حال راويه الثِّقة  ـ ٢
الشيخ الَّذي تفرده به مظنة للوهم السيما إذا اجتمع مع التفرد قرائن أخرى كأن يكون 

تفرد عنه ممن جيمع حديثه أو أن ما تفرد به تتوافر الدواعي على نقله وغري ذلك من 
  . القرائن الَّيت سيأيت ذكرها

أن لكل حديث مالبسات وأحوال جتعله خيتلف يف احلكم عن غريه ومن هنا يصعب   ـ ٣
  . إطالق قاعدة كلية تشمل كل األفراد

 ـأخرى   أو عللـ من أن يصاحب تفرده علَّة ـ غالباً ـأن ما يتفرد به الثِّقة ال يسلم   ـ ٤
منصوصة أو مستنبطة فيصعب القول أن هذا الناقد رد احلديث وطعن فيه ألجل التفرد 

فال يبقى إال مراعاة .  ـ السيما مع غياب تعليلهم ألحكامهم ـومل يراع علَّة أخرى 
  . الفهوم مر مظنون قد ختتلف فيهوهو أ.  سياق كالمهم وحماولة استنباط مرادهم منه

مهما حاول الباحث أن يتعرف على منهج األئمة يف النقد من خالل أقواهلم   ـ ٥
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١٦  

 هة فإنم العمليلن يدركه على وجه الدقة وبكامل تفاصيله وسيبقى ـ بال شك ـوتطبيقا 
يف  ـ ال سيما كبارهم ـجهده مصحوباً بالقصور مقارنة م ألم هلم خربة واسعة 

معرفة األحاديث وخمارجها ومالبسة روايتها وقد شافهوا الرواة ورأوا أصوهلم وخربوا 
وهذا يستلزم .  أحواهلم حتى أصبح هلم حس نقدي يتعذر على من مل خيض جتربتهم

.  املصري إىل أقواهلم ولو مل يدرك سبب اختيارهم هلا ال سيما إذا تتابعوا على قول معني
عب فيما لو اختلفوا فإنه ال يفصل بينهم يف دقائق ما خيتلفون فيه إال من ويكون األمر أص

  . استوعب تلك الدقائق

بل قد خيتلف حكم .  أن األئمة النقّاد قد خيتلفون يف احلديث الواحد قبوالً ورداً  ـ ٦
وقد ال يصرح .  فيصعب حتديد موقفه.  الناقد الواحد عليه فيقبله مرة ويرده أخرى

د النفرد حكاية التأراد جمر هد أو الغرابة فيحتمل أَنفراقد منهم مبوقفه منه كمن حيكي الت
وهذا حيتاج إىل مزيد من إعمال الذهن مع النظر إىل موارد .  وحيتمل أَنه ضمنه اإلعالل

  . املوطنأخرى مشاة علَّه يصرح فيها مبا مل يصرح به يف هذا 

ي التفرد مع وجود متابعات فيحتمل أَنه اطَّلع عليها ومل يرها تنفي أن الناقد قد حيك  ـ ٧
وهي مقدمة ينبين عليها أمر .  القول بالتفرد لضعفها كما يرد أيضاً أَنه مل يطلع عليها

؟ أم ال يقول بالتفرد  هل هذا الناقد يقول بالتفرد مع وجود املتابعات الضعيفة:  آخر هو
؟ ومعلوم أَنه إذا مل جيزم يف املقدمة فإنه ال جيزم مبا يترتب  يوجد متابعاتإال إذا مل 

 إن ـوهذا حيتاج إىل بذل اجلهد يف إدراك مراد الناقد واالطالع على مؤلفاته .  عليها
  .  ليعلم موقفه من املتابعاتـكان له مؤلفات 

يكون له قول يف راويه وال يعلم هل يوثِّقه أن الناقد الَّذي يرد ما تفرد به الثِّقة قد ال   ـ ٨
أَنه :  ومن هنا يصعب أن يقال.  ؟ وال يلزم من توثيق غريه له أن يكون ثقة عنده ال أم

  . ، أو أَنه مل يتبني أمره رد ما تفرد به الثِّقة ؛ الحتمال أن ال يكون ثقة عنده

طلق على وجه التقريب ال اجلزم ، وقد ي  له إطالق واسع)) الثِّقة ((مثّ إن مصطلح   ـ ٩
وقد يكون توثيقه يف حال دون حال أو يف شيخ له .  السيما يف درجات الثِّقة غري القوي

واألئمة خيتلفون يف توثيق الراوي ما بني متساهل ومتشدد ومعتدل فلزم أن .  دون شيخ
، وما  من الراوي املعنيجيمع يف النظر بني موقف الناقد من الرواة عموماً وبني موقفه 

 هل وقف الناقد هذا املوقف ألجل حال الراوي ملا فيه ـ حال الرد ـتفرد به ؛ ليعلم يف 
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.  ، أو ألجل أن الناقد ال يقبل تفرد الراوي ما مل يتابع من ضعف وبسببه ال حيتمل تفرده
يضاف .  كمه من العوامل املؤثرةوذا يظهر صعوبة إدراك مراد الناقد لكثرة ما حيتف حب

إىل ذلك أن بعض النقّاد ال يطرد منهجهم يف التشدد أو التساهل فقد يتساهل املتشدد 
وقد جيد .  فمن هنا كانت املسألة على وجه التقريب.  أحياناً وقد حيصل عكسه
  . املخالف مستنداً للمخالفة

  

  



  

١٨  

א
قسم الدراسة :  وثانيهما.  قسم الدراسة النظرية:  ماأوهل:  قسمت البحث إىل قسمني

  . التطبيقية

  : فأما قسم الدِّراسة النَّظريَّة فيشمل ما يلي

  :المقدِّمة 
، وطريق الوصول إىل  ، وأهدافه ، وعنوانه ، وأمهيته أسباب اختيار املوضوع:  وتشمل
، ومنهج  ، وترتيبها  الدراسة التطبيقية، وشروط اختيار األحاديث الواردة يف هذه األهداف

  . ، وخطة حبثه ، وصعوبته ، إضافة إىل دقة املوضوع دراستها

  الباب اَألوَّل

א( א)א א א
אא W أفراد الثِّقات (  تعريف( .  

  . يف اللّغة )أفراد الثِّقات ( تعريف :   املبحث اَألولـ
  . تعريف األفراد والثِّقة يف االصطالح:   املبحث الثَّاينـ
  . باعتباره لقبا على هذه املسألة املعينة) أفراد الثِّقات (  املبحث الثَّالث تعريف ـ
  . األلفاظ املرادفة ملعىن الفرد:   املبحث الرابعـ
  . مظان أفراد الثِّقات:   املبحث اخلامسـ

אא Wاملتابعات والشواهد  .  
  . تعريف املتابعة والشاهد وعالقتها بالتفرد:   املبحث اَألولـ

  . تعريف املتابعة والشاهد:   املطلب اَألولـ
  . عالقة املتابعة والشاهد بالتفرد:   املطلب الثَّاينـ
  . أثر املتابعة يف النقد:   املبحث الثَّاينـ



א
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١٩  

  . تدالل باملتابعة على صحة ما رواه الراوي غري القوياالس:   املطلب اَألولـ
  . االستدالل باملتابعة على تقوية الراوي وحتسني حاله:   املطلب الثَّاينـ
  . غمز الراوي بانتفاء املتابع:   املطلب الثَّالثـ
  . فرد أو نفيهاملتابعات املعتربة وغري املعتربة وأثرها يف إثبات الت:   املبحث الثَّالثـ

  . املتابعة املعتربة يف نفي التفرد:   املطلب اَألولـ
  . املتابعة الَّيت ال تنفي التفرد:   املطلب الثَّاينـ

אא W األلفاظ االصطالحية املقاربة  ) فردوعالقتها به  )للت ،.  
  . يحعالقة احلديث الفرد باحلديث الصح:   املبحث اَألولـ
  . عالقة احلديث الغريب باحلديث الفرد:   املبحث الثَّاينـ
  . عالقة احلديث املنكر باحلديث الفرد:   املبحث الثَّالثـ
  . باحلديث الفرد) الشاذ ( عالقة احلديث :   املبحث الرابعـ
  . بتفرد الثِّقة) زيادة الثِّقة ( عالقة :   املبحث اخلامسـ

  الباب الثَّاني

אמ א
אא Wدفرأقسام الت  .  

  . أقسام التفرد باعتبار اإلطالق والتقييد:   املبحث اَألولـ
  . أقسام التفرد باعتبار موضع الغرابة:   املبحث الثَّاينـ
  . أقسام التفرد باعتبار الراوي:   املبحث الثّالثـ
  . أقسام التفرد باعتبار املروي:  ابع املبحث الرـ

אא Wد مبباحث العلّةفرعالقة الت  :  
  . معىن العلّة وعالقتها بالتفرد:   املبحث اَألولـ

  . العلّة يف اللّغة:   املطلب اَألولـ



א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢٠  

  . العلّة يف االصطالح:   املطلب الثَّاينـ
  . ردنشأة نقد التف:   املطلب الثَّالثـ
  . دور التفرد يف الكشف عن العلّة:   املطلب الرابعـ
  . )تفرد الثِّقة ( دقة مسلك العلّة يف :   املطلب اخلامسـ
  . أخطاء الثِّقات وأثرها يف التعليل:   املبحث الثَّاينـ

  . ، وله أحوال خمتلفة الثِّقة قد خيطئ:   املطلب اَألولـ
  . ثره على حال الراوي املطلب الثَّاين اخلطأ وأـ

  الباب الّثالث

א
אא Wدفرأسباب الت  .  

  . أسباب غري ناجتة عن اخلطأ:   املبحث اَألولـ
  . أسباب ناجتة عن اخلطأ:   املبحث الثَّاينـ

אא Wاقد على احلديث الفرد وعالقتها بالتعليل األلفاظ الَّيت يطلقها الن .  
  . ألفاظ التفرد وداللتها على العلَّة:   املبحث اَألولـ
األلفاظ األخرى غري التفرد الَّيت حيكم ا الناقد على :   املبحث الثَّاينـ

  . الفرد احلديث

  الباب الرَّابع

א(א )א
אא Wمني واملتأخرين من احملدثني التباين بني املتقد .  

  . متيز األئمة املتقدمني على املتأخرين وأسباب ذلك:   املبحث اَألولـ
  . دقة منهج النقد عند األئمة املتقدمني:   املبحث الثَّاينـ



א
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٢١  

  . ضعف متأخري احملدثني مقارنة مبا كان عليه األوائل:   املبحث الثَّالثـ
אא W مني منأفراد الثِّقات (  موقف احملدثني املتقد( .  
  . عرض أقواهلم:   املبحث اَألولـ
  . الدراسة والترجيح:   املبحث الثَّاينـ
  . )تفرد الثِّقة ( القرائن الَّيت يراعيها األئمة النقّاد يف :   املبحث الثَّالثـ

אא Wدوين من  موقف احملدثني املتأخد الثِّقة ( رين عن عصر التتفر( .  
  . عرض أقواهلم:   املبحث اَألولـ
  . مقارنة هذه األقوال بأقوال األئمة املتقدمني:   املبحث الثَّاينـ
  . مناقشه القول بقبول ما تفرد به الثِّقة:   املبحث الثَّالثـ

 ؛ فيشمل دراسة مائة حديث من وأما القسم الثَّاني وهو الدِّراسة التَّطبيقيَّة
  . األحاديث األفراد

  . ، والفهارس ثّم الخاتمة
  : وقد التزمت يف هذا البحث مبا يأيت

 ، بذكر املصدر مع رقم اجلزء خرجت األحاديث وعزوا إىل مصادرها من كتب السنة ـ
  . وقد اقتصرت على بعضها يف أحيان قليلة.  ـ إن وجد ـورقم الصفحة ورقم احلديث 

 ترمجت للرجال الَّذين وردوا يف أسانيد األحاديث والَّذين احتجت للكشف عن حاهلم ـ
 ومل أذكر رقم الترمجة لسهولة ـ يف الغالب ـ البن حجر )) تقريب التهذيب ((من 

  . الوصول إليها
 يف مبحث االستنتاج قد ال أعزو النقول الَّيت سبق ذكرها وإغفايل هلا يعين أا سبقت ـ
  . باً يف ثنايا هذا احلديثقري
 ورمبا ـ ما أمكن ـ وثقت املعلومات الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها األصلية ـ

واكتفيت يف العزو بذكر .  عزوت إىل أكثر من مصدر مبالغة يف التوثيق وإفادة القارئ
  . ورمبا أغفل ذكر املؤلف أحياناً لشهرة الكتاب أو لتكرر ذكره.  الكتاب واملؤلف
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٢٢  

  . ؛ طلباً لالختصار وختفيفاً للهوامش وأرجأت بيانات النشر املفصلة إىل فهرس املصادر واملراجع ـ
  .  شرحت بعض األلفاظ الغريبة مستعيناً يف ذلك بالقواميس اللغوية املعتمدةـ
  .  أحلقت بالبحث مجلة من الفهارس تقرب االستفادة منهـ
  :  الرموز واالصطالحاتـ

  . اري ومسلمالبخ:  الشيخان
  . الدراسة التطبيقية:  )ت .  د( 
  

، وأشكره على أن يسر وأعان على إمتام   تعاىل وأثين عليه مبا هو أهلهاويف اخلتام أمحد 
 والدي ـ يف األمر بشكره األمر بشكرمها امثّ أشكر من قرن .  هذا البحث املتواضع

، على ما قاما به من تنشئيت وتربييت يف  ا بوافر الصحة وأمدمها حفظهما ـالكرميني 
، ويصلح   أن ميد يف عمرمهاافأسأل .  ، ومن رعاييت واالهتمام يب يف الكرب الصغر
  . ، ويدخلهما اجلنة ، وخيتم هلما باخلامتة احلسنة ، ويبارك يف ذريتهما عملهما

، وأن يبارك جهودهم يف  ركةكما أتقدم بشكري إىل القائمني على هذه اجلامعة املبا
  ، وأن جيزيهم خري اجلزاء على االهتمام خبدمة سنة النيب ، وخدمة املسلمني نصرة اإلسالم

،  ومن مثّ متابعتهم املتابعة الدقيقة.  وحث الطلبة على تسجيل املوضوعات النافعة فيها
  . للطالب  العلمي يف التحصيلمما له كبري األثر.  حصوهلم على الفائدة املرجوة هلمللتأكد من 

،  ، أو مناقشة ، أو نصحاً ، أو معلومة كما أتقدم بشكري إىل كل من أسدى إيل معونة
 بن سعاف اللحياين املشرف على ا عبد:  ، ويف مقدمتهم فضيلة األستاذ الدكتور أو تقومياً

ي مل يألوا جهداً يف والذ.  إعداد هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت كتاباً
، مقتدياً يف ذلك بأسالفه  ، ولني اجلانب ، ودماثة اخللق ، مع سعة الصدر ، والتقومي التوجيه

 أن جيزيه عين وعن من أفادهم افأسال .  احملدثني الَّذين يعتنون بفقه النفس اعتناءهم بالعلم
، وأن  ، وأن ينفع بعلمه عاملني، وأن حيشره يف زمرة العلماء ال من الطلبة خري اجلزاء وأمته

،  ، وخطأ مثّ ِإنه ال يتعجب الواقف على ما يف هذا البحث من سهو.  يبارك له يف ذريته
َوَلْو َآاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه  :  تعاىل اقال .  ، فإن هذا ال يسلم منه بشر وزلل
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٢٣  

   . ]٨٢: النساء  [  َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َآِثيًرا

، يف  وأرجو أن أوافق الصواب ((:  وما أحسن اعتذار أيب هالل العسكري حيث قال
،  ، أو تعرض فيه لزلل وإن وجد يف بعض فصوله خطل.  مجيع ما ضمنت يف هذه األبواب

، ال يسلم منه  ؛ ألنَّ النقصان منوط باإلنسان ، وال قبيح شنيع ، فغري بديع أو ختلله خلل
، وقد مشل العيب كل شئ حتى صار يف وجنة القمر سفعة  وقوله وفعله،  خلقه وخلقه

  : فقلت
    معايب حتَّى البدر أآلف أسفع  وفي آل شئ حين تخبر أمره  

  . )١( ))  التوفيقوبا،  ، فقد حسن كله والشيء إذا سلم جله

 ، فما من مرة ِإالَّ  مثانني مرةقرأت كتاب الرسالة على الشافعي:  وقال الفقيه أبو إبراهيم املزين
 )) أن يكون كتاباً صحيحاً غري كتابه ا، أىب   هيه(( : وكان يقف على خطأ فقال الشافعي

)٢( .  

،  ، ونزرة يف العلم ، مع قلة يف الوقت ، واستغرقت قدريت وحسيب أين بذلت جهدي
،  ، أو زل قلمي  فهمي، وإن أخطأت يف  وحده فله احلمد واملنةافإن أصبت فمن 

  . ، وأسأله العفو والتجاوز عنه  من ذلكا، فأستغفر  قصر تعبريي عما يف نفسي أو

 وأن جيعله.  ، وأن يكتب هلذا اجلهد القبول أن يرزقين اإلخالص يف عملي كله اوأسال 
  . تفاد منه، أو اس ، أو تأمله ، أو نظر فيه وأن ينفع به كل من قرأه.  من صاحل عملي عنده

  .  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثرياًاوصلَّى 

  متعب بن خلف بن متعب اجلميلي السلمي
  

يف يوم اخلميس الثَّاين من شهر صفر سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد األلف من اهلجرة 
  . املباركة على صاحبها أفضل الصالة والسالم مبدينة الطائف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١٢ ـ ١/١١١ ( )) ديوان املعاين ((    )١(
   ) .١/٤ ( )) كشف األسرار عن أصول البزدوي ((    )٢(
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٢٤  
  

  



  

   ـ٢٥ـ 

  

  

  

ÞŞëþa@ŽážčÔÛa@ @
  الدِّراسة النَّظرّية

א 
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@ÉiaŞŠÛa@lbjÛaZ@@åß@´q†a@ÑÓìß@I@pbÔğrÛa@…aŠÏcN@H@ @
  

  

  



  

   ـ٢٦ـ 

  
  

ÞŞëþa@lbjÛa@ @
  )أفراد الثِّقات ( تعريف 

  ودراسة األلفاظ المقاربة لها

  وفيه ثالثة فصول
  

א(  :الفصل اَألوَّل   .א (
  ÞŞëþa@szj½aZ@ في اللغة) أفراد الثقات ( تعريف .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@ تعريف األفراد والثقة في االصطالح.  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@ باعتباره لقبا على هذه المسألة المعينة) أفراد الثقات ( تعريف .  

  ÉiaŞŠÛa@szj½aZ@األلفاظ المرادفة لمعنى الفرد .  

  ßb¨a@szj½aZ@مظان أفراد الثقات .  

אא  :الفصل الّثاني  . א
  ÞŞëþa@szj½aZ@تعريف المتابعة والشاهد وعالقتها بالتفرد .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@أثر المتابعة في النقد .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@المتابعات المعتبرة وغير المعتبرة وأثرها في إثبات التفرد أو نفيه .  

  :الفصل الّثالث  

  

א א ، )(א
.

  ÞŞëþa@szj½aZ@عالقة الحديث الفرد بالحديث الصحيح .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@عالقة الحديث الغريب بالحديث الفرد .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@عالقة الحديث المنكر بالحديث الفرد .  

  ÉiaŞŠÛa@szj½aZ@ حديث الفردبال) الشاذ ( عالقة الحديث .  

  ßb¨a@szj½aZ@ بتفرد الثقة) زيادة الثقة ( عالقة .  

  



  

٢٧  

א א
@ÑíŠÈm@I@pbÔğrÛa@…aŠÏcH@ @

א א(: א : א)א
ى أفراد وفرادى عل:  ، واجلمع الِوتر:  الفَرد ((:  قال ابن منظور.  مجع فَرٍد:  )) أفراد ((

، وفُرد  ، وفَِرد ، وفَرد شيٌء فَرد:  يقال...  والفَرد أيضاً الَّذي ال نظري له.  غري قياس
كله مبعىن منفرد...  وفاِرد  .دفَرتو دفْرد باألمر يد وفَرفَروان ، دفْروقال الليث.  ، واست  :

  . )١( )) الفَرد ما كان وحده

:  ومن ذلك.  الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة ((:  وقال ابن فارس
دوهو الوتر الَفَر ، والفاِرد ، دوالفَر ،  :املنفرد ٢( )) ... الثور( .  

،  ، فأنا أَِثق به ثقةً وِثقْت به:  مصدر قولك:  والثِّقة يف اللّغة.  مجع ثقة:  )) الثِّقات ((و 
،  فالن ثقة:  يقال.  ، وهم موثوق ِبهم ، وهي موثُوق ا  به، وهو موثُوق وأنا واثق به
:  ووِثق به ثقةً.  )٣( وقد جتمع فيقال ثقات يف مجاعة الرجال والنساء.  ، وهم ثقة وهي ثقة
  . )٦( ، فهو موثَّق )٥( ِإنه ثقة:  إذا قلت:  ووثَّقْت فالناً.  )٤( ائَتمنه:  ووثوقاً

א א: א א א : א
Q@ـ…aŠÏþa@ÑíŠÈm@ Z@ @

ما انفرد بروايته  ((:  بأَنه )٧( عرفه أبو حفص امليانشي:  والفرد.  مجع فرد:  األفراد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .فرد :  مادة ٣/٣٣١(  البن منظور )) لسان العرب ((    )١(
   ) .٢/٣٥٣(  البن فارس )) معجم مقاييس اللّغة ((    )٢(
   ) .٩/٢٢٦(  لألزهري )) ذيب اللّغة ((    )٣(
   ) .٤٧٦: ص (  للمطرزي )) املغرب يف ترتيب املعرب ((    )٤(
   ) .١٠/٣٧١ ( )) لسان العرب ((    )٥(
   .)) وثق (( للجوهري مادة )) الصحاح ((    )٦(
 ما ال يسع احملدث ((:  ، له كراس يف علم احلديث أمساه ايد القرشي امليانشي أبو حفص عمر بن عبد: هو     )٧(

   ) .٥/٥٣( ، واألعالم  ) ٤/٢٤٥ ( )) العرب ((: ينظر ) .  هـ ٥٨١(  ، تويف مبكة سنة ))جهله 
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٢٨  

  . )١( )) بعض الثِّقات عن شيخه دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ

 عن شيخه فخرج من التعريف تفرد ويؤخذ عليه أَنه قصره على انفراد الثِّقة
  . )٢( الثِّقة غري

أن يروي شخص من الرواة حديثاً :  يراد بالتفرد ((:  وعرف محزة املليباري التفرد بقوله
تفرد  ((، أو  )) حديث غريب ((:  دون أن يشاركه اآلخرون وهو ما يقول فيه احملدثون النقّاد

ال نعلمه يروى عن فالن  ((، أو  ))  يعرف إال من هذا الوجههذا حديث ال ((، أو  )) به فالن
  . )٣( )) ، أو حنو ذلك )) إالَّ من حديث فالن

، وأقرب إىل تصرفات نقَّاد احلديث إذ أَنه  وهذا التعريف أعم من التعريف الَّذي قبله
ل التفرد يف اإلسناد أو ، ويشمل التفرد مع املخالفة وبدوا ويشم يشمل تفرد الثِّقة وغريه

وهو مما حيكى فيه أهل العلم .  أَنه ال يشمل التفرد ببعض احلديث:  ويؤخذ عليه.  املنت
 ألصق )) فرد (( و )) أفراد ((ويظهر أن كلمة .  )٤( تفرد ذه اللفظة فالن:  حنو قوهلم.  التفرد

  . الراوي املتفرد ألصق بفعل )) تفرد ((بوصف احلديث الفرد وكلمة 

R@ـòÔğrÛa@ÑíŠÈm@ Z@ @

أمجع مجاهري أئمة احلديث والفقه على أَنه يشترط فيمن حيتج  ((:  قال ابن الصالح
، ساملاً  ، عاقالً أن يكون مسلماً بالغاً:  ، وتفصيله بروايته أن يكون عدالً ضابطاً ملا يرويه
،  ، حافظاً إذا حدث من حفظه ، غري مغفل ، متيقظاً من أسباب الفسق وخوارم املروءة
، وإن كان حيدث باملعىن اشترط فيه مع ذلك أن يكون  ضابطاً لكتابه إذا حدث من كتابه

  . )٥( ))  أعلمواعاملاً مبا حييل املعاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ومل أقف على من عرفه غريه من املتقدمني  ) . ٢/١٩٨(  للزركشي )) النكت ((    )١(
 )) بأن رواية غري الثِّقة كال رواية (( ) : ١/٢٩١ ( )) تدريب الراوي (( يف وميكن أن جياب عنه مبا قاله السيوطي    )٢(

.  
   ) .٧١ص ( )) املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين ((    )٣(
   .)) فلريقه ((: فقد نصوا على تفرد علي بن مسهر بلفظة  ) ٦١(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
 شرح ((: ينظر . وهذا قريب مما ذكره الشافعي فيمن تقوم به احلجة  ) . ١٠٤: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٥(

  .وسيأيت  ) . ٣٤٦ ـ ١/٣٤٥(  البن رجب ))لل الترمذي ع
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٢٩  

ثقة ((:  وقال الذَّهيب هط املعرفة والطَّلب فهو الَّذي يطلق عليه أَن١( )) ... اليقظ املتوس( .  

  . )٢( )) الثِّقة من مجع العدالة والضبط ((:  وقال السيوطي

ميكن أن يشدد يف إطالقها وميكن أن يتساهل فيها إذ أا ختضع لنظر ) الثِّقة ( ولفظة 
ففي زمن التدوين كان يشدد يف إطالقها ، ومن ذلك ما نقله أبو بكر أمحد بن حممد .  الناقد

ما فيهم إال :  ؟ فقال )٣(  عن شعيبا سئل أبو عبد ((:  أمحد قالاملروذي عن اإلمام 
:  ؟ شعبة وسفيان تدري من احلجة.  )٥( ؟ إمنا الثِّقة حيىي القطَّان تدري من الثِّقة.  )٤( ثقة
  . )٦( )) ... ، ومالك حجه حجة

د وذكر بن يوسف بن خالَّ أمحد:  ومن التسامح يف إطالقها ما ذكره الذَّهيب يف ترمجة
ومل  ((:  )أي الذَّهيب ( وقال .  أَنه ثقة:  أَنه قال عنه أبو نعيم وأبو الفتح بن أيب الفوارس

، بل وقبله صار احلفاظ يطلقون  فمن هذا الوقت ((:   وقال)) يكن يعرف من احلديث شيئاً
خصوا يف ، وتر ، وإثبات عدل هذه اللفظة على الشيخ الَّذي مساعه صحيح بقراءة متقن

، املتقن ملا  ، وإمنا الثِّقة يف عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل يف نفسه تسميته بالثقة
  . )٧( )) فتوسع املتأخرون.  محله الضابط ملا نقل وله فهم ومعرفة بالفن

وينبغي أن يزاد يف  ((:  وقد أضاف احلافظ ابن حجر مزيد تدقيق يف املراد بالضبط فقال
هو احلديث الَّذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو :  بالصحيح فيقالالتعريف 

وإمنا قلت ذلك .  ، عن مثله إىل منتهاه وال يكون شاذاً وال معلالً القاصر عنه إذا اعتضد
ألنين اعتربت كثرياً من أحاديث الصحيحني فوجدا ال يتم احلكم عليها بالصحة 

  . بذلك ِإالَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )١(
   ) .١/٦١ ( )) تدريب الراوي ((    )٢(
   .)) التقريب ((كما يف . ثقة عابد . شعيب بن أيب محزة أبو بشر احلمصي     )٣(
  .وظاهر السياق يشري إىل أنه قرن معه غريه     )٤(
   .)) التقريب ((كما يف . عيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة حيىي بن س    )٥(
وكأنه يريد . ويتبني من هذا أن اإلمام أمحد أطلقها على أعلى املراتب  ) ٤٧ ـ ٤٦: ص ( رواية املروذي     )٦(

  .أعلى من يستحق هذه املرتبة ال أن من دونه ال يوصف ا : القول 
   ) .٧٠ ـ ١٦/٦٩ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٧(
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٣٠  

 تعاىل ا رضي ـحديث أيب بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده :  ومن ذلك
، وحيىي بن  أمحد بن حنبل:  وأيب هذا قد ضعفه لسوء حفظه.   يف ذكر خيل النيب ـعنه 
 من ـأخرجه ابن ماجه .  املهيمن بن العباس ، لكن تابعه عليه أخوه عبد ، والنسائي معني
وانضاف إىل ذلك أَنه ليس من أحاديث .  اً فيه ضعف فاعتضداملهيمن أيض وعبد.  طريقه

  . )١( )) ، فلهذه الصورة اموعية حكم البخاري بصحته األحكام

وذا يدخل الراوي غري القوي يف حد من يقبل حديثه إذا احتفت حبديثه قرائن 
م الناقد يف إطالق التوثيق وقد أشار أبو الوليد الباجي إىل أمهية مراعاة سياق كال.  )٢( القبول
،  وال يريد به أَنه ممن حيتج حبديثه) فالن ثقة : (  واعلم أَنه قد يقول املعدل ((:  فقال
،  ، وإمنا ذلك على حسب ما هو فيه ويريد أَنه حيتج حبديثه) فالن ال بأس به : (  ويقول

، املتوسط يف حديثه فيقرن  هفقد يسأل عن الرجل الفاضل يف دين.  ووجه السؤال له
يريد أَنه ليس من منط .  ثقة:  فالن:  ؟ فيقول ما تقول يف فالن وفالن:  ، فيقال بالضعفاء
ال :  وقد يسأل عنه على غري هذا الوجه فيقول.  ، وأنه ثقة باإلضافة إىل غريه من قرن به
 بن ا  على ذلك ما رواه أبو عبديدل.  الثِّقة غري هذا:  ؟ قال أهو ثقة:  فإذا قيل.  بأس به

مسعت أبا بكر حممد بن النضر :   حممد بن يعقوب الشيباين يقولا البيع قال مسعت أبا عبد
حدثنا أبو :  الرمحن بن مهدي أخربنا عبد:  مسعت عمرو بن علي يقول:  اجلارودي يقول

، وكان  ، وكان مسلماً كان خياراً:  ؟ فقال أكان ثقة! يا أبا سعيد :  فقال رجل.  خلدة
  . )) الثِّقة شعبة وسفيان.  صدوقاً

لو مل يوثق من أصحاب .  التناهي يف اإلمامة:  االرمحن بن مهدي رمحه  وإمنا أراد عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤١٨ ـ ١/٤١٧ ( )) النكت ((    )١(
وقد ظهر من خالل هذه الدراسة أن هذا مؤيد بتصرفات نقاد احلديث وأنه هو الَّذي عليه العمل وأن متام     )٢(

اضلون يف ومن دون الطبقة العليا طبقات يتف. وإمنا يتوفر يف الطبقة العليا منهم . الضبط ال يتوفر يف كل الثِّقات 
 للحافظ يف عرف احملدثني شروط إذا اجتمعت يف (( ) : ١/٢٦٨ ( )) النكت ((الضبط وهلذا قال ابن حجر يف 

وهو الشهرة بالطلب واألخذ من أفواه الرجال ال من الصحف واملعرفة بطبقات الرواة : الراوي مسوه حافظاً 
ح من السقيم ، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر ومراتبهم واملعرفة بالتجريح والتعديل ، ومتييز الصحي

ومل . مما ال يستحضره ، مع استحضار الكثري من املتون ، فهذه الشروط إذا اجتمعت يف الراوي مسوه حافظاً 
فإذا مل يشترط احلفظ يف احلافظ  . ))جيعله ـ يعين احلفظ ـ أحد من أئمة احلديث شرطاً للحديث الصحيح 

  .ذا الثِّقة ـ وهو أدىن منه درجة ـ من باب أوىل فيدخل يف ه
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.  ، ولبطل معظم اآلثار احلديث إال من كان يف درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثِّقات
ينار البصري أخرج البخاري يف اجلمعة والتعبري والعلم عن خالد بن د:  وأبو خلدة هذا

مسعت يزيد بن زريع يقول أخربنا :  وقال عمرو بن علي.  حرمي بن عمارة عنه عن أنس
.  الرمحن مل يرد أن يبلغه مبلغ غريه ممن هو أوثق منه ولكن عبد.  أبو خلدة وكان ثقة

، كان  كان خياراً:  ولذلك قال.  ذلكوذهب إىل أن يبني أن درجته دون .  وأحفظ واثبت
  . )١( )) ... وهذا معىن الثِّقة إذا مجع الصدق مع اخلري مع اإلسالم.  صدوقاً

א א(: א א)א . א
وتعريفه .   مبجموع مفرديه)) تفرد الثِّقة (( وال )) أفراد الثِّقات ((مل أقف على من عرف 

 وهو الثِّقة ومن يف ـأن يتفرد الراوي املقبول  ((:  ـفيما يظهر يل من هذه الدراسة هو  ـ
 عن شيخه حبديث أو ببعض ـ وحنومها )) ال بأس به (( أو )) صدوق ((:  حكمه ممن يقال فيه

  . )٢( )) ، خولف أو مل خيالف حديث

א א אא: א א . א
وإليها أشار اإلمام .  )فائدة ( ، و  )غريب ( يطلق على الفرد ألفاظاً أخرى هي قوهلم 

هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم :  إذا مسعت أصحاب احلديث يقولون ((:  أمحد يف قوله
كان قد ، وإن  ، أو ليس له إسناد أَنه خطأ أو دخل حديث يف حديث أو خطأ من احملدث

  . )٣( )) ال شيء فأعلم أَنه حديث صحيح:  وإذا مسعتهم يقولون.  روى شعبة وسفيان

وقد نقل اخلطيب بإسناده إىل .  احلسان:  أيضاً) األفراد والغرائب ( كما يطلق على 
كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن خيرج الرجل أحسن حديثه أو  ((:   النخعي أَنه قالإبراهيم

 الغريب ؛ ألنَّ الغريب غري املألوفعىن إبراهيم باألحسن  ((:   قال اخلطيب))  عندهأحسن ما
، وأهل احلديث يعربون عن املناكري ذه  يستحسن أكثر من املشهور املعروف

  . )٤( )) ... العبارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٨٤ ـ ١/٢٨٣ ( )) التعديل والتجريح ((    )١(
  .وعلى ضوء هذا التعريف مت اختيار األحاديث املدروسة يف القسم التطبيقي     )٢(
   ) .١/٤٠٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .١٠١ ـ ٢/١٠٠ ( )) اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ((    )٤(
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٣٢  

א א: א . א
، وكتب  لغرائب واألفراد عموماًفهي الكتب املعنية با) أفراد الثِّقات ( وأما مظان 

من مظان األحاديث األفراد مسند أيب بكر البزار فإنه أكثر فيه  ((:  ، يقول ابن حجر الفوائد
 مثّ الدارقطين )) املعجم األوسط ((، وتبعه أبو القاسم الطرباين يف  من إيراد ذلك وبيانه

غ ويقع عليهم التعقّب فيه كثرياً ، وهو ينبئ على اطّالع بال )١( )) كتاب األفراد (( يف
وأعجب من ذلك أن يكون املتابع .  ، أو االستحضار وعدمه اتساع الباع وضيقه حبسب

وإمنا .  فقد تتبع العالمة مغلطاي على الطرباين ذلك يف جزء مفرد.  عند ذلك احلافظ نفسه
ممن يعترب به حيسن اجلزم باإليراد عليهم حيث ال خيتلف السياق أو حيث يكون املتابع 

والذي يرد على الطرباين مثّ الدارقطين من .  الحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك بإطالقهم
:  ذلك أقوى مما يرد على البزار ؛ ألنَّ البزار حيث حيكم بالتفرد إمنا ينفي علمه فيقول

يروه عن مل  ((:  وأما غريه فيعرب بقوله.  )) نعلمه يروى عن فالن إال من حديث فالن ال ((
وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من اإلطالق .  )) فالن إال فالن

  . )٢( ))  أعلموا.  خالفه

âbÓc@µg@…aŠÏþaë@köaŠÌÛa@kn×@áîÔm@åØ¹ë Z@ @

.  )٣(  بن مندها  أليب عبد)) غرائب شعبة ((ما مجع غرائب حديث شيخ معني مثل   ـ ١
،  )٦( ، والبن اجلارود )٥(  للسجزي)) غرائب مالك ((ومثل .  )٤( روأليب احلسني بن ملظف

،  )١( ، ولقاسم بن أصبغ )٩( ، وللدارقطين )٨( ، والبن املظفر )٧( وللطرباين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حملمد بن طاهر القدسي )) أطراف الغرائب واألفراد ((إال أن له أطرافًا مطبوعة بعنوان . وهو غري مطبوع     )١(
  ) .املشهور بابن القيسراين  (

   ) .٧٠٩ ـ ٧٠٨/ ٢ ( )) النكت ((    )٢(
   ) .١٩/٣١١ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٣(
  .ن وقدمه رسالة ماجستري جبامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الغصاحققه عبد     )٤(
   ) .٨/٨٦ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٥(
   ) .٨/٨٦ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٦(
   ) .١١٣: ص  ( )) الرسالة املستطرفة ((    )٧(
  .طه بن علي بوسريح : طبع بدار الغرب حتقيق     )٨(
   ) .١/٥٨(  البن حجر ))لباري  فتح ا((    )٩(
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٣٣  

  . )٢( عساكر والبن

 أليب )) ما تفرد به أهل األمصار من السنن ((كتب مجعت ما تفرد به أهل البلدان مثل   ـ ٢
ما انفرد به أهل  (( و )) ما انفرد به أهل املدينة من السنن (( و . )٣( داود السجستاين

،  )٤(  كلها البن حبان البسيت)) غرائب البصريني (( و )) غرائب الكوفيني (( و )) خراسان
  . )٥(  ملسلم بن حلجاج)) أفراد الشاميني ((و 

األفراد والغرائب من حديث  ((مثل :  كتب جتمع غرائب األحاديث عامة  ـ ٣
 )) األفراد (( ، و )٧(  أليب حفص ابن شاهني)) األفراد ((و .  )٦(  للدارقطين))  ا ولرس

  . )٩(  للضياء املقدسي)) غرائب الصحيح وأفراده ((، و  )٨( البن أيب داود

 )) التأريخ الكبري ((:  كتب التراجم مثل:  ومن الكتب الَّيت عنيت بالغرائب واألفراد  ـ ٤
طبقات احملدثني  ((، و   البن عدي)) كامل يف ضعفاء الرجالال ((، و  للبخاري
 )) ميزان االعتدال ((، و   للخطيب)) تأريخ بغداد ((، و   أليب نعيم األصبهاين)) بأصبهان

  .  للذَّهيب ومعاجم الطرباين الثالثة)) سري أعالم النبالء ((و 

òîÛbnÛa@âbÓþa@µg@bšíc@bèàîÔm@åØ¹@†öaìÐÛa@kn×ë Z@ @

الرمحن  فوائد أيب سعد حممد بن عبد ((:  كتب اقتصرت على فوائد شيخ معني مثل  ـ ١
الفوائد املنتقاة عن الشيوخ الثِّقات من حديث أيب  ((و .  )١٠(  مجع البيهقي)) الكنجروذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .١١٣: ص  ( )) الرسالة املستطرفة ((    )١(
   ) .٢٠/٥٩٩ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(
   ) .٧٦: ص  ( )) تقريب التهذيب ((    )٣(
   ) .١٦/٩٥ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٤(
   ) .٥٧٩/ ١٢ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٥(
   ) .١/٢٢٢(  للسخاوي )) فتح املغيث ((    )٦(
بدر البدر ونشرته دار األثر ضمن : ، وطبع اجلزء اخلامس منه بتحقيق  ) ٧/١٢(  البن حجر )) فتح الباري ((    )٧(

  .جمموعة من مصنفات ابن شاهني 
   ) .٣/٢٠٣(  البن حجر )) فتح الباري ((    )٨(
   ) .١١٣: ص  ( )) الرسالة املستطرفة ((    )٩(
   ) .٥٣: ص  ( )) الرسالة املستطرفة ((،  ) ١١/٥٣(  البن حجر )) فتح الباري ((    )١٠(
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٣٤  

  . )١( الغين بن سعيد األزدي  لعبد)) احلسني حممد بن أمحد اإلمخيمي

،  )٢(  أليب زرعة)) فوائد البصريني ((:  عني مثلكتب اقتصرت على فوائد أهل بلد م  ـ ٢
،  )٤(  البن أيب حامت)) فوائد الرازيني ((، و  )٣(  أليب سعيد النقاش)) وفوائد العراقيني

  . )٥(  أليب بكر بن طرخان)) فوائد البلخيني (( و

 ، وفوائد أيب )٦( )) فوائد متام ((:  ، مثل كتب مجعت غرائب وفوائد األحاديث عامة  ـ ٣
من فوائد  ((، و  )٨( )) فوائد السراج ((، و  )٧( )) بالغيالنيات ((بكر الشافعي املعروفة 

  . )٩( )) بكر الشاشي أيب

، مثل  كتب مجعت أحاديث الفوائد عن الشيوخ الثِّقات أو بشرط الصحة أو احلسن  ـ ٤
يب القاسم ختريج اخلطيب البغدادي للشيخ أ.  )) الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب ((

أليب احلسن علي  )) الفوائد املنتقاة على الشيوخ العوايل ((و .  )١٠( يوسف ابن أمحد اهلمذاين
 أليب القاسم )) الفوائد العوايل املؤرخة من الصحاح والغرائب ((و .  )١١( بن عمر احلريب

غرائب الفوائد املنتقاة واألفراد ال ((و .  )١٢(  الصوريا ، ختريج أيب عبد التنوخي
أمحد بن جعفر :  تصنيف) جزء األلف دينار ( اجلزء اخلامس املعروف بـ  وهو )) احلسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٣٢٢ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )١(
   ) .٢/٧٠٦(  أليب زرعة )) سؤاالت الربذعي ((    )٢(
  .طبع بتحقيق جمدي السيد إبراهيم ونشرته مكتبة القرآن     )٣(
   ) .٢/٧٩٠( ب منه ـ للخليلي  ـ املنتخ)) اإلرشاد ((    )٤(
   ) .٩٢٥/ ٣(  ـ املنتخب منه ـ للخليلي )) اإلرشاد ((    )٥(
وحققه محدي السلفي ونشرته دار . عبد الغين التميمي وقدمه رسالة دكتوراه إىل جامعة أم القرى : حقَّقه     )٦(

  .يب وختريج فوائد متام الروض البسام يف ترت: جاسم الفهيد الدوسري ومساه : وخرج أحاديثه . الرشد 
  .وطبعته دار ابن اجلوزي . حلمي كامل وقدمه رسالة دكتوراه إىل جامعة أم القرى : حقَّقه     )٧(
: إعداد . كما يف دليل الرسائل العلمية . أكرم املسندي وقدمه رسالة دكتوراه للجامعة اإلسالمية : حقَّقه     )٨(

   ) .٣٤١ :ص ( زيد احلسني 
  .سعدي مسري بن حسن ولد : ة الرشد بعناية طبع مبكتب    )٩(
  .سعود بن عيد اجلربوعي وقدمه رسالة ماجستري للجامعة اإلسالمية وطبعته اجلامعة : حققه     )١٠(
  .الوطن وطبعته دار . تيسري بن سعد أبو حيمد : حققه     )١١(
  .الرسالة عمر عبد السالم التدمري ، ونشرته مؤسسة : حققه     )١٢(
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٣٥  

  . )٢( )) فوائد أيب بكر القاسم بن زكريا وأماليه القدمية الغرائب احلسان (( و.  )١( القطيعي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النفائس در البدر ، ونشرته دار ب: حققه     )١(
وقد أفدت منه يف الداللة على مصادر . ناصر بن محمد املنيع ونشرته دار الوطن : حقق اجلزء األول منه     )٢(

  .املذكورة هذه الكتب 



  

٣٦  

א א
†çaì’Ûaë@pbÈibn½a IQH@ @

א א: א . א
ÞŞëþa@kÜİ½a @Z†çb’Ûaë@òÈibn½a@ÑíŠÈm N@ @

أن يشارك الراوي راوياً آخر يف رواية حديثه عن شيخه أو عمن فوقه :  املتابعة هي  ـ ١
إذا كانت .  متابعة تامة ومتابعة قاصرة:  واملتابعة قسمان.  من املشايخ دون الصحايب

وإذا كانت لشيخ الراوي فمن فوقه فهي .  عة التامةللراوي عن شيخه يقال هلا املتاب
  . )٢( )) لكنها كلما بعدت كانت أنقص.  قاصرة

ما يروى عن صحايب موافقاً ملَا رواه صحايب آخر سواء كانت املوافقة :  والشاهد هو  ـ ٢
وخص قوم املتابعة مبا حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك .  له باللفظ أو املعىن

،  وقد تطلق املتابعة على الشاهد وبالعكس.  ، والشاهد مبا حصل باملعىن أم الالصحايب 
، سواء كانت باللفظ أو باملعىن تابعاً أكثر وقل  لكن تسمية ما روي عن الصحايب نفسه

  . )٣( من يسميه شاهداً

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @Z…ČŠÐnÛbi@†çb’Ûaë@òÈibn½a@òÓýÇ Z@ @

 روايته والبحث عن املتابعات والشواهد الواردة هلذه إدراك تفرد الراوي يكون بسرب
  . )٤( الراوية وتسمى عملية البحث هذه باالعتبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مناسبة اإلتيان باملتابعات والشواهد يف هذا املوضع هو تعلقها حبقيقة التفرد وإثباته أو نفيه     )١(
 ) ٨٢: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((: وينظر  ) . ١٦٩: ص (  للعثيم )) دراسة األسانيد ((    )٢(

   ) .٢/٦٨١(  البن حجر ))النكت  (( و
   ) .١٧٠: ص (  للعثيم )) دراسة األسانيد ((    )٣(
 تدريب ((،  ) ٢٢٩:  ص ( للنووي )) مقدمة شرح صحيح مسلم ((،  ) ٢/٦٨١(  البن حجر )) النكت ((    )٤(

   ) .٢٨٢ ـ ١/٢٨١ ( ))الراوي 
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٣٧  

؟ فإن وجد مسيت  فينظر هل شارك هذا الراوي أحد عن شيخه يف رواية هذا احلديث
ل مثّ ينظر ه.  روايته متابعة تامة وقوي ا احلديث وإن مل توجد عد راوي احلديث متفرداً به

شارك أحد شيخ الراوي أو من فوقه فرواه فإن وجد مسيت متابعة قاصرة وال تنفي تفرد 
وقد يستدل ا على اخلطأ فيما  ((راويه اَألول به إال أا تدل على أن له أصالً يتقوى به 

نه فإن مل توجد هذه املتابعة القاصرة فيوصف هذا احلديث بأ.  )١( )) يتابع عليه من اإلسناد مل
فقد تدل على أن  )٢( غريب من هذا الوجه فينظر يف أحاديث الباب املوصولة واملقطوعة

فإن انتفت الشواهد .  ، وتسمى هذه بالشواهد  أصالً وقد يتبني ا علتهللحديث
  . )٣( فرد فاحلديث

א F٤E W 
وكأنا جئنا إىل .  ءهوإين أمثل لالعتبار مثاالً يستدرك به ما ورا ((:  قال ابن حبان

 ، فرأيناه روى خرباً عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عِن النيب  بن سلمة محاد
،  جند ذلك اخلرب عند غريه من أصحاب أيوب فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه مل

ب محاد فيجب أن نبدأ فننظر هذا اخلرب هل رواه أصحا.  واالعتبار مبا روى غريه من أقرانه
، علم أن هذا قد حدث به  ؟ فإن وجد أصحابه قد رووه عنه أو رجل واحد منهم وحده

، فمىت صح  ، ألزق ذلك بذلك الراوي دونه ، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه محاد
:  ، وال يلزق به الوهن بل ينظر ، جيب أن يتوقف فيه أَنه روى عن أيوب ما مل يتابع عليه

، علم أن  ، فإن وجد ذلك ذا اخلرب من الثِّقات عن ابن سريين غري أيوبهل روى أحد ه
هل روى أحد هذا اخلرب عن :  ، نظر حينئذ اخلرب له أصل يرجع إليه وإن مل يوجد ما وصفنا

، وإن مل يوجد  ، فإن وجد ذلك علم أن اخلرب له أصل أيب هريرة غري ابن سريين من الثِّقات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٠٠: ص  ( )) لغة احملدث ((    )١(
 ممن يكتب اتعجب إىل أبو عبد : بسنده عن امليموين أنه قال  ) ٥٦١: ص  ( )) الكفاية ((نقل اخلطيب يف     )٢(

يكتب : قلت بينه يل كيف؟ قال .  أو أكثر ورمبا كان املنقطع أقوى إسناداً: اإلسناد ويدع املنقطع مثّ قال 
لو كتب اإلسنادين :  معناه ((: قال امليموين ... اإلسناد متصالً وهو ضعيف ، ويكون املنقطع أقوى إسناداً منه 

   .))ضعف هذا وقوة هذا : مجيعاً عرف املتصل من املنقطع يعين 
   ) .٣٠١: ص  ( ))دث  لغة احمل((و  ) ٢٨٢ ـ ١/٢٨١ ( )) تدريب الراوي ((    )٣(
 ـ ٣٠٣: ص  ( )) املرجع نفسه ((: ينظر : االعتضاد والتقوية وعلى االختبار واملعرفة : االعتبار يطلق على     )٤(

  .وهو هنا مبعىن املعرفة  ) ٣٠٥
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٣٨  

؟ فإن وجد ذلك صح   غري أيب هريرةحد هذا اخلرب عِن النيب هل روى أ:  ، نظر ما قلنا
، علم أن اخلرب  )١( ، واخلرب نفسه خيالف األصول الثالثة ، ومىت عدم ذلك أن اخلرب له أصل

  . )٢( )) ، وأن ناقله الَّذي تفرد به هو الَّذي وضعه موضوع ال شك فيه

معرفة االعتبارات واملتابعات  (( : قال ابن الصالح يف النوع اخلامس عشر
؟  هل تفرد به راويه أوال.  هذه أمور يتداولوا يف نظرهم يف حال احلديث.  )٣( والشواهد

ملا  ((:  ـ بعد ذكره للمتابعات والشواهد ـ:  وقال السخاوي.  )٤( )) وهل هو معروف أو ال
  . )٥( )) ... لطَّريق املبني لالنفراد وعدمهانتهى الشاذ واملنكر اتمعان يف االنفراد أردفا ببيان ا

. هي الوسيلة الَّيت تثبت هل للحديث أصل أم ال وذا تكون املتابعات القاصرة والشواهد 
  . واملتابعة التامة تثبت التفرد أو تنفيه

א א: א : א
، ويف مقابل ذلك فإن موافقته  حة احلديثتفرد الراوي يوجد يف نفس الناقد ريبة يف ص

ألجل ذلك اعتىن األئمة باملتابعة .   تدل على صحة ما رواهـ ولو كان غري قوي ـلغريه 
.  وانعكس ذلك على حال الراوي.  فاستدلوا بوجودها على صحة الرواية.  وجوداً وعدماً

تفرد بعدم املتابعة ويتضح هذا من خالل يف حني استدلوا بانتفائها على وهن روايته وغمز امل
  : املطالب التالية

ÞŞëþa@kÜİ½a @Z@ðëaŞŠÛa@Žêaflëfl‰@bflß@òČz•@óÜÇ@òÈibn½bi@Þü†nüaZ@ @

  : ومما يستدل به على ذلك ما يلي

 أخطأ إال يف ـيعين ابن عمر  ـ ا  عبيدال أعلم:  قال يل حيىي بن سعيد:  قال أمحد  ـ ١
َال ُتَساِفِر اْمَرَأٌة َفْوَق َثالثِة  ((:   قال ابن عمر أَنَّ النيب  واحد لنافع عنحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الكتاب والسنة واإلمجاع : كأنه يريد ا     )١(
   ) .١٥٥ /١ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(
 هذه العبارة توهم أن االعتبار قسيم للمتابعة ((: فقال  ) ٢/٦٨١ ( )) النكت ((ه ابن حجر يف وقد تعقب    )٣(

   .))اهليئة احلاصلة يف الكشف عن املتابعة والشاهد : والشاهد وليس كذلك بل االعتبار هو 
   ) .٨٢: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٤(
   ) .٢٤١ /١ ( )) فتح املغيث ((    )٥(
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٣٩  

 قال أبو )) فأنكره حيىي بن سعيد عليه ((:  ا قال أبو عبد.  )١(  احلديث)) ...َأيَّام 
فوجدته قد حدث به العمري الصغري عن نافع عن  ((:  فقال يل حيىي بن سعيد:  ا عبد

 فلما بلغه عن العمري ا مل يسمعه إال من عبيد:  ا قال أبو عبد.  )) ابن عمر مثله
  .  حتى توبع عليها فظهر أن حيىي القطَّان مل يقبله من عبيد.  )٢( )) صححه

 )٣(  سألت أيب عن حسني بن علي الَّذي يروي حديث املواقيتا  وقال عبدـ ٢
 وحديثه الَّذي روى يف املواقيت ليس مبنكر ألنه هو أخو أيب جعفر حممد بن علي ((:  فقال

  . )٤( )) قد وافقه على بعض صفاته غريه
،  فأما أحاديث قتادة الَّيت يرويها الشيوخ مثل محاد بن سلمة ((:   وقال الربدجييـ ٣
ينظر يف احلديث فإن كان احلديث حيفظ من غري طريقهم عِن .  ، واألوزاعي ، وأبان ومهام
 يبالن أو عن أنس بن مالك من وجه آخر مل يدفع ،  يبِن النوإن كان ال يعرف ع ،  ،

فهذه .  )٥( )) ، كان منكراً وال من طريق عن أنس إال من رواية هذا الَّذي ذكرت لك
، مع أن بعضهم ليس  النصوص تدل على أم قبلت مرويام ألجل ما حصل هلم من متابعة

  . بالقوي

bŞrÛa@kÜİ½aïã @ZéÛby@´¤ë@ðëaŞŠÛa@òíìÔm@óÜÇ@òÈibn½bi@Þü†nüa Z@ @

  : ومما يستدل به على ذلك ما يلي
كان حيىي بن سعيد يعترض على مهام يف :  مسعت عفان يقول ((:  قال عمر بن شبة  ـ ١

كثري من حديثه فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا يف كتبه فوجدناه يوافق مهاماً يف كثري مما 
  . )٦( )) ره عليه فكف حيىي بعد عنهكان حيىي ينك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٣٨ رقم ٢/٩٧٥ ( )) مسلم ((و  ) ١٠٣٦ رقم ١/٣٦٨ ( )) البخاري ((أخرجه     )١(
   ) .٤٥٤ ـ ١/٤٥٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
 ١٥٠ رقم ١/٢٨١ ( )) أخرجه الترمذي ((.  يومني لبيان مواقيت الصالة هو حديث إمامة جربيل بالنيب     )٣(

   ) .٥٢٦ رقم ١/٢٦٣ ( ))النسائي  ((و  . )) هذا حديث حسن صحيح غريب ((: وقال ) 
  .وفيه داللة على أن املتابعة ولو باملعىن ينتفع ا الراوي  ) . ٤٥٥ ـ ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٤٥٢ ـ ١/٤٥١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
. اقد قد يبين إنكاره على غلبة الظن وهذا يدل على أن الن ) ٩/١٠٨(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٦(

وأنها ال تعين . وأنه قد يستنكر احلديث يف حدود علمه وإطالعه ، وأن النكارة تزول باملتابعة عند حيىي القطان 
= 
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٤٠  

أي ( كان شعبة حيمل عليه قال :  ؟ قال )١( سألت أمحد عن أيب الربيع:  وقال مهنا  ـ ٢
روى عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عمر أَنه مر بقوم قد نصبوا شيئاً :  )شعبة 

 )) يِه الرُّوُح َغَرًضا َأْن ُيتََّخَذ َشْيٌء ِفَنَهى َرُسوُل اللَِّه  ((:  يرمونه فقال
  . )٣( فسكت عنه.  )٢( قد حدث به أبو بشر:  فقال له هشيم. 

  . )٤( )) كان عنده من احلفاظ.  نعم:  ؟ فقال وقبل شعبة من هشيم:  قلت   

، وما تكاد تنكر عليه شيئاً إال  عندي ال بأس به ((:  قال أمحد يف هشام بن حسان  ـ ٣
  . )٥( ))  عوفوجدت غريه قد رواه إما أيوب وإما

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @ZÉibn½a@õbÐnãbi@ðëaŞŠÛa@ŒàË Z@ @

  : وهذا ال يقتصر على الراوي غري القوي بل قد يغمز به الثِّقة احلافظ ومن ذلك
لو كان شيئاً  ((:  امللك بن أيب سليمان عن عطاء قال شعبة يف حديث تفرد به عبد  ـ ١

  . )٦( )) يقويه
 قال مسعت حيىي بن سعيد وذكر عنده حديث األعمش حدثين أيب ((:  ا قال عبد  ـ ٢

 )) مسروق عن املغرية بن شعبة ((:  عن مسلم عن مسروق عن املغرية بن شعبة فقال حيىي
.  غري واحد:  ؟ قال من تابعه:  فقلت أليب.  مرتني أو ثالثاً فأنكره حيىي أشد اإلنكار

قال ...  إمساعيل بن زكريا:  عينالواحد بن زياد وأبو زياد اخللقاين ي وأظن منهم عبد
ووجه تعجب اإلمام أمحد أن األعمش .  )٧( )) فتعجبت من حيىي وإنكاره له:  أيب
وهلذا مل يعبأ اإلمامان البخاري  ((...  ينفرد ذا احلديث بل تابعه مجاعة من اإلثبات مل

 ال وجه ومسلم بكالم حيىي بن سعيد وخرجا احلديث من هذا الطَّريق يف صحيحهما إذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .اجلزم باخلطأ دائماً 
  . )) التقريب (( ، متروك كما يف أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان: هو     )١(
  .هشيم أن أبا الربيع تابعه :  واملعىن    )٢(
  .فيه يعين شعبة بعد أن كان يتكلم     )٣(
   ) .٩٧: ص (  للخالَّل ـ املنتخب منه ـ البن قدامة )) العلل ((    )٤(
   ) .٣٠/١٩٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٥(
   ) .٥/٣٠٣(  البن عدي )) الكامل ((    )٦(
   ) .٤٥٢٠م  رق١٢٢ / ٣ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٧(
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٤١  

  . )١( )) إلنكاره بعد هذه املتابعات
 وهو حافظ له ـوقال العقيلي يف حديث تفرد به إبراهيم بن بشار الرمادي   ـ ٣

  . )٣( )) ليس له أصل ومل يتابعه عليه أحد عن ابن عينية ((:  )٢( ـ أوهام

أحسب أن ...  ((:  )٤(  وهو صدوقـوقال البزار يف حديث تفرد به عمر بن شبة   ـ ٤
  . )٥( )) ... بن شبة أخطأ فيه ألنه مل يتابعه عليه أحد عمر

  . )٦( فعلل خطأه فيه بأنه مل يتابع عليه   

 نقل هذا أبو )) يف حديث ابن وهب عن ابن جريح شيء ((:  وقال أمحد بن حنبل  ـ ٥
  . )٧( )) صدق ألنه يأيت عنه بأشياء ال يأيت ا غريه ((:  عوانة االسفرائيين مثّ قال

روى  ((:  د كثرياً يف كالم األئمة على الرواة هذه العبارات وما يشبههاويترد ((    
،  )) ال يتابع يف كثري من حديثه ((،  )) ال يتابع فيما يرويه ((،  )) أحاديث ال يتابع عليها

أحاديثه  ((،  )) أحاديثه غرائب وأفراد ((،  )) يغرب يف حديثه ((،  )) يغرب عن الثِّقات ((
، وال خيفى أن الطعن يف  )٨( )) ... )) منكر احلديث ((،  )) له ما ينكر ((،  )) مناكري

  . الراوي بعدم املتابع هو طعن يف روايته تلك بعدم املتابعة

א א: א א א : א
ÞŞëþa@kÜİ½a @Z@ñnÈ½a@òÈibn½a…ČŠÐŞnÛa@ïÐã@¿ Z@ @

كلما كثرت املتابعات للراوي املعترب ا كلما أفادته يف ثبوت روايته وإىل هذا أشار ابن 
، وروى الزهري عن  )٩( )) العلم هو الَّذي جييئك من هاهنا ومن هاهنا ((:  املبارك يف قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٣٩ ـ ٣٥٨: ص (  أبو بكر كايف )) منهج اإلمام أمحد يف التعليل ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٤١(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ١/٤٩ ( )) الضعفاء ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٢٠٢٣ رقم ٣٩٠ ـ ٥/٣٨٩ ( )) مسند البزار ((    )٥(
   ) .٦٩( ، و ح رقم  ) ٥٣( وينظر ح رقم  ) . ٤٥(  ح رقم ))ت .  د (( وهو يف    )٦(
   ) .٧٣ / ٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
   ) .٨٧: ص (  إلبراهيم الالحم )) اجلرح والتعديل ((    )٨(
   ) .١/٤٠٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٩(
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٤٢  

وتواطأت عليه ليس من العلم ما ال يعرف إمنا العلم ما عرف  ((:  علي بن احلسني قال
إال أن بعض األحاديث حباجة إىل املتابعة أكثر من غريها وهي األحاديث الَّيت .  )١( )) األلسن

  : ومنها.  يتطرق إليها احتمال الضعف

  وهو الَّذي الـ غري شديد الضعف ـضعيف احلديث الَّذي اشتمل إسناده على راٍو   ـ ١
فهذا .  صوف بأنه يهم أو خيطئ أو له أوهامحيتج حبديثه إذا انفرد كسيئ احلفظ أو املو

وهذا الراوي ليس .  )) مل يتابع على حديثه ((:  حيتج حبديثه إذا انفرد ويقال عنه عادة ال
فإذا توبع علم أَنه مما .  ، وتارة خيطئ من شأنه أن خيطئ يف أحاديثه كلها بل تارة يصيب

  . )٢( أصاب فيه

.  تلط فإذا توبع دل ذلك على أَنه ليس مما خلط فيهواحلديث الَّذي يف إسناده خم  ـ ٢
، والراوي عنه رواه عنه بعد اختالطه فإنه ال جيزم بأنه  وكذلك إذا روى املختلط حديثاً

،  ، فإذا تابعه من روى عن املخلط قبل اختالطه علم أَنه مل خيلط فيه خلط فيه بل حيتمل
  . )٣( وأفادته هذه املتابعة

الَّذي يف سنده مدلس فإنه إذا روى عنه أحد الرواة بالعنعنة فإنه حيتمل أَنه واحلديث   ـ ٣
فإذا توبع الراوي عن املدلس .  مسع من شيخه وحيتمل أَنه أسقط شيخه وروى عمن فوقه

  . )٤( متابعةً فيها تصريح املدلس بالسماع انتفى ما كان حيذر من عنعنته

ومىت توبع السيئ احلفظ مبعترب  ((:  ه األنواع وزاد عليها فقالوقد أشار ابن حجر إىل هذ
،  ، واملستور واإلسناد املرسل كأن يكون فوقه أو مثله ال دونه وكذا املختلط الَّذي مل يتميز
، ال لذاته بل وصفه بذلك  وكذا املدلس إذا مل يعرف احملذوف منه صار حديثهم حسناً

تابع ؛ ألنَّ كلّ واحد منهم احتمال أن تكون روايته صواباً أو باعتبار اموع من املتابع وامل
، فإذا جاءت من املعتربين رواية موافقة ألحدهم رجح أحد  غري صواب على حد سواء

اجلانبني من االحتمالني املذكورين ودل ذلك على أن احلديث حمفوظ فارتقى من درجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .١٦٩: ص  ( )) لغة احملدث ((،  ) ١٧٢: ص (  للعثيم ))نيد  دراسة األسا((    )٢(
  ) . بتصرف ١٨١: ص  ( )) دراسة األسانيد ((    )٣(
  ) . بتصرف ١٨٢: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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٤٣  

  . )١( )) ... التوقف إىل درجة القبول

بعة معتربة بل منها ما يعترب ويتقوى ا احلديث وتنفي عنه التفرد ومنها وليس كل متا
  : فيشترط يف املتابعة املعتربة الَّيت تنفي التفرد ما يلي.   كما سيأيتـاملتابعات الَّيت ال يعترب ا 

Q@ـnÈß@ëa‰@é‚î‘@åÇ@òíaëŠÛa@¿@é×‰b‘@†Ó@Éibn½a@æìØí@æc@ òÛìÜÈß@éníaë‰@oîÛë@L IRH Z@ @

وهذه تسمى املتابعة التامة فإن انتفت فإن تفرد الراوي ال يزول وإن وجد له 
  . )٣( قاصرة متابعة

،  فإن يكن ذاك الراوي شورك من راٍو معترب به بأن مل يتهم بكذب ((:  يقول السخاوي
أو ممن فوقه يف الوصف من باب أوىل ...  وضعف إما بسوء حفظه أو غلطه أو حنو ذلك

وإن شورك شيخه يف .  ، وهي املتابعة التامة إن اتفقا يف رجال السند كلهم و تابع حقيقةفه
فهو تابع :  إىل آخر السند واحداً واحداً حتى الصحايب فكذا أي...  روايته عن شيخه ففوق

  . )٤( )) ، وكلما بعد املتابع كان أنقص ، ولكنه يف ذلك قاصر عن مشاركته هو أيضا

R@ـí@ü@æc@ÑÈŞšÛa@†í†‘@Éibn½a@æìØ N@ @

، وما أكتب حديثه إال  ابن هليعة ما كان حديثه بذاك ((:  ويدلّ عليه قول اإلمام أمحد
،  ، إمنا قد أكتب حديث الرجل كأين استدل به مع حديث غريه يشده لالعتبار واالستدالل
، وإمنا   أشياء مناكريله ((:  وقال أيضاً عن عمرو بن شعيب.  )٥( )) ال أَنه حجة إذا انفرد

  . )٦( )) يكتب حديثه يعترب به فأما أن يكون حجة فال

فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها أخباراً يقع يف  ((:  وقال مسلم
أسانيدها من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان كالصنف املقدم قبلهم وإن كانوا فيما وصفنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . الرحيلي ا حتقيق عبد ١٣٠: ص  ( )) نزهة النظر ((    )١(
   ) .٥(  ح رقم ))ت .  د ((يف ومثاهلا . وسيأيت حبث املتابعات املعلولة     )٢(
  ) . املعىن ٢٠٠ ـ ١٩٩: ص (  للعثيم )) دراسة األسانيد ((    )٣(
   ) .١/٢٤١ ( )) فتح املغيث ((    )٤(
   ) .١/٩١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٨/٤٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
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٤٤  

، ومما يدل أيضاً على أن املتابع  )١( )) لصدق وتعاطي العلم يشملهمدوم فإن اسم الستر وا
يتقاربان  ((:  غري شديد الضعف يعترب مبتابعته قول الدارقطين عن حممد بن جابر وأخيه أيوب

  . )٢( )) ال بل يعترب ما:  ؟ فقال يتركان ((:   قيل له)) يف الضعف

 يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه بل ذلك ليس كل ضعف ((:  وقال ابن الصالح
، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه  يتفاوت

، ومل  ، فإذا رأينا ما رواه جاء من وجه آخر عرفنا أَنه مما حفظه من أهل الصدق والديانة
زال بنحو ذلك كما يف ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال  خيتل فيه ضبطه له

املرسل الَّذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك 
، وذلك  ، وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة الضعف

  . )٣( )) كالضعف الَّذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون احلديث شاذاً

، يعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً  مل يذكر للجابر ضابطاً ((:  عقبه ابن حجر بقولهوت
ِإنه يرجع إىل االحتمال يف طريف القبول والرد فحيث يستوي :  أو ال والتحرير فيه أن يقال

االحتمال فيهما فهو الَّذي يصلح ألن جيرب وحيث يقوى جانب الرد فهو الَّذي 
  . )٤( )) ينجرب ال

 دال يصلح أن ـ ومن باب أوىل ما جزم برده ـويفهم من قوله أن ما غلب فيه جانب الر 
  . جابراًيكون 

S@ـéäß@ôìÓc@ëc@ÉibnàÜÛ@ñìÔÛa@¿@bíëbß@Éibn½a@æìØí@æc@ Z@ @

إما أن يكون الراوي املتابع مساوياً لألول يف ضعفه أو  ((:  قال أبو الفتح اليعمري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٣٤ ( )) النكت ((وينظر قول ابن حجر يف  ) ١/٥ ( )) مقدمة مسلم ((    )١(
  
   ) .٩/٨٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
 ؛ ألنه ال يفرق بني الشاذ )) وال منكراً ((: وميكن أن يضاف إىل قوله  ) ٣٤: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٣(

  .واملنكر 
   ) .١/٤٠٩ ( )) النكت ((    )٤(
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٤٥  

، وأما مع املساواة فقد  )١( ، فأما مع االحنطاط فال تفيد املتابعة شيئاً على منهمنحطاً عنه أو أ
تقوي ولكنها قوة ال خترجه عن رتبة الضعيف بل الضعيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد 

، وإمنا يظهر أثر ذلك  ، وال يتوجه االحتجاج بواحد منهما أضعف رتبة من الضعيف املتابع
أما إن كان املتابع أقوى من الراوي اَألول إن أفادت متابعته ما دفع شبهة يف الترجيح و

:  قال الزركشي.  )٢( )) الضعيف عن الطَّريق اَألول فال مانع من القول بأنه يصري حسناً
، وال خيفى أن هذا كله فيما إذا كان احلديث يف األحكام فإن كان  وهذا تفصيل حسن ((

  . )٣( )) ابعة فيه تقوم على كل تقدير ألنه عند انفراده مفيديف الفضائل فاملت

املتابع ال خيلو إما أن يكون دونه أو مثله أو  ((:  وقارب ابن حجر قول اليعمري فقال
فوقه فإن كان دونه ال يرقيه عن درجته وقد يفيده إذا كان عن غري متهم بالكذب قوةً ما 

، فكل منهما يرقيه  ، أو فوقه وإن كان مثله.  يرجح ا لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب
  . )٤( )) إىل درجة الصحة

…ČŠÐnÛbi@ÞìÔÛa@ïÐäm@Ûa@òÈibn½a@óÜÇ@òÜrßc Z@ @

אא W َولسأَنَّ ر رمِن عِن اباِفٍع ، عن نوب عأَي ا رواهم ا َمْن  ((:   قال

 َشاَء اللَُّه َفَقِد اْسَتْثَنى ؛ َفَال ِحْنَث َعَلْيِهِإْن : َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَقاَل 
(( )٥( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فال . املتابع صدوق خيطئ فاألول أقوى من الثَّاين قد تنفعه كأن يكون املتابع صدوق رمبا وهم و: قلت     )١(

يتوجه منع االعتداد مبتابعة الثَّاين لألول وقد أشار ابن حجر أن مسلماً اعتد مبتابعة بعض الرواة ملن هو أقوى 
ج  مل خيرج ـ يعين مسلماً ـ شيئاً مما انفرد به الواحد منهم وإمنا احت(( ) : ١/٤٣٤ ( )) النكت ((منه فقال يف 

بأهل القسم األول سواء تفردوا أم ال وخيرج من أحاديث أهل القسم الثَّاين ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل 
  . وقوله ظاهر أن مسلماً أورد يف املتابعات لرواة دون من أخرج هلم يف األصول ))القسم اَألول 

   ) .١/٣٢٢(  للزركشي )) النكت ((    )٢(
 ))...  فإن كان يف الفضائل فاملتابعة فيه تقوم على كل تقدير ((: فقوله  ) ١/٣٢٢( كشي  للزر)) النكت ((    )٣(

ليس هذا على طريقة احملدثني املتقدمني فإن غاية ما عندهم التساهل يف الفضائل بالنسبة لألحكام ال رواية 
يث لو ثبت أنه منقلب عن ويؤيده أن احلد.  وهو صواب )) النكت ((ـ أفاده حمقق . الضعيف واالعتداد به 

  .أصله وتبني للناقد ذلك فإنه ال يقول بقبول مثل هذه املتابعة إال من مل يعلم طريقة األئمة يف النقد 
   ) .١/٤٢٠ ( )) النكت ((    )٤(
 ٧/٢٥( ، والنسائي  ) ١٥٣١ رقم ٤/٩١( ، والترمذي  ) ٣٢٦١ رقم ٢/٢٤٥( أخرجه أبو داود     )٥(

= 
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٤٦  

 بن عمر وغريه ا ، وقد رواه عبيد حديث ابن عمر حديث حسن ((:  قال الترمذي
 عنهما اوهكذا روى عن سامل عن ابن عمر رضي .  عن نافع عن ابن عمر موقوفاً

وبعد دراسته وجد أن أيوب مل ينفرد .  )) اين، وال نعلم أحداً رفعه غري أيوب السختي موقوفاً
، وأيوب بن  )١( كثري بن فرقد:  برفعه بل تابعه متابعة تامة مجع من الرواة الثِّقات وهم

وأثبت الدارقطين أن أيوب السختياين قد توبع على رفعه .  )٣( ، وحسان بن عطية )٢( موسى
، وقد تابعه  عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًرواه أيوب السختياين  ((:  )) علله ((له فقال يف 

  . )٤( )) ... أيوب بن موسى املكي عن نافع فرفعه أيضاً

אא W اٍش قاليع نب ِليع اهوا رانَ ، قَالَ :  مو غَسا أَبثَندح : نب دمحثَِني مدح
ُآلُّ َمْعُروٍف   ((:   قَالَ عِن النِبي ـ رِضي اللَّه عنهما ـِه الْمنكَِدِر ، عن جاِبِر بِن عبِداللَّ

  . )٥( )) َصَدَقٌة

وبعد دراسته .  )٦( )) تفرد به علي بن أيب عياش عن أيب غسان عنه ((:  قال الدارقطين
  . عثمان بن سعيد:  تبني أن علي بن عياش مل يتفرد به بل تابعه متابعة تامة عن أيب غسان

 بن الفضل الكالعي قال ا أخرج هذه املتابعة ابن حبان يف صحيحه عن حممد بن عبيد
:  وعثمان بن سعيد )٧( حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عن حممد بن مطرف به

  . )٩( وثَّقه النسائي وأبو داود:  وابنه عمرو.  )٨( وثَّقه أمحد وابن معني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ت .  د ((وهو يف  ) . ٤٥٨٢ رقم ٢/١٠( ، وأمحد  ) ٢١٠٦ رقم ١/٦٨٠(  ماجة ، وابن ) ٣٨٢٩ ( رقم
   ) .٥(  ح رقم ))

   ) .٤/٣٠٣( واحلاكم  ) ٣٨٢٨ رقم ٧/٢٥( وحديثه عند النسائي     )١(
 ذكر اخلرب ((: وبوب عليه بقوله  ) ٤٣٤٠ رقم ١٠/١٨٣ ( )) صحيحه ((وحديثه عند ابن حبان يف     )٢(

  . )) أن هذا اخلرب تفرد به أيوب السختياين املدحض قول من زعم
   ) .٣٠٩٩ رقم ٤/٧٦ ( )) األوسط ((وحديثه عند الطرباين يف     )٣(
   ) .٢٤(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) . ٣/٣٠١(  للزيلعي )) نصب الراية ((    )٤(
  ) . ٢٤(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف . وغريه  ) ٥٦٧٥ رقم ٥/٢٢٤١( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .١٧٠٨ رقم ٢/٣٨٩ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٦(
   ) .٣٣٧٩ رقم ٨/١٧٢(     )٧(
   ) .٧/١١٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٨(
   ) .٧/٧٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٩(
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٤٧  

אא Wا رِن  مةَ علَمِن ساِلِد بخ نأَِبيِه ع نةَ عاِئدِن أَِبي زا بكَِريز نى بيحي اهو
 َيْذُآُر َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  قَالَت ـ عنها ا رضي ـالْبِهي عن عروةَ عن عاِئشةَ 
  . )١( )) اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حيىي بن زكريا بن أيب  ((:  قال الترمذي
  . )) زائدة

، وإسحاق بن  )٢( الوليد بن القاسم:  وقد تابع حيىي بن زكريا متابعة تامة عن زكريا
وقد ذكر ابن حجر هؤالء .  احلميد احلماين ، وعبد ، والفضل بن موسى يوسف األزرق

 زكريا فالظاهر أن املتفرد به زكريا ال ابنه حيىي فهؤالء األربعة رووه عن ((:  وقال
٣( )) أعلم وا( .  

والنقاد خيتلفون يف .  وذا يتبني أن القول بالتفرد حكم من الناقد قد يصح وقد ينقض
، كما  ، فلزم التحري يف قبول دعوى التفرد )٥( ويف سعة أحدهم العلمية )٤( إدراكهم للسنة
 تنقض إذا أطلقها الناقد إال باملتابعات املعتربة عند أهل العلم ال سيما إذا يلزم أيضاً أن ال

  . تتابعوا على حكاية التفرد أو كان الَّذي أطلقها من كبارهم

، فيقبل من أحدهم ما مل تقم البينات  فاحلكم بالتفرد غالباً ما يشتمل على التعليل
  . خالفه على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٣٣٨٤ رقم ٥/٤٣٢( والترمذي  ) ١٨ رقم ١/٥١( و أبو داود  ) ٣٧٣ رقم ١/٢٨٢( أخرجه مسلم     )١(

   ) .٥٩(  ح رقم ))ت .  د ((يف وهو 
   ) .٢٦٣٦٧ رقم ٦/٢٧٨( وهو عند أمحد     )٢(
   ) .١٧٣ ـ ٢/١٧١ ( )) تغليق التعليق ((    )٣(
 ال نعلم أحداً مجع السنن فلم يذهب منها عليه شئ فإذا (( ) : ٤٣ ـ ٤٢ ( )) الرسالة ((يقول الشافعي يف     )٤(

 السنن ، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ، مثّ كان مجع علم عامة أهل العلم ا أتى على
 (( ) : ٢٣٨ ـ ٢٠/٢٣٣ ( )) جمموع الفتاوى ((وقال ابن تيمية يف  . ))ما ذهب عليه منها موجوداً عند غريه 

ث وإمنا يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته ، وأما إحاطة واحد جبميع حدي
فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من األئمة . ...  فهذا ال ميكن ادعاؤه قط  ا رسول

   .))أو إماماً معيناً فهو خمطئ خطأ فاحشاً قبيحاً 
ِإالَّ أن قول من عرف بكثرة العلم أوقع يف النفس ممن هو . لذلك قد ينكر الناقد احلديث ألنه مل يبلغه : قلت     

  . وال يلزم أن يكون كل حديث أنكره كل إمام أن يكون كذلك عند غريه .دونه 
   ) .٤٨(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٥(
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٤٨  

 حديثاً قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله فمىت وجدنا ((:  يقول ابن حجر
  . )١( )) فاألوىل اتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @Z…ČŠÐŞnÛa@ïÐäm@ü@Ûa@pbÈibn½a N@ @

أو الواردة عن شديدي الضعف من  )٢( وهي تلك املتابعات الناشئة عن اخلطأ يف الراوية
ولو كثرت أمثال هذه املتابعات قال العالَّمة .  )٣( الرواة كالكذاب واملتروك والواهي وحنوهم

من املشهور عند أهل العلم أن احلديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى ا  ((:  األلباين
 ، ولكن هذا ليس على إطالقه بل ويصري حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاً

هو مقيد عند احملققني منهم مبا إذا كان ضعف رواته يف خمتلف طرقه ناشئاً من سوء 
وهذا ما .  ، ال من مة يف صدقهم أو دينهم وإال فإنه ال يتقوى مهما كثرت طرقه حفظهم

وإذا قوي الضعف ال ينجرب  ((:   عن العلماء قالوا)) فيض القدير ((نقله احملقق املناوي يف 
 على هذا فالبد ملن يريد أن يقوي احلديث )) ... من وجه آخر وإن كثرت طرقهبوروده 

بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبني له مبلغ الضعف فيها ومن 
، فإم يذهبون  املؤسف أن القليل جداً من العلماء من يفعل ذلك والسيما املتأخرين منهم

هم عن غريهم أن له طرقاً دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية إىل تقوية احلديث رد نقل
  . )٤( )) ... ضعفها واألمثلة على ذلك كثرية

  : وعلى هذا فاملتابعات الَّيت ال تنفي التفرد تنقسم إىل نوعني

ÞŞëþa@ÊìŞäÛa @Z´×ë½aë@òÓŠÛaë@óØÜaë@ÑÈŞšÛa@ð†í†‘@åÇ@ñ…‰aìÛa@pbÈibn½a Z@ @

  : مبا يليوميثل لذلك 

אא W زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر اهوا رم  ))  أن رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )١(
  .وهي اليت يعبر عنها بالرواية املعلولة     )٢(
...  ومن ذلك ضعف ال يزول ((: الدال على هذين القيدين يف قوله  ) ٤٠( وقد سبق قول بن الصالح ص     )٣(

   .))من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون احلديث شاذا 
   ) .٣٢ ـ ٣١ ( )) متام املنة ((    )٤(
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٤٩  

محاد :  وقد تابع زهرياً متابعة تامة عن أيب الزبري.  )١( )) َنَهى َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍر
:  ، وقال ابن حبان عنه )٣( )) فيه نظر ((:   وحماد بن شعيب قال عنه البخاري)٢(  شعيببن

أنبأنا احلنبلي ثنا أمحد .  يقلب األخبار ويرويها على غري جهتها...  يروي عن أيب الزبري ((
، وقد أنكر أبو داود حديث  )٤( )) محاد بن شعيب ليس بشيء:  بن زهري عن حيىي بن معني

محاد بن :   فقالهو عند محاد بن شعيب عن أيب الزبري ((:  قال اآلجري فقلت له.  زهري
  . فلم يعد متابعته نافية لتفرد زهري به.  )٥( )) شعيب ضعيف

אא W اأمين بن نابل قال حدثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد م اهور َآاَن  ((:   قالا
ْرآِن ؛ ِبْسِم  ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َآَما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقَرُسوُل اللَِّه 

وتابع أمين بن نابل .  )٦( )) ...اللَِّه ، َوِباللَِّه ، التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت 
أخرجه ابن عدي يف الكامل من طريق .  ابن جريح وسفيان الثوري:  متابعة تامة عن أيب الزبري

وهذا  ((:  قال ابن عدي.  عن أيب الزبري بهعن ابن جريح وسفيان  محيد بن الربيع عن أيب عاصم
باطالن ليس يرويهما عن أيب عاصم غري محيد بن الربيع إمنا  احلديث عن ابن جريح والثوري
:  وقال عن محيد.  ))  أمين بن نابل عن أيب الزبري عن جابريروي أبو عاصم هذا احلديث عن

  . )٧( )) كان يسرق احلديث ((

ïãbŞrÛa@ÊìŞäÛa @Z½aòz–Ûa@êŠçbÃ@bß@bèäßë@òÛìÜÈ½a@pbÈibn @NÊaìãc@ïçë Z@ @

  : ومنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحيح على ((: وقال  ) ١/١٦٢ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ٢٤٩ رقم ١/١٢٤( أخرجه ابن خزمية     )١(

   ) .٩٦(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  . ))ط الشيخني ومل خيرجاه شر
   ) .٣١٢/ ١ ( )) الضعفاء ((والعقيلي يف  ) ١٨٠٧ رقم ٣/٣٤٣ ( )) مسنده ((أخرجه أبو يعلي يف     )٢(
   ) .١/٥٩٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .١/٢٥١ ( )) اروحني ((    )٤(
  .بتصرف يسري  ) ١٥٠ ـ ١/١٤٩ ( )) سؤاالت أيب عبيد ((    )٥(
 رقم ٣/٤٣( ،  ) ١١٧٥ رقم ٢/٢٤٣( والنسائي  ) ٢٧٧: ص  ( )) العلل الكبري ((أخرجه الترمذي يف     )٦(

   ) .٨٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف . وغريهم  ) ١٢٨١
ى ا حديث ومع هذا فقد اعتربها احلاكم والسيوطي وامحد شاكر متابعة يتقو ) ٢/٢٨١ ( )) الكامل ((    )٧(

   ) .٨٥ (ينظر تفاصيل ذلك يف ح رقم . إعالل حديث أمين هذا بن نابل مع تتابع مجع كثري من النقّاد على  أمين
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٥٠  

١ـאא W 
 W نع ا ثَاِبتثَندانَ ، حملَيس نب فَرعا جنرباِق بن مهام ، أَخزالر دبع اهوا رم 

ي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَعْبُد اللَِّه ْبُن  َدَخَل َمكََّة ِفَأنَّ النَِّبيَّ  (( : أَنٍس 
 )) ...َخلُّوا َبِني اْلُكفَّاِر َعْن َسِبيِلِه : َرَواَحَة َبْيَن َيَدْيِه َيْمِشي َوَيُقوُل 

احلميد  حيىي بن عبد:  الرزاق علي روايته عن جعفر متابعة تامة وتابع عبد.  )١(
  . )٤( بن نسري ، وقطن )٣(  بن أيب بكر املقدميا وعبد )٢( احلماين

َأنَّ  (( : الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري عن أَنٍس  فانقلب إسناده على عبد
الرزاق عليه  ، ومل يتابع عبد )٥( )) ... َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء  النَِّبيَّ

ِإنه وهم :  ري عن أنس ويقالالرزاق عن معمر عن الزه تفرد به عبد ((:  وقال الدارقطين
، وأنه انقلب  ، وأنه مسع هذا احلديث من جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس فيه

  . )٦( )) عليه إسناده وهو حمفوظ من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس

الرزاق عن جعفر فقد قال  فكأن الترمذي عد هذا احلديث املعلول متابعة حلديث عبد
الرزاق هذا  هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى عبد ((:  قبهع

  . )٧( )) احلديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس حنو هذا

٢ـאא F٨E W 
 W سليمان التيمي عن قتادة عن أيب غالب عن حطان بن عبد اهوا رم الرقاشي ا 
ِإَذا َقَرَأ اِإلَماُم  ((:   اقال رسول :   قالوسى األشعري عن أيب م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤/١٩٩( وابن خزمية  ) ٢٨٩٣ رقم ٥/٢١١( والنسائي  ) ٢٨٤٧ رقم ٥/١٢٧( أخرجه الترمذي     )١(

   ) .٧(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢٦٨٠ رقم
   ) .٨١٥٧ رقم ٩/٧٤ ( )) األوسط ((د الطرباين يف وحديثه عن    )٢(
   ) .٥٧٨٨ رقم ١٣/١٠٤( وابن حبان  ) ٣٣٩٤ رقم ٦/١٢١( وحديثه عند أيب يعلي     )٣(
   ) .٤/٢٥٩ ( )) الكامل ((وحديثه عند ابن عدي يف     )٤(
،  ) ٣٥٧٩ رقم ٦/٢٧٣( ـ تعليقاً ـ وأبو يعلي  ) ٢٨٤٧ رقم ١٢٨ ـ ٥/١٢٧( أخرجه الترمذي     )٥(

   ) .٤٥٢١ رقم ١٠/٣٧٩( وابن حبان 
   ) .٢٦٢٤ رقم ٧/١٩١ ( )) األحاديث املختارة ((نقله عنه املقدسي يف     )٦(
   ) .٢٨٤٧ رقم ٥/١٢٧( سنن الترمذي     )٧(
  .اخلطأ القول بأا خطأ أعم من القول بأا منقلبة عن أصلها إذ أن االنقالب من أنواع     )٨(
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٥١  

، وتتابع مجع من األئمة على أن سليمان التيمي تفرد به عن بقية أصحاب  )١( )) َفَأْنِصُتوا
  . وغريهم،  )٤( ، وأبو الفضل بن عمار )٣( ، وابن معني ، وأبو حامت )٢( داود قتادة منهم أبو

 ـسامل بن نوح :  تبني أن سليمان التيمي تابعه متابعة تامة عن قتادةوبدراسة احلديث 
،  )٦( )) الكامل ((ابن عدي يف :  ، أخرج متابعته هذه )٥( )) صدوق له أوهام ((وهو 

  .  بهطريقه عن عمر بن عامر وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة، من  )٧( )) سننه ((والدارقطين يف 

وأما رواية سامل بن نوح فإنه  ((:  لي النيسابوري أَنه قالوقد نقل البيهقي عن أيب ع
 أي ابن أيب ـ؛ ألنَّ حديث سعيد  أخطأ على عمر بن عامر كما أخطأ على ابن أيب عروبة

، فإذا جاء هؤالء   رواه حيىي بن سعيد ويزيد بن زريع وإمساعيل بن عليه وغريهمـعروبة 
  . )٨( )) فسامل بن نوح دوم

مل ير البزار حديث سامل بن نوح ينفي التفرد عن سليمان التيمي ويفهم ذلك وكذلك 
لكن .   إال سليمان التيمي)) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  ال نعلم أحداً قال فيه ((:  من قوله

فالبزار حكى تفرد  )٩( )) حدثنا القطيعي عن سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله
 به مع علمه مبتابعة سامل له فدل على أَنه مل يعتد ا مع أا لو سلمت املخالفة سليمان

  . ألمكن أن يعتضد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم ١/٢٧٦( وابن ماجه  ) ٩٧٣ رقم ١/٣٢٠( ، و أبو داود  ) ٤٠٤ رقم ١/٣٠٤( أخرجه مسلم     )١(

   ) .٢٩(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف )  ٨٤٧
   ) .١/٣٢٠( سنن أيب داود     )٢(
   ) .٤/٣٤٤(  للنووي )) املنهاج ((    )٣(
   ) .٧٣: ص  ( )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم ((    )٤(
  . )) التقريب ((    )٥(
)٣/٣٤٧(     )٦. (   
)١/٣٣٠(     )٧. (   
   ) .٢٩٦٣ رقم ٢/٢٠٠ ( )) الكربى ((، وبنحوه يف  ) ٣١: ص  ( )) القراءة خلف اإلمام ((    )٨(
   ) .١/١٦٤(  البن حجر )) الدراية ((، و  ) ٢/١٥(  للزيلعي )) نصب الراية ((    )٩(
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٥٢  

٣ـאאאאא F١E W 
 Wنانَ ، عسِن حاِم بِهش نس ، عوني نى بِعيس اهوا رم  ، ِن ِسِريينِد بمحم 

َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء ،  ((:  قَالَ  أَنَّ النِبي عن أَِبي هريرةَ 
ومع هذا فقد .  فهذا احلديث ظاهر إسناده الصحة )٢( )) َوَمِن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَيْقِض
  . تتابع مجع من األئمة على إعالله

، وليس هو من  ، غلط فيه حدث به عيسى وليس هو يف كتابه ((:  قال أمحد
  . )٣( )) حديثه

،  ومل يصح:  وفسر قوله هذا يف موضع آخر فقال )٤( )) وال أراه حمفوظاً ((:  وقال البخاري
 بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رفعه وخالفه حيىي بن صاحل قال ا وإمنا يروى هذا عن عبد

إذا قاء  ((:  ثنا معاوية قال حدثنا حيىي عن عمر بن حكم بن ثوبان مسع أبا هريرة قالحد
فهو يعين أن املرفوع إمنا هو من حديث .  )٥( )) أحدكم فال يفطر فإمنا خيرج وال يوجل

:  وقد غريه فجعله من قول أيب هريرة إضافة إىل أن قوله.  )٦(  بن سعيد وهو متروكا عبد
  .  مل يفرق فيه بني من ذرعه القي ومن استقاء عمداً)) إخل...  أحدكم فال يفطرإذا قاء  ((

سألت حممداً عن هذا  ((:  ومما يزيد سبب إعالله للحديث إيضاحاً أن الترمذي قال
احلديث فلم يعرفه إال من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن 

وقد روى حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم أن :   قالما أراه حمفوظاً:  وقال.  أيب هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ أن نظر املتقدمني .  فال تقبل وإن عمل ا من تأخر عنهم .فعلمهم ا مع عدم قبوهلا دال على أا معلولة     )١(

  .كما سيأيت . واملتأخرون كثر فيهم من يراعي ظاهر اإلسناد . أدق 
 ٣/٣١٧( والنسائي يف الكربى  ) ٧٢٠ رقم ٣/٩٨( والترمذي  ) ٢٣٨٠ رقم ١/٧٢٤( أخرجه أبو داود     )٢(

: وقال  ) ١/٤٢٧( واحلاكم  ) ٣٥١٨ رقم ٨/٢٨٤( وابن حبان  ) ١٩٦٠ رقم ٣/٢٢٦( وابن خزمية ) 
   ) .٣٦(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف .  ووافقه الذهيب ))صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  ((

   ) .٢/١٨٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
   ) .٧٢٠ رقم ٣/٩٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .١/٩٥(  للبخاري )) التأريخ الكبري ((    )٥(
   .)) التقريب ((كما يف     )٦(
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٥٣  

، فهذا إعالل مستقيم مفاده أن الصحايب  )١( )) أبا هريرة كان ال يرى القيء يفطر الصائم
اهوا راملروي عنه ختالف فتواه م .  

روى هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عِن  ((:  وتابعه الترمذي على إعالله فقال
الن يب٢( ))   وال يصح إسناده( .  

ليس من ذا :  مسعت أمحد يقول:  وقال.  خناف أن ال يكون حمفوظاً ((:  وقال أبو داود
  . )٤(  أي عن أيب هريرةـ )) وقفه عطاء ((:  وأعله النسائي بالوقف فقال.  )٣( )) ... شيء

تتابعوا على أَنه  ) أمحد والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي( فهؤالء األئمة 
  . معلول حديث

فقد تابع عيسى بن يونس عن .  )٥( وقد ورد له متابعة تامة ظاهرها الصحة مل يعتدوا ا
إن من رد احلديث مل يعلم ذه املتابعة :  وال يقال.  )٦( حفص بن غياث:  هشام بن حسان

:  سى بن يونس قال وهو ممن رد حديث عيـبل علم ا بعضهم ومن ذلك أن أبا داود 
ويدل .  ، أي كما رواه عيسى بن يونس )٧( )) رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله ((

 وال روى هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عِن النيب  ((:  عليه ظاهر قول الترمذي
مرفوعاً عن أيب ولكن منعهم من االعتداد ا أن هذا احلديث ال يصح .  )٨( )) يصح إسناده
وليس هو متردد بني القبول والرد لتنفعه املتابعة بل هو غري صحيح وحينئذ .  هريرة عندهم

  . فال تنفعه املتابعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا خيفى على من ال جيمع األحاديث املرفوعة واملوقوفة ويعلم  ) ٣٤٣: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(

  .الصحابة  آثار
   ) .٧٢٠ رقم ٣/٩٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
   ) .٢/٧٧٧(  للخطَّايب )) معامل السنن ((    )٣(
   ) .٣١١٨ رقم ٣/٣١٧ ( )) السنن الكربى ((    )٤(
  .وقد تبني بدراستها أنا معلولة علَّة دقيقة خفيت على بعض من تأخر     )٥(
واحلاكم  ) ١٩٦١ رقم ٣/٢٢٦( ـ معلقاً ـ وابن خزمية  ) ٢٣٨٠ رقم ١/٧٢٥( أخرجه أبو داود     )٦(

  .عن حفص بن غياث وعيسى بن يونس  ) ١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦( وأخرجه ابن ماجة  ) . ١/٤٢٦ (
   ) .٢٣٨٠ رقم ١/٧٢٥ ( )) سنن أيب داود ((    )٧(
   ) .٧٢٠ رقم ٣/٩٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٨(
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٥٤  

ومع هذه فقد قبل حديث عيسى بن يونس مجع من أهل العلم واحتج بعضهم مبتابعة 
،  )١( )) صحيحيهما (( بإخراجهما له يف ـابن خزمية وابن حبان :  حفص بن غياث له منهم

وابن تيمية .  )٣( واحلاكم.  )٢( )) رواته كلهم ثقات ((:   على ما يفهم من قولهـوالدارقطين 
والذين مل يثبتوا هذا احلديث مل يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إىل علته  ((:  وقال

  . )٤( ))  بن غياثحفصيونس وقد ثبت أَنه مل ينفرد به بل وافقه عليه وهو انفراد عيسى بن 

 :

  : أن من رده مل يرده رد التفرد بل صحب ذلك عدة علل منها  ـ ١

 وأن الصحايب املنسوب ـ وال يعرف من حديثه ـأَنه ليس يف كتاب عيسى بن يونس    
  . ، وأنه إمنا يعرف مرفوعاً من طريق راٍو ضعيف إليه يفيت خبالفه

ومن قبله هم ممن تأخر .  ه هم من أئمة هذا الشأن وقد تتابعوا على ذلكأن من رد  ـ ٢
  . عنهم وفيهم من عرف بالتصحيح على ظاهر اإلسناد

  .  له ما يربرهـ مع قوة ظاهر إسنادها ـأن عدم قبول متابعة حفص بن غياث   ـ ٣

  : ويتمثل فيما يلي

  . يرة أن حفص بن غياث روى هذا احلديث من طريقني عن أيب هر)أ 

.  )٥(  مرفوعاًـرواه عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة :  اَألول
  . وهو الَّذي وافق فيه عيسى بن يونس وعد متابعة له

 بن سعيد عن جده أيب سعيد املقربي عن أيب ا رواه عن عبد:  والثَّاين
  . )٢( حممد بن الفضيل ومندلو )١( أبو بكر بن عياش:  مرفوعاً وتابعه عليه )٦( هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٧( سبق ص     )١(
   ) .٢٢٧٣ رقم ٣/١٥٣ ( )) سنن الدارقطين ((    )٢(
   ) .١/٤٢٧ ( )) املستدرك ((    )٣(
   ) .٢٢٢ / ٢٥ ( ))تاوى  جمموع الف((    )٤(
   ) .١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦( أخرجه ابن ماجه     )٥(
   ) .٦٦٠٤ رقم ١١/٤٨٢ ( )) مسند أيب يعلي ((وحديثه يف     )٦(
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٥٥  

وإمنا يروى هذا عن  ((:  وهذا معىن قول البخاري.  وما توبع عليه أصح مما مل يتابع عليه
وذا يترجح أن حفصاً مل يروه عن هشام بن حسان وإمنَا رواه عن .  ))  بن سعيدا عبد
  .  بن سعيدا عبد

ياث بالكوفه بداللة أن من رواه عنه  أن هذا احلديث هو مما حدث به حفص بن غ)ب 
.  )٣(  وكالمها من الكوفةـعلي بن احلسن بن سليمان وحيىي بن سليمان اجلعفي :  هم

مجيع ما حدث به حفص بن غياث  ((:  قال ابن معني )٤( وحفص خيطئ إذا حدث من حفظه
أو أربعة آالف ، ومل خيرج كتاباً كتبوا عنه ثالثة آالف  ببغداد والكوفة إمنا هو من حفظه

وذا يترجح دقة نظر من مل يقبل هذه .  ، فال يؤمن أن يكون هذا منهما )٥( )) من حفظه
  . املتابعة ملا فيها من علَّة خفية

٤ـאאא W 
 Wإمساعيل بن أيب خالد عن سامل الرباد عن ابن عمر قال اهوا رقال :   م

  . )٦( )) ْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُه ِقيَراٌطَم (( :  ا رسول

امللك بن عمري  عبد:  وقد شارك إمساعيل بن أيب خالد يف الرواية عن سامل الرباد
فدلت .  )٨(  فجعاله عن أيب هريرة ال عن ابن عمرـ )٧(  ومها ثقتانـوالقاسم بن أيب بزه 

واحلديث عندي  ((:  لذلك قال ابن املديين.  هخمالفتهما إلمساعيل بن أيب خالد أَنه أخطأ في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٩٢٧٣ رقم ٤/٦١ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((وحديثه يف     )١(
   ) .٢٢٧٦ رقم ٣/١٥٥( ،  ) ٢٢٧٥ رقم ٣/١٥٤ ( )) سنن الدارقطين ((وحديثهما يف     )٢(
   .)) التقريب ((كما يف     )٣(
   ) .٧/٦٠ ( )) ذيب الكمال ((كما يف     )٤(
  
   ) .٧/٦٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
: ص  ( )) العلل الكبري ((، والترمذي يف  ) ٥٠٢٩ رقم ٤/١٠٧ ( )) التأريخ الكبري ((أخرجه البخاري يف     )٦(

   ) .٢٠(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) . ٤٨٦٨ رقم ٢/٣١( وأمحد  ) ٤١٦
   .)) التقريب ((كما يف     )٧(
  .املعىن  ) ٥٠٢٩ رقم ٤/١٠٧(  للبخاري )) التأريخ الكبري ((    )٨(
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٥٦  

  . )١( )) حديث أيب هريرة وحديث ابن أيب خالد وهم

رواه عبدامللك بن عمري عن سامل الرباد عن أيب هريرة وهو  ((:  وقال البخاري
  . )٢( )) ابن عمر أنكر على أيب هريرة حديثه.  وحديث ابن عمر ليس بشيء.  الصحيح

فقد أخرجه الطرباين من طريق .   إمساعيل بن أيب خالد متابعة قاصرةومع هذا فقد توبع
مل  ((:  حيىي بن سليم الطائفي عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه وقال

وحيىي بن سليم .  )٣( )) يرو هذا احلديث عن نافع إال إمساعيل بن أمية تفرد به حيىي بن سليم
، واختلف فيه قول ابن معني فقال  )٤( )) أيته خيلط يف األحاديث فتركتهر ((:  قال عنه أمحد

  . )٥( )) ليس به بأس يكتب حديثه ((:   وقال عنه مرة أخرى)) ثقة ((:  عنه
ونكارته أتت .  فهذه املتابعة منكرة أنكر من رواية إمساعيل بن أيب خالد عن سامل الرباد

ته هذا احلديث عن نافع الَّذي اعتىن الناس حبديثه من تفرده مع ما فيه من ضعف مع رواي
؟ مثّ إن هذا احلديث إمنا يعرف عن  وفيمن روى عنه حفاظ أثبات فأين هم عن هذا احلديث

فإذا أنكره البخاري على .  أيب هريرة إضافة إىل أن ابن عمر أنكره على أيب هريرة
  . )٦( ن سليمبن أيب خالد فمن باب أوىل أن ينكره على حيىي ب إمساعيل

٥ـאאאאאא W 
א  Wد بن عبد:   ما أخرجه اخلليلي قالمسعت حمم احلافظ بنيسابور ا 

قال يل أبو عروبة :  مسعت حممد بن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلافظ يقول:  يقول
بلغين أن ببغداد شيخاً يروي عن حممد بن حيىي القطعي عن عاصم بن ! يا أبا أمحد:  نحبرا

 يبهالل البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النال َطالَق َوَال ِعْتَق  ((:   قال
ن نعم ، حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد احلافظ حدثنا حممد ب:   فقلت)) ِفيَما َال َيْمِلُك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .حسام أبو قريض :  ـ حتقيق ١٦٧: ص (  البن املديين )) العلل ((    )١(
 من تبع ((: ى أيب هريرة حديث أن ابن عمر أنكر عل: ومراده  ) ٤١٧: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٢(

  . فكيف يروى عن ابن عمر؟ ))جنازة 
   ) .٨٤٨٢ رقم ٩/٢٢١ ( )) املعجم األوسط ((    )٣(
   ) .٤٠٦ / ٤ ( )) الضعفاء للعقيلي ((    )٤(
   ) .٧/٢٢٠ ( )) الكامل ((،  ) ٢٢٦: ص  ( )) سؤاالت الدارمي ((    )٥(
   ) .٤٨( ح رقم : ينظر . والً ومتابعته معلولة وعلى هذا فيمكن أن يكون احلديث معل    )٦(
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٥٧  

  . حيىي به

مل تعمل شيئاً لو كان هذا احلديث عند أيوب عن نافع الحتج به ! فقال يل يا أبا أمحد
  . )١( )) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.  الناس منذ مائيت سنة

 W عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا مهام بن حيىي حدثنا إسحاق بن اهوا رم 
 َفَجاَءُه َرُجٌل ُآْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ  ((:  نس بن مالك قال بن أيب طلحة عن أا عبد

  . )٢( )) ِإنِّي َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ! َرُسوَل اللَِّه  َيا: َفَقاَل 

هذا  ((:  ، وقال الربدجيي )٣( )) هذا حديث باطل ذا اإلسناد ((:  قال أبو حامت الرازي
وقد أورد له احلاكم متابعة .  )٤( )) هم من عمرو بن عاصمعندي حديث منكر وهو عندي و

 الصفار حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ثنا ا أخربنا أبو عبد:  مل يذكرها أحد غريه فقال
 بن أيب طلحة ا اجلبار ثنا مهام ومحاد بن سلمة قاال حدثنا إسحاق بن عبد سليمان بن عبد
هذا حديث صحيح على شرط  ((:   وقالـ وذكره ـ يب جاء رجل إىل الن:  عن أنس قال

وهذه املتابعة مستغربة .  )٦( صدوق:  اجلبار وسليمان بن عبد.  )٥( )) الشيخني ومل خيرجاه
مع أمهيتها يف دفع قول  )٧( لكوا مل يتداوهلا أهل العلم ومل يشر إليها ابن رجب وابن حجر

مل يوجد هلمام  ((:   تفرد عمرو بن عاصم به فقالبل نص ابن حجر على.  من أنكر احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لو كان ((: وكأن صوابه . لعلَّ الكالم فيه سقط  ) . ٤٦٠ ـ ١/٤٥٩(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )١(

و ملا احتاج الناس إليه من طريق عمرو بن . هذا احلديث عند أيوب عن نافع الحتج به الناس منذ مائيت سنة 
 ) ٢١٩٠:  رقم ١/٦٦٥( أبو داود : وقد أخرجه عن عمرو بن شعيب  . ))ن جده شعيب عن أبيه ع

 ) ٦٧٧٧ رقم ٢/١٩٠( وأمحد  ) ٢٠٤٧:  رقم ١/٦٦٠( وابن ماجة  ) ١١٨١ رقم ٣/٤٨٦ (والترمذي 
   .)) حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب ((: وقال الترمذي 

 ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢٧٦٤ رقم ٤/٢١١٧( ومسلم  ) ٦٤٣٧ رقم ٦/٢٥٠١( أخرجه البخاري     )٢(
   ) .٨٩(  رقم ح

   ) .٢٣٦٤ رقم ٢/١٥٩ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   ) .١/٤٢٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٤/٢٥٣ ( )) املستدرك ((    )٥(
  .كما يف التقريب     )٦(
  .صم روايته هذا احلديث وقد حكيا إنكار أيب حامت والربدجيي على عمرو بن عا    )٧(
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٥٨  

، فمثل هذه  ، وابن حجر معدود من أهل االستقراء )١( )) وال لعمرو بن عاصم فيه متابع
  . املتابعة ال تنفي تفرد عمرو بن عاصم الَّذي تتابع األئمة على حكايته

٦ـאאאאאא K 
 W أبو كريب ثنا أبو أسامة عن بريد بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيب اهوا رم 

 يبِن النموسى األشعري ع٢( )) ...اْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمَعاًء َواِحٍد  ((:   قال( .  

هذا احلديث عرف بأنه حديث أيب كريب عن أيب أسامة وإىل هذا أشار ابن عدي يف 
حيكم الناس أن هذا حديث أيب كريب عن أيب أسامة ومل يروه عنه غري أيب  ((:  قوله

فلما ذكر أليب كريب فيه متابعات أنكرها بعض األئمة ملا استقر عندهم من .  )٣( )) كريب
  . تفرده به

:  سألت أبا زرعة عن حديث بريد عن أيب بردة عن أيب موسى:  قال الربذعي
حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو أسامة :   فقال)) ...ُل ِفي ِمًعى َواِحٍد اْلُمْؤِمُن َيْأُآ ((

هذا :  فقال.  عن أيب أسامة )٤( فقلت له حدثنا به أبو السائب سلم بن جنادة السوائي
فسألت .  يرويه أيضاً )٥( كان أبو هشام الرفاعي:  وقال يل أبو زرعة.  حديث أيب كريب

فرأيته يف كتابه بني سطرين خبط غري :  وقال أبو زرعة.  فعلأبا هشام أن خيرج إىل كتابه ف
وأعاد ...  ما ظننت أن أبا السائب يروي مثل هذا:  مثّ قال يل.  )٦( اخلط الَّذي يف الكتاب

وقول أيب زرعة هذا متضمن غمز من رواه بعد .  )٧( )) علي غري مرة هذا حديث أيب كريب
وذكر أليب  ((:   كريب وإىل هذا أشار ابن رجب يف قولهثبوت تفرده بأنه إمنا أخذه عن أيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٧ /١٢ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٣٢٥٨ رقم ٢/١٠٨٥( وابن ماجه  ) ٢٠٦٢ رقم ٣/١٦٣٢( أخرجه مسلم     )٢(

   ) .١٠(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     
   ) .٢/٦٢ ( )) الكامل ((    )٣(
   .)) التقريب ((كما يف . ثقة رمبا خالف : وسلم بن جنادة     )٤(
   ) .٢٨ ـ ٢٧ ـ ٢٧ ( )) ذيب الكمال ((ام بسرقة احلديث كما يف : و هشام الرفاعي أب    )٥(
وقد طلب كتابه ليتأكد من أنه ليس من حديثه وإمنا . وهذا ما استدل به أبو زرعة على أنه ليس من حديثه     )٦(

  .هو مما تفرد به أبو كريب 
   ) .٩/١٤٧ ( )) تأريخ بغداد ((    )٧(
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٥٩  

  . )١( )) زرعة من رواه عن أيب أسامة فكأنه أشار إىل أم أخذوه منه

سألت حممد بن  ((:  وقريب من موقف أيب زرعة موقف البخاري فقد قال الترمذي
رفه إال من  مل يع)) هذا حديث أيب كريب عن أيب أسامة:  إمساعيل عن هذا احلديث فقال
فجعل ...  حدثنا غري واحد عن أيب أسامة ذا:  فقلت.  حديث أيب كريب عن أيب أسامة

وقوله هذا .  )٢( )) ... ما علمت أن أحداً حدث ذا غري أيب كريب ((:  يتعجب ويقول
  . )٣( متضمن إبطال املتابعات الواردة بعد استقرار القول بتفرد أيب كريب به

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٤١ / ١ ( ))لل الترمذي  شرح ع((    )١(
   ) .١/٤٣٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
إذ أنهم علموا ما استقر القول فيه بالتفرد من غريه ، فاستخدموا . وهذا من خصائص نقد األئمة املتقدمني     )٣(

  .ذلك يف النقد 



  

٦٠  

אא
@òi‰bÔ½a@òîyýİ•üa@ÃbÐÛþa@I@Č…ŠÐŞnÜÛ@Héi@bènÓýÇë@L@ @

א א: א א . א
الصاد واحلاء أصل يدل على الرباءة من املرض  ((:  قال ابن فارس:  الصحيح يف اللّغة
  . )١( )) لرباءة من كل عيبذهاب السقم وا:  الصحة:  ومن ذلك.  والعيب وعلى االستواء

وال تقوم احلجة خبرب اخلاصة حتى جيمع  ((:  عرفه الشافعي بقوله:  ويف االصطالح
، معروفاً بالصدق يف حديثه عاقالً ملا  أن يكون من حدث به ثقة يف دينه:  منها:  أموراً

،  حبروفه كما مسعه، أو أن يؤدي احلديث  ، عاملاً مبا حييل معاين احلديث من اللفظ حيدث به
وال حيدث به على املعىن ألنه إذا حدث به على املعىن وهو غري عامل مبا حييل معناه مل يدر 

، حافظاً  لعله حييل احلالل إىل احلرام وإذا أدى حبروفه مل يبق وجه خياف فيه إحالة احلديث
يف احلديث ، إذا شرك أهل احلفظ  ، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه إن حدث من حفظه

أو حيدث عِن .  برياً من أن يكون مدلساً حيدث عمن لقي ما مل يسمع منه.  وافق حديثهم
 يبالنى ينتهي باحلديث .   مبا حيدث الثِّقات خالفهويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حت

 يبموصوالً إىل الندثه؛ ألنَّ كل واحد مثبت ملن ح  أو إىل من انتهى به إليه دونه  ،
  . )٢( )) ومثبت على من حدث عنه

  . وظاهر هذا التعريف أَنه مل جيعل نفي التفرد شرطًا يف حد احلديث الصحيح

 بعد أن أورد مجلة ـقال ابن الصالح .  وقد قبل أهل العلم مجلة من األحاديث األفراد
باه لذلك غري قليلة وقد قال ويف غرائب الصحيح أش ((:  ـمن األحاديث األفراد الصحيحة 

 ال يشاركه فيه أحد للزهري حنو تسعني حرفاً يرويه عِن النيب :  مسلم
  . )٣( )) جياد بأسانيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦ ( )) معجم مقاييس اللّغة ((    )١(
   ) .٣٤٦ ـ ١/٣٤٥ ( ))مذي  شرح علل التر((    )٢(
   ) .٧٨: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٣(
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٦١  

ومع قبول بعض األفراد إال أن منها أفرادا معلولة ويدل على علتها التفرد ذاته أو التفرد 
على إدراك العلّة بتفرد الراوي ومبخالفة غريه ويستعان  ((:  يقول ابن الصالح.  مع املخالفة

أن من أفراد الثِّقات الصحيح املقبول والسقيم :  ؛ مما يعين )١( )) له مع قرائن تنضم إىل ذلك
الغريب ينقسم إىل صحيح كاألفراد املخرجة  ((:  ويشهد هلذا ما قاله ابن الصالح.  املردود

  . )٢( )) ... هو الغالب على الغرائبيف الصحيح وإىل غري صحيح وذلك 

ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثِّقات الكبار أيضاً وهلم يف كل  ((:  وقال ابن رجب
  . )٣( )) ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه حديث نقد خاص

א א: א א : א
ÞŞëþa@kÜİ½a @ZòÌÜÛa@¿@kíŠÌÛa Z@ @

  . )٤( الرجل ليس من القوم وال من البلد:   هوغريبال

احلديث الَّذي يتفرد فيه بعضهم بأمر  ((هو :  عرفه ابن الصالح بقوله:  ويف االصطالح
  . )٥( )) ال يذكره فيه غريه إما يف متنه وإما يف إسناده

ح الغريب والفرد مترادفان لغة واصطالحاً إال أن أهل االصطال ((:  وقال ابن حجر
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد املطلق .  غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته
، وهذا من حيث إطالق االمسية عليهما أما من  والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسيب

 )) تفرد به فالن ((حيث استعماهلم الفعل املشتق فال يفرقون فيقولون يف املطلق والنسيب 
  . )٦( )) أغرب به فالن (( و

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @ZkíŠÌÛaë@…ŠÐÛa@´i@ÖŠÐÛa N@ @

، فالفرد يدل بوضعه اللغوي  يظهر أن بني الغريب والفرد تقاربا وليس بينهما ترادف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٣: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٢٧٠: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٢(
   ) .٣٥٣ ـ ١/٣٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٦٤٧: ص  ( )) املعجم الوسيط ((    )٤(
   ) .٢٧٠: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٥(
   ) .٢٤: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٦(
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٦٢  

  : على االتصاف بالفردية فحسب يف حني أن الغريب يشمل معنيني

، وال   من االتصاف به الرد والتضعيف أَنه مرادف للفرد الَّذي ال يلزم: المعنى اَألوَّل
هذا خطأ كنا نظن أَنه غريب مثّ تبني لنا  ((:  ومن ذلك قول أيب حامت )١( القبول والصحة

كنت معجباً ذا احلديث وكنت أرى أَنه غريب حتى رأيت  ((:  ، وقوله أيضاً )٢( )) علته
  عنبسة عن أم حبيبة عِن النيب سهيل عن أيب إسحاق عن املسيب عن عمرو بن أوس عن

وخرجه يف  )٤( والبخاري حكم على حديث بأنه غريب.  )٣( )) فعلمت أن ذاك لزم الطَّريق
الَّذي تأخذه عن  ((:  ؟ فقال وسئل سفيان الثوري عن احلديث الغريب.  )٥( صحيحه

  . وفيه إشارة إىل صحته.  )٦( )) ثقة

ضمن الداللة على العلّة ويفيد أن يف نفس الناقد من هذا احلديث  أَنه مت: المعنى الثَّاني
ومما يدل على هذا املعىن .  ، وإن مل يصل إىل درجة احلكم عليه بالنكارة شيئاً ألجله استغربه

  : ما يلي

فقد عرفه ابن .  أن من أهل العلم من عرف الغريب وضمن تعريفه معىن اإلعالل  ـ ١
احلديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من األئمة ممن الغريب من  ((:  مندة بقوله

وعرفه امليانشي .  )٧( )) ... ، إذا انفرد الرجل عنهم باحلديث يسمى غريباً جيمع حديثهم
ومعلوم أن املتفرد عن الراوي .  )٨( )) ما شذ طريقه ومل يعرف راويه بكثرة الرواية ((بأنه 

مما يعل به احلديثالكبري مبا ال يعرفه أصحابه فإن د وحاله ال حتتمل .  هوكذلك من تفر
  . التفرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٧٠: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )١(
  .ولعل هذا التوافق يف هذا املعىن أوهم الترادف . وهو يف هذا موافق للفرد     )٢(
  ) . نشأت ٢٢٣ رقم ١/٢٢٩(  البن أيب حامت )) العلل ((    )٣(
 ))...  شر ما بني حلييه ا من وقاه ((: وهو حديث  ) ٢/٨٣٦(  ترتيب القايف )) العلل الترمذي الكبري ((    )٤(

حديث عمر بن علي فيه : وقال . هو حديث أيب خالد : سألت حممداً عن هذا احلديث فقال : قال الترمذي 
  .غريب أيضاً 

  .عمر بن علي من حديث  ) ٦١٠٩ رقم ٥/٢٣٧٦ ( )) صحيح البخاري ((    )٥(
   ) .٢٤: ص (  أليب احلسن احلريب )) الفوائد املنتقاة ((،  ) ٢/٩٦(  أليب نعيم )) ذكر تأريخ أصبهان ((    )٦(
   ) .٢٧٠: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
   ) .٤/٤(  للسخاوي )) فتح املغيث ((    )٨(
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٦٣  

أن الناقد قد يالحظ يف احلديث شيئاً فيتردد يف إطالق الغرابة أو النكارة مما يدل على   ـ ٢
  : ومن ذلك.  أن بينهما تقاربا يف الداللة على العلّة

أحاديث إن مل تكن مناكري  )١( لهإن  ((:  قلت ألمحد ((:  ما ورد عن األثرم أَنه قال •
  . )٢( )) نعم:  قال! فهي غرائب

،  ، فمنهم من رفع قدره وعظمه )٣( قد تكلم أصحابنا فيه ((:  وقال يعقوب بن شيبة •
له أحاديث :  ، ومنهم من محل عليه وقال وجعل احلديث عنه من أصح األسانيد

ا عندهم غري مناكري ، والذين أطروه محلوا هذه األحاديث عنه على أ مناكري
  . )٤( )) هي غرائب:  وقالوا

  : وقد يدرك إعالل احلديث بالغرابة من سياق قول الناقد ومن ذلك  ـ ٣

ثقة  هذا الشيخ:  فقال )٦( سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث ((:  )٥( ما قاله أبو إمساعيل •
  . )٧( )) نعم:  ا؟ قلن اكتبتموه من كتاب:  ثقة واحلديث غريب مثّ أطرق ساعة وقال

غريب  ((:   قال)) قطع...  ليس على منتهب ((:  وقال الذَّهيب عن حديث •
  . )٩( )) وهم فيه ((:  وعلم أَنه ضمنه اإلعالل بداللة أَنه قال عنه.  )٨( )) جداً

فهذا حديث غريب  ((:   قال عنه)) ...َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا  ((:  وكذا حديث •
 منكرات خالد بن خملد وذلك لغرابةلعدوه يف  )١٠( بة اجلامع الصحيح هيجداً لوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أنيسة لزيد بن أيب     )١(
   ) .٤٥٥ / ١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
  .حازم قيس بن أيب : يعين     )٣(
وهذا يعين أن الغرائب غري املناكري وإمنا وصفوها بالغرائب  ) . ١٤ / ٢٤(  للمزي )) ذيب الكمال ((    )٤(

لتكون من مجلة األحاديث اليت ميكن تصحيحها خبالف املناكري فإا بواطيل وأخطاء والتردد يف وصفها بالغرابة 
  .وبطالنه الغريب فيه شيء من النكارة ال تصل إىل مرحلة اجلزم برده أو النكارة يؤكد أن 

  .الترمذي هو محمد بن إمساعيل     )٥(
  .وذكره     )٦(
  .ينكره فسياقه يدل على أنه  ) ٦/١٧٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٧(
  ) . ٣٧ (  ح رقم))ت .  د ((: ينظر  ) ٤٨٩ ـ ٤٨٨ / ١٥ ( )) ِسري أعالم النبالء ((    )٨(
  . )) املرجع نفسه ((    )٩(
  . )) صحيح البخاري ((    )١٠(
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٦٤  

  . )١( )) لفظه
אא W 

  . )) تفرد به جداً ((:   وال يقال)) غريب جداً ((:  أَنه يقال  ـ ١

ث حسان ولسالم أحادي ((:  وأن الفرد يعطف على الغريب ومن ذلك قول ابن عدي  ـ ٢
  . والعطف يقتضي املغايرة.  )٢( )) ... غرائب وإفرادات

.  الترمذي:  وممن أطلق الغريب على الضعيف.  وأن الغريب قد يطلق على الضعيف  ـ ٣
هو حديث  ((:  ومن ذلك أَنه نقل عن البخاري أَنه قال يف حديث للحسن عن أيب هريرة

ى بعضهم هذا احلديث عن يونس عن من وكنت أفرح ذا احلديث حتى رو...  خطأ
 بنحوه إال )) سننه ((فأورده الترمذي يف .  )٣( )) حدث عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

فعلم أن .  )٤( )) ... هذا حديث غريب ((:   بقوله)) هو حديث خطأ ((:  أَنه أبدل قوله
  . )٥( غريب مبعىن خطأ يف هذا السياق

وعدم مراعاة هذا الفرق يلغي التعليل الَّذي .  د والغريب فرقاًوذا يتبني أن بني الفر
  . ، إذا أطلق الغريب باملعىن الثَّاين قصده الناقد

א א: א א . )٦( א
احلديث املنكر من أكثر األلفاظ الَّيت يستخدمها األئمة النقّاد يف احلكم على األحاديث 

، فكما أن التفرد من أقوى العالمات الدالة  وبني املنكر والفرد عالقة متبادلة.  فراد املعلولةاأل
وذلك أن املنكر يف .  على النكارة فإن املنكر هو حكم الناقد على احلديث الفرد املعلول

يف أحكامهم  ـ كما سيأيت تقريره ـفاألئمة املتقدمون .  معناه مرتبط مبنهج النقد عند الناقد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٩٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) . ٦٤٢ ـ ١/٦٤١ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .٧٧: ص : (  للذهيب )) املوقظة ((: وينظر  ) : ٣/١١٥٣ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .٥٣٠: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٣(
   ) .٣/٦١٠ ( ))ن الترمذي  سن((    )٤(
. ضعيف :  يعين )) غريب ((: وقول الترمذي : بداللة القرينة املذكورة ويؤيد ذلك ما قاله نور الدين عتر     )٥(

   ) .١٦٦(  ص )) اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني ((: ينظر 
: لصديقي الباحث ) ديث دراسة نظرية وتطبيقية احلديث املنكر عند نقاد احل( ويف هذا حبث بعنوان     )٦(

وقد أفدت . وطبعته مكتبة الرشد . الرمحن بن نويفع السلمي نال ا درجة املاجستري من جامعة أم القرى  عبد
  .منه يف حبثي هذا 
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٦٥  

،  ، وطبقته ، وحال الراوي املتفرد على األحاديث يراعون القرائن املصاحبة للرواية كالتفرد
؟  ؟ وهل يف معناه ما يستنكر ، وهل هلذا احلديث أصل يشهد له وموافقة غريه له من عدمها

:  ي أشهرها ومهاوبق )٢( مثّ ضعف النظر للقرائن عند طائفة من متأخري احملدثني.  )١( وغريها
 ظهر أثر هذا التغري يف النقد )) املنكر ((وملا عرف ابن الصالح .  حال الراوي وخمالفته لغريه

، وجاء بعده ابن حجر فراعى يف املنكر خمالفة  ، فراعى حال الراوي وخمالفته يف تعريفه
ئمة املتقدمني مل وهلذا وجدت أحاديث مناكري كثرية عند األ.  الضعيف ملن هو أوىل منه

أن احلافظ :  يضاف إىل هذا.  ينطبق عليها تعريف ابن الصالح وابن حجر للحديث املنكر
 ذكر أن املنكر عند حيىي القطَّان وأمحد وغريمها يطلق على جمرد ـ وتبعه غريه ـابن حجر 

رس هذه املسألة من خالل لذا سند.  مما يعين أَنه ال يدل على الرد يف إطالقهم.  التفرد
  : التاليةاملطالب 

ÞŞëþa@kÜİ½a @Z@ÑíŠÈmŠØä½aòÌÜÛa@¿@ Z@ @

النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خالف املعرفة الَّيت  ((:  قال ابن فارس
والباب ...  مل يقبله قلبه ومل يعترف به لسانه:  ، وأنكره يسكن إليها القلب ونكر الشيء

نكرت الشيء وأنكرته ضد عرفته :  اسم مفعول من قوهلم:  وهو.  )٣( )) ذاكله راجع إىل ه
( وقد تكرر ذكر  ((:  ، وقال ابن األثري )٤( )) وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر

  . )٥( )) ، وهو ضد املعروف يف احلديث) اإلنكار واملنكر 
 ما يكون املعىن االصطالحي موافقاً ، وغالباً وذا يتبني أن معناه يف اللّغة متضمن للرد

، السيما عند األئمة املتقدمني الَّذين أطلقوا هذه األلفاظ على غري سابق  للمعىن اللغوي
  . ملرادهم، فالبد أم راعوا دالالا اللغوية املفهمة  مثال

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @ZII ŠØä½a HHýŞ–Ûa@åia@aìÔj@åíˆÛa@òŞàöþa@ÞaìÓc@¿@ Z@ @

  : املنكر عند األئمة املتقدمني يطلق على أمرين
واملنكر يف هذا احلال مبعىن .   يطلق على احلديث الَّذي تبني خطأ راويه فيه: األمر اَألوَّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تفصيلها وهي كثرية وسيأيت     )١(
  ) .األوائل ثني مقارنة مبا كان عليه ضعف متأخري احملد( وسيأيت حبث هذا التغري يف النقد يف مبحث     )٢(
   ) .٢/٥٨١ ( )) معجم مقاييس اللّغة ((    )٣(
  . )) نكر (( للزبيدي مادة )) تاج العروس ((    )٤(
   ) .٥/١١٥ ( )) النهاية ((    )٥(
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٦٦  

  . والكذب،  ، واخلطأ املقطوع به الباطل
:  ؟ قال ترى أن نكتب احلديث املنكر:  ـ وقد سئل ـويدل على هذا قول اإلمام أمحد 

فسياقه .  )١( )) قد حيتاج إليهم يف وقت:  قال.  ؟ فالضعفاء:  ، قيل له املنكر أبداً منكر ((
  . ، بداللة أَنه فرق بينه وبني أحاديث الضعفاء يدل على أن املراد به اخلطأ ال جمرد الضعيف

:   فقال)) ... آال أنبئكم على شئ يكفر اخلطايا (( ـ عن هذا احلديث ا وسأله ابنه عبد
:  ا  قال عبد))  بن أيب بكر إمنا هو حديث ابن عقيلا هذا باطل من حديث عبد ((
  . )٢( )) وأنكره أيب أشد اإلنكار ((

:  ومن ذلك ما قال اإلمام أمحد عن حديث تفرد به ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري
  . )٣( )) إن هذا كذب ملا كان خمطئا:  لو قال رجل ((

مسعت أيب وسألته :   بن علي ابن املديينا ، فقد قال عبد عن ابن املديين حنوهوورد 
 ا عن حديٍث رواه بندار عن ابن مهدي عن أيب بكر عن عياش عن عاصم عن زر عن عبد

 يبِن النعهذا كذب ((:   فقال)) َتَسحَُّروا ؛ َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَآًة ((:   قال  ،
  . )٤( )) وأنكره أشد اإلنكار.  داود موقوفاً وحدثين أب

وورد عن ابن معني أَنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب 
، فقد  فأما إذا أنكرمتوها ورددمتوها علي.  ظننتها:  ، وقال احلديث إن هو رجع عنها

،  شتبه له احلديث الشاذ، إمنا ذاك الرجل ي ال يكون صدوقاً أبداً ((:  فقال.  رجعت عنها
فما :  فقيل ليحىي.  )) فأما األحاديث املنكرة الَّيت ال تشتبه ألحد فال.  ، فريجع عنه والشيء
، فإذا أخرجها يف كتاب عتيق فهو  خيرج كتاباً عتيقاً فيه هذه األحاديث ((:  قال.  ؟ يربئه

، وإن مل خيرجها فهو  ا، ويرجع عنه ، وأخطأ كما خيطئ الناس وقد شبه له فيها.  صدوق
 يدل على أا )) فأما األحاديث املنكرة الَّيت ال تشتبه ألحد فال ((:  فقوله.  )٥( )) كذاب أبداً

ويفهم من قوله أن نكارا استفيدت من األحاديث ذاا ومل حيكم عليها .  خطأ مقطوع به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٩١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٢/٢٢٣(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٢(
)٣(    ))ذيب الت  ٤/٤٦١ ( ))هذيب. (   
   ) .٩/٧١ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٥١٥ / ٢٤ ( )) ذيب الكمال ((    )٤(
   ) .٣٣٥ ـ ١/٣٣٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
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٦٧  

  . ء أو كذبوبالنظر حلال راويها إما أن تكون أخطا.  بالنكارة حلال راويها

وعالمات النكارة .   يطلق النكر على ما ظهرت عليه عالمات النكارة: األمر الثَّاني
دوقد ذكر أهل العلم بعضاً من تلك العالمات .  كثرية بعدد القرائن الدالة على الر

  : ذلك ومن

استنكر ، ورمبا  ، ولو كان املتفرد ثقة ، فهو من عالمات االستغراب والنكارة التفرد  ـ ١
، جتعله يف نظر الناقد  وهذا التفرد ال خيلو من قرينة أخرى مصاحبة.  ما تفرد به احلافظ

وقد ال يصرح الناقد إال بالتفرد لظهور التعليل به مع أَنه راعى ما اقترن به .  منكراً
  . علَّة من

ديث إذا تفرد به أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احل ((:  يقول ابن رجب   
اللهم .  )١(  وجيعلون ذلك علَّة فيه)) ِإنه ال يتابع عليه ((:  واحد وإن مل يرو الثِّقات خالفه

، ورمبا  إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه
، وليس  يستنكرون بعض تفردات الثِّقات الكبار أيضاً وهلم يف كل حديث نقد خاص

  . )٢( )) ندهم لذلك ضابط يضبطهع

وقد أشار إىل هذا أبو .  ، وأنه ال حيتمل ما تفرد به التفرد مع مراعاة حال املتفرد  ـ ٢
، وأن يكون كالماً يصلح أن  يقاس صحة احلديث بعدالة ناقليه ((:  حامت الرازي يف قوله
.  )٣( ))  عدالته بروايته، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من مل تصح يكون من كالم النبوة

وال يلزم من .  وقد ظهر من قوله هذا أَنه عد تفرد من كان هذا حاله من عالمات املنكر
وقريب منه قول الذَّهيب يف مراعاة حال .  قوله أَنه ال يستدل على النكارة بغري هذا

د مفرد الصدوق ، وقد يع هو ما انفرد الراوي الضعيف به:  املنكر ((:  الراوي
  . )٤( )) منكراً

عالمة املنكر  ((:  وقد ذكر مسلم ذلك يف قوله.  التفرد مع خمالفة من هو أوثق منه  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وسيأيت أنه غالباً ما يكون مع التفرد قرائن أخرى للعلة ميكن محل إعالهلم عليها . أي يعلونه مبجرد التفرد     )١(
   ) .٣٥٣ ـ ١/٣٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٣٥١ / ١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .٤٢: ص  ( )) املوقظة ((    )٤(
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٦٨  

من حديث احملدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غريه من أهل احلفظ 
والرضى خالفت روايته روايتهم أو مل تكد توافقها فإذا كان األغلب من حديثه كذلك 

 )) ... عالمة املنكر ((:  وقوله.  )١( )) ان مهجور احلديث غري مقبولة وال مستعملهك
  . صريح يف أن املخالفة ليست هي النكارة ، بل هي من عالماا

:  وقد ذكر الذَّهيب هذا يف قوله.  التفرد مع نزول طبقة الراوي املتفرد ولو كان ثقة  ـ ٤
حلديث الَّذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث وقد يسمي مجاعة من احلفاظ ا ((

فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل .  منكراً
، فإن روى أحاديث من  هذا منكر:  عثمان بن أيب شيبة وأيب سلمة التبوذكي وقالوا

  . )٢( )) ... ، وتوقفوا يف توثيقه األفراد املنكرة غمزوا ولينوا حديثه

اللهم اجعلين عبداً  ((:  ومنه قول أيب حامت يف حديث.  التفرد مبا ال يعرف  ـ ٥
ومل يقيد إنكاره له حبال .  )٤( )) هذا حديث منكر ال يعرف ((:  )٣( )) ... شكوراً
  . الراوي

هذا حديث منكر مل يروه غري  ((:  وقال أبو حامت الرازي يف حديث تفرد به شبابة   
 يأيت ـ يف أيب مقاتل السمرقندي ـوقال ابن حبان .  )٥( )) بة وال يعرف له أصلشبا

  . )٦( )) باألشياء املنكرة الَّيت يعلم من كتب احلديث أَنه ليس هلا أصل يرجع إليه

:  ومنه قول أيب داود يف حديث اخلامت.  التفرد حبديث ال يعلم يف بابه حديث يصح  ـ ٦
  . )٧( )) يف مجع التقدمي حديث قائمهذا حديث منكر وليس  ((

وهذا يؤثر على احلكم .  ومعلوم أن عالمات املنكر ليست متساوية يف داللتها عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٧ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )١(
 ) ١٩(  ح رقم ))ت .  د ((:  ينظر أمثلة التفرد يف الطبقات املتأخرةومن  ) . ٧٨ ـ ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٢(

 ،) ٤٢( ،   )٢٥. (   
   ) .١٠/٣١٥ ( )) مسنده ((أخرجه البزار يف     )٣(
   ) .١٩٧٨ رقم ٤٥٢/ ٢ ( )) علل احلديث ((    )٤(
   ) .٢/٤١٦(  البنه )) علل احلديث ((    )٥(
   ) .١/١٨٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
   ) .٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )٧(
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٦٩  

وهلذا قد .  ، ويكون لفظه مناسباً ملا ظهر له من نكارته الَّذي يطلقه الناقد على هذا احلديث
.  لى احلديث لعدم استبانة أمره، وقد يتوقف عن احلكم ع يشري الناقد للنكارة وال جيزم ا

  . وقد يكتفي باستغرابه

:   ومما يدل على عدم اجلزم باحلكم عليه مع اإلشارة إىل نكارته ما قاله ابن عديـ
ِإَذا َأَراَد اللَُّه ِبُأمٍَّة َخْيًرا َقَبَض  ((:   بن أيب بردةا أنكر ما روى بريد بن عبد ((

وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم يف :  وقال.  )) َنِبيََّها َقْبَلَها
  . )١( )) صحاحهم

الرزاق عن  ينبغي التوقف فيما ينفرد به عبد ((:  ما قاله اإلمام أمحد:  ومن توقف الناقد
  . )٢( ))  بن عمرا  بن عمر خشية أن تكون من أحاديث عبدا الثوري عن عبيد

يف حديث تفرد به احلسن بن سوار  )٣( أبو إمساعيلما قاله :  ومن االكتفاء باستغرابه
هذا الشيخ ثقة ثقة واحلديث :  سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال ((:  البغوي

والغرابة هنا قريبة من .  )٤( )) نعم:  ؟ قلنا اكتبتموه من كتاب:  غريب مثّ أطرق ساعة وقال
  . ، كما يفهم من السياق النكارة

هذا  ((:  )) لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك ((:   حديث أيب العشراءوقال الترمذي يف
حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محاد بن سلمة وال يعرف أليب العشراء عن أبيه غري 

ولعله اكتفى باستغرابه ألنه يف نفسه منه شئ فإنه قد نقل عن شيخه .  )٥( )) هذا احلديث
أعلمت :   حممداً عن حديث أيب العشراء عن أبيه فقلتوسألت ((:  البخاري إعالله فقال

تعرف أليب العشراء :  قلت له.  ال:  ؟ قال أحداً روى هذا احلديث غري محاد بن سلمة
  . )٦( )) ... ال:  ؟ قال أشياء غري هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٢  ()) الكامل ((    )١(
وهذا من األدلة على أن اإلمام أمحد ال يرد التفرد لذاته بل ملا  ) ٨٧: ص  ( ))...  الثِّقات الَّذين ضعفوا ((    )٢(

  .احلديث لوالها لقبل . راعاه من علَّة مصاحبة له 
  .الترمذي هو محمد بن إمساعيل     )٣(
   ) .٦/١٧٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٤(
   ) .١٤٨١ رقم ٤/٦٢ ( ))الترمذي  سنن ((    )٥(
   ) .٦٣٥ ـ ٦٣٤: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٦(
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٧٠  

 تدل داللة واضحة أن املنكر ال يراعى يف ـ )١(  وغريهاـوعلى كل فهذه العالمات 
  . ذلكل الراوي أو خمالفته لغريه بل تطلق النكارة على ما هو أوسع من إطالقه جمرد حا

 إىل أنَّ أنسب ما يعرف به املنكر عند األئمة املتقدمني هو ما تبين فيه ونخلص مما سبق
  . خطأ راويه أو ترجح ، وال يقيد حبال الراوي أو خمالفته

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @ZÑíŠÈm@¿@ýŞ–Ûa@åia@ÞìÓŠØä½a@sí†§a@ N@ @

، فإن كان ما انفرد به خمالفاً ملَا  إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ((:  قال ابن الصالح
رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن مل تكن فيه 

ظر يف هذا الراوي املنفرد فإن ، فين خمالفة ملَا رواه غريه إمنا هو أمر رواه هو ومل يروه غريه
وإن مل ...  كان عدالً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه

، كان انفراده به خارماً له مزحزحاً له عن  يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الَّذي انفرد
ة حبسب احلال فيه فإن كان املنفرد به مثّ هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوت.  حيز الصحيح

، ومل حنطه إىل قبيل احلديث  غري بعيد من درجة الضابط املقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك
.  )٢( ، رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ املنكر ، وإن كان بعيداً من ذلك الضعيف

:  والثَّاين.  حلديث الفرد املخالفا:  أحدمها:  قسمان )٣( فخرج من ذلك أن الشاذ املردود
الفرد الَّذي ليس يف راويه من الثِّقة والضبط ما يقع جابراً ملا يوجبه التفرد والشذوذ من 

  . )٤( ))  أعلمواالنكارة والضعف 

א : א

ومها ال يعدوان أن يكونا .  ته، وخمالف أَنه راعى يف تعريف املنكر حال الراوي املتفرد  ـ ١
وقد يوجد التفرد أو التفرد .  بعض قرائن الرد املوجبة للنكارة غالباً عند األئمة املتقدمني

  . )٥( واملخالفة وال يستنكر احلديث

  . أن مثت قرائن أخرى من القرائن الدالة على النكارة مل يشملها هذا التعريف  ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) من قرائن الرد مع التمثيل ((مما سيأيت حبثه بعنوان     )١(
   .)) وقد غفل من سوى بينهما ((: فقال  ) ٣٢: ص  ( )) نزهة النظر ((وقد تعقبه ابن حجر يف     )٢(
  . مل يفرق بينهما وهذا يشمل املنكر ألنه    )٣(
   ) .٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٤(
   ) .٣٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
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٧١  

 يدخل فيه ما تفرد به الثِّقة ومل خيالف مما يستنكره أئمة أن هذا التعريف ال  ـ ٣
  . الشأن هذا

ÉiaŞŠÛa@kÜİ½a @ZŠØä½a@sí†§a@ÑíŠÈm@¿@Švy@åia@ÞìÓ N@ @

إذا انفرد املستور أو املوصوف بسوء احلفظ أو املضعف يف بعض  ((:  قال ابن حجر
ي املنكر وهو الَّذي يوجد يف مشاخيه دون بعض بشيء ال متابع له وال شاهد فهذا أحد قسم

، وإن خولف يف ذلك فهو القسم الثَّاين وهو املعتمد على رأي  إطالق كثري من أهل احلديث
وإن وقعت املخالفة مع الضعف فالراجح يقال له املعروف  ((:  وقال أيضاً.  )١( )) األكثرين

  . )٢( )) ومقابله يقال له املنكر

א : א

، إال  كما فعل ابن الصالح قبله.  ، وخمالفته أَنه راعى يف تعريف املنكر حال الراوي  ـ ١
  . ، وعده املعتمد يف تعريفه أَنه رجح تقييده باملخالفة

أن تعريف ابن الصالح أقرب من تعريف ابن حجر مقارنة مبا كان عليه عند األئمة   ـ ٢
،   حيتمل حاله التفرد يطلق عليه منكر عند ابن الصالحوذلك أن تفرد من ال.  النقّاد

فكان تعريفه .  أما ابن حجر فحصر املنكر يف الثَّاين فقط.  وكذلك تفرده مع خمالفته
وتعريف ابن الصالح أضيق من تعريف األئمة املتقدمني .  أضيق من تعريف ابن الصالح

  . لعملية الَّيت سبق ذكرهاعلى ما دلت عليه أقواهلم وتطبيقام ا

  : تقييد املنكر باملخالفة يف قول ابن حجر ال خيلو من نظر يتمثل فيما يلي  ـ ٣

أن املخالفة إمنا هي عالمة واحدة من العالمات الدالة على املنكر وغريها    � أ 
  . عالمات أخرى

وهذا .  )) وهو املعتمد على رأي األكثرين ((:  أَنه وصف ما اختاره بقوله   � ب 
 على ما ـ ما سبق تقريره من أن املنكر ليس له تعريف عند األئمة املتقدمني يعارض

،  وإن أراد أن املنكر يطلق على الضعف مع املخالفة كثرياً.  ذكره ابن رجب قريباً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٧٥ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٣١: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٢(
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٧٢  

ولكن القول .  ، إذ أن الضعف مع املخالفة كثرياً ما ينكر احلديث ألجلها فمسلم
  . ن القرائن الدالة على النكارةذا ال يسوغ إلغاء غريها م

فهذا أحد قسمي املنكر  ((:  أَنه وصف تفرد من ال حيتمل حاله التفرد بقوله   � ج 
فإن كان كثرياً عند أهل .  )) وهو الَّذي يوجد يف إطالق كثري من أهل احلديث

  . ؟ احلديث فما املسوغ إلخراجه من حد املنكر

تلفة يف عهد األئمة املتقدمني فينبغي أن ال املنكر قد استعمل يف إطالقاته املخ   � د 
، ويؤيد هذا  يرجح بني إطالقاته وال جيعل منها معتمداً وغري معتمد ليشملها كلها

، بل هو قدمي دونت على معناه  أَنه ليس اصطالح حادث حبيث تقرر أحد معانيه
ذا ضيق معناه الواسع فإ.  ويفهم بناء على تعريفه كالم املتقدمني.  الواسع الدواوين

  . عما كان عليه عندهم استتبع ذلك رد بعض أحكامهم

: א

هذا حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث  ((:   أن أبا داود قال يف حديث اخلامتـ
فنازع ابن حجر أبا داود يف .  )٢( )) وهذا احلديث غري حمفوظ ((:  وقال النسائي.  )١( )) قائم
وقد  ((:  حلكم عليه بالنكارة ورجح عليه قول النسائي بناء على تعريف املنكر عنده فقالا

واجلواب أن أبا .  نوزع أبو داود يف حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح
؛ ألنَّ مهاماً تفرد به عن ابن جريج ومها وإن كانا من رجال  داود حكم عليه بكونه منكراً

؛ ألنَّ أخذه عنه كان  ، فإن الشيخني مل خيرجا من رواية مهام عن ابن جريج شيئاً الصحيح
، والذين مسعوا من ابن جريج بالبصرة يف حديثهم خلل من  ملا كان ابن جريج بالبصرة

، واخللل يف هذا احلديث من جهة أن ابن جريج دلَّسه عن الزهري بإسقاط الواسطة  قبله
هذا وجه حكمه .  ام يف لفظه على ما جزم به أبو داود وغريهبن سعد ووهم مه وهو زياد

، وحكم النسائي عليه بكونه غري حمفوظ أصوب فإنه شاذ يف احلقيقة إذ  عليه بكونه منكراً
والَّذي يظهر والعلم عند .  )) املنفرد به من شرط الصحيح لكنه باملخالفة صار حديثه شاذاً

ى إىل .  وبالتايل ال يرجح بينهما.  قول أيب داود أن قول النسائي ال خيالف اولعلّ الَّذي أد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
   ) .٩٤٧٠ رقم ٨/٣٨٤ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
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٧٣  

الترجيح بينهما هو التدقيق بني معنييهما ، وحد كلّ من اللّفظني بتعريف مينع غريه من 
  .مشاركته فيه 

ßb¨a@kÜİ½a @Zæì’í@üë@ŠØä½a@æìÔÜİí@áèãc@óÜÇ@òÛa†Ûa@òîÜàÈÛa@́ ßğ†Ôn½a@òŞàöþa@pbÔîjİmòÐÛb‚½a@éÛ@ N@ @

: א
الرزاق عن الثوري عن عاصم بن  قال أبو حامت الرازي يف حديث تفرد به عبد  ـ ١

فأنكر الناس ذلك وهو حديث  ((:   عن سامل عن أبيه عِن النيب ا عبيد
 هذا ليس له أصل من حديث ((:  وأورده يف موضع آخر فقال.  )١( )) ... باطل

الرزاق حتى اتبع هذا شيئاً أنكر من هذا فقال حدثنا الثوري  ومل يرض عبد...  الزهري
أَنَّ :  وإمنا هو معمر عن الزهري مرسالً...  وليس لشيء من هذين أصل...  عن عاصم

 يبالن ... (( )د به عبد.  )٢اق ومل خيالف فأطلق عليه النكارة واملتفرالرز .  

هذا حديث منكر مل يروه غري  ((:   حديث تفرد به شبابة عن شعبةوقال أيضاً يف  ـ ٢
وقد علل إنكاره له .  ومل خيالف.  )٤( وشبابة ثقة حافظ.  )٣( )) شبابة وال يعرف له أصل

  . )) ال يعرف له أصل ((:  بقوله

وقال علي بن املديين يف حديث تفرد به الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاووس   ـ ٣
  . )٦( ثقة:  والفضل بن موسى.  )٥( )) عيفمنكر ض ((

هذا حديث منكر إمنا  ((:  قال أبو داود يف حديث تفرد به مهام بن حيىي العوذي  ـ ٤
 َأنَّ النَِّبيَّ  (( : يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس 

.  )٧( )) ام ومل يروه إال مهام ، والوهم فيه من مه)) اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍق ُثمَّ َأْلَقاُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٤٧٠ رقم ٢/٢١٢ ( )) احلديث  علل((    )١(
   ) .٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١٤٦٠ رقم ٢/٢٠٨ ( )) علل احلديث ((    )٢(
   ) .٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) . ٢/٤١٦(  البنه )) علل احلديث ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٤٣(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ٨/٢٨٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
   ) .٦٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١٩ رقم ٥٢/ا ( )) سننه ((قاله أبو داود يف     )٧(
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٧٤  

  . )١( مهام عندي أحفظ من أيوب أيب العالء:  مع أَنه قال مسعت أمحد بن حنبل قال

هذا منكر من  ((:  قال اخلليلي يف حديث تفرد به حيىي بن صاحل الوحاظي عن مالك  ـ ٥
،  هإن سفيان أخطأ في:  وقيل.  حديث مالك واحملفوظ من حديث ابن عيينة عن الزهري

ثقة يروي عنه :  حيىي بن صاحل الوحاظي ((:  مع أَنه قال قبله.  )٢( )) ... وله علَّة
  . فأنكره مع توثيقه لراويه املتفرد به.  )٣( )) األئمة

هذا  ((:  امللك بن سعيد  عن عبدا وقال النسائي يف حديث تفرد به بكري بن عبد  ـ ٦
 بن سعيد قد روى عنه غري واحد وال ندري امللك ، وبكري مأمون وعبد حديث منكر

  . )٤( )) ممن هذا

…bŞÛa@kÜİ½a @ZÉibní@@bß@òÔğrÛa@éi@…ČŠÐm@bß@óÜÇ@ÕÜİí@ŠØä½a@ædi@ÞìÔÛa @Nén’Óbäßë Z@ @

وقد نسب ابن رجب هذا القول ليحىي بن سعيد القطَّان واإلمام أمحد وابن املديين 
ملتقدمني على حد املنكر من احلديث وتعريفه إال ما ومل أقف ألحد من ا ((:  والربدجيي فقال

أن املنكر هو  ((:  ، وكان من أعيان احلفاظ املربزين يف العلل ذكره أبو بكر الربدجيي احلافظ
الَّذي حيدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعني وال يعرف ذلك احلديث إال من طريق 

لكالم يف سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أيب  ذكر هذا ا)) الَّذي رواه فيكون منكراً
 يبِن النعروبة أو هشام الدستوائي حبديث عن قتادة عن أنس ع وهذا كالتصريح بأنه كل 

ما ينفرد به ثقة عن ثقة وال يعرف املنت من غري ذلك الطَّريق فهو منكر كما قاله اإلمام 
النَّهي َعْن َبْيِع  (( يف مر عِن النيب  بن دينار عن ابن عا ، يف حديث عبد أمحد

  . )٥ ( )) اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه

النكارة عند حيىي القطَّان ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر وكالم  ((:  وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((كما يف. صدوق له أوهام : وأيوب أيب العالء  ) ٦٥٥ رقم ١/٣٦٣ ( )) سؤاالت أيب عبيد ((    )١(
  
   ) .١/٢٦٧(  منه ـ  ـ املنتخب)) اإلرشاد ((    )٢(
   ) .٦٩( ح رقم : ينظر  ) . ١/٢٦٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٨/١٧حتفة األشراف  ( )) السنن الكربى ((    )٤(
   ) .١/٤٥٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
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أن :  قاعدته ((:  وذكر اإلمام أمحد يف موضع آخر وقال.  )١( )) أمحد قريب من ذلك
، خصوصاً  ، فإن توبع عليه زالت نكارته ، فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه انفرد به ثقة ما

، وهذه قاعدة حيىي القطَّان وابن املديين  إن كان الثِّقة ليس مبشتهر يف احلفظ واإلتقان
  . )٢( )) وغريمها

  : وهذا القول من ابن رجب حيتمل أحد أمرين

، كما يفهم من  تفرد به الثِّقة غري القوي ما مل يتابع أَنه عىن أم ال يقبلون ما : اَألوَّل
فإن عىن هذا .  )) ... خصوصاً إذا كان الثِّقة ليس مبشتهر يف احلفظ واإلتقان ((:  قوله

،  ، بل هو منهجهم ومنهج غريهم من األئمة ، إال أَنه ليس خمتصاً مبن ذكر فكالمه مستقيم
  . )٣( ، لعدم االعتماد عليه فإم يتطلبون ملثل هذا املتابعة

، مبن فيهم احلافظ ومن  ، ما مل يتابع  أَنه قصد أم ال يقبلون ما تفرد به كل ثقة: الثَّاني
  : ، ويدل على أَنه قصد هذا ما يلي دونه من الثِّقات

.  ر حتى توبع بن عما أَنه مثل بإنكار حيىي القطَّان على أَنه مل يقبل ما تفرد به عبيد  ـ ١
 كما سيأيت ـومثل بإنكار اإلمام أمحد على أَنه مل يقبل ما تفرد به مالك يف بعض حديثه 

  .  بن عمر ومالك من كبار احلفّاظا وعبيد.  ـيف قوله 

 ـأَنه ذكر أن منهج القطَّان وأمحد ومن وافقهما خمالف ملنهج غريمها من األئمة فقال   ـ ٢
وأما تصرف الشيخني واألكثرين فيدل على  ((:  لقول للقطان وأمحدبعد أن نسب هذا ا

.  ))  فليس مبنكرـ وليس له علَّة ـ، وأن ما رواه الثِّقة عن الثِّقة إىل منتهاه  خالف هذا
، والذي نعرف من مذهبهم يف قبول  حكم أهل العلم ((:  وقد قال مسلم يف أول كتابه
أن يكون قد شارك الثِّقات من أهل احلفظ يف بعض ما :  ما يتفرد به احملدث من احلديث

، فإذا وجد كذلك مثّ زاد بعد ذلك شيئاً ليس  ، وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم رووا
،   فصرح بأن الثِّقة إذا أمعن يف موافقة الثِّقات)) ... عند أصحابه قبلت زيادته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة عن الثِّقة منكراً ما أن القطان وأمحد يعدان ما تفرد به الثِّ: واملعىن  ) . ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
وظاهره أن التفرد يف ذاته علَّة ، والذي ظهر من البحث أم ال يردون احلديث للتفرد ذاته بدليل . مل يتابع 

  .قبوهلم لبعض األفراد وإمنا ردوه ملا صاحبه من قرينة أخرى ـ أو أكثر ـ على ما سيأيت تقريره 
   ) .٣/١٥(  البن رجب )) فتح الباري ((    )٢(
   .)) القول بقبول ما تفرد به الثِّقة ((: وما سيأيت . أثر املتابعة يف النقد  ) : ٣٤( ينظر ما سبق ص     )٣(
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٧٦  

 ))  وحكاه عن أهل العلم، ، مثّ تفرد عنهم حبديث قبل ما تفرد به حديثهم يف
  . )١( قوله هـ . ا

وأن تفرد الثِّقة مبن فيهم .   أَنه قصد االحتمال الثَّاينـ ا والعلم عند ـوالذي يظهر 
وال خيلو هذا من .  احلافظ علَّة بذاا ينكر من أجلها احلديث عند هؤالء األئمة املذكورين

  : م ممن ذكروا من هذا القول، يتبني من خالل دراسة موقف كل إما نظر

١ـא W 
  :ويتبين موقفه بأمرين 

 ورد عن الربدجيي ما يدل على أَنه يراعى حال الراوي املتفرد وال يرد احلديث :اَألوَّل 
فأما أحاديث قتادة الَّذي يرويها الشيوخ  ((:  رد التفرد فقد نقل عنه ابن رجب أَنه قال

ينظر يف احلديث فإن كان احلديث حيفظ .  واألزواعي.  ، وأبان ، ومهام محاد بن سلمةمثل 
 يبِن النمن غري طريقهم عوإن كان ال   أو عن أنس بن مالك من وجه آخر مل يدفع ،
 يبِن النيعرف عن أحد ع وال من طريق عن أنس إال من رواية هذا الَّذي ذكرت لك 

  ... )٢( )) كان منكرا

 تشعر )) الشيخ (( ظاهر يف مراعاة حال املتفرد إذ لفظة )) الَّذي يرويها الشيوخ ((:  فقوله
، بل ألنَّ حال أحدهم  وهذا يعين أَنه مل يرد حديث هؤالء ر التفرد.  )٣( بعدم قوة الضبط

ألمثال هؤالء موافق وتطلبه املتابعة .  وإن وصفوا بأم ثقات.  ال حتتمل مثل هذا التفرد
بداللة الفقرة . (  وال ينبين عليه أَنه يرد تفرد كل ثقة ما مل يتابع.  )٤( لصنيع غريه من األئمة

  . )التالية 

:   صرح الربدجيي بأنه يقبل ما تفرد به الثِّقة يف طبقات اإلسناد العليا يف قوله:الثَّاني 
 حديثاً ال يصاب إال عند جل من أصحاب النيب إذا روى الثِّقة من طريق صحيح عن ر ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥٧ ـ ١/٤٥٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١/٤٥٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١/٤٥٢ ( ))  شرح علل الترمذي((    )٣(
 (( ) ٢/٤١٦(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((،  )١٥٩: ص (  البن قدامة )) املنتخب من العلل للخالل ((    )٤(

   ) .٣/٧٢٩(  البن حجر )) الفتح ((،  ) ٧٥٩: ص (  للترمذي ))العلل الكبري 
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٧٧  

، وال يكون منكراً  الرجل الواحد مل يضره أن ال يرويه غريه إذا كان منت احلديث معروفاً
  . )١( )) معلوالً وال

 أي أن له أصالً وال يقصد أن له متابعة بداللة )) إذا كان منت احلديث معروفاً ((:  وقوله
  . )) هال يرويه غري ((:  قوله

ويؤخذ من جمموع قوليه أَنه مل ينكره ألنه مل يتابع عليه فقط ، بل ألنه احتف به من 
ال يتابع  ((،  )) التفرد بأصل ((:  ومن القرائن الَّيت ذكرها.  قرائن العلّة ما دعته إىل إنكاره

وإنكاره احلديث .  )) قة املتفردنزول طب ((،  )) أن حال املتفرد ال حتتمل التفرد ((،  )) عليه
  .ألجل هذه القرائن شائع عند غريه من النقّاد 

٢ـאא W 
استدل ابن رجب على أن بابن القطَّان ال يقبل ما تفرد به الثِّقة ما مل يتابع مبا قاله 

 يف حديث واحد  يعين ابن عمر أخطأ إالا ال أعلم عبيد:  قال يل حيىي بن سعيد ((:  أمحد
 يبلنافع عن ابن عمر أَنَّ النَال ُتَساِفِر اْمَرَأٌة َفْوَق َثالثِة َأيَّام  ((:   قال... (( 

فوجدته قد حدث به العمري  ((:  فقال يل حيىي بن سعيد:  ا قال أبو عبد )٢( احلديث
 فلما ا يسمعه إال من عبيدمل  ((:  ا قال أبو عبد.  )) الصغري عن نافع عن ابن عمر مثله

وهذا الكالم يدل على أن النكارة عند حيىي  ((:  قال ابن رجب.  )) بلغه عن العمري صححه
  . )٣( )) ... القطَّان ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر

: א

  . أَنه ال يؤخذ منهج الناقد من مثال واحد  ـ ١

ن حيىي القطَّان ما يدل على أَنه يقبل تفرد الثِّقة املتقن ولو خولف قال أَنه قد ورد ع  ـ ٢
،  مسعت حيىي بن سعيد القطَّان يقول ما رأيت أحفظ من سفيان الثوري:  علي بن املديين

  . )٤( )) لو خالفه الناس مجيعاً لكان القول ما قال سفيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١٣٣٨ رقم ٢/٩٧٥( ومسلم  ) ١٠٣٧ رقم ١/٣٦٩( أخرجه البخاري     )٢(
   ) .١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .١/٤٩(  البن حبان )) اروحني ((    )٤(
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٧٨  

٣ـאא W 
ومن ذلك .  ل على أَنه يقبل ما يتفرد به الثِّقة إذا مل تظهر علتهورد عن ابن املديين ما يد

أي شيء  ((:  أَنه سئل عن حديث تفرد به شبابة عن شعبة يف النهي عن الدباء واملزفت فقال
 كان شيخاً صدوقاً إال أَنه كان يقول باإلرجاء وال ـ يعين شبابة ـنقدر أن نقول يف ذاك 

  . )١( )) رجل ألفاً أو ألفني أن جييء حبديث غريبننكر لرجل مسع من 

٤ـא W 
أن اإلمام أمحد أطلق النكارة على ما تفرد به الثِّقة ما مل يتابع فيجاب عنه :  ـ أما قوله

  : يلي مبا

.   أن هذا هو منهج اإلمام أمحد بل غلّبهـ قوليه السابقني ـ مل جيزم ابن رجب يف : أوًال
النكارة عند حيىي القطَّان ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر  ((:  يتضح من قولهكما 

أَنه أورد تردد اإلمام أمحد يف :  ويؤكد عدم جزمه.  )٢( )) وكالم أمحد قريب من ذلك
يف  )٣( وكذا قال أمحد ((:  فقال ابن رجب.  حديث عن اإلمام مالك أنكره مرة وقبله أخرى

أنَّ الَّذين جمعوا الحج والعمرة  ((:  عن الزهري عن عروة عن عائشة حديث مالك
طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من 

ما أظن مالكاً إال  ((:  ، وقال مل يقل هذا أحد إال مالك:  )أي أمحد ( قال .  )٤( )) منى
  . )) ، ومالك ثقة وه إال مالكمل ير ((:  ، وقال مرة )) ، ومل جيئ به أحد غريه غلط فيه

ولعل أمحد إمنا استنكره ملخالفته األحاديث يف أن القارن يطوف  ((:  قال ابن رجب
، بل ألنه  أَنه حيتمل أن اإلمام أمحد مل يرده ألنه مل يتابع عليه:  ومراده.  )٥( )) طوافاً واحداً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣( وينظر كذلك ح رقم  ) . ٩(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٤/٤٦ ( )) الكامل ((    )١(
   ) .٦٩ ، ٨( سبق ص     )٢(
  .أي قال عنه منكر     )٣(
 فطاف الَّذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبني ((: ، بلفظ  ) ٤١٠: ص  ( )) املوطأ ((احلديث أخرجه مالك يف     )٤(

وأما الَّذين كانوا أهلّوا باحلج . عوا من مىن حلجهم الصفا واملروة مثّ حلوا منها مثّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رج
ومسلم  ) ١٤٨١ رقم ٢/٥٦٤( وأخرجه البخاري  . ))أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافاً واحداً 

   ) .١٢١١ رقم ٢/٨٧٠ (
   ) .١/٤٥١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
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٧٩  

  . رأى فيه علَّة أخرى

א : א

  . ه يؤكد عدم جزم ابن رجب بأن هذا هو منهج اإلمام أمحد أَن: اَألوَّل

 ـ وفيه أنَّ القارن يطوف طوافًا واحدا ـ أن هذا احلديث الَّذي أورده ابن رجب : الثَّاني
ويدل .  وذكر أن اإلمام أمحد حيتمل أَنه راعى فيه املخالفة هو الراجح من موقف اإلمام أمحد

كان ابن عمر إذا أهل ما مجيعاً طاف هلما طوافاً ...  : قال أيب ((:  عليه ما ذكره ابنه صاحل
َما  (( : ويقول جابر .  واحداً وإذا متتع طاف هلما طوافني طوافاً لعمرته وطوافاً حلجه

  . )١( ))  ِإالَّ َطَواًفا َواِحًدا َطاَف َأْصَحاُب النَّبيِّ

وإمنا أنكره ملخالفته .  تفرد مالك بهوهذا يؤكد أن اإلمام أمحد مل ينكره ألنه ال يقبل 
  . حديث ابن عمر وجابر من أن القارن ليس عليه إال طواف واحد

 استشهد ابن رجب على ما ذهب إليه من أن أمحد ال يقبل تفرد الثِّقة مامل يتابع : ثانيًا
  : وهي بثالثة أدلة

النَّهي َعْن َبْيِع  (( يف   بن دينار عن ابن عمر عِن النيبا أَنه أنكر حديث عبد  ـ ١
  . )٢( )) اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه

هو :   سأله عن حسني بن علي الَّذي يروي حديث املواقيت فقالا أن ابنه عبد  ـ ٢
أخو أيب جعفر بن علي وحديثه الَّذي روى يف املواقيت ليس مبنكر ألنه قد وافقه على 

  . )٣( )) بعض صفاته غريه

وقال عن حممد بن .  )٤( )) يروى أحاديث مناكري ((:  بريد بن أيب بردةأَنه قال يف   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٧٠ : ص(  البنه صاحل )) مسائل اإلمام أمحد ((: ينظر     )١(
   ) .١/٤٥١(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١/٤٥٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(

 يومني لبيان مواقيت  وهذا هو حديث إمامة جربيل بالنيب. أنه مل ينكره حلصول املتابعة له : ومراده     
 ٤/٣٣٥( وابن حبان  ) ٥٢٦ رقم ١/٢٦٣( والنسائي  ) ١٥٠ رقم ١/٢٨١( الصالة ، أخرجه الترمذي 

   .)) حديث حسن صحيح غريب ((: وقال الترمذي  ) ١٤٧٢ رقم
   ) .١/٤٥٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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٨٠  

وقال عن .  )١( )) يف حديثه شيء يروي أحاديث مناكري أو قال منكرة ((:  إبراهيم التيمي
  . )٢( )) ... إن حديثه حلسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة ((:  زيد بن أيب أنيسة

ثة متفق على االحتجاج حبديثهم يف الصحيح وقد وهؤالء الثال ((:  وقال ابن رجب
  . )٣( )) استنكر أمحد ما تفردوا به

: א

 بن دينار فلم ينكره رد أَنه تفرد به بل أنكره ملخالفته ملَا رواه ا أما حديث عبد  ـ ١
  . )٤( نافع عن ابن عمر

وابن .  )٥( بالقوي وإمنا وثَّقه النسائي ليس ـ وهو زين العابدين ـأن حسني بن علي   ـ ٢
وأخرجا له حديثاً واحداً يف إمامة  ((:  وهو مقل من الرواية قال ابن حجر.  )٦( حبان
فمثله ال حيتمل التفرد ذا .  )) صدوق مقل ((:  )) التقريب ((وقال عنه يف .  )٧( )) جربيل
وحديثه الَّذي روى يف املواقيت  ((:  دوقول أمح.  ، لوال ما ورد له من متابعة األصل

 نقد مستقيم مع نقد غريه من األئمة )) ليس مبنكر ألنه قد وافقه على بعض صفاته غريه
، وال يتوجه ملن  فالراوي غري املتني حيتاج إىل من يعضده.  روعي فيه عدم قوة املتفرد

  .  يتابع كما هو ظاهرطلب متابعة ملثله القول بأنه ال يقبل تفرد الثِّقة ما مل

فيجاب .   وأن الشيخني أخرجا حديثه)) يروى أحاديث مناكري ((:  أما قوله يف بريد  ـ ٣
، فهو جمتهد ومها  بأن إخراج الشيخني لراو معني ال يلزم منه توثيق اإلمام أمحد له

مثّ إن إخراج الشيخني ملن عنده مناكري ال ينايف .  ، وال يقل نظره عن نظرمها جمتهدان
منهجهما يف االنتقاء من حديث الراوي وال يلزم من إخراجهما بعض أحاديث الراوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٥٥ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .١/٤٥٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٤٥٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   .))ت .  د (( من  )٤٥( ينظر تفصيل ذلك يف احلديث رقم     )٤(
   ) .١/٣٤٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٢٢١ رقم ٣/٢٩٤ ( )) الثِّقات ((    )٦(
وهذا يدل على أن الشيخني ينتقيان من حديث الراوي غري القوي ما  ) ١/٣٤٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(

  .كهذا احلديث الَّذي كثرت شواهده . يعلمان صحته 
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٨١  

  . )١( أن يقبال كل حديثه

:  فقد قال فيه أبو حامت الرازي.  إضافة إىل أَنه وافقه على تليني هذا الراوي غريه   
تقيمة وأنكر صدوق وأحاديثه مس ((:  وقال ابن عدي.  )٢( )) ليس باملتني يكتب حديثه ((

ليس به  ((:  وقال النسائي.  )٣( ))  بأمة خرياً قبض بينهااإذا أراد  ((:  ما روى حديث
فإنكار اإلمام أمحد لربيد يتناسب مع :  وعليه.  )٤( )) بأس وقال مرة ليس بذاك القوي

ما رآه خطأ بل أنكر .  أنكر بعض حديثه ألنه ال يقبل ما تفرد به الثِّقة:  فال يقال.  حاله
  . ، أو غلب على ظنه أن أخطأ فيه من حديثه

فيقال فيه بنحو مما .  )) يروي أحاديث مناكري ((:  أما قوله يف حممد بن إبراهيم التيمي  ـ ٤
 الَّذي تفرد به )) ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ((: أَنه قبل حديثه :  ويضاف.  قيل يف بريد

وهذا من أوضح األدلة على أَنه .  )٥( أنه أصل من أصول اإلسالمتفرداً مطلقاً ووصفه ب
فالنكارة يف بعض حديثه مل متنع اإلمام أمحد .  يقبل بعض ما تفرد به الثِّقة وإن مل يتابع

وهذا هو منهجه ومنهج غريه من األئمة املتقدمني وهو املسمى .  من قبول بعضه اآلخر
  . )٦( )لراوي مبنهج االنتقاء من حديث ا (

إن حديثه حلسن مقارب وإن فيها لبعض  ((:  وأما قوله يف زيد بن أيب أنيسة  ـ ٥
فيقال فيه كما قيل يف سابقيه وإنكاره لبعض حديثه ال يلزم منه عدم قبول .  )٧( )) النكارة

  . بعض ما تفرد به

:  ففد قال.   يتابع ورد عنه ما يدل على قبول ما تفرد به احلافظ املتقن وإن مل: ثالثًا
كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة فال تبايل أن ال تسمعه من  ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥ ـ ٤٤(  له )) الفروسية ((و  ) ٣٢٦ ـ ٥/٣٢٥(  البن القيم )) السنن  ذيب((    )١(
  
   ) .١٦٩٤ رقم ٢/٤٢٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .١١( ، وهو من األحاديث املدروسة برقم  ) ٢/٦٣ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٤١٢: ص  ( )) هدى الساري ((    )٤(
   ) .٨: ص  ( ))  جامع العلوم واحلكم((    )٥(
  ) .موقف احملدثني املتقدمني من أفراد الثِّقات ( وسيأيت تفصيله يف مبحث     )٦(
   ) .٧٤( سبق ص     )٧(
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٨٢  

:  ؟ قال إسرائيل إذا تفرد حبديث حتتج به:  سألت أمحد:  وقال أبو داود.  )١( )) ... أحد
  . )٢( إسرائيل ثبت احلديث

من تابع عفان على حديث :  قلت ألمحد بن حنبل:  وقال احلسن بن حممد الزعفراين
  . )٣( ؟ أو كما قال وعفان حيتاج إىل أن يتابعه أحد:  ؟ قال كذا وكذا

  . )٤(  ظهر من الدراسة التطبيقية أن اإلمام أمحد يقبل بعض ما تفرد به الثِّقة: رابعًا

 ال يردون وذا يتبني أن ابن القطَّان وأمحد وابن املديين والربدجيي هم كغريهم من األئمة
كل ما تفرد به الثِّقة وال يطلقون النكارة رد التفرد بل يطلقون النكارة إذا جزم أحدهم أو 

 ويستدلون على ـ ولو كان حافظاً ـترجح له أن هذا احلديث قد أخطأ فيه الراوي املتفرد به 
، أو  تفرد ملا تفرد به، أو عدم حتمل امل ، أو مصادمته ملا هو أصح منه ومهه فيه باملخالفة
وإنكار .  ، الَّيت منها ما هو ظاهر هلم ولغريهم ومنها ما خيفى على غريهم غريها من القرائن

الناقد للحديث لعدم وجود ما يشهد له ليس خمتصاً ؤالء األئمة بل هو منهج غريهم من 
نفسه من احلديث شيء ال يعين وتطلب أحدهم للمتابعة إذا وقع يف .  )٥( األئمة املتقدمني

  . تطلبه للمتابعة يف كل حديث

ÉibŞÛa@kÜİ½a @Zén’Óbäßë@…ČŠÐŞnÛa@…ŞŠ©@éi@…aŠíë@ÕÜİí@ŠØä½a@ædi@ÞìÔÛa Z@ @

ذكر احلافظ ابن حجر أن بعض األئمة املتقدمني كيحىي بن سعيد القطَّان وأمحد 
  . د التفرد على جمر)) املنكر ((والنسائي والربدجيي يطلقون 

أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغري واحد من النقّاد لفظ املنكر على جمرد التفرد  ((:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٤٠(  للفسوي )) املعرفة والتأريخ ((    )١(
   ) .٧/٢٠ ( )) تأريخ بغداد ((    )٢(
   ) .١٢/٢٧٤ ( ))  تأريخ بغداد((    )٣(
 يكثر من رد أمثال هذه اولكنه رمحه  ) . ٨٠ ٠،  ) ٢٩( ،  ) ١٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(

( حديثاً قبل منها ثالثة أحاديث فقط ورد  ) ٣٥( فقد نقد من األحاديث املدروسة . األحاديث أكثر من غريه 
ها أحاديث لرواة ثقات كبار أومهت أنه ال يقبل ما تفرد به فلعل كثرة رده هلذه األحاديث ومن. حديثاً  ) ٣٢

  .ولكن قبول بعضها يدل على أنه ال يردها بالكلية . الثِّقة ما مل يتابع 
   ) .غمز الراوي بانتفاء املتابع: ( بعنوان  ) ٣٦ص ( وقد سبق ما يثبت ذلك ويغين عن اإلعادة     )٥(
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٨٣  

  . )١( )) لكن حيث ال يكون املتفرد يف وزن من حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضده

 يراد ا وأكد قوله هذا أَنه تابع بعض أحكامهم على األحاديث بالنكارة وفسرها بأا
  . جمرد حكاية التفرد مبعىن أا ال تتضمن احلكم على احلديث بالرد

قيس بن أيب حازم منكر  ((:  ففي ترمجة قيس بن أيب حازم قال حيىي بن سعيد القطَّان
  . )٢ (  مثّ ذكر له حيىي أحاديث مناكري منها حديث كالب احلوأب)) احلديث

  . )٣( ))  باملنكر الفرد املطلقومراد القطَّان ((:  قال ابن حجر

.  )٤( )) يروي أحاديث مناكري أو منكرة:  وقال اإلمام أمحد عن حممد بن إبراهيم التيمي
املنكر أطلقه أمحد بن حنبل ومجاعة على  ((:  فعلق على ذلك ابن حجر يف ترمجة التيمي فقال

  . )٥( )) ج به اجلماعةالفرد املطلق الَّذي ال متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احت

.  )٦( )) يروي أحاديث مناكري ((:   بن أيب بردةا وقال اإلمام أمحد يف بريد بن عبد
احتج به األئمة كلهم وأمحد وغريه يطلقون املناكري على  ((:  فقال ابن حجر يف ترمجته

ل ابن حجر قول  بن خصيفة الكندي نقا ويف ترمجة يزيد بن عبد.  )٧( )) األفراد املطلقة
هذه اللفظة يطلقها أمحد على من يغرب على أقرانه  ((:   وقال)) منكر احلديث ((أمحد عنه بأنه 

  . )٨( )) ، وقد احتج بابن خصيفة مالك واألئمة كلهم باحلديث عرف ذلك باالستقراء من حاله

منكر  ((:   عن الربدجيي قوله فيهـ يف ترمجة يونس بن القاسم احلنفي ـونقل ابن حجر 
أوردت هذا لئال يستدرك وإال فمذهب الربدجيي أن املنكر هو الفرد  ((:   مثّ قال)) احلديث

 جرحاً بيناً كيف وقد وثَّقه )) منكر احلديث ((:  سواء تفرد به ثقة أو غري ثقة فال يكون قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٧٤ ( )) النكت ((    )١(
  
  .، وستأيت دراسة هذا احلديث  ) ٨/٣٨٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٨/٣٨٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٣٥٥ رقم ١/٥٦٦ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٤(
   ) .٤٥٩: ص  ( )) هدى الساري ((    )٥(
   ) .١٣٨٠ رقم ٢/١١ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٦(
   ) .٤١٢: ص  ( )) هدي الساري ((    )٧(
   ) .٤٧٦: ص  ( )) هدي الساري ((    )٨(
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٨٤  

  . )١( )) حيىي بن معني

 )) ...َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ َأَصْبُت  ((:  حديث عمرو بن عاصم) ابن حجر ( وذكر 
وقد طعن احلافظ أبو بكر الربدجيي يف صحة ظاهر هذا اخلرب مع كون  (( : الربدجيي له وقالوإنكار 
مثَّ قال ابن حجر ،  )) ... هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم ((:   اتفقا عليه فقالالشيخني

 كونه منكراً فعلى طريقته يف تسمية ما يتفرد ، وأما إطالقه مل يبني وجه الوهم ((:  ـ متعقباً ـ
 )) املنكر ((وذا يظهر أن ابن حجر حيمل .  )٢( )) ... به الراوي منكراً إذا مل يكن له متابع

وقد فهم .  ، وأنه ال يراه جرحاً يف ظاهر قوله يف كالم من ذكرهم على جمرد التفرد املطلق
وغريه من كتب أمساء ) ميزان االعتدال ( ن ينتفع من فعليك يا م ((:  هذا اللكنوي فقال

 يف األسفار بل جيب ـ من أهل النقد ـتغتر بلفظ اإلنكار الَّذي جتده منقوالً  أال الرجال
فإن القدماء كثرياً ما يطلقونه .  )هذا حديث منكر : (  بني قول القدماء أن تفرق...  عليك

، واملتأخرون يطلقونه على رواية راٍو ضعيف   من األثبات، وإن كان راويه على جمرد ما تفرد به
  . )٣( )) خالف الثِّقات

א : א

إجابة عامة وإجابة :  هذا القول ال خيلو من نظر وتنقسم اإلجابة عليه من قسمني
  . مفصلة

א) : א
وال .  )٤( ، وال يعرف ، وأنه ال يقبل  الردأن الداللة اللغوية للفظ املنكر متضمنة معىن  ـ ١

  . يدل ظاهر اللفظ على معىن التفرد

مثّ ِإنه ال يتناسب مع ما .  تفسري املنكر بأنه الفرد املطلق خالف املتبادر من لفظه  ـ ٢
  . عرف به أئمة هذا الشأن من الوضوح والبعد عن األلفاظ املومهة

األلفاظ االصطالحية الَّيت يعربون ا عن مرادهم موافقة األئمة املتقدمون وضعوا   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٧٨: ص  ( )) هدي الساري ((    )١(
  ) . ١٢/١٣٧ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   ) .٢٠٠: ص : ( ، وينظر أيضاً منه  ) ٢١٠/٢١١ ( )) الرفع والتكميل ((    )٣(
   . )٦٠( وقد سبق ص ) معىن النكر يف اللغة ( مطلب ينظر     )٤(
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٨٥  

،  )) غريب ((،  )) ضعيف ((،  )) صحيح ((:  ملعانيها اللغوية أو قريبة الداللة منها حنو
، وال خيرج عنه إال  وهذا أصل يبىن عليه.  وغريها.  )) شاذ ((،  )) فرد ((،  )) منكر ((

، أو يدل عليه التتبع واالستقراء املؤيد  لناقدبدليل بني منصوص عليه من قبل ذلك ا
  . باألمثلة التطبيقية الَّيت تدل داللة واضحة على ذلك

أن القول بأن املنكر عند من ذكر من أهل العلم مبعىن الفرد املطلق ال يناسب ما   ـ ٤
  . )١( تتابعوا عليه من تضمني املنكر معىن الرد وعدم القبول

 الفرد يلغي منه معىن الرد وهو معىن جوهري يف فهم املراد من هذا تفسري املنكر مبعىن  ـ ٥
، وسبق القول أن األفراد منها املقبول  ال يلزم منه الرد) الفرد ( إذ إن لفظ .  اللفظ

أن من املناكري :  فإذا أطلق املنكر وأريد به جمرد التفرد فإنه يلزم منه القول.  )٢( واملردود
  . )٣( وهذا الالزم يدل على بطالن امللزوم.  وهذا باطل.  يحةما هي صح

א) : א
، يصح إذا قال الناقد يف  القول بأن املنكر يطلق ويراد به جمرد التفرد أو التفرد املطلق  ـ ١

يف حني أن من نسب .  ومل أقف هلذا على مثال واحد.  حديث معني بأنه منكر مثّ قبله
ذا القول يطلقون املنكر ويضمنونه اإلعالل والرد يف كل املواضع الَّيت وقفت هلم ه
  . واألمثلة على ذلك أشهر من أن تذكر.  عليها

 وأن عنده مناكري منها )) منكر احلديث ((:  قول ابن القطَّان يف قيس بن أيب حازم بأنه  ـ ٢
بل تعين النكارة .  ألفرادا:  ال يدل على أَنه أراد باملناكري:  حديث كالب احلوأب

دا.  املعروفة املتضمنة للتضعيف والرأن املناكري املذكورة هنا على با وقد فهم الذَّهيب  .
فلم يصنع شيئاً بل هي ثابتة ال ينكر ) يعين حيىي القطَّان ( له أحاديث استنكرها  ((:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) املنكر عند األئمة الَّذين سبقوا ابن الصالح ((: يف مطلب  ) ٦٠: ( ينظر ما سبق ذكره ص     )١(
  . ) ٥٦( ينظر ص     )٢(
 )) املنكر (( وقد حاول بعضهم تفسري (( ) : ٤١١ ـ ٤١٠: ص  ( )) لغة احملدث (( يف اقال طارق عوض     )٣(

بالفرد املطلق ، حماولة : حيث أطلقه بعض األئمة كأمحد وأيب داود والربدجيي على ما تفرد به بعض الثِّقات 
 من الضعف واملخالفة وما وجد يف كالم األئمة مما يقتضي عدم )) املنكر ((م للتوفيق بني ما اشترطوه هم يف منه

ففي األمثلة اليت ذكرناها عن اإلمام أمحد وأيب داود ما يدل على أن . اشتراط ذلك وهذا التفسري ليس بشيء 
نيعه مثل صنيع أمحد وغريه فهو ال يطلق املنكر على وأما اإلمام الربدجيي فص. املنكر عندمها هو احلديث اخلطأ 

  . ))مطلق التفرد وإمنا حيث يترجح له أن هذا احلديث الفرد قد أخطأ فيه الراوي املتفرد به 



א: الباب اَألوَّل  òi‰bÔ½a@òîyýİ•üa@ÃbÐÛþa@I@Č…ŠÐŞnÜÛ@Héi@bènÓýÇë@L@:א
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٨٦  

تدل على أَنه فهم من إنكار حيىي ) تة هي ثاب: (  فقوله.  )١( )) له التفرد يف سعة ما روى
وتفرد القطَّان بالطعن يف قيس بن أيب .  ال جمرد حكاية التفرد ا.  القطَّان عدم ثبوا

، مثّ ِإنه قد عرف بالتشدد  حازم غري مستغرب فهو ال يقلد غريه يف احلكم على الرجال
  . )٢( يف نقده للرجال

 وهو حديث كالب ـىي القطَّان على قيس بن أيب حازم واحلديث الَّذي أنكره حي   
  . )٣(  فيه من قرائن الرد ما ميكن محل إنكار ابن القطَّان عليهاـاحلوأب 

:   وقال)) ...َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ  ((أطلق الربدجيي النكارة على حديث   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٩٣ /٣ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
 نقل البخاري عن ((: عثمان بن عمر بن فارس قال ابن حجر : يف ترمجة  ) ٤٤٥: ص  ( )) هدى الساري ((    )٢(

 ) : ٢/١٧١ ( )) امليزان (( وقال الذهيب يف ))... علي بن املديين أن حيىي بن سعيد شديد التعنت يف الرجال 
  . ))حيىي متعنت جداً يف الرجال  ((

وهذا احلديث روي من عدة طرق عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس  ) ٨/٣٨٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
ا أقبلت عائشة مرت ببعض مياه بين عامر ، طرقتهم ليالً فسمعت نباح الكالب فقالت أي ماء هذا ؟ مل:  قال

 كيف بإحداكن تنبح عليها ((:  يقول  امسعت رسول ... ما أظنين إال راجعة : ماء احلوأب قالت : قالوا 
 ٨/٢٨٢(  ، وأبو يعلي  )٢٤٦٤٥ رقم ٦/٩٧( ،  ) ٢٤٢٤٦ رقم ٦/٥٢( أخرجه أمحد  . ))كالب احلوأب 

 تذكرة احلفَّاظ ((ونقل الذهيب يف  ) ٣/١٢٩( واحلاكم  ) ٦٧٣٢ رقم ١٥/١٢٦( وابن حبان  ) ٤٨٦٨ رقم
 قال يل حيىي بن سعيد هو ـ أي قيس ـ منكر احلديث ، وذكر له ((: عن ابن املديين قوله  ) ١/٦١  ())

ومل أقف على : قلت  . ))ه يف كل دواوين اإلسالم  حديثه حمتج ب((:  ، قال الذهيب ))حديث كالب احلوأب 
سبب النكارة اليت ذكرها حيىي القطان إال أن تكون عدم تصرحيه بالسماع من عائشة ، وإن كان قد أدركها 

ومما يدلّ  ) ١/٢٦٩ ( )) سؤاالت أيب عبيد اآلجري ((بيقني فإنه أدرك العشرة وروى عن تسعة منهم كما يف 
 البن أيب حامت )) املراسيل ((ض الصحابة ما مل يسمع منهم ما قاله علي بن املديين كما يف على أنه حيدث عن بع

 روى قيس بن أيب حازم عن بالل ومل يلقه وروى عن عقبة بن عامر فال أدري مسع منه أم (( ) : ١٣٩: ص ( 
وى مرسالً ـ عن عبد  وكذلك ـ أي أنه ر(( ) : ٢٥٧: ص  ( )) جامع التحصيل ((وقال العالئي يف  . ))ال 
بن رواحه ألنه استشهد مبؤتة ا ((.   

واحلديث قد أعرض الشيخان عن إخراجه ومل خيرجه ممن شرط الصحة إال ابن حبان واحلاكم ومها معروفان     
وقيس وإن أدرك زمن هذه احلادثة فلم يذكر أنه مسع احلديث من عائشة ، وليس هو من . بالتساهل يف ذلك 
عنها ، ولو رأت عائشة حتقق هذه النبوة لرجعت ، ولو روت هذا احلديث الشتهر ومل يتفرد خاصة من روى 

فإن عائشة بعد رجوعها حدثت بأحاديث . ويبعد أن تتحدث به يف مناسبة واحدة . به قيس بن أيب حازم 
 وتكرار التحدث كثرية ليس منها هذا احلديث مع أمهيته يف حتقق هذه النبوة اليت تتوافر الدواعي على نقلها

  .ال رد تفرد قيس به . ولعل هذه القرائن هي اليت جعلت حيىي بن القطان ينكره .  ا
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٨٧  
بداللة أَنه قرنه .  به متضمن للردفاملنكر على با.  )) هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم ((

الَّذي أشار إليه ابن .  فال يتوجه أَنه قصد باملنكر جمرد التفرد.  )) وهم فيه ((:  بقوله
  . حجر يف قوله

، وضمن لفظ  أطلق اإلمام أمحد لفظ املنكر على عدة أحاديث من األحاديث املدروسة  ـ ٤
  . )١( ، ومل يرد منها حديثاً واحداً أنكره وقبله لهامعىن اإلعالل والرد فيها ك:  املنكر

 فإنه ال يدل )) منكر احلديث (( أو )) يروي مناكري ((:  أما قوله يف بعض الرواة املوثقني
،  ، بل يدل بظاهره أَنه رأى يف حديثهم ما يستنكر مبجرده على أَنه يقصد به التفرد املطلق

.  صل التمسك بداللة ظاهر هذه اللفظة حتى يأيت الدليل الناقلواأل.  وإن وثَّقهم غريه
فقد يكون ثقة .   ال ينايف توثيقه)) يروي مناكري ((، أو  )) يف حديثه ما يستنكر ((:  وقوله
فال :  وعليه.  )٢( إذ ليس من حد الثِّقة أن ال خيطئ.  حديثه بعض األخطاء والوهم ويف

ألم .   بأنه قد احتج به اجلماعة)) عنده مناكري ((:  د يف قولهيتوجه أن يرد على اإلمام أمح
وقبوهلم لبعض أحاديثه ال يلزم منه قبول .  قد ينتقون من حديثه ما علموا صحته

  . )٣( حديثه كل

أن القول بأن املنكر يطلق على التفرد املطلق أو على جمرد التفرد وأنه ال :  وعليه فالقول
يدل على الروأنه كما قال  ، بل قامت األدلّة على خالفه ، مل أقف على ما يدل عليه د ،

  : وميكن أن يوقع يف هذا القول أمور منها.  )٤( )) املنكر أبداً منكر:  أمحد

وذلك أن وسائل الكشف عن العلّة عند النقّاد .   التدقيق يف االصطالحات:اَألوَّل 
،  ، وحصر حديثه ، وحال املتفرد التفرد( نوعة مثل األوائل كانت ختضع لقرائن كثرية مت

، وخمالفة هذا احلديث  ، وخمالفة الراوي ملا هو معروف من حديث شيخه والنظر يف أصوله
، أو خمالفته ملا يفيت به ذلك الصحايب أو أَنه رواه عن شيخ  حلديث الصحايب املنسوب إليه

  . )٥( ... ) لعمل، أو أن متنه خمالف ملا عليه ا مكثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . )٩٢( ،  ) ٨٤( ،  ) ٦٤( ،  ) ٥٨( ،  ) ٤٥( ،  ) ٢٨( ،  ) ١٧( ،  ) ١٠(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )١(
  ) .أخطاء الثِّقات وأثرها يف التعليل ( كما سيأيت يف     )٢(
  ) .موقف احملدثني من أفراد الثِّقات ( كما سيأيت يف     )٣(
   ) .١/٩١(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   .اسيأيت حبثها إن شاء     )٥(
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٨٨  

وهو تفرد غري  ( ـوقد ضعف النظر إىل هذه القرائن حتى مل يبق معترباً منها إال التفرد 
وبناء عليه فإذا تفرد الثِّقة .   واملخالفة اللتان دخلتا يف حد احلديث املنكر كما سبقـ) الثِّقة 

، فإنه ال يتوافق مع ما استقر عليه  رمثّ أطلق أحد األئمة على حديثه بأنه منك )١( ومل خيالف
  . فيمكن أن يعد اصطالحاً خاصاً بذلك الناقد.  تعريف املنكر آخراً

وهذه الكثرة ميكن .   كثرة إطالق النكارة على ما تفرد به الثِّقة يف كالم النقّاد: الثَّاني
  . أن تلجئ إىل القول حبمله على أَنه اصطالح خاص لبعض النقّاد

، وقد يظهر لبعضهم من حاله ما ال   األئمة النقّاد قد خيتلفون يف حال الراوي: لثَّالثا
ـ فينكر حديثه أو بعض حديثه يف )بتعدد أحوال الراوي (  وهو ما يعرب عنه ـيظهر لغريه 

اد فيمكن أن يدفع هذا إىل القول بتأويل من أنكر حديثه أَنه أر.  حني أَنه موثق عند غريه
  . التفردجمرد حكاية 

א : א

.   من أكثر األلفاظ الَّيت يطلقها النقّاد على احلديث الفرد املعلول)) املنكر ((أن لفظ   ـ ١
  . الفردوهو ذا ليس قسيماً للحديث الفرد بل هو حكم الناقد على احلديث 

وله .  لناقد على ما امتنعت صحته أو بعدتأن املنكر عند األئمة املتقدمني يطلقه ا  ـ ٢
فاقتصر متأخرو احملدثني على أشهر تلك .  عالمات عدة عندهم يدركون ا النكارة

فضاق تبعاً لذلك معىن .  ، واملخالفة تفرد ما ال حيتمل حاله التفرد:  العالمات ومها
  . املتقدمنياملنكر عما كان عليه عند األئمة 

،  ، وحيىي القطَّان وغريمها أمحد:  رجب أن بعض األئمة املتقدمني منهمذكر ابن   ـ ٣
 فاتضح أم مل يردوا احلديث رد التفرد.  يطلقون النكارة على ما تفرد به الثِّقة رد التفرد

  .  راعاها أولئك النقّادـ إضافة إىل داللة التفرد ـبل ملا صحب التفرد من علل أخرى 
ذكر ابن حجر أن بعض األئمة أطلق املنكر على الفرد املطلق واملعىن على هذا أَنه   ـ ٤

دالقولوقد دلت األدلة على خالف هذا .  ليس متضمناً معىن الر .  

א א : א)א(א: א
على القول بأن بني ( ريب احلديث الشاذ يقرب يف معناه من احلديث الفرد واحلديث الغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يف شيخه ال املخالفة مبعناها الواسع     )١(
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٨٩  

، مع كونه قليل  املنكر:  ويشبه يف االستعمال.  )الفرد والغريب فرقاً كما سبق 
  : التاليةونظراً هلذه العالقة فسنبحثه من خالل املطالب .  االستعمال

ÞŞëþa@kÜİ½a @ZòÌÜÛa@¿@‡b’Ûa N@ @

انفرد :  شذ عن اجلماعةو.  )١( ندر عن اجلمهور:  ، وشذوذًا مأخوذ من شذ يشذ شذاً
ومن هنا .  )٣( )) الشني والذال يدل على االنفراد واملفارقة ((:  وقال ابن فارس.  )٢( عنهم

،  فإنه يلتقي معه جبامع االنفراد.  تتبين عالقته باحلديث الفرد من خالل معناه يف اللّغة
  . )٤( والغريب يف أحد معنييه فيه هذا املعىن.  واملفارقة لغرية

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @Z‡b’Ûa@ÑíŠÈm@¿@òŞàöþa@Òýna Z@ @

  : اختلف األئمة يف تعريف الشاذ على أقوال

אא Wא K 
.  ))  من محل شاذَّ العلم محل شرا كبرياً(( : ومن ذلك ما ورد عن إبراهيم بن أيب علية قال

ال جييئك احلديث الشاذ  ((:  وقال شعبة.  )) ياَّك والشاذّ من العلمإ ((:  وقال معاوية بن قرة
ال يكون إماماً يف العلم من حيدث بالشاذ من  ((:  وقال ابن مهدي.  )) إال من الرجل الشاذ

:  )) تسليب ثالثاً مثّ اصنعي ما بدا لك (( : وقال أمحد يف حديث أمساء بنت عميس.  )٥( )) العلم
  . )٦( وقال هذه العبارة يف حديث ابن عباس يف الطالق الثالث.  )) لشاذ املطرحِإنه من ا ((

ومن مجلة الغرائب املنكرة األحاديث  ((:  وقد بوب ابن رجب على هذه النصوص بقوله
كاألحاديث الَّيت :  وما هو شاذ املنت...  ما هو شاذ اإلسناد:  وهي نوعان.  الشاذة املطرحة

ويالحظ أَنه ...  )٧( )) فها أو أمجعت أئمة العلماء على القول بغريهاصحت األحاديث خبال
  . ، والنكارة الغرابة:  وصفها بوصفني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٢٧: ص (  للفريوز آبادي )) القاموس احمليط ((    )١(
   ) .٢٤٦: ص (  للمطرزي ))ملعرب  املغرب يف ترتيب ا((    )٢(
   ) .٢/٦٠٩ ( )) معجم مقاييس اللّغة ((    )٣(
   ) .٥٧( ما سبق ص : ينظر     )٤(
   ) .١/٤١٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .١/٤١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .١/٤١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(



א: الباب اَألوَّل  òi‰bÔ½a@òîyýİ•üa@ÃbÐÛþa@I@Č…ŠÐŞnÜÛ@Héi@bènÓýÇë@L@:א
                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٩٠  

واألحاديث  ((:  وقرن أبو داود الشاذ بالغريب وكأنه يشري إىل أما مبعىن واحد يف قوله
ذي قد احتج به إذا وال حيتج باحلديث الَّ...  الَّيت وضعتها يف كتاب السنن أكثرها مشاهري

  . )١( )) كان احلديث غريباً شاذاً

אא Wא K 
  . )٢( )) الشاذ احلديث املنكر الَّذي ال يعرف ((:  )جزرة ( قال صاحل بن حممد   ـ ١

فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة الضابط املقبول  ((:  وتبعه ابن الصالح يف قوله  ـ ٢
عيف ده استحسنا حديثه ذلكتفروإن كان بعيداً من  ، ومل حنطه إىل قبيل احلديث الض ،
فخرج من ذلك أن الشاذ املردود .  ، رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ املنكر ذلك

 الثِّقة الفرد الَّذي ليس يف راويه من:  والثَّاين.  الفرد املخالفاحلديث :  أحدمها:  قسمان
  . )٣( ))  أعلموا ما يقع جابراً ملا يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف والضبط

الشاذ هو ما خالف راويه الثِّقات أو ما انفرد به من ال حيتمل  ((:  وعرفه الذَّهيب بقوله  ـ ٣
قون فإم يطل.  وهذا يدخل يف حد املنكر عند األئمة املتقدمني.  )٤( )) حاله قبول تفرده

،  ، إذا تبني خطؤه أو ترجح فيما خالف فيه النكارة على ما خالف فيه راويه الثِّقات
  . )٥( تفرد وحاله ال حتتمل التفرد أو

אא Wא K 
ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثِّقة ما ال يرويه  ((:  وهو قول الشافعي فقد جاء عنه

وقال .  )٦( )) ، إمنا الشاذ أن يروي الثِّقة حديثاً خيالف فيه الناس ، هذا ليس بشاذ هغري
 شاذ غري واقع على القلب وهو ـ وذكره ـحديث محاد بن سلمة  ((:  بن حيىي الذهلي حممد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩: ص  ( )) رسالة أيب داود إىل أهل مكة ((    )١(
   ) .١/٤١٠ ( )) شرح علل الترمذي (( ) ١/٤٢٠ ( )) الكفاية ((    )٢(
   ) .٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٤٢: ص  ( )) املوقظة ((    )٤(
 تطبيقات األئمة املتقدمني الدالة على أم يطلقون املنكر على ما أخطأ فيه ((: يف  ) ٦٨( وقد سبق ص     )٥(

 )) املوقظة ((كما يف .  ، وال يعين هذا أن الذهيب يعد الشاذ مرادفاً للمنكر بل إنه يفرق بينهما ))...  الثِّقة
   ) .٤٢:  ص (

   ) .١/٤١٩(  للخطيب )) الكفاية ((و  ) . ٣٧٥: ص (  للحاكم )) معرفة علوم احلديث ((    )٦(
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٩١  

  . )١( )) خالف ما رواه الناس عن ابن عمر

אאא Wא K 
ما ليس له :  الشاذ:  والذي عليه حفاظ احلديث ((:  ، فقد جاء عنه وهو قول اخلليلي

فما كان عن غري ثقة فمتروك .  إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غري ثقة
  . )٢( )) ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه وال حيتج به يقبل ال

אא Wאאא K 
، وهو غري املعلول فإن  معرفة الشاذ من الروايات ((:  وهو قول احلاكم فقد جاء عنه

، أو وهم فيه راٍو أو أرسله واحد  املعلول ما يوقف على علته أَنه دخل حديث يف حديث
، وليس للحديث أصل   حديث يتفرد به ثقة من الثِّقاتفإنه:  فأما الشاذ.  فوصله واهم

  . )٣( )) مبتابع لذلك الثِّقة
אא Wא א، K 

) وكان من قبيل الشاذ املنكر : (  وهو قول ابن حجر فقد ذكر قول ابن الصالح
لشاذ واملنكر عنده مترادفان والتحقيق خالف ذلك على ما هذا يعطي أن ا ((:  فقال
؛ ألنَّ بينهما  أن بني الشاذ واملنكر عموماً وخصوصاً من وجه ((:  وقال أيضاً.  )٤( )) سنبينه

، واملنكر راويه  ، وافتراقاً يف أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق اجتماعاً يف اشتراط املخالفة
  . )٥( ))  أعلموا ، وقد غفل من سوى بينهما ضعيف

مها مشتركان يف  ((:  ويف موضع آخر ذكر ابن حجر الفرق بني الشاذ واملنكر فقال
، فالصدوق إذا تفرد بشيء  ، وإمنا اختالفهما يف مراتب الرواة كون كل منهما على قسمني

ذا ال متابع له وال شاهد ومل يكن عنده من الضبط ما يشترط يف حد الصحيح واحلسن فه
، ورمبا مساه  ، فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد يف شذوذه أحد قسمي الشاذ
، وإن بلغ تلك الرتبة يف الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه يف الثِّقة  بعضهم منكراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٨٣٩ رقم ١/٥٠٨(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )١(
  .يشري إىل عدم قوته ) شيخ ثقة : ( قوله  ) . ١٧٧ ـ ١/١٧٦(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )٢(
   ) .٣٧٥: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٢/٦٧٣ ( )) النكت ((    )٤(
   ) .٣٢: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٥(
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٩٢  

  . تسميتهوالضبط فهذا القسم الثَّاين من الشاذ وهو املعتمد يف 
سوء احلفظ أو املضعف يف بعض مشاخيه دون بعض وأما إذا انفرد املستور أو املوصوف ب

 ، وهو الَّذي يوجد يف إطالق كثري من ، فهذا أحد قسمي املنكر بشيء ال متابع له وال شاهد
 ، وإن خولف يف ذلك فهو القسم الثَّاين وهو املعتمد على رأي األكثرين فبان ذا أهل احلديث

جيمعهما مطلق التفرد أو مع قيد ، وأن كالً منهما قسمان  فصل املنكر من الشاذ
  . )١( )) املخالفة

  . )٢( )) ما عرف به الشافعي )) الشاذ (( ويف اجلملة فاألليق يف حد (( : وقال يف موضع آخر

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @Z‰bn‚½a@ÞìÔÛa@æbîi@Éß@ÞaìÓþa@êˆç@òa‰… N@ @

احملدثون على احلديث من جمموع هذه األقوال يستفاد أن الشاذ هو حكم بالرد يطلقه   ـ ١
وهذه هي عالقة الشاذ .  الفرد الَّذي وقع يف نفس الناقد منه ريبة واستبعد بسببها صحته

  . باحلديث الفرد

، جتعل الناقد حيكم على احلديث بالشذوذ وقد  أن هذه الريبة هلا قرائن وعالمات  ـ ٢
ار إىل العالمة األهم وردت هذه العالمات يف ثنايا كالم هؤالء األئمة وكل منهم أش

  . الدالة على الشذوذ عنده

وال تنايف بني هذه العالمات عند تدقيق النظر إليها بل هي مؤتلفة غري خمتلفة ومتكاملة 
  : ، ومن تلك العالمات الَّيت وردت يف أقواهلم السابقة ما يلي غري متنافرة

  . والذهلي،  كما يف قول الشافعي.   التفرد مع خمالفة الناس له   � أ 

  . ، وأيب داود كما يف قول صاحل بن حممد.  أَنه ال يعرفه أهل العلم   � ب 

  . كما يف قول ابن رجب.  ، أو خمالف لإلمجاع خمالف لألحاديث الصحيحةأَنه    � ج 

وهو مبعىن ما .  كما يف قول اخلليلي.  أن راويه املتفرد به ال حيتمل حاله التفرد   � د 
  . قال الشافعي

.  ، وينقدح يف نفس الناقد أَنه ال يصح وإن مل يتبني علته  أَنه ال يعرف له أصل  ـهـ 
  . كما يف قول احلاكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٦٧٥ ـ ٢/٦٧٤ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٢/٦٧١ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
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٩٣  

.  )١( هذه العالمات هي نفس عالمات احلديث املنكر يف اجلملة الَّيت سبق ذكرها  ـ ٣
  . )٢( وكلها من قرائن الرد الَّيت مبوجبها حيكم الناقد على احلديث بالنكارة

أَنه مرادف :  وذا يظهر أن القول املختار يف تعريف الشاذ هو قول من قال  ـ ٤
  . )٣( للمنكر

  : تعقيبات على بعض التعريفات  ـ ٥

 تفريق احلاكم بني املعلول والشاذ وأن الشاذ مل تتبين علته خبالف : التعقيب اَألوَّل
ة يضعف به احلديث وإال فالشذوذ نوع من أنواع العلّ.  املعلول كأنه اصطالح خاص به

، ومن قول حممد بن حيىي  )ِإنه من الشاذ املطرح : (  على ما يفهم من قول أمحد.  ويرد
  . )شاذ غري واقع على القلب : (  الذهلي

فكما أَنه عرفه .  ويظهر أن احلاكم مل حيرر بعض األلفاظ االصطالحية ومنها لفظ الشاذ
لى أَنه عنده يرادف الغريب املقبول فقد قال يف موضع مبا سبق فقد ورد له قول آخر يدل ع

.  )يعين الصحيحني  ( ـولعل متومهاً يتوهم أن هذا منت شاذ فلينظر يف الكتابني  ((:  آخر
  . )٤( )) ليجد من املتون الشاذة الَّيت ليس هلا إال إسناد واحد ما يتعجب منه ليقس هذا عليها

ما ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك :  الشاذ ((:  اخلليلي وأما قول : التعقيب الثَّاني
، فما كان عن غري ثقة فمتروك ال يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه  شيخ ثقة أو غري ثقة

فقد فهم منه ابن الصالح أَنه يسوي بني الفرد املطلق والشاذ فنقض عليه مبا  )٥( )) حيتج به وال
فيشكل مبا يتفرد به العدل  )٦( وأما ما حكيناه عن غريه ((:  التفرد به احلافظ الضابط فق
  ...  فإنه حديث فرد)) ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ((:  احلافظ الضابط كحديث

 َأنَّ النَّبيَّ  ((:   بن دينار عن ابن عمرا حديث عبد:  وأوضح من ذلك يف ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .عالقة احلديث املنكر باحلديث الفرد ( الواردة يف مبحث  ) ٥٩: ( ص     )١(
  ) .من قرائن الرد مع التمثيل ( ئن يف مبحث وسيأيت ذكر هذه القرا    )٢(
أو أنه ال خالف أصالً وإمنا هو اختالف . قد حيكى اخلالف بني األئمة وعند التحقيق يتبني أنه خالف تنوع     )٣(

  .يف األلفاظ واملعىن املراد ال خيتلف 
   ) .١/٧٠ ( )) املستدرك ((    )٤(
   ) .٨٥( سبق ص     )٥(
  .احلاكم وتلميذه اخلليلي : أي عن غري الشافعي ويعين     )٦(
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٩٤  

وحديث مالك عن .   بن دينارا  ؛ تفرد به عبد)) َبِتِهَنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِه
 تفرد )١( ))  َدَخَل َمكََّة َوَعَلى َرْأِسِه اْلِمْغَفُرَأنَّ النَِّبيَّ  ((:  الزهري عن أنس

به مالك عن الزهري فكل هذه خمرجة يف الصحيحني مع أَنه ليس هلا إال إسناد واحد تفرد به 
ذي ذكرناه وغريه من مذاهب أئمة احلديث يبني لك أَنه ليس األمر يف ذلك فهذا الَّ...  ثقة

  . )٢( )) ... على اإلطالق الَّذي أتى به اخلليلي واحلاكم

اخلليلي يسوي بني الشاذ والفرد املطلق فيلزم على قوله أن :  وتابعه ابن حجر فقال
ص منه كالم احلاكم ألنه يقول يكون يف الشاذ الصحيح وغري الصحيح فكالمه أعم وأخ

  . )٣( )) ... تفرد الثِّقة فيخرج تفرد غري الثِّقة

فالشاذ عنده هو الفرد .  والقول بأن اخلليلي يسوي بني الشاذ والفرد املطلق فيه نظر
وبعبارة أخرى هو الفرد الَّذي يرويه من ال حيتمل حاله .  الَّذي يقع يف نفس الناقد منه شيء

، أما ما تفرد به احلافظ  )) يشذ بذلك شيخ ثقة أو غري ثقة ((:   على ما يفهم من قولهالتفرد
فما تفرد به :  وأما األفراد ((:   فقد قال)) فرداً ((فإن اخلليلي ال يسميه شاذاً بل يسميه 

، يقول ابن  )٤( )) ، أو إمام عن احلفاظ واألئمة فهو صحيح متفق عليه ، مشهور ثقة حافظ
والشيوخ يف اصطالح أهل العلم عبارة عمن .  يف تفرد الشيوخ )٥( كالم اخلليلي ((:  جبر

، وقد يكون فيهم الثِّقة وغريه فأما ما انفرد به األئمة واحلفاظ فقد مساه  دون األئمة احلفاظ
ئمة ، وذكر أن أفراد احلفاظ املشهورين الثِّقات أو أفراد إمام من احلفاظ األ اخلليلي فرداً

 يتضمن أن الشاذ ـ ا عليه رمحة ـإذاً كالم أيب يعلي اخلليلي  ((.  )٦( )) صحيح متفق عليه
من احلديث يصدق على ما يرويه الثِّقة وما يرويه الضعيف إذا ترجح أَنه أخطأ فيه سواء كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم ٢/٦٥٥(  أخرجه البخاري )) دخل مكة يوم الفتح وعليه املغفر (( وهو حديث أنس أن النيب     )١(

   ) .١٣٥٧ رقم ٢/٩٨٩( ، ومسلم )  ١٧٤٩
   ) .٧٨ ـ ٧٧ :ص  ( )) مقدمة ابن الصالح ((    )٢(
   ) .٦٥٣ ـ ٢/٦٥٢ ( )) النكت ((    )٣(
   ) .١/١٦٧(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )٤(
  .أي يف تعريفه للشاذ     )٥(
   ) .١/٤٦١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
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٩٥  

  . )١( )) ههذا الترجح مبنياً على تفرده وهو ليس أهالً للتفرد أو على خمالفته لغري

 وأما ما اختاره احلافظ ابن حجر من التفريق بني الشاذ واملنكر فليس : التعقيب الثَّالث
  . بظاهر بل األظهر عدم التفريق بينهما وهذا الَّذي دل عليه التطبيق العملي

.   على ما تفرد به الثِّقة إذا ترجح أو بان خطؤه)) املنكر ((فقد أطلق مجع من النقّاد 
، أو مع  ، ومل يقيدوا إطالقه بأن يكون املتفرد به ضعيفاً خولف أو مل خيالفسواء 
  . )٢( )) خمالفة ضعفه

א א א א א א א
.  א

  : ومن ذلك

ثقة :  وحفص.   غياث على ما تفرد به حفص بن)) املنكر ((أطلق اإلمام أمحد لفظ   ـ ١
وعلى حديث .  )٤(  بن دينار وهو ثقة ومل خيالفا وعلى حديث تفرد به عبد.  )٣( فقيه

 بن رجاء املكي مع ا وعلى حديث تفرد به عبد.  )٥( تفرد به خالد بن مهران وهو ثقة
شيخ فثقة وأما أما ال ((:  وعلى حديث تفرد به احلسن بن سوار وقال.  )٦( أَنه وثق راويه
  . )٨( وعلى حديث تفرد به إبراهيم بن سعد وهو ثقة حجة.  )٧( )) احلديث فمنكر

ثقة :  الرزاق وعبد.  وأطلقه حيىي القطَّان على حديث تفرد به عبد الرازق عن معمر  ـ ٢
  . )٩( حافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ) ٤١٧: ص  ( ا طارق عوض )) لغة احملدث ((    )١(
أنَّ احلافظ ابن حجر فرق بني املنكر والشاذ ، وأنكر على ابن الصالح عدم تفريقه  ) : ٦٥( سبق القول ص     )٢(

 فإن خولف بأرجح فالراجح احملفوظ ومقابلة الشاذ ، ومع (( ) : ٣١: ص  ( )) خنبه الفكر ((بينهما وقال يف 
  . ))الضعف فالراجح املعروف ومقابلة املنكر 

   ) .٢٨( ح رقم : ينظر     )٣(
   ) .٤٥( ح رقم : ينظر     )٤(
   ) .٥٨( ح رقم : ينظر     )٥(
   ) .٦٤( ح رقم : ينظر     )٦(
   ) .٧٠( ح رقم : ينظر     )٧(
   ) .٢٦( ح رقم : ينظر     )٨(
   ) .٨( ح رقم : ينظر     )٩(
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٩٦  

ثقة :  وشبابة.  وأطلقه أبو حامت الرازي على حديث تفرد به شبابة بن سوار  ـ ٣
وعلى حديث تفرد به .  )٢( وعلى حديث تفرد به حممد بن مطرف وهو ثقة.  )١( حافظ

  . )٣( حممد بن حرب وهو ثقة

  . )٤( ثقة ثبت:  . وعفان.  وأطلقه ابن معني على حديث تفرد به عفان بن مسلم  ـ ٤

وعلى  )٥( ثقة ثبت:  وقتيبة.  وأطلقه أبو داود على حديث تفرد به قتيبة بن سعيد  ـ ٥
٦( ومهام ثقة.  د به مهام بن حيىي العوذيحديث تفر( .  

وعلى .  )٧( وأطلقه النسائي على حديث تفرد به سالم بن سليم وهو ثقة متقن  ـ ٦
وعلى حديث تفرد به حممد .  )٨( وهو ثقة.   األنصاريا حديث تفرد بن حممد بن عبد

  . )٩( بن مطرف وهو ثقة

 بن صاحل الوحاظي مع أَنه قال عن راويه وأطلقه اخلليلي على حديث تفرد به حيىي  ـ ٧
  . )١٠( املتفرد به بأنه ثقة

، والنكارة درجات قد تصل إىل درجة اجلزم   أن الشاذ هو مبعىن املنكر: א
.  ، ومن هنا يتبني وجه إطالق الشاذ على الغريب ، وقد ال تتعدى درجة االستغراب بالرد
  . )١١( ))  يف احلكم على األحاديث نادر)) الشاذ ((بأن استعمال لفظة  ((علماً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩( ح رقم : ينظر     )١(
   ) .٤٨( ح رقم : ينظر     )٢(
   ) .٥١ ( ح رقم: ينظر     )٣(
   ) .٤٤( ح رقم : ينظر     )٤(
  
   ) .١٩( ح رقم : ينظر     )٥(
   ) .٦٢( ح رقم : ينظر     )٦(
   ) .٦( ينظر ح رقم     )٧(
   ) .٤٦( ينظر ح رقم     )٨(
   ) .٤٨( ينظر ح رقم     )٩(
   ) .٦٩( ينظر ح رقم     )١٠(
   ) .٣٤٥: ص (  أبو بكر كايف )) منهج اإلمام أمحد يف التعليل ((    )١١(
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٩٧  

א : א)א(: א
عالقة اجلزء بالكل والفرع باألصل وينبغي أن ) تفرد الثِّقة ( بـ ) زيادة الثِّقة ( عالقة 

حد ويتبني ذلك من خالل ؛ ألنَّ باما وا )تفرد الثِّقة ( تفصل يف دراستها عن مسألة  ال
  : يلي ما

ÞŞëþa@kÜİ½a @Zbàèäîi@Òýnüaë@ÖbÐmüa@éuëc N@ @

 Wא W 
  .  أن تفرد الثِّقة بزيادة يف احلديث هو نوع من التفرد كما هو ظاهر: اَألوَّل

اوي جبملة احلديث أو  أن األئمة حيكمون على احلديث بالتفرد سواء تفرد الر: الثَّاني
  . )١( بلفظة فيه

 أن التجاذب يف هذه املسالة بني القبول والرد هو نفس التجاذب احلاصل يف : الثَّالث
، وتفرده ذه الزيادة دون  فثقة الراوي مظنة لقبول روايته.  مسألة تفرد الثِّقة جبملة احلديث

  . بقية أصحابه مظنة لومهه فيما زاده

فكما أن .   أن موقف األئمة من زيادة الثِّقة هو نفس موقفهم من تفرد الثِّقة: بعالرَّا
، فإن  ، وخيضع للقرائن عند األئمة املتقدمني التفرد جبملة احلديث منه املقبول ومنه املردود
وكثر القول فلما تغري النقد .  ، وختضع للقرائن زيادة الثِّقة عندهم منها املقبول ومنها املردود

  . )٢( ، كثر القول كذلك بقبول زيادة الثِّقة بقبول ما تفرد به الثِّقة

، ومنها ما ليس فيه منافاة   أن زيادة الثِّقة منها ما يكون منافياً ملَا رواه غريه: الخامس
دة يف وهذه الثالثة األقسام كلها موجو.  )٣( ، ومنها ما فيه نوع منافاة لغريه وال خمالفة لغريه

  . تفرد الثِّقة جبملة احلديث

 Wא W 
إن الفرق بني تفرد الراوي باحلديث  ((:  أشار احلافظ ابن حجر إىل الفرق بينهما يف قوله

؛ ألنَّ تفرده باحلديث ال يلزم منه تطرق السهو والغفلة  من أصله وبني تفرده بالزيادة ظاهر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٦١( ،  ) ٢٩( ،  ) ٢(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )١(
  .كما سيأيت بيانه قريباً     )٢(
   ) .٨٦: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٣(
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٩٨  

  . )١( )) قات إذ ال خمالفة يف روايته هلم خبالف تفرده بالزيادةإىل غريه من الثِّ

فإن الراوي ينسب إىل .  )٢( ليس هذا فرقاً مطرداً بني تفرد الثِّقة وزيادة الثِّقة:  قلت
كما ينسب املتفرد .  املخالفة إذا تفرد حبديث عن شيخ جيمع حديثه وله أصحاب حفاظ

  . بالزيادة عن أصحابه

 Wא 
مل يرو هذا  ((:  قول أيب حامت الرازي يف حديث رواه قران بن متام عن أمين بن نابل  ـ ١

، أين كان أصحاب أمين بن نابل  ، وال أراه حمفوظاً احلديث عن أمين بن نابل إال قران
  . )٣( )) عن هذا احلديث

به الناس مجيعاً لو كان هذا هكذا حلدث .  هذا وهم ((:  وقال ابن معني يف حديث  ـ ٢
  . )٤( )) عن سفيان

  . )٥( )) أصحاب أيب هريرة املعروفون ليس هذا عندهم ((:  وقال أمحد يف حديث  ـ ٣

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @ZòÔğrÛa@…ČŠÐm@åß@áèÐÓìß@ìç@òÔğrÛa@ñ…bí‹@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß IVH N@ @

  : على ثالثة أقوال) زيادة الثِّقة ( اختلف أهل العلم يف 

، واخلطيب  )٨( ، واحلاكم )٧( لقول بقبول زيادة الثِّقة مطلقاً وبه قال ابن حبان ا: اَألوَّل
  . )٩( البغدادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٩١ ( )) النكت ((    )١(
ن الصورة اليت يصدق عليها هذا الفرق هي أن يقارن بني تفرد راو ثقة حبديث عن راو غري مكثر م    )٢(

. وبني من يشارك غريه من الثِّقات فيزيد عليهم زيادة ليست عندهم . األصحاب وال ممن جيمع حديثه 
  .فيستغرب من زاد الزيادة خبالف من تفرد جبملة احلديث 

  ) . رقم ١/٢٩٦ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   ) .١٦٧١ رقم ٣٤٦/ ٣ ( )) تأريخ الدوري ((    )٤(
   ) .٢٢٨: ص (  )) املنتخب للخالل ((    )٥(
  .فيقارن هذا بذاك ليعلم أن موقفهم منهما واحد . سيأيت موقف أهل العلم مفصالً من تفرد الثِّقة     )٦(
   ) .٩٤: ص  ( )) اروحني ((    )٧(
   ) .١/٤١٣ ( )) املستدرك ((    )٨(
   ) .٥٩٨ ـ ٥٩٧: ص  ( )) الكفاية ((    )٩(
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٩٩  

وبه قال ابن .   القول بتقدمي الوصل على اإلرسال والرفع على الوقف مطلقاً: الثَّاني
  . )١( القطَّان الفاسي

.  ا ال ختضع لقانون مطرد القول بتحكيم القرائن الَّيت حتتف بزيادة الثِّقة وأ: الثَّالث
  . وهذا هو الَّذي عليه أئمة هذا الشأن

من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أَنه إذا تعارض رواية  ((:  قال ابن دقيق العيد
أو ناقص وزائد أن احلكم للزائد فلم يصب يف هذا .  مرسل أو مسند أو رافع أو واقف

 ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صواب ، فإن هذا ليس قانوناً مطرداً اإلطالق
  . )٢( )) نقول ما

أي ابن ( وحكى ابن الصالح ترجيح اخلطيب رواية الوصل على اإلرسال وقال 
  . )٣( )) هو الصحيح يف الفقه وأصوله) أي اخلطيب ( وما صححه )  الصالح

، فإن  بطريقة األصولينيابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني  ((:  وتعقبه البقاعي بقوله
، وذلك  للحذاق من احملدثني يف هذه املسألة نظراً مل حيكه وهو الَّذي ال ينبغي أن يعدل عنه

  . )٤( )) أم ال حيكمون فيها حبكم مطرد وإمنا يديرون ذلك على القرائن

وحيىي بن الرمحن بن مهدي  كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد ((:  وقال العالئي
سعيد القطَّان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم يقتضي أم ال حيكمون يف هذه املسألة 
حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إىل ما يقوي عند أحدهم يف كل 

  . )٥( )) حديث حديث

جيرى على ، والذي  مل حيكم ابن الصالح على هذا الثَّالث بشيء ((:  وقال ابن حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٠٤ ـ ٢/٦٠٣ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٢/٦٠٤(  البن حجر )) النكت ((    )٢(
   ) .٧٢: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٣٤٠ ـ ١/٣٣٩(  للصنعاين )) توضيح األفكار ((    )٤(
 ال نكاح ((حديث  ) ٢/٦٠٧ ( )) النكت ((وقد أورد ابن حجر يف  ) . ٢/٦٠٤(  البن حجر )) النكت ((    )٥(

 فتبني أن ترجيح البخاري لوصل ((: صل على رواية اإلرسال وقال  ، وترجيح البخاري لرواية الو))إال بويل 
هذا احلديث على إرساله مل يكن جمرد أن الواصل معه زيادة ليست مع املرسل بل ما يظهر من قرائن الترجيح 

   .))ويزيد ذلك ظهوراً تقدميه اإلرسال يف مواضع أخرى فتبني أنه ليس له عمل مطرد يف ذلك 
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١٠٠ 

قواعد احملدثني أم ال حيكمون عليه حبكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون 
  . )١( )) بالقرائن

وذا التقرير يتبني أن زيادة الثِّقة عند املتقدمني من أئمة هذا الشأن ختضع للقرائن وليس 
 قبلها من األصوليني ، وأن من )) تفرد الثِّقة ((هلا قانون مطرد وهو نفس موقفهم من 

إذ باا عندهم مجيعاً واحد .  والفقهاء وبعض متأخري أهل احلديث قبل كذلك تفرد الثِّقة
  . سواء من حيكم القرائن أو يقول بقبوهلا مطلقاً

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @Zbàèäîi@ÖŠÐí@@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åß N@ @

  : فقد قال.  )) ثِّقةتفرد ال (( و )) زيادة الثِّقة ((مل يفرق ابن حزم بني 
وال فرق بني أن يروي الراوي العدل حديثاً فال يرويه أحد غريه أو يرويه غريه مرسالً  ((

.  أو يرويه ضعفاء وبني أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة مل يروها غريه من رواة احلديث
لواحد العدل وكل ذلك سواء واجب قبوله بالربهان الَّذي قدمناه يف وجوب قبول خرب ا

وانفراد العدل ...  ، وهذا اإلسناد مها خرب واحد عدل ففرض قبوهلما احلافظ وهذه الزيادة
  . )٢( )) باللفظة كانفراده باحلديث وال فرق

ورب  ((:   من أنواع الغريب فقال)) زيادة الثِّقة ((وقد أشار الترمذي إىل أن مبحث 
إمنا يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حديث إمنا استغرب لزيادة تكون يف احلديث و

وهذا أيضاً نوع من الغريب وهو أن يكون احلديث  ((:  فقال ابن رجب شارحاً.  )) حفظه
  . )٣( )) يف نفسه مشهوراً لكن يزيد بعض الرواة يف متنه زيادة تستغرب

، وأن  اع الغريب، وأا من أنو )) تفرد الثِّقة ((وذا ظهر ارتباط هذه املسألة مبسألة 
  . )٤( )) تفرد الثِّقة ((موقف األئمة منها قبوالً ورداً كموقفهم من مسألة 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٨٧ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٢٦٦ ـ ٢/٢٦٥ ( )) اإلحكام يف أصول األحكام ((    )٢(
   ) .٤١٩ ـ ١/٤١٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٦١( ،  ) ٢٩( ،  ) ٢( ينظر ح رقم     )٤(
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١٠١ 

  

  



  

   ـ١٠٢ـ 

  
  

  

ïãbŞrÛa@lbjÛa@ @
  أقسام التَّفّرد

  وعالقته بمباحث العّلة

  وفيه فصالن

  

א  :الفصل اَألوَّل   .מ
  ÞŞëþa@szj½aZ@ق والتقييدأقسام التَّفّرد باعتبار اإلطال .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@أقسام التَّفّرد باعتبار موضع الغرابة .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@أقسام التَّفّرد باعتبار الرَّاوي .  

  ÉiaŞŠÛa@szj½aZ@أقسام التَّفّرد باعتبار المروي .  

א  :الفصل الّثاني  . א
  ÞŞëþa@szj½aZ@معنى العّلة وعالقتها بالتفّرد .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@أخطاء الثِّقات وأثرها في التعليل .  

  

  

  

  



  

١٠٣  

א א
@âbÓc…ČŠÐŞnÛa@ @

 :
فهو ينقسم باعتبار اإلطالق .  ينقسم التفرد باعتبارات خمتلفة إىل أقسام متعددة

  . ه ينقسم باعتبار الراوي واملرويكما أَن.  ، وباعتبار موضع الغرابة والتقييد

.  والتفرد باعتبار اإلطالق والتقييد وموضع الغرابة أقرب إىل وصف التفرد وبيان حقيقته
.  ، وتعلقه مببحث العلّة أما انقسامه باعتبار الراوي واملروي فهو أقرب إىل بيان حكم التفرد

؛ ألنَّ هذا هو  ة والداللة عليها هو أهم القسمنيوال خيفى أن القسم املتعلق بالكشف عن العلّ
فقد استخدموه يف الكشف عنها .  الدور األساس للتفرد يف السنة عند األئمة املتقدمني

ويقاس صحة احلديث بعدالة  ((:  يقول ابن أيب حامت.  وعدوه من أهم القرائن الدالة عليها
كالم النبوة ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من مل ناقليه وأن يكون كالماً يصلح أن يكون من 

ويستعان على إدراك العلّة بتفرد الراوي  ((:  وقال ابن الصالح.  )١( )) تصح عدالته بروايته
  . )٢( )) ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك

א א: א א א : מ
  :  قسمنيوينقسم إىل

هو ما ينفرد به واحد عن كل  ((:   وقد عرفه ابن الصالح بقوله: التَّفّرد المطلق: اَألوَّل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥١: ص  ( )) مقدمة اجلرح والتعديل ((    )١(
حتت ) املصطلح ( أن كتب علوم احلديث : لذكر ومن اجلدير با ) . ٥٣: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٢(

مبحث التفرد اعتنت باجلانب املتعلق بالوصف ، أكثر من عنايتها باجلانب املتعلق بدور التفرد يف الكشف عن 
ينظر . مطلق ونسيب مع التمثيل عليهما : حتى ال يكاد يوجد يف هذا الباب إال انقسامه إىل قسمني . العلّة 
 ) ٨٩ ـ ٨٨: ص  ( )) علوم احلديث ((، ) دار التراث :  ط ٥٩٨: ص (  للخطيب )) الكفاية ((:  مثالً

 )) فتح املغيث (( ) ٧٠٩ ـ ٢/٧٠٣(  البن حجر )) النكت ((،  ) ٢٠٣ ـ ٢/١٩٨(  للزركشي ))النكت  ((
  ) .لكوثر دار ا:  ط ٢٩٣ ـ ١/٢٩١(  للسيوطي )) تدريب الراوي ((،  ) ٢٥٨ ـ ١/٢٥٣ (للسخاوي 
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١٠٤ 

  . )١( )) أحد
هو ما كانت الغرابة يف أصل سنده وهو طرفه الَّذي  ((:  وقال ابن حجر

  . )٢( )) الصحايب فيه

 W ـ حديث عائشة يضر ُا اهنـ عاَن َرُسوُل اللَِّه َآ ((:   قَالَت َيْذُآُر 
ومل يرو عن .   البهي عن عروة عن عائشةا  ؛ تفرد به عبد)) اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه
  . )٣( ، ومل يرو عن غريها من الصحابة عائشة إال من هذا الطَّريق

ْن َعاَدى ِلي َم: ِإنَّ اللََّه َقاَل  (( :  ا قَالَ رسول وحديث أَِبي هريرةَ 
  . )٤(  ؛ ليس له متابعة وال شاهد)) َوِليًّا

، ومسي بالنسيب ألنَّ التفرد   هو ما يقع فيه التفرد يف أثناء سنده: التَّفّرد النسبي:  الثَّاني
  . )٥( ، وإمنا هو بالنسبة إىل جهة معينة وإن كان احلديث يف نفسه مشهوراً ليس مطلقاً

  : واع خمتلفة باعتبار جهة التفرد منهاومن هنا كانت له أن

  . )٧( )َما َرَواُه عنه من الثِّقات إال فالن : (  آأن يقال )٦(  ما قيد بثقةـ ١

 W ِنِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبع نِعيٍد املازين عِن سةَ برمض نر واحٍد عغي اهوا رم 
َسَأَلِني ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعمَّا َقَرَأ ِبِه َرُسوُل  ((: ٍد اللَّيِثي قَالَ عتبةَ عن أَِبي واِق

ِباْقَتَرَبِت السَّاَعُة ، َو ق َواْلُقْرآِن :  ِفي َيْوِم اْلِعيِد ؟ َفُقْلُت اللَِّه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يف قوله  ) ١/٢٥٣ ( )) فتح املغيث ((وقريب منه تعريف السخاوي له يف  ) ٨٨: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(

هو احلديث الَّذي : وميكن أن يقال : قلت  . )) ما ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثِّقات وغريهم ((
  .ينفرد به الراوي أو ببعضه عن كل أحد 

  ) . بتصرف يسري ٢٤: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٢(
   ) .٥٩(  ح رقم ))ت .  د ((يف : وهو     )٣(
   ) .٦٦( ،  ) ٦٥( ،  ) ٤٧( وينظر كذلك ح رقم  ) . ٩٩(  ح رقم ))ت .  د ((يف : وهو     )٤(
 البن ))نزهة النظر  (( ) ٢/٧٠٣(  البن حجر )) النكت ((،  ) ٨٨: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٥(

،  ) ١/٢٥٣(  للسخاوي )) فتح املغيث ((،  ) ٢/١٩٨(  للزركشي )) النكت ((،  ) ٢٤: ص ( حجر 
   ) .١/٢٩١(  للسيوطي ))تدريب الراوي  ((

ومنه ما يقيد بتفرد احلافظ الكبري وحينئذ ال ينفي أن يرويه غريه من  ) ٢/٢٠٠(  للزركشي )) النكت ((    )٦(
  .وهي أخص من تقييده بالثقة ارد  ) ٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  . الثِّقات

  .وال ينفي أن يكون رواه عنه غريهم ممن هم دونه يف احلال     )٧(
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١٠٥ 

  . )١( . )) اْلَمِجيِد

:  وقال السخاوي.  )٢( )) مل يروه أحد من الثِّقات إال ضمرة بن سعيد ((:  قال العراقي
 وهو ممن ضعفه اجلمهور الحتراق ـوإمنا قيد بالثقة لرواية الدارقطين له من جهة ابن هليعة  ((

  . )٣( ))  عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشةـكتبه 

  . )٤( )لم يروه عن فالن إال فالن (  ما لم يقيد بالثقة وهو ما يقال فيه ـ ٢

  . تفرد ثقة وقد يكون دون الثِّقةوقد يكون امل

אW د به عبد)) شعب اإلميان (( حديثتفر  عن أيب ـ وهو ثقة ـ بن دينار ا 
 بن دينار إمنا هو ا فتفرد عبد.  )٦( يزيد األصم عن أيب هريرة:  وتابع أبا صاحل.  )٥( صاحل

  .  من غري هذا الطَّريقبالنسبة أليب صاحل وإال فهو معروف عن أيب هريرة

א  W من طريق سفيان بن عيينة عن )) السنن األربعة (( احلديث املروي يف 
 َأْوَلَم َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ  (( : بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس وائل

عنه .   حديث بكر بن وائلغريب من ((:  قال الدارقطين.  )٧( )) َصِفيََّة ِبَسِويٍق َوَتْمٍر
:  وبكر بن وائل.  )٨( )) يرويه أبوه وائل بن داود ومل يروه عنه غري سفيان بن عيينة

  . )٩( )) صدوق ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم ٢/٤١٥( والترمذي  ) ١١٥٤ رقم ١/٣٦٩( ، وأبو داود  ) ٨٩١ رقم ٢/٦٠٧( أخرجه مسلم     )١(

   ) .١٥٦٧ رقم ٣/١٨٣( ي  والنسائ)) حديث حسن صحيح ((: ، وقال )  ٥٣٤
   ) .٢/٧٠٤(  البن حجر )) النكت ((،  ) ١/٢٥٥ ( )) فتح املغيث ((    )٢(
   ) .٢/٤٥ ( )) سنن الدارقطين ((وهو يف  ) ١/٢٥٥ ( )) فتح املغيث ((    )٣(
 كون من التفردوت. وهذه الصيغة تصدق على التفرد املطلق والتفرد النسيب ،  ) ١/١٩٨(  للزركشي )) النكت ((    )٤(

 النسيب إذا كان احلديث يعرف عن شيخ شيخ الراوي أو من فوقه لكنه ال يعرف عن هذا الراوي املعني إال من طريق
   .)) النسيب (( أم )) املطلق ((شخص معني وهذا إمنا يبينه التخريج وبالتايل يفهم مراد من أطلق التفرد ، هل أراد 

   ) .٢٤: ص  ( )) نزهة النظر ((قاله ابن حجر يف     )٥(
   ) .٥٣( ينظر ح رقم  ) . ٩٧٢٩ رقم ٢/٤٤٥ ( )) مسند أمحد ((    )٦(
 )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١٠٩٥ رقم ٣/٤٠٣( والترمذي  ) ٣٧٤٤ رقم ٢/٣٦٨( أخرجه أبو داود     )٧(

   ) .١٩٠٩ رقم ١/٦١٥( وابن ماجة  ) ٦٥٦٦ رقم ٦/٢٠٥ (
   ) .٢/١٧٦ ( )) واألفراد  أطراف الغرائب((    )٨(
   .)) التقريب ((    )٩(
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١٠٦ 

 لرواية النسائي له من حديث سليمان )١( وإمنا مل يكن من القسم اَألول (( : قال السخاوي
المها عن محيد عن والبخاري بنحوه من حديث إمساعيل بن جعفر ك.  باللبن 
  . )٢( )) ... أنس

  :  أن يتفرَّد به أهل بلد دون غيرهمـ ٣

 W َةرضأَِبي ن نةَ عادقَت نام عمعن ه اِلِسيِليِد الطَّيأبو داود عن أىب الْو اهوا رم 
ِتَحِة اْلِكَتاِب َوَما  َأْن َنْقَرَأ ِبَفا اهللا َأَمَرَنا َرُسوُل ((: عن أَِبي سِعيٍد قَالَ 

  . )٣( )) َتَيسََّر

تفرد بذكر األمر فيه أهل البصرة من أول اإلسناد إىل آخره  ((:  قال احلاكم
  . )٤( )) يشركهم يف هذا اللفظ سواهم ومل

א א: א א א : מ
  : )٥(  أربعة أقسامقسم الترمذي التفرد باعتبار موضع الغرابة إىل

Q@ـ†yaë@éuë@åß@üg@ôëŠí@ü@bß@ @NæbÇìã@éÛë Z@ @

  . إسناد غريب ال يروى منه إال حديث واحد   � أ 

  W يبِن النحديث محاد بن سلمة عن أيب العشراء الدارمي عن أبيه ع  
  . )٦( ))الذَّكاة  يف ((

  . )٧( ))  احلديثوال يعرف أليب العشراء عن أبيه غري هذا ((:  قال الترمذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي التفرد املطلق     )١(
   ) .١/٢٩٣ ( )) تدريب الراوي ((السيوطي يف : وقد مثل به على هذا النوع  ) . ١/٢٥٤ ( )) فتح املغيث ((    )٢(
   ) .٨١٨ رقم ١/٢٧٦ ( )) سنن أيب داود ((    )٣(
 يتفرد به أهل مدينة واحدة ((وقد ذكره حتت ما  ) ٣١٩ ـ ٣١٨ :ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٤(

   .))الصحايب  عن
 البن )) النكت ((، و  ) ٨٩: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((: وينظر لتتمة حبث تفرد البلدان     

   ) .٢٥٦/ ١(  للسخاوي )) فتح املغيث ((و  ) ٢/٧٠٧ ( حجر
  .وسأعرضها ملخصة من قوله     )٥(
   ) .٤٠(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٤١٤ ـ ١/٤١٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
   ) .١/٤١٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
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١٠٧ 

، يروى به منت غريب مل تصح روايته  إسناد مشهور تروى به أحاديث كثرية   � ب 
  . ذا اإلسناد إال

  Wحديث عبد  ا يبِن النبن دينار عن ابن عمر ع  ))  النَّهي َعْن
  . )١( )) َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه

 إال من هذا الوجه ومن رواه من غريه فقد ال يصح عِن النيب  ((:  قال ابن رجب
  . )٢( )) وغلط وهم

R@ـlŠÌnm@³½a@¿@ñ…bíŒi@ñaëČŠÛa@†yc@…ŠÐnîÏ@‰ìè’ß@Ý•c@sí†zÜÛ@æìØí@æc@ ISH N@ @

 W َقَال رمِن عِن اباِفٍع عن نٍس عأَن نب اِلكى موا رَفَرَض َرُسوُل اللَِّه  ((:  م
ِمْن َرَمَضاَن َعَلى ُآلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ؛ َذَآٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن  َزَآاَة اْلِفْطِر 

فزاد مالك يف هذا .  )) َصاًعا ِمْن َشِعيٍر اْلُمْسِلِميَن ؛ َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو
  . )٤( )) ِمَن اْلُمْسِلِميَن ((احلديث 

S@ـË@…bähi@òibz–Ûa@†yc@åÇ@ôëÏ@òÏëŠÈß@bÓŠ@sí†zÜÛ@æìØí@æc@kíŠ N@ @

 W يبِن النحديث أيب موسى األشعري ع اْلَكاِفُر َيْأُآُل ِفي  ((:   قال
  . )٥( )) َسْبَعِة َأْمَعاٍء َواْلُمْؤِمُن ، َيْأُآُل ِفي ِمًعى َواِحٍد

هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روي من غري  ((:  قال الترمذي
 يبِن النوجه ع ٦( )) ا يستغرب من حديث أيب موسى، وإمن( .  

א Wِن   حديث شبابة عن شعبة عن بكري بن عطاء عن عبدمحن بن يعمر عالر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )١(
   ) .١/٤١٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١/٤١٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
 وهي من مباحث )) زيادة الثِّقة ((وهذا هو الَّذي حبثه العلماء يف مسألة  ) ١/٤١٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(

 وهذا أيضاً نوع من الغريب ((: وقال  ) ١/٤١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((الغريب فقد ذكرها ابن رجب يف 
((.   

   ) .١٠(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ١/٤٣٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .١/٤٣٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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١٠٨ 

 يبالن )) ١( )) َأنَّه َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت( .  

فَِّت صحيح ثابت عنه ؛ رواه  عِن االنتباذ يف الدباِء والْمزي النيب  ((:  قال ابن رجب
الرمحن بن يعمر فغريبة جداً ، وال يعرف  عنه مجاعة كثريون من أصحابه ، وأما رواية عبد

  . )٢( )) إال ذا اإلسناد ، تفرد به شبابة عن شعبة عن بكري بن عطاء عنه

T@ـ@II @ğŞäÛa@åflÇ@sí†§a@æìØí@æcíŠ@åß@éäÇ@ïibz•@òíaë‰@åß@bÏëŠÈß@@åÇ@ôëŠí@Čáq@ÖŠ@åß@ëc@Õ

Še@éuë@åß@ïibz–Ûa@ÙÛ‡ @NéäÇ@ò•b@éuìÛa@ÙÛ‡@åß@lŠÌní HH ISH N@ @

 W حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب سعيد موىل املهري عن محزة بن سفينة عن 
 يبِن النالسائب عن عائشة ع  :)) َمْن َتِبَع َجَناَزًة َفَصلَّى َعَلْيَها َفَلُه ِقيَراٌط (( 

)٤( .  

 وإمنا وهذا حديث قد روى من غري وجه عن عائشة عِن النيب  ((:  قال الترمذي
 يبِن النيستغرب هذا احلديث حلال إسناده لرواية السائب عن عائشة ع (( )٥( .  

اعلم أن  ((:  أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي وقال: وقارب الترمذي يف تقسيمه هذا 
  : األفراد على مخسة أنواعالغرائب و

 غرائب وأفراد صحيحة وهو أن يكون الصحايب مشهوراً براوية مجاعة من : النَّوع اَألوَّل
 ويرويه عن التابعي ـ مل يروه عنه غريه ـالتابعني عنه مثّ ينفرد حبديث عنه أحد الرواة الثِّقات 

لة وهذا حد يف معرفة الغريب ، وكلهم من أهل الشهرة والعدا ، ثقة رجل واحد من األتباع
  . )٦( ، وقد أخرج له نظائر يف الكتابني الفرد الصحيح

، ويرويها عن   من األفراد أحاديث يرويها مجاعة من التابعني عن الصحايب: النَّوع الثَّاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ١/٤٤٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١/٤٤٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
  
   ) .١/٤٤٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٥/٧١٤ ( )) العلل ((أخرجه الترمذي يف     )٤(
   ) .١/٤٤٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
  .صحيحي البخاري ومسلم : يعين     )٦(



א: الباب الثَّاني  ČŠÐŞnÛa@âbÓc…:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

١٠٩ 

، فينفرد عن بعض رواا بالرواية عنه رجل واحد مل يرو ذلك  كل واحد منهم مجاعة
وإن كان قد رواه عن الطبقة املتقدمة عن .   الرجل غريه من طرق تصحاحلديث عن ذلك

  . )١( شيخ شيخه مجاعة إال أَنه من رواية هذا املنفرد عن شيخه مل يروه عنه غريه

 أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه مل يرو تلك الزيادة : النَّوع الثَّالث
ا وينظر يف حالهغريه عن ذلك الشيخ فينسب إليه الت د٢( فر( .  

، فروى ذلك   متون اشتهرت عن مجاعة من الصحابة أو عن واحد منهم: النَّوع الرَّابع
  . املنت عن غريه من الصحابة ممن ال يعرف به إال من طريق هذا الواحد ومل يتابعه عليه غريه

،  ال توجد إال من روايتهم أسانيد ومتون ينفرد ا أهل بلد : النَّوع الخامس من التَّفّرد
  . )٣( )) وسنن يتفرد بالعمل ا أهل مصر ال يعمل ا يف غري مصرهم

  :  مبيناً أحكام هذه األنواع وممثالً لبعضها فقالـوتتبعه ابن سيد الناس 
حيتاج أن يكون املنفرد يف النوع اَألول يف املرتبة العليا من الثِّقة والعدالة واحلفظ حتى  ((

 ـ إن وجدت ـ، وثالثة  ، واللتان أشار إليهما ، والثانية األوىل:  يقبل انفراده يف كل طبقة
  . )٤( أكثر من ذلك أو

...   هو الَّذي أشرت إليه بغريب بعض السند وقد يقبل الصحة أو ينحط عنها: والثَّاني
نوع حديث أم ، وقد ال يقبله إن مل يوجد ومن هذا ال وقد يقبل التحسني أن وجد له شاهد

 بن عروة عن أبيه عن ا زرع فإن عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة عن أخيه عبد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٠٧/ ١ ( )) النفح الشذي ((يقارن مبا يف     )١(
وقد سبق القول . هذا مصري منه إىل أن زيادة الراوي لفظة مل يرويها غريه داخلة يف مبحث التفرد     )٢(

  .الصواب  أَنه
   ) .٣٠٨ ـ ١/٣٠٧ ( )) النفح الشذي ((، و  ) ١/٥٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
:  رد على ما تقدم عن ابن طاهر )) أو أكثر من ذلك ((:  إىل قوله ))...  حيتاج أن يكون املنفرد ((: من قوله     )٤(

يد  فابن س)) أن انفراد أحد الرواة الثِّقات باحلديث يكفي يف صحته ويكون من الغرائب واألفراد الصحيحة ((
. الناس يرى أن الوصف بالثقة أنزل من الوصف بالعدل احلافظ وبالتايل يكون حديث الثِّقة حسناً ال صحيحاً 

بل ال حيكم على أي منها حبكم مطرد وإمنا ختضع : قلت  ) . ١/٢٥٢ ( )) النفح الشذي ((كما نص عليه يف 
 أفراد احلافظ ما هو معلول ـ على ما ظهر من هذا للقرائن فمن أفراد الثِّقة غري احلافظ ما يكون صحيحاً ومن

 ورمبا يستنكرون ((: يف قوله  ) ١/٣٥٣ ( )) شرح علل الترمذي ((البحث وقد أشار إىل ذلك بن رجب يف 
   .))بعض تفردات الثِّقات الكبار 
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١١٠ 

،   عن هشام عن أبيه عن عائشة فيسلك به اجلادةـ ممن ال حيفظ ـويرويه غريه .  )١( عائشة
  . ، واحلديث صحيح ، صحيحة فهذه غرابة ختص موضعاً من السند

، وهو أيضاً خمتلف   بعض املنت)) غريب ((لَّذي أشرت إليه بـ  هو ا: والنَّوع الثَّالث
غرائب الشيوخ :  بقوله )٣( بالزيادة وإىل بعضه يشري اإلمام أبو عمرو )٢( حبسب حال التفرد

غريب من هذا  ((:  وهو الَّذي يقول فيه أبو عيسى ((:  يف أسانيد املتون الصحيحة قال
  . )٤( )) )) الوجه

غريب  ((، أو   مشرياً إىل ذلك)) غريب من هذا الوجه ((:   عيسى يف حديثفإذا قال أبو
 )) هذا حديث غريب ((:  وإن قال.   فقد أوضح مراده منه)) من حديث فالن عن فالن
  . ، واملقيدة املطلقة:  أمكن أن حيمل على الغرابتني

 إذا )) ْعَماُل ِبالنِّيَّاِتاَأل ((:  فهو الغريب سنداً ال متناً كحديث :وأما النَّوع الرَّابع 
، فقد وقع لنا طريق ال ذكر فيها ليحىي بن سعيد وال من  روي عن غري عمر بن اخلطاب

  . واملنت صحيح )٥( فوقه إىل عمر وهذا إسناد غريب كله

.   وذكر مثالهـسنداً ومتناً أو أحدمها دون اآلخر :   فيشمل الغريب كله: النَّوع الخامس
، من مجعها  ، وما تفرد به أهل األمصار من السنن  ذلك مجع غرائب البلدانويف ((:  وقال

صبغة  ((ما إذا كانت الغرابة يف :  وميكن أن يلحق ذا.  )٦( )) وقبوهلا للصحة وغريها واضح
  . )٧( ويرويها غريه بالعنعنة) حدثين (  كأن يقول أحدهم )) األداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٤٨ رقم ٤/١٨٩٦( ومسلم  ) ٤٨٩٣ رقم ٥/١٩٨٨( أخرجه البخاري     )١(
   .))...  حبسب حال املتفرد ((: يقول األنسب أن     )٢(
  .أي ابن الصالح     )٣(
  
   ) .٢٧١: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٤(
ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  كأنه يشري إىل ما رواه عبد    )٥(

 ـ املنتخب منه )) اإلرشاد (( ذكره اخلليلي يف  ـ)) األعمال بالنية ((:  قال عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 
   ) .١٠٠(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  . )) فهذا مما أخطأ فيه الثِّقة عن الثِّقة ((: وقال  ) ١/١٦٧ (ـ 

   ) .٣١٤ ـ ١/٣٠٨ ( )) النفح الشذي ((    )٦(
   ) .٣(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٧(
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١١١ 

א א: א אמ : א
  : وله أقسام تتبين من خالل املطالب التالية

ÞŞëþa@kÜİ½a @ZðëaŞŠÛa@òÔj@‰bjnÇbi@…ČŠÐŞnÛa@âbÓc Z@ @

  . ، أبرزها قسمان وهو أقسام
ـאאאא W 

إذا كان املتفرد  ـوكذلك طبقة التابعني .  )١( كطبقة الصحابة فتفرد الواحد منهم مقبول
إذا روى الثِّقة من طريق صحيح عن رجل من  ((:   قال الربدجيي يف تفرد التابعي الثِّقةـثقة 

 يبأصحاب الن حديثاً ال يصاب إال عن الرجل الواحد مل يضره أال يرويه غريه إذا كان 
احلديث يراعى فيه واحلكم على .  )٢( )) منت احلديث معروفاً وال يكون منكراً وال معلوالً

، وقد أشار إىل هذا الذَّهيب يف  ، وكلما ارتفعت كان أدعى لقبول ما تفرد به طبقة املتفرد
، وإن  فهؤالء احلفاظ الثِّقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعني فحديثه صحيح ((:  قوله

يب غر:  ، وإن كان من أصحاب األتباع قيل كان من األتباع قيل صحيح غريب
، فظهر  وهذا جلي أَنه كلما نزلت طبقته استلزمت مزيداً من األوصاف احلكمية.  )٣( )) فرد

كما ظهر أيضاً من قوله أن الغرابة والتفرد الَّيت .  ذا أثر طبقة الراوي يف احلكم على حديثه
لة أَنه فرق ، بدال يطلقها الناقد على احلديث هي أوصاف مؤثرة يف حكم الناقد على احلديث

  . )٤( حبسب طبقام) غريب فرد ( ، و  )صحيح غريب ( ، و  )صحيح ( بني قوهلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال (( ) : ١/١٠ ( ))ة  اإلصاب((قال ابن حجر يف     )١(

 (( ) : ٢٥ ـ ٢٤: ص  ( ))...  الرواة الثِّقات املتكلم فيهم ((و يقول الذهيب يف  . ))... شذوذ من املبتدعة 
ت فما يكاد يسلم فأما الصحابة فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى ، وأن غلطوا كما غلط غريهم من الثِّقا

 منهج النقد ((: وينظر  . ))أحد من الغلط لكنه غلط نادر ال يضر أبداً إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل 
 فانفراد صحايب ما برواية حديث ما ال يسبب إشكاالً وال ((: ففيه  ) ١١٦: ص (  لألعظمي ))عند احملدثني 

 أو جانب الصواب نه من املمكن كونه أخطأ يف فهم قصد النيب يدعو إىل الريبة فضالً عن الطعن ـ حبجة أ
   .))يف حفظه الرواية 

   ) .١/٤٥٢( شرح علل الترمذي     )٢(
   ) .٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٣(
لذلك ينبغي أن يراعي من جاء بعدهم مدلول هذه األلفاظ املركبة ، ليعرف مراد الناقد من قوله ، ويعرف     )٤(

: وذا نعلم أن أحكام األئمة على األحاديث منها ما هو صريح كقوهلم . ه الَّذي أراده حكمه على الوج
= 
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١١٢ 

، فإنه تعتري احلديث عوامل أخرى تثري  ومع القول بقبول التفرد يف الطبقات العليا
يكون وذلك كأن .  )١( ، فينكره أو يستغربه ألجلها مع علو طبقة املتفرد به استغراب الناقد

  . املنت مشتمالً على حكم تتوافر الدواعي على نقله

 Wاستحلفت عبد ((:   ما ورد عن شعبة قال من ابن  )٢(  بن دينار هل مسعتها
كان شعبة  ((:  وبني أبو حامت الرازي سبب استحالفه له فقال.  )٣( )) ؟ فحلف يل عمر

حكم من األحكام .  )٤( ان ينكر هذا احلديثبصرياً باحلديث فهماً فيه كان إمنا حلفه ألنه ك
  . )٥( )) ، مل يرو عن ابن عمر أحد سواه علمناه  مل يشاركه أحد اعن رسول 

، وسالمة احلديث من بعض عالمات  ، ومتداخلة وهذا يدل على أن عوامل النقد كثرية
  . ، ال يعين سالمته منها كلها النكارة

  : اد العليا مبناه على أمرينوقبول التَّفّرد في طبقات اإلسن

، فيمكن أن يتفرد الراوي مبا  أن الرواية مل تتسع واألحاديث منها ما مل يتداوله النقلة  ـ ١
  . مل يشاركه فيه غريه

يقول محزة .  )٦(  عنهماشيوع اخلريية يف هذه الطبقة لقرا من طبقة الصحابة رضي   ـ ٢
ال يثري يف نفس الناقد تساؤالً حول كيفية التفرد فالتفرد يف هذه الطبقات   ((: املليباري

وال ريبة يف مدى ضبطه ملا تفرد حيث أن تداخل األحاديث واآلثار بالنسبة إليه احتمال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
غريب ، مل يتابع عليه ، تفرد به فالن ، كما : ومنها ما هو تلميح كقوهلم ... صحيح ، ضعيف ، باطل 

  .بيانه  سيأيت
شرح علل الترمذي . ة راويه املتفرد فقد أنكره العقيلي مع علو طبق ) . ٥٣(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )١(

) ١/٤٥٢. (   
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د (( وهو يف )) النهى عن بيع الوالء وهبته ((أي حديث     )٢(
   ) .١/١٧٠(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
حدث ذا احلديث أذن يل  بن دينار حني ا لوددت أن عبد ((: أي يستغرب بداللة أنه مل يرده بل قال     )٤(

   ) .٤/٣٨١ ( )) سنن الترمذي (( ـ كما يف ))حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه 
   ) .١/١٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٥(
ومسلم  ) ٣٤٥٠ رقم ٣/١٣٣٥(  أخرجه البخاري ))...  خري القرون قرين مثّ الَّذين يلوم ((: حلديث     )٦(

مسوا لنا :  مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا ((: قال بن سريين  ) ٢٥٣٣ رقم ٤/١٩٦٢ (
   ) .١٥: ص  ( )) مقدمة صحيح مسلم ((:  ؛ ينظر ))رجالكم 
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١١٣ 

  . )١( )) يكاد يكون معدوماً نظراً حملدودية األسانيد الَّيت يتداوهلا هو ومعاصروه وقصرها

ـאאאא W 
،  كطبقة شيوخ األئمة الَّيت عاصرت زمن التدوين وجاءت بعد أن مجعت األحاديث

حتى .  ـ السيما مرويات الثِّقات ـ، وتداوهلا الناس  وتبادهلا النقلة وعرفت مرويات كل راو
قلت  ((:  ، وقد أشار إىل ذلك أبو حامت الرازي يف قوله ال يكاد ينفرد الراوي برواية احلديث

على باب أيب الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثاً غريباً مسنداً صحيحاً مل امسع به فله 
، أبو زرعة فمن  وقد حضر على باب أيب الوليد خلق من اخللق.  علي درهم يتصدق به

،  دونه وإمنا كان مرادي أن يلقى علي ما مل أمسع به فيقولون هو عند فالن فأذهب فأمسع
ن استخرج منهم ما ليس عندي فما يأ ألحد منهم أن يغرب علي وكان مرادي أ

وأشار أبو زرعة إىل أن األحاديث قد متيزت يف عصره وعرف صحيحها من .  )٢( )) حديثاً
نظرت يف حنو من مثانني ألف حديث من حديث ابن وهب مبصر ويف غري  ((:  ضعيفها فقال

  . )٣( )) مصر ما أعلم أين رأيت له حديثاً ال أصل له

وروى ابن عدي بسنده أَنَّ أمحد بن حنبل وأمحد بن صاحل املصري تذاكرا ليلة 
  : فظهر ذا التقرير أمران.  )٤( يغرب أحدمها على اآلخر إال حديث املطيبني وال

 أن األحاديث الغرائب قد قلت يف هذه الطبقات املتأخرة لكثرة تداول الناس :اَألوَّل 
  . ايته، وحرصهم على رو للحديث

 أا لو وجدت يف هذه الطبقات الستغربت ولرمبا أنكرت أكثر من استغراا : الثَّاني
أَنه ينقدح يف نفسه هذا :  ووجه استغراب أو إنكار الناقد هلا.  ونكارا يف الطبقات العليا

؟ كيف يتسلسل التفرد به إىل هذه الطبقة  أين كان الناس عن هذا احلديث:  السؤال
  . ؟ النازلة

كأن يكون املتفرد يف .  وقد تزداد النكارة واالستغراب حبسب القرائن احملتفة بالرواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٨: ص (  للمليباري )) املوازنة ((    )١(
   ) .١/٣٥٥ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
  .له يدل على أن املنكر ال تقتصر معرفته حبال راويه ، وقو ) ١/٣٣٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١/١٨١ ( )) الكامل ((    )٤(
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١١٤ 

، أو أا سنة تتوافر  ، أو أَنه من حديث شيخ جيمع حديثه هذه الطبقة النازلة ليس بالقوي
؟  يرويه هذا، فكيف  ، أو أن هذا احلديث عرف أَنه ال يرويه إال فالن الدواعي على نقلها

قال الذَّهيب يف معرض حديثه ...  ، أو خمالف ألحاديث صحيحة أو أن متنه فيه ما يستنكر
ويندر تفردهم فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث ال  ((:  عن التفرد يف الطبقات النازلة

...  يوجد، وقد  ؟ ما علمته يكاد ينفرد حبديثني ثالثة ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به
وقد يسمي مجاعة من احلفاظ احلديث الَّذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث 

فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل .  )١( منكراً
هذا منكر فإن روى أحاديث من األفراد :  عثمان بن أيب شيبة وأيب سلمة التبوذكي وقالوا

  . )٢( )) ... ، وتوقفوا يف توثيقه مزوا ولينوا حديثهاملنكرة غ

ألجل ذلك .  أن طبقة الراوي املتفرد هلا أثر يف احلكم على حديثه:  ويؤخذ من هذا
وقد يطلقون على حديث الراوي بسبب نزوهلا الغرابة .  كان يراعيها األئمة املتقدمون

بعدهم باحلكم على احلديث بناء على ثقة فإذا اكتفى من جاء .  ، ولو كان ثقة والنكارة
وهذا مما .  ، وأغفلوا أثر طبقته لتغري ميزان النقد عما كان عليه عند األئمة املتقدمني راويه

  . كما سيأيت.  ، وحال الراوي عيب على من يكتفي يف التصحيح بالنظر إىل ظاهر اإلسناد

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @Zby@‰bjnÇbi@…ČŠÐŞnÛa@âbÓcéÐã@¿@…ğŠÐn½a@Þ Z@ @

  : وله أقسام عدة أظهرها

א Wא F٣E K 
فاحلافظ املتقن .  الرواة طبقات منهم احلافظ املتقن ومنهم الثِّقة املتوسط ومنهم الصدوق

ا تفرد به فهؤالء يقبل م.  ميثل له بالزهري وشعبة والثوري وابن جريج وابن عيينة وأضرام
  . ، ما مل يقم دليل على خطئه فيما تفرد به الواحد منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . على احلديث الفرد له عالقة بطبقة راويه املتفرد )) املنكر ((هذا يدل على أن إطالق     )١(
 ) ١٩(  ح رقم ))ت .  د ((:  ينظر ومن أمثلة التفرد يف الطبقات املتأخرة ) . ٧٨ ـ ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٢(

 ،) ٤٢( ،  ) ٢٥. (   
وضبط الكتاب وصيانته إن حدث . أطلقت العبارة لتشمل االعتماد عليه يف حفظه إن حدث من حفظه     )٣(

  .كتابه  من
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١١٥ 

وأما األفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن احلفاظ واألئمة  ((:  قال اخلليلي
أن الزيادة إن كانت :  وقد ذكر الترمذي ((:  وقال ابن رجب.  )١( )) فهو صحيح متفق عليه

، يعين وإن كان الَّذي زاد ثقة ال يعتمد على   فإا تقبلمن حافظ يعتمد على حفظه
وقال يف موضع .  )٣( )) ... وهذا أيضاً ظاهر كالم اإلمام أمحد.  ، ال تقبل زيادته )٢( حفظه
، وانفرد واحد منهم بإسناد  إذا روى احلفاظ األثبات حديثاً بإسناد واحد:  قاعدة ((:  آخر
ظاً فحكمه قريب من حكم زيادة الثِّقات يف األسانيد ، فإن كان املنفرد ثقة حاف آخر

  . )٤( )) ... واملتون

.  وقد راعى األئمة حال املتفرد وإتقانه يف احلكم على ما تفرد به يف تطبيقام العملية
  : ومن ذلك

،  امللك هو حديث مل حيدث به أحد إال عبد ((:  قول ابن معني يف حديث الشفعة  ـ ١
  . )٥( )) ... امللك ثقة صدوق ال يرد على مثله  عليه ولكن عبدوقد أنكره الناس

النَّهي  ((و سئل علي بن املديين عن احلديث الَّذي تفرد به شبابة عن شعبة يف   ـ ٢
 ـ يعين شبابة ـأي شيء نقدر أن نقول يف ذاك  ((:   فقال)) َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت
ول باإلرجاء وال ننكر لرجل مسع من رجل ألفاً أو أَنه كان يق كان شيخاً صدوقاً إال

  . )٦( )) ألفني أن جييء حبديث غريب

تريد أحفظ  (() وإذا قرأ فأنصتوا ( وقال مسلم ملن اعترض عليه يف تصحيح حديث   ـ ٣
  . )٧( )) ؟ من سليمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٦٧(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )١(
 ال يعتمد على حفظه ، وأن ذلك ال ينفي فيه داللة على أن من الثِّقات من) ثقة ال يعتمد على حفظه ( قوله     )٢(

  .عنه كونه ثقة 
وهذا وإن ورد يف زيادة الثِّقة ، فإنه قد سبق القول أن زيادة الثِّقة  ) . ١/٤١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(

  .داخلة يف مبحث التفرد 
   ) .٢/٧١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٦/٣٩٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٤/٤٦ ( )) الكامل ((    )٦(
   ) .١/٣٠٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٧(
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١١٦ 

؟  من جاء به:  حدثت وكيعاً حبديث فتعجب فقال:  قال أمحد بن أيب احلواري  ـ ٤
  . )١( )) إذا جاء به أبو عمرو فأي شيء نقول حنن:  قال.  غياثحفص بن :  قلت

ومع القول بأم يقبلون ما تفرد به الثِّقة املتقن فإم قد يردون ما علموا أو غلب على 
ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثِّقات الكبار  ((:  يقول ابن رجب.  ظنهم أَنه أخطأ فيه

وردهم .  )٢( )) ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه اصأيضاً وهلم يف كل حديث نقد خ
حديث أمثال هؤالء يدل على أم ال يعتمدون يف قبول احلديث على حال الراوي 

كما يدل أيضاً على أن حال الراوي .  ، بل يراعون مع حاله مجلة من القرائن فحسب
يقول ابن .  أقوى منها قد تعارض مبا هو ـ وإن كانت من أقوى قرائن القبول ـوإتقانه 
فإم يضعفون من حديث الثِّقة الصدوق الضابط أشياء تبني هلم أَنه غلط فيها  ((:  تيمية

، وهو أشرف علومهم حبيث يكون  ويسمون هذا علم العلل.  بأمور يستدلون عليها
 وهلذا فإن من أطلق القول.  )٣( )) احلديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه قد عرف

فإنه قد يصحح أحاديث  )٤( بقبول ما تفرد به الثِّقة الضابط ومل يستثن ما ثبت خطؤه فيه
  . )٥( وسيختلف نقده عن نقد األئمة املتقدمني.  معلولة

א Wא K 
ثقة له ( ،  )ثقة يغرب : ( من الرواة من يوثّق وهو ليس بالقوي ، وهو الَّذي يقال فيه 

وقد أشار ابن رجب إىل أَنه .  ، وحنوها )صدوق له أوهام ( ،  )صدوق ( ،  )غرائب 
وإن كان الَّذي زاد ثقة ال يعتمد  ((:  يوجد من الثِّقات من ال يعتمد على حفظه يف قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/١٨٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .٣٥٣ ـ ١/٣٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٣٥٣ ـ ١٣/٣٥٢ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٣(
 إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه (( ) : ٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((يف : وهذا كظاهر قول ابن الصالح     )٤(

ولعلَّه بىن التصحيح  . ))فإن كان عدالً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه ... 
  .وسيأيت أثر مثل هذا القول يف الباب األخري . على ظاهر اإلسناد على مثل هذا القول 

 أما من يقبل تفرده فيشترط فيه (( ) : ٩٨: (  ص )) اإلكليل ((أمحد بن فارس السلوم يف حاشية قال : فائدة     )٥(
وأن ال يكون قد أوغل بالتفرد . أن يكون من العدالة واإلتقان بدرجة يقوى ا االعتماد عليه : الشروط التالية 
وال يكون تفرده عن إمام مشهور . ة عليهم وال يعلم عنه اإلكثار من املخالفة ألقرانه والزياد. وكثر ذلك منه 
   .))كثري األصحاب 
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١١٧ 

هذه وهذا الراوي مل يرتل عن مرتبة احلافظ املتقن إىل .  )١( )) على حفظه مل تقبل زيادته
، إال أا أثرت يف مرتبته عند  ، مل تغلب على حديثه املرتبة إال ملا وجد عنده من أخطاء

  : لذلك سنبني هذا من خالل النقاط التالية.  وأثرت يف قبول ما تفرد به.  النقّاد

  .  ليس آل من وثق يقبل ما تفرَّد بهـ ١

فإذا اجتمع مع التفرد عدم قوة .  نفالتفرد مظنة الوهم ولو مل تقترن به غريه من القرائ
:  فإن اقترن مع تفرده وعدم قوته.   كان ذلك أدعى ملزيد من الريبة فيهـ وإن وثق ـاملتفرد 

السيما لو تفرد عن شيخ جيمع .  خمالفته ملن هو أوثق منه فتزداد نكارة ما تفرد به عند الناقد
ثقة الراوي  ((:  يقول ابن القيم.  ناية حبديثه، والع ، وله أصحاب عرفوا مبالزمته حديثه

، فال يلزم من جمرد توثيقه احلكم بصحة  شرط من شروط الصحة وجزء من املقتضي هلا
، وال يستحلّ تدليس  أن ثقة الراوي هو كونه صادقاً ال يتعمد الكذب:  ويوضحه.  احلديث

، لكن بقي  ربة يف قبول قول الراوي، وهذا أحد األوصاف املعت ما يعلم أَنه كذب باطل
  . الضبط والتحفظ حبيث ال يعرف بالتغفيل وكثرة الغلط

 وهو أن ال يشذ عن الناس فريوي ما خيالفه من هو أوثق منه وأكرب:  ووصف آخر ثانيهما
، وعمر بن دينار وسعيد  كالزهري.  )٢( أو يروي ما ال يتابع عليه وليس ممن حيتمل ذلك منه

، وسفيان بن عيينة وحنوهم فإن الناس إمنا احتملوا  ، ومحاد بن زيد ، ومالك سيب املبن
 به من اإلمامة واإلتقان اتفرد أمثال هؤالء األئمة مبا ال يتابعون عليه للمحل الَّذي أحلّهم 

، وصاحل بن  )٥( ، وجعفر بن برقان )٤( وسعيد بن بشري )٣( فأما سفيان بن حسني.  والضبط
وحنوهم فإذا انفرد أحدهم مبا ال يتابع عليه فإن أئمة احلديث ال يرفعون به  )٦(  األخضرأيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  
  .فيه تعريف الشاذ عند ابن القيم فهو مل يقيده باملخالفة فقط بل أضاف إليها تفرد من ال حيتمل حاله التفرد     )٢(
   .)) التقريب ((. اقهم ثقة يف غري الزهري باتف: سفيان بن حسني     )٣(
   .)) التقريب ((. ضعيف : وسعيد بن بشري األزدي     )٤(
   .)) التقريب ((. صدوق يهم يف حديث الزهري : جعفر بن برقان     )٥(
   .)) التقريب ((. ضعيف يعترب به : صاحل بن أيب األخضر     )٦(
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١١٨ 

  . )١( )) ، أما إذا روى أحدهم مبا خيالف الثِّقات فيه فإنه يزداد وهناً على وهن رأساً

  :  حد الرَّاوي المعدل الَّذي ال يقبل تفّردهـ ٢

.  لتفرد مع أَنه قد يكون موصوفاً بأنه ثقة أو صدوقيكثر قول النقّاد أن فالناً ال حيتمل ا
  : ومن ذلك

مع أَنه وثَّقه .  )٢( )) ال حيتج به إذا انفرد (( ـقال ابن املديين يف عاصم بن كليب    � أ 
  . )٣( ابن معني والنسائي

يشبه حديثه حديث أصحاب  ((:  وقال أمحد بن حنبل يف علي بن مسهر   � ب 
لكنه .  )٥( )) صاحل احلديث أثبت من أيب معاوية ((:  عنه أيضاًوقال .  )٤( )) احلديث

،  إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت ((:  ملا تفرد مل يقبل تفرده وأنكره وقال
  . )٧( )) وإال فليس بشيء يعتمد.  )٦( فكتب بعد فإن كان روى هذه غريه

حديث رواه هشام  فقد قال يف ـ) شيخ ( ومل يقبل مسلم تفرد من يقال عنه    � ج 
إمنا روى هشام بن رام وهو شيخ من الشيوخ ال يقر احلديث به  ((:  بن رام

  . )٨( )) تفرد إذا

كان رمبا لقن فإذا انفرد بأصل مل يكن  ((:  وقال النسائي عن مساك بن حرب   � د 
  . )٩( )) حجة

جاز ليس ورواية إمساعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل احل ((:   وقال الترمذيـهـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٨١ ـ ٢٨٠: ص  ( )) الفروسية ((    )١(
)٢(    ))  هذيب٥/٥٦ ( ))ذيب الت. (   
   ) .٥/٥٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٨٧٨ رقم ١/٤١٣ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٤(
   ) .٧/٣٨٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
  .تظهر عناية اإلمام أمحد باملتابعة للراوي غري القوي     )٦(
   . )٥٨٤ ـ ٢/٥٨٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٧(
   ) .١٧(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢١٥(  ص )) التمييز ((    )٨(
   ) .٣٣٤ ـ ٣٣٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٩(
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١١٩ 

بذاك فيما تفرد به ألنه روى عنهم مناكري وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال 
  . )١( )) حممد بن إمساعيل

فاحلفاظ .   ساء حفظه يف آخر عمرهـ )٢(  أي ابن سلمةـمحاد  ((:  وقال البيهقي   � و 
  . )٣( )) ، وجيتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة ال حيتجون مبا خيالف فيه

فأما إن كان املنفرد عن احلفاظ سيئ احلفظ فإنه ال يعبأ  ((:  ابن رجبوقال    � ز 
فإن كان املنفرد مع سوء حفظه قد سلك الطَّريق ...  بانفراده وحيكم عليه بالوهم

؛ ألنَّ الطَّريق  املشهور واحلفاظ خيالفونه فإنه ال يكاد يرتاب يف ومهه وخطئه
 وذكر له ـ )) كثرياً فيسلكه من ال حيفظ املشهور تسبق إليه األلسنة واألوهام

  . )٤( مثالني

،  ، وجمالد بن سعيد ابن أيب ليلى:  وذكر الترمذي مجلة من أولئك الرواة منهم   � ح 
،  إمنا تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم ((:   بن هليعة وقالا وعبد

 ومل ـالء حبديث فإذا انفرد واحد من هؤ.  وقد روى عنهم غري واحد من األئمة
 )) ابن أيب ليلى ال حيتج به ((:  ، كما قال أمحد بن حنبل )٥(  مل حيتج بهـيتابع عليه 

، فزاد يف  وأشد ما يكون يف هذا إذا مل حيفظ اإلسناد.  إمنا عىن إذا انفرد بالشيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢١٢٠:  رقم احلديث ٤/٣٧٧ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   .)) التقريب ((. ثقة عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بآخره : محاد بن سلمة     )٢(
   ) .٢/٦٢٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٧٢٩ ـ ٢/٧٢٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
 وأما ما ذكره الترمذي أن احلديث إذا انفرد به من (( ) : ١/٧٣ ( )) شرح علل الترمذي ((قال ابن رجب يف     )٥(

ديث إال من حديثه هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف يف احلديث لغفلته وكثرة خطئه ومل يعرف ذلك احل
أنه ال حيتج به يف األحكام الشرعية واألمور العلمية ، وإن كان قد يروى حديث بعض : فإنه ال حيتج به فمراده 

فقد رخص كثري من األئمة يف رواية األحاديث الرقاق وحنوها عن . هؤالء يف الرقاق والترغيب والترهيب 
  .وال يقصد م شديدي الضعف  . ))الضعفاء منهم ابن مهدي وابن حنبل 

 والَّذي يتبني من عمل اإلمام أمحد وكالمه أنه يترك الرواية ((: قال أيضاً  ) ١/٩٢ ( )) املرجع نفسه ((ويف     
عن املتهمني والذين غلب عليهم اخلطأ للغفلة وسوء احلفظ ، وحيدث عمن دوم يف الضعف ، مثل من يف 

   .)) تضعيفه وتوثيقه حفظه شيء ، أو خيتلف الناس يف
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١٢٠ 

  . )١( )) ، أو غري اإلسناد أو جاء مبا يتغري فيه املعىن اإلسناد أو نقص

الَّذي يكثر منه :   من هذه النصوص أن الراوي الَّذي ال حيتمل تفرده هوويتلخص
، وال متنع  ، وال توصف باخلطأ املستفحش كثرة تفقد الناقد االعتماد عليه إذا انفرد اخلطأ

  . )٢( )الصدوق ( ويقرب هذا من درجة .  االحتجاج ببقية أحاديثه الَّيت تابعه عليها غريه

، وعدد أحاديث الراوي الَّيت أخطأ  ة والقلة أمر نسيب حيكمه نظر الناقدعلماً أن الكثر
  . )٣( فيها بالنسبة إىل ما أصاب

  :  أثر تفّرد الرَّاوي غير القوي على حاله وعلى ما تفّرد بهـ ٣

، فقد يعل احلديث حبال هذا  الراوي غري القوي يؤثر تفرده على حديثه الَّذي تفرد به
وهذا فارق جوهري بني تفرده وتفرد الثِّقة .  وإن مل يقترن مع حاله قرائن أخرىالراوي 
:  ومن ذلك.  وكلما كثرت غرائب من هذا حاله ازداد حاله ا ضعفاً عند النقّاد.  احلافظ

.  )٥( وقال ابن أيب حامت حمله الصدق.  )٤( ال بأس به:  قال عنه النسائي.  أن أمحد بن بديل
:   فقالـ يعين الرازي ـذكرته أليب زرعة :  قال النضر.  ث عن حفص بن غياثتفرد حبدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٣٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
وليست على وترية واحدة من القبول والرد ،  ) ١٠٠ ـ ٦٨(  من ))ت .  د ((وأحاديث من هذا درجته يف     )٢(

  .وليس للنقاد منها موقفاً معيناً 
ن حبان الراوي الَّذي ال حيتمل تفرده هو من فقد جعل اب ) ١/٩٠ ( )) اروحني ((يقارن بقول ابن حبان يف     )٣(

 ومن أحاديث الثِّقات أجناس ال حيتج ا ؛ قد سربت روايام ((: عهد عليه اخلطأ اليسري غري املستفحش فقال 
وهو الَّذي كثر يف : وخربت أسباا فرأيتها تدور يف نفس االحتجاج ا على ستة أجناس ؛ اجلنس اَألول 

، فمنهم من كان خيطئ اخلطأ اليسري إما يف الكتابة حيث كتب ، ومل يعلم به حتى بقي اخلطأ يف كتابه احملدثني 
إىل أن كرب واحتيج إليه مثل تصحيف اسم يشبه اسم ومثل رفع مرسل ، أو إيقاف مسند أو إدخال حديث يف 

بد الرمحن بن مهدي وبعدمها أمحد بن فلما رأى أئمتنا مثل حيىي بن سعيد القطان وع. حديث أو ما يشبه هذا 
حنبل وحيىي بن معني ومن كان من أقراما من أهل هذه الصناعة ما تفردوا من األشياء اليت ذكرا أطلقوا 

وهذا اجلنس ليسوا عندي بالضعفاء على اإلطالق حتى ال حيتج بشيء . عليهم اجلرح وضعفوهم يف األخبار 
 حيتج بأخبارهم إذا انفردوا ، فأما ما وافقوا الثِّقات يف الروايات فال جيب من أخبارهم بل الَّذي عندي أال

ال يعجبين االحتجاج : إسقاط أخبارهم فكل من جيئ من هذا اجلنس يف هذا الكتاب فإين أقول بعقب ذكره 
   .))انفرد  خبربه إذا

   ) .١/١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .١/١٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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١٢١ 

الرمحن  ومنه أيضاً قول الثوري يف عبد.  )١( شر له:  قال.  ابن بديل:  ؟ قلت من حدثك به
 مل أمسع من أهل العلم جاءنا بستة أحاديث يرفعها إىل النيب  ((:  بن زياد اإلفريقي

فلهذه الغرائب ضعف ابن معني  ((:  كر هذا أبو العرب القريواين مثّ قال ذ)) ... يرفعها
  . )٢( )) حديثه

 َأنَّ النَّبيَّ  ((الرمحن بن ثروان عن هزيل عِن الْمِغريِة بِن شعبةَ  وتفرد أبو قيس عبد
فأشار .  )٤( الفصدوق رمبا خ:  وأبو قيس.  )٣( )) َمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن َوالنَّْعَلْيِن

ومل يروه  ((:  الدارقطين أن تفرد أيب قيس برواية هذا احلديث أثَّر على حاله عند النقّاد فقال
أما .  )٥( )) غري أيب قيس ، وهو مما يغمز عليه به ؛ ألن احملفوظ عن املغرية املسح على اخلفني

له وقد ينكر ألجلها وقد أشار ابن حديث الراوي غري القوي الَّذي يتفرد به فإنه يتأثَّر حبا
 ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الَّذي ـ يعين املتفرد ـوإن مل يكن  ((:  الصالح إىل هذا يف قوله

، كان انفراده به خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح مثّ هو بعد ذلك دائر بني  انفرد به
 املنفرد به غري بعيد من درجة الضابط املقبول فإن كان.  )٦( مراتب متفاوتة حبسب احلال فيه
وإن كان بعيداً من .  ومل حنطه إىل قبيل احلديث الضعيف )٧( تفرده استحسنا حديثه ذلك

وإن تفرد الثِّقة  ((:  وقال الذَّهيب.  )٨( )) ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ املنكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٧٢ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٦/١٧٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٧٧(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )٣(
   .)) التقريب ((كما يف     )٤(
   ) .٧/١١٢ ( )) العلل ((    )٥(
حلكم على ما تفرد به كل واحد وبناء على هذا التباين خيتلف ا. مراده أن للرواة غري األقوياء مراتب متباينة     )٦(

  .منهم حبسب حاله 
 بل ينظر يف حكم األئمة املتقدمني عليه فإن وجد أم ـ أو بعضهم )) احلسن ((األوىل أن ال يطلق عليه     )٧(

حكم عليه ـ فيؤخذ بقوهلم ، وإن مل يوجد هلم حكم عليه أجتهد ـ من لديه القدرة ـ على احلكم عليه 
ويالحظ أن ابن الصالح حيكم على حديث  ) ١/٣٤٤ ( )) شرح علل الترمذي ((ينظر . بالصحة أو الضعف 

ومنهج أئمة هذا الشأن أم ال حيكمون على احلديث باعتبار حال الراوي فقط . الراوي من خالل حاله فقط 
لب األحاديث اليت مل وغا. بل جيمعون يف النظر بني املنت واإلسناد مع أعمال مجلة قرائن ـ سيأيت بياا 

  .يتعرض هلا املتقدمون بالنقد لعلها ال ختلو من علَّة 
   ) .٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٨(
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١٢٢ 

، وإن إكثار الراوي من  د الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإن تفر املتقن يعد صحيحاً غريباً
  . )١( )) األحاديث الَّيت ال يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصريه متروك احلديث

  : باعتبار حال الرَّاوي إلى خمسة أقسام) األفراد ( وقد قسم الخليلي 

 ، )٢( )) املغفر (( ما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن احلفاظ واألئمة كحديث  ـ ١
  . )٣( فهو صحيح متفق عليه

ُآُلوا  ((: كحديث  )٤( ما تفرد به من خيتلف يف توثيقه وتضعيفه أو شيخ صاحل  ـ ٢
؛ تفرد به أبو زكري حيىي بن حممد بن قيس عن هشام بن عروة فهذا  )٥( )) اْلَبَلَح ِبالتَّْمِر

  . )٦( ال حيكم بصحته وال بضعفه

افتتحت البالد  ((:  كحديث.  يس بالقوي أو الضعيفتفرد به من لما   ـ ٣
مل يروه عن مالك إال حممد بن احلسن بن زبالة وليس  ((: ، قال  )٧( )) بالسيف
هذا من كالم مالك بن أنس :  وقالوا.  لكن أئمة احلديث قد رووا عنه هذا )٨( بالقوي
ظن هذا أن ذلك من ، فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة ف نفسه

 يبكالم الن٩( ))  فحمله على ذلك( .  

َأْهُل اْلُقْرآِن َأْهُل اللَِّه  ((: كحديث ) املتهم بالوضع ( ما تفرد به الضعيف   ـ ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٤١ ـ ٣/١٤٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .٨٨( سبق خترجيه ص     )٢(
   ) .١/١٦٩( ـ  ـ املنتخب منه )) اإلرشاد ((    )٣(
إنه شيخ صاحل أراد به يف دينه ال يف حديثه ؛ :  قول اخلليلي (( ) ٢/٦٨٠ ( )) النكت ((يف : قال ابن حجر     )٤(

صاحل احلديث فإذا أطلقوا : ألنَّ من عادم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحية يف احلديث قيدوا ذلك فقالوا 
   .))اهللا أعلم الصالح فإمنا يريدون به يف الديانة و

   ) .١/١٧٢( واخلليلي  ) ٣٣٣٠ رقم ٢/١١٠٥( أخرجه ابن ماجة     )٥(
فقد  ) ٨٢: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((: وينظر  ) . ١/١٧٣(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )٦(

   .)) مبلغ من حيتمل تفرده  تفرد به أبو زكري وهو شيخ صاحل أخرج عنه مسلم يف كتابه غري أنه مل يبلغ((:  قال
   ) .١/١٦٩ ( )) اإلرشاد ((واخلليلي يف  ) ٢/٢١٧ ( )) املوضوعات ((أخرجه ابن اجلوزي يف     )٧(
   .)) كذبوه (( : )) التقريب ((قال ابن حجر عنه يف     )٨(
   ) .١/١٧٠(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )٩(
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١٢٣ 

  . )٢( الرمحن بن غزوان عن مالك بن أنس ؛ تفرد به حممد بن عبد )١( )) َوَخاصَُّتُه
قات يف الوصل أو اإلرسال أو الزيادة أو حنو ذلك ما خالف فيه الثِّقة غريه من الثِّ  ـ ٥

  . )٣( فهذا من الصحيح املعلول
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  : وينقسم إىل قسمني
א Wـאאאא K 

كثر من الطَّلب وأكثر من األخذ عن الشيوخ فإنه مظنة أن يقف على ما مل يقف فمن أ
، وقد ورد عن األئمة ما يدل على ذلك ومنه  عليه غريه وينفرد مبا مل يشركه يف روايته أحد

، ومن أكثر البد أن يقع يف  وأبو األزهر هذا كتب احلديث فأكثر ((:  ما قاله ابن عدي
حممد بن إسحاق ينبغي  ((:  وقال البخاري.  )٤( )) االثنني والعشرة مما ينكرحديثه الواحد و

وال يقدح يف تفرد من .  ومراده لكثرة ما روى.  )٥( )) أن يكون له ألف حديث ينفرد ا
الثِّقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له  ((:  يقول الذَّهيب.  كان هذا حاله بل ميدح

، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما  ، وأدل على اعتنائه بعلم األثر وأكمل لرتبته
  . )٦( )) ... عرفوها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 له أحاديث عن ثقات ((: يف منكرات ابن غزوان وقال  ) ٦/٢٢٩٢ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف     )١(

   .))بواطيل وهو ممن يتهم بوضع احلديث 
فهذا النوع والذي قبله مل يذكر اخلليلي حكمهما لكنها معلومة أا من مجلة  ) ١/١٦٩ ( )) اإلرشاد ((    )٢(

  .األفراد املردودة 
املعلول بعلة ال تنفي عنه :  كأنه يريد )) الصحيح املعلول (( :وقوله  ) ١٦٦ ـ ١/١٦٠ ( )) اإلرشاد ((    )٣(

 ثُم ِإنَّ (( ) : ٩٣: ص  ( )) علوم احلديث ((وكأن ابن الصالح مل يرتض هذه التسمية حينما قال يف .  الصحة
ح من أقسام الصحيح ما هو صحي: حتى قال ... بعضهم أطلق العلّة على ما ليس بقادح من وجوه اخلالف 

   .))... معلول 
  
   ) .١/١٩٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٩/٤٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
 وكم (( ) : ٥/١١ ( )) الفتح ((وهذا الَّذي يصدق عليه قول ابن حجر يف  ) ٣/١٤٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )٦(

 نصب (( ، وقول الزيلعي يف ))مل يضره االنفراد ثقة تفرد مبا مل يشاركه فيه ثقة آخر ، وإذا كان الثِّقة حافظاً 
= 
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١٢٤ 

א Wא K 
يقول العالمة .  ، وكثرياً ما يعل احلديث مبن كان هذا حاله فهذا ال حيتمل له تفرده

أن تكون :  األوىل:  وي يف أحد حالنيوكثرة الغرائب إمنا تضر الرا ((:  الرمحن املُعلِّمي عبد
  . مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة

ففي احلال األوىل تكون .  أن يكون مع كثرة غرائبه غري معروف بكثرة الطَّلب:  الثانية
ويف احلال الثانية يقال له من أين .  تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها

ذه الغرائب الكثرية مع قلة طلبه فيتهم بسرقة احلديث كما قال ابن منري يف أيب هشام له ه
وبني املكثر من الطَّلب واملقل درجات .  )١( )) كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب ((:  الرفاعي

  . يقدر الناقد كل درجة بقدرها
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  : أبرزهاوله أقسام 
א Wאאאאא K 

وال ننكر  ((:  فهذا حيتمل له من التفرد ما ال حيتمل ملن دونه ويدل عليه قول ابن املديين
  . )٢( )) لرجل مسع من رجل ألفاً أو ألفني أن جيئ حبديث غريب

א Wא K 
 ، ال سيما إن كان شيخه قد اعتىن الناس ، ويكثر إنكار تفرده به فهذا يكثر إعالل احلديث به

كما قال ابن معني يف .  ؟ أين كان عنه كبار أصحابه:  وهو الَّذي يقال فيه كثرياً.  حبديثه
وقال أبو حامت .  )٣( )) عاً عن سفيانهذا وهم لو كان هكذا حلدث به الناس مجي ((:  حديث

  . )٤( )) أين كان الثوري وشعبة عن هذا احلديث ؟ ((:  الرازي يف حديث إمساعيل بن رجاء
مل يرو هذا احلديث عن أمين  ((:  وقال أيضاً عن حديث تفرد به قران عن أمين بن نابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

   .)) وانفراد الثِّقة باحلديث ال يضره (( ) : ٣/٧٤ ( ))الراية 
   ) .١/١٠٤ ( )) التنكيل ((    )١(
   ) .٤/٤٦(  البن عدي )) الكامل ((    )٢(
   ) .١٦٧١( رواية الدوري رقم     )٣(
   ) .١/٩٢ ( )) العلل ((    )٤(
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١٢٥ 

  . )١( )) ؟ هذا احلديثأين كان أصحاب أمين بن نابل عن .  إال قران وال أراه حمفوظاً
  . )٢( )) أصحاب أيب هريرة املعروفون ليس هذا عندهم ((:  وقال أمحد يف حديث

ال يلتفت إىل رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له حفظ وال تقدم يف  ((:  وقال الربدجيي
  . )٣( )) احلديث من أهل اإلتقان

ته وكثرة أصحابه احلفاظ فأما من تراه يعمد ملثل الزهري يف جالل ((:  وقال مسلم
، أو ملثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط  املتقنني حلديثه وحديث غريه

، فريوى عنهما  قد نقل أصحاما عنهما حديثهما على االتفاق منهم يف أكثره.  مشترك
هم ، وليس ممن قد شارك عن أحدمها العدد من احلديث مما ال يعرفه أحد من أصحاما أو

  . )٤( )) يف الصحيح مما عندهم فغري جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس
ßb¨a@kÜİ½a @ZòÐÛb‚½a@‰bjnÇbi@…ČŠÐŞnÛa@âbÓc N@ @

  : )٥( ينقسم التفرد باعتبار اقترانه باملخالفة إىل قسمني

א Wא K 
.  )٦( ))  َمكََّة َوَعَلى َرْأِسِه اْلِمْغَفُرلنَّبّي دخول ا ((: كتفرد مالك حبديث 

فهذا التفرد .  )٧( )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((:  ابن دينار حبديث ا وتفرد عبد
وسالمة هذه األحاديث األفراد من املخالفة ال .  أدعى للقبول مما لو خولف راويه املتفرد به

كحال .  ، ألنه قد يعتريها من قرائن الرد األخرى ما يرد احلديث ألجلها ايعين قبوهل
  . وغري ذلك...  ، ونكارة املنت ، وطبقته املتفرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٣٩٢  ()) العلل ((    )١(
   ) .١٣٧: ص  ( )) املنتخب من علل اخلالل ((    )٢(
   ) .١/٣٠١(  البن حجر )) فتح الباري ((    )٣(
  ) . ٧: ص  ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٤(
   ) .٣٠ ـ ١/٢٨ ( )) ذيب السنن ((ينظر تفصيل ابن القيم هلما يف     )٥(
   ) .٨٨( سبق خترجيه ص     )٦(
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )٧(
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١٢٦ 

א Wא K 
ورمبا أكتفي بإعالله باملخالفة .  ، فهذا غالباً ما يعلّ بالتفرد واملخالفة )١( وأمثلته كثرية

وقد كثر إعالل األحاديث .  وا يف التعليل سواء كانت املخالفة لألحفظ أو األكثر عدداًلق
كنا نظن أن الثوري وهم فيه  ((:  قول حيىي القطَّان:  ومن ذلك.  باملخالفة يف كالم النقّاد

وقال .  )٣( )) العدد الكثري أوىل باحلفظ من الواحد ((:  وقال الشافعي.  )٢( )) لكثرة من خالفه
، أو يأيت بشيء يف احلديث يشركه فيه  إمنا يغلط الرجل خبالف من هو أحفظ منه ((:  أيضاً

  . )٤( )) ، وهم عدد وهو منفرد من مل حيفظ منه ما حفظ

الناس حيدثون به  ((:   الَّذي تفرد به عيسى بن يونس)) حديث اهلدية ((وقال ابن معني يف 
  . )٥( )) مرسالً

،  ، أو أرسله ، أو وقفه وإن كان احلديث قد رواه الثبت بإسناد ((:  هيبوقال الذَّ
  . )٦( )) ... ، فالعربة مبا اجتمع عليه الثِّقات فإن الواحد قد يغلط ورفقاؤه األثبات خيالفونه

  : من ضوابط المخالفة

 من أهل ، ومن تبعهم  أن املخالفة أعم عند احملدثني منها عند الفقهاء واألصوليني: أوًال
فوصل ...  فأي فرق مؤثر بني روايتني سنداً أو متناً يعد اختالفاً عند احملدثني ((:  . احلديث

، والزيادة يف املنت تعد خمالفة كما  ، ورفع املوقوف يعد خمالفة املرسل أو املنقطع يعد خمالفة
خالفه  ((ون نص على ذلك أكثر احملدثني السابقني الَّذين تكلموا يف العلل فتجدهم يقول

، أو مل يذكر ما ذكر غريه وهكذا مما تواتر   مثّ يذكرون رواية من أرسل أو أوقف)) فالن
  . )٧( )) كتبهم يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٣٩( ،  ) ٣٨( ،  ) ٣٥( ،  ) ٣٤( ،  ) ٣١( ،  ) ١٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر للتمثيل على ذلك     )١(

 ، )١٠٠( ،  ) ٩٨( ،  ) ٨٥( ،  ) ٧٧( ،  ) ٧١( ،  ) ٦٢( ،  ) ٥٠( ،  ) ٤٩( ،  ) ٤٢( ،  )٤١. (   
   ) .٥/٢١١(  للدارقطين )) العلل ((    )٢(
   ) .٢/٦٨٨(  البن حجر )) النكت ((    )٣(
   ) .٢/٦٨٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٣٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢٩٧٣ رقم ٤/٢٨( تأريخ ابن معني ـ رواية الدوري     )٥(
   ) .٥٢: ص  ( )) املوقظة ((    )٦(
   ) .٥١: ص (  عادل الزرقي ))رائن الترجيح  قواعد العلل وق((    )٧(
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١٢٧ 

אא W 
  . )١( خمالفة أحاديث الباب  ـ ١
أن يكون فيه نوع خمالفة حلديث الباب كتقييد صفة تتابع الناس على روايتها بغري   ـ ٢

  . )٢( يدهذا الق
  . )٣( أن يكون خمالفاً للثابت من التأريخ  ـ ٣
أن يروي احلديث عن شيخ اعتىن الناس حبديثه فلم يشركه أحد يف الرواية عنه فإا   ـ ٤

  . )٤( تعد من املخالفة
  . )٥( أن خيالف املعروف من حديث الصحايب املنسوب إليه  ـ ٥
  . )٦( إن يشاركه يف شيخه غريه فريويه على وجه آخر  ـ ٦

أن املخالفة قد تعارض عند الناقد مبا هو أقوى منها من قرائن القبول كحال  : ثانيًا
  . )٧( مما يعين أن املخالفة ليست دائماً مقتضية لإلعالل.  الراوي مثالً فال يرد ا احلديث

א א א: א א : מ
ÞŞëþa@kÜİ½a @ZÏ@‰bjnÇbi@…ČŠÐŞnÛa@âbÓcðëŠ½a@“z N@ @

  : وينقسم إىل قسمني
א W K 

امللك روى حديثاً آخر مثل حديث الشفعة  لو أن عبد ((:  ومنه ما قال شعبة
  . )٨( )) حديثه لطرحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤ ) ( ٩١ ) ( ٨٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٨٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
   ) .٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(
   ) .١٦(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .١٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
   ) .٤٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ر ينظ    )٦(
   ) .٨٨( ،  ) ٦٣( ،  ) ٣٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٧(
   ) .٥/٣٠٢(  البن عدي )) الكامل ((    )٨(
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١٢٨ 

:   اقال رسول :  ابن عمر قال:  و تفرد ضمرة بن ربيعة عن الثوري حبديث
إن هذا كذب ملا :  لو قال رجل ((:   ، قال أمحد))  َمْحَرٍم عتَقَمْن َمَلَك َذا َرِحٍم ((

وقال أبو زرعة الرازي يف عمر بن .  )١( )) فهذا وهم فاحش ((:   وقال البيهقي)) كان خمطئاً
واهي احلديث حدث عن حيىي بن أيب كثري ثالثة أحاديث لو  ((:   بن أيب خثعما عبد

:  وقال الدارقطين يف الربيع بن حيىي األشناين.  )٢( )) كانت يف مخسمائة حديث ألفسدا
 يعين ـليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن املنكدر عن جابر يف اجلمع بني الصالتني  ((

  . )٣( ))  هذا يسقط مائة ألف حديثـحديثاً منكراً 
א W K 

وال يكاد  ((:  قال ابن رجب عن هشام بن عروة.  كوقف املرفوع أو وصل املرسل
، يسند احلديث أحياناً ويرسله أحياناً ال أَنه يقلب  يكون االختالف عنه فيما يفحش

  . فالرواي قد يرسل احلديث وهو عنده موصول.  )٤( )) إسناده

 Wًالسََّفُر  ((:   حديث مالك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا
لو استقبلت من  ((:  فلما علم بتفرده به قال.   تفرد به مالك عنه)) ْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِبِق

وكان مالك رمبا أرسله  ((:  ، قال ابن حجر )) أمري ما استدبرت ما حدثت به
  . )٥( )) لذلك

ما أحسن  ((:  ومل يعلّ اإلمام أمحد املسند من حديث هشام بن عروة باملرسل بل قال
وما أرى ذاك إال على  ((:   قال)) لكوفيني عن هشام بن عروة أسندوا عنه أشياءحديث ا
  . )٦( ))  يعين أن هشاماً ينشط تارة فيسنده مثّ يرسله مرة أخرىـالنشاط 

أيوب وابن عون  ((:  ؟ فقال  عن هشام بن حسانا سألت أبا عبد:  وقال املروذي
ى أحاديث رفعها أوقفوها وقد كان مذهبهم قد رو:   وحسن أمر هشام وقال)) أحب إيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٤(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٧/٤٦٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٣/٢٥٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٦٠٥ ( ))الترمذي  شرح علل ((    )٤(
   ) .١( ينظر ح رقم     )٥(
   ) .٢/٤٨٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
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١٢٩ 

  . )١( )) أن يقصروا باحلديث ويقفوه
محاد بن زيد :  وقال بعضهم.  ابن علية أثبت من روى عن أيوب ((:  وقال الربدجيي

وليس وقف  ((:   قال ابن رجب)) ... ومل خيتلفا إال يف حديث أوقفه ابن عليه ورفعه محاد
، والناس كلهم   سريين كان يقف األحاديث كثرياً وال يرفعهاهذا احلديث مما يضره فإن ابن

  . )٢( )) خيالفونه ويرفعوا
ïãbŞrÛa@kÜİ½a @ZéÇì™ìßë@ðëŠ½a@òŞîàçc@‰bjnÇbi@…ČŠÐŞnÛa N@ @

  : وينقسم إىل قسمني

א Wאאאא W 
  . ا أنكر عليه، ورمب فهذا غالباً ما يستغرب التفرد به

 بن دينار عن ابن عمر من ا وإليه يشري قول أيب حامت الرازي يف ما تفرد به عبد
 مل  احكم من األحكام عن رسول  ((:  )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((

ه يف وكذا ابن القيم يف قول.  )٣( )) ، مل يرو عن ابن عمر أحد سواه علمناه يشاركه أحد
:  )) ِإَذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفَال َتُصوُموا ((: حديث العالء عن أبيه عن أيب هريرة 

، بل انفرد به عن  أَنه مل يتابع العالء عليه أحد:  أحدمها:  الَّذين ردوا احلديث هلم مأخذان ((
،  عم به البلوى، مع أَنه أمر ت ، وكيف ال يكون هذا معروفاً عند أصحاب أيب هريرة الناس

  . )٤( )) ... ؟ ويتصل به العمل

א W K 
الرمحن بن مهدي أَنه كان  فإم يتساهلون يف روايته وقد نقل احلاكم بإسناده عن عبد

إذا روينا يف الثواب والعقاب وفضائل األعمال تساهلنا يف األسانيد ومسحنا يف  ((:  يقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي حيتاطون من رفعه  ) ٢/٤٩٨ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
 ) : ٣/٢٢٤ ( )) ذيب السنن ((وبناء عليه فقول ابن القيم يف  ) ٥١١ ـ ١/٥١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(

لَّذي يعل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه أو زيادة لفظة والتفرد ا ((
  . ليس على إطالقه )) يذكروها مل

   ) .١/١٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .٣/٢٢٣ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
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١٣٠ 

  . )١( )) ذا روينا يف احلالل واحلرام واألحكام تشددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجالالرجال وإ

وعلل ابن حجر ختريج البخاري حلديث أيب بن العباس مع أَنه ضعفه مجاعة من النقّاد 
 ه٢( )) ليس من أحاديث األحكام ((بعدة علل منها أَن( .  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٩: ص  ( )) املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل ((    )١(
   ) .٤١٨ ـ ١/٤١٧ ( ))ت  النك((    )٢(



  

١٣١  

א א
¶@…ČŠÐŞnÛa@òÓýÇ@sybjòÜÈÛa@ @

 :
، واأللفاظ الَّيت يطلقها  فأسباب التفرد غالبها متعلقة بالعلة.  التفرد له عالقة كبرية بالعلة

دورمبا ال يكون حكم .  النقّاد على احلديث الفرد كثري منها مشتمل على معىن التعليل والر
وقد كانت .  في ببعض ما يدل على الردالناقد منهم صرحياً باإلعالل والرد وإمنا قد يكت

العلّة يعرب ا عن كل ما يالحظه الناقد على احلديث من ضعف مثّ قُصرت على بعض 
وأصبحت .  فكان هلذا القصر أثر يف إخراج بعض ما كانت تدل عليه من معاٍن.  معانيها

ا موازية وقسيمة للعلة مع أا ال تعدو أن تكون من بعض االصطالحات احلديثية تبدو كأ
 الَّذي كثر التعليل به عند األئمة املتقدمني )) التفرد ((ومن تلك املصطلحات .  مجلة مباحثها

، عند بعض  أصبح بعد إعطاء كل لفظ من ألفاظ املصطلح حداً معيناً ال يدل على اإلعالل
ليل األحاديث حينما ففقد ذا جانب مهم من تع.  املتأخرين من أهل العلم كما سيأيت

دد على التضعيف والرفرد به فالن وهو  ((:  ، وظهر من يقول أغفلت داللة إطالق التتفر
 وحنوها من الكلمات )) ، وهو ليس بعلة مل يعل إال بالتفرد ((، أو  )) ثقة وال يضره تفرده

 قد اعتراه بعض التغري ـلتفرد  فيما يتعلق باـالدالة على أن منهج النقد عند أئمة هذا الشأن 
دالَّذي ترتب عليه االختالف يف أحكام القبول الر .  

ونتج عنه تصحيح أحاديث كانت معلولة عند أئمة هذا الشأن ولبيان عالقة التفرد بالعلة 
  : سنقسم هذا املوضوع إىل املباحث التالية

א : א: א
ÞŞëþa@kÜİ½a @ZòÌÜÛa@¿@òÜÈÛa Z@ @

، وال   تعاىل فهو معلَّ وعليلا، واعتل وأعله  علَّ يعلَّ.  املرض:   بالكسرـ )) العّلة ((
  . )١( )) . معلول:  تقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) علل ((مادة  : )) القاموس ((    )١(
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١٣٢ 

  . )١( مرذول عند أهل العربية واللغة:  )) واملعلول ((:  قال ابن الصالح

  . )٢( )) هو حلن ((:   وتبعه السيوطيـوقال النووي 

 من العلّة واالعتالل )) عله فهو معلول ((:  والصواب أَنه جيوز أن يقال ((:  قال الرزكشي
يف كتاب األفعال  )٣( ، ومنهم من نص على أَنه فعل ثالثي وهو ابن القوطية إال أَنه قليل

يف  )٤(  وكذلك قاله قطرب)) والشيء أصابته العلّة.  مرض:  عل اإلنسان علَّة ((:  فقال
عل الشيء فهو معلول من  ((:  )) الصحاح (( وقال أمحد صاحب )) فعلت وأفعلت ((كتاب 
  . )٥( )) العلّة

 أن ـ وإن كانت قليلة االستعمال ـ صحيحه يف اللّغة )) معلول ((ومما يؤكد أن لفظة 
ومن جيوز  ((:  )) األم ((الشافعي استعملها مبعىن مريض فقال يف كتاب الرهن من كتاب 

فهذا الرهن  ((:   إىل أن قال)) ... صحيح وآخر معلول وآخر فاسد:  ارانه ثالث أصناف
  . )٦( )) ... الصحيح الَّذي ال علَّة فيه وأما املعلول

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @Zýİ•üa@¿@òÜÈÛa N@ @

  . )٧( )) قادحة فيههي عبارة عن أسباب خفية غامضة  ((:  عرفها ابن الصالح بقوله

عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه  ((:  وعرفها النووي بقوله
  . )٨( )) ويتطرق إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(
   ) .١/٣١٩ ( )) تدريب الراوي ((    )٢(
 تصاريف (( ، صاحب التصانيف له أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز األندلسي القرطيب النحوي: هو     )٣(

   ) .١٦/٢١٩ ( )) ِسير أعالم النبالء ((:  هـ ينظر ٣٦٧ سنة  وغريه تويف))األفعال 
 ، أخذ األدب عن سيبوبه وعن أبو علي محمد املستنري بن أمحد النحوي البصري املعروف بقطرب: هو     )٤(

   ) .٤/٣١٢ ( )) وفيات األعيان ((:  ينظر )) االشتقاق (( و )) معاين القرآن ((مجاعة من العلماء البصريني له 
   ) .٥/١٧٧٤ ( )) الصحاح ((    )٥(
 مناقب الشافعي ((:  ينظر )) الشافعي ممن تؤخذ عنه اللّغة ((: قال أبو عبيد القاسم  ) . ١٨٤ / ٣ ( )) األم ((    )٦(

   ) .١٣٦: ص (  البن أيب حامت ))
   ) .٩٠: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٧(
   ) .١/٣٢٠ ( )) التدريب ((    )٨(
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١٣٣ 

 :

  .  القدح يف صحة احلديثـ ٢.   الغموضـ ١:  أن للعلة ركنني مها

  . ف أحدمها فال يسمى احلديث معالً اصطالحاًأَنه إذا ختل:  ويلزم على هذا

وإمنا يعلل احلديث من  ((:  ويظهر أن تعريف العلّة ذا إمنا هو متابعة للحاكم يف قوله
فإن حديث اروح ساقط واه وعلَّة احلديث يكثر يف .  أوجه ليس للجرح فيها مدخل

 علمه فيصري احلديث معلوالً ، فيخفى عليهم ، أن حيدثوا حبديث له علَّة أحاديث الثِّقات
  . )١( )) واحلجة فيه عندنا احلفظ والفهم واملعرفة ال غري

والشأن أن يتوافق تعريف العلّة مع التطبيق العملي الَّذي قام به األئمة النقّاد زمن التدوين 
ة عند الَّذين كثر كالمهم على نقد األحاديث واحلكم عليها وتعليلها فإذا مل يكن تعريف العلّ

، أو  ورمبا استدرك عليهم.  من جاء بعدهم موافقاً لصنيعهم فهم مرادهم على غري ما أرادوا
  . تعقبهم غريهم

وقد الحظ ابن الصالح أن تعريفه مل يشمل كل معاين العلّة على ما كانت عليه عند 
مثّ اعلم أَنه  ((:  الًاألئمة املتقدمني وأا تطلق وال تقيد بكوا قادحة وال خفية فاستدرك قائ

قد يطلق اسم العلّة على غريه ما ذكرناه من باقي األسباب القادحة يف احلديث املخرجة له 
، املانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلّة يف  من حال الصحة إىل حال الضعف

، وسوء  غفلة، وال ولذلك جتد يف كتب علل احلديث الكثري من اجلرح بالكذب )٢( األصل
مثّ إن .  ومسى الترمذي النسخ علَّة من علل احلديث.  احلفظ وحنو ذلك من أنواع اجلرح

بعضهم أطلق اسم العلّة على ما ليس بقادح من وجوه اخلالف حنو إرسال من أرسل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد توبع احلاكم ومل يستدرك عليه بل إن ابن حجر قد احتج يف  ) . ٣٦٠: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )١(

 )) كل مردود ويف هذا رد على من زعم أن املعلول يشمل ((: بكالم احلاكم هذا وقال  ) ٢/٧١٠ ( )) النكت ((
  .ين توسعوا يف إطالق العلّة وهي عبارة قوية لو أخذ بظاهرها لكان فيها رد على األئمة الَّذ. 

يظهر أن غالب األلفاظ احلديثية اليت استخدمها األئمة النقّاد وضمنوها مواقفهم من األحاديث قبوالً ورداً     )٢(
والعلة . يغلب عليها املعىن اللغوي ألم سبقوا زمن التدقيق يف التعريفات اليت يفترض أن تكون جامعة مانعة 

  .ا معناها اللغوي األصلي قبل أن تقصر على بعض معانيها كانت كذلك مراعى فيه
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١٣٤ 

والعلة أعم من أن تكون  ((:  وقال ابن حجر.  )١( )) ... احلديث الَّذي أسنده الثِّقة الضابط
  . )٢( )) ة أو غري قادحة خفية أو واضحةقادح

وذكر الصنعاين ما يدل على أن تقييد العلّة بكوا خفية قادحة هو عنده قيد أغليب حيث 
، وإال فإنه سيأيت أم يعللون بأشياء ظاهرة غري  وكأن هذا التعريف أغليب للعلة ((:  قال

  . )٣( )) خفية وال غامضة

واملعلول يطلقان على اجلرح الظاهر أحيل على ما ذكره الباحث وللتمثيل على أن العلّة 
وقد قمت باستقراء كتاب علل ابن أيب حامت وأشرت على  ((:  ماهر الفحل يف قوله

 ) ٢٤٧( األحاديث الَّيت أعلت باجلرح الظاهر فوجدا كثرية العدد يزيد جمموعها على 
 ) ١٤٣(  وأعل بضعف الراوي ـرها  وذكـحديثاً  ) ٢٧( فقد أعل باالنقطاع .  حديثاً

 ) ٥(  وأعل باالختالط ـ وذكرها ـ وأعل باجلهالة مثانية وستون حديثاً ـ وذكرها ـحديثاً 
  . )٤( )) ... ـ وذكرها ـأحاديث  ) ٤(  وأعل بالتدليس ـ وذكرها ـأحاديث 

وأا .  بعدوهذا يؤكد أن العلّة عند األئمة السابقني أعم وأوسع إطالقاً مما اشتهر 
وهذا ال .  ، قدح يف صحته أم مل يقدح خفي أم ظهر كانت تشمل كل ما أثر يف احلديث

ينفي أن يكون بعضها دقيقة خافية قد ال يقف عليها إال كبار النقّاد ومن ذلك ما قاله 
، ومضي  ، فال يوقف عليها إال بعد النظر الشديد فمن األحاديث ما ختفى علته ((:  اخلطيب

رمبا أدركت علَّة حديث بعد  ((:   مثّ أسند عن ابن املديين قوله)) لزمن البعيدا
  . )٥( )) سنة أربعني

فالعلة تشمل مجيع أنواع اخلطأ سواء صدر من الثِّقة أم من الضعيف وسواء كان :  وعليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثُم ِإنَّ بعضهم أطلق اسم العلّة على ما ليس بقادح من وجوه ((: وقوله  ) ٩٣: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(

قد يكون اإلرسال قادحاً يف بعض األحيان ، فإن من املوصول :  يقال ))إخل ... اخلالف حنو إرسال من أرسل 
  .ما يعل باملرسل وكذلك العكس إال أا ال ختضع لقاعدة مطردة بل تعرف بالقرائن اليت حتتف بالراوية 

   ) .٢/٧٧١ ( )) النكت ((    )٢(
   ) .٢/٢٧ ( )) توضيح األفكار ((    )٣(
   ) .١٦ ـ ١٥: ص  ( )) أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء ((    )٤(
   . )٢/٣٨٥(  للخطيب )) اجلامع ((    )٥(
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١٣٥ 

مبا  ور)) معلوالً ((ورمبا مسي احلديث .  سببه اإلدراج أو التصحيف أو القلب أو غري ذلك
ال أصل  ((،  )) شاذ ((،  )) منكر ((،  )) باطل ((:  أطلق عليه غري ذلك من األلفاظ حنو قوهلم

  . )) دخل له حديث يف حديث ((،  )) خطأ ((،  )) له

وبينه وبني احلديث الفرد .  فاملعلول على هذا وصف للحديث الَّذي أطلع فيه على علَّة
.   احلديث الفرد من وجه إذ يشمل الفرد وغريهفاملعلول أعم من.  عموم وخصوص من وجه

  . وذا تظهر عالقة املعلول مببحث التفرد.  والفرد أعم من املعلول من وجه إذ منه املعلول وغريه

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @Z…ČŠÐŞnÛa@†Ôã@ñd’ã Z@ @

فقد عدوه من قرائن الوهم .   تعاىل عنهمانشأ نقد التفرد يف عهد الصحابة رضي 
  : ومن األمثلة على ذلك.  والتمسوا للمتفرد به يف بعض األحيان ما يشهد له

ما أَِجد لَِك ِفي :  تسأَلُه ِمرياثَها ، فَقَالَ جاَءِت الْجدةُ ِإلَى أَِبي بكٍْر الصديِق  ((  ـ ١
 يعِطيها حضرت رسولَ اللَِّه  : مثَّ سأَلَ الناس فَقَام الْمِغريةُ  فَقَالَ. ِكتاِب اللَِّه شيئًا 

 سدفَقَالَ . الس : ةَ ِمثْلَ ذَِلكلَمسم نب دمحم ِهد؟ فَش دأَح كعلْ ما . هلَه فَذَهفَأَن
وأول من وقى  ((:  قال احلاكم مشرياً إىل هذه الرواية.  )١( )) بكٍْر الصديِق  أَبو

كان أبو بكر أول من  ((:  وكذا قال الذَّهيب.  )٢( ))  أبو بكر ال الكذب عن رسو
  . )٣( )) احتاط يف قبول األخبار

:   يقول اإن أبا هريرة يقول مسعت رسول :  ما ورد أن سائالً قال البن عمر  ـ ٢
أَكْثَر علَينا أَبو  (( :فَقَالَ ابن عمر  . )) َمْن َتِبَع َجَناَزًة َفَلُه ِقيَراٌط ِمَن اَألْجِر ((

لَقَد فَرطْنا  ((: فَقَالَ ابن عمر .  ، فَبعثَ ِإلَى عاِئشةَ فَسأَلَها ، فَصدقَت أَبا هريرةَ )) هريرةَ
أَنه توقف عن قبول خرب أيب هريرة حتى ورده من طريق :  وفيه.  )٤( )) ِفي قَراِريطَ كَِثريٍة

  . رآخ
  َسْكَتَتاِن ، َآاَنْت ِلَرُسوِل اللَِّه  ((: روى الْحسن عِن سمرةَ قَالَ   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٥٤ ( )) سنن سعيد بن منصور ((،  ) ٢١٠٠ رقم ٤/٣٦٥ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   ) .١٦٧: (  ص )) املدخل ((    )٢(
   ) .١/٢ ( )) تذكرة احلفّاظ ((    )٣(
   ) .٩٤٥ رقم ٢/٦٥٣ ( )) صحيح مسلم ((،  ) ١٢٦٠ رقم ١/٤٤٥ ( )) صحيح البخاري ((    )٤(
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١٣٦ 

فَأَنكَر ذَِلك  ... )) َسْكَتٌة ِإَذا اْبَتَدَأ الصََّالَة ، َوَسْكَتٌة ِإَذا َفَرَغ ِمْن ِقَراَءِتِه
  . )١(فَكَتب ِبِصدِق سمرةَ . بِن كَعٍب  فَكَتب ِإلَى أُبي: قَالَ . علَيِه ِعمرانُ 

رأَيت سعد بن أَِبي وقَّاٍص يمسح علَى خفَّيِه  (( : ـ عنهما ا رضي ـوقال ابن عمر   ـ ٤
فَلَما اجتمعنا ِعند عمر بِن : قَالَ . ِبالِْعراِق ِحني يتوضأُ ، فَأَنكَرت ذَِلك علَيِه 

فَذَكَرت : قَالَ . سلْ أَباك عما أَنكَرت علَي ِمن مسِح الْخفَّيِن :  قَالَ ِلي  الْخطَّاِب
 َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  (( )) ِإذَا حدثَك سعد ِبشيٍء فَالَ ترد علَيِه: ذَِلك لَه ، فَقَالَ 

  . )٢( )) َآاَن َيْمَسُح َعَلى اْلُخفَّْيِن

 عنهم متثلت فيما اأن أساسيات نقد التفرد عند الصحابة رضي :  خذ من هذاويؤ
  : يلي

  . )٣( الَّذي تتابع النقلة على روايته أقوى من احلديث الَّذي تفرد به الواحدأن احلديث   ـ ١

، بل تطلبوها يف األحاديث الَّيت اقترن ا من  أم مل يتطلبوا املتابعة لكل حديث  ـ ٢
فقد ظهر من األمثلة املذكورة أا مما يتصل ا .   يستدعي تطلب املتابعةالقرائن ما
  . ، ويستغرب التفرد مبثلها ، وتتوافر الدواعي على نقلها العمل

  . أن نقدهم للحديث الفرد يغلب عليه النظر إىل املنت  ـ ٣

  . ن، فكل أحد معرض للخطأ والنسيا أن احلفاظ الكبار ال يستثىن حديثهم من النقد  ـ ٤

  . أن املتابعة من أقوى األدلة على صحة ما نقله الراوي الَّذي ظن تفرده به  ـ ٥

، فعدوا التفرد من قرائن  وعلى هذا األساس بىن األئمة النقّاد نقدهم لألحاديث األفراد
، وأعملوا القرائن كما  ، وقرنوا مع نقدهم للسند نقدهم للمنت ، وتطلبوا له املتابعة العلّة
  . يت بيانهسيأ

ÉiaŞŠÛa@kÜİ½a @ZòÜÈÛa@åÇ@Ñ’ØÛa@¿@…ČŠÐŞnÛa@‰ë… Z@ @

 ـفهو .  اعتىن األئمة املتقدمون بالتفرد عناية كبرية ملا له من عالقة قوية بتعليل األحاديث
  . الرواة من أقوى القرائن الَّيت تنبه الناقد على األوهام الَّيت يقع فيها ـمع املخالفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥٤٢ رقم ٤٠٤ ـ ١٠/٤٠٣ ( )) مسند البزار ((    )١(
   ) .٨٧ رقم ١/١٤ ( )) مسند أمحد ((    )٢(
   ) .١/٣٦٥ ( )) النكت ((    )٣(
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١٣٧ 

ويقاس صحة احلديث بعدالة ناقليه وأن يكون كالماً يصلح أن  ((:   الرازيقال أبو حامت
  . )١( )) يكون من كالم النبوة ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من مل تصح عدالته بروايته

بتفرد الراوي ومبخالفة غريه ) أي العلّة ( ويستعان على إدراكها  ((:  وقال ابن الصالح
ىل ذلك تنبه العارف ذا الشأن على إرسال يف املوصول أو وقف يف له مع قرائن تنضم إ

،  املرفوع أو دخول حديث يف حديث أو وهم واهم بغري ذلك حبيث يغلب على ظنه ذلك
  . )٢( )) فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من احلكم بصحة ما وجد ذلك فيه

  :  يليي تدل على أن النّقاد استفادوا من التَّفّرد في الّداللة على العّلة ماالعملية الَّتومن األمثلة التَّطبيقيَّة 

 يعين ـ قال أيب يف حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ا  قال عبد:اَألوَّل 
ليس يرويه أحد غري وكيع ما :  كفارما سواء قال أيب:  يف املسلم يقتل الذمي خطأ قال

  . )٣( )) أراه إال خطأ

 الَّذي رواه ابن أيب املوايل من حديث جابر )) حديث االسِتخارةَ (( وقال أمحد يف : الثَّاني
نعم ؛ ليس يرويه : هو منكر ؟ قال : هو منكر ، قيل له : ليس يرويه أحد غريه  ((

  . )٤( )) ... غريه

ا علمت أن م ((:   وقال البخاري يف حديث تفرد به أبو كريب عن أيب أسامة: الثَّالث
وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا احلديث عن أيب ...  أحداً حدث ذا غري أيب كريب

واملذاكرة حيصل فيها من .  أَنه وهم فيه بداللة تفرده به:  واملعىن.  )٥( )) أسامة يف املذاكرة
  . املساحمة ما ال حيصل يف الرواية مما ميكن أن يكون مفسراً هلذا الوهم

مل حيدث به إال حفص  ((:   وقال ابن معني يف حديث تفرد به حفص بن غياث: الرَّابع
  . )٦( )) كأنه وهم فيه مسع من عمران بن حدير فغلط ذا

ليس مبحفوظ مل جيئ به  ((:   وقال أبو داود يف حديث تفرد به سليمان التيمي: الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٣٥١ ( )) مقدمة اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .٩٠: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٢(
   ) .٥٧٣ رقم ١/٣٢٥ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٣(
   ) .٩٢(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٣٠٨ ـ ٤/٣٠٧( ن عدي  الب)) الكامل ((    )٤(
   ) .١٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
   ) .٢٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٦(
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١٣٨ 

  . )١( )) إال سليمان التيمي يف هذا احلديث

احلديث ليس مبعروف عن ثابت تفرد  ((:  قال أيضاً يف حديث تفرد به جرير و: السَّادس
  . )٢( )) به جرير بن حازم

مل حيدث ذا  ((:   وقال أبو سعيد بن يونس يف حديث تفرد به قتيبة بن سعيد: السَّابع
  . )٣( )) ... ِإنه غلط فغري بعض األمساء:  احلديث إال قتيبة ويقال

هذا حديث ال نعلمه يرى عن  ((:  ال البزار يف حديث تفرد به عمر بن شبة وق: الثَّامن
  . )٤( ))  إال من هذا الوجه وأحسب أن عمر بن شبة أخطأ ألنه مل يتابعه عليه أحدا عبد

مل يروه عن حبيب هكذا غري األنصاري  ((:   وقال اخلطيب البغدادي يف حديث: التاسع
فهذه النصوص تدل داللة واضحة أن األئمة يستدلون بالتفرد .  )٥( )) ِإنه وهم فيه:  ويقال

وقد أشار ابن رجب إىل أن داللة التفرد على العلّة قد تقوى عند الناقد .  على علَّة احلديث
وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث  ((:  حتى يعل احلديث بالتفرد ذاته فقال

 وجيعلون ذلك علَّة )) ِإنه ال يتابع عليه ((:   به واحد وإن مل يرو الثِّقات خالفهإذا تفرد
  . )٦( )) ... فيه

ßb¨a@kÜİ½a @Z@¿@òÜÈÛa@ÙÜß@òÓ…@I@òÔğrÛa@…ČŠÐmH N@ @

والتفرد يف ذاته .  فكون املتفرد ثقة هذا جيذبه إىل القبول:   يتنازعه أصالن)) تفرد الثِّقة ((
وكلما كان املتفرد كبري القدر .  إذ أَنه مظنة الوهم واخلطأ وهذا جيذبه إىل الرديستغرب 

  . كلما أمن جانبه ووثق يف روايته فإن كان قد أخطأ فيها فإنه يعسر اكتشاف خطئه

والثِّقة إذا حدث باخلطأ وهو ال يشعر أَنه خطأ يعمل به على الدوام  ((:  يقول ابن حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٦٦(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
   ) .١٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(
   ) .٧٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٤٦(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
ظهر من هذه الدراسة أنه ما من تفرد إال وميكن أن يوجد معه : قلت  ) ١/٣٥٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(

  .من قرائن الرد املصاحبة ما ميكن محل قول الناقد عليها ، ال على جمرد التفرد 
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١٣٩ 

والناس عادة يتلقون أحاديث  ((.  )١( ))  بنقله فيكون سبباً للعمل مبا مل يقله الشرعللوثوق
، واخلطأ الَّذي يقع من الراوي الثِّقة املتقن عادة ما يكون  هؤالء الثِّقات بالقبول والتسليم
،  اد غالباًفبالتايل ال يقوم بالكشف عن علته إال كبار النقّ.  )٢( )) ضئيالً مقارنة بكثرة مروياته

  . ال سيما إذا دقت العلّة وخفيت

هو من أغمض أنواع علوم احلديث  ((:  يقول ابن حجر عن هذا النوع من العلل
،  ، وحفظاً واسعاً ومعرفة مبراتب الرواة  فهماً ثاقباًا، وال يقوم به إال من رزقه  وأدقها

 القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن ، ولذا مل يتكلم فيه إال وملكة قوية باألسانيد واملتون
املديين وأمحد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأيب حامت وأيب زرعة الرازيني 

  . )٣( )) والدارقطين

، بل يراعون  وهؤالء النقّاد ال يرتبط نقدهم للحديث بظاهر إسناده وثقة راويه فحسب
ا يعل أحدهم احلديث مع ثوثيقه أو قبوله ، وهلذ )٤( قرائن أخرى متنوعة ورمبا كانت متداخلة

:  أن اإلمام أمحد قال يف حديث تفرد به احلسن بن سوار:  وأمثلة ذلك كثرية منها.  لراويه
:  وقال النسائي يف حديث تفرد به أمين بن نابل.  )٥( )) الشيخ ثقة ثقة واحلديث غريب ((
  .  بني حال الراوي وما روىففرق.  )٦( )) أمين عندنا ال بأس به واحلديث خطأ ((

فقد يعل الناقد احلديث وال يتمكن من إقامة الدليل على صحة قوله خلفاء :  وعليه
، أو ألنه ال جيزم  ، أو الشتراك عدة قرائن يف جعلها تنقدح يف نفس الناقد ، ودقتها العلّة
  . )٧( ، بل هي مما يغلب على الظن ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٤٢ ( )) الفتح ((    )١(
  ) . بتصرف يسري ٦٢: ص ( الكرمي الوريكات   عبد)) الوهم يف روايات خمتلفي األمصار ((    )٢(
   ) .٤٢: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٣(
  .سيأيت إفرادها بالذكر يف الباب الرابع     )٤(
   ) .٧٠( رقم  ح ))ت .  د ((: ينظر  ) ٦/١٧٠(  للمزي )) ذيب الكمال ((    )٥(
بل قد يكون الناقد أعرف حبديث الراوي من الراوي نفسه ينظر  ) . ٨٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٦(

 ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((و  ) . ٣٩٦ ـ ٢/٣٩٥(  أليب زرعة الرازي )) التأريخ ((: لألمثلة على ذلك 
   ) .٢/٤٩١ (للخليلي 

 لسعة علمهم وخربم باألحاديث ومعرفتهم بالطرق والرجال غالباً ما يكون مقترناً وظن النقّاد املتقدمني    )٧(
  .وسيأيت تقرير ذلك يف الباب الرابع . بالصواب 
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١٤٠ 

، لو  صدق ((:  قال ابن منري.  )) معرفة احلديث إهلام ((:  يقال ابن مهد:  قال ابن منري
  . )١( )) ؟ مل يكن له جواب قلت له من أين

א א: א : א
ÞŞëþa@kÜİ½a @Zøİ±@†Ó@òÔğrÛa òÐÜn«@Þaìyc@éÛë@L N@ @

، وأن الثِّقات يتفاضلون حبسب قلة  )) أخطاء الثِّقات ((كثر كالم األئمة املتقدمني عن 
  . ، ونصوا على أَنه مل يفلت من اخلطأ أحد أخطائهم

  . )٢( )) ليس يكاد يفلت من الغلط أحد ((:  قال سفيان الثوري

  . )٣( )) ومن يسلم من الوهم ((:  وقال ابن املبارك

  . )٤( )) نالَّذي يربئ نفسه من الغلط جمنو ((:  الرمحن بن مهدي وقال عبد

  . )٥( )) كان مالك من أثبت الناس وكان خيطئ ((:  وقال أمحد

 وإن كان ـليس من ناقل خري وحامل أثر من السلف املاضيني إىل زماننا  ((:  وقال مسلم
من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً ملا حيفظ وينقل إال والغلط والسهو ممكن يف حفظه 

فإذا عهد على احلفاظ الكبار أخطاء فمن .  )٧( مة يف هذا املعىن كثريوكالم األئ.  )٦( )) ونقله
  . )٨( دوم من باب أوىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٩٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٢٢٨: ص (  للخطيب )) الكفاية ((    )٢(
   ) .١/١٥٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٧/٢٢١(  البن حجر ))يب التهذيب  ذ((    )٤(
   ) .١/١٦٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .١٧٠: ص  ( )) التمييز ((    )٦(
 إذا كان احلفاظ املتقنون خيطئون (( ) : ١/١٦١ ( )) شرح علل الترمذي ((قال نور الدين عتر يف تعليقه على     )٧(

أن احملدثني احتاطوا لذلك غاية االحتياط ووضعوا لذلك : فكيف نطمئن على احلديث الشريف؟ فاجلواب 
عدم الشذوذ وعدم العلّة وهذان الشرطان حارسان أمينان : شرطني يف غاية األمهية يف الصحيح واحلسن مها 

   .))يقظان يكشفان أي وهم أو خطأ من الراوي الثِّقة احلافظ 
د الطعن يف السنة بل هو من دالئل حفظ السنة إذ أحصيت هذه والقول بأن الثِّقات هلم أخطاء ليس من موار    )٨(

  .األخطاء واجتنبت وهو من معامل دقة النقد عند األئمة املتقدمني 
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١٤١ 

.   إال أن هذا ال مينع أن يضعف يف بعض أحواله)) ثقة ((وقد يكون الراوي موصوفاً بأنه 
كر يف ذكر قوم من الثِّقات ال يذ ((:  افقال رمحه  )١( وقد فصل ابن رجب القول يف ذلك

، أو يف بعض  أكثرهم غالباً يف أكثر كتب اجلرح وقد ضعف حديثهم إما يف بعض األوقات
  . األماكن أو عن بعض الشيوخ

  :  من ضعف حديثه يف بعض األوقات دون بعض: النَّوع اَألوَّل
وهؤالء هم الثِّقات الَّذين خلطوا يف آخر عمرهم وهم متفاوتون فمنهم من خلط ختليطاً 

من أضر يف آخر عمره وكان ال :  ويلتحق ؤالء...  نهم من خلط ختليطاً يسرياً، وم فاحشاً
من احترقت كتبه :  ويلتحق ؤالء...  ، أو كان يلقن فيتلقن حيفظ جيداً فحدث من حفظه

  . فحدث من حفظه فوهم كما قاله غري واحد يف ابن هليعة
، فكانوا  فظهم بعض الشيء قوم ثقات هلم كتاب صحيح ويف ح: ومن هذا النَّوع أيضًا

  ... ، وحيدثون أحياناً من كتبهم فيضبطون حيدثون من حفظهم أحياناً فيغلطون
  :  من ضعف حديثه يف بعض األماكن دون بعض وهو على ثالثة أضرب: النَّوع الثَّاني

من حدث يف مكان مل يكن معه فيه كتبه فخلط وحدث يف مكان آخر من :  أحدها
، ومسع منه يف موضع آخر   مسع يف مكان من شيخ فلم يضبط عنهأو من.  كتبه فضبط

  . فضبط
من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غريهم :  الضرب الثَّاين

  . فلم حيفظ
من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غريهم :  الضرب الثَّالث
  ... فلم يقيموا حديثه
 قوم ثقات يف أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف خبالف : النَّوع الثَّالث

  . )٢( ... حديثهم عن بقية شيوخهم وهؤالء مجاعة كثريون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثِّقات الَّذين ضعفوا يف بعض ((: صاحل بن حامد الرفاعي يف حبثه : وقد درسهم دراسة مفصلة الباحث     )١(

  .ونشرته دار اخلضريي .  هـ ١٤٠٧ اجلامعة اإلسالمية عام ونال به درجة املاجستري من . ))شيوخهم 
 اجلرح ((: وينظر كذلك . وقد مثل على ما ذكر . ملخصاً  ) ٦٩٢ ـ ٢/٥٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(

 وأكثر )) اختالف حال الراوي ((فقد عقد مبحثاً بعنوان  ) ١٥٧ ـ ١٠٠: ص (  إلبراهيم الالحم ))والتعديل 
= 
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١٤٢ 

فمن مل يتفطن إىل هذا وعامل الثِّقة على أن له حاالً واحدة حري أن يقبل أحاديثه الَّيت 
  . )١( أخطأ فيها

ðëaŞŠÛa@Þby@óÜÇ@êŠqcë@dİ¨a@ïãbŞrÛa@kÜİ½a N@ @

الرمحن بن  فقال عبد.  جعل أئمة احلديث ضوابط للخطأ املؤثر على الراوي وحديثه
إذا حدث عن املعروفني ما ال :  ؟ قال مىت يترك حديث الرجل:  قيل لشعبة ((:  مهدي

، وإذا روى حديثاً غلطاً جمتمعاً عليه  ، وإذا ام بالكذب ، وإذا كثر الغلط يعرفه املعروفون
  . )٢( )) ، وما كان غري ذلك فارووا عنه  نفسه فيتركه طرح حديثهفلم يتهم

، وإن  إذا كان الغالب على الرجل احلفظ فهو حافظ وإن غلط ((:  وقال سفيان الثوري
  . )٣( )) كان الغالب عليه الغلط ترك

املتهم بالكذب ، وصاحب بدعة :  ثالثة ال يؤخذ عنهم ((:  الرمحن بن مهدي وقال عبد
  . )٤( )) ، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط  إىل بدعتهيدعو

 من كثر غلطه من احملدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح ؛ مل يقبل ((:  وقال الشافعي
  . )٥( )) حديثه

إذا كان :  ؟ قال مىت يترك حديث الرجل:   قلت ألمحد((: وقال إسحاق بن منصور 
  . )٦( )) الغالب عليه اخلطأ

، أو كان مغفالً خيطئ  فكل من كان متهماً يف احلديث بالكذب ((:  رمذيوقال الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .من األمثلة فيه 
 )) شرح علل الترمذي (( )) ال يذكر أكثرهم غالباً يف أكثر كتب اجلرح ((: فهؤالء كما قال ابن رجب     )١(

 وحنومها ومل يرجع إىل )) الكاشف (( و )) كالتقريب ((فمن اعتمد على ما يف الكتب املختصرة  ) . ١/٥٥٢ (
  .اخلاصة الكتب املبسوطة فاته معرفة هذه األحوال 

   ) .٢/٣٢(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .١/١١٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .١/١١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١/١١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .١/١١٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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١٤٣ 

  . )١( )) الكثري فالذي اختاره أكثر أهل احلديث من األئمة أن ال يشتغل بالرواية عنه
فأما ما كان منها عن قوٍم هم عند أهل احلديث متهمون أو عند األكثر  ((:  وقال مسلم

وكذلك من الغالب على حديثه املنكر أو الغلط ...  هممنهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديث
  . )٢( )) ... أمسكنا أيضاً عن حديثهم

وقد تبني من كالم هؤالء األئمة أن الراوي ال يترك حديثه إال إذا كثر الغلط منه وغلب 
ومعلوم أن الكثرة أمر نسيب متعلقة بكثرة مرويات الراوي وقلتها ويعود .  على حديثه

  . )٣( ا إىل الناقدتقديره

قلت :  نا سليمان بن أمحد الدمشقي قال:  ومن ذلك ما ذكره أبو حامت الرازي
قيل له يغلط يف .  ؟ قال نعم اكتب عمن يغلط يف عشرة ((:  الرمحن بن مهدي لعبد

  . )٤( )) نعم:  ؟ قال فخمسني:  قيل له:  نعم:  ؟ قال قيل له فثالثني.  ؟ قال نعم عشرين

:  يقول ابن رجب.  ، ويكون حاله  قلة أخطاء الراوي تكون درجته عند الناقدوحبسب
ومن هو صادق لكن يغلب على .  من هو متهم بالكذب:  رواة احلديث أربعة أقسام ((

ومن هو صادق ويغلط .  وهذان القسمان متروكان.  حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه
 ومن هو صادق وخيطئ كثرياً ويهم لكن ال يغلب اخلطأ أحياناً وهذا القسم هو احملتج حبديثه

  . )٥( )) عليه وهؤالء خمتلف يف الراوية عنهم واالحتجاج م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٧٨ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .١/٧(  ))لم  مقدمة صحيح مس((    )٢(
  .وهذا أحد أسباب اختالف األئمة يف احلكم على ما يتفرد به الراوي     )٣(
أما من مل يرو إال أحاديث قليلة مثّ خيطئ . وهذا يرد يف حق املكثرين  ) ١/١١١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(

  .يف كثري منها ، فيعد كثري الغلط 
فقد  ) ١/١٠ ( )) اجلرح والتعديل ((وينظر قول ابن أيب حامت أيضاً يف  ) ١/٣٢٤  ()) شرح علل الترمذي ((    )٥(

فمنهم الثبت احلافظ الورع املتقن اجلهبذ الناقد :  فكانوا على مراتب أربع ((: قسمهم إىل أربع مراتب فقال 
الصدوق يف نقله ، الورع يف ومنهم العدل يف نفسه ، الثبت يف روايته ، ... للحديث فهذا الَّذي ال خيتلف فيه 

ومنهم الصدوق الورع . دينه ، احلافظ حلديثه ، املتقن فيه ، فذاك العدل الَّذي حيتج حبديثه ويوثق يف نفسه 
الصدوق الورع املغفل الغالب : الثبت الَّذي يهم أحياناً وقد قبله اجلهابذة النقّاد ، فهذا حيتج حبديثه ، ومنهم 

لط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب ، والزهد واآلداب وال حيتج عليه الوهم واخلطأ والغ
   .))حبديثه يف احلالل واحلرام 
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١٤٤ 

واأللفاظ الَّيت يعرب ا عن حال الراوي الدالة على ضبطه من عدمه كثرية أطلقها النقّاد 
،  ، ومعرفة حاله اويةعلى الراوي بعد سرب مروياته ومدى موافقته وخمالفته ملن شاركه الر

، وثبت  ثبت حجة:  فأعلى العبارات يف الرواة املقبولني ((:  وقد خلصها الذَّهيب يف قوله
  . ، وليس به بأس ، وال بأس به مثّ صدوق.  )١( مثّ ثقة.  ، وثقة ثقة حافظ وثبت متقن

، وشيخ حسن  ، وشيخ وسط ، وصاحل احلديث ، وجيد احلديث مثّ حمله الصدق
  . )٢( )) ، وحنو ذلك ، وصويلح ا، وصدوق إن شاء  ديثاحل

مثّ .  أو وضاع يضع احلديث.  دجال كذاب:  . )٣( وأردى عبارات اجلرح ((:  مثّ قال
، وذاهب احلديث  ، وسكتوا عنه ومتفق على تركه مثّ متروك ليس بثقة.  متهم بالكذب

.  وضعفوه.  ، وضعيف جداً ء، وليس بشي ، مثّ واه مبرة ، وساقط ، وهالك وفيه نظر
  . ضعيف وواه ومنكر احلديث وحنو ذلك

،  ، ليس بذاك ، ليس حبجة ، ليس بالقوي ، وقد ضعف ، وفيه ضعف مثّ يضعف
،  ، اختلف فيه ال حيتج به.  ، سيئ احلفظ لني.  تكلم فيه.  فيه مقال.  يعرف وينكر

 أن بعض )) املوقظة ((وذكر يف .  )٤( )) ... وحنو ذلك من العبارات.  صدوق لكنه مبتدع
حنن نفتقر إىل حترير  ((:  هذه األلفاظ مل تتحرر وأن بعضها يعد اصطالحاً خاصاً للناقد فقال

مثّ أهم من ذلك أن نعلم .  عبارات التعديل واجلرح وما بني ذلك من العبارات املتجاذبة
 وذكر ـده بعباراته الكثرية ، ومقاص ، واصطالحه باالستقراء التام عرف ذلك اإلمام اجلهبذ

جتب :  ومن مثّ قيل ((:  كما أشار أيضاً أن هذه األلفاظ تتأثر بنفس الناقد فقال.  ـبعضها 
، ومنهم من  فمنهم من نفسه حاد يف اجلرح ومنهم من هو معتدل.  حكاية اجلرح والتعديل

، وابن خراش  ، وأبو حامت ، وابن معني حيىي بن سعيد:  فاحلاد فيهم.  هو متساهل
واملتساهل كالترمذي .  ، والبخاري وأبو زرعة أمحد بن حنبل:  واملعتدل فيهم.  وغريهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لسان ((وقد ذكر ابن حجر يف  . )) ثُم ثقة صدوق (( : )) امليزان ((يف النسخة اليت حققها علي البجاوي من     )١(

  .وهو األنسب  . ))م ثقة ، مثّ صدوق  ثُ((خطبة الذّهيب هذه وفيها  ) ١/٨ ( ))امليزان 
   ) .١/٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٢(
  .فأوردا مجيعاً لتتميز عن بعضها . أردى ألفاظ التعديل قد تقترب من أعلى ألفاظ اجلرح     )٣(
   ) .١/٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(
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١٤٥ 

  . )١( )) واحلاكم والدارقطين يف بعض األوقات

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٣ ـ ٨٢: ص  ( )) املوقظة ((    )١(



  

   ـ١٤٦ـ 

  

  

  

sÛbrÛa@lbjÛa@ @
  أسباب التَّفّرد وألفاظه
  وعالقتها بالعلَّة

  وفيه فصالن

  

. א  :الفصل اَألوَّل  
  ½aÞŞëþa@szjZ@أسباب غير ناتجة عن الخطأ .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@أسباب ناتجة عن الخطأ .  

  :الفصل الّثاني 

  

א א א א א
 .

  ÞŞëþa@szj½aZ@ألفاظ التَّفّرد وداللتها على العّلة .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@األلفاظ األخرى غير التَّفّرد الَّتي يحكم بها النَّاقد على الحديث الفرد .  

  

  

  



  

١٤٧  

א א
…ČŠÐŞnÛa@lbjc@ @

א . א: א
:  ، وإليها أشار الذَّهيب يف قوله وهي الَّيت ال يقدح ا يف الراوي بل منها ما ميدح ا

، وأدل على عنايته بعلم األثر  حلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبتهالثِّقة ا ((
  . )١( )) ... وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها

  : وتتمثّل هذه األسباب فيما يلي

١ـא W 
أن خيص الشيخ أحد الرواة مبا مل خيص به غريه من أصحابه لثقته :  منها:  وله صور
حدثنا األعمش أربعني حديثاً فيها ضرب الرقاب :   ذلك ما قال عيسى بن يونسعنده ومن

أن خيص الشيخ أحد الرواة مبا مل خيص :  ومنها.  )٢( مل يشركين فيها أحد عن ابن إسحاق
الرزاق بن مهام أبا األزهر  ما خص به عبد:  به غريه التفاقهما يف املذهب ومن ذلك

َال ُيِحبَُّك ِإالَّ  ((:   قال له عنه أَنَّ النيب ان عليٍّ رضي النيسابوري من حديث مروي ع
 منسوب ـالرزاق وأبو األزهر   عبدـ وكالمها )) ُمْؤِمٌن ، َوال َيْبَغُضَك ِإالَّ ُمَناِفٌق

كيف حدثك عبدالرزاق ذا ومل حيدث  ((:  للتشيع فأنكره ابن معني على أيب األزهر وقال
الرزاق  ، وعبد اعلم يا أبا زكريا أين قدمت على صنعاء ((:   ؟ فقال أبو األزهر)) به غريك

، فلما وصلت إليه سألين عن أمر خراسان  ، فخرجت إليه وأنا عليل غائب يف قرية له بعيدة
وجب علي حقّك  ((:  فحدثته ا وكتبت عنه وانصرفت معه إىل صنعاء فلما ودعته قال يل

 ذا احلديث لفظاً فصدقه حيىي وافحدثين .  )) مل يسمعه مين غريكفأنا أحدثك حبديث 
  . )٣( واعتذر إليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/١٤٠ ( ))ال  ميزان االعتد((    )١(
   ) .٢٣٩ / ٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٧٦(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) . ٣/١٢٨(  للحاكم )) املستدرك ((    )٣(
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١٤٨ 

٢ـא W 
كأن ينتخب الراوي من أحاديث الشيخ فإذا مر حبديث غريب أخفاه عن أصحابه 

ما قاله احلسن بن علي بن شبيب :  ومن ذلك.  )١( وقصد الشيخ وقرأه عليه وحده
، فإذا مر يب حديث غريب قصدت الشيخ  )٣( االنتخاب )٢( نت أتوىل هلمك ((:  املعمري

كان من أوعية العلم  ((:  لذلك كثرت عنده الغرائب قال اخلطيب.  )٤( )) وحدي فأساله عنه
؛ تكلم فيه من  )٥( )) ، يف حديثه غرائب وأشياء ينفرد ا يذكر بالفهم ويوصف باحلفظ

أما تعجبون من موسى بن هارون  ((:  ان املعمري يقولأجلها احلافظ موسى بن هارون فك
وكان الربدجيي .  )٦( )) يطلب يل متابعاً يف أحاديث خصتين ا الشيوخ وقطعتها من كتبهم

  . )٧( )) ليس بعجب أن ينفرد املعمري بعشرين أو ثالثني حديثاً يف كثرة ما كتب ((:  يقول

٣ـאא W 
وحق ملن الزم ابن عيينة يف كثرة  ((:   املُعلِّمي يف إبراهيم بن بشار الرماديومنه قول

  . )٨( )) حديثه عشرات السنني أن يكون عنده عنه ما ليس عند غريه ممن صحبه مدة قليلة

محاد بن سلمة أعلم الناس بثابت ومن خالف محاد بن سلمة يف  ((:  وقال ابن معني
  . )٩( )) ثابت فالقول قول محاد

٤ـאא W 
كأن يكون الراوي واسع الرواية لقي من الشيوخ ما مل يلق غريه وحفظ ما مل حيفظ 

  . غريهغريه فيمكن أن يتفرد مبا مل يشركه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحلة . إذ هي خمالفة ملا أمر به املسلم من النصح لغريه . وهذه ال ميدح ا الراوي بل هي أقرب إىل الذم     )١(
  . اآلثار من باب أوىل

  .أي ألصحايب     )٢(
   ) .١/١٣٣( اخلطيب :  ختريج )) الفوائد املنتخبة ((: االنتقاء من حديث الشيخ ؛ ينظر : االنتخاب     )٣(
   ) .٢/٢٢٢ ( )) لسان امليزان ((    )٤(
   ) .٢/٢٢٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٢/٢٢١ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .١/٥٠٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٧(
   ) .١/٩٠ ( )) التنكيل ((    )٨(
   ) .٢/٥٠٠(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٩(
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١٤٩ 

أبو معاوية كنا إذا ذاكرناه حديث األعمش فكأنا مل نسمع  ((:  قال حيىي بن معني
حممد بن إسحاق  ((:  ومنه قول البخاري.  )١( عة حفظه يشري إىل كثرة حديثه وس)) احلديث

وقال املُعلِّمي عن إبراهيم بن حممد املزكي .  )٢( )) ينبغي أن يكون له ألف حديث يتفرد ا
حفاظ بنيسابور كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطَّلب واحلرص عليه وطول  ((:  النيسابوري

  . )٣( ))  الغرائبالرحلة وكثرة احلديث والزم ذلك كثرة

א : : )٤( א: א
Q@ـxa‰…⁄a@ Z@ @

ويقع يف السند  ((،  )٥( )) ما كانت فيه زيادة ليست منه ((:  ويعرف املدرج بأنه
  . يها، ويدخل يف مسألة التفرد إذا روى هذه الزيادة أحد الرواة ومل يتابع عل )٦( )) واملنت

אאאא F٧E W 
  . فيحصل له به التفرد.   أن يهم أحد الرواة فيذكر يف ثنايا اإلسناد راوياً ليس فيه: منها

 Wما أخرجه مسلم من حديث عبد  محن بن يزيد عن   بن املبارك عن عبداالر
:  ن األسقع عن أيب مرثد الغنوي قال عن أيب إدريس اخلوالين عن واثلة با بسر بن عبيد

.  )٨( )) َال ُتَصلُّوا ِإَلى اْلُقُبوِر ، َوَال َتْجِلُسوا َعَلْيَها ((:   يقول امسعت رسول 
أبا إدريس  ((أدخل .  يرون أن ابن املبارك وهم يف هذا احلديث ((:  حامت الرازي قال أبو
  .  وبني واثلةا  بني بسر بن عبيد)) اخلوالين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٢٩/ ١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٩/٤٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١/١٠٤ ( )) التنكيل ((    )٣(
  .كل نوع منها تسمية خاصة وهذه األسباب وإن اشتركت يف معىن اخلطأ إال أن ل    )٤(
   ) .٦١: ص  ( )) الباعث احلثيث ((    )٥(
   ) .١/٢٨١٩ ( )) فتح املغيث ((    )٦(
مل أقصد استقصاء أنواع اإلدراج يف السند واملنت وإمنا أردت إثبات أصل املسألة وهو أن اإلدراج من أسباب     )٧(

  .التفرد 
   ) .٩٧٢ رقم ٢/٦٦٨ ( )) صحيح مسلم ((    )٨(
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١٥٠ 

عن ابن :  ، والوليد بن مسلم فقالوا كلهم ، وصدقه بن خالد ورواه عيسى بن يونس
 قال مسعت واثلة بن األسقع حيدث عن أيب مرثد الغنوي عِن ا جابر عن بسر بن عبيد

يبالن  )كثرياً ما حيدث بسر عن أيب  بسر قد مسع من واثلة ((:  وقال أبو حامت.  )١ ،
وقد مسع هذا .  ، وظن أن هذا مما روى عن أيب إدريس عن واثلة املباركإدريس فغلط ابن 

  . )٢( )) ؛ ألنَّ أهل الشام أعرف حبديثهم احلديث بسر من واثلة نفسه

أن يروي الراوي حديثاً عن مجاعة بينهم اختالف يف إسناده فال يذكر  (( : ومنها
  . فيحصل له التفرد.  )٣( )) االختالف فيه بل يدرج روايتهم على االتفاق

 Wمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن   ما أخرجه البخاري من حديث عبدالر
:   قال بن مسعود ا األعمش ومنصور وواصل عن أيب وائل عن أيب ميسرة عن عبد

ِه ِندًّا َأْن َتْجَعَل ِللَّ: َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم ؟ َقاَل ! َيا َرُسوَل اللَِّه : ُقْلُت  ((
فقد رواه حيىي القطَّان ) عن أيب ميسرة ( وواصل ليس يف حديثه .  )٤( )) ...َوُهَو َخَلَقَك 
قال .   مثلها قلت يا رسول ا حدثين واصل عن أيب وائل عن عبد:  قال حدثنا سفيان
) سرة أي حديث حيىي الَّذي ليس فيه ذكر أليب مي( الرمحن  فذكرته لعبد:  عمرو الفالس

  . )٥( دعه دعه:  قال

الرمحن فحدث به أوالً بغري تفصيل فحمل رواية واصل على  وأما عبد ((:  قال ابن حجر
، فلما ذكر له عمرو بن  رواية منصور واألعمش فجمع الثالثة وأدخل أبا ميسرة يف السند

 واألعمش علي أن حيىي فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن سفيان عن منصور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هذا هو الدليل الَّذي دل على اإلدراج متثل يف أن غريه خالفه ، وأن بسر صرح بالسماع من واثلة     )١(
ويف كالم أيب حامت تفسري لكيفية وقوع الوهم  ) ١٠٢٩ رقم ٥ ـ ٢/٤(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٢(

وقد ذكر .  اجلادة ال يقتصر على الضعفاء وأن سلوك. دليل على أن اإلدراج من الوهم : وفيه . البن املبارك 
 )) معرفة املزيد من متصل األسانيد ((: هذا املثال يف مبحث  ) ٢٨٦: ص  ( )) علوم احلديث ((ابن الصالح يف 

  .، وال ينفي أنه من اإلدراج 
   ) .٩٨ ـ ٩٧: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٣(
   ) .٦٤٢٦ رقم ٦/٢٤٩٨ ( )) صحيح البخاري ((    )٤(
   ) .٦٤٢٦ رقم ٦/٢٤٩٨ ( )) صحيح البخاري ((    )٥(
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١٥١ 

  . )١( )) دعه ، دعه: فقال  ((:  حسب وترك طريق واصل وهذا معىن قوله

אאאא F٢E W 
بأن يذكر الصحايب .   من كالم بعض رواته اما أدرج يف حديث رسول  (( : منها

صوالً ، فريويه من بعده مو )٣( أو من بعده عقيب ما يرويه من احلديث كالماً من عند نفسه
،  فيلتبس األمر فيه على من ال يعلم حقيقة احلال.  باحلديث غري فاصل بينهما بذكر قائله

  . )٤( ))  اويتوهم أن اجلميع عن رسول 

 Wثنا احلسن بن احلر عن القاسم بن   ما أخرجه أبو داود من حديث زهري ،
  اود أخذ بيده وأن رسول  بن مسعا أخذ علقمة بيدي فحدثين أن عبد:  خميمره قال
ِإَذا ُقْلَت َهَذا َأْو َقَضْيَت َهَذا  ((:   فعلمه التشهد يف الصالة وذكر فيها أخذ بيد عبد

َفَقْد َقَضْيَت َصالَتَك ، ِإْن ِشْئَت َأْن َتُقوَم َفُقْم ، َوِإْن ِشْئَت َأْن َتْقُعَد 
  . )٥( )) َفاْقُعْد

من كالم ابن مسعود ؛ وصله باملرفوع زهري   يف آخره)) ... إذا قلت هذا ((:  فقوله
فحصل له التفرد بسبب .  )٦( )) معاوية وحده ، وقد نقله عنه مجهور أصحابه ابن
  . اإلدراج هذا

واتفق حسني اجلعفي وابن عجالن وغريمها يف روايتهم عن  ((:  قال ابن الصالح
، مع اتفاق كل من روى التشهد   احلديثبن احلر على ترك ذكر هذا الكالم يف آخر احلسن
ورواه شبابة عن أيب خيثمة ففصله .  علقمة وعن غريه عن ابن مسعود على ذلك عن
  . )٧( )) أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢/١١٨ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .١/٣٤٠ ( )) تدريب الراوي ((: ينظر     )٢(
   ) .١/٣٤٢ ( )) تدريب الراوي ((. وقد يكون يف أول الكالم أو وسطه     )٣(
   ) .٩٥: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٤(
   ) .٩٧٠ رقم ١/٣١٩ ( ))أيب داود  سنن ((    )٥(
 )) فتح املغيث ((و  ) ١/٣٤٠ ( )) تدريب الراوي ((، و  ) ٩٦: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((    )٦(

   ) .٢٨٣ ـ ١/٢٨٢ (
   .)) الطرية من الشرك ((وهو حديث  ) ٥٢(  ح رقم ))ت .  د ((: وينظر  ) ٩٦: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٧(
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١٥٢ 

R@ـkÜÔÛa@ Z@ @

ويكون يف  )٢( عمداً أو سهواً.  )١(  هو احلديث الَّذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخراملقلوبو
  . )٤( اً يف املنتويكون أيض.  )٣( اإلسناد كله أو بعضه

אאא F٥E W 
  . أن يكون الحديث مشهورًا براٍو فيجعل مكانه آخر فيحصل لراويه التَّفّرد بهذا: منها 

 Wقال رسول :   ما روى جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قالا   :))  ِإَذا
كنت أنا :  قال محاد بن زيد.  )٦( )) ُأِقيَمِت الصَّالُة َفال َتُقوُموا َحتَّى َتَرْوِني

، فحدث حجاج بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب كثري عن  وجرير بن حازم عند ثابت البناين
فظن أن ثابتاً حدثه عن أنس  )٧(  بن أيب قتادة عن أبيه ذا احلديث فوهم فيه جريرا عبد
  . )٨( )) ذا

على جرير وهو مشهور ليحىي بن أيب فهذا حديث انقلب إسناده  ((:  قال السيوطي
لذلك قال .  ، فحصل جلرير التفرد )٩( ))  بن أيب قتادة عن أبيه عِن النيب ا كثري عن عبد

  . )١٠( )) مل يرو هذا احلديث عن ثابت إال جرير بن حازم ((:  الطرباين

  . أن يرآب إسناد على متن ليس له:  ومنها

 Wشبا اهوا رحدثنا شعبة عن بكري بن عطاء عن :  بة بن سوار قال م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥٤: ص (  حملمد األعظمي ))...  معجم مصطلحات احلديث ((    )١(
   ) .١/٣١٨ ( )) فتح املغيث ((    )٢(
   ) .٧٢: ص (  البن كثري )) اختصار علوم احلديث ((    )٣(
   ) .١١٦: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٤(
   ) .١/٣١٨ ( )) فتح املغيث ((فصلها السخاوي يف     )٥(
   ) .٦٧(  ح رقم ))ت .  د ((وغريه وهو يف  ) ٢٧٦: ص  ( )) العلل الكبري (( أخرجه الترمذي يف    )٦(
  .وهذا يدل أن القلب من أنواع اخلطأ     )٧(
   ) .٢/٣٩٥ ( )) سنن الترمذي ((    )٨(
   ) .١/٣٤٦ ( )) تدريب الراوي ((    )٩(
   ) .٩٣٨٣ رقم ١٠/١٧٧ ( )) املعجم األوسط ((    )١٠(
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١٥٣ 

قال اإلمام .  )١( ))  َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّتَأنَّ النَّبيَّ  ((بن يعمر  الرمحن عبد
فحصل بسبب هذا القلب التفرد .  )٢( )) إمنا روى شعبة ذا اإلسناد حديث احلج ((:  أمحد

  . )٣( حكاية تفرد شبابة به عن شعبةوتتابع مجع النقّاد على 

א : א

 W  الزهري عن أنس اهوا رم:  ))  َأنَُّه َرَأى ِفي َيِد َرُسوِل اللَِّه 
َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َيْوًما َواِحًدا ، ُثمَّ ِإنَّ النَّاَس اْصَطَنُعوا اْلَخَواِتيَم ِمْن َوِرٍق 

  . )٤( ))  َخاَتَمُه َفَطَرَح النَّاُس َخَواِتيَمُهْما ، َفَطَرَح َرُسوُل اللَِّه َوَلِبُسوَه

، واتفق الشيخان على خترجيه  هكذا روى احلديث الزهري عن أنس ((:  قال ابن حجر
 بسبب اختاذ ؛ ألنَّ املعروف أن اخلامت الَّذي طرحه النيب  من طريقه ونسب فيه إىل الغلط

 تبعاً ـقال النووي .   إمنا هو خامت الذهب كما صرح به يف حديث ابن عمرالناس مثله
قال مجيع أهل احلديث هذا وهم من ابن شهاب ؛ ألنَّ املطروح ما كان إال خامت :  ـلعياض 
  . )٥( )) الذهب

وقد أظهرت الدراسة التطبيقية أن القلب يف اإلسناد من أكثر األسباب الَّيت حيصل ا 
دالت٦( فر( .  

٣ـאא W 
  . )٧(  هو الَّذي يروي على أوجه خمتلفة متقاربةاملضطربو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وغريه  ) ٥٦٢٨ رقم ٣٠٥ / ٨( أخرجه النسائي     )١(
   ) .٢/١٩٦(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٢(
ينظر تفصيل . البخاري ، وأبو حامت الرازي ، ويعقوب بن شيبة ، والترمذي وابن عدي وغريهم : منهم     )٣(

   ) .٩(  ح رقم ))ت .  د ((: أقواهلم يف 
   ) .٢٠٩٣ رقم ١٦٥٨ـ  ٣/١٦٥٧( ومسلم  ) ٥٥٣٠ رقم ٥/٢٢٠٣( أخرجه البخاري     )٤(
   ) .١٠/٣٣٢ ( )) الفتح ((    )٥(
،  ) ٣٧( ،  ) ٢٧( ،  ) ٢٢( ،  ) ١٩( ،  ) ١٤( ،  ) ٩( ،  ) ٧( ،  ) ٦(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٦(

) ١٠٠( ،  ) ٩٧( ،  ) ٩٦( ،  ) ٨٤( ،  ) ٧٥( ،  ) ٦٨( ،  ) ٦٧( ،  ) ٤٦( ،  ) ٣٨. (   
   ) .١/٣٠٨  ()) تدريب الراوي ((    )٧(
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١٥٤ 

 Wابن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد اهوا رم  بن الفضل عن نافع بن جبري ا 
 يبعن ابن عباس أَنَّ الن  :)) ُر الثَّيُِّب َأَحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَِّها ، َواْلِبْك

 بن الفضل فرواه على ا فقد اضطرب فيه عبد.  )) َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ِفي َنْفِسَها
، والذي  فتفرد ابن عيينة بأحد هذه األلفاظ فنسب يف ذلك للتفرد والوهم.  ألفاظ عدة

  . )١(  بن الفضل فيها يترجح أن ذلك التفرد حصل بسبب اضطراب عبد

٤ـאאאW 
  . ومنه اختصاره اختصاراً يتغري به املعىن

אא W د به عمرو بن عاصم قال حدثنا مهام عن قتادة عنما تفر 
َمْن َلْم  ((:   اقال رسول :  النضر بن أنس عن بشري بن يك عن أيب هريرة قال

  . )٢( )) َصلِِّهَما َبْعَد َما َتْطُلُع الشَّْمُسُيَصلِّ َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلُي

َمْن َصلَّى َرْآَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح  ((:  وقد رواه مجع من أصحاب مهام بلفظ
، واللفظان متقاربان وبينهما فرق حكي  )٣( )) ُثمَّ َطَلَعِت الشَّْمُس َفْلُيِتمَّ َصَالَتُه
وال نعلم أحداً روى هذا  ((:   قال الترمذي عقبهألجله تفرد عمرو بن عاصم بلفظه فقد

  . )٤( )) احلديث عن مهام ذا اإلسناد حنو هذا إال عمرو بن عاصم الكاليب

אאאאא Wعبد اهوا راق عن معمر   مالرز
: َمْن َحَلَف َفَقاَل  ((:   قالنَّ النيب بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أَ

  . )٥( )) ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث
، أخطأ فيه عبد الرازق اختصره من حديث معمر  هذا حديث خطأ ((:  قال البخاري

 يبِن النعن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عإنَّ ُسَلْيَماَن ْبُن َداُوَد  ((:   قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٩( ،  ) ٣٤( ،  ) ٢: (  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
  
  .وغريه ـ ـ  ) ٤٢٣ رقم ٢/٢٨٧( أخرجه الترمذي     )٢(
   ) .٩٠ ( وتفصيله يف ح رقم    )٣(
،  ) ١٢( ،  ) ٦( ،  ) ٢(  ح رقم ))ت .  د ((وينظر أمثلة أخرى يف  ) . ٢/٢٨٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(

) ٧١ ( ، ) ٣٩( ،  ) ١٦(  ،  )١٥. (   
  .وغريمها ـ ـ  ) ٣٨٥٥ رقم ٧/٣٠( ، والنسائي  ) ١٥٣٢ رقم ٤/٩٢( أخرجه الترمذي     )٥(
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١٥٥ 

: َلْو َقاَل  ((:   ، قَالَ النيب )) ...َألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى َسْبِعيَن اْمَرَأًة : َل َقا
؛ لذلك حكى الطرباين  )١( )) ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث ، َوَآاَن َأْرَجى ِلَحاَجِتِه

  . )٢( )) مل يرو هذا احلديث عن ابن طاووس إال معمر ((:  فيه التفرد فقال
٥ـאW 

  . )٣( )) حتويل الكلمة من اهليئة املتعارفة إىل غريها ((:  وهو

 Wأبو األحوص عن مساك عن القاسم بن عبد اهوا رمحن عن أبيه عن أيب   مالر
  . )٤( )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا ((:   اقال رسول :  بردة بن نيار قال

عن مساك عن القاسم عن أبيه عن :  وهم أبو األحوص فقال ((:  ال أبو زرعة الرازيق
عن أيب بردة  ((:  ، وصحف يف موضع أما القلب فقوله ، قلب من اإلسناد موضعاً أيب بردة

ابن بريدة عن أبيه فقلب اإلسناد بأسره وأفحش  ((:  مثّ احتاج أن يقول.  أراد عن أيب بريدة
اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال  ((:  حش من ذلك تصحيفه يف متنهوأف.  يف اخلطأ
:  ، فبسبب هذا التصحيف حصل له التفرد لذلك قال النسائي )٥( )) ... )) َتْسَكُروا

وهذا حديث منكر غلط فيه أبو األحوص سالم بن سليم ال نعلم أن أحداً تابعه عليه من  ((
  . )٦( )) ... أصحاب مساك بن حرب

٦ـא F٧E W 
  : التدليس قسمان ((:  قال ابن الصالح

وهو أن يروي عمن لقيه ما مل يسمعه منه مومهاً أَنه مسعه :   تدليس اإلسناد: أحدهما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤/٩٢ ( )) سنن الترمذي ((، و  ) ٦٥٦: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )١(
 ٤٦: ( وينظر كذلك ح رقم  ) . ١٥( م ح رق)) ت. د  ((  يفوهو ) . ٣٠٢٤ رقم ٤/٢٠(  )) املعجم األوسط ((    )٢(

(.   
   ) .٤/٥٦ ( )) فتح املغيث ((    )٣(
  .ـ وغريه  ) ٥٦٧٧ رقم ٨/٣١٩( أخرجه النسائي     )٤(
  .وهو مثال للتصحيف يف السند واملنت  ) ٢/٢٥٠(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٥(
   ) .٣٤( وينظر كذلك ح رقم  ) ٦(  رقم  ح))ت .  د ((وهو يف  ) . ٨/٣١٩ ( )) سنن النسائي ((    )٦(
فإن املدلس إذا أسقط راٍو من إسناده مرة وذكره أخرى فإن من يتفرد عنه بنقل . وهو من أسباب التفرد     )٧(

وإن كان للحديث إسناد مشهور فأسقط املدلس أحد رواته من ثنايا . أحد الوجهني ينسب حينئذ للتفرد 
فرذا اإلسقاط السند فإنه حيصل له الت د.  
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١٥٦ 

، أو عمن عاصره ومل يلقه مومهاً أَنه لقيه ومسعه منه مثّ يكون بينهما واحد وقد يكون  منه
  ... أكثر

ً مسعه منه فيسميه أو :  لشيوخ تدليس ا: القسم الثَّاني وهو أن يروي عن شيخ حديثا
  . )١( )) يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف به كي ال يعرف

אאא Wعبد اهوا رالواحد بن زياد حدثنا األعمش عن   م
ى َأَحُدُآْم َرْآَعَتِي ِإَذا َصلَّ ((:   اقال رسول :  أيب صاحل عن أيب هريرة قال

سهيل بن أيب صاحل وحممد :  فاألعمش خالفه.  )٢( )) اْلَفْجِر َفْلَيْضَطِجْع َعَلى َيِميِنِه
واألعمش يف هذا احلديث عنعن ومل يصرح بالسماع .  بن إبراهيم التيمي فروياه من فعله 

.  )٣( )) يدرى بهوهو يدلس ورمبا دلس عن ضعيف وال  ((:  قال الذَّهيب عن األعمش
 وإن ـالواحد بن زياد يف تفرده فهو ثقة  وإعالل احلديث بعنعنة األعمش أوىل من تغليط عبد

  : ومما يلحق ذه األسباب وبعضها ال خيرج عما سبق.  )٤( ـكان األمر حمتمالً 

  . )٥(  سلوك اجلادةـ ١

  . )٦(  سقوط راٍو من السندـ ٢

  . )٧(  وصل املرسلـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وللتدليس أقسام أخرى ـ غري ما ذكر هي  ) ٧٤ ـ ٧٣: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(

 ثقتني قد مسع أحدمها من اآلخر أو لقيهوهو أن يروي عن شيخه مثّ يسقط ضعيفاً بني :  تدليس التسوية  ـ١    
  .، ويرويه بصيغة حمتملة بني الثقتني 

  .حدثنا فالن وفالن وهو مل يسمع من الثَّاين : مثل أن يقول الراوي وهو :  تدليس العطف  ـ٢    
  .الزهري عن أنس : وهو أن حيذف الصيغة ويقتصر على قوله مثالً :  تدليس القطع  ـ٣    
 ) ١/٢٠٨(  للسخاوي )) فتح املغيث (( ) . ٦٨: ص (  البن حجر )) تعريف أهل التقديس ((: ينظر     

   ) .٢٨٣ ـ ١/٢٨٠ ( ))ي تدريب الراو ((
  .وغريه  ) ١٢٦١ رقم ١/٤٠٤( أخرجه أبو داود     )٢(
   ) .٢/٢٢٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٦٥(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر تفصيله يف     )٤(
   ) .٢٧( ،  ) ٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
   ) .٣(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٦(
   ) .٣١( ،  ) ٨(  ح رقم ))ت  .  د((: ينظر     )٧(



א: الباب الثَّالث  ČŠÐŞnÛa@lbjc…:א
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــ

  

١٥٧ 

  . )١( املوقوف رفع ـ ٤

  . )٢(  أن يدخل يف حديث الشيخ ما ليس منهـ ٥

  . )٣(  رواية الراوي احلديث من حفظه يف املذاكرة أو يف غريها فيغلط فيهـ ٦

 )) املقلوب (( و )) املزيد يف متصل األسانيد (( و )) املدرج ((:  وواضح أن هذه األنواع
 )) التصحيف (( و )) االختصار املخل (( و )) رواية احلديث باملعىن (( و )) املضطرب (( و
، وإن اشتهر عند علماء  هي من احلديث املعل...  )) سلوك اجلادة ((، و  )) التدليس (( و

،  وذا تتضح عالقة هذه املصطلحات باحلديث الفرد.  املصطلح إفرادها يف أبواب مستقلة
فردا مسببات للتالعلّة، ومل خيرجها ذلك عن مباحث  وأ .  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩١( ،  ) ٥٢( ،  ) ٥٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .١٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
   ) .٢٦( ،  ) ١٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(



א: الباب الثَّالث  ČŠÐŞnÛa@lbjc…:א
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــ

  

١٥٨ 

  

  



  

١٥٩  

א א
ÝîÜÈnÛbi@bènÓýÇë@…ŠÐÛa@sí†§a@óÜÇ@†ÓbŞäÛa@bèÔÜİí@Ûa@ÃbÐÛþa@ @

א א: א : א
ÞŞëþa@kÜİ½a @Z…ČŠÐŞnÛa@óÜÇ@òÛaŞ†Ûa@ÃbÐÛþa@âbÓc N@ @

:  حنو) التفرد ( ، بعضها مأخوذة من مادة  لى التفرديطلق النقّاد ألفاظاً كثرية تدل ع
هو من األحاديث ( ، أو  )هو حديث فرد ( ، أو  )انفرد به ( ، أو  )تفرد به فالن  (

  . ، وحنوها )١( )له مفاريد ( ، أو  ) األفراد

ال نعرفه  ((أو ،  )) ال يتابع عليه ((، أو  )) غريب ((:  وبعضها تدل على التفرد باملعىن حنو
ال يصح إال من حديث  ((، أو  ) )ال نعلم حدث به إال فالن  ((، أو  )) إال من حديث فالن

  . ، وحنوها )) فالن

، و  )) منكر ((:  وبعضها ألفاظ حيكم ا على احلديث الفرد يلزم منها إفادة التفرد حنو
إذ ...  )٢( ، وحنوها )) طأ فيه فالنأخ ((،  )) غري معروف ((،  )) غري حمفوظ ((،  )) شاذ ((

، واملخطئ  يلزم أن يكون راويه قد تفرد به وأخطأ...  ، أو غري حمفوظ كونه منكراً أو شاذاً
  . إال من أخذه عنه )٣( ال يتابعه غالباً

ومن واقع التطبيق العملي لصنيع األئمة النقّاد يف استخدامهم هلذه األلفاظ جند أم 
  : ثالثة أوجهيوردوا على 

  ... )) ال يتابع عليه ((،  )) تفرد به فالن ((:   االكتفاء حبكاية التفرد حنو: اَألوَّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) نزهة النظر (( املذكورتان يف )) هذا فرد مطلق (( ، و )) هذا فرد نسيب ((: مل أر يف كالم األئمة املتقدمني     )١(

  .ومعنامها صحيح . للحافظ ابن حجر  )٢٤: ص  (
  .وستأيت بقية هذا األلفاظ يف املبحث التايل مفصلة مع التمثيل     )٢(
   ) .١/٣٥١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((: ينظر . ال ميتنع أن يتتابع راويان على الغلط إال أنه نادر     )٣(
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١٦٠ 

ال  ((،  )) باطل ((،  )) منكر ((:  ، حنو  االكتفاء باحلكم على احلديث بالرد: الثَّاني
  ... )) يصح

،  تفرد به فالن ((:  ، حنو لصريح اجلمع بني حكاية التفرد ولفظ دال على الرد ا: الثَّالث
  ... )) ، مل يروه إال فالن غري حمفوظ ((،  )) وهو منكر

: א

אא Wد به شبابة عن شعبة عن بكري بن عطاء عن عبدمحن بن يعمر   ما تفرالر
فقد اكتفى الترمذي حبكاية .  )) ُمَزفَِّت َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلَأنَّ النَّبيَّ  ((الديلي 

هذا حديث غريب من قبل إسناده ال نعلم أحداً حدث به عن شعبة غري  ((:  التفرد فقال
وال يصح  ((:  وحكم عليه شيخه البخاري بعدم الصحة ومل حيكي التفرد فقال.  )) شبابة

، وعبارة مفيدة للرد  لتفردومجع أبو حامت الرازي بني حكاية ا.  )) هذا احلديث عندي
  . )١( )) ، وال يعرف له أصل هذا حديث منكر مل يروه غري شبابة ((:  فقال

א א W د به قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيبما تفر 
ال يروى  ((:  قال الطرباين . )) يف اجلمع بني الصالتني يف السفر ((الطفيل عن معاذ بن جبل 

هذا  ((:  وقال أبو داود.  )) هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال ذا اإلسناد تفرد به قتيبة
   .))حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث قائم 

ِإنه غلط فيه فغري :  مل حيدث ذا احلديث إال قتيبة ويقال ((:  وقال أبو سعيد عن يونس
  . )٢( )) ... بعض األمساء

אא Wد به حفص بن غياث عن عبيدما تفر  بن عمر عن نافع عن ابن عمر ا 
 َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْشَرُب ُآنَّا َنْأُآُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  ((:  قال

   .)) َوَنْحُن ِقَياٌم

  . )) رواه حفص وحده ((:  قال أبو زرعة

  . )) هذا حديث فيه نظر ((:  وقال البخاري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .١٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
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١٦١ 

مل حيدث به إال حفص كأنه وهم فيه مسع حديث عمران بن حدير  ((:  وقال ابن معني
  . )١( )) فغلط ذا

: א

  . أن األئمة مل تتفق ألفاظهم الَّيت يطلقوا على احلديث الفرد  ـ ١

 وإن ـهم ، فيلزم منه أن حيمل كالم مبا أن منهج األئمة املتقدمني متفق يف النقد  ـ ٢
وهذا املعىن .   على أَنه متكامل غري متناف وأنه دال على معىن مشتركـاختلفت ألفاظهم 

  . )٢( هو إفادة الرد يف كالمهم مجيعاً

.  ، أشار إىل احلكم بالرد بذكره للقرينة الدالة عليه وهي التفرد فمن حكى التفرد   
ومن حكى التفرد مع اللفظ .  القرينةومن رده صرحياً نص على احلكم واغفل ذكر 

  . ، فقد قرن احلكم مبا دل عليه )) ال يصح (( أو )) منكر ((:  الدال على الرد كقوله

هل يؤخذ من هذا أن حكاية التفرد هي أحد األلفاظ الَّيت يطلقها الناقد على احلديث   ـ ٣
  : التايل؟ هذا ما سنتعرض له يف املطلب  الفرد ويريد بذلك إعالله

ïãbŞrÛa@kÜİ½a @ZòÜÈÛa@óÜÇ@…ČŠÐŞnÛa@òíbØy@òÛü… Z@ @

قد يطلق الناقد التفرد على حديث معني وال يعلم هل أراد إعالله بالتفرد أم جمرد اإلخبار 
؛ ألنَّ التفرد ليس مالزماً لإلعالل فقد سبق القول أن منه ما هو مقبول صحيح ومنه  بالتفرد

  . )٣( ضعيفما هو مردود 

الَّيت يطلقها الناقد باعتبار داللتها على  )٤( ومن هنا ميكن تقسيم األلفاظ الدالة على التفرد
  : العلّة إىل ثالثة أقسام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واألمثلة على هذا كثرية  ) ٢٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
فالترمذي ـ يف املثال اَألول اكتفى باستغرابه ، يف حني أنه نقل عن شيخه البخاري الَّذي تلقى عنه علم     )٢(

وعليه فحكمه عليه بالغرابة والتفرد مل يكن بعيداً عما ذكره شيخه إال أنه خفف .  عنده العلل أنه مل يصح
. وذا تتكامل أقواهلم . وحكم أيب حامت عليه بالنكارة مع التفرد موافق حلكم البخاري بعدم الصحة . العبارة 

  .ويقاس على هذا بقية األمثلة 
   ) .٥٦( ص     )٣(
وال يدخل فيها األلفاظ احلكمية اليت دلت  ... )) ال يتابع عليه (( ، )) تفرد به فالن ((: بلفظه أو مبعناه حنو     )٤(

  ) ...شاذ ( ، ) منكر : ( على التفرد باللزوم حنو 
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١٦٢ 

א מ א: א : )١( א

  : ومن أمثلة ذلك

غريب من حديث  (( : )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((:  قول الدارقطين يف حديث  ـ ١
  . )٢( )) ، تفرد به عيسى بن يونس عنه يوسف بن إسحاق عن ابن املنكدر

 َوُهَو ُمْحِرٌم اْحَتَجَم النَِّبيُّ  ((:  وقول الطرباين يف حديث ابن عباس  ـ ٢
  . )٣( )) مل يرو هذا احلديث عن حبيب ِإالَّ األنصاري (( : )) َصاِئٌم

 ِإَذا َخَرَج ِمَن َآاَن النَِّبيُّ  ((:  قالتوقول البزار عن حديث عائشة   ـ ٣
  . )٤( )) ال نعلمه يروى عن عائشة إال ذا اإلسناد (( : )) ُغْفَراَنَك: اْلَخَالِء َقاَل 

 َيُطوُف  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل ((:  وقول ابن عدي يف حديث حنظلة بن الراهب  ـ ٤
 اإلسناد مل حيدث به عن عكرمة بن عمار وهذا ذا (( : )) ...ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة 

  . ، وهلا نظائر )٥( )) غري احلسن بن سوار

א מ א: א א א : א

  : منها وهلذا أمثلة.  والقبول ينايف التعليل والرد.  ويدل على ذلك اقتراا مبا يفيد القبول

ِإنَّ اِإلْسالَم  ((:   ما تفرد به حفص بن غياث من حديث ابن مسعود Wאא
ال أعلم أحداً روى هذا احلديث غري حفص بن غياث  ((:  قال البخاري.  )) َبَدَأ َغِريًبا

  . وكالمه يدل على أَنه مل يعله بالتفرد بداللة حتسينه له.  )٦( )) وهو حديث حسن

אא W د به حفص بن غياث من حديث ابن عمرُآنَّا َنْأُآُل َعَلى  ((:  ما تفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    ة املتقدمون يغلب على وهذه حباجة إىل استقراء منهج الناقد ليعلم مراده من إطالق التد ، وإن كان األئمفر

  .ويندر يف كالمهم إطالق التفرد رد اإلخبار فيما ظهر يل من هذا البحث . إطالقهم للتفرد إرادة اإلعالل 
   ) .٣٣(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
   ) .٤٦ (  ح رقم))ت .  د ((: ينظر  ) ٢٤٥٥ رقم ٣/٢١٧ ( )) املعجم األوسط ((    )٣(
   ) .٥٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١/٢١٧(  البن حجر )) ختريج األذكار ((    )٤(
   ) .٧٠(  ح رقم ))ت .  د ((: وينظر  ) ٥/٢٧٥ ( )) الكامل ((    )٥(
   ) .٢٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٦(
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١٦٣ 

 ، قال ))  َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌمَرُسوِل اللَِّه  َعْهِد
 بن عمر عن نافع عن ابن ا هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد ((:  الترمذي
  . )٢(  جمرد اإلخبار عنه بالتفرد بداللة تصحيحه لهفالغريب هنا يقصد به.  )١( )) ... عمر

אא W وسألت أبا زرعة عن حديث رواه علي بن مسهر عن (( : قال ابن أيب حامت 
ال أعلم :  قال أبو زرعة.  )٣( )) قصة الغار (( يف  عن نافع عن ابن عمر عِن النيب ا عبيد

  . )٤( نعم ؛ علي بن مسهر ثقة:  ؟ قال هو صحيح:  قلت له.  هرأَنه رواه غري علي بن مس

א מ :א: א

  : وداللتها على ذلك بأحد ثالثة أمور

  : ومن ذلك )٥(  بداللة السياق: األمر اَألوَّل

ريرة ليس حديث أيب ه ((:   قالـ أي اإلمام أمحد ـ ا إن أبا عبد:  قال املروزي  ـ ١
الواحد  عبد:  قلت إن األعمش حيدث به عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال.  )٦( )) بذاك

وقوله هذا متضمن أَنه يعله بتفرده به بداللة سياق كالمه مضافاً .  )٧( )) وحده حيدث به
  . )) ليس بذاك ((:  إليه ما سبق من قوله

النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء  ((  بن دينار يفا وقال أمحد أيضاً يف حديث عبد  ـ ٢
، فأشار ابن رجب إىل أن اإلمام  )٨( ))  بن دينار عليها مل يتابع عبد ((:  )) َوِهَبِتِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
فينبين صحة هذا املثال على صحة هذا .  متفاوتة من نسخة إىل أخرى )) سننه ((ي يف علماً أن أحكام الترمذ    )٢(

  .احلكم عنه 
   ) .٢٧٤٣ رقم ٤/٢٠٩٩( ومسلم  ) ٣٢٧٨ رقم ١٢٧٨ / ٣( أخرجه البخاري     )٣(
لة ويؤخذ منه أن التفرد عند أيب زرعة ليس علَّة بذاته بدال ) ٢٨٣٢ رقم ٣/٣٠٩ ( )) علل احلديث ((    )٤(

  .تصحيحه هذا احلديث مع حكمه عليه بالتفرد 
  .وهذا يعتمد على كثرة ممارسة كالم النقّاد والتعود على طرق إعالهلم . أي سياق كالم الناقد     )٥(
   .)) إذا صلى أحدكم الركعتني قبل الصبح فليضطجع على ميينه ((: يعين حديث     )٦(
   ) .٦٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) . ٤/١٤٨(  البن عبد الرب )) التمهيد ((    )٧(
   ) .٤١٦ ـ ١/٤١٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٨(
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١٦٤ 

، متضمنة الداللة  )) مل يتابع عليه ((:  ففهم ابن رجب أن قول أمحد.  )١( أمحد أنكره
  . على العلّة وليست مقصورة على اإلخبار

ما علمت أن أحداً  ((:  يف حديث تفرد به أبو كريب عن أيب أسامةوقال البخاري   ـ ٣
وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا احلديث عن أيب أسامة ...  حدث ذا غري أيب كريب

، فإن أبا أسامة مل يرو هذا  فهو تعليل للحديث ((:  ، قال ابن رجب )٢( )) يف املذاكرة
، واملذاكرة حيصل فيها تسامح خبالف حال  باحلديث عنه أحد من الثِّقات غري أيب كري

، وقد فهم ابن رجب هذا من سياق قول البخاري وليس من  )٣( )) السماع أو اإلمالء
  . منطوق كالمه

تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند  ((:  وقال أبو داود يف حديث عائشة يف اهلدية  ـ ٤
 أَنه خالف فيه الناس وأنه أراد ـ  ال منطوقهـ، ويفهم من سياق كالمه  )٤( )) الناس مرسل
  . إعالله ذا

َحِديُث َعْهٍد  ((:   قالوقال أبو الفضل بن عمار يف حديث أنس أَنَّ النيب   ـ ٥
  . )٥( )) تفرد به جعفر بن سليمان من بني أصحاب ثابت مل يروه غريه ((:  )) ِبَربِِّه

، فريد عن الناقد يف   لإلخبار واإلعالل أن تكون حكاية التفرد حمتملة: األمر الثَّاني
  : ومن األمثلة على ذلك.  موضع آخر ما يدل على أَنه أراد اإلعالل

 )) ...َأْسَوُأ النَّاِس َسِرَقًة  ((:  ما قاله أبو حامت الرازي يف حديث أيب قتادة  ـ ١
.  )٦( )) ، وال أعلم أحداً روى هذا احلديث غريه كذا حدثنا احلكم بن موسى ((:  قال

ويترجح أَنه أراد حبكاية التفرد هذه اإلعالل ال جمرد اإلخبار بداللة أَنه ملا استفصل عنه 
  . )٧( )) الوليد صنف كتاب الصالة وليس فيه هذا احلديث ((:  أنكره وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .١/٤٣٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١/٤٤٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٣٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٧٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ٨٦: ص  ( )) علل احلديث يف كتاب الصحيح ملسلم ((    )٥(
   ) .٤٨٧ رقم ١/٣٥٠(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٦(
   ) .٦٨(  ح رقم ))ت .  د ((:  ينظر )) املرجع نفسه ((    )٧(
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١٦٥ 

 بن سعيد ا تفرد به الفضل بن موسى عن عبد ((:  يف حديث:  ما قاله الدارقطين  ـ ٢
وعلم أَنه أراد من قوله هذا اإلعالل ال جمرد .  )١( ))  متصالًـ أي عكرمة ـ عنه عن ثور

ليس بصحيح مل يسنده  ((:  اإلخبار بداللة أَنه سئل عن هذا احلديث يف موضع آخر فقال
  . )٢( )) إال الفضل بتة

فيعلم أن الناقد أراد  أن تقترن حكاية التفرد بأحد ألفاظ التعليل الصرحية : األمر الثَّالث
  :  ومن األمثلة على ذلكـ وهذا كثري ـحبكايته للتفرد اإلعالل 

 ))  َمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِنَأنَّ النَّبيَّ  ((ما قاله الثوري عن حديث املغرية   ـ ١
  . )٣( )) مل جيئ به غريه فعسى أن يكون ومهاً ((:  الَّذي تفرد به أبو قيس عن هزيل

مل يرو هذا  ((:  و حامت الرازي يف حديث تفرد به قران عن أمين بن نابلوقال أب  ـ ٢
أين كان أصحاب أمين بن نابل عن هذا .  احلديث عن أمين إال قران وال أراه حمفوظاً

  . )٤( )) احلديث

وليس مبحفوظ مل جيئ  (( : )) ...َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا  ((وقال أبو داود عن حديث   ـ ٣
  . )٥( )) ان التيمي يف هذا احلديثبه إال سليم

امللك  ال أعلم أحداً رواه عن عطاء غري عبد (( : )) حديث الشفعة ((وقال البخاري يف   ـ ٤
 يبِن الند به ويروى عن جابر عابن أيب سليمان وهو حديثه الَّذي تفر خالف 

  . )٦( )) هذا

يس له أصل ومل يتابعه عليه أحد ل ((:  )) ...ُآلُُّكْم َراٍع  ((وقال العقيلي يف حديث   ـ ٥
  . )٧( )) عن ابن عيينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٩٥ رقم ٣/٢٢٥ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )١(
   ) .٤٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) . ٤٨ ( )) أسئلة الربقاين ((    )٢(
   ) .٧٧(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) . ٢٠٤ ـ ٢٠٣: ص (  ملسلم )) التمييز ((    )٣(
   ) .٧٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ٨٨٦ رقم ١/٦٢٧(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٤(
   ) .٢٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١/٣٢٠ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .٨٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ٥٧١: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٦(
   ) .٤١(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١/٤٩ ( )) الضعفاء ((    )٧(
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١٦٦ 

 هذا )) ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ((وقال البزار يف حديث ابن مسعود   ـ ٦
، وأحسب أن عمر بن شبة أخطأ   إال من هذا الوجها نعلمه يروي عن عبد احلديث ال
  . )١( )) ... يتابعه عليه أحد فيه ألنه مل

اْلَبْس َجِديًدا ، َوِعْش َحِميًدا  ((زة بن حممد الكناين يف حديث أنس وقال مح  ـ ٧
  . )٢( )) ال أعلم أحداً رواه عن الزهري غري معمر وما أحسبه بالصحيح ((:  )) ...

، وأن ذكره يف سياق كالمه  ومن هذه األمثلة يظهر جلياً أن التفرد دل الناقد على العلّة
  . الردمبثابة تعليل احلكم ب

sÛbŞrÛa@kÜİ½a @ZåíŠdn½a@œÈi@†äÇ@òÜÈÛa@óÜÇ@…ČŠÐŞnÛa@òÛü…@ÑÈ™ N@ @

ويطلق كثرياً .  تبني مما سبق أن التفرد يطلق ويراد به اإلخبار عن احلديث بالتفرد
،  ويظهر أن هذا التفصيل مل يراعه بعض املتأخرين.  ويضمن معىن الرد ال جمرد اإلخبار

ومما ميثل به على .  ت تدل على أن التفرد عندهم ليس بعلة وال يدل على العلّةفأطلقوا عبارا
 بن دينار عن ابن عمر ا ما تفرد به ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد:  ذلك
وقد أنكره أمحد .  )) َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم عتَق ((:   اقال رسول :  قال

ومع هذا فقد صححه مجع من .  )٣( ي والبيهقي ونصوا على تفرد ضمرة بهوالترمذي والنسائ
فهذا خرب صحيح كل  ((:  منهم ابن حزم يف قوله.  ، ومل يعتدوا بداللة التفرد أهل العلم

وقد تعلل فيه الطوائف املذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ .  رواته ثقات تقوم به احلجة
؟ ومىت حلقتم باملعتزلة يف أن ال تقبلوا ما رواه الواحد  ذا انفرد بهفكان ماذا إ:  فقلنا.  فيه

؟ فأما دعوى أَنه أخطأ فيه فباطل ألا  وكم خرب انفرد به راويه فقبلتموه.  عن الواحد
دعوى بال برهان وهذا موضع قبل احلنيفيون وقالوا به ومل يروا انفراد ضمرة به 

  . )٤( )) ... علَّة

تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة  ((:  )) أحكامه ((احلق يف  وقال عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ظر ين ) ٢٠٢٣ رقم ٥/٣٨٩ ( )) مسند البزار ((    )١(
   ) .٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ٦٩٥٠ رقم ٥/٣٩٧ ( )) حتفة األشراف ((    )٢(
   ) .٨٤(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر تفصيله يف     )٣(
   ) .٢٠٣ ـ ٩/٢٠٢ ( )) احمللَّى ((    )٤(
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١٦٧ 

، وال إرسال من أرسله وال  ، وال يضر انفراده به ، واحلديث صحيح إذا أسنده ثقة ثقة
ولو نظرنا .  وهذا الَّذي قاله أبو حممد هو الصواب:  قال ابن القطَّان.  )) وقف من وقفه

ها ما روي متصالً ومل يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسالً أو موقوفاً إال األحاديث مل جند من
فجعل ذلك علَّة يف :  ، قال ، وذلك الشتهار احلديث وانتقاله على ألسنة الناس القليل

  . )١( )) األخبار ال معىن له
.  ، وقد صححه مجاعة فالصواب أن هذا احلديث ذا اإلسناد صحيح ((:  وقال األلباين

:  ) ١٠/٢٩٠ ( )) اجلوهر النقي ((قد أحسن ابن التركماين الرد على البيهقي فقال يف و
ليس انفراد ضمرة به دليالً على أَنه غري حمفوظ وال يوجب ذلك علَّة فيه ألنه من :  قلت ((

ي فال أدر.   واحلديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً وال يضره تفردهـالثِّقات املأمونني 
  . )٢( )) من أين وهم يف هذا احلديث راويه كما زعم البيهقي

وال شك أن إغفال داللة التفرد على العلّة يتسبب يف اختزال جانب مهم من النقد عند 
؛ ألن حكاية التفرد كثرية جدا يف كالمهم  ، يتأثَّر به ميزان القبول والرد األئمة املتقدمني

  . هم على طائفة كثرية من األحاديثوهي متضمنة أحكام

א א: א א א מ א א א : א
يطلق النقّاد على احلديث املعل أحياناً ألفاظاً للتعليل ليس فيها ذكر للتفرد على ما ظهر 

  : )٣( اظ مرتبة حسب كثراومن تلك األلف.  من الدراسة التطبيقية
  . )٤( )) غلط فيه ((،  )) أخطأ فيه ((،  )) وهم فيه ((  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٢٧٩ ( )) نصب الراية ((    )١(
   ) .٦/١٧٠  ()) إرواء الغليل ((    )٢(
كما تدله . وقد حرصت على إيراد هذه األلفاظ ونسبتها إىل قائليها لتدل القارئ على معانيها من سياقها     )٣(

  .على أكثر النقّاد استخداماً هلذه األلفاظ 
 )) ت . د ((ينظر . هذه أكثر األلفاظ وروداً مما يدل على أا األصل يف هذا الباب وأن غريها يعرب ا عنها     )٤(

: قال البخاري  ) ١٢( و ح رقم  . )) وهم فيه أبو األحوص يف إسناده ومتنه ((: قال الدارقطين  ) ٦( ح رقم 
 و ح )) وهم ((:  وقال أبو حامت )) خطأ أخطأ فيه معمر ((: وقال الترمذي  . )) وهم فيه معمر ليس له أصل ((

 ((: قال البخاري  ) ١٥( و ح رقم  . )) إسناده  أخطأ ـ أي معمر ـ يف((: قال ابن رجب  ) ١٤(  رقم
 وهو عند أهل ((: قال ابن عبد الرب  ) ٢١( و ح رقم  . ))... أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر 

قال  ) ٣١( و ح رقم  . )) وقول أيب عاصم وهم ((: قال الدارقطين  ) ٢٢( و ح رقم  . ))... احلديث خطأ 
= 
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١٦٨ 

  . )١( )) حديث منكر ((  ـ ٢

  . )٢( غري حمفوظ  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 أخطأ فيه عيسى بن ((: قال أمحد  ) ٣٤( و ح رقم  . )) غري حمفوظ وأخطأ فيه محاد بن سلمة (( :ابن املديين 
: قال أمحد  ) ٣٦( و ح رقم  . )) نظن أن عيسى وهم فيه ((: وقال أبو زرعة وأبو حامت الرازيان  . ))يونس 

قال سفيان  ) ٣٩ ( و ح رقم . ))حدث به عيسى وليس هو يف كتابة غلط فيه وليس هو من حديثه  ((
و  . )) هو عندي غلط ((: قال أمحد  ) ٤٠( و ح رقم . وكذا قاله يزيد بن هارون  . )) هو وهم ((:  الثوري

: قال أبو حامت  ) ٥٠( و ح رقم  . )) هو وهم كان ابن عيينة يرويه مرسالً ((: قال البخاري  ) ٤١( ح رقم 
 ٧٥( و ح رقم  . )) وهم جرير بن حازم يف هذا احلديث ((: ي قال البخار ) ٦٦( و ح رقم  . ))هذا خطأ  ((
ابن  ) ٩١( و ح رقم  . )) مثل هذا وهم ((: قال شعبة  ) ٨٨( و ح رقم  . )) هذا غلط ((: قال أبو حامت ) 

   .)) هذا غلط ((:  معني
حديثاً منكراً حديث  روى ((: قال أمحد  ) ١٧(  رقم ))ت .  د ((ينظر . وهذا يلي ما سبق يف الكثرة     )١(

و ح  . )) هذا حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث قائم ((: قال أبو داود  ) ١٩( و ح رقم  . ))املواقيت 
 ٣٢( و ح رقم  . )) هذا حديث منكر ((: قال أمحد  ) ٢٨( و ح رقم . أنكره أبو حامت الرازي  ) ٢٤( رقم 

قال  ) ٥١( و ح رقم  . )) منكر ضعيف ((: قال ابن املديين  ) ٤٣( و ح رقم  . )) منكر ((: قال أبو حامت ) 
 ) ٦٤( و ح رقم  . )) هذا حديث منكر ((: قال أمحد  ) ٥٨( و ح رقم  . )) هذا حديث منكر ((: أبو حامت 

و ح  . ))جعل يكتب من حفظه ولعله توهم هذا ...  هذا حديث منكر ، ما أرى هذا بشيء ((: قال أمحد 
 ) ٨٢( و ح رقم  . ))...  هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة ((:  قال ابن املديين  )٧٤ (رقم 

 هذا ((: قال البخاري  ) ٨٣( و ح رقم  . )) هذا حديث منكر ، وكان عبد الرمحن ال حيدث به ((: قال أمحد 
 هذا حديث منكر ((:  وقال أبو حامت . ))، وسعيد بن اخلمس كان قليل احلديث ويروون عنه مناكري  منكر

إن : لو قال رجل :  أنكره أمحد ورده رداً شديداً وقال ((: قال ابن حجر  ) ٨٤( و ح رقم  . ))ذا اإلسناد 
وليس العمل على هذا ال ...  هذا حديث منكر ((: قال أمحد  ) ٨٨( و ح رقم  . ))هذا كذب ملا كان خمطئاً 

 هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو ((... ل الربدجيي قا ) ٨٩( و ح رقم  . ))شفعة إال خلليط 
: قال الساجي  ) ١٠٠( و ح رقم  . )) هذا حديث منكر ((: قال أبو زرعة  ) ٩١( ح رقم  و . ))ابن عاصم 

   .)) روى ـ أي ابن أيب رواد ـ عن مالك حديثاً منكراً عن زيد ابن أسلم ((
 علم املراد به وأنه يطلق على اخلطأ والوهم والضعيف )) املنكر ((طالق ومن تأمل أقواهلم هذه يف إ: قلت     

  . تعاىل اوالعلم عند . بل هو أقرب إىل معىن اخلطأ . وأنه ال يتقيد مبا رواه الضعيف خمالفاً للثقة . والكذب 
 ) ٣١( اله أيضاً يف ح رقم وق ، )) وهو حديث غري حمفوظ ((: قال الترمذي  ) ١٢(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٢(

 وهذا ((: قال النسائي  ) ٦٢( و ح رقم  . )) خناف أن ال يكون حمفوظاً ((: قال أبو داود  ) ٣٦( و ح . 
 ) ٨٥( و ح رقم  . )) وحديث أنس غري حمفوظ ((: قال الترمذي  ) ٦٧( و ح رقم  . ))احلديث غري حمفوظ 

) غري معروف ( مل يظهر يل أنه خيتلف عن قوهلم : قلت  . ))خطأ وهو ...  وهو غري حمفوظ ((: قال البخاري 
.  
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١٦٩ 

  . )١( ليس له أصل  ـ ٤

  . )٢( )) ليس من ذا شيء ((،  )) مل يصح يف هذا حديث ((  ـ ٥

  . )٣( موضوع  ـ ٦

  . )٤( شاذ  ـ ٧

  . )٥( كذب  ـ ٨

  . )٦( باطل  ـ ٩

  . )٧( دخل له حديث يف حديث  ـ ١٠

  . )٨( فيه نظر  ـ ١١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )) ليس هذا يف كتب إبراهيم ال ينبغي أن يكون له أصل ((: قال أمحد  ) ٢٦(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )١(

  نظرت((: قال أمحد بن صاحل  ) ٥٥( و ح  . )) هذا حديث ال أصل له ((: قال أبو حامت  ) ٢٧( ح رقم  و
 قال اإلمام ((: قال ابن القيم  ) ٨٤( و ح رقم  . ))يف كتب سليمان بن بالل فلم أجد هلذين احلديثني أصالً 

 ((: قال ابن حبان عنه  ) ٩٦( و ح رقم  . ))إنه ثقة ، ِإالَّ أنه روى حديثني ليس هلما أصل : أمحد عن ضمرة 
   .))ليس له أصل يرجع إليه 

 ) ٢٣( و ح رقم  . )) وحديث ابن عمر ليس بشيء ((: قال البخاري  ) ٢٠(  رقم  ح))ت .  د ((: ينظر     )٢(
: وقال أمحد  . )) ومل يصح ((: وقال البخاري  ) ٣٦(  و ح رقم )) ومل يصح يف هذا حديث ((: قال العقيلي 

قال  ) ٣٩ (  و ح رقم)) ليس من ذلك شيء ((: قال ابن املديين  ) ٤٦( و ح رقم  . ))وليس هو من حديثه  ((
  .وكذا قاله أبو داود  . )) إنه ليس بصحيح ((: أمحد 

و ح رقم  . )) فنظرنا فإذا احلديث موضوع وقتيبة مأمون ((: قال احلاكم  ) ١٩(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٣(
ث  هذا حدي((: ويف موضع آخر قال  . )) هذا حديث عندي موضوع ذا اإلسناد ((: قال أبو حامت  ) ٨٣ (

  .املوضع  عنده مبعىن يف هذا )) املوضوع (( و )) املنكر ((ظهر أن :  قلت ))منكر ذا اإلسناد 
 نظرنا فلم جند ليزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل رواية ، ((: قال احلاكم  ) ١٩(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٤(

وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غري وال وجدنا هذا املنت ذه السياقة عند أحد من أصحاب الطفيل ، 
 حديث محاد بن ((: قال محمد بن حيىي الذهلي  ) ٣١( و ح رقم  . ))... احلديث شاذ : أيب الطفيل فقلنا 

  . ))سلمة ـ وذكره ـ شاذ غري واقع على القلب وهو خالف ما رواه الناس عن ابن عمر 
 هذا كذب حدثين أبو داود موقوفاً وأنكره إنكاراً ((: بن املديين قال ا ) ٤٩(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٥(

  . ))إن هذا كذب ملا كان خمطئاً :  لو قال رجل ((: قال أمحد  ) ٨٤( و ح رقم  . )) شديداً
  . )) باطل سنداً ومتناً ((:  ، قال ابن القيم ٤٢(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٦(
  . )) دخل له حديث يف حديث ((: قال أبو حامت  ) ١٩(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٧(
  . )) هذا حديث فيه نظر ((: قال البخاري  ) ٢٧(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٨(



א: الباب الثَّالث  ÝîÜÈnÛbi@bènÓýÇë@…ŠÐÛa@sí†§a@óÜÇ@†ÓbŞäÛa@bèÔÜİí@Ûa@ÃbÐÛþa:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــ

  

١٧٠ 

  . )١( ال حيل أن يروى  ـ ١٢

: א

أن هذه األلفاظ هي أحكام يطلقها النقّاد على احلديث املردود ومن ذلك الفرد   ـ ١
  . املعلول

  . ، وتتفاوت يف داللتها عليه أا وإن اختلفت معانيها إال أا تتفق على معىن اخلطأ  ـ ٢

وبعضها قليل االستعمال حتى .   من بعضأن بعض هذه األلفاظ أكثر يف االستعمال  ـ ٣
  . ميكن اعتباره لفظاً خاصاً بناقد معني

سبق أن بعض هذه األلفاظ قد يقرن مع حكاية التفرد فتكون حكاية التفرد حينئذ   ـ ٤
فدل ذلك على أن هذه األلفاظ تتكامل مع .  صرحية يف إرادة اإلعالل بداللة االقتران

فإذا أفردت حكاية التفرد أو أفرد هذا اللفظ كان .  لة على العلّةحكاية التفرد يف الدال
وهذا من القرائن املرجحة للقول بأن األصل يف حكاية .  فيه أيضاً معىن الداللة على العلّة

  . الناقد للتفرد إرادة اإلعالل ال جمرد اإلخبار

  : بتأمل هذه األلفاظ جند أا تنقسم إىل قسمني  ـ ٥

،  ، أخطأ وهم ((:  تدل على وقوع خطأ يف احلديث مل حيدد نوعه مثلألفاظ    � أ 
  ... ، ال حيل أن يروى ، فيه نظر ، كذب ، باطل منكر

دخل له حديث  ((:  ألفاظ تدل على وقوع خطأ يف احلديث له معىن معني مثل   � ب 
يف  )٣( وهذا القسم يشبه ما سبق ذكره.  )٢( )) ... ، منكر ، شاذ يف حديث
دأسباب التفهي دالة على اخلطأ ومنبهة ...  ، وحنوها املقلوب واملدرج:  من.  فر

  . كما أن هذه دالة على اخلطأ ونوعه.  على سببه يف نفس الوقت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) ال حيلّ أن يروى هذا احلديث ((: قال أمحد بن صاحل  ) ٣٩(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )١(
 الباطل فيكون حينئذ من النوع الَّذي مل حيدد نوعه ويطلق أحياناًاملنكر واسع اإلطالق فهو يطلق مبعىن اخلطأ و    )٢(

والشاذ مبعىن املنكر يف غالب موارده ـ وهي قليلة ـ . على خمالفة غري القوي أو تفرده مبا ال حيتمل تفرده به 
.  

   ) .١٤١( ص     )٣(
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١٧١ 

  

  



  

   ـ١٧٢ـ 

  
  

ÉiaŞŠÛa@lbjÛa@ @
  )أفراد الثِّقات ( موقف المحدِّثين من 

  وفيه تمهيد ، وثالثة فصول

  

  :الفصل اَألوَّل  

  

א אא
. א 

  ÞŞëþa@szj½aZ@تميز األئمَّة المتقدِّمين على المتأخرين وأسباب ذلك .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@دقة منهج النقد عند األئمَّة المتقدِّمين .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@ضعف متأخري المحدثين مقارنة بما آان عليه األوائل .  

   :الفصل الّثاني

  

א א(א
. )א

  ÞŞëþa@szj½aZ@عرض أقوالهم .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@الدِّراسة والترجيح .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@ تفّرد الثِّقة ( القرائن الَّتي يراعيها األئمَّة النّقاد في( .  

  :الفصل الّثالث  

  

א אא
. )א(

  ÞŞëþa@szj½aZ@عرض أقوالهم .  

  ïãbŞrÛa@szj½aZ@مقارنة هذه األقوال بأقوال األئمَّة المتقدِّمين .  

  sÛbŞrÛa@szj½aZ@مناقشه القول بقبول ما تفرَّد به الثِّقة .  

  



  

١٧٣  

@åß@´q†a@ÑÓìß@I@pbÔğrÛa@…aŠÏcH@ @

 يبثون الَّذين خدموا سنة الناحملد  أفراد الثِّقات ((، ويراد الوقوف على موقفهم من (( 
، فأوائلهم الَّذين عاصروا  ، ليسوا على درجة واحدة يف اإلمامة يف هذا الشأن قبوالً ورداً

،  م، ومتييز الصحيح من السقي ، ودقة النقد زمن التدوين على جانب عظيم من احلفظ
  . )باملتقدمني ( ، إذ وصفوا أوائلهم  فميز أهل العلم بينهما.  مقارنة مبن جاء بعدهم

.  فشاع ذلك على ألسنة أهل العلم.  )باملتأخرين ( ووصفوا من جاء بعدهم 
  : ذلك ومن

التحديد خبمس هو الَّذي استقر عليه عمل أهل احلديث  ((:  قال ابن الصالح  ـ ١
  . )١( )) )حضر ( وملن مل يبلغها ) مسع (  مخس فصاعداً املتأخرين فيكتبون البن

الرمحن  ، وعبد كشعبة )٢( كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن ((:  قال احلافظ العالئي  ـ ٢
، وأمثاهلم يقتضي أن  ، والبخاري ، وأمحد بن حنبل ، وحيىي بن سعيد القطَّان ابن مهدي

 عملهم يف ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إىل ما ال حيكم يف هذه املسألة حبكم كلي بل
  . )٣( )) يقوى عند أحدهم يف كل حديث حديث

اعتمده ابن خزمية من  ((:  الرمحن بن وهب أمحد بن عبد:  وقال ابن حجر يف ترمجة  ـ ٣
  . )٤( )) املتقدمني وابن القطَّان من املتأخرين

، وللنظر فيه جمال   عسراً جداًولذا كان احلكم من املتأخرين ((:  وقال السخاوي  ـ ٤
 التبحر يف علم احلديث والتوسع يف حفظه اخبالف األئمة املتقدمني الَّذين منحهم 

،  ، وابن معني أمحد وابن املديين:  كشعبة والقطَّان وابن مهدي وحنوهم وأصحام مثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٠: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(
  .زيادة الثِّقة : أي     )٢(
   ) .٢/٦٠٤(  البن حجر )) النكت ((    )٣(
   ) .١/٤٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
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١٧٤ 

رمذي والنسائي وابن راهويه وطائفة مثّ أصحام مثل البخاري ومسلم وأيب داود والت
  . )١( )) وهكذا إىل زمن الدارقطين والبيهقي ومل جيئ بعدهم مساٍو هلم وال مقارب

فقد يطلق هذه العبارة أحد املتقدمني ويعين ا من سبقه من األئمة .  والتقدم أمر نسيب
مة بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري واألوزاعي واألئ ((:  كما قال أبو زرعة الرازي

وبالتايل يصعب حتديد زمن .  )٢( )) ... املتقدمني صنفوا هذه الكتب يف اخلطرات والوساوس
) هـ ٣٠٠( وإن كان الذَّهيب جعل سنة .  )) املتقدمني ((معني ملن يستحق أن يكون من 

نة فاحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو س ((:  فارقه بني املتقدمني واملتأخرين فقد قال
 كما مر ـ، فجعل آخرهم البيهقي  حدهم باألعيانوإن كان السخاوي .  )٣( )) ثالمثائة
 ما عرف عنهم من التفوق العلمي )) املتقدمني ((ولذلك ينبغي أن يراعى يف لفظ .  ـ آنفاً

الَّذي كان يعرف  ((:   ونص عليه أبو حامت الرازي يف قولهـ السخاوي آنفاً ـالَّذي أشار إليه 
أمحد بن حنبل وحيىي بن :  صحيح احلديث وسقيمه وعنده متييز ذلك وحيسن علل احلديث

فغري هؤالء تعرف :  قيل له.  ، وبعدهم أبو زرعة كان حيسن ذلك معني وعلي بن املديين
  . )٤( )) ال:  اليوم أحداً قال

يف هذا الشأن وقال ابن رجب مشرياً ألبرز النقّاد املتقدمني الَّذين شهد هلم باإلمامة 
، وأول  فاجلهابذة النقّاد العارفون بعلل احلديث أفراد قليل من أهل احلديث جداً ((:  فقال

، وأخذ ذلك  ، مثّ خلفه أيوب السختياين من اشتهر يف الكالم يف نقد احلديث ابن سريين
 بن ، وعلي أمجد:  ، وأخذ عنهما ، وابن مهدي ، وأخذ عن شعبة حيي القطَّان عنه شعبة
...  ، وأيب حامت ، وأيب زرعة وأخذ عنهم مثل البخاري وأيب داود.  ، وابن معني املديين

، وقل من جاء  ، والدارقطين ، وابن عدي ، والعقيلي وجاء بعد هؤالء مجاعة منهم النسائي
، حتى قال أبو الفرج ابن اجلوزي يف أول كتابه  بعدهم من هو بارع يف معرفة ذلك

قد ذكرنا  ((:  وقال أيضاً.  )٥( ))  أعلمواقلَّ من يفهم هذا ، بل عدم  (( : )) املوضوعات ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٣٧ ( )) فتح املغيث ((    )١(
   ) .١/٥٦١ ( )) سؤاالت الربذعي ((    )٢(
   ) .١/٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .١/٢٢٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٢٤٢ ـ ٢٤١: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٥(
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١٧٥ 

، وأن بساطه قد طوي  ، قل من يعرفه من هذا الشأن يف كتاب العلم أَنه علم جليل
  . )١( )) أزمان منذ

ممن ، وأمثاهلم  فاملتقدمون يصدق على هؤالء األئمة النقّاد الَّذين ذكروا:  وعليه
واملتأخرون هم من .  عاصرهم أو قارب عصرهم وسار على منهجهم يف نقد األحاديث

فاملتقدمون كما هو وصف دال .  تأخر عن عصر الرواية وخالف منهج من ذكروا من األئمة
.  فلزم مراعاة هذين الوصفني يف التفريق بينهما.  على التقدم يف الزمن فإنه مشعر بعلو الرتبة

، إذ أن ذلك متعلق ببيان موقف  دا هذا الباب مبا يدل على الفرق بني الفريقنيلذلك سأب
  . )أفراد الثِّقات ( كل منهما من 
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   ) .٢/٤٦٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(



  

١٧٦  

א א
´qğ†a@åß@åíŠğdn½aë@´ßğ†Ôn½a@´i@åíbjnÛa@ @

א א: א א : א
 أهل العلم على الثناء على األئمة املتقدمني مبا يقطع الطمع يف حلاق غريهم ممن جاء تتابع

، ومن أجل ذلك أصبحت أقواهلم هي املرجع  بعدهم م ومبا يوجب املصري إىل متابعتهم
أمعنوا يف  ((:  وقد وصفهم ابن حبان بقوله.  الَّذي يعرف على أساسه الصحيح من الضعيف

، والتصنيف  ، وواظبوا على السنة واملذاكرة ثروا من الكتابة وأفرطوا يف الرحلةاحلفظ وأك
حتى ِإنَّ أحدهم لو سئل عن عدد األحرف يف السنة لكل سنة منها عدها ...  واملدارسة

  . )١( )) ، وألظهرها ديانة ، ولو زيد فيها ألف أو واو ألخرجها طوعاً عدا

اد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم حذاق النقّ ((:  وقال ابن رجب
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث 

، فيعللون األحاديث بذلك وهذا مما ال يعرب عنه بعبارة  ، وال يشبه حديث فالن فالن
يت اختصوا ا عن سائر أهل ، وإمنا يرجع فيه أهله إىل جمرد الفهم واملعرفة الَّ حتصره
  : والثناء عليهم كثري وتعود أسبابه إىل ما يلي.  )٢( )) العلم

 W K 
:  فقيل له.  كان أمحد بن حنبل حيفظ ألف ألف حديث:  ما قاله أبو زرعة:  ومن ذلك
:   أيبقال:  ، وقال صاحل بن أمحد )٣( )) ؟ قال ذاكرته فأخذت عليه األبواب وما يدريك

  . )٤( )) ، سوى ما كتب إيل كتبت خبطي ألف ألف حديث ((

؟ قال كتبت بيدي  كم كتبت من احلديث:  وقال أمحد بن عقبة سألت حيىي بن معني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٥٨ ( )) مقدمة كتاب اروحني ((    )١(
   ) .٧٥٨ ـ ٢/٧٥٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١/٢٠٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١/٢١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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وإين أظن احملدثني قد كتبوا :  )ابن عقبة :  أي( قال أمحد .  هذه ستمائة ألف حديث
  . )١( )) ، وستمائة ألف بأيديهم ستمائة ألف

ال أجئ حبديث عن  ((:  ـ أي البخاري ـسليم بن جماهد قال يل حممد بن إمساعيل وقال 
، ولست أروي حديثاً من  الصحابة والتابعني إال عرفت مولد أكثرهم ووفام ومساكنهم

 ا إال وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب ـ يعين من املوقوفات ـحديث الصحابة والتابعني 
قدم علينا حممد بن :  وقال علي بن احلسني بن عاصم البيكندي.  )٢( ...  وسنة رسوله

كأين أنظر إىل :  مسعت إسحاق بن راهوية يقول:  إمساعيل فقال له رجل من أصحابنا
، لعل يف  فقال له حممد بن إمساعيل أو تعجب من هذا القول.  سبعني ألف حديث من كتايب

  . )٣( ))  من كتابه وإمنا عىن نفسههذا الزمان من ينظر إىل مائيت ألف ألٍف

أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح وأربعة عشر ألف  ((:  وقال أبو زرعة الرازي
؟  ما بال املزورة حتفظ:  قيل له! ، وعشرة آالف حديث مزورة إسناد يف التفسري والقراءات

  . )٤( )) إذا مر يب منها حديث عرفته:  قال

، على ما ورد يف قول أيب   األحاديث الضعيفةـ للسنة  احتياطاًـومن مجلة ما حفظوا 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأعرف مائيت ألف حديث  ((:  وقال البخاري.  زرعة آنفاً
  . )٥( )) غري صحيح

رأى أمحد بن حنبل حيىي بن معني بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن  ((:  وعن األثرم قال
تكتب صحيفة معمر عن أبان :  فقال له أمحد.  مهأبان عن أنس فإذا أطلع عليه إنسان كت

، أكتب هذه الصحيفة عن عبد  ا  أبا عبدارمحك  ((:  فقال...  ؟ وتعلم أا موضوعة
، حتى ال جيئ بعده  ، وأعلم أا موضوعة الرازق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها

كذبت :  فأقول له.  بت عن أنس، ويرويها عن معمر عن ثا إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢١٨ ( ))جع نفسه  املر((    )١(
   ) .٥١٢: ص  ( )) هدي الساري ((    )٢(
   ) .٥١٢: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١/٢٢٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .١/٢٢٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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١٧٨ 

 تعاىل اوهذا باب يطول جيزم الناظر فيه أن .  )١( )) إمنا هي عن معمر عن أبان ال عن ثابت
 كما يثمر ملن تأمله قطع الطمع يف منحهم تلك املواهب والقدرات ليحفظ م سنة نبيه 

  . ، واحترام أحكامهم وتقدميها على أحكام غريهم مقاربتهم

 Wאאא K 
، وكشفوا به  وهذا كون ألحدهم ملكة وذوقًا متكَّنوا به من متييز الصحيح من السقيم

  . )٢( وأصبحوا يف احلديث كصيارفة النقد فيه.  العلل مهما دقَّت وخفيت

  : ومن الّنصوص الدالة على ذلك

حدثين أبو معمر ، نا :   قال)) العلل ((:   بن اإلمام أمحد يف كتابا ما ذكره عبد  ـ ١
 كنت عند سفيان الثوري فحدثه زائدة عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن:  أسامة قال أبو

  َفَصِعَق َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمْن َشاَء اللَُّه  سعيد بن جبري
]  رموإنك لتحدثنا  إنك ثقة ((:  ال له سفيانفق.  )) هم الشهداء ((:   ، قال ]٦٨: الز ،

من  ((:   ؛ فدعا بكتاب فكتب)) ، وما يقبل قليب أن هذا من حديث سلمة عن ثقة
إين مل :  من شعبة إىل سفيان ((:   ؛ وجاء كتاب شعبة)) ... سفيان بن سعيد إىل شعبة
ي عن سعيد ، ولكن حدثين عمارة بن أيب حفصة عن حجر اهلجر أحدث ذا عن سلمة

  . )٣( )) بن جبري

هذا صحيح وهذا مل يثبت :  إنك تقول للشيء ((:  الرمحن بن مهدي وقيل لعبد  ـ ٢
هذا جيد وهذا :  أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامهك فقال:  ؟ فقال فعمن تقول ذلك

:  ، قال بل أسلِّم له األمر:  ؟ قال رج أكنت تسأله عن من ذلك أو تسلِّم له األمر
  . )٤( فهذا كذلك لطول االسة واملناظرة واخلربة

كنا نأيت األعمش مثّ نأيت سفيان :  وقال أبو داود الطيالسي مسعت زائدة يقول  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فلهذا كان نقدهم ال يقاربه نقد غريهم  ) . ١/٨٩ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
 ينبغي لصاحب احلديث أن يكون مثل الصرييف الَّذي ينتقد الدراهم فإن الدراهم فيها ((: مرو بن قيس قال ع    )٢(

   ) .٢/١٨ ( )) اجلرح والتعديل (( ـ ))الزائف والبهرج وكذلك احلديث 
   ) .٧٧٥ ـ ٢/٧٧٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
  ) . ـ الفاريايب ١/٢٩٦ ( )) تدريب الراوي ((    )٤(
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١٧٩ 

إنا مسعناه من األعمش :  فنقول.  ليس هذا بشيء:  فنعرض عليه ما مسعنا فيقول لبعضنا
صدق سفيان :  فيقول.  ، فنذهب إليه فنقول له اذهبوا إليه فأخربوه:  اآلن فيقول
  . فظهر ذا أن سفيان أعلم من األعمش حبديثه.  )١( )) فنمحاه

أخربين حسن بن عياش :  الرمحن بن مهدي يقول مسعت عبد:  وقال علي بن املديين  ـ ٤
هذا من :  كنا نأيت سفيان بالعشي فنعرض عليه ما مسعنا من حمدث مساه فيقول:  قال

  . )٢( )) ، وليس هذا من حديثه حديثه
هذا خطأ فأقول :  كان حيىي بن معني يقول يف احلديث ((:  وقال سليمان بن حرب  ـ ٥

  . )٣( )) ، فال يدري فأنظر يف األصل فأجده كما قال كيف صوابه
وسألت أيب عن حديث رواه أمحد بن حنبل وفضل األعرج  ((:  وقال ابن أيب حامت  ـ ٦

شبيب عن أيب وهب اجلشمي عن هشام بن سعيد عن حممد بن مهاجر عن عقيل بن 
َسمُّوا َأْوَالَدُآْم َأْسَماَء اَألْنِبَياِء  ((:   اقال رسول :  وكانت له صحبة قال

... (( .  
،  ، وفاتين من أمحد وأنكرته يف نفسي مسعت هذا احلديث من فضل األعرج:  قال أيب

،  ابنا يستغربون، وكان أصح وكان يقع يف قليب أَنه أبو وهب الكالعي صاحب مكحول
، فإذا قد حدثنا ابن املصفى عن أيب  ، مثّ قدمت محص فال ميكنين أن أقول شيئاً ملَا رواه أمحد

:  املغرية قال حدثين حممد بن مهاجر قال حدثين عقيل بن سعيد عن أيب وهب الكالعي قال
 يبقَالَ الن  : ت أن إنكاري كان ، وعلم )٤( فعلمت أن ذلك باطل: وذكره ، قال أيب
؟ فإين أنكرته حني مسعت به قبل  فعجبت من أمحد بن حنبل كيف خفي عليه...  صحيحاً

  . )٥( )) ... أن أقف عليه
كان يستغرب منه  )٦( )) مل يكن له جواب ((وهذا النقد الَّذي لو سئل عنه الناقد رمبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٠ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٢/٢٠(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .١/٢١٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
  .وهذا من إطالق الباطل على اخلطأ     )٤(
   ) .٢٤٥١ رقم ٣/٤٠٦ ( )) علل احلديث ((    )٥(
قال ابن  . )) معرفة احلديث إهلام ((: قال ابن مهدي : قال ابن منري  ) ١/١٩٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(

= 
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١٨٠ 

مسعت أيب :  قال ابن أيب حامت.  يف زمام الَّذين مل يعنوا بنقد األخبار )١( بعض املتفقهة
جاءين رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي :  يقول

، وقلت يف بعضه  هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث يف حديث:  فقلت يف بعضها
هذا حديث :  ، وقلت يف بعضه هذا حديث منكر:  هذا حديث باطل وقلت يف بعضه

، وأن هذا  من أين علمت أن هذا خطأ:  فقال يل.   ذلك أحاديث صحاح، وسائر كذب
، وأين كذبت يف حديث  ؟ أخربك راوي هذا الكتاب بأين غلطت باطل وأن هذا كذب

، وأن  ال ما أدري هذا اجلزء من رواية من هو غري أين أعلم أن هذا خطأ:  فقلت.  ؟ كذا
ما هذا :  قلت:  ؟ قال تدعي الغيب:  فقال.  هذا احلديث باطل وأن هذا احلديث كذب

سل عما قلت من حيسن مثل ما :  قلت.  فما الدليل على ما تقول:  قال.  ادعاء الغيب
من هو الَّذي حيسن مثل ما :  قال.  أحسن فإن اتفقنا علمت أنا مل جنازف ومل نقله إال بفهم

هذا :  ت نعم قال؟ قل ويقول أبو زرعة مثل ما قلت:  قال.  أبو زرعة:  ؟ قلت حتسن
، وقد كتب ألفاظ ما  فأخذ فكتب يف كاغٍد ألفاظي يف تلك األحاديث مثّ رجع إيل.  عجب

:  هو كذب قلت:  فما قلت أَنه باطل قال أبو زرعة.  تكلم به أبو زرعة يف تلك األحاديث
 منكر هو باطل وما قلت أَنه:  الكذب والباطل واحد وما قلت أَنه كذب قال أبو زرعة

فقال ما .  وما قلت أَنه صحاح قال أبو زرعة هو صحاح.  هو منكر كما قلت:  قال
  . )٢( )) ... أعجب هذا تتفقان من غري مواطأة فيما بينكما

 Wאאא K 
  . وهذا األمر هيأ هلم مشافهة الرواة ومعاينة أصوهلم املكتوبة

  : تهم للرواة ما يليومن األمثلة على مشافه.  )أ 

 َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َأنَّ النَّبيَّ  (( بن دينار عن ابن عمر ا ملَّا حدث عبد  ـ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   .)) صدق ، لو قلت له من أين ؟ مل يكن له جواب ((:  منري

  .وكانوا يسمون بأهل الرأي     )١(
  :وهذا يؤخذ منه ما يلي  ) ٣٥٠ ـ ١/٣٤٩ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(

  . هو فرع عن سعة علمهم ذا الشأن  هذا الذوق احلديثي عند أولئك األئمة النقّاد إمناـ    
 أن منهج األئمة النقّاد املتقدمني واحد ، السيما كرباءهم ، والدليل على ذلك اتفاق أيب حامت وأيب زرعة ـ    

  .على رد هذه األحاديث من غري مواطأة بينهما 
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١٨١ 

؟   بن دينار هل مسعته من ابن عمرا استحلفت عبد ((:  ، قال شعبة )) َوَعْن ِهَبِتِه
  . )١( )) يل فحلف

ُآنَّا َنْعِزُل َعَلى  ((:  قالوروى الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر   ـ ٢
أنت مسعته من  : ـ ، فقلت أي شعبة ))  َواْلُقْرآُن َيْنِزُلَعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

  . )٢( )) ال:  ـ  أي عمروـ؟ قال  جابر

ال حيل لك أن :  إيت جرير بن حازم فقل له:   قال يل شعبةـ أيضاً ـوقال أبو داود   ـ ٣
ه؟  وكيف ذلك:  قال أبو داود قلت لشعبة.   يكذبتروي عن احلسن بن عمارة فإن

قلت :  ؟ قال قال قلت له بأي شيء.  حدثنا عن احلكم بأشياء مل أجد هلا أصالً:  قال
 يبللحكم أصلى النفقال احلسن بن عمارة .  مل يصل عليهم:  ؟ فقال  على قتلى أحد

 . )) ى َعَلْيِهْم َوَدَفَنُهْم َصلَِّإنَّ النَِّبيَّ  ((عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس 
من حديث من :  قلت.  يصلى عليهم:  ؟ قال قلت للحكم ما تقول يف أوالد الزنا

، فقال احلسن بن عمارة حدثنا احلكم عن  يروي عن احلسن البصري:  ؟ قال يروى
  . )٣( )) علي حيىي بن اجلزار عن

مقارنة ما يرويه مبا عند فشعبة حكم على احلسن بن عمارة بالكذب بعد مشافهته و   
  . شيخه احلكم

 َرَأْيُت النَِّبيَّ  ((: روى سفيان بن عينية عن الزهري عن سامل عن أبيه قال   ـ ٤
 ، وخالف سفيان مجع من أصحاب )) َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة

معمراً وابن جريح خيالفانك يف إن :  يا أبا حممد:  فقال ابن املديين لسفيان.  )٤( الزهري
الزهري حدثنيه مسعته .  استقر:   فقالأما يرسالن احلديث عِن النيب :   يعينـهذا 

  . )٥( )) ... من فيه يعبده ويبديه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٧٠ / ١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .١٦٩٧ رقم ٢٣٦: ص  ( )) مسند الطَّيالسي ((    )٢(
   ) .١/٢٤ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٣(
   ) .٦٩( ح رقم : ينظر     )٤(
   ) .٣٥ ـ ٤/٣٤(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٥(
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١٨٢ 

الرزاق عن معمر عن الزهري عن  وورد أن أبا األزهر النيسابوري حدث عن عبد  ـ ٥
َال ُيِحبَُّك ِإالَّ  ((:   إىل علي فقالنظر النيب :  عن ابن عباس قال ا  بن عبدا عبيد

:   ، فأنكره ابن معني على أيب األزهر وقال له)) ُمْؤِمٌن ، َوال َيْبَغُضَك ِإالَّ ُمَناِفٌق
اعلم أبا  ((:   ؟ فقال له أبو األزهر)) الرزاق ذا ومل حيدث به غريك كيف حدثك عبد ((

فصدقه حيىي بن معني ،  (( ـ وذكر كيف حدثه وحده ـ. .. زكريا أين قدمت صنعاء
  . )١( )) إليه واعتذر

  :  أما معاينتهم لألصول فلها أمثلة أيضًا منهاـ) ب 

اْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمَعاًء َواِحٍد  ((أنَّ أبا كريب تفرد عن أيب أسامة حبديث   ـ ١
رازي أنكره وطلب من أيب هشام أن  فلما حدث به أبو هشام الرفاعي أبا زرعة ال)) ...

فرأيته يف كتابه بني سطرين خبط غري اخلط الَّذي  ((:  خيرج إليه كتابه ففعل قال أبو زرعة
  . )٢( )) الكتاب يف

روى حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة   ـ ٢
 يبِن النعقال أمحد بن )) ْنَدُهُم التَّْمُرالَ َيُجوُع َأْهُل َبْيٍت ِع ((:   قال ، 

  . )٣( )) نظرت يف كتب سليمان بن بالل فلم أجد هلذين احلديثني أصالً ((:  صاحل

 الَّذي تفرد به إبراهيم بن )) ...اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش  ((أنكر اإلمام أمحد حديث   ـ ٣
 ؛ ال ينبغي أن يكون ليس هذا يف كتب إبراهيم ((:  سعد عن أبيه عن أنس مرفوعاً وقال

  . )٤( )) أصل له

 الَّذي رواه )) ...َأْسَوُأ النَّاِس َسِرَقًة  ((:  وقال أبو حامت الرازي يف حديث  ـ ٤
 وليس فيه هذا )) الصالة ((وكان الوليد صنف كتاب  ((:  الوليد عن األوزاعي

  . )٥( )) احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٦(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر  ) ٣/١٢٨(  للحاكم )) املستدرك ((    )١(
   ) .١٠( م  ح رق))ت .  د ((ينظر  ) ٩/١٤٧ ( )) تأريخ بغداد ((    )٢(
   ) .٥٥(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر  ) ١٠٩: ص  ( )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم ((    )٣(
   ) .٢٦(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر  ) ١٥٩: ص (  ـ من العلل للخالل ـ )) املنتخب ((    )٤(
   ) .٦٨(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر  ) ١/٣٥١ ( )) علل احلديث ((    )٥(
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١٨٣ 

يتبعون يف أقواهلم وتقبل أحكامهم ألجل هذا استحقوا أن يكونوا أئمة هذا الشأن حبيث 
فمىت وجدنا حديثاً قد حكم إمام من  ((:  ، كما قال ابن حجر يف متييز صحيحه من سقيمه

األئمة املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصحيح احلديث إذا 
 فن أنفع من علم من وقد أشار أبو إسحاق الشاطيب إىل أن علم متقدمي كل.  )١( )) صححه

من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية  ((:  تالهم ويدخل يف هذا متقدموا احملدثني فقال
  ... التحقق به أخذه عن أهله املتحققني به على الكمال والتمام

املشافهة وهي أنفع :   أحدمها: وإذا ثبت َأنَُّه البد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان
، ومدوين الدواوين وهو أيضاً  مطالعة كتب املصنفني:  والطَّريق الثَّاين...   وأسلمهاالطريقني

  : نافع يف بابه بشرطني

، ومعرفة اصطالحات أهله ما   أن حيصل له من فهم مقاصد ذلك العلم املطلوب:اَألوَّل 
  ... يتم له به النظر يف الكتب

، فإم أقعد به من   من أهل العلم املراد أن يتحرى كتب املتقدمني: والشرط الثَّاني
  . ، وأصل ذلك التجربة واخلرب غريهم من املتأخرين

، فاملتأخر ال يبلغ يف الرسوخ يف علم ما  أما التجربة فهو أمر مشاهد يف أي علم كان
فأعمال املتقدمني يف .  ، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري بلغه املتقدم

  . ، وعلومهم يف التحقيق أقعد دينهم على خالف أعمال املتأخرينإصالح دنياهم و

،  ، والتابعون ليسوا كتابعيهم فتحقّق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعني
، وسريهم أنفع ملن أراد األخذ  فلذلك صارت كتب املتقدمني وكالمهم...  وهكذا إىل اآلن

، وخصوصاً علم الشريعة الَّذي هو العروة   كانباالحتياط يف العلم على أي نوع
  . )٢( )) ... الوثقى

א א: א א : א
وله معامل تتمثل .   تعاىل به سنة النيب الألئمة املتقدمني منهج نقدي متميز حفظ 

  : أبرزها فيما يلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٩٩ ـ ٩١/ ١ ( )) املوافقات ((    )٢(
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١٨٤ 

١ـא W 
كل حديث ال يكون عندي من مئة  ((:  ما قاله إبراهيم بن سعيد اجلوهريويدل عليه 
لو مل نكتب احلديث من مائة وجه ما وقعنا  ((:  وقال ابن معني.  )١( )) وجه فأنا فيه يتيم
حنن كتبنا احلديث من ستة أوجه وسبعة أوجه  ((:  وقال أمحد.  )٢( )) على الصواب

  . )٣( ؟ أو حنو هذا وجه واحدنضبطه كيف يضبطه من كتبه من  ومل

٢ـאאא K 
  . )٤( )) إذا أردت أن يصح لك احلديث فاضرب بعضه ببعض ((:  قال ابن املبارك

  . )٥( )) إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غريه ((:  وقال أيوب السختياين

، واحلديث يفسر بعضه  مع طرقه مل تفهمهاحلديث إذا مل جت ((:  وقال اإلمام أمحد
  . )٦( )) بعضاً

  . )٧( )) الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه ((:  وقال ابن املديين

  .وهذه املقارنة هي الَّيت ينشأ عنها الكشف عن العلّة ويعرف ا أحوال الرواة 

عض يتميز صحيحها من فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها بب ((:  يقول اإلمام مسلم
  . )٨( )) سقيمها ويتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من احلفاظ

السبيل إىل معرفة علَّة احلديث أن جيمع بني طرقه وينظر يف  ((:  ويقول اخلطيب البغدادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥١٦(  للذهيب )) تذكرة احلفَّاظ ((    )١(
 لو مل نكتب (( ) : ١١/٨٤ ( )) السير (( يف وأورده الذهيب ) . ٢/٥٩٥( املنتخب منه ـ  ـ ))شاد  اإلر((    )٢(

 من ثالثني ((: بلفظ  ) ٣٣: ص (  البن حبان ))روحني  ا(( ، وهو يف ))احلديث مخسني مرة ما عرفناه 
   .)) وجهاً

   ) .١/٢١٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٢/٢٩٦(  للخطيب )) اجلامع ((    )٤(
   ) .١/١٦٢ ( )) سنن الدارمي ((    )٥(
   ) .٢/٢١٢(  للخطيب )) اجلامع ((    )٦(
   ) .٢/٢١٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
   ) .٢٠٩: ص  ( )) التمييز ((    )٨(
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١٨٥ 

  . )١( )) ، ومرتلتهم يف اإلتقان والضبط اختالف رواته ويعترب مبكام يف احلفظ

  . )٢( )) مدار التعليل يف احلقيقة على بيان االختالف (( : ويقول ابن حجر

ومن تطبيقات النقّاد العملية هلذه املقارنة الَّيت يكشفون ا عن أخطاء الرواة ما قاله ابن 
جاء حيىي بن معني إىل عفان ليسمع :  مسعت حممد بن إبراهيم امللطي يقول:  حبان البسيت

حدثين سبعة عشر  )٣( نعم:  ؟ قال ما مسعتها من أحد:  منه كتب محاد بن سلمة فقال له
، واحندر إىل البصرة  إمنا هو درهم:   ال حدثتك فقالوا:  فقال.  نفساً عن محاد بن سلمة
،  فاحندر إىل البصرة وجاء إىل موسى بن إمساعيل.  شأنك:  فقال.  وأمسع من التبوذكي

مسعتها على الوجه من سبعة عشر :   قال؟ مل تسمع هذه الكتب عن أحد:  فقال له موسى
إن محاد بن سلمة كان :  ؟ فقال وماذا تصنع ذا:  ، فقال ، وأنت الثَّامن عشر نفساً
، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء  ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غريه خيطئ

،   منهم خبالفهم، وقال واحد ، وإذا اجتمعوا على شئ عنه علمت أن اخلطأ من محاد نفسه
  . )٤( )) ، فأميز بني ما أخطأ هو بنفسه وبني ما أخطئ عليه علمت أن اخلطأ منه ال من محاد

٣ـאאאאאאא W 
  : حصر مرويات الرَّاوي المعين عن شيخه) أ 

 W 
 )) ... يسمع حيىي بن اجلزار عن علي إال ثالثة أشياءمل  ((:  قال شبابة عن شعبة  ـ ١

  . )٥( وذكرها

 )) ليس له إال حديث واحد ((:  قال ابن معني.  الزبري عدي عن أنس عِن النيب   ـ ٢
  . )٦( )) َال َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالَّ َوالَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه ((:  يعين حديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٩٥ ( )) اجلامع ((    )١(
   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )٢(
  .ألن نفي النفي إثبات . بلى : ينبغي أن يقول     )٣(
   ) .٣٢: ص  ( )) اروحني ((    )٤(
   ) .٩/١٣٣(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٥(
   ) .٧٣٧ ـ ٢/٧٣٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
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١٨٦ 

:   قال العقيلييد عن أيب بردة عن أيب موسى عِن النيب سفيان بن عينية عن بر  ـ ٣
وألجله قال العقيلي عن  )١( ـ وذكرها ـليس لسفيان ذا اإلسناد غري أربعة أحاديث  ((

 الَّذي تفرد به إبراهيم بن بشار عن ابن عينية وساقه ذا )) ُآلُُّكْم َراٍع ((:  حديث
  . )٣( )) ، وهلا نظائر كثرية )٢( )) ليس له أصل ((:  اإلسناد بأنه

  : معرفة ما صح من حديثه وما لم يصح وله أمثلة منها) ب 

هي صحاح وهي  ((:  قال الربدجيي.  أحاديث حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس  ـ ١
  . )٤( )) ، وسائر حديث حيىي عن أنس فيها نظر ثالثة أحاديث منها حديث فيه اضطراب

مل يصح  ((:  قال سليمان بن حرب:   عن ابن عمرأحاديث محاد بن زيد عن أيوب  ـ ٢
 وألجل هذا احلصر أنكر حديث نافع عن ابن عمر عن )) ذا اإلسناد إال حديث واحد
  . )٥( )) ليس هو عن أيوب قط ((:  عمر يف تقبيل احلجر وقال

روى األعمش  ((:  حدثين علي بن املديين وسليمان الشاذكوين قاال:  قال الكرابيسي  ـ ٣
 ـومسعت حيىي  ((:  قال علي:  أكثر من مائة مل يسمع منها إال أربعة )٦(  سفيانعن أيب

  . )٧( ))  يقول ذلكـأي ابن القطَّان 

  .  معرفة ما طرأ على رواية الرَّاوي من أحوالـج 

א W 
بلغين أن مالكاً نقم على هشام بن عروة حديثه ألهل :  الرمحن بن خراش ما قال عبد  ـ ١

:  قدم الكوفة ثالث مرات قدمة كان يقول فيها:  مثّ قال.  ، وكان ال يرضاه العراق
وقدم الثالثة .  أخربين أيب عن عائشة:  مسعت عائشة والثانية فكان يقول:  حدثين أيب قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٤٩ ـ ٢/٧٤٧ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٢/٧٤٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٧٥١ ـ ٢/٧٣٢ ( )) شرح علل الترمذي ((ينظر املزيد منها يف     )٣(
   ) .٢/٧٣٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٢/٧٣٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   .)) التقريب (( ، كما يف نافع صدوق من الرابعةطلحة بن : هو     )٦(
   ) .٢/٧٤٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٧(
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١٨٧ 

  . )١( ، يعين يرسل عن أبيه أيب عن عائشة:  فكان يقول

اق عن معمر أحب إيل من حديث الرز حديث عبد ((:  وقال أمحد يف رواية األثرم  ـ ٢
 وكان حيدثهم خبطأ ـ يعين باليمن ـهؤالء البصريني كان يتعاهد كتبه وينظر 

  . )٢( )) البصرة يف

كان مهام ال يكاد يرجع إىل :  وقال احلسن بن علي احللواين مسعت عفان يقول  ـ ٣
:  يا عفان:  فقال.  مثّ رجع بعد فنظر يف كتبه...  ، وكان خيالف ، وال ينظر فيه كتابه

  .  تعاىلاكنا خنطئ كثرياً فنستغفر 

وهذا يقتضي أن حديث مهام بآخره أصح ممن مسع منه قدمياً وقد نص :  قال ابن حجر
  . )٣( على ذلك أمحد بن حنبل

ـאא W 
هم ، ومعرفت حذاق النقّاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ((:  قال ابن رجب

بالرجال وأحاديث كل واحد منهم هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث 
 W،  )٤( )) فالن وال يشبه حديث فالن فيعللون األحاديث بذلك 

؟  سألت علياً من أثبت الناس يف حممد بن سريين ((:  الرمحن قال حممد بن عبد  ـ ١
لمة بن علقمة مثّ حبيب بن الشهيد مثّ حيىي بن عتيق مثّ أيوب مثّ ابن عون مثّ س:  فقال

 أثبت )) مسعت حممد بن سريين ((:  وما قال يزيد بن إبراهيم التستري.  هشام بن حسان
، ال تشبه  ألفاظ عاصم األحوال وخالد احلذاء يف حممد واحدة.  عندي من خالد احلذاء
  . )٥( )) ألفاظهم ألفاظ أصحام

يشبه :  ، حديثه مضطرب وقال تركت حديثه ((:   سعد بن سنانوقال أمحد يف  ـ ٢
أحاديثه واهية ال  ((:   وقال اجلوزجاين)) ، ال يشبه أحاديث أنس حديثه حديث احلسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦/٣٥ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )١(
   ) .٢/٦٠٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١١/٧٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢/٧٥٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٦٠ ـ ٢/٥٩(  للبسوي )) املعرفة والتأريخ ((    )٥(



א: الباب الرَّابع  qğ†a@åß@åíŠğdn½aë@´ßğ†Ôn½a@´i@åíbjnÛa´:א
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

١٨٨ 

  . )١( )) تشبه أحاديث الناس عن أنس

وعرض علي بعض  ((:  وقال أبو حامت يف رواية شعيب بن أيب محزة عن ابن املنكدر  ـ ٣
  . )٣( )) ... )٢( ها مشاة حلديث إسحاق بن أيب فروةتلك الكتب فرأيت

  . هذا جانب من األسباب الَّيت ميزت منهج األئمة املتقدمني النقدي على منهج غريهم

وهذه امللكة مل يؤتوها من  ((:  الرمحن املُعلِّمي غريها يف قوله وأضاف إليها العالَّمة عبد
ن الطَّلب والسماع والكتابة وإحصاء أحاديث ، وإمنا هي حصاد رحلة طويلة م فراغ

، وتاريخ والدة  ، وألقام وأنسام وبلدام ، وحفظ أمساء الرجال وكناهم الشيوخ
، ومساعهم  ، وارحتاهلم من بلد إىل آخر ، وابتدائهم يف الطَّلب والسماع ، ووفيام الرواة

،  ، ومع من مسع ، وكيف مسع ، ومىت مسع ، من مسع يف كل بلد من الشيوخ يف البلدان
،  ، ووفيام ، وبلدام ، مثّ معرفة أحوال الشيوخ الَّذين حيدث الراوي عنهم وكيف كتابه

،  ، ومعرفة مرويات الناس عن هؤالء الشيوخ ، وعادم يف التحديث وأوقات حتديثهم
هذا مع .  طول شرحه، إىل غري ذلك مما ي ، واعتبارها ا وعرض مرويات هذا الراوي عليها
، واخلربة بعوائد  ، ومعرفة سائر أخوال الرواة التفصيلية سعة االطالع على األخبار املروية

، ومبظنات اخلطأ  ، وباألسباب الداعية إىل التساهل والكذب الرواة ومقاصدهم وأغراضهم
وغري ...  لفطنة، ودقيق ا ، والفهم الثاقب هذا مع اليقظة التامة.  ، ومداخل اخللل والغلط
  . )٤( )) ذلك

، وشدة  وذا التقرير يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني ((:  هلذا قال ابن حجر
، وصحة نظرهم وتقدمهم مبا يوجب املصري إىل تقليدهم يف ذلك  ، وقوة حبثهم فحصهم

  . )٥( )) والتسليم هلم فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٧٥٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   .)) التقريب ((كما يف . وهو متروك     )٢(
   ) .١/٧٦٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .١/١٠ ( )) النكت اجلياد ((    )٤(
   ) .٢/٧٢٦ ( )) النكت ((    )٥(
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١٨٩ 

א אא: א : א
 ) ٤٦٣:  ت( وقد أشار إىل هذا الضعف مجع من أهل العلم منهم اخلطيب البغدادي 

، ال  ، خال من معرفة فقهه وأكثر كتبة احلديث يف هذا الزمان بعيد من حفظه ((:  يف قوله
ن عن ، وال يسألو ، وال مييزون بني معدل من الرواة وجمروح يفرقون بني معلل وصحيح
، مع أم قد اذهبوا يف  ، وال يبحثون عن معىن خفي عليهم علمه لفظ أشكل عليهم رمسه

، فجعلوا ألهل البدع من املتكلمني  ، وبعدت يف الرحلة لسماعه أسفارهم كتبه أعمارهم
، ومن شغل فيه بسماع  وملن غلب عليه الرأي من املتفقهني طريقاً إىل الطعن على أهل اآلثار

، ونبزوهم بأسوأ املقاالت وأطلقوا   واألخبار حتى وصفوهم بضروب اجلهاالتاألحاديث
وحق ملن كانت حاله هذه أن يطلق ...  ، وتظاهروا بعيب املتقدمني وثلبهم ألسنتهم بسبهم
  . )١( )) ، ويشنع عليه بضروب التشنيع فيه القول الفظيع

 ويسمع مخسني سنة وجيمع فترى احملدث يكتب ((:   )٥٩٧ت (  وقال ابن اجلوزي ـ
، ولو وقعت له حادثة يف صالته الفتقر إىل بعض أحداث املتفقهة  الكتب وال يدري ما فيها

:  ، وؤالء متكن الطاعنون على احملدثني فقالوا الَّذين يترددون إليه لسماع احلديث منه
مل حبديث فإن أفلح أحدهم ونظر يف حديثه فرمبا ع.  زوامل أسفار ال يدرون ما معهم

، ورمبا فهم من احلديث ما يفهم العامي جلاهل وعمل بذلك وليس باملراد من  منسوخ
  . )٢( )) احلديث

، عظيمة  ولقد كان شأن احلديث فيما مضى عظيماً ((:   )٦٤٣(  قال ابن الصالح ـ
 ، وأفنان فنونه ، وكانت علومهم حبيام حية ، رفيعة مقادير حفاظه ومحلته مجوع طلبته
، حتى  ، ومل يزل يف اندراس ، فلم يزالوا يف انقراض ، ومغانيه بأهله آهلة ببقائهم غضة

ال تعىن على .  ، ضعيفة العدد آضت به احلال إىل أن صار أهله إمنا هم شرذمة قليلة العدد
 مطرحني.  ، وال تتعىن يف تقييده بأكثر من كتابته عطالً ألغلب يف حتمله بأكثر من مساعه غفالًا

مشكله ، فحني كاد الباحث عن  ، مباعدين معارفه الَّيت ا فخم أمره علومه الَّيت ا جل قدره
 الكرمي تبارك وتعاىل وله ا، من  ، والسائل عن علمه ال يلقى به عارفاً ال يلفي له كاشفاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٣ ـ ٢/٧١ ( ))قّه  الفقيه واملتف((    )١(
   ) .١٣٢: ص  ( )) تلبيس إبليس ((    )٢(
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  . )١( )) ... ةهذا الَّذي باح بأسراره اخلفي (( )) معرفة أنواع علم احلديث ((احلمد أمجع بكتاب 

 وقد رد الذَّهيب على من انتقد احملدثني املتقدمني ومل يفرق بينهم وبني احملدثني املتأخرين ـ
، وال تنظر إىل هؤالء احلفاظ  أرفق بنفسك والزم اإلنصاف! فباهللا عليك يا شيخ  ((:  فقال

،  جنس حمدثي زماننا، وال تعتقد فيهم أم من  ، وال ترمقنهم بعني النقص النظر الشزر
، عامل بسبيل   إال وهو بصري بالدينـ وهللا احلمد ـ، فما يف من مسيت أحد  حاشا وكال

فإين أحسبك لفرط .  ، وليس يف كبار حمدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك يف املعرفة النجاة
 زرعة ي شئ أبو؟ وأ ؟ وما ابن املديين أمحد من ـ إن أعوزك املقال ـهواك تقول بلسان احلال 

، وال  ؟ وال يفقهون الرأي ؟ وما أصوله ، وال يدرون ما الفقه ؟ هؤالء حمدثون وأبو داود
 ا، وال يعرفون  وال خربة هلم بالربهان واملنطق.  ، والدقائق ، واملعاين علم هلم بالبيان

نافع هو ما جاء فالعلم ال.  ، أو انطق بعلم فاسكت حبلم.  ، وال هم من فقهاء امللة بالدليل
فال .  ولكن نسبتك إىل أئمة الفقه كنسبة حمدثي عصرنا إىل أئمة احلديث.  عن أمثال هؤالء
ويف موضع آخر أشار .  )٢( )) ... وإمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذو الفضل.  حنن وال أنت

شوا وتبدل الناس ، وتال فلقد تفاىن أصحاب احلديث ((:  الذَّهيب إىل تغري حال احملدثني فقال
بطلبة يهزأ م أعداء احلديث والسنة ويسخرون منهم وصار علماء العصر يف الغالب 

،  ، ومكبني على عقليات من حكمة األوائل عاكفني على التقليد يف الفروع من غري حترير
، والحت  ، واستحكمت األهواء ، من غري أن يتعقلوا أكثرها فعم البالء وآراء املتكلمني

  . )٣( )) ... ، وقبضه من الناس ئ رفع العلممباد

أن احملدثني يف هذه األعصار الَّذين حتدث عنهم هؤالء العلماء :  يؤخذ من هذه األقوال
، والتمييز بني الصحيح  قد ضعفوا مقارنة مبا كان عليه األئمة املتقدمون يف احلفظ واإلتقان

 أن يضعف إدراكهم ملنهج األئمة املتقدمني يف وأَنه ال يستبعد مع ضعف حاهلم.  والسقيم
دالح .  القبول والرإىل القول بإغالق باب  ) ٦٤٣:  ت( ولعل هذا هو الَّذي دفع ابن الص

إذا وجدنا فيما  ((:  احلكم على األحاديث ملا رأى من حمدثي زمانه على ما ورد يف قوله
، ومل جنده يف أحد الصحيحني ،   اإلسناديروى من أجزاء احلديث وغريها حديثاً صحيحاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٢: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(
   ) .٦٢٨ ـ ٢/٦٢٧ ( )) تذكرة احلفّاظ ((    )٢(
   ) .٥٣٠/ ٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
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وال منصوصاً على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلديث املعتمدة املشهورة فإنا ال نتجاسر 
، فقد تعذر يف هذه األعصار االستقالل بإدراك الصحيح مبجرد اعتبار  على اجلزم بصحته

 رجاله من اعتمد يف روايته على ما يف كتابه ، ألنه ما من إسناد من ذلك إال وجتد يف األسانيد
فآل األمر إذاً يف معرفة الصحيح .  عرياً عما يشترط يف الصحيح من احلفظ والضبط واإلتقان

  . )١( )) ... واحلسن إىل االعتماد على ما نص عليه أئمة احلديث يف تصانيفهم املعمدة املشهورة

 أكثر فيه من األدلة )) املنهج املقترح ((:   بعنوانحامت الشريف حبث:  ولشيخنا الدكتور
والنقول على أن النقص يف علوم احملدثني املتقدمني بدأ بنهاية القرن الثَّالث مثّ مل يزل يف 

وتدوين السنة مجيعها بانتهاء القرن الثَّالث هو ما جعل األئمة بعد ذلك  ((:  تناقص ومما قال
؛ ألنَّ الغرض من الرواية  )يف العدالة والضبط :  أي( الرواية يتخففون من شروط الراوي و

 مثّ ذكر القرن الرابع وأشهر احملدثني فيه )) ... أصبح اإلبقاء على خصيصة اإلسناد هلذه األمة
، ومع ازدهاره باحلديث  ويبدو أن هذا العصر مع وجود أمثال هؤالء األئمة الكبار ((:  وقال

وكما حيصل لغالب املوروثات ممن ( له لتركة القرن السابق له إال أَنه ، ومع حتم وعلومه
أعين :  ، خيشى أن تكون بداية ضياع ذلك التراث العظيم بدت فيه بوادر ضعف) يرثها 

  . )٢( )) مصطلح احلديث دون تدوينه

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال أولئك األئمة برد  وهذا الَّذي ذهب إليه قول حسن ، إذ فيه إحياء ألقو١٧: ص  ( )) علوم احلديث ((    )١(

الناس إليها ، ولئال يقدم على هذا األمر اخلطري ـ وهو تعاطي التصحيح والتضعيف ـ من ال حيسنه فيختلط 
  .صحيح السنة حينئذ بسقيمها 

   ) .٦٢ ـ ٥٣: ص  ( )) املنهج املقترح ((    )٢(



  

١٩٢  

א א
´ßğ†Ôn½a@´q†a@ÑÓìß IQH @åß@I@pbÔğrÛa@…aŠÏcH@ @

:
أن ندرك أن الغرائب واألفراد ) أفراد الثِّقات ( مما يعني عل فهم موقف األئمة النقّاد من 

  : ومن ذلك.  لذلك كثر حتذيرهم منها.  هي يف اجلملة عندهم مظنة اخلطأ والوهم

  . )٢( )) ، وخري العلم الظاهر الَّذي قد رواه الناس شر العلم الغريب ((:  قال مالك  ـ ١

  . )٣( )) العلم الَّذي جييئك من هاهنا وهاهنا ((:  ن املباركوقال اب  ـ ٢

كانوا يكرهون غريب احلديث وغريب  ((:  وروى األعمش عن إبراهيم قال  ـ ٣
  . )٤( )) الكالم

  . )٥( )) من طلب غرائب احلديث كذب ((:  وقال أبو يوسف  ـ ٤

اية غريب ينبغي للرجل أن يتوقى رو ((:  وقال زهري بن معاوية ليس لعيسى بن يونس  ـ ٥
، فإين أعرف رجالً كان يصلي يف اليوم مائيت ركعة ما أفسده عند الناس إال  احلديث

  . )٦( )) رواية غريب احلديث

شر احلديث الغرائب الَّيت ال يعمل ا  ((:  وأكثر اإلمام أمحد من ذم الغرائب فقد قال  ـ ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختريت هذه الفترة الزمنية ألن نقد ابن و) .  هـ ٣٠٠( الَّذين عاصروا زمن التدوين والذين عاشوا إىل سنة     )١(

قد حصل فيه بعض )  هـ ٤٠٥: ت ( واحلاكم )  هـ ٣٥٤: ت ( وابن حبان )  هـ ٣١١: ت ( خزمية 
. وهو ما أثبتته الدراسة التطبيقية  ) . ١/٢٩٠ ( )) النكت ((التغري عمن سبقهم على ما أشار إليه ابن حجر يف 

  . عن أقواهلم وأقوال من جاء بعدهم فقصد متييز أقوال من سبقهم
   ) .١/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
  .وكأن مفهوم قوله أن الغريب ليس من العلم  ) ١/٤٠٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .١/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
  ) . ٤٠٨ ـ ١/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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لغرائب ما أقل الفقه تركوا احلديث وأقبلوا على ا ((:  وقال.  )١( )) وال يعتمد عليها
إذا مسعت أصحاب احلديث  ((:  وقد أشار إىل أا مظنة للخطأ يف قوله.  )٢( )) فيهم

هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أَنه خطأ أو دخل حديث يف حديث أو خطأ :  يقولون
وإذا مسعتهم .  ، وإن كان قد روى شعبة وسفيان ، أو ليس له إسناد من احملدث
ال تكتبوا  ((:  وقال يف موضع آخر.  )٣( ))  ال شيء فأعلم أَنه حديث صحيح: يقولون

  . )٤( )) هذه األحاديث الغرائب فإا مناكري وعامتها عن الضعفاء

واألحاديث الَّيت  ((:   بأنه جتنب فيها الغرائب فقال)) سننه ((ومدح أبو داود أحاديث   ـ ٧
 وهي عند كل من كتب شيئاً من احلديث  أكثرها مشاهري)) كتاب السنن ((وضعتها يف 

، فإنه ال حيتج حبديث  ، والفخر ا أا مشاهري إال أن متييزها ال يقدر عليه كل الناس
ولو احتج .  غريب ولو كان من رواية مالك وحيىي بن سعيد والثِّقات من أهل العلم

د احتج به إذا كان رجل حبديث غريب وجدت من يطعن فيه وال حيتج باحلديث الَّذي ق
، فأما احلديث املشهور املتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده  )٥( احلديث غريباً شاذاً

  . )٦( )) عليك أحد

أن سبب كراهتهم وردهم للغرائب :  وميكن أن يستفاد من جمموع هذه النصوص
.  لثِّقات واحلفاظوأا ليست خمتصة بالضعفاء بل منها ما هو عن ا.  واألفراد أا مظنة اخلطأ

فإنه ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك وحيىي  ((:  وإليه أشار أبو داود يف قوله
كما ميكن أن يبىن على كثرة حتذيرهم منها وذمها أن األصل فيها الرد .  )) ... بن سعيد

 وعامتها عن فإا مناكري ((:  ويؤيد هذا قول أمحد.  حتى يقوم الدليل على صحتها
،  فقد ورد عنهم عدة أقوال.  وبعد هذا سننتقل إىل موقفهم من تفرد الثِّقة.  )) الضعفاء

  . ثانياً، مثّ ندرسها  هلذا سنعرضها أوالً.  وكأن ظاهرها التباين واالختالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٤٠٨ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .١/٤٠٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٤٠٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١/٤٠٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
بل أراد أن يضيف إىل وصف احلديث بالغرابة وصفه . ال يظهر من سياق قوله أنه يفرق بني الغريب والشاذ     )٥(

  .ر بذلك رده بالشذوذ ليرب
  .محمد الصباغ : حتقيق  ) ٧٢: ص  ( )) رسالة أيب داود إىل أهل مكة ((    )٦(
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١٩٤ 

א א: א א א : א
  : الوهي أربعة أقو

ÞŞëþa@ÞìÔÛa @Zéäß@Õqëc@ìç@åß@ÑÛb±@@bß@òÔğrÛa@éi@…ČŠÐm@bß@ÞìjÓ N@ @

ليس الشاذ من احلديث  ((:  على ما يفهم من قوله.   )٢٠٤:  ت( قال به اإلمام الشافعي 
وفسر .  )١( )) أن يروي الثِّقة ما ال يروي غريه ؛ إمنا الشاذ أن يروي الثِّقة حديثاً خيالف الناس

وأخص  ((:   حجر قوله فأشار إىل أَنه ال يعين كل خمالفة بل يعين خمالفة األرجح فقالابن
  . )٣( )) ِإنه تفرد الثِّقة مبخالفة من هو أرجح منه ((:  كالم الشافعي ؛ ألنه يقول )٢( منه

ïãbŞrÛa@ ÞìÔÛa @ ZÝçc@ åß@ êÌÛ@ òÔÏaì½a@ åß@ Šr×c@ ðˆÛa@ òÔğrÛa@ éi@ …ŞŠÐm@ bß@ ÞìjÓ@¿@ áè×‰b‘@ å¾@ ÅÐ§a@

òíaëŠÛa ITH N@ @

خرب الواحد الثِّقة عن الواحد  ((:  فقد ورد عنه أَنه قال.   )٢٦١:  ت( وهو قول مسلم 
:  وقيد قوله هذا بكثرة موافقته لغريه يف قوله يف موضع آخر )٥( )) الثِّقة حجة يلزم ا العمل

بول ما يتفرد به احملدث من احلديث ألن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم يف ق ((
، وأمعن يف ذلك على  أن يكون قد شارك الثِّقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا

  . )٦( )) إذا وجد كذلك مثّ زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته.  املوافقة هلم

sÛbŞrÛa@ÞìÔÛa @ZêË@æë…@ÅÏb§a@éi@…ŞŠÐm@bß@ÞìjÓ @Nm@bßë@æë…@bîÜÈÛa@…bä⁄a@pbÔj@¿@òÔğrÛa@éi@…ČŠÐ

bçË @N@ï¯…Ûa@ÞìÓ@ìçë@Ip @ZSPQH@ N@ @

فأما أحاديث قتادة الَّيت  ((:  فأما قبوله ملا تفرد به احلافظ دون غريه فيؤخذ من قوله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبنحوه  ) ٧٧: ص (  البن الصالح )) علوم احلديث ((،  ) ١١٩: ص (  للحاكم )) معرفة علوم احلديث ((    )١(
ويظهر من سياق كالم  ) ٢٣٣:  ص  ()) الكفاية ((واخلطيب يف  ) ١/١٧٦ ( )) اإلرشاد ((ذكره اخلليلي يف 

  .الشافعي أنه ضمن لفظ الشاذ معىن الرد ، وجعل ذلك فارقاً بني املقبول من األفراد واملردود 
  .أي من كالم احلاكم     )٢(
   ) .٢/٦٥٣ ( )) النكت ((    )٣(
  .واستدل على ضبطه بكثرة موافقته لغريه . وميكن أن يوصف من كان هذا حاله بالضابط     )٤(
   ) .١/٣٠ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٥(
. أن يأيت حبديث ليس عند أصحابه وليس املراد ا زيادة الثِّقة : والزيادة هنا  ) ١/٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(

  .أفاده شيخنا إبراهيم الالحم يف قراءيت هذه املقدمة عليه 
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١٩٥ 

، ينظر يف احلديث فإن  ، واألوزاعي ، وأبان ، ومهام مثل محاد بن سلمة )١( يرويها الشيوخ
 أو عن أنس بن مالك من وجه آخر  احلديث حيفظ من غري طريقهم عِن النيب كان
، وال من طريق أنس إال من رواية هذا الَّذي  ، وإن كان ال يعرف عِن النيب  يدفع مل

  . )٢( )) ذكرت لك كان منكراً

إذا روى الثِّقة  (( : وأما قبوله التفرد يف طبقات اإلسناد العليا دون غريها فيؤخذ من قوله
 يبمن طريق صحيح عن رجل من أصحاب الن حديثاً ال يصاب إال عند الرجل الواحد 

  . )٣( )) يضره أالَّ يرويه غريه إذا كان منت احلديث معروفاً وال يكون منكراً وال معلوالً مل

ÉiaŞŠÛa@ÞìÔÛa @ZÉibní@@bß@ÝjÔí@ü@òÔğrÛa@…ČŠÐm@æc N@ @

 هـ ٢٤١:  ت( وأمحد )  هـ١٩٨:  ت( يحىي بن سعيد القطَّان ونسبه ابن رجب ل
املنكر هو الَّذي حيدث به  ((:  فقد نقل عن الربدجيي قوله.  )هـ ٣٠١:  ت( والربدجيي ) 

، ال يعرف ذلك احلديث وهو منت احلديث  الرجل عن الصحابة أو عن التابعني عن الصحابة
  . )٤( )) إال من طريق الَّذي رواه فيكون منكراً

مثّ ذكر بعض األمثلة ألحاديث تفرد ا ثقات ردها حيىي القطَّان وأمحد حينما مل يتابعوا 
وهذا الكالم يدل على أن النكارة عند حيىي القطَّان ال تزول إال مبعرفة  ((:  عليها وقال

  . )٥( )) احلديث من وجه آخر وكالم أمحد قريب من ذلك

فإنه ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية  ((:  ) هـ٢٧٥:  ت( وقال أبو داود 
مالك وحيىي بن سعيد والثِّقات من أئمة العلم ولو احتج رجل حبديث غريب وجدت من 

  . )٦( )) يطعن فيه وال حيتج باحلديث الَّذي قد احتج به إذا كان احلديث غريباً شاذاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ) ١٢٤: ص (  البن الصالح ))لوم احلديث  ع((: ينظر .  لفظة مشعرة بعدم الضبط )) الشيوخ ((    )١(

  ) . ٧٨: ص  ( ))املوقظة  (( و
وختصيصه هذا بأحاديث الشيوخ دون أحاديث احلفاظ يدل على  ) ٤٥٢ ـ ١/٤٥١ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(

  .احلفاظ قبوله ألحاديث 
   ) .١/٤٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
وقد سبق مناقشة ذلك هل أنكره .  فقوله هذا متضمن للفرد املردود ١/٤٥٠٩(  )) شرح علل الترمذي ((    )٤(

  .العليا وقد مر قريباً أنه يقبل تفرد احلافظ ويقبل التفرد يف طبقات اإلسناد . للتفرد أم لعلة مصاحبة أخرى 
  .أقواهلم وهذا مأخوذ من صنيعهم ال من  ) . ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٧٣ ـ ٧٢: ص  ( )) رسالة أيب داود إىل أهل مكة ((    )٦(
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١٩٦ 

א א: א א : א
  : ه األقوال جند اآليتبتأمل هذ

  . أا ليست أقواالً متباينة بل هي أقوال متكاملة مؤتلفة غري خمتلفة  ـ ١

  : أما كيفية ائتالف هذه األقوال فعلى النحو التايل  ـ ٢

فالشافعي أشار إىل أَنه يقبل ما تفرد به الثِّقة الَّذي مل خيالفه من هو أوثق منه وهذا    
واملخالفة الَّيت احترز منها كثرياً ما يعلل ا األئمة .  مشعر بقوة ضبط هذا الراوي

.  ومسلم أشار إىل قوة املتفرد واحترز يف قوله من الراوي غري القوي.  )١( حديث املتفرد
والربدجيي وافقهما يف احترازه من غري احلافظ .  )٢( )وهو مبعىن ما ذكر الشافعي ( 

وحيىي القطَّان وأمحد أشارا إىل أمهية .  )٣( وي املتفردوأضاف إليه عدم نزول طبقة الرا
وليست املتابعة عندمها شرطاً  )٤( املتابعة يف نفي الشذوذ والنكارة عن احلديث الفرد

  . )٥( قبوله يف

 فلم )) ... ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك ((:  وأما قول أيب داود   
 للفرد بل أراد به الفرد الَّذي تبني أو غلب على الظن خطأ يرد بالغريب ما كان مرادفاً

ولو أراد كل فرد للزم .  )) غريباً شاذاً ((راويه فيه بداللة أَنه وصفه يف آخر قوله بكونه 
َأنَّ النَّبيَّ  ((: وحديث ابن عمر .  )٦( )) ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ((أن يرد حديث 

اِإليَماُن  ((وحديث أيب هريرة .  )٧( )) ِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه َنَهى َعْن َبْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أن املخالفة من القرائن الدالة على العلَّة  ) ٧( وقد سبق القول ص     )١(
  .أن حال الراوي غري القوي من القرائن اليت يعل ا احلديث الفرد  ) ١١٤( وكذا سبق القول ص     )٢(
  .أن نزول طبقة املتفرد من القرائن اليت يعل ا احلديث الفرد  ) ١٠٦( وكذا سبق القول ص     )٣(
  .أمهية املتابعة يف نفي التفرد  ) ٣٦( وكذا سبق ص     )٤(
وملخص ذلك أما مل يصرحا . مناقشة ابن رجب يف دعواه مبا أغىن عن إعادته  ) ٦٩( وكذا سبق ص     )٥(

لبا هلا املتابعة الدافعة للشذوذ والنكارة بذلك وإمنا راعيا يف األحاديث اليت أنكراها علالً أخرى غري التفرد فتط
  .عن تلك األحاديث 

   ) .٢٢٠١ رقم ١/٦٧٠ ( )) سننه ((وقد أخرجه يف     )٦(
   ) .٢٩١٩ رقم ٢/١٤٢ ( )) سننه ((وقد أخرجه يف     )٧(
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١٩٧ 

  . )) سننه ((يردها بل أخرجها يف   ومل)١( )) ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة

هذه األقوال تدل داللة واضحة على أن القول الراجح يف موقف األئمة املتقدمني   ـ ٣
موقف مطرد من أفراد الثِّقات بل حيكمون السيما كبار النقّاد منهم أم ليس هلم 

وكل .  وهي مبثابة ضوابط النظر الَّيت حتكم نظر الناقد منهم للحديث الفرد.  )٢( القرائن
وال يعد من نص على بعضها خمالفاً ملن مل يذكر بعضها .  منهم أشار إىل جزئية منها

قد منهم ببعض ما يعل به احلديث ، إذ كثرياً ما يكتفي النا ، ملا عرف من منهجهم اآلخر
  . )٣( دون بعضها اآلخر

، وليس  وقد تتابع مجع من أهل العلم على القول بأن األئمة املتقدمني حيكمون القرائن
  : هلم يف تفرد الثِّقة قول مطرد ومن ذلك

به وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا تفرد :  ما قاله ابن رجب  ـ ١
،  )٤( ، وجيعلون ذلك علَّة فيه )) ِإنه ال يتابع عليه ((:  واحد وإن مل يرو الثِّقات خالفه

، ورمبا يستنكرون  اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته كالزهري وحنوه
، وهلم يف كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك  بعض تفردات الثِّقات الكبار أيضاً

  . )٥( )) ضابط يضبطه

فإم يضعفون من حديث الثِّقة الصدوق الضابط أشياء تبني هلم  ((:  وقال ابن تيمية  ـ ٢
  . )٦( أَنه غلط فيها بأمور يستدلون عليها

، وهو أشرف علومهم حبيث يكون احلديث قد رواه ثقة  ويسمون هذا علم العلل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٦٧٦ رقم ٢/٦٣٠ ( )) سننه ((وقد أخرجه يف     )١(
 و نزول  ـ٣ وعدم احتمال املتفرد ملا تفرد به ،  ـ٢الفة ،  املخ ـ١: وقد ورد منها يف أقواهلم السابقة     )٢(

  .وغريها كثري كما سيأيت . وعدم املتابعة  ـ ٤طبقة الراوي املتفرد ، 
   ) .١٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر مثال على ذلك     )٣(
ن معه علل أخرى كحال الراوي أو وقد ظهر من هذا البحث أن التفرد غالباً ما يكو. يعين يعل رد التفرد     )٤(

  .طبقته أو غرابة املنت وغريها ما ميكن محل النكارة عليه ال رد التفرد 
   ) .٣٥٢ ـ ١/٣٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
  .فقد ضعف بعضهم حديثاً تفرد به سفيان بن عيينة  ) ٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٦(
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١٩٨ 

  . )١( )) ضابط وغلط فيه وغلطه قد عرف

أم ينتقون من حديث الراوي الثِّقة فيقبلون منه ما كان صحيحاً وأشار ابن القيم إىل   ـ ٣
فال يقال بقبول ما رواه مطلقاً وال برده مطلقاً وهو مبعىن حتكيم ( ويردون ما كان غلطاً 

على ما يفهم من رده على من عاب على مسلم إخراج حديث الرواة املتكلم ) القرائن 
وال عيب على مسلم يف إخراج حديثه ألنه  ((:  فقد قالوحنوه  )٢( فيهم كمطر الوراق

ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أَنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثِّقة ما يعلم 
، ومن  فغلط يف هذا املقام من استدرك عليه إخراج مجيع حديث الثِّقة.  أَنه غلط فيه

، والثانية طريقة أيب  اكم وأمثالهفاألوىل طريقة احل.  ضعف مجيع حديث سيئ احلفظ
  . )٣( ))  املستعانواحممد بن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن 

  : ويف مثل هذا يعرض الغلط لطائفتني من الناس ((:  وقال يف موضع آخر   

 يف ، وقد احتج به فيه فحيث وجدوه طائفة جتد الرجل قد خرج حديثه يف الصحيح   
وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا من .  )) هذا على شرط الصحيح ((:  حديث قالوا

،  ، ويتركون من حديثه املعلول ، ومل يكن معلوالً ، ورووا له ما تابعه فيه الثِّقات حديثه
، أو رواه عن غري معروف  ، وخالف فيه الثِّقات ، وانفرد به عن الناس وما شذ فيه
، فإن هلم يف هذا  ، وال سيما إذا مل جيدوا حديثه عند أصحابه املختصني به بالرواية عنه

فال يلزم حيث وجد حديث مثل هذا .  نظراً واعتباراً اختصوا به عمن مل يشاركهم فيه
بأنه ال يتابع :  وهلذا كثرياً ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثِّقة.  أن يكون صحيحاً

  . عليه

، وضعف من أجله  يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه:  والطائفة الثانية   
فيجعلون هذا سبباً لتضعيف حديثه أين وجده فيضعفون من حديثه ما جيزم أهل املعرفة 

ما اعتمده أئمة :  والصواب.  وهذا باب اشتبه كثرياً على غري النقّاد.  باحلديث بصحته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥٣ ـ ١٣/٣٥٢ ( ))ى  جمموع الفتاو((    )١(

فإن كان ...  إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه (( ) : ٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((يف : يقول ابن الصالح     
   .))عدالً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه 

  .يثه عن عطاء ضعيف صدوق كثري اخلطأ وحد : )) التقريب ((قال عنه يف     )٢(
   ) .٣/٣٦٤ ( )) زاد املعاد ((    )٣(
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١٩٩ 

،  ، واالحتجاج به يف موضع حيحه، وتص من تنقية حديث الرجل:  احلديث ونقاده
.  ظاهر:  وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل.  وتضعيفه وترك حديثه يف موضع آخر
، ونظائرمها  ، وسفيان بن حسني يف غري الزهري كإمساعيل بن عياش يف غري الشاميني

 الرمحن إذا كان شيخه واحداً كحديث العالء بن عبد:  وإمنا النقد اخلفي.  متعددة
،  ، وحيتج بالعالء ، فإن مسلماً يصحح هذا اإلسناد  عن أبيه عن أيب هريرةـمثالً  ـ

وأعرض عن حديثه يف الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته وعلى شرطه يف 
وهذا أيضاً .  )١( ، وتفرده وحده به ، ومل ير إخراجه لكالم الناس يف هذا احلديث الظاهر

يعلل :  وهذا إمام احلديث البخاري.  علم النقد ومعرفة العللكثري يعرفه من له عناية ب
 وال تناقض منه )) صحيحه ((حديث الرجل بأنه ال يتابع عليه وحيتج به يف 

  . )٢( )) ذلك يف

، فإن  ابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني بطريقة األصوليني ((:  وقال البقاعي  ـ ٤
،  نظراً مل حيكه وهو الَّذي ال ينبغي أن يعدل عنه )٣( للحذاق من احملدثني يف هذه املسألة

  . )٤( )) وذلك أم ال حيكمون فيها حبكم مطرد وإمنا يديرون ذلك على القرائن

الرمحن بن مهدي وحيىي  كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد ((:  وقال العالئي  ـ ٥
تضي أم ال حيكمون يف هذه بن سعيد القطَّان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم يق

املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إىل ما يقوي عند أحدهم 
  . )٥( )) يف كل حديث حديث

، والذي جيرى على  مل حيكم ابن الصالح على هذا الثَّالث بشيء ((:  وقال ابن حجر  ـ ٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٨٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٥/٣٢٦ ( )) ذيب السنن ((    )٢(
وهي نوع من أفراد الثِّقات كما سبق . وهي املعنية يف كالم العالئي وابن حجر . هي مسألة زيادة الثِّقة     )٣(

   ) .٩١( تقريره ص 
   ) .٣٤٠ ـ ١/٣٣٩(  للصنعاين )) توضيح األفكار ((    )٤(
 ال نكاح ((حديث  ) ٢/٦٠٧ ( )) النكت ((وقد أورد ابن حجر يف  ) . ٢/٦٠٤(  البن حجر )) النكت ((    )٥(

 فتبني أن ترجيح البخاري لوصل هذا ((:  وترجيح البخاري لرواية الوصل على رواية اإلرسال وقال ))إال بويل 
احلديث على إرساله مل يكن جمرد أن الواصل معه زيادة ليست مع املرسل بل ما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد 

   .))ذلك ظهوراً تقدميه اإلرسال يف مواضع أخرى فتبني أنه ليس له عمل مطرد يف ذلك 
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٢٠٠ 

 القبول والرد بل يرجحون قواعد احملدثني أم ال حيكمون عليه حبكم مستقل من
  . )١( )) بالقرائن

بعد أن ذكر أن الشيخني قدما الوصل على اإلرسال يف حديث :  وقال يف موضع آخر
والتحقيق أما ليس هلما يف تقدمي الوصل عمل مطرد بل هو دائر  (( : )) اْسَتْرُقوا َلَها ((

  . )٢( )) مع القرينة فمهما ترجح ا اعتمداه
مطلقاً ) ال سيما غري القوي (  إعمال القرائن أم ال يقبلون حديث الثِّقة ومن الزم

ومن األمثلة الدالة .  يردونه مطلقاً بل ينتقون منه ما علموا صحته ويردون ما أخطأ فيه وال
  : ما يلي) وال شك أما ميثالن منهج األئمة املتقدمني ( على ذلك من صنيع الشيخني 

אא Wاختلف فيه قول ابن معني  ((:   إمساعيل بن أيب أويس فقد قال ابن حجر
وقال ...  كان يسرق احلديث:  ، وقال مرة ، وقال مرة ضعيف ال بأس به:  فقال مرة
وروينا يف مناقب البخاري  ((:  قال ابن حجر.  )٣( )) ال أختاره يف الصحيح:  الدارقطين

، وأن يعلم له على ما  أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منهابسند صحيح أن إمساعيل 
، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من  حيدث به ليحدث به ويعرض عما سواه

ال حيتج بشيء من حديثه غري ما يف :  صحيح حديثه ألنه كتب من أصوله وعلى هذا
  . )٤( )) ... الصحيح

אא Wضعيف احلديث  ((:   بن إبراهيم احلراين قال أبو حامت عنه أمحد بن يزيد
روى له البخاري حديثاً واحداً يف عالمات  ((:  قال ابن حجر.  )٥( )) أدركته ومل أكتب عنه

فتبني أن خترجيه هلذا ...  وقد تابعه عليه احلسن بن حممد بن أعني عن زهري...  النبوة متابعة
ى أن البخاري قد لقي أمحد هذا وحدث عنه يف التأريخ فهو يف املتابعة ال يف األصول عل

  . )٦( )) عارف حبديثه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٦٨٧ ( )) النكت ((    )١(
   ) .١٠/٢١٣ ( ))ري  فتح البا((    )٢(
   ) .٤١٠: ص  ( )) هدي الساري ((    )٣(
   ) .٤١٠: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٤٠٦: ص  ( )) هدي الساري ((    )٥(
   ) .٤٠٧: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٦(

= 
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٢٠١ 

א א Wأفلح بن محيد :   ومن الثِّقات الَّذين جتنب البخاري ما أخطؤوا فيه
أحد األثبات ؛ وثَّقه ابن معني وأبو حامت والنسائي وابن  ((:  األنصاري قال ابن حجر عنه

مسعت أمحد بن :  وقال أبو داود.  ينكر على أفلح حديث ذات عرقكان أمحد ...  سعد
َأنَّ النَِّبيَّ  ((مل حيدث حيىي القطَّان عن أفلح وروى أفلح حديثني منكرين :  حنبل يقول

قال ابن حجر.  )١( )) َوقََّت َألْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق (( ، وحديث ))  َأْشَعَر  :
  . )٢( ))...  ئاً من هذا وهللا احلمدمل خيرج له البخاري شي ((

אא א Wوثَّقه ابن معني  ((:   جعفر بن إياس بن أيب وحشية قال ابن حجر
ِإنه مل يسمع من جماهد وال من :  والعجلي وأبو زرعة والنسائي وأبو حامت وكان شعبة يقول

 خيرج له الشيخان من احتج به اجلماعة لكن مل ((:  قال ابن حجر )٣( )) حبيب بن سامل
  . )٤( )) حديثه عن جماهد وال عن حبيب بن سامل

واحلكم يف  ((:  ـ، ومؤكداً منهجه يف االنتقاء   معتذراً عن البخاريـوقال ابن حجر 
، وتكلم فيهم  أمثال هؤالء الشيوخ الَّذين لقبهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه

  . )٥( )) ديثهم من شرطه فإنه ال خيرج هلم إال ما تبني صحتهغريه أَنه ال يدعى أن مجيع أحا

א א W الربيع بن حيىي بن مقسم األشناين من شيوخ البخاري قال عنه أبو 
خيطئ يف حديثه عن الثوري  ((:  وقال الدارقطين.  )٦( )) ثقة ثبت ((:  الرازي حامت
لبخاري مل خيرج له إال من حديثه عن لكن ا ((:  قال احلافظ ابن حجر.  )) وشعبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  
   ) .٤١١: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٤١١: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٤١٤: ص  ( ))جع نفسه  املر((    )٣(
: قال الدارقطين عن الربيع بن حيىي  ) ٤٢٢: ص  ( )) اهلدي ((ويف  ) . ٤١٥: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٤(

 ما أخرج عنه البخاري إال من حديثه ((:  قال ابن حجر ـ متعقباً ـ ))خيطئ يف حديثه عن الثوري وشعبة  ((
   .))عن زائدة فقط 

   ) .٤٤٥: ص  ( ))ساري  هدي ال((    )٥(
   ) .٣/٤٧١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
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٢٠٢ 

  . )١( )) فقط زائدة

אא W محاد بن سلمة خمتلف فيه وهو من أثبت الناس يف ثابت فراعى مسلم 
مل خيرج مسلم حلماد بن سلمة يف األصول إال من حديثه  ((:  ذلك يف خترجيه عنه قال احلاكم

هو أحد أئمة املسلمني :  وقال البيهقي.  )٢( )) عن ثابت وقد خرج له يف الشواهد عن طائفة
إال أَنه ملا كرب ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن 

  . )٣( )) ... ثابت ما مسع منه قبل تغريه

  . فهذا القول هو الَّذي جتتمع فيه األقوال السابقة املنسوبة لألئمة املتقدمني:  وعليه

א: אא א א א א : )א(א
،  سبق أن ذكرنا أن األئمة املتقدمني ال يقبلون ما تفرد به الثِّقة مطلقاً وال يردونه مطلقاً

دمثيل الَّذي هو  بل يراعون قرائن القبول والروهي كثرية وسنعرض ألبرزها مع الت ،
  : الدليل مبثابة

 Wאא K 
  .  أن يكون المتفرِّد ممن يعتمد على حفظه وهذه من أشهر قرائن القبول عندهمـ ١

א W 
  ما تفرد بوصله عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنَّ النيب ـ

:  وقد شارك عيسى يف شيخه هشام . )٤( )) ِثيُب َعَلْيَهاَآاَن َيْقَبُل اْلَهِديََّة َوُي ((
ومع هذا فقد أخرجه البخاري يف .  وكيع بن اجلراح وحماضر بن مورع فروياه مرسالً

مل يذكر وكيع وحماضر عن هشام عن أبيه عن  ((:  صحيحه وأشار إىل خمالفتهما له يف قوله
  . )١( )) اية املوصولة حبفظ رواارجح البخاري الرو ((:  قال ابن حجر )٥( )) عائشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٢٢: ص  ( )) هدي الساري ((    )١(
   ) .٣/١٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
وهذا من األدلة على أن األئمة ينتقون من حديث الراوي ما صح ويتجنبون ما  ) ٣/١٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(

  .ومنه يعلم بطالن قول من يقول بقبول ما تفرد به الثِّقة مطلقاً وخمالفته ملنهج األئمة . أخطأ فيه 
   ) .٣٥(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٤(
   ) .٢٤٤٥ رقم ٢/٩١٣ ( )) صحيح البخاري ((    )٥(
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٢٠٣ 

 )) ِإَذا َقَرَأ اِإلَماُم َفَأْنِصُتوا ((وقال اإلمام مسلم ملن اعترض على تصحيحه حلديث 
  . )٢( )) تريد أحفظ من سليمان ((:  الَّذي تفرد به سليمان اليتمي

  .  أن يرد ما يشهد لصحته َعِن النَّبيِّ ـ ٢

 Wد به عبدما تفر  بن إدريس ، عن عبيدا  عن نافع ، عن ابن عمر ا ، 
 َضَرَب َوَغرََّب ، َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َضَرَب َوَغرََّب ، َوَأنَّ ُعَمَر َضَرَب النَِّبيَّ  َأنَّ ((

وقد صح  ((:  قال الترمذي.   ومل يرفعوها  ، وقد رواه مجع من أصحاب عبيد)) َوَغرََّب
 ؛ رواه أبو هريرة ، وزيد بن خالد ، وعبادة بن الصامت ، وغريهم  النفي اعن رسول 

 يبِن النع يبوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الن ،  (( )وقول الترمذي .  )٣
  .يفيد أَنه ورد ما يشهد لصحته ، وكأنه قال ذلك ليقوي به احلديث 

  :  أن يرد ما يشهد لصحة بعض معناهـ ٣

 W د بند به علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أيب محزة عن حممما تفر 
 )٤( )) ...َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء  ((:   اقال رسول :  املنكدر عن جابر قال

رواه محزة بن  ((:  وصححه البخاري وقال عقبة.  )٥( ، وقد طعن فيه أبو حامت الرازي
واحلديث الَّذي أشار إليه هو ما أخرجه هو يف .  )٦( )) ن أبيه عِن النيب  عا عبد

َفَيْشَفُع ِلُيْقَضى َبْيَن اْلَخْلِق ، َفَيْمِشي َحتَّى َيْأُخَذ  ((:   وفيه)) صحيحه ((
اْلَجْمِع ِبَحْلَقِة اْلَباِب ، َفَيْوَمِئٍذ َيْبَعُثُه اللَُّه َمَقاًما َمْحُموًدا َيْحَمُدُه َأْهُل 

وهو ذا السياق ليس فيه مما يشهد حلديث جابر إال ذكر الشفاعة واملقام .  )٧( )) ُآلُُّهْم
وهذا يدل على أن البخاري يستشهد لصحة احلديث بورود بعض معناه يف حديث .  احملمود
  . آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٣٨٠: ص  ( )) هدي الساري ((    )١(
   ) .٢٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر  ) ١/٣٠٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٢(
  .١٨ ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(
   .٢٥ ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٢٠١١ رقم ٢٠٣/ ٣ ( )) علل احلديث ((    )٥(
   ) .٤/١٧٤٩ ( )) صحيح البخاري ((    )٦(
   ) .١٤٠٥ رقم ٢/٥٣٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
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٢٠٤ 

  .  أن يكون عليه العمل عند أهل العلمـ ٤

 َنَهى َأنَّ َرُسْوَل اللَِّه  ((ينار عن ابن عمر  بن دا  ما تفرد به عبد Wو
وهذا حديث حسن صحيح ال  ((:  قال الترمذي . )١( )) َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه

 بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا احلديث عند أهل ا نعرفه إال من حديث عبد
  . )٢( )) ... العلم

  .  اختصاص بشيخه آأن يكون له به قرابة أو طول مالزمة أن يكون الرَّاوي لهـ ٥

אאא W  

َآاَن  (( : األنصاري عن عمه مثامة بن أنس عن أنس قال بن املثىن ا حديث عبد
 ، )٣( ))  ِبَمْنِزَلِة َصاِحِب الشَُّرِط ِمَن اَألِميِرَقْيُس ْبُن َسْعٍد ِمَن النَِّبيِّ 

 بن املثىن وعدوه ا  هذا احلديث على عبد)٦(  واألزدي)٥(  والساجي)٤(  العقيليوقد أنكر
ولعله ألجل القرابة بني .  )٧( )) صحيحه ((فخالفهم البخاري فأخرجه يف .  من منكراته

:  أي( مل أر البخاري احتج به  ((:  قال ابن حجر.  فثمامة عمه.  األنصاري ومثامة
وأشار ابن حجر إىل قرينة االختصاص يف .  )٨( )) يته عن عمه مثامةإال يف روا) باألنصاري 

  . )٩( )) وال شك أن آل الرجل أخص به من غريهم ((:  قوله

אא W  

:  إسرائيل ((:  فيمثل هلا بإسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق فقد قال عنه علي بن املديين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٩٧(  ح رقم ))ت .  د ((وينظر  ) ١٢٣٦ رقم ٣/٥٣٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  
   ) .٤٧( ح رقم ))ت .  د ((وينظر     )٣(
   ) .٢/٣٠٤(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٤(
   ) .٢/٤٩٩ ( )) ميزان االعتدال ((    )٥(
   ) .٢/٤٩٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٣٧٣٦قم  ر٦/٢٦١٦ ( )) صحيح البخاري ((    )٧(
   ) .٤٣٦: ص  ( )) هدي الساري ((    )٨(
   ) .٢/٦٠٦ ( )) النكت ((    )٩(
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٢٠٥ 

مشى علي خلف أستاذه حيىي بن سعيد وقفى أثرمها أبو  ((:  يبقال الذَّه.  )١( )) ضعيف
.  ، ومل حيتج ا وعمد إىل أحاديثه الَّيت يف الصحيحني فردها.  ضعيف:  بن حزم وقال حممد

نعم ليس هو يف التثبت كسفيان وشعبة ولعله يقرما يف .  فال يلتفت إىل ذلك بل هو ثقة
الرمحن بن مهدي يروي  ، وكان عبد  ومساًء عشرة أعوامحديث جده فإنه الزمه صباحاً

وأشار احلازمي إىل طول املالزمة يف معرض حديثه عن طبقات الرواة عن .  )٢( )) عنه ويقويه
شاركت األوىل يف العدالة غري أن األوىل مجعت بني :  والطبقة الثانية ((:  الزهري يف قوله

للزهري حتى كان فيهم من يزامله يف السفر ويالزمه يف احلفظ واإلتقان وبني طول املالزمة 
والطبقة الثانية مل تالزم الزهري إال مدة يسرية فلم متارس حديثه وكانوا يف اإلتقان .  احلضر

  . )٣( )) ... دون الطبقة األوىل

 Wאא K 
  . يحة مخالفة الحديث لألحاديث الثابتة الصحـ ١

אא W حديث العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال رسول ا   :))  ِإَذا اْنَتَصَف
الرمحن بن مهدي ال حيدث  وكان عبد:   ، قال أبو داود)) َشْعَباُن َفُكفُّوا َعِن الصَّْوِم

ن وقال عِن النيب  يصل شعبان برمضاألنه كان عنده أَنَّ النيب :  ؟ قال مل:  به قلت ألمحد
٤( ))  خالفه( .  

אא Wقال رسول :   حديث أيب هريرة قالا   :))  ُيْهِلُك النَّاَس َهَذا
 )) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم: َفَما َتْأُمُرَنا ؟ َقاَل : َقاُلوا . اْلَحيُّ ِمْن ُقَرْيٍش 

اضرب على هذا احلديث فإنه خالف األحاديث عِن  ((:  ا قال اإلمام أمحد البنه عبد. 
 يبالن )  ٥( )) اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َواْصِبُروا ((:  )يعين قوله( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٣٥٨ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )١(
   ) .٧/٣٥٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٥٧: ص (  للحازمي )) شروط األئمة اخلمسة ((    )٣(
   ) .٨٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٤(  ح رقم ))ت .  د ((: ظر ين    )٥(
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٢٠٦ 

  .  أن يكون الحديث مخالفًا لما عرف عن الصحابي المنسوب إليهـ ٢

 W قال رسول:  امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر قال حديث عبد ا 
  :))  ((:  قال البخاري . )) ...اْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه  يبِن النيروي عن جابر ع 

  . )١( )) هذا خالف

  .  أن يكون الحديث مخالفًا للمحفوظ عن شيخ الرَّاويـ ٣

 Wمحن عن أبيه عن أيب   حديث أيب األحوص عن مساك عن القاسم بن عبدالر
  . )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا ((:   اقال رسول :   قالبردة بن نيار

 )) َوال َتْسَكُروا ((:   أيضاً يف متنه يف قولهـ أي أبو األحوص ـووهم :  قال الدارقطين
  . )٢( )) َوُآلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ((:  ، واحملفوظ عن مساك أَنه قال

  . رآه في الراوية ممن هم أآثر عددًا أو أوثق منه أن يخالف الرَّاوي من شاـ ٤

أن يروي نفر من  )٣( واجلهة األخرى ((:  وإىل كثرة العدد أشار اإلمام مسلم يف قوله
، جمتمعون  حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غريه من األئمة بإسناد واحد ومنت واحد

، فريويه آخر سواهم عمن حدث عنه  يف معىن، ال خيتلفون فيه  على روايته يف اإلسناد واملنت
النفر الَّذين وصفناهم بعينه فيخالفهم يف اإلسناد أو يقلب املنت فيجعله خبالف ما حكى من 

،  ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتني ما حدث اجلماعة من احلفاظ وصفنا من احلفاظ
هب رأينا أهل العلم باحلديث حيكمون ، على هذا املذ ، وإن كان حافظاً دون الواحد املنفرد

الرمحن بن مهدي وغريهم من  يف احلديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد وعبد
  . )٤( )) أئمة أهل العلم

א   W أبو إسحاق السبيعي عن األسود عن عائشة قالت اهوا رم  :
وخالفه  . )) ُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء َيَناُم َوَآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((

فهذه الراوية عن أيب  ((:  قال مسلم.  بن األسود يف لفظه الرمحن إبراهيم النخعي وعبد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٨٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
  
   ) .٦(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
  .أي اليت يتبني ا اخلطأ     )٣(
   ) .١٧٢ ( )) التمييز ((    )٤(
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٢٠٧ 

الرمحن بن األسود جاءا خبالف ما روى أبو  إسحاق خاطئة وذلك أن النخعي وعبد
  . )١( )) إسحاق

א Wد برفعه مهام بن حيىي عن قتادة عن النضر بن أنس عن  ما تفر
 يبِن النيك عن أيب هريرة ع بشري بنِإَذا َآاَن ِعْنَد الرَُّجِل اْمَرَأَتاِن َفَلْم  ((:   قال

  . )) ...َيْعِدْل 
فأعل .  )٢( هشام الدستوائي فلم يرفعه وهشام أوثق يف قتادة من مهام:  ورواه عن قتادة

إمنا أسند هذا احلديث مهام بن حيىي عن  ((:  مذي هذا احلديث مبخالفة مهام هلشام فقالالتر
  . )٣( )) ... كان يقال:  ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال.  قتادة
  .  أن يعرف عن الصحابي المنسوب إليه َأنَُّه ينفيهـ ٥

 Wقال :  مر قال حديث إمساعيل بن أيب خالد عن سامل الرباد عن ابن ع
رواه  ((:  قال البخاري . )) َمْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط ((:   ا رسول
ابن عمر .  وحديث ابن عمر ليس بشيء.  امللك بن عمري بن سامل الرباد عن أيب هريرة عبد

  . )٤( )) أنكر على أيب هريرة حديثه

  :  التَّفّرد بأصل تمس الحاجة إليهـ ٦

 Wد عبدما تفر  ا يبِن النبن دينار عن ابن عمر ع  النَّهي َعْن َبْيِع  (( يف
 مل  احكم من األحكام عن رسول  ((:  قال أبو حامت الرازي.  )) اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه

  . )٥( )) ، مل يرو عن ابن عمر أحد سواه علمناه يشاركه أحد

  . ي ممن اعتنى الّرواة بحديثه أن يكون شيخ الرَّاوـ ٧

 Wد به قران بن متام عن أمين بن نابل عن قدامة بن عبدحديث تفر  قالا    :
 َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة ، َيْسَتِلُم اْلَحَجَر  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل ((

   .)) ِبِمْحَجِنِه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٤/٦٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٦٣(  ح رقم ))ت .  د ((: ر ينظ    )٣(
   ) .٢٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٤٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
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٢٠٨ 

أين .   أمين إال قران وال أراه حمفوظاًمل يرو هذا احلديث عن ((:  قال أبو حامت الرازي
  . )١( )) ؟ كان أصحاب أمين عن هذا احلديث

  .  أن يخالف الحديث ما عليه العملـ ٨

 W محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر اهوا رَأنَّ ِبَالًال َأذََّن  ((:  م
َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َناَم : ْن َيْرِجَع َفُيَناِدَي  َأَقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ 

 بالالً أن يعيد أليس قد أمر النيب :  قال شعيب بن حرب قلت ملالك بن أنس . )) ...
  . )٢( )) ال مل يزل األذان عندنا بليل:  ؟ قال األذان

  Wد به عبدقال :  امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر قال  ما تفر
 ِإَذا َآاَن ـ ُيْنَتَظُر ِبِه َوِإْن َآاَن َغاِئًبا ـاْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه  ((:   ا رسول

  . )٣( )) ال شفعة إال خلليط.  ليس العمل على هذا ((:   قال اإلمام أمحد)) َطِريُقُهَما َواِحًدا

  . ه هذا الحديث أن يكون الرَّاوي المنسوب إليه الحديث له آتاب وليس فيـ ٩

 W د بن سريين عن أيبد به عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن حممما تفر 
 يبهريرة أَنَّ النقال اإلمام )) ...َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء  ((:   قال 

  . )٤( )) يثه، وليس هو من حد ، غلط فيه حدث بن عيسى وليس هو يف كتابه ((:  أمحد

 W اهوا رعبدالوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن م  بن ا 
َأْسَوُأ النَّاِس َسِرَقًة الَِّذي َيْسِرُق  ((:   اقال رسول :  أيب قتادة عن أبيه قال

د صنف كتاب وكان الولي ((:   أنكر أبو حامت الرازي هذا احلديث وقال)) ...َصالَتُه 
  . )٥( ))  وليس فيه هذا احلديث)) الصالة ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٣١(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
  
   ) .٨٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(
   ) .٣٦ (  ح رقم))ت .  د ((: ينظر     )٤(
   ) .٦٨(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٥(
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٢٠٩ 

  .  أن يكون الرَّاوي حدث به من حفظه وليس هو بالقوي في الحفظـ ١٠

 W حديث احلسن بن سوار البغوي قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن 
 َيُطوُف  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل ((:   بن حنظلة الراهب قالا ضمغم بن جوس عن عبد

 ، قال أبو إمساعيل )) ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة ، َال َضْرَب َوَال َطْرَد ، َوَال ِإَلْيَك ِإَلْيَك
هذا الشيخ ثقة :  سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال:  حممد بن إمساعيل الترمذي

.  )٢( نعم:  نا؟ قل )١( اكتبتموه من كتاب:  مثّ أطرق ساعة وقال.  ثقة واحلديث غريب
ساء حفظه بعد ما استقضي فمن كتب عنه  ((:  ووصف أبو زرعة حفص بن غياث بقوله

  . )٣( )) من كتابه فهو صاحل وإال فهو كذا

  .  أن يخالف الحديث اإلجماعـ ١١

 W د بن إمساعيل الواسطي قال مسعت ابن منري عن أشعث بن سوارد به حممما تفر 
 ؛ َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن ُآنَّا ِإَذا َحَجْجَنا َمَع النَِّبيِّ  ((:  جابر قالعن أيب الزبري عن 

وقد أمجع أهل العلم على أن  ((:   ، قال الترمذي)) النَِّساِء ، َوَنْرِمي َعِن الصِّْبَياِن
  . )٤( )) املرأة ال يليب عنها غريها بل هي تليب عن نفسها ويكره هلا رفع الصوت

  . د الرَّاوي الصَّدوق بإسناد جليل أن يتفرَّـ ١٢

 W َّحديث رواه عاصم بن هالل البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أَن 
يبالن لو كان  ((:   قال أبو عروبة)) َال َطالَق َوَال ِعْتَق ِفيَما َال َيْمِلُك ((:   قال

  . )٥( )) نةهذا احلديث عند أيوب عن نافع الحتج به الناس منذ مائيت س

  .  أن يقارب في معناه حديثًا آخر يعرف بهذا اإلسنادـ ١٣

 Wد به عبداق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أَنَّ   ما تفرالرز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي ليس من حفظه ؟     )١(
   ) .٧٠(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٢(
   ) .٣/١٨٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
  
   ) .٩١(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
  . ) ٥٢( سبق ذكره ص     )٥(



א: الباب الرَّابع  åß@´ßğ†Ôn½a@´q†a@ÑÓìß@I@pbÔğrÛa@…aŠÏcH@:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢١٠ 

 يبالنقال البخاري)) ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث: َمْن َحَلَف َفَقاَل  ((:   قال   :
الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة  دأخطأ فيه عب ((

 يبِن النعَألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى : إنَّ ُسَلْيَماَن ْبُن َداُوَد َقاَل  ((:   قال
  . )١( )) ...َسْبِعيَن اْمَرَأًة 

  . ن التَّفّرد في الطبقات العليافالتفرد النازل يستنكر منه ما ال يستنكر م.   التَّفّرد النازلـ ١٤

 W د به قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عنما تفر 
 يبمعاذ بن جبل أَنَّ الن ةيف اجلمع بني الصالتني يف السفر وقتيبة من طبقة شيوخ األئم 

فأئمة احلديث إمنا  ((:  اد قال احلاكمويعترب تفرده نازالً لذا استغربه وأنكره مجع من النقّ
وما علمتهم نقموا على قتيبة  ((:  وقال الذَّهيب )٢( )) مسعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه

  . )٣( )) سوى ذلك احلديث املعروف يف اجلمع يف السفر

  . )) دةسلك الجا ((:   أن يروي الحديث بإسناد تسبق إليه األلسن وهو الَّذي يقال عنهـ ١٥

 Wد به عبدد بن املنكدر عن جابر قال  ما تفرمحن بن أيب املوايل عن حممالر  :
:   ؛ أنكره اإلمام أمحد وقال)) ... ُيَعلُِّمَنا االْسِتَخاَرَة َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((
:  لونابن املنكدر عن جابر وأهل البصرة يقو:  أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون ((

  . )٥( وغريها كثري.  )٤( )) ثابت عن أنس حييلون عليهما

وليس هذا جمال استقصاءها وإمنا أردت أن أدلّل على أن األئمة املتقدمني حيكمون 
دالقرائن يف القبول والر .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٥(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )١(
   ) .٣٧٨: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٢(
   ) .١٩(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٣(
   ) .٩٢(  ح رقم ))ت .  د ((: ينظر     )٤(
ن ، وأن يكو ) ٤٦ح رقم  ( ))ت .  د ((:  أنه ال يفعل ذلك ، ينظر أن يعلم من حال النيب : منها     )٥(

وحصر مرويات  ) . ٨٦ ، ٤١ ، ٢١ ، ١٤ح  ( ))ت .  د ((: الراوي ليس بالقوي يف بعض أحواله ، ينظر 
، وأن  ) ٧٩ ، ٧٥ ، ٣٨ ، ١٩ح رقم  ( ))ت .  د ((: الراوي ومعرفة أن هذا احلديث ليس منها ، ينظر 

راوي املتفرد يف شيخه بني أصحابه ، وطبقة ال ) ٨٨ ، ٨٥ح رقم  ( ))ت .  د ((: يكون الغلط فاحشاً ، ينظر 
   ) .٨٧ح رقم  ( ))ت  . د ((: ، ينظر 
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٢١١ 

  

  

  



  

٢١٢  

א א
åíë†ŞnÛa@Š–Ç@åÇ@åíŠdn½a@´q†a@ÑÓìß IQH @åß@I@òÔğrÛa@…ČŠÐmH@ @

א מ: א : א
ÞŞëþa@ÞìÔÛa @ZòÔğrÛa@éi@…ŞŠÐm@bß@ÞìjÓ N@ @

ويف اجلملة جيب أن تعترب العدالة يف نقل  ((:   )٣٥٤:  ت( قال ابن حبان   ـ ١
، وإن أوقفه  ، فإذا صحت العدالة يف واحد منهم قبل منه ما روى من املسند واألخبار
  . )٢( )) ن الثِّقات إذ العدالة ال توجب غريه، واملرفوع وإن أرسله غريه م غريه

وإذا انفرد الثِّقة حبديث فهو على أصلهم  ((:   )٤٠٥:  ت( وقال احلاكم   ـ ٢
وحنن على أصلنا يف قبول الزيادات من الثِّقات يف األسانيد  ((:  وقال.  )٣( )) صحيح
  . )٤( )) واملتون

ويؤيد هذا .  )٥( )) ل ما يروىالثِّقة مصدق يف ك ((:   )٤٥٦:  ت( وقال ابن حزم   ـ ٣
: فقال  القول تطبيقه العملي فقد رد على من طعن يف حديث تفرد به ضمرة عن سفيان

، وقد تعلل فيه الطوائف املذكورة  هذا خرب صحيح كل رواته ثقات تقوم به احلجة ((
عتزلة يف ، ومىت حلقتم بامل فكان ماذا إذا انفرد به:  بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه فقلنا

؟ فأما  ؟ وكم خرب انفرد به راويه فقبلتموه أن ال تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد
  . )٦( )) ... دعوى أَنه أخطأ فيه فباطل ألا دعوى بال برهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومل أستوعب وإمنا أوردت منهم من )  هـ ٦٤٣: ت ( إىل زمن ابن الصالح )  هـ ٣٠٠( من بعد سنة     )١(

  .له قول مشهور يف هذه املسألة 
   ) .١/١٥١ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(
   ) .٣/١٢٨ ( )) املستدرك ((    )٣(
   ) .١/٤١٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٢/٢٢١ ( )) احمللَّى ((    )٥(
   ) .٢٠٣ ـ ٩/٢٠٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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٢١٣ 

ونقل اتفاق  ) ٤٦٣:  ت( وبقبول ما تفرد به الثِّقة مطلقاً قال اخلطيب البغدادي   ـ ٤
اتفق مجيع أهل العلم على أَنه لو انفرد الثِّقة بنقل  ((:  هأهل العلم على ذلك يف قول

  . )١( )) ... ينقله غريه لوجب قبوله حديث مل

:  ت( وابن القطَّان الفاسي  ) ٥٨١:  ت( احلق اإلشبيلي  وهو ظاهر قول عبد  ـ ٥
تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن  ((:  )) أحكامه ((احلق يف  فقد قال عبد.  ) ٦٢٨

، وال إرسال  ، وال يضر انفراده به لثوري وضمرة ثقة واحلديث صحيح إذا أسنده ثقةا
وهذا الَّذي قاله أبو حممد هو  ((:  قال ابن القطَّان.  )) من أرسله وال وقف من وقفه

ولو نظرنا األحاديث مل جند منها ما روي متصالً ومل يرو من وجه آخر .  الصواب
.  ، وذلك الشتهار احلديث وانتقاله على األلسن وفاً إال القليلمنقطعاً أو مرسالً أو موق

  . )٢( )) فجعل ذلك علَّة يف األخبار ال معىن له:  قال

فما أقل فهم هؤالء الَّذين شغلهم احلديث من  ((:   )٥٩٧:  ت( وقال ابن اجلوزي   ـ ٦
ن البخاري إ.  التدقيق الَّذي ال يلزم يف صحة احلديث وإمنا وقع لقلة الفقه والفهم

ومسلماً تركا أحاديث أقوام ألم خولفوا يف احلديث فنقص األكثرون من احلديث 
وتركوا أحاديث أقوام ألم .  وزادوا ولو كان مثّ فقه لعلموا أن الزيادة من الثِّقة مقبولة

، وتركوا من ذلك  ، ومعلوم أن انفراد الثِّقة ال عيب فيه انفردوا بالرواية عن شخص
الزيادة من الثِّقة :  ، وقالوا وهلذا مل يلتزم الفقهاء هذا.  وكل ذلك سوء فهمالغرائب 
، وكل من مل خيالط الفقهاء وجهد مع احملدثني  ، وال يقبل القدح حتى يبني سببه مقبولة

  . )٣( )) ، فاحلمد هللا الَّذي أنعم علينا باحلالني تأذى وساء فهمه

ïãbŞrÛa@ÞìÔÛa @ZaŞŠÛa@Þby@ñbÇaŠß@…ğŠÐn½a@ðëZ@ @

:  ت( الثِّقة غري القوي وهو قول اخلليلي فيقبل من احلافظ ويتوقف يف ما تفرد به 
فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن احلفاظ :  وأما األفراد ((:   فقد قال) ٤٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يسري بتصرف  ) ٢/٥٣٩ ( )) الكفاية ((    )١(
.  به الثِّقة وهذا كالتصريح من ابن القطان أنه ال يعل املوصول بغريه إذا انفرد ) . ٣/٢٧٩ ( )) نصب الراية ((    )٢(

  . منه وكالم اإلشبيلي قريب
أن جذور القول بقبول ما تفرد به الثِّقة من غري تقييد مأخوذ : ؛ وهذا فيه  ) ٢٢٤: ص  ( )) صيد اخلاطر ((    )٣(

ونبزه للمحدثني وهم أئمة هذا . ويؤخذ على ابن اجلوزي شدته يف تقرير مذهبه . عن الفقهاء ، ال عن احملدثني 
  .احملدثني ال يبعد أنه ميثل رأي الفقهاء يف وقته جتاه الشأن ، و
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٢١٤ 

اد الشاذ ما ليس له إال إسن ((:  وقال يف موضع آخر.  )١( )) واألئمة فهو صحيح متفق عليه
فما كان عن غري ثقة فمتروك ال يقبل وما كان عن .  واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غري ثقة

  ... )٢( )) ثقة يتوقف فيه وال حيتج به

وفرق اخلليلي بني ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثِّقات وبني ما  ((:  قال ابن رجب
 به خبالف ما تفرد به شيخ ، واحتج ؟ فما انفرد به إمام أو حافظ قبل ينفرد به إمام حافظ

  . )٣( )) من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ احلديث

sÛbŞrÛa@ÞìÔÛa @ZêÌÛ@énÐÛb«ë@…ğŠÐn½a@ðëaŞŠÛa@Þby@ñbÇaŠß Z@ @

إذا انفرد الراوي بشيء نظر  ((:  فقد قال ) ٦٤٣:  ت( وهذا هو قول ابن الصالح 
كان ما  )٤(  من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط، فإن كان ما انفرد به خمالفاً ملَا رواه فيه

انفرد به شاذاً مردوداً وإن مل تكن فيه خمالفة ِلما رواه غريه إمنا هو أمر رواه هو ومل يروه 
، فينظر يف هذا الراوي املنفرد فإن كان عدالً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد  غريه

، كان  وإن مل يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الَّذي انفرد...  به ومل يقدح االنفراد فيه
مثّ هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة .  انفراده به خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح

حبسب احلال فيه فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة الضابط املقبول تفرده استحسنا 
، رددنا ما  ، وإن كان بعيداً من ذلك  قبيل احلديث الضعيف، ومل حنطه إىل حديثه ذلك

:  قسمان )٥( فخرج من ذلك أن الشاذ املردود.  انفرد به وكان من قبيل الشاذ املنكر
الفرد الَّذي ليس يف راويه من الثِّقة والضبط ما :  والثَّاين.  احلديث الفرد املخالف:  أحدمها

فرعف يقع جابراً ملا يوجبه التد والشذوذ من النكارة والض٦( ))  أعلموا( .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/١٦٧(  ـ املنتخب منه ـ )) اإلرشاد ((    )١(
   ) .١٧٧ ـ ١/١٧٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٤٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
 يعرف كون الراوي ضابطاً ((  ) :١٠٦: ص  ( )) مقدمة علوم احلديث ((وقد بني مراده بالضابط فقال يف     )٤(

بأن نعترب رواياته بروايات الثِّقات املعروفني بالضبط واإلتقان ، فإن وجدنا رواياته موافقة هلم ولو من حيث 
املعىن لروايام ، أو موافقة هلا يف األغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً ، وإن وجدناه كثري 

   .))ا اختالف ضبطه ، ومل حيتج حبديثه املخالفة هلم عرفن
  .وهذا يشمل املنكر ألنه مل يفرق بينهما     )٥(
   ) .٧٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٦(
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٢١٥ 

א א: א א א א : א
  : بتأمل هذه األقوال يتبني اآليت

.  )١(، فقبل تفرد احلافظ وتوقف يف تفرد الثِّقة  ركز اخلليلي على حال الراوي املتفرد  ـ ١
  .  )٣( ، والربدجيي )٢( ظ عرف عن األئمة املتقدمني ، فقد قال به مسلموقبوله تفرد احلاف

ويشبه أن يكون مراده .  ـ فيما أعلم ـمل يسبق إليه  وتوقفه عن قبول ما تفرد به الثِّقة   
، ومل  ويدل على ذلك أَنه مل يقبله كما قبل حديث احلافظ.  بالتوقف أَنه حمل تبني ونظر

فيحتمل حينئذ أَنه يتطلب له القرائن فيكون موافقاً .  ما رد حديث غري الثِّقةجيزم يرده ك
والثِّقة الَّذي دون احلافظ ال خيلو من .  )٤( لقول الربدجيي يف موقفه من أحاديث الشيوخ
وهو ذا موافق ملا كان عليه األئمة .  شئ من القصور يتطلب ألجله ما يعضده

  . املتقدمون

ابن الصالح فركز على عدم خمالفة الراوي املتفرد ملن هو أوثق منه وهو ذا أما قول   ـ ٢
القيد موافق ألئمة هذا الشأن الَّذين أكثروا من تعليل األحاديث باملخالفة وممن نص على 

أَنه إن مل توجد ) ابن الصالح ( ومفهوم قوله .  )٥( نفيها الشافعي كما سبق يف قوله
وقد بىن حكمه يف القبول والرد على حال .  ن هو أوثق منه فإنه يقبل تفردهخمالفة م

،  فقبل ما تفرد به احلافظ.  ، مما يعين تغري احلكم تبعاً حلال الراوي فقط الراوي املتفرد
، والصدوق وحنوه فإن تفرده  ، والثِّقة غري القوي أما من كان دون احلافظ ويشمل الثِّقة

ر على حديثه فيرتله عن درجة الصحة إىل درجة احلسن وإن نزل عن هذه املرتبة مل يؤث
  . يقبل ما تفرد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الثِّقة هنا مشعر بعدم القوة     )١(
   ) .١٨٤( سبق ص     )٢(
    ) .١٨٤ ، ٧١ ، ٣٥( سبق ص     )٣(
 فأما أحاديث قتادة اليت يرويها الشيوخ مثل محاد بن ((  ) : ١٨٤ ، ٧١ ، ٣٥( كما يف قوله السابق ص     )٤(

 أو سلمة ، ومهام ، وأبان ، واألوزاعي ، ينظر يف احلديث فإن كان احلديث حيفظ من غري طريقهم عن النيب 
 ، وال من طريق أنس إال من رواية نس بن مالك من وجه آخر مل يدفع ، وإن كان ال يعرف عن النيب عن أ

   .))هذا الَّذي ذكرت لك كان منكرا 
   ) .١٨٤ ، ٨٥( سبق ص     )٥(
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٢١٦ 

فأما قبوله ما تفرد به احلافظ فسبق القول أَنه موافق ملنهج األئمة املتقدمني ما مل يظهر    
أن قرينة  إذ ـ )١(  كما سبقـوبه قال مسلم والربدجيي .  يترجح خطؤه فيه عندهم أو

وأما من دونه يف الضبط فحاله حمل نظر عند  )٢( ضبط الراوي من أقوى قرائن القبول
 وهو كذلك عند األئمة املتقدمني وممن ذكر ذلك ـ كما قال ابن الصالح ـالناقد 
وقد خالف .  )٣( وحال هذا الراوي من أسباب االختالف بني األئمة النقّاد.  الربدجيي

  :  الصالح األئمة املتقدمني يف موقفه من هذا الراوي يف أمرينابن

 أَنه جعل حال هذا الراوي هو حمور النظر والنقد وحبسب حاله يكون موقف :اَألوَّل    
واألئمة املتقدمون ال يقصرون نظرهم على هذا بل يراعون قرائن أخرى .  الناقد منه

، ومدى موافقته  ، وهل له ما يشهد له ل فيه ما يستنكر، وه معىن احلديث:  مثل
وهل حيتمل التفرد .  ، وطبقة الراوي املتفرد ، وحال الراوي يف شيخه لألصول الثابتة

  . )٤( وغريها من القرائن.  به

وكالمه يشعر .   أَنه حدد للراوي غري البعيد من درجة الضابط درجة احلسن: الثَّاني   
وتثبيت هذا احلكم على حديث هذا النوع من .  هذا مطرد يف حديث هذا الراويبأن 

وخمالف .  )٥( الرواة مل يرد له ذكر عند من سبق أن ذكرنا أقواهلم من األئمة املتقدمني
ملنهج األئمة الَّذين حيكمون يف حديث هذا الراوي القرائن وينتقون من حديثه ما علموا 

  . )٦( ردون ما غلط فيه، وي صحته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١٨٤( ق ص سب    )١(
 الزيادة يف األخبار ال تلزم إال عن احلفاظ الَّذين (( ) : ١٨٩: ص  ( )) التمييز ((ومن ذلك ما قاله مسلم يف     )٢(

 فإذا زاد (( ) : ١/٤١٩(  )) شرح علل الترمذي ((وقال الترمذي كما يف  . ))مل يكثر عليهم الوهم يف حفظهم 
   .))حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه 

   ) .٩١ ، ٨٧ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ١١،٨١(  ح رقم ))ت .  د ((ينظر     )٣(
   ) .١٩٢( وقد سبق ذكر أشهرها ص     )٤(
 أكثر ما كان األئمة املتقدمون يقولون يف (( ) : ١/٣٤٤ ( )) شرح علل الترمذي ((قال ابن رجب يف     )٥(

   .))منكر وموضوع وباطل : ويقولون . إنه صحيح أو ضعيف :  احلديث
وقد سبق . وقد كثر القول بتحسني حديث هذا النوع من الرواة بعد ابن الصالح ولعلهم تأثروا بقوله هذا     )٦(

على أن األئمة ال يطلقون على حديث هذا النوع من الرواة حكماً واحداً بل ينتقون من  ) ١٨٧( القول ص 
وبه يتبني خمالفة ابن . حديثه ما صح ويدعون ما علموا أنه أخطأ فيه وهو ما ميكن أن يسمى مبنهج االنتقاء 

  .ني الصالح ومن وافقه يف هذه املسألة ملنهج األئمة املتقدم
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٢١٧ 

أما القول بقبول تفرد الثِّقة من غري قيد فمخالف ملنهج أئمة هذا الشأن وله أثر واسع   ـ ٣
  . يف السنة قبوالً ورداً لذا سأفرد احلديث عنه يف املبحث التايل

א א: א : א
، وقبلت على إثر القول به  تغري به منهج القبول والردهذا القول أثَّر على السنة ، و
كانت مردودة عند األئمة املتقدمني فأصبح معموالً .  أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلولة

والثِّقة إذا حدث  ((:  يقول ابن حجر.  )١( ا بعدما صححها القائلون بقبول ما تفرد به الثِّقة
 ال يشعر أَنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً باخلطأ فحمل عنه وهو
  : ولذا سأفصل القول فيها عرب املطالب التالية )٢( )) للعمل مبا مل يقله الشرع

ÞŞëþa@kÜİ½a @Z´ßğ†Ôn½a@òŞàöþa@wèä½@ÞìÔÛa@aˆç@òÐÛb« Z@ @

،  كون املتفرد حافظاً يعتمد على حفظهالقول بقبول ما تفرد به الثِّقة من غري أن يقيد ب
وهذا خيالف أقواهلم النظرية .  يدل بظاهره على قبول حديث كل من وصف بأنه ثقة

  . وتطبيقام العملية

 فاشترطوا لقبول حديث املتفرد أن يكون ممن يعتمد على فأما أقوالهم النَّظريَّة ؛) أ 
  : حفظه فمن ذلك

؟ قال إسرائيل ثبت  إسرائيل إذا تفرد حبديث حتتج به:  دسألت أمح:  قال أبو داود  ـ ١
  . )٣( احلديث

يف قبول ما يتفرد به  )٤( حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم ((:  وقال مسلم  ـ ٢
احملدث من احلديث أن يكون قد شارك الثِّقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا 

جد كذلك مثّ زاد شيئاً عند أصحابه قبلت ، إذا و وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم
  . )٥( )) زيادته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ذكرهم وذكر أقواهلم مبا أغىن عن إعادا  ) ٢٠١( وقد سبق ص     )١(
   ) .١/٢٦٥ ( )) الفتح ((    )٢(
   ) .٧/٣٥٧ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٣(
  .وهذا ظاهر يف أنه حيكي ما عليه العمل عند حمدثي زمانه     )٤(
   ) .١/٧ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٥(
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٢١٨ 

قال ابن  )١( )) فإن زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه ((:  وقال الترمذي  ـ ٣
  . )٢( )) هذا أيضاً ظاهر كالم أمحد ((:  رجب

أكثر احلفَّاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا تفرد به  ((:  وقال ابن رجب  ـ ٤
 وجيعلون ذلك علَّة فيه اللهم إال )) ِإنه ال يتابع عليه ((:  حد وإن مل يرو الثِّقات خالفهوا

  . )٣( )) ... أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته كالزهري وحنوه

، وانفرد واحد  إذا روى احلفاظ األثبات حديثاً بإسناد واحد ((:  وقال يف موضع آخر
ن املنفرد ثقة حافظاً فحكمه قريب من حكم زيادة الثِّقة يف ، فإن كا منهم بإسناد آخر

، هل يرد قول من تفرد بذلك  وقد تردد احلفاظ كثرياً يف مثل هذا...  األسانيد أو يف املتون
، ويقوى قبول قوله إن كان املروي  ، أم يقبل قوله لثقته وحفظه اإلسناد ملخالفة األكثرين له

مل احلديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة عنه واسع احلديث ميكن أن حي
  . )٤( واألعمش

ولو (  فقد ورد أم يوثقون الراوي ويردون بعض حديثه وأما تطبيقاتهم العلمية ؛) ب 
  : ومن ذلك.  )كان تفرد الثِّقة عندهم مقبوالً مطلقاً ملا ردوا حديثه 

 الشيخ ثقة ثقة واحلديث هذا ((:  قال أمحد يف حديث تفرد به احلسن بن سوار  ـ ١
  . )٦( )) نعم:  ؟ قلنا اكتبتموه من كتاب:  مثّ أطرق ساعة وقال.  )٥( غريب

أمين عندنا ال بأس به واحلديث  ((:  وقال النسائي يف حديث تفرد به أمين بن نابل  ـ ٢
  . )٧( )) خطأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١/٤١٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٥٣ ـ ١/٣٥٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
ون يف قبول ما وفيه أن الثِّقة احلافظ إذا تفرد وخولف فإن األئمة يتردد ) ٢/٧١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(

وهذا يدل على . وأنه يرجح قبول حديثه كون شيخه واسع الرواية . تفرد به ومن دونه من باب أوىل 
  .مراعام للقرائن كما سبق تقريره 

  .وال يعين أنه فرد بل أشار إىل أن يف نفسه منه شيئاً بداللة السياق     )٥(
   ) .٧٠(  ح رقم )) ت . د ((وهو يف  ) ٦/١٧٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٦(
   ) .٨٥(  ح ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢/٢٨٨ ( )) حتفة األشراف ((    )٧(



א: الباب الرَّابع  åß@åíë†ŞnÛa@Š–Ç@åÇ@åíŠdn½a@´q†a@ÑÓìß@I@òÔğrÛa@…ČŠÐmH@:א
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢١٩ 

هذا حديث  ((:  وقال أبو حامت الرازي يف حديث رواه مروان بن حممد الطاطري  ـ ٣
  . )٢( )) ثقة ((:  ، مع أَنه قال عن مروان )١( )) منكر ذا اإلسناد

؟  خيطئ:  ثقة قلت:  ؟ قال امللك بن أيب سليمان عبد:  قلت ألمحد:  وقال أبو داود  ـ ٤
وقال عن  )٣( )) نعم وكان من أحفظ أهل الكوفة إال أَنه رفع أحاديث عن عطاء:  قال

  . )٤( ))  حديث منكرهذا ((:  )) الشفعة ((حديثه يف 

لعله ذكره من حفظه فسبقه  ((:  وقال الدارقطين يف حديث رواه سفيان بن عينية  ـ ٥
  . )٥( )) لسانه

وهم أبو  ((:  وقال أبو زرعة الرازي عن حديث تفرد به أبو األحوص  ـ ٦
  . )٧( )) ثقة ((:  مع أَنه قال عن أيب األحوص.  )٦( )) األحوص

منهم .   إىل ضعف قول من أطلق قبول ما تفرد به الثِّقةوقد أشار بعض أهل العلم    
  . الذَّهيب وابن حجر

وقد يسمى  ((:  فالذهيب ذكر أن بعض أفراد الثِّقات ال تقبل عند أئمة هذا الشأن يف قوله
وقال .  )٨( )) مجاعة من احلفاظ احلديث الَّذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا

 كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل فإن ((:  أيضاً
وهؤالء الَّذين ذكرهم .  )٩( )) هذا منكر:  عثمان بن أيب شيبة وأيب سلمة التبوذكي وقالوا

  . )١٠( كلهم ثقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٣٨٤ رقم ٣/٩٩ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .٥٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٨/٢٧٥(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
  .وهذا يدل على أنه ليس من حد الثِّقة أن ال خيطئ  ) ٣٥٨ رقم ٢٩٦: ص  ( )) سؤاالت أيب داود ((    )٣(
   ) .٨٨(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٨١ / ٢ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٤(
   ) .٢(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٣٥٨٥ رقم ٤/٣٥١ ( )) سنن الدارقطين ((    )٥(
   ) .٦(  ح رقم )) ت.  د ((وهو يف  ) ٢/٢٥٠ ( )) علل احلديث ((    )٦(
   ) .٤/٢٦٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٧(
   ) .٢/٦٩٠ ( )) املوقظة ((    )٨(
   ) .٧٨ ـ ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٩(
   .)) التقريب ((كما يف     )١٠(
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٢٢٠ 

 وهو أشهر ـونقض ابن حجر دعوى اخلطيب االتفاق على قبول ما تفرد به الثِّقة 
 اوي إذا كان ثقة  ((:  ذا القول فقالالقائلنياحتج من قبل الزيادة من الثِّقة مطلقاً بأن الر

وانفرد باحلديث من أصله كان مقبوالً فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود ألنه 
  . )١( )) ، يكون مقبوالً كما سبق بيانه يف نوع الشاذ ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان

ŞrÛa@kÜİ½aïãb @ZòÔğrÛa@éi@…ČŠÐm@bß@ÞìjÔi@ÞìÔÛa@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁa N@ @

  : هذا القول له آثار على السنة منها

  .  َأنَُّه يلزم منه إبطال علم العلل أو إضعافهـاألثر اَألوَّل 

ولكن أمهها وأغمضها ما وجد منها يف .  فالعلة تكمن يف أحاديث الثِّقات ويف غريها
 مظنة القبول اعتماداً على ثقة راويها أما الضعيف فحاله يكفي يف رد أحاديث الثِّقات فإا
وإمنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث  ((:  حديثه يقول احلاكم
، وعلَّة احلديث تكثر يف أحاديث الثِّقات أن حيدثوا حبديث له علَّة فيخفى  اروح ساقط واه

الَّذي أطلع :  املعلل هو ((:  وقال ابن الصالح )٢( )) ... يث معلوالًعليهم علمه فيصري احلد
، ويتطرق ذلك إىل اإلسناد الَّذي  فيه على علَّة تقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة منها

  . )٣( )) رجاله ثقات اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهر

 كان الزمه ـث الثِّقات ما هو معلول  ويف أحاديـفإذا قيل بقبول كل ما تفرد به الثِّقة 
  . قبول أحاديث معلولة ، واحلكم على احلديث بالقبول ينايف كونه معلوالً

  :  االختالف المنهجي في النقد المؤثر على ميزان القبول والرَّّدـاألثر الثَّاني 

ون بعضها ، ويردون إذا كان األئمة املتقدمون حيكِّمون القرائن فيما تفرد به الثِّقة ؛ فيقبل
بعضها ، فِإنَّ القول بقبول ما تفرد به الثِّقة من غري النظر إىل القرائن الَّيت راعاها األئمة 

  .املتقدمون سيتغير به ميزان النقد ، وهذا ما حصل 

  : ومن األمثلة العملية على ذلك

ن عمر الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن اب حديث تفرد به عبد  ـ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٦٩٠ ( )) النكت ((    )١(
   ) .٣٥٩: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٢(
   ) .٩٠(  ص )) علوم احلديث ((    )٣(
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٢٢١ 
َأَجِديٌد َهَذا َأْم َغِسيٌل :  َرَأى َعَلى ُعَمَر َثْوًبا ، َفَقاَل  النَّبيَّ أّن ((
.  )١( ))  ، وقد أنكره حيىي القطَّان والبخاري وأبو حامت والنسائي ومحزة الكناين)) ؟

 وأشار إىل قوة ظاهر ـوابن كثري  )٢( )) صحيحه ((ابن حبان فأخرجه يف :  وخالفهم
، وقد قبل الشيخان  رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحني ((:  ه يف قولهإسناد

وقد انتقد ابن حجر مسلك ابن حبان .  )٣( )) تفرد معمر عن الزهري يف غري ما حديث
ومراده .  )٤( )) صحيحه ((وقد جرى ابن حبان على ظاهر اإلسناد فأخرجه يف  ((:  فقال

  . ، وسبب ذلك أَنه اكتفى بالنظر إىل ظاهر اإلسناد أَنه مل يتنبه لعلته فصححه

الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أَنَّ  وحديث رواه عبد  ـ ٢
يبالن ٥( )) ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث: َمْن َحَلَف َفَقاَل  ((:   قال( .  

اق اختصره من حديث معمر الرز هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد:  قال البخاري   
 يبِن النعن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عإنَّ ُسَلْيَماَن َقاَل  ((:   قال :
، وتابعه على قوله هذا أبو  )٦( )) ...َألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى َسْبِعيَن اْمَرَأًة 

  . لقوة ظاهر إسنادهولعله  )٨( )) صحيحه ((وخالف ابن حبان فأخرجه يف .  )٧( عوانة

وحديث تفرد به محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بالالً أذن قبل   ـ ٣
 يبطلوع الفجر فأمره النوخالف )) ...َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َناَم  ((:   أن يرجع فينادي ، 

  . محاد يف رفعه بقية أصحاب أيوب

،  ، وعلي بن املديين مالك بن أنس:  مفتتابع مجع من األئمة على ختطئة محاد منه   
، وحممد بن  ، واألثرم ، والترمذي ، وأبو حامت الرازي ، وأبو داود ، والبخاري وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )١(
   ) .٦٨٩٧ رقم ١٥/٣٢٠ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(
   ) .٣٩٧: ص  ( ))  مشائل الرسول ((    )٣(
  .وسياق قوله يدل على أنه ال يرتضي صنيعه  ) ١٣٨ ـ ١٣٦: ص  ( )) نتائج األفكار ((    )٤(
   ) .١٥(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )٥(
   ) .٦٥٦: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٦(
   ) .٥٢ / ٤ ( )) مسنده ((وهو يف     )٧(
   ) .٤٣٤١ رقم ١٠/١٨٣ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٨(
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٢٢٢ 

ومع تتابع هؤالء األئمة .  )١( ، وابن عبد الرب ، والبيهقي ، والدارقطين حيىي الذهلي
.  )٢( )) صحيح ((:  يب وقال عنهالذَّه:  فقد خالفهم.  وكثرم مبا يشبه االتفاق على رده

وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً  ((:  ـوابن حجر وقال عنه بعد أن ذكر له طرقاً ضعيفة 
  . )٣( )) قوة ظاهرة

أما أن يكون محاد أخطأ يف هذا احلديث فليس اخلطأ  ((:  وأمحد شاكر وقال عنه   
؟ وهذا حديث غري  مبستبعد على إنساٍن غري نيب ولكن أين الدليل على خطئه هنا

ووقوع حادثة ملؤذن عمر ال مينع حدوث مثلها لبالل واجلمع بني .  احلديث اَألول
وأما كالمهم يف محاد بن سلمة فليس فيه شيء من النصفة بل هو ثقة ...  الروايات ممكن

 فتبني مما تقدم أن ((:  ـ بعد أن أبطل ما أعل به ـواأللباين وقال عنه .  )٤( )) ... حجة
، وأن ما أعلوه به من التفرد واملخالفة غري صحيح فال يغتر  حديث الباب حديث صحيح

بل هو  ((:  يف قوله )٦( فالشاهد يف هذا املثال هو قول أمحد شاكر.  )٥( )) ... بذلك أحد
  . )٧(  وكأنه ألجل هذا قبله)) ثقة حجة

َآاَن  ((: قَالَ ما تفرد به مهام بن حيىي عن ابن جريح عن الزهري عن أنس   ـ ٤
  . )٨( ))  ِإَذا َدَخَل اْلَخَالَء َوَضَع َخاَتَمُه النَِّبيُّ

 ، )١٠( )) وهذا احلديث غري حمفوظ ((:  وقال النسائي )٩( هذا احلديث أنكره أبو داود   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣١(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )١(
   ) .٢/٢٩٧ ( )) تنقيح التحقيق ((    )٢(
   ) .٢/١٢٢ ( )) الفتح ((    )٣(
   ) .١/٣٩٦ ( ))الترمذي  سنن ((حاشية     )٤(
   ) .٤٣ ـ ٣/٣١ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٥(
  .اإلسناد وهو ممن عرف بتصحيح األحاديث على ظاهر     )٦(
وهذا أيضاً يصلح مثاالً على أن تتابع األئمة املتقدمني مل يراعه بعض من جاء بعدهم يف حني أن تتابعهم من     )٧(

 ) : ٢/٧١١ ( )) النكت ((يقول ابن حجر يف . وا إليه وضعف قول من خالفهم أقوى األدلة على صحة ما ذهب
 فمىت وجدنا حديثاً قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذلك كما نتبعه يف ((

 حهتصحيح احلديث إذا صح(( .  
   ) .٦٢ ( ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )٨(
   ) .١٩ رقم ١/٥٢ ( ))داود  سنن أيب ((    )٩(
   ) .٩٤٧٠ رقم ٨/٣٨٤ ( )) السنن الكربى ((    )١٠(
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٢٢٣ 

، ضعفه أبو داود ، والنسائي ، والبيهقي ،  حديث ضعيف ((:  وقال النووي
  . )١( )) ... واجلمهور

:  بعض من راعى ظاهر اإلسناد فصححه منهم احلاكم فقد قال عنهوخالف    
وهذا إسناد  ((:  ، وتعقبه األلباين بقوله )٢( )) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((

 ووافقه )) صحيح على شرط الشيخني ((:  ظاهره الصحة ، وقد اغتر به احلاكم فقال
٣( الذَّهيب( .  

والصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات  ((:  ومنهم املنذري يف قوله   
وهذا ظاهر أَنه حكم عليه بناء على ظاهر إسناده ومل يدقق يف علته الَّيت  )٤( )) أثبات

  . راعاها أبو داود والنسائي فخالفهما

َآاَن َرُسوُل  ((: ما تفرد به أبو إسحاق السبيعي عن األسود عن عائشة قالت   ـ ٥
  . )٥( )) ُنٌب ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء َيَناُم َوُهَو ُجاللَِّه 

وهذا احلديث مما أتفق أئمة احلديث من السلف على إنكاره على  ((:  قال ابن رجب   
، وأمحد بن  ، ويزيد بن هارون ، وشعبة إمساعيل بن أيب خالد:  منهم.  أيب إسحاق

،  ، واجلوزجاين ألثرم، وأبو بكر ا ، ومسلم بن احلجاج ، وأبو بكر بن أيب شيبة حنبل
ال حيل أن يروى هذا :  وقال أمحد بن صاحل املصري احلافظ...  ، والدارقطين والترمذي
  . ، فال حتل روايته من دون بيان علته يعين أَنه خطأ مقطوع به.  احلديث

وأما الفقهاء املتأخرون فكثري منهم نظر إىل ثقة رجاله فظن صحته وهؤالء يظنون أن كل  
، ووافقتهم طائفة  ، وال يتفطنون لدقائق علم علل احلديث ث رواه ثقة فهو صحيححدي

  . )٦( )) من احملدثني املتأخرين كالطحاوي واحلاكم والبيهقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/١٥١ ( )) خالصة األحكام ((    )١(
   ) .١/١٨٧ ( )) املستدرك ((    )٢(
  ) . ٩/١٣ ( )) سنن صحيح أيب داود ((    )٣(
   ) .١/١٠٨ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(
   . )٣٩(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )٥(
وقول ابن رجب صريح أن هذا هو منهج الفقهاء املتأخرين ال منهج أئمة  ) . ١/٣٦٢ ( )) فتح الباري ((    )٦(

احلديث ، وأن بعض احملدثني تابعوهم على هذا القول ، فنتج االختالف يف ميزان القبول والرد ، فصححت 
  .معلولة أحاديث كانت 
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٢٢٤ 

 بن دينار عن ابن عمر ا ما تفرد به ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد  ـ ٦
وقد أنكره .  )١( )) ْحَرٍم عتَقَمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َم (( :  اقال رسول :  قال

إن هذا كذب ملا كان :  لو قال رجل ((:  اإلمام أمحد ورده رداً شديداً وقال
  . )٥( والبيهقي )٤( والنسائي )٣( وأنكره الترمذي )٢( خمطئاً

ومع إنكار هؤالء األئمة فقد قبله طائفة من أهل العلم املتأخرين ويف كالمهم بعضهم ما 
ة ظاهر إسناده ومن ذلكيدل على أَنقبله بناء على صح ه .  

  . )٦( )) ... فهذا خرب صحيح كل رواته ثقات تقوم به احلجة ((:   ابن حزم يف قولهـ

، وضمرة  تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري ((:  احلق اإلشبيلي  وقال عبدـ
  . )٨( ووافقه على قوله ابن القطَّان الفاسي )٧( )) ... ثقة

 ، وقد صححه مجاعة فالصواب أن هذا احلديث ذا اإلسناد صحيح ((:   وقال األلباينـ
:   )١٠/٢٩٠ ( )) اجلوهر النقي ((وقد أحسن ابن التركماين يف الرد على البيهقي فقال يف 

ات ، وال يوجب ذلك علَّة فيه ألنه من الثِّق ليس انفراد ضمرة به دليالً على أَنه غري حمفوظ ((
  . )٩( )) )) ... املأمونني واحلديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً وال يضره تفرده

فهذا احلديث كان عند أمحد والترمذي والنسائي والبيهقي منكراً مردوداً ، ومل يستبعد 
فأصبح عند من حيكم ظاهر اإلسناد صحيحاً ؛ ألنَّ الراوي املتفرد به .  أن يكون مكذوباً أمحد
  . ثقة

وقد أظهرت الدراسة التطبيقية أن القائلني ذا القول يغلب عليهم قبول األحاديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٢(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف     )١(
   ) .٤/٤٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٣/٦٤٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   ) .٤٨٧٧ رقم ٥/١٣ ( )) الكربى ((يف     )٤(
   ) .١٤/٤٠٧ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٥(
   ) .٢٠٣ ـ ٩/٢٠٢ ( )) احمللَّى ((    )٦(
  ) . ٣/٢٧٩ ( )) نصب الراية ((    )٧(
   ) .٣/٢٧٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٨(
   ) .٦/١٧٠ ( )) إرواء الغليل ((    )٩(
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٢٢٥ 

  . )١( وتصحيحها مقارنة مبا كان عليه األئمة املتقدمون
وقد تنبه أهل العلم .  وذا يتبني خطورة التصحيح بناء على ظاهر اإلسناد على السنة

إذا  ((:  فقال اخلليلي.  يكفي بناء على ظاهر اإلسنادخلطورة هذا املسلك وأن التصحيح ال 
أسند لك احلديث عن الزهري أو عن غريه من األئمة فال حتكم بصحته مبجرد اإلسناد فقد 

الصحيح ال يعرف برواته فقط وإمنا يعرف  ((:  وقال احلاكم.  )٢(  وذكر مثاالًـ ))خيطئ الثِّقة 
عون أكثر من مذاكرة أهل  )٣( هلذا النوع من العلمبالفهم واحلفظ وكثرة السماع وليس 

  . )٤( )) الفهم واملعرفة ليظهر ما خفي عنه من علَّة احلديث

وال يلزم من كون رجال اإلسناد من رجال الصحيح أن يكون  ((:  وقال ابن حجر
  . )٥( )) احلديث الوارد به صحيحاً الحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علَّة

ŞrÛa@kÜİ½asÛb @ZbÔÜİß@òÔğrÛa@éi@…ČŠÐm@bß@ÞìjÔi@ÞìÔÛa@‰ìèÃ@µg@p…c@Ûa@lbjþa N@ @

هذا القول الَّذي أسهم يف تغري موازين النقد عما كانت عليه عند أئمة هذا الشأن 
يصعب حتديد بداية ظهوره إال أَنه استقر القول به فيما يبدو يف زمن اخلطيب البغدادي حتى 

ق مجيع أهل العلم على أَنه لو انفرد الثِّقة بنقل حديث مل ينقله غريه لوجب اتفا ((نقل 
وتبعه بعض من .  )٧( وسبقه إىل القول بقبول ما تفرد به الثِّقة ابن حبان واحلاكم )٦( )) قبوله

ابن :  ومع أَنه قد رده مجع من أهل العلم ممن تأخروا عن زمن هؤالء منهم.  جاء بعده
ِإالَّ .  )٩( والسخاوي )٨( ، وابن حجر ، والذَّهيب والعالئي ، وابن القيم  وابن رجب، تيمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بالنتائج ينظر اجلدول املرفق     )١(
   ) .١/٢٠٢ ( )) اإلرشاد ((    )٢(
  .أي معرفة الصحيح والسقيم     )٣(
ومل يطبق احلاكم هذا القول عملياً فإنه ممن ارتضى التصحيح على  ) ٢٣٨: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٤(

  . ) ٢٠١( كما سبق ص . اإلسناد ظاهر 
   ) .١/٢٧٤ ( )) النكت ((    )٥(
   ) .٥٩٨: ص  ( )) الكفاية ((    )٦(
   ) .١٨٤( كما سبق ص     )٧(
  . ) ١٨٧( كما سبق ص     )٨(
   ) .١/٢٥٠ ( )) فتح املغيث ((    )٩(
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٢٢٦ 

  . )١( أَنه بقى من يقول به وميارسه يف التطبيق العملي إىل يومنا هذا
ïÜí@bàîÏ@ê‰ìèÃ@lbjc@—‚Üm@æc@åØ¹ë Z@ @

  : تساهل بعض المحدثين في إطالقه ونسبته للمحدثين المتقدِّمين ـ ١

،  صحيح على شرط الشيخني ((:  لك قول احلاكم يف حديث تفرد به أبو األزهرومن ذ
وظاهره  )٢( )) ، وإذا تفرد الثِّقة حبديث فهو على أصلهم صحيح وأبو األزهر بإمجاعهم ثقة

وكذلك اخلطيب يف نقله االتفاق على قبول ما تفرد .  أن هذا هو منهج األئمة الَّذين سبقوه
:   وال خيفى أثر اخلطيب يف علوم احلديث فقد وصفه ابن نقطه بقولهـما مر آنفاً  كـبه الثِّقة 

  . )٣( )) كل من أنصف علم أن احملدثني بعد اخلطيب عيال على كتبه ((

  :لها إطالق واسع )  الثِّقة(  أن لفظ ـ ٢

ة املتقدمون وعنوا فرمبا أطلقها األئم.  )٤( )) الثِّقة غري القوي (( و )) الثِّقة احلافظ ((فتشمل 
  . ا احلافظ فعمم معناها من جاء بعدهم على كل ثقة

أخربنا عبد حدثنا أبو :  فمن إطالق الثِّقة على احلفاظ الكبار ما قاله عمرو بن علي
كان خياراً وكان مسلماً وكان :  ؟ فقال أكان ثقة! فقال رجل يا أبا سعيد.  خلدة
  . )٥( )) شعبة وسفيان:  الثِّقة.  صدوقاً

مثّ ننتقل إىل اليقظ  ((:  ومن إطالق الثِّقة على من ليس بالقوي ما ذكره الذَّهيب يف قوله
  . )٦( )) ... املتوسط املعرفة والطَّلب فهو الَّذي يطلق عليه أَنه ثقة

كان :   وسئل عن أمين بن نابل فقالـ يعين ابن املديين ـمسعت علياً :  قال ابن أيب شيبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كثرياً من الدراسات احلديثية السيما ما يتعلق منها بالتحقيق تكتفي بدراسة ظاهر اإلسناد ومنهم من     )١(

كتفي بصحة ـ ومنهم من ي ) ٣٤(  ح رقم ))ت .  د ((يصحح احلديث بناء على ذلك ـ ينظر مثاله يف 
  .قبله ظاهر إسناده وهذا أخف من الَّذي 

   ) .٣/١٢٨ ( )) املستدرك ((    )٢(
   ) .١٢: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٣(
   ) .٢٥( ينظر تفصيل ذلك فيما سبق ص     )٤(
   ) .٢٨٤ ـ ١/٢٨٣(  للباجي )) التعديل والتجريح ((    )٥(
   ) .٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٦(
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٢٢٧ 

  . )١( س بالقويثقة ولي

  . )٢( حممد بن إسحاق ثقة وليس حبجة:  وقال حيىي بن معني

   ورد عن األئمَّة المتقدِّمين عبارات مجملة ومطلقة ؛ـ ٣

يوهم ظاهرها أم يقبلون ما تفرد به الثِّقة أو ما زاد الثِّقة يف حني أن يف املفصل من 
إذا  ((:  تقييدها ومن ذلك قول سفيان الثوريأقواهلم وتطبيقام العملية ما يدل على بياا و

، وإذا حدثك  ، وإذا حدثك غري ثقة عن ثقة فال تأخذه حدثك ثقة عن غري ثقة فال تأخذه
خرب الواحد الثِّقة عن الواحد الثِّقة حجة يلزم به  ((:  وقال مسلم.  )٣( )) ثقة عن ثقة فخذه

 فحكم بوصله )) َال ِنَكاَح ِإالَّ ِبَولّي ((: وسئل البخاري عن هذا احلديث .  )٤( )) العمل
وسألت أبا زرعة عن حديث  ((:  وقال ابن أيب حامت.  )٥( )) الزيادة من الثِّقة مقبولة ((:  وقال

قّصة  (( يف  عن نافع عن ابن عمر عِن النيب ا رواه علي بن مسهر عن عبيد
؟  هو صحيح:  قلت له.  رواه غري علي بن مسهرال أعلم أَنه :  زرعة قال أبو.  )٦( )) الغار
  . )٧( نعم ؛ علي ابن مسهر ثقة:  قال

  : مناقشة ذلك
فسفيان ال يقبل كل .  أما قول سفيان فيحمل على أَنه أراد الثِّقة احلافظ املتني يف حفظه

بن كهيل عن أَنه حدثه زائدة حبديث عن شعبة عن سلمة :  ما رواه الثِّقة والدليل على هذا
وما يقبل قليب أن  )٨( ، وإنك لتحدثنا عن ثقة إنك ثقة:  فقال له سفيان...  سعيد بن جبري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٥ رقم ١٤٥: ص  ( )) سؤاالت ابن أيب شيبة ((    )١(
   ) .٢٨٥ / ١ ( )) التعديل والتجريح ((    )٢(
   ) .٢/٢٩(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .١/٣٠ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٤(
   ) .٤٥٢: ص  ( )) الكفاية ((    )٥(
   ) .٢٧٤٣ رقم ٤/٢٠٩٩( ومسلم  ) ٣٢٧٨ رقم ١٢٧٨ / ٣( أخرجه البخاري     )٦(
ويؤخذ منه أن التفرد عند أيب زرعة ليس علَّة بذاته بداللة  ) ٢٨٣٢ رقم ٣/٣٠٩ ( )) علل احلديث ((    )٧(

  .تصحيحه هذا احلديث مع حكمه عليه بالتفرد 
 ومع )) ثقة حافظ متقن ((: شعبة قال عنه  و)) ثقة ثبت صاحب سنة (( : )) التقريب ((وزائدة قال عنه يف     )٨(

  . فتبني أنه يطلق الثِّقة على احلافظ ـ كما ذكرنا أعاله ـ )) ثقة ((ذلك مل يطلق عليهما سفيان إال كلمة 
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٢٢٨ 

  . )١( )) ... هذا من حديثه سلمة
وهذا يدل على أَنه ال يقبل كل ما رواه الثِّقة .  فمع أَنه وثقة فلم يقبل حديثه هذا

  . لى الصحيحفيحمل قوله السابق على هذا ليتبني موقفه ع
 يف وصف من يقبل ـ يف موضع آخر ـوأما مسلم فكذلك يريد بالثقة احلافظ بداللة قوله 

أن يكون قد شارك الثِّقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا  ((:  حديثه إذا تفرد
  . )٢( )) ... وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم

إمنا روى هشام بن رام وهو شيخ من  ((:  وقال يف حديث تفرد به هشام بن رام
وهشام هذا وثَّقه ابن وارة واخلطيب وذكره ابن .  )٣( )) الشيوخ ال يقر احلديث به إذا انفرد

  . )) ثقة ((:  )) التقريب ((وقال عنه يف  )٤( )) ثقاته ((حبان يف 
  .  املقصود يف قول مسلم)) الثِّقة ((فعلم ذا من هو 
 فإمنا هي مقيدة حبديث معني يقول ابن )) الزيادة من الثِّقة مقبولة ((:  وأما قول البخاري

وإال فمن تأمل .  وهذه احلكاية إن صحت فإمنا مراده الزيادة يف هذا احلديث ((:  رجب
 تبني له قطعاً أَنه مل يكن يرى أن زيادة كل ثقة يف اإلسناد )) تأريخ البخاري ((كتاب 
وهكذا الدارقطين يذكر يف بعض املواضع أن الزيادة من الثِّقة مقبولة مثّ  ((:  وقال.  )) مقبولة

فدل على أن مرادهم زيادة يف تلك ...  يرد يف أكثر املواضع زيادات كثرية من الثِّقات
  . )٥( )) املواضع اخلاصة وهي إذا كان الثِّقة مربزاً يف احلفظ

 على إرساله مل يكن رد أن ترجيح البخاري لوصل هذا احلديث ((:  وقال ابن حجر
، ويزيد ذلك ظهوراً  الواصل معه زيادة ليست مع املرسل بل مبا ظهر من قرائن الترجيح

  . )٦( )) تقدميه اإلرسال يف مواضع أُخر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مثّ تبني أن احلديث غري صحيح كما قال سفيان  ) ٧٧٥ ـ ٢/٧٧٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  
   ) .١/٧ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .١٧(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ٢١٥: ص  ( )) التمييز ((    )٣(
   ) .١١/٣٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .١/٤٢٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٢/٦٠٧ ( )) النكت ((    )٦(

= 
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٢٢٩ 

 فال يؤخذ منه أن كل ما رواه الثِّقة فهو )) علي بن مسهر ثقة:  وأما قول أيب زرعة
تهصحيح عنده بل غاية ما فيه أَناستدل بثقة راويه على صح اوي من قرائن .  هوثقة الر

ومن ذلك أَنه رد حديث تفرد به .  القبول وإال فقد ورد عنه أَنه يرد بعض ما رواه الثِّقات
مع أَنه  )١( )) خطأ ((:  عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس وقال عنه

  . )٢( )) حافظ ((قال عن يونس بأنه 

   :ـ التأّثر بأقوال الفقهاء واألصوليين ـ ٤

والقول بقبول  . )) علوم احلديث ((يف  فالفقهاء واألصوليون شاركوا متأخري احملدثني
تفرد به الثّقة من أقواهلم ، وعنهم أخذه من قال به من احملدثني السيما من مجع منهم بني  ما

  . الفقه واحلديث

على َأنَُّه من أقوال الفقهاء واألصوليين ال من أقوال أئمَّة المحدثين ما ومما يدل 
  : يلي

خرب يرويه ثقة من الثِّقات :  القسم الثَّالث من الصحيح املختلف فيه ((:  قال احلاكم  ـ ١
  . ، مثّ يرويه عنه مجاعة من الثِّقات فريسلونه عن إمام من أئمة املسلمني فيسنده

   Wحديث سع  يبِن النيد بن جبري عن ابن عباس عقال هَمْن  ((:   أَن
هكذا رواه عدي  . )) َسِمَع النَِّداَء َفَلْم ُيِجْب ؛ َفَال َصالَة َلُه ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر

، وهذا   وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبريـ وهو ثقة ـبن ثابت عن سعيد بن جبري 
، فهذه األخبار   املثال على مجلة من األخبار املروية هكذا، ويستدل ذا القسم مما يكثر

، فإن القول عندهم فيها قول من زاد يف اإلسناد أو املنت  صحيحة على مذهب الفقهاء
فأما أئمة احلديث فإن القول فيها عندهم قول اجلمهور الَّذي أرسلوه ملا  )٣( إذا كان ثقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  
وينظر كذلك ح  ) ٣٤(  ح رقم ))ت .  د ((وهو يف  ) ١٤٣٠ رقم ٢/٣٥٩ ( )) علل احلديث ((    )١(

  . ) ٦ ( رقم
   ) .٦/٢٩٢ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
 وحنن على أصلنا يف قبول الزيادات من الثِّقات يف األسانيد (( ) : ٢٠١ص ( يقارن هذا مبا سبق من قوله     )٣(

وهذا من األدلة على تأثر متأخري احملدثني .  الفقهاء على منهج أئمة احلديث  ؛ ليتبني أنه اختار منهج))واملتون 
  .ومنهم احلاكم بآراء الفقهاء يف هذه املسألة ويف غريها 
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٢٣٠ 

  . )١( )) ... خيشى من الوهم على هذا الواحد

وتركوا أحاديث أقوام ألم  ((:  )٢( يف معرض نقده للمحدثني:  وقال ابن اجلوزي   ـ ٢
، وتركوا من ذلك  ، ومعلوم أن انفراد الثِّقة ال عيب فيه انفردوا بالرواية عن شخص

الزيادة من الثِّقة :  ، وقالوا ، وهلذا مل يلتزم الفقهاء هذا ، وكل ذلك سوء فهم الغرائب
  . )٣( )) ...  يقبل القدح حتى يبني سببه، وال مقبولة

على طريقة أصحاب ) ضعيف ( معىن قول اإلمام أمحد  ((:  وقال القاضي أبو يعلى  ـ ٣
،  ، والتدليس احلديث ألم يضعفون مبا ال يوجب تضعيفه عند الفقهاء كاإلرسال
 به فالن تفرد ((والتفرد بزيادة يف احلديث مل يروها اجلماعة وهذا موجود يف كتبهم 

  . )٤( )) ... )) وحده

أكثر أصحاب  ((:  وذكر اخلطيب البغدادي االختالف يف الوصل واإلرسال وقال  ـ ٤
وقال بعضهم إن كان عدد الَّذين .  احلديث أن احلكم يف هذا أو ما كان بسبيله للمرسل

إن كان من أرسله أحفظ :  وقال بعضهم.  أرسلوه أكثر من الَّذين وصلوه فاحلكم هلم
ومنهم من .   الَّذي وصله فاحلكم للمرسل وال يقدح ذلك يف عدالة الَّذي وصلهمن
ِإنه عدل ؛ ألنَّ إرساهلم :  ال جيوز أن يقال يف مسند احلديث الَّذي يرسله احلفاظ:  قال

  . له يقدح يف مسنده فيقدح يف عدالته

واية فيجب قبول ، ضابطاً للر احلكم للمسند إذا كان ثابت العدالة:  ومنهم من قال   
، وسواء كان املخالف له واحداً أو مجاعة وهذا  ، ويلزم العمل به وإن خالفه غريه خربه

، وال  القول هو الصحيح عندنا ؛ ألنَّ إرسال الراوي للحديث ليس جبرح ملن وصله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١١٧ ـ ١١٦: ص (  للحاكم )) املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل ((    )١(
مل ميثلوا ما كان عليه احملدثون األوائل ومل يتفقهوا ولعلّ له عذرا يف أنه عاصر بعض متأخري احملدثني الَّذين     )٢(

  .فال يستبعد أنه قاس ما مسع على ما رأى . يف الدين 
وتطلبه إقامة األدلة على التعليل ال يتيسر يف كل حديث وهو كتطلب الفقيه  ) ٢٢٤ ( )) صيد اخلاطر ((    )٣(

وال خيفى أن  ) . ١٧٠( ينظر ما سبق ص . يقول جاء أليب حامت وطالبه بإقامة األدلة على صحة ما  الَّذي
ولعل هذا من العوامل اليت تسببت يف قبول ما تفرد به . احلكم على ظاهر اإلسناد أسهل يف التطبيق العملي 

  .الثِّقة عند الفقهاء ومن تبعهم من متأخري احملدثني 
وأن نقد الفقهاء ومن تبعهم كما صرح به . تالف املنهجي يف التصحيح والتضعيف ومن هنا يتضح االخ    )٤(

  .يعلى ليس على منهج أئمة هذا الشأن ، الَّذين هم املرجع فيه  أبو
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، ولعله أيضاً مسند عند الَّذين رووه مرسالً أو عند بعضهم إال أم أرسلوه  تكذيب له
  . )١( )) غرض أو نسيان والناسي ال يقضي له على الذاكرل

وما صححه هو الصحيح يف الفقه  ((:  وحكى ابن الصالح قول اخلطيب هذا وقال  ـ ٥
  . )٢( )) وأصوله

وقد تبع اخلطيب أبو احلسن ابن القطَّان على اختيار احلكم للرفع  ((:  وقال ابن حجر  ـ ٦
بأن هذا ليس بعيداً من النظر :  بن سيد الناس قائالًوتعقبه أبو الفتح ا.  أو الوصل مطلقاً

إذا استويا يف رتبة الثِّقة والعدالة أو تقاربا ؛ ألنَّ الرفع زيادة على الوقف وقد جاء من ثقة 
، وإن  ، فإن كان ابن القطَّان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح )٣( فسبيله القبول

قد  ((:  )ابن حجر ( قلت .  ))  يف ذلك عمل مطردكان قال نقالً عمن تقدمه فليس هلم
صرح ابن القطَّان بأنه قال ذلك على سبيل االختيار فإنه حكى هذا املذهب وقرره مثّ 

هذا هو احلق يف هذا األصل وهو اختيار أكثر األصوليني وكذا اختاره من احملدثني :  قال
يعين ( على الرأي اَألول ) دثني يعين احمل( أبو بكر البزار لكن أكثرهم :  طائفة منهم

وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إىل ذلك شيخه ابن .  )تقدمي اإلرسال على الوصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظاهر كالم اخلطيب يدلّ على أن أصحاب احلديث هلم يف هذه  ) . ٥٨١ ـ ٥٨٠: ص  ( )) الكفاية ((    )١(

  .املسألة أقوال متعددة 
والقرائن . ذي يظهر أن هذه ليست أقواالً يف املسألة وإمنا هي قرائن خمتلفة راعوها حبسب احلديث املعني وال    

الترجيح باحلفظ أو الكثرة أو إعالل املرفوع باملرسل إذا كان : اليت حتتف باحلديث املعني خمتلفة ، ومنها 
فإذا ذكر الناقد مثالً قرينة احلفظ يف . قرينة األقوى ويف التطبيق العملي إمنا يذكر الناقد ال. املرسل أصح وغريها 

مثّ ذكر قرينة إعالله باملرسل يف حديث آخر بدت وكأا أقوال متباينة عند غري القائلني بأن منهج . حديث 
ويف هذا داللة على أن اخلطيب مل حيرر هذه املسألة فظهر من خالل قوله . األئمة املتقدمني هو إعمال القرائن 

كأا مل تتحر أيضاً عند األئمة املتقدمني واختار فيها قول أهل الفقه واألصول كما سيأيت ذكره يف قول ابن و
اخلطيب تناقض فذكر يف  (( ) : ٤٢٩ ـ ١/٤٢٨ ( )) شرح علل الترمذي ((يقول ابن رجب يف . الصالح 

ه كلها ال تعرف عن متقدمي احلفاظ كتاب الكفاية للناس مذاهب يف اختالف الرواة يف إرسال احلديث ووصل
إمنا هي مأخوذة من كتب املتكلمني ، مثّ إنه اختار أن الزيادة من الثِّقة تقبل مطلقاً كما نصره املتكلمون وكثري 

   .)) ... )) متييز األسانيد ((من الفقهاء وهذا خيالف تصرفه يف كتاب 
   ) .٧٢: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٢(
ند أيب الفتح على أن زيادة الثِّقة مقبولة ومنهج احملدثني أم ال يقولون بقبوهلا مطلقاً بل منها ما هذا مبين ع    )٣(

   ) .٩١( يقبل ومنها ما يرد بناًء على القرائن أيضاً كما سبق تقريره ص 
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من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم  ((:  )) مقدمة شرح اإلملام ((العيد فقال يف  دقيق
حلكم للزائد مل أَنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن ا

يصب يف هذا اإلطالق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف 
كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن  ((:   وذا جزم العالئي فقال)) صواب من نقول

الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد القطَّان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم  كعبد
أم ال حيكمون يف هذه املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الترجيح يقتضي 

  . )١( )) بالنسبة إىل ما يقوى عند أحدهم يف كل حديث حديث

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل به اخلطيب وتبعه ابن الصالح على أن البخاري قد وصله وذكر ما مث ) ٦٠٤ ـ ٢/٦٠٣ ( )) النكت ((    )١(

على إرساله وبنيا عليه أن من األئمة املتقدمني من يعدون الواصل معه زيادة علم على ما عند املرسل وتعقب 
 فتبني أن ترجيح البخاري لوصل هذا احلديث على إرساله ((: ذلك بدراسة مفصلة هلذا احلديث قال يف ختامها 

ن رد أن الواصل معه زيادة ليست مع املرسل بل مبا يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهوراً تقدميه يك مل
وهذا ما أكده هذا البحث من أن منهج األئمة املتقدمني هو إعمال القرائن فيما  . ))اإلرسال يف مواضع آخر 

  .تفرد به الثِّقة 



  

   ـ٢٣٣ـ 

  

  

  

ïãbŞrÛa@ŽážčÔÛa@ @
  الدِّراسة التَّطبيقّية

  

  

  



  

٢٣٤  

ÞŞëþa@sí†§a@ @

حدثَِني ماِلك :  قال) ي  برواية حيىي بن حيىي الليثـ ٩٨٠:  ص( يف موطأ اإلمام مالك 
السََّفُر  ((:   قال اِعن سميٍّ مولَى أَِبي بكٍْر عن أَِبي صاِلٍح عن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ 

ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب ؛ َيْمَنُع َأَحَدُآْم َنْوَمُه َوَطَعاَمُه َوَشَراَبُه ، َفِإَذا َقَضى 
   .)) َتُه ِمْن َوْجِهِه َفْلُيَعجِّْل ِإَلى َأْهِلِهَأَحُدُآْم َنْهَم

هذا حديث انفرد به مالك عن مسي  ((:   )١٦/٢٧٨ ( )) التمهيد ((قال ابن عبد الرب يف 
  . )) ، وانفرد به مسي أيضاً فال حيفظ عن غريه ال يصح لغريه عنه

א א : א
، الفقيه إمام دار   املدينا  أبو عبدصبحيمالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو األ ((
ذكوان :  وأبو صاحل )٢( ثقة:  ومسي )١( )) ع...  ، رأس املتقنني وكبري املتثبتني اهلجرة
  . )٣( ثقة ثبت:  السمان

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وأخرجه .   بن مسلمةا عن عبد ) ١٧١٠ رقم ٢/٦٣٩( احلديث أخرجه البخاري 
 ٥/٢٠٧٠( ، ويف   بن يوسفا عن عبد ) ٢٨٣٩  رقم٣/١٠٩٣( كذلك يف 

  . عن أيب نعيم ) ٥١١٣ رقم

 بن مسلمة وإمساعيل بن أيب ا عن عبد ) ١٩٢٧ رقم ٣/١٥٢٦( وأخرجه مسلم 
  .أويس وأيب مصعب الزهري ومنصور بن أيب مزاحم وحيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد 

  . عن وكيع ) ٩٧٣٨ رقم ٢/٤٤٥( وأخرجه أمحد 

 بن يوسف وأبو نعيم وإمساعيل بن أيب أويس وأيب ا  بن مسلمة وعبدا عبد( كلهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .))سه  املرجع نف((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٢٣٥ 

 ) ـ وغريهم ـسعيد ووكيع مصعب الزهري ومنصور بن أيب مزاحم وحيىي بن حيىي وقتيبة بن 
  . عن مالك بن أنس به

אאא W 
  . عبد الرب عنهمل أقف على من تابع مالكاً يف روايته عن مسي فصح ما ذكره ابن 

، رواه عن سهيل  تابعه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه متابعة تامة.  وقد توبع مسي
  . )١( أيضاً مالك

  . وعليه يكون مالك رواه من طريقني عن أيب صاحل

 ال يثبتها ـ مع كثرة من رواها عن مالك ـِإالَّ أنَّ طريق مالك عن سهيل عن أيب صاحل 
  :  يليويتضح ذلك مبا.  أهل العلم

  : روى هذه الطَّريق

  . )٢( )) صدوق يتشيع وله أفراد ((:  خالد بن خملد القطواين وهو  ـ ١

وهذا ال  ((:  وعده من مناكريه وقال ) ٣/٤٣ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف    
  . ))  عن مسي عن أيب صاحل)) املوطأ ((، إمنا يرويه مالك يف  يعرف ملالك عن سهيل

  . )٣( )) ثقة ((لوركاين وهو وحممد بن جعفر ا  ـ ٢

حدثنا أمحد بن بشري :  قال ) ٧٦٧ رقم ١/٤٢٨ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف 
الطيالسي قال حدثنا حممد بن جعفر الوركاين قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل بن أيب 

د بن مل يرو هذا احلديث عن مالك عن سهيل إال حمم ((:   وقالـ وذكره ـصاحل عن أبيه 
ورواه أصحاب مالك عن مالك عن مسي عن أيب .  جعفر الوركاين وحممد بن خالد بن عثمة

  . )٤( )) ... صاحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كما سيأيت     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
  .قلت كأنه مل يقف على طريق خالد بن خملد القطواين ـ اآلنف الذكر     )٤(
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٢٣٦ 

ومل أقف  )١( )) صدوق خيطئ ((:  ـ هذا الَّذي ذكره الطرباين ـوحممد بن خالد بن عثمة 
  . على روايته هلذا احلديث

...  ، وكذا هو يف املوطأ واة عن مالككذا ألكثر الر:  )عن مسي (  ((:  قال ابن حجر
وذكر .  أخرجه ابن عدي.   بدل مسي)) عن سهيل ((:  وشذّ خالد بن خملد عن مالك فقال

الدارقطين أن ابن املاجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضاً فتابع خالد بن خملد لكن قال 
ورواه الطرباين .  وهم فيهأن أبا علقمة القروي تفرد به عن ابن املاجشون وأنه :  الدارقطين

عن أمحد بن بشري الطيالسي عن حممد بن جعفر الوركاين عن مالك عن سهيل وخالفه 
حدثنا به دعلج :  قال الدارقطين.  موسى بن هارون فرواه عن الوركاين عن مالك عن مسي

ية ومسي هو احملفوظ يف روا.  والوهم يف هذا من الطرباين أو من شيخه:  قال.  عن موسى
  . )٢( )) قاله ابن عدي.  مالك

خالد القطواين :   أن هذا احلديث رواه عن مالك عن سهيل: ويتلخَّص مما سبق
إال أا طرق ضعيفة ال .  وحممد بن جعفر الوركاين وحممد بن خالد بن عثمة وابن املاجشون

  . )٣( ، وأن احملفوظ يف هذا إمنا هو عن مالك عن مسي يصح منها شيء

فقد أخرجه ابن .  ـ من غري طريق مالك ـورد له طريق أخرى عن سهيل عن أبيه وقد 
العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة  عبد الرب من حديث أيب مصعب عن عبد

  . مرفوعاً
وهذا يدل على أن له يف  ((:  قال ابن حجر.  )٤( )) التمهيد ((أخرجه ابن عبد الرب يف 

  . )٥( )) وأن مسياً مل ينفرد بهحديث سهيل أصالً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
 وقد رواه خالد بن خملد عن (( ) : ١٦/٢٧٩ ( )) التمهيد ((وقال ابن عبد الرب يف  ) . ٣/٧٢٩ ( )) الفتح ((    )٢(

 ، وال يصح ملالك عن محمد بن جعفر الوركاين عن مالك عن سهيل عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
سهيل واهللا أعلم وإمنا هو ملالك عن مسي ال عن سهيل إال أنه ال يبعد أن يكون عن سهيل أيضاً وليس مبعروف 

   .))ملالك عنه 
ال سيما وكالمها يروي . ومها متقاربان يف السمع ال يف الكتابة ) سهيل ( تصحف إىل ) مسي ( لعل : قلت     )٣(

   ) .٢٧/٩٦ ( )) ذيب الكمال ((: ينظر . عن أيب صاحل ويروي مالك عنهما 
)١٦/٢٨٠(     )٤. (   
   ) .٣/٧٢٩ ( )) الفتح ((    )٥(
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٢٣٧ 

  . سعيد بن أيب سعيد املقربي:  وقد تابع أبا صاحل عن أيب هريرة

 البكري عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب ا أخرجه أمحد عن هشيم أنا أبو عبد
  . )١( ـ وذكره ـ  اقال رسول :  هريرة قال

  . )٢( )) شيخ جمهول ال يسمى ((:  حامت البكري قال عنه أبو ا إال أن فيه أبا عبد

 ، )٣( )) ينفرد عن الثِّقات باملقلوبات ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد ((:  وقال ابن حبان
٤( )) ال شيء ((:  وقال عنه الذَّهيب( .  

  . مجهان موىل األسلميني:  وكذلك تابع أبا صاحل عن أيب هريرة

زياد عن زيد بن أسلم عن مجهان عن أيب هريرة  بن ا أخرجه ابن عدي من طريق عبد
:   وفيهـ )٥(  وذكرهـ )) ...السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب  ((:   اقال رسول :  قال
  . )٦( متهم بالكذب:   بن زياد بن سليمان بن مسعانا عبد

أما تنفيان فهاتان املتابعتان أليب صاحل عن أيب هريرة ذكرمها ابن حجر ، وأشار إىل 
 أما ـ أعلم وا ـويظهر يل .  )٧( )) فلم ينفرد به أبو صاحل ((:  التفرد عن أيب صاحل ، وقال

فإن فيها من هو .  ال سيما الثانية منهما.  ال تنفيان عنه التفرد ملا فيهما من ضعف
  . بالكذب متهم

  .  ال يصحـوورد له شاهد من حديث عائشة 

:  من طريق )١٠( وابن عبد الرب )٩( )) الصغري ((و  )٨( )) األوسط ((رباين يف فقد أخرجه الط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١٠٤٢٤ رقم ٢/٤٦٩ ( )) املسند ((    )١(
   ) .١٩٢١ رقم ٩/٤٠١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .٣/١٤٨ ( )) اروحني ((    )٣(
   ) .٤/٥٤٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(
   ) .٤/١٢٧ ( )) الكامل ((    )٥(
   .)) التقريب (( و )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٣/٧٢٩ ( )) الفتح ((    )٧(
   ) .٤٤٤٨ رقم ٥/٢٢٧(     )٨(
   ) .٦١٤ رقم ٢٦٢ :ص (     )٩(
   ) .١٦/٢٧٩ ( )) التمهيد ((    )١٠(
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٢٣٨ 

الرمحن عن القاسم عن عائشة  ثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد:  رواد بن اجلراح قال
  . مرفوعاً

  . )١( )) وال يصح ربيعة يف هذا احلديث ((:  قال العقيلي

احلديث عن مالك عن ربيعة إال رواد واملشهور عن مالك مل يرو هذا  ((:  وقال الطرباين
  . )٣( )) أخطأ فيه رواد بن اجلراح ((:  وقال الدارقطين.  )٢( )) عن مسي

وهو خطأ ...  غري حمفوظ ال أعلم رواه عن مالك غري رواد هذا ((:  وقال ابن عبد الرب
  . )٤( )) وليس رواد بن اجلراح ممن حيتج به وال يعول عليه

وأخرجه الدارقطين  ((:  الّ أنَّ احلافظ ابن حجر ذكر له عن عائشة طريقاً آخر فقالإ
واحلاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بإسناد جيد ، فلم ينفرد به أبو هريرة 
بل يف الباب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأيب سعيد ، وجابر ؛ عند ابن عدي 

  . )٥( )) ضعيفة بأسانيد

 أن احلديث هو حديث مالك عن مسي ال عن سهيل وال عن : صة ما سبقوخال
ومل يتابع عليه أبو صاحل .  وقد ورد ما يدل على أن له عن سهيل عن أيب صاٍحل أصالً.  ربيعة

  . وورد له عن عائشة وغريها شواهد ضعيفة.  متابعة صحيحة عن أيب هريرة

§a@aˆèi@ï@åÇ@ÙÛbß@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìßsí† Z@ @

إال أن اإلمام مالكاً حينما علم .   وغريمها هذا احلديثـ البخاري ومسلم ـقبل الشيخان 
 بن املنتاب عن سليمان بن ا روى عبيد ((:  قال ابن عبد الرب.  بتفرده به كره ذلك

ما بال :  قال مالك:  امللك بن املاجشون قال إسحاق املكلحي عن هارون الفروي عن عبد
مل يروه :  ؟ قيل له )) السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب ((اق يسألوين عن حديث أهل العر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٩ ( )) الضعفاء ((    )١(
   ) .٤٤٤٨ رقم ٥/٢٢٧ ( )) األوسط ((    )٢(
   ) .٣/٧٢٩(  البن حجر )) الفتح ((    )٣(
   ) .١٦/٢٧٩ ( )) التمهيد ((    )٤(
   ) .٣/٧٢٩ ( )) الفتح ((    )٥(
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٢٣٩ 

وذكر ابن حجر  )١( )) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به:  أحد غريك فقال
  . )٢( )) وكان مالك رمبا أرسله لذلك ((:  هذا وزاد

ğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔ Z@ @

فالراوي .  ظهر من دراسة هذا احلديث أثر حال الراوي يف قبول أو رد ما تفرد به  ـ ١
 ال يكادون خيتلفون يف قبول ما تفرد به وحيتملون له ما ال حيتملون ـ كمالك ـاملتقن 
وذا يظهر أن قبول أو رد ما تفرد .  ويتفاوت احلكم على من دونه حسب حاله.  لغريه
كالنظر إىل : مؤثِّرة  ؛ ِإالَّ أنَّ حاله يشترك معها عوامل أخرى قة يتناسب مع حالهبه الثِّ

وغريها من .  ، وإمكانية تفرده به عن شيخه ، وطبقة املتفرد ، وموضوعه معىن احلديث
بل .  غري خال من النظر) بقبول ما تفرد به الثِّقة مطلقاً ( وهذا جيعل القول .  القرائن

  . ألنه قد وجد للكبار بعض األوهام الَّيت مل يسلم منها أحد.  يدليس بسد

، وإن كان يغلب عليها اخلطأ والوهم على ما  أن من األحاديث األفراد ما هو مقبول  ـ ٢
ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب  ((:  يفهم من قول اإلمام أمحد وقال يف موضع آخر

  . )٣( )) فإا مناكري وعامتها عن الضعفاء

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت  ((:  ـ ملا علم بتفرده به ـقول مالك   ـ ٣
:  ويؤكد أن ما ورد عنه من قوله.  يدل على كراهته لرواية األفراد والغرائب.  )٤( )) به
قد طبقه عملياً يف .  )٥( )) ، وخري العلم الظاهر الَّذي قد رواه الناس شر العلم الغريب ((

  . هذا احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو وجه دخوله يف . وكأن مالكاً ال يرتضي روايته بعد أن علم بغرابته .  ) ١٦/٢٧٨ ( )) التمهيد ((    )١(

  .شرط البحث 
 ) ١٦/٢٧٨ ( )) التمهيد ((وإرسال مالك هلذا احلديث ذكره ابن عبد الرب يف  ) ٣/٧٢٩ ( )) الفتح ((    )٢(

كسل فريسل على  وهذا إمنا هو من نشاط احملدث وكسله أحياناً ينشط فيسند وأحياناً ي(( : وقال
املذاكرة واحلديث مسند صحيح ثابت احتاج الناس فيه إىل مالك وليس له غري هذا اإلسناد من  حسب
   .))صحيح  وجه

   ) .١/٤٠٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٢٢٨ ، ١٢٢( سبق ص     )٤(
   ) .١/٤٠٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
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٢٤٠ 

  . أن من أفراد الثِّقات ما هو مقبول  ـ ٤

ثبوت تفرد الراوي حبديث معني من طريق معني مما يعل به بقية الطرق الَّيت يروى   ـ ٥
فثبوت هذا احلديث عن مالك عن مسي .  وهذه من أهم فوائد التفرد.  منها هذا احلديث

: (  عليه فقول الناقدو.  ، مع أَنه رواه عن مالك أربعة أعل به طريق مالك عن سهيل
فال .  يلزم منه حكمه على بقية الطرق بالرد بشرط أن يكون قد علم ا) تفرد به فالن 

  . ينقض قوله إال ببينة

  . قد تكثر املتابعات وال يقوى ا احلديث لقوة املعارض  ـ ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٢٤١  

ïãbŞrÛa@sí†§a@ @

نا أبو حامد حممد بن :  ))  هاشما  حتقيق عبد٣/٢٤١ ((قال الدارقطين يف سننه 
 احلضرمي نا عمرو بن علي ح ونا احلسني بن إمساعيل نا يوسف بن ا هارون بن عبد

 بن الفضل عن نافع بن جبري ا نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد:  موسى قاال
 يبيذكر عن ابن عباس يبلغ به إىل الن مسع نافع بن جبري يذكر  وقال يوسف يف حديثهـ 

الثَّيُِّب َأَحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَِّها ، َواْلِبْكُر  ((:   قال اعن ابن عباس أن رسول 
:  وقال.  )) َوِإْذُنَها ُصَماُتَها ((:   وزاد عمرو)) َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ِفي َنْفِسَها

 فإنا ال )) َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ((:  وأما قول ابن عيينة عن زياد ابن سعد...  ((
  . ))  أعلموانعلم أحداُ وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه 

א א : א
، حافظ  ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف مثّ املكي ثقة:  سفيان بن عيينة بن أيب عمران ((
ام حجة إال أَنه تغري حفظه بآخره وكان رمبا دلس لكن عن الثِّقات من رؤوس الطبقة فقيه إم

الثامنة وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار مات يف رجب سنة مثان وتسعني وله إحدى 
  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  وتسعني سنة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

،   )٢٠٩٩ رقم ١/٦٣٨(  داود ، وأبو  )١٤٢١ رقم ٢/١٠٧٣( أخرجه مسلم 
  .  )١٨٩٦ رقم ١/٢١٩( ، وأمحد   )٣٢٦٤ رقم ٦/٨٥( والنسائي 

:  ، والبقية )) َيْسَتْأِذُنَها َأُبوَها ((: ولفظ مسلم .  من طرق عن سفيان به
  . )) أبوها ((والتفرد وقع يف ذكر .   ، واللفظان متقاربان)) َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) ا ملرجع السابق ((    )٢(
  



ïãbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢٤٢ 

אאא W 
 بن الفضل عن نافع بن جبري ا  عن زياد بن سعد عن عبدـهذا احلديث رواه ابن عيينة 

  :  بلفظنيـعن ابن عباس 

 رواه ذا اللفظ عن ابن عيينة مجاعة )) َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ((:  اللَّفظ اَألوَّل
، وهارون  )٣( ، وحممد بن منصور )٢( عمر، وابن أيب  )١( أمحد بن حنبل: (  أصحابه وهم
ولعله ذكره من  ((:  وهو الَّذي أعلَّه الدارقطين بقوله آنفاً.  ) )٥( ، والشافعي )٤( بن معروف

  . )) حفظه فسبق لسانه

  . رواها عنه قتيبة بن سعيد وحده.  )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر ((:  اللَّفظ الثَّاني

جيح الَّيت يعمل ا أهل العلم يف مثل هذا احلال فإن ما رواه وعلى ضوء قواعد التر
وتعد رواية .  ، فتقدم رواية اجلماعة على رواية قتيبة اجلماعة مقدم على ما رواه املنفرد

  . ويكون احملفوظ عن ابن عيينة هو اللَّفظ اَألول.  )٦( شاذة قتيبة

، نتتبع احلديث عند من  ار إليه الدارقطينولنعرف سبب إعالل هذه اللفظة الَّذي أش
  . رواه من شيوخ ابن عيينة ونقارنه برواية من شاركهم يف الرواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٨٩٦ رقم ١/٢١٩ ( )) املسند ((    )١(
   ) .١٤٢١ رقم ٢/١٠٣٧ ( )) صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .٣٢٦٤ رقم ٦/٨٥ ( )) النسائي ((    )٣(
   ) .٤٠٨٨ رقم ٩/٣٩٨ ( ))ابن حبان  صحيح ((    )٤(
   ) .١٣٥٦٦ رقم ١٠/٤٣(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )٥(
 بن او ميكن أن تعزى سبب هذه املخالفة إىل أن قتيبة بن سعيد روى هذا احلديث عن مالك عن عبد     )٦(

 بن ان عيينة عن زياد بن سعد عن عبد  ـ كما سيأيت ـ ورواه أيضاً عن اب)) والبكر تستأمر ((الفضل بلفظ 
إما أن يكون قتيبة قصد أصل احلديث ومل يراع الفرق : األول . وهنا يرد احتماالن . الفضل بلفظه عن مالك 

يرد أنه مسعه من : الثَّاين . بني اللفظني أو أنه جرى على لسانه لفظ حديث مالك عند روايته حلديث ابن عيينة 
 فيكون ابن عيينة قد رواه ذا اللفظ فنقله قتيبة ، ورواه باللفظ اآلخر )) والبكر تستأمر ((: ابن عيينة بلفظ 
و االحتمال األول أقرب يف النقد إىل منهج املتقدمني الَّذين .  فنقله عنه اجلماعة )) أبوها ((الَّذي يذكر فيه 

 أقرب يف النقد إىل منهج املتأخرين الَّذين والثَّاين. مييلون للترجيح يف مثل هذا احلال كما فعل الدارقطين 
   .اجيمعون بني الروايات و يكثرون من التجويز العقلي ، وأنا إىل األول أميل ، والعلم عند 
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٢٤٣ 

، ولو  ـ فيما وقفت عليه ـ مل يتابع ابن عيينة يف روايته عن زياد بن سعد أحد : فأوًال
وعليه . (  ، ولفظ من شاركه يف الرواية عن زياد توبع حلصلت املقارنة بني لفظ ابن عيينة

فإن كان يف هذه اللفظة وهم فال جيزم بأن الوهم فيها من ابن عيينة الحتمال أن تكون من 
  . )ابن سعد ال سيما وابن عيينة أجل منه 

، وصاحل  مالك بن أنس:   بن الفضلا  شارك زياد بن سعد يف روايته عن عبد: ثانيًا
  . فلم يتفقا على لفظه )١( )وكالمها من الثِّقات األثبات ( ابن كيسان 

نقله عنه  )٢( )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر (( بن الفضل بلفظ ا فقد رواه عن عبد:  فأما مالك
  : ، منهم مجع من الرواة

، وسعيد بن  )٦( ، وحيىي بن حيىي )٥( ، والشافعي )٤( ، وابن مهدي )٣( سفيان الثوري
،  )١٠( ، وإمساعيل بن موسى )٩(  بن مسلمةا ، وعبد )٨( ، وقتيبة بن سعيد )٧( منصور

  . )١١( وأمحد بن يونس
َواْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَمُر ، َوِإْذُنَها  ((:  وانفرد عنهم شعبة فرواه عنه بلفظ

 عن مالك )) اليتيمة ((، فخالف ذا كل من رواه عن مالك إذ مل يرد لفظ  )١٢( )) ُصَماُتَها
  . )١٣( لنقلة عنهمن غري هذا الطَّريق مع كثرة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٥٢٤: ص  ( )) موطأ مالك ((    )٢(
   ) .١٠٧٤٤ رقم ١٠/٣٠٧(  للطرباين )) املعجم الكبري ((    )٣(
   ) .١٨٨٧ رقم ١/٢١٩ ( ))مسند أمحد  ((    )٤(
   ) .١٣٥٦٦ رقم ٤٣/ ١٠(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )٥(
   ) .١٤٢١ رقم ٢/١٠٣٧ ( )) صحيح مسلم ((    )٦(
   ) .١٤٢١ رقم ٢/١٠٣٧ ( )) صحيح مسلم ((    )٧(
 هذا ((: ، وقال  ) ١١٠٨ رقم ٣/٤١٦ ( )) الترمذي ((و  ) . ١٤٢١ رقم ٢/١٠٣٧ ( )) صحيح مسلم ((    )٨(

   ) .٣٢٦٠ رقم ٦/٨٤ ( )) النسائي ((و  . ))حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس 
   ) .٢٠٩٩ رقم ١/٦٣٨ ( )) أبو داود ((    )٩(
   ) .١٨٧٠ رقم ٦٠١/ ١ ( )) ابن ماجه ((    )١٠(
   ) .٢٠٩٩ رقم ١/٦٣٨ ( )) أبو داود ((    )١١(
   ) .٣٢٦١ رقم ٦/٨٤ ( )) النسائي ((    )١٢(
 هذا الَّذي ورد عن شعبة عن مالك ـ منفرداً به عن غريه ـ قد ورد من حديث صاحل بن )) اليتيمة ((ولفظ     )١٣(

= 
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٢٤٤ 

وعليه فاحملفوظ .  الكثرة أوىل باحلفظ من الواحد:  )يف خمالفة قتيبة ( ويقال كما سبق 
 ، ولعل شعبة شبه له )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر ((:  عن مالك هو ما رواه عنه اجلماعة وهو قوله

  . لكثرة من خالفه

واْلَيِتيَمُة  ((:  ن الفضل بلفظ با فقد رواه عن عبد:  وأما صاحل بن كيسان
  . ذا اللفظ )٢( وسعيد بن سلمة )١(  نقله عنه ابن إسحاق)) ُتْسَتْأَذُن ِفي َنْفِسَها

عن صاحل عن  ((:  فأما يف السند فقال.  وانفرد عنهما معمر فخالفهما يف السند واملنت
ً كأنه مـ بن الفضل ا  وأسقط عبد)) نافع بن جبري وأما .  تابع البن الفضل وجعل صاحلا

َلْيَس ِلْلَوِليِّ َمَع الثَّيِِّب َأْمٌر ، َواْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَمُر ،  ((املنت فرواه عنه بلفظ 
  . )٣( )) َوَصْمُتَها ِإْقَراُرَها

تابعه  ((:  ـ بعد أن ذكر طريق ابن إسحاق عن صاحل بن كيسان ـ:  قال الدارقطين
سان وخالفهما معمر يف إسناده فأسقط منه رجالً وخالفهما سعيد بن سلمة عن صاحل بن كي

 بن الفضل وكل من ا أيضاً يف متنه فأتى بلفظ آخر وهم فيه ؛ ألنَّ كل من رواه عن عبد
 خالفوا معمراً واتفاقهم على خالفه دليل ـ بن الفضل ا  مع عبدـرواه عن نافع بن جبري 

  . )٤( )) ... على ومهه

 أي طريق ابن ـوالذي قبله  ((:  طريق معمر عن صاحل عن نافع وقالوروى بإسناده 
 أصح يف اإلسناد واملنت ؛ ألنَّ صاحلاً مل يسمعه من نافع بن ـإسحاق وسعيد بن سلمة 

اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة .   بن الفضل عنها ، وإمنا مسعه من عبد جبري
  . )٥( )) لَّذي عندي أن معمراً أخطأ فيها:  مسعت النيسابوري يقول.  عن صاحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بن الفضل ـ كما سيأيت ـ فال يبعد أن يكون شعبة قد اشتبه عليه لفظ مالك بلفظ ابن اكيسان عن عبد 
فته للجمع الكثري من الرواة وفيهم من هو مثله ـ إن مل يقدم ودليل ذلك تفرده ذه اللفظة مع خمال. كيسان 

  .عليه يف احلفظ ـ كسفيان الثوري 
   ) .٣٢٦٢ رقم ٦/٨٤ ( )) النسائي ((    )١(
  . ـ األرنؤوط ٣٥٧٦ رقم ٤/٣٤٧ ( )) سنن الدارقطين ((    )٢(
 )) صحيح ابن حبان ((، و )  ٣٢٦٣ رقم ٦/٨٥ ( )) النسائي ((و  ) ٢١٠٠ رقم ١/٦٣٨ ( )) أبو داود ((    )٣(

   ) .٣٥٧٨ رقم ٤/٣٤٧ ( )) سنن الدارقطين ((، و  ) ٤٠٨٩ رقم ٩/٣٩٩ (
   ) .٣٥٧٥ رقم ٤/٣٤٦ ( )) سنن الدارقطين ((    )٤(
   ) .٣٥٧٩ رقم ٤/٣٤٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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٢٤٥ 

واْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَذُن ِفي  ((:  وعليه يكون احملفوظ عن صاحل بن كيسان هو
  . )) َنْفِسَها

زياد بن :   وهمـ بن الفضل ا  أن الرواة الثالثة عن عبد: ويتلخَّص مما سبق ما يلي
وكلهم .  اية هذا احلديثسعد ومالك وصاحل بن كيسان اختلفت ألفاظهم يف رو

  . أثبات ثقات

  .  وتفرد ا عنه ابن عيينةـ )) َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ((:  فزياد ابن سعد قال

  . )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر ((:  ومالك بن أنس قال

  . )) واْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَذُن ِفي َنْفِسَها ((:  وصاحل بن كيسان قال

 بن الفضل كان يضطرب يف هذا احلديث فانتقل ا أن عبد:  رد االحتمال التايلوهنا ي
فتسبب يف تفرد كل راو منهم بلفظة غري اللفظة الَّيت رواها .  هذا االضطراب إىل النقلة عنه

  . وهن حنتاج أن نسرب حاله.  فيكون هذا مثاالً للتفرد الَّذي سببه االضطراب.  غريه

bÔäÛa@ÞaìÓc†jÇ@¿@… ÝšÐÛa@åi@éÜÛa Z@ @

  . )٢( ثقة:  وقال ابن معني وابن املديين والنسائي والعجلي.  )١( ال بأس به:  قال أمحد

،  فيقوى حينئذ أن هذا االضطراب من جهته.  فقول أمحد يشري إىل أَنه ليس باملتني
ا عرف به ابن عيينة وبالتايل ال يتوجه توهيم ابن عيينة الَّذي ذكره الدارقطين السيما مع م

  . التثبت من

 بن الفضل ليعلم ما هو اللفظ املروي عن نافع من هذه ا وهنا تأيت أمهية املتابعة لعبد
  . األلفاظ الثالثة

الرمحن بن موهب على   بن عبدا عبيد:   بن الفضل عن نافع بن جبريا فقد تابع عبد
الرمحن   بن عبدا  بن الفضل وعبيدا فدل اتفاق عبد )٣( )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر ((:  قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٣٥٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
  ) . ٥/٣٥٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
، والدارقطين  ) ٢٤٧٠ رقم ١/٢٧٤( اإلمام أمحد يف مسنده :  عن نافع بن جبري اأخرجه من طريق عبيد     )٣(

   ) .٣/٢٤٢ ( )) سننه ((يف 
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٢٤٦ 

 ـ وهو الَّذي رواه مالك ونقله عنه أصحابه ـأن هذا هو اللفظ الَّذي مسع من نافع بن جبري 
ومع هذا  )١( )) ليس بالقوي ((الرمحن بن موهب   بن عبدا  ؛ إال أن عبيدـعدا شعبة 

  . للفظة فيها نوع من الترجيح هلافموافقته البن الفضل على هذه ا

אא W 
  : وقد وردت شواهد هلذا احلديث منها

فرواه حيىي بن أيب .   إال أَنه قد وقع فيه اختالف يف ألفاظه كذلكـحديث أيب هريرة   ـ ١
ال تنكح األمي حتى تستأمر وال تنكح البكر  ((:  كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعاً

:  تابعه حممد بن عمرو عن أيب سلمة إال أَنه قال.  )٢( )) ذن وإذا الصموتحتى تستأ
حنن نعلم أن حيىي  ((:  قال البيهقي.  )٣( )) ...َواْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَمُر ِفي َنْفِسَها  ((

بن أيب كثري وحممد بن عمرو إذا اختلفا فاحلكم لرواية حيىي بن أيب كثري ملعرفته وحفظه 
 أن هذا يشبه أن ال يكون اختالفاً فيحىي بن أيب كثري أدى ما مسع يف البكر والثيب إال

، وحفظ زيادة صفة يف البكر مل  ، وحممد بن عمرو أدى ما مسع يف البكر وحدها مجيعاً
، وإن كان ال يبلغ  ، وحممد بن عمرو ، وليس يف حديث حيىي ما يدفعها يروها حيىي

، كيف   العلم باحلديث حديثه فيما ال خيالف فيه أهل احلفظدرجة حيىي فقد قبل أهل
 يبِن النوقد وافقه غريه يف هذا اللفظ من وجٍه آخر ع (( )٤( .  

 :يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ الِْبكْر تستِحي ؟ قَالَ : وورد من حديث عاِئشةَ أَنها قَالَت   ـ ٢
َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه  ((:  وملسلم.  )٥( بخاريهذا لفظ ال . )) ِرَضاَها َصْمُتَها ((
 َعِن اْلَجاِرَيِة ُيْنِكُحَها َأْهُلَها َأُتْسَتْأَمُر َأْم َال ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  
َفِإنََّها َتْسَتْحِيي ؟ : َفُقْلُت َلُه : َنَعْم ُتْسَتْأَمُر ، َفَقاَلْت َعاِئَشُة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صاحل (( ) : ١٥٣٤ رقم ٥/٣٢٣ ( )) اجلرح والتعديل ((قال عنه أبو حامت يف  : )) التقريب ((قاله عنه يف     )١(

 ، واختلف فيه أقوال ابن )) حسن احلديث يكتب حديثه (( ) : ٤/٣٢٩: ( عنه ابن عدي وقال  . ))احلديث 
   ) .١٩/٨٦ ( )) ذيب الكمال ((معني كما يف 

   ) .١٤١٩ رقم ٢/١٠٣٦ ( )) مسلم ((، و  ) ٤٨٤٣ رقم ٥/١٩٧٤ ( )) البخاري ((أخرجه     )٢(
   ) .١١٠٩ رقم ٣/٤١٧ ( ))لترمذي  ا((، و  ) ٢٠٩٣ رقم ١/٦٣٧ ( )) أبو داود ((أخرجه     )٣(
   ) .١٠/٥٠ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٤(
   ) .٤٨٤٤ رقم ٥/١٩٧٤ ( )) البخاري ((أخرجه     )٥(
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٢٤٧ 

  . )١( )) َفَذِلَك ِإْذُنَها ِإَذا ِهَي َسَكَتْت:  َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ينكحها  : ( ولفظة.  )٢( ـ عند البخاري ـ )) بالبكر (( عند مسلم )) اجلارية ((وقد فسرت 
َواْلِبْكُر  ((:  تصلح أن تكون شاهداً ملا ورد عن ابن عيينة) نعم :  ؟ قال تستأمر...  أهلها

فهذه األحاديث .  أعم فتشمل األب وغريه) أهلها (  أن لفظة  ؛ إال)) َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها
فتكون هذه اللفظة كأا ) يستأمرها أبوها ( إال أا ليس فيها .  شهدت الستئمار البكر

  . مروية باملعىن

@òÄÐÜi@òäîîÇ@åia@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß@Z)) َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها (( Z@ @

مل يقبل هذه اللفظة منهممن أهل العلم م فقد قال بعد أن :  أبو داود السجستاين:  ن
ولعله  ((:  ـ عن هذه الفظة ـوالدارقطين يف قوله .  )٣( )) أبوها ليس مبحفوظ ((:  ذكرها

وزيادة  ((:   ويعين أَنه وهم فيه وتبعهما البيهقي فقالـ )٤( )) ذكره من حفظه فسبقه لسانه
  . )٥( )) ظةابن عيينة غري حمفو

א א : א

 ا وال تعرف من حديث عبد.  مل يتابع سفيان بن عيينة أحدٌ يف روايته هلذه اللفظة  ـ ١
  . ابن الفضل عن نافع بن جبري

 يقصد ا ـ الواردة يف هذا احلديث ـالدارقطين رد هذه اللفظة ألنه يرى أن البكر   ـ ٢
يشبه أن يكون قوله يف هذا  ((:   فقد قال)) أبوها ((يمة فال يتناسب اإلتيان معها بلفظ اليت

 ألنا قد ذكرنا يف ـ أعلم وا ـ إمنا أراد البكر اليتيمة )) َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر ((احلديث 
 يبِن النرواية صاحل بن كيسان ومن تابعه فيما تقدم ممن روى عِتيَمُة اْلَي ((:   قال

 فإنا ال نعلم )) َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها (( ، وأما قول سفيان بن عيينة )) ُتْسَتْأَمُر
 ـ أعلم وا ـأحداً وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٤٢٠ رقم ٢/١٠٣٧ ( )) مسلم ((أخرجه     )١(
  .املعىن  ) ٩/١٠٠ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   ) .٢٠٩٩ رقم ١/٦٣٨ ( )) سنن أيب داود ((    )٣(
  ) . ـ األرنؤوط ٣٥٨٥ رقم ٤/٣٥١ ( )) سنن الدارقطين ((    )٤(
   ) .٩/١٠٠ ( )) الفتح ((و  ) . ٧/١١٦ ( )) السنن الكربى ((    )٥(
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٢٤٨ 

  . )١( )) أن اليتيمة تستأمر:  وكذلك روي عن أيب بردة عن أيب موسى

: א

 كما سبق يف ـ )) صحيحه ((اإلمام مسلم على ما ظهر من صنيعه فقد أخرجها يف 
عادة مسلم  ((:  الرمحن املُعلِّمي قال عبد.   إال أَنه أخرجها يف آخر أحاديث البابـالتخريج 

 القول  فمعـ وعلى هذا ـ )٢( )) أن يرتب روايات احلديث حبسب قوا يقدم األصح فاألصح
  . )٣(  إذا مل يقل بأنه أعلها بذلكـبقبوله هلا فإا ليست بالقوية عنده 

: א
  . حافظ ثقة ـ وهو سفيان بن عيينة ـأن املتفرد ا   ـ ١
 على القول بأن )) تستأمر (( ال تتناىف مع لفظة )) يستأمرها أبوها (( ـإن هذه اللفظة   ـ ٢

أن املراد بالبكر :   بعد أن ذكر قول من قالـ:  قال ابن حجر.  يمةاملراد البكر ال اليت
وتستأمر بضم أوله يدخلُ ...  وهذا ال يدفع زيادة الثِّقة احلافظ بلفظ األب ((:  ـاليتيمة 

  . )٤( )) فيه األب وغريه فال تعارض بني الروايات
òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفردضطراب ورواية احلديث باملعىن من أسباب أن اال  ـ ١
، وعند التدقيق تكون العهدة على شيخ الراوي  قد يعل احلديث بتفرد أحد رواته به  ـ ٢

فقد ظهر من دراسة هذا احلديث أن سفيان بن عيينة مل يهم يف .  املتفرد أو شيخ شيخه
 وإمنا حصل تفرده به بسبب اضطراب ـ وإن تفرد به ـ،  هذا احلديث كما قاله الدارقطين

  . يترجح، على ما   بن الفضل يف روايتها عبد
على ما ظهر من صنيع من رد هذا .  أن رجحان خطأ الراوي ليس مرتبطاً حباله  ـ ٣

مما يعين أن .  ، حيث وهم فيه ابن عيينة على جاللة قدره ، ومنهم الدارقطين احلديث
  . النقّادقة مطلقاً ال جيري على رسم هؤالء القول بقبول ما تفرد به الثِّ

  . للنظرحكم الناقد املعني أمر اجتهادي قد يكون فيه أحياناً جماالً   ـ ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ـ األرنؤوط ٣٥٨٥ رقم ٤/٣٥١ ( )) سنن الدارقطين ((    )١(
   ) .٢٩: ص  ( )) األنوار الكاشفة ((    )٢(
  .اآليت  ) ٢٣( ث اليت يوردها يف آخر الباب يف احلديث رقم ينظر تفصيل موقف مسلم من األحادي    )٣(
   ) .٩/١٠٠ ( )) الفتح ((    )٤(
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٢٤٩ 

  . احلديثظهر أثر املخالفة يف بيان علَّة هذا   ـ ٥

  



  

٢٥٠  

sÛbŞrÛa@sí†§a@ @

 ا حدثنا علي بن عبد:   )٦٠٥٣رقم  ) ٥/٢٣٥٨ ( )) صحيحه ((قال البخاري يف 
حدثين جماهد عن :  الرمحن أبو املنذر الطفاوي عن سليمان األعمش قال مد بن عبدحدثنا حم

ُآْن ِفي  ((:   ِبمنِكِبي فَقَالَأَخذَ رسولُ اللَِّه :   عنهما قالا بن عمر رضي ا عبد
ِإذَا أَمسيت فَال  ((:  لُ ، وكَانَ ابن عمر يقُو)) الدُّْنَيا َآَأنََّك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل

 اِتكيح ِمنو ، ِضكرِلم ِتكِصح ذْ ِمنخاَء ، وسِظِر الْمتنفَالَ ت تحبِإذَا أَصو ، احبِظِر الصتنت
ِتكوِلم ((.   

إمنَا :   وقال)) حدثين جماهد ((أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي  ((:  قال احلافظ ابن حجر
األعمش بصيغة ر اهكذلك رواه أصحاب األعمش عنه وكذا أصحاب .  )) عن جماهد ((و

ومل يسمعه األعمش عن جماهد وإمنا مسعه من :  الطفاوي عنه وتفرد ابن املديين بالتصريح قال
  . )١( )) ليث بن أيب سليم عنه فدلَّسه

א א : א
من العاشرة مات ...   أهل عصره باحلديث وعللهعلي بن املديين ثقة ثبت إمام أعلم ((

حممد بن :  وشيخه يف هذا احلديث هو )٢( )) سنة أربع وثالثني على الصحيح خ د ت س فق
  . )٤( وبقية رجاله ثقات )٣( صدوق يهم:  الرمحن الطفاوي عبد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ن طريق حممد بن م ) ٦٦٠٩ رقم ٣/٥٢٢ ( )) السنن الكربى ((أخرجه البيهقي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكذلك رواه ((و يظهر يل أن قوله  ) . ٣/٢٤٠(  للعقيلي )) الضعفاء ((و  ) ١١/٢٣٧ ( )) فتح الباري ((    )١(

ابن حجر ألنه مل يرد ال بلفظه وال  هو من كالم ))إىل قوله وتفرد ابن املديين بالتصريح ... أصحاب األعمش 
  .وظهر يل أنه مل يروه عن األعمش إال الطفاوي ـ كما سيأيت بينه . مبعناه يف كالم العقيلي 

   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
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٢٥١ 

الرمحن الطفاوي أبو املنذر وكان  حممد بن سليمان ثنا علي بن املديين حدثنا حممد بن عبد
 ِبمنِكِبي أَخذَ رسولُ اللَِّه :  ثقة عن سليمان األعمش حدثين جماهد عن ابن عمر قال

ْذ ِمْن َحَسَناِتَك َوُخ ((:  وفيه.   ، وذكره)) ...ُآْن ِفي الدُّْنَيا  ((:  فَقَالَ
   .)) ِلَمَساِوْيَك

وكالمها نقل .  عن علي بن املديين) البخاري وحممد بن حممد بن سليمان ( كالمها 
وقد أنكر عليه .  مما يدلّ على ثبوا عنه.  )حدثين جماهد : ( قوله عن األعمش  عنه
  . ا تفرده

אאא W 
  :  مجع من أصحابه وهمـ غري ابن املديين ـاوي روى هذا احلديث عن الطف

 ) ٦٩٨ رقم ٢/٤٧١ ( )) صحيحه ((أخرج حديثه ابن حبان يف .  احلسن بن قزعة  ـ ١
ما سألين حيىي بن معني :   قال احلسن بن قزعةـ شيخ أيب حامت ـوقال إسحاق  ((:  وقال

  . )) إال هذا احلديث

:  ص ( )) روضة العقالء ((ن حبان يف أخرج حديثه اب.  و حممد بن أيب بكر املقدمي  ـ ٢
  .  )٣/٣٠١ ( )) احللية ((وأبو نعيم يف  ) ٢٥٤

  .  )٣/٢٤٠ ( )) الضعفاء ((وعمرو بن حممد الناقد أخرج حديثه العقيلي يف   ـ ٣

عن األعمش  ((، وإمنا ورد عند ثالثتهم  )) حدثين جماهد ((وليس يف حديث أحد منهم 
  . )) عن جماهد

.  )) حدثين جماهد ((:  فرد ابن املديين عنهم يف روايته عن الطفاوي بقولهوذا يتبني ت
  . الَّذي نص عليه أهل العلم

وقد حكى ابن .  )١( أما الطفاوي فلم أقف على من تابعه يف روايته عن سليمان األعمش
فهذا احلديث قد تفرد به الطفاوي وهو من  ((حجر تفرد الطفاوي به عن األعمش فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي رووه ))اه أصحاب األعمش عنه  كذلك رو(( ) : ١١/٢٣٧( إال ما سبق من قول ابن حجر يف الفتح     )١(

  .بالعنعنة ـ ومل يذكرهم بل ومل يذكرهم غريه فيما وقفت عليه 
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٢٥٢ 

  . )١( )) ائب الصحيحغر
  : ـوقد روى هذا احلديث عن جماهد غري األعمش غري واحد وهم 

  . )٢( )) صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فترك ((ليث بن أيب سليم وهو   ـ ١
من طريق محاد بن يزيد وسفيان  ) ٢٣٣٣ رقم ٤/٤٩٠( روى حديثه الترمذي    

  . الثوري عنه
 معاوية عنه وغريهم قال أبو نعيم يف احللية عن أيب ) ٥٠٠٣ رقم ٢/٤١( وأمحد    

احلسن بن :  ورواه ليث بن أيب سليم عن جماهد وممن رواه عن ليث ((:   )٣/٣٠١ (
، وزائدة وزهري ويزيد وفضيل بن عياض وأبو معاوية  احلر وسفيان الثوري ومحاد بن زيد

  . )) وخالد الواسطي
 )) الكامل ((روى حديثه ابن عدي يف  )٣( )) لني احلديث ((أبو حيىي القتات وهو   ـ ٢

  .  عنه بهـ )٤(  وهو ضعيفـمن طريق محاد بن شعيب  ) ٣/٢٣٩ (
روياه عن جماهد بالعنعنة وذكر ابن حجر هذين الطريقني ) ليث وأبو حيىي ( وكالمها 

  . )٥( )) وليث وأبو حيىي ضعيفان والعمدة على طريق األعمش ((:  وقال
  . عبدة بن أيب لبابة:  ن ابن عمروتابع جماهد يف روايته ع
وللحديث طريق أخرى أخرجه النسائي من  ((:   )١١/٢٣٨( قال احلافظ يف الفتح 

رواية عبدة بن أيب لبابة عن ابن عمر مرفوعاً وهذا مما يقوي احلديث املذكور ؛ ألنَّ رواته 
جح أَنه مسع قلت يتر.  )) من رجال الصحيح وإن كان اختلف يف مساع عبده من ابن عمر

  . )٦( منه على ما ظهر يل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كذلك رواه أصحاب األعمش ((: وهذا يتعارض مع قوله اآلنف الذكر  ) ٤٦٣: ص  ( )) مقدمة الفتح ((    )١(

   .))عنه 
  
  . )) التقريب ((    )٢(
  . )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٢٤٢ ( ))  الكامل((    )٤(
   ) .١١/٢٣٨ ( )) الفتح ((    )٥(
. ابن أيب لبابة رأى عمر رؤية :  مسعت أيب يقول (( ) : ١١٥: ص  ( )) املراسيل ((فقد قال ابن أيب حامت يف     )٦(

= 
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٢٥٣ 

  . املتابعة وعلى هذا يكون عبدة بن أيب لبابة تابع جماهد عن ابن عمر ؛ فيتقوى حديثه ذه

ومل أقف على هذا احلديث إال من حديث ابن عمر إال أَنه مؤيد بعموم األدلة من 
  . الكتاب والسنة الدالة على التقلل من الدنيا والزهد فيها

ُآْن ِفي  ((أن علي بن املديين وغريه رووا هذا احلديث :  وخنلص من عرض ما سبق
 عن الطفاوي وانفرد ابن املديين من بينهم بقوله عن األعمش )) ...الدُّْنَيا َآَأنََّك َغِريٌب 

  . )) عن جماهد (( وغريه يقول )) حدثين جماهد ((:  أَنه قال

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

فاألعمش مدلس .  اعتىن أهل العلم بصيغة السماع ملا يترتب عليها من اتصال وانقطاع
مشهور فإن روى بالعنعنة عن جماهد فال حيمل على االتصال ألنه ال يؤمن أن يكون دلَّسه 

وإن قال .  وال تعد هذه الصيغة مستغربة من املدلس.  وأسقط الواسطة بينه وبني جماهد
ثقة يقبل قوله وحيمل على االتصالحدثين جماهد فإن ة هذه الصيغة .  هومن هنا جاءت أمهي

وأنكرت على ابن .  الَّيت انفرد ا ابن املديين عن الطفاوي عن األعمش) حدثين جماهد  (
هذا احلديث  ) ٣/٢٤٠ ( )) الضعفاء ((العقيلي فقد أورد يف كتابه :  وممن أنكرها.  املديين

ملديين وعده مما أنكر عليه ونقل بسنده عن عمرو الناقد أَنه ذكر علي حتت ترمجة علي بن ا
، وإمنا يرويه  )حدثنا جماهد : (  يف هذا احلديث أَنه قال...  )١( زعم:  ابن املديين وقال

  . )٢( األعمش أخذه من ليث بن أيب سليم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

:  قال أبو حامت ((: إال إنه وقع فيه تصحيف فقال  ) ٢٣١: ص ( ونقل العالئي هذا القول يف جامع التحصيل 
 والظاهر أنه مرسل إذ كان مل يدرك ابن  أخرج له مسلم عن عمر ((:  ، مثّ قال ))... ن عمر رؤية رأى اب

 ليس ((: بقوله  ) ٣٢٣: ص  ( )) حتفة التحصيل ((وتعقبه أبو زرعة العراقي كما يف  . ))... عمر وأم سلمة 
م يف إخراج حديثه عنه باملعاصرة يف كالم أيب حامت أنه مل يدركهما فلعله أدركهما وأدرك عمر فاكتفى مسل

 ال نعرف له مساعاً من عمر (( ) : ٣٢٣: ص (  أيضاً )) حتفة التحصيل ((وقال املنذري كما يف  . ))على قاعدته 
لقي ابن  ) : ٠٦/٤٦٢ )) ذيب التهذيب ((قال امليموين عن أمحد كما يف  . )) بن عمر اوإمنا مسع من عبد 

ولعلّ ابن حجر بىن . هر أن عبدة بن أيب لبابة أدرك ابن عمر ولقيه فال ينكر مساعه منه عمر بالشام وذا يظ
رأى ابن عمر رؤية ( على ما نقله العالئي عن أىب حامت من قوله ) اختلف يف مساع عبده من ابن عمر : ( قوله 

  ) .رؤية رأى عمر ( واليت صواا ـ إن مل تكن مصحفة ـ ) 
  .ليق بابن املديين وذكر كلمة ال ت    )١(
  ) .عن ( وإمنا قال ) حدثنا ( ومراده أن األعمش مل يقل     )٢(
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٢٥٤ 

 )) حدثنا جماهد ((:  وقد تكلم غري واحد من احلفاظ يف قوله ((:  وقال ابن رجب
مل يسمع األعمش هذا احلديث عن :  هي غري ثابتة وأنكروها على ابن املديين وقالوا:  وقالوا

  . )١( )) جماهد إمنا مسعه من ليث بن أيب سليم وقد ذكر ذلك العقيلي وغريه

òÌî–Ûa@êˆç@…‰@åöaŠÓ @I@Z@†çb©@q†yH Z@ @

 خمالفاً بقية أصحاب الطفاوي الَّذين تفرد ابن املديين برواية هذه الصيغة عن الطفاوي  ـ ١
  . رووه عنه عن األعمش عن جماهد بالعنعنة

أن هذا احلديث مشهور من حديث ليث بن أيب سليم عن جماهد تتابع الرواة على   ـ ٢
ولو كان هذا احلديث  )٢( الثوري ومحاد بن زيد وأيب معاوية:  نقله عنه ومنهم أئمة أمثال

  . دلوا عنه إىل الليث بن أيب سليم عن جماهدعند األعمش عن جماهد ملا ع

أن هذا احلديث إمنَا رواه األعمش عن ليث عن جماهد فدلَّسه وأسقط الليث على ما   ـ ٣
ومما يدل على أَنه ليس من حديث األعمش عن جماهد وإمنا هو .  )٣( ذكره عمرو الناقد
.  أنه مل يروه عنه إال الطفاويأَنه ال يكثر من روايته ألصحابه و:  من حديثه عن ليث

  . وهو ممن يعتىن جبمع حديثه.  ولو أكثر من روايته لنقله أصحابه وهم كثر

:  قال عنه ابن معني وأبو حامت ((الطفاوي تفرد به عن األعمش وهو ليس بالقوي   ـ ٤
وعامة رواياته :  وقال ابن عدي.  منكر احلديث:  وقال أبو زرعة.  ليس به بأس
ومن كان هذا حاله ال يطمئن .  )٤( )) ... ائب وكلها حيتمل ويكتب حديثهإفرادات وغر

  . واحلمل عليه أوىل من احلمل على ابن املديين.  إىل قبول ما تفرد به

البخاري حيث أخرجه يف :  ومن أهل العلم من قبل هذه الصيغة عن ابن املديين منهم
  . عن علي بن املديين )٥( ـ كما سبق ـصحيحه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٧٨: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )١(
   ) .٢٤٠( كما سبق قريباً ص     )٢(
   ) .٣/٢٤٠(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٣(
)٤(    ))ذيب الت  ٩/٣٠٩ ( ))هذيب. (   
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
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٢٥٥ 

öaŠÓëïç@òÌî–Ûa@êˆ@ð‰b‚jÛa@ÞìjÓ@å Z@ @

 وهو إمام ـوروى حديثه هذا بلفظ التحديث  )١( أن شيخه ابن املديين وثق الطفاوي  ـ ١
  . ، وقوله مقدم على قول من خالفه يف العلل والرجال

قد تفرد  ((:  أن هذا احلديث من األحاديث الَّيت يتساهلون يف روايتها قال ابن حجر  ـ ٢
ئب الصحيح وكأن البخاري مل يشدد فيه لكونه من أحاديث به الطفاوي وهو من غرا

  . )٢( )) الترغيب والترهيب

أن البخاري خيتلف عن غريه من األئمة يف إثبات عدد األحاديث الَّيت مسعها األعمش   ـ ٣
  . وغريه من األئمة حيصرها يف عدد أقل مما يثبته البخاري.  عن جماهد

مل يسمع األعمش من جماهد إال :  يقولون:  للبخاري قلت )) علله ((قال الترمذي يف    
ليس بشيء لقد عددت له أحاديث كثرية حنواً من ! ريح  ((:  ؟ قال أربعة أحاديث

ومما اختلف يف  ((:  وقال ابن رجب.  )) ثنا جماهد:  ثالثني أو أقل أو أكثر يقول فيها
 )) ْنَيا َآَأنََّك َغِريٌبُآْن ِفي الدُّ ((:  مساع األعمش له من جماهد حديث ابن عمر

وأنكر .   كذلك)) صحيحه ((والبخاري يرى أَنه مسعه األعمش من جماهد وخرجه يف 
  . )٣( )) ذلك مجاعة

 بعد ـابن حبان فقد قال :  )) حدثين جماهد ((وتبع البخاري يف قبول قول ابن املديين   ـ ٤
مكثت مدة أظن  ((:  وقالرواية هذا احلديث من طريق املقدمي عن الطفاوي بالعنعنة 

األعمش دلَّسه عن جماهد وإمنا مسعه من ليث حتى رأيت علي بن املديين رواه عن 
ويظهر من سياقه أَنه قبله لرواية ابن املديين له وإن كان  )٤( )) الطفاوي فصرح بالتحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/٣٠٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .٤٦٣: ص  ( )) هدي الساري ((    )٢(
   ) .٧٤٥ ـ ٢/٧٤٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
 قد ((: له هو قو ) ٢٥٥: ص  ( )) روضة العقالء ((والذي يف  ) ١١/٢٣٨(  البن حجر )) فتح الباري ((    )٤(

مكثت برهة من الدهر متومهاً أن األعمش مل يسمع هذا اخلرب من ليث بن أيب سليم فدلّسه حتى رأيت علي ابن 
فعلمت حينئٍذ أن اخلرب صحيح ال ) حدثين جماهد : ( املديين حدث ذا اخلرب عن الطفاوي عن األعمش قال 

 أن األعمش مل يسمع هذا ((: وابه فيما يظهر يل كأن فيه سقط وص:  قلت ))شك فيه وال امتراء يف صحته 
  . لذلك أوردت ما نقله عنه ابن حجر ))... اخلرب من جماهد وإمنا من ليث 
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٢٥٦ 

  . متفرداً بذلك

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

:  فعلي بن املديين تفرد بقوله يف إسناده.  التفرد بصيغة السماع:  ا يتفرد به الثِّقةمم  ـ ١
واختلف يف احلديث قبوالً ورداً بناء على قبول أورد .   وعد مما تفرد به)) حدثين جماهد ((

  . هذه الصيغة

  : هذا احلديث فيه تفردان  ـ ٢

) حدثين جماهد : (  ن األعمش أَنه قال تفرد علي بن املديين عن الطفاوي ع: اَألوَّل   
احلسن بن قزعة وحممد املقدمي وعمرو الناقد فرووه عن :  وخالفه يف هذه الصيغة

 ـفأنكر تفرد ابن املديين به وخمالفته مجاعة ) عن جماهد ( الطفاوي عن األعمش أَنه قال 
  . )١( كما قال ابن رجب

غري الطفاوي رواه عن .  عمش أَنه رواه عن جماهد تفرد الطفاوي عن األ: الثَّاني   
فاألوىل أن ال جيعل احلمل فيه على ابن املديين إلمامته .  ليث بن أيب سليم عن جماهد

إذ ال يبعد أن .   كما سبقـوإمنا جيعل على الطفاوي فإنه قد تكلم فيه بعضهم .  وحفظه
مثّ .   يف إسناده فأسقط منه الليث قد أخطأـ املتفرد عن األعمش ـيكون الطفاوي 

فنقلها عنه ابن ) حدثين جماهد ( فرواها مرة .  اضطرب بعد ذلك يف صيغة السماع
وتوهيم الطفاوي الَّذي وصفه .  فنقلها عنه غريه) عن جماهد ( ورواها أخرى .  املديين

  . بعض األئمة بالوهم أوىل من توهيم اإلمام ابن املديين

فأحاديث الترغيب والترهيب .  احلديث الفرد له عالقة مبوضوعهأن احلكم على   ـ ٣
يتساهل يف قبوهلا ما ال يتساهل يف قبول أحاديث األحكام على ما أشار إليه ابن حجر 

  . من صنيع البخاري يف قبوله هلذا احلديث

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤١( سبق ص     )١(



  

٢٥٧  

@sí†§aÉiaŞŠÛa@ @
حيم قال حدثنا أبو الر حدثين حممد بن عبد:   )٣٤٠٩ رقم ١٣١٩١٣( قال البخاري 

معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن أيب التياح عن أيب زرعة عن أيب 
ُيْهِلُك النَّاَس َهَذا اْلَحيُّ ِمْن  ((:   اقال رسول :   عنه قالاهريرة رضي 

  . )) اْعَتَزُلوُهْمَلْو َأنَّ النَّاَس : َفَما َتْأُمُرَنا ؟ َقاَل : َقاُلوا . ُقَرْيٍش 

  . مسعت أبا زرعة:  أخربنا شعبة عن أيب التياح:  حدثنا أبو داود:  قال حممود

  . )) وهو من غرائب حديث شعبة ((:   )٦/٧١٢ ( )) الفتح ((قال ابن حجر يف 

א א : א
 ثقة حافظ شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي مثّ البصري ((
  . )٢( وبقية رواته ثقات )١( )) مات سنة مائة وستني...  متقن

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق أيب أسامة وأخرجه كذلك  ) ٢٩١٧ رقم ٤/٢٢٣٦( احلديث أخرجه مسلم 
 ) ٧٩٨٧ رقم ٢/٣٠١( وأخرجه أمحد .   من طريق أيب داود الطيالسيـ يف املوضع نفسه ـ

  . عن حممد بن جعفر

  . عن شعبة به) أبو أسامة وأبو داود وحممد بن جعفر  ( ثالثتهم

אאא W 
  . مل أقف على من تابع شعبة يف رواية هذا احلديث عن أيب التياح فصح تفرده به

  . وقد ورد هذا احلديث عن أيب هريرة من غري هذا الطَّريق
ت الصادق املصدوق مسع:  فقد رواه سعيد بن عمرو األموي عن أيب هريرة قال  ـ ١

  . )) َهَالُك ُأمَِّتي َعَلى َيِد ِغْلَمٍة ِمْن ُقَرْيٍش ((:  يقول
  .  )٨٢٨٠ رقم ٢/٣٢٤( وأمحد  ) ٣٤١٠رقم ٣/١٣١٩( أخرجه البخاري    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )) التقريب ((    )١(
  . )) املرجع نفسه ((    )٢(
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٢٥٨ 

َهَالُك ُأمَِّتي َعَلى َيَدْي  ((:   اورواه أبو صاحل عن أيب هريرة قال رسول   ـ ٢
  .  )٦٧١٢ رقم ١٥/١٠٧( أخرجه ابن حبان .  )) ِغْلَماٍن ُسَفَهاَء ِمْن ُقَرْيٍش

َهَالُك ُأمَِّتي  ((:   اقال رسول :  ورواه مالك بن ظامل عن أيب هريرة قال  ـ ٣
 ٢/٣٢٨( ، أخرجه أمحد  )) َعَلى ُرُءوِس ِغْلَمٍة ُأَمَراَء ُسَفَهاَء ِمْن ُقَرْيٍش

:  وقال ) ٤/٥٢٧( واحلاكم  ) ٦٧١٣ رقم ١٥/١٠٨( وابن حبان  ) ٨٣٢٢رقم 
وهذا يدل على أن احلديث ثابت عن .  )) ... هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ((

.   مل ترد إال يف حديث شعبة)) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم ((:  أيب هريرة إال أن قوله
د وذا يكون شعبة تفرد بإسناد هذا احلديث وتفر.  ومل أقف عليها يف غري هذا احلديث

  . غريه بلفظة مل يروها أحد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

:  وقال أيب يف مرضه الَّذي مات فيه:  ا قال عبد.  رد اإلمام أمحد هذا احلديث
 يبِن النخالف األحاديث ع هاضرب على هذا احلديث فإن )  اْسَمُعوا  ((:  )يعين قوله

  . )١( )) َوَأِطيُعوا َواْصِبُروا

هذا حديث رديء حيتج  ((:   يقولـ يعين اإلمام أمحد ـوقد كنت مسعته :  وقال املروذي
  . )٢( )) به املعتزلة يف ترك اجلمعة

ïç@†»c@âbß⁄a@†äÇ@êČ…‰@åöaŠÓë Z@ @

 يفهم منها املعتزلة املفارقة ويستدلون ا )) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم ((:  أن قوله  ـ ١
  . )٣( عةعلى ترك اجلم

خمالف لألصول الثابتة يف الكتاب والسنة اآلمرة بالسمع والطاعة  احلديث ذا املعىن  ـ ٢
  . والصرب

  .  وأخرجاه يف صحيحهماـ البخاري ومسلم ـ وقد قبله الشيخان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٩٨٧ رقم ٢/٣٠١ ( ))محد  مسند اإلمام أ((    )١(
   ) .١٦٣: ص (  البن قدامة )) املنتخب من علل اخلالَّل ((    )٢(
أن ال يداخلوهم وال :  واملراد باعتزاهلم (( ) : ١٣/١٢ ( )) الفتح ((وقد ذكر ابن حجر هذا املعىن فقال يف     )٣(

   .))يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفنت 
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٢٥٩ 

@éÛìjÓ@åöaŠÓëـ@ŠèÄí@bàîÏ@ـïç@ Z@ @

  . الشأنوراوية املتفرد به إمام من أئمة هذا .  صحة ظاهر إسناده  ـ ١
 معروف ـ )) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم (( من غري الزيادة ـأصل هذا احلديث أن   ـ ٢

لذلك أتبع البخاري حديث شعبة هذا .  من حديث أيب هريرة ورد عنه من عدة طرق
  . )١( حبديث سعيد بن عمرو األموي عن أيب هريرة

ىن ترك اخلروج عليهم وعدم  حيتمل مع)) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم ((:  أن قوله  ـ ٣
، فيه  ليت الناس اعتزلوهم:  أي.  معناها التمين:  لو ((:  فقد قال القرطيب.  منابذم

، واإلعراض عن هنات ومفاسد تصدر  دليل على إقرار أئمة اجلور وترك اخلروج عليهم
.  )٢( )) ان فيه برهاعنهم وهذا ما أقاموا الصالة ومل يصدر منهم كفر بواح عندنا من 

 موافقة لألحاديث اآلمرة ـ )) َلْو َأنَّ النَّاَس اْعَتَزُلوُهْم (( ـوذا تكون هذه اجلملة 
  . وليس فيها على هذا املعىن ما خشيه اإلمام أمحد.  بالصرب والسمع والطاعة

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

بل رده ملخالفته لألصول الثابتة عِن .  ا احلديث للتفردمل يظهر أن اإلمام أمحد رد هذ  ـ ١
 يبالنة اجلوروألنه أشتمل .   الَّيت فيها األمر بالسمع والطاعة والصرب على هنات أئم

وهذا يعين أن نقد احلديث عند اإلمام أمحد يشمل السند .  على معىن يتأيد به أهل البدع
  . بالصحةالسند ال تكفي يف احلكم على احلديث ويفيد أيضاً أن صحة .  واملنت

.  ظهر أثر االختالف يف املعىن الَّذي اشتمل عليه احلديث يف قبول احلديث أورده  ـ ٢
 أي فارقوهم ويتضمن ذلك ترك اجلمعة )) اعتزلوهم ((:  فاإلمام أمحد فهم من قوله

معىن احلديث فانبىن على االختالف يف فهم .  وغريه فهم عدم اخلروج عليهم.  معهم
  . عليهاالختالف يف احلكم 

تفرد شعبة بإسناد هذا احلديث وجبملة فيه مل ترد من غري هذا الطَّريق ومع ذلك قبل   ـ ٣
 إذا مل يكن ـ عندمها ـمما يدل على أن احلافظ املتقن يقبل تفرده .  تفرده البخاري ومسلم

  . يستنكريف منت احلديث ما 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٤١٠ رقم ٣/١٣١٩ ( )) صحيح البخاري ((    )١(
 فتح ((وقال ابن بطال حنو هذا كما يف  ) . ٧/٢٥٤ ( )) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ((    )٢(

   ) .١٣/١٣ ( )) الباري



  

٢٦٠  

ßb¨a@sí†§a@ @

الصمد بن  ، حدثنا عبد حدثنا حممود بن غيالن:   )١٥٣١ رقم ٤/٩١( مذي قال التر
  اعبد الوارث حدثين أيب ومحاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول 

ِإْن َشاَء اللَُّه َفَقِد اْسَتْثَنى ؛ َفَال : َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَقاَل  ((:  قال
  . )) ِحْنَث َعَلْيِه

 بن عمر وغريه عن نافع ا وقد رواه عبيد.  حديث ابن عمر حديث حسن ((:  وقال
وال .   عنهما موقوفاًاوهكذا روي عن سامل عن ابن عمر رضي .  عن ابن عمر موقوفاً

وكان أيوب أحياناً يرفعه :  وقال إمساعيل بن إبراهيم.  نعلم أحداً رفعه غري أيوب السختياين
  . )) ... عهوأحياناً ال يرف

א א : א
، ثقة ثبت حجة من  أبو بكر البصري...  كيسان السختياين:  أيوب بن أيب متيمة ((

.  كبار الفقهاء العباد من اخلامسة مات سنة إحدى وثالثون ومائة وله مخس وستون
  . )٢( ثقة ثبت فقيه مشهور:  ونافع )١( )) ع

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وابن ماجه  ) ٣٨٢٩ رقم ٧/٢٥( والنسائي  ) ٣٢٦١ رقم ٢/٢٤٥ ( أخرجه أبو داود
  . كلهم عن سفيان ) ٤٥٨٢ رقم ٢/١٠( وأمحد  ) ٢١٠٦ رقم ١/٦٨٠( 

من طريق  ) ٦٤١٠ رقم ٢/١٥٣( ، وأمحد  ) ٣٢٦٢ رقم ٢/٢٤٥( وأبو داود 
  . الوارث عبد

عن  ) ٤٥١١ رقم ٢/٦( ، وأمحد  ) ٦٥٥:  ص ( )) العلل الكبري ((والترمذي يف 
  . ال أعلمه إال عِن النيب :  قال أيوب:  وقال إمساعيل.  إمساعيل ابن إبراهيم

  . من طريق وهيب بن خالد ) ٤٧٥٣ رقم ٤/٤٥٧ ( )) الكربى ((والنسائي يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٢٦١ 

عن ) عبد الوارث ، ومحاد بن سلمة ، وسفيان بن عيينة ، ووهيب وإمساعيل ( كلهم 
  . به أيوب

א W 
أيوب السختياين يف رواية هذا احلديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً مجع من الرواة تابع 
  : منهم

 ٣٨٢٨ رقم ٧/٢٥ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف .  ـ )١(  وهو ثقةـكثري بن فرقد   ـ ١
 ) ٤/٣٠٣ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف  ) ٤٧٥١ رقم ٤/٤٥٧ ( )) الكربى ((ويف ) 

  . ح اإلسناد ومل خيرجاههذا حديث صحي:  وقال

 ١٠/١٨٣ ( )) صحيحه (( أخرجه ابن حبان يف ـ )٢(  وهو ثقةـوأيوب بن موسى   ـ ٢
ذكر اخلرب املدِحض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد  ((:  وبوب عليه بقوله ) ٤٣٤٠ رقم

  . )) به أيوب السختياين

 ( )) األوسط ((  أخرجه الطرباين يفـ )٣(  وهو ثقة فقيه عابدـوحسان بن عطية   ـ ٣
من طريق عمرو بن هاشم قال مسعت األوزاعي حيدث عن حسان  ) ٣٠٩٩ رقم ٤/٧٦

.  مل يروه عن األوزاعي إال عمرو بن هاشم ((:   وقالـ وذكره ـبن عطية عن نافع 
  . )٤(  صدوق خيطئـ هو البريويت ـعمرو بن هاشم :  قلت

رواه  ((:  )) علله ((واية الرفع فقال يف وأثبت الدارقطين أن أيوب السختياين قد توبع يف ر
أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وقد تابعه أيوب بن موسى املكي عن نافع 

عن األوزاعي عن  )٥( ورواه األوزاعي واختلف عنه فرواه عمر بن هاشم:  قال.  فرفعه أيضاً
  . )٦( )) ... حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .))  املرجع نفسه((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
  .وقد سبق أعاله أَنه عمرو بن هاشم . هكذا     )٥(
   .)) العلل ((ومل أقف عليه يف املطبوع من  ) ٣/٣٠١ ( )) نصب الراية ((    )٦(
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٢٦٢ 

  . هذا يدل على أن أيوب السختياين مل يتفرد به بل توبع على رفعه لهو

وال نعلم أحداً رفعه غري أيوب  ((:  وهذا يشكل على ما ذكره الترمذي يف قوله
 أن الترمذي حكى التفرد بناًء على ما فهمه من ـ ا والعلم عند ـويظهر  )١( )) السختياين

أصحاب نافع :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  قول شيخه اإلمام البخاري فقد قال
إال أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عِن .  )٢( رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفاً

 يبالنويظهر أن بني عبارة البخاري .  )٣( )) إن أيوب يف آخر أمره أوقفه:   ويقولون
تمل أَنه ال يعلم أحداً رفعه غري أيوب وحتتمل أَنه أراد أَنه فعبارة البخاري حت.  والترمذي فرقاً

  . )٤( ال يرويه من طبقة كبار أصحاب نافع إال أيوب

 أقوى يف ـ وهو كما يظهر ـوكأن الترمذي فهم من البخاري االحتمال اَألول 
  . التفرد حكاية

 يورد قول ـ البخاري والترمذي  أي بعدـوألجل الفرق بني القولني فإن من جاء بعدمها 
  . )٥( الترمذي ويعزو إليه حكاية التفرد دون البخاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٨ ، ٤١( سبق ص     )١(
 بن عمر ـ وغريه ا رواه عبيد (( ) : ٤/٩٢( قف احلديث على ابن عمر مجاعة من الكبار قال الترمذي و    )٢(

 ورواه مالك بن أنس (( ) : ١٤/١٧٠ ( )) املعرفة (( وقال البيهقي يف ))... ـ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً 
 ، وقال ابن ))... بن عمر كذلك موقوفاً ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ا... عن نافع عن ابن عمر موقوفاً 

 واختلف احلفاظ يف ا رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد (( ) : ٢/٤٧٥ ( )) شرح علل الترمذي ((رجب يف 
   .))الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك 

   ) .٦٥٦ ـ ٦٥٥: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٣(
 بن عمر ، ومالك ، ا أيوب السختياين ، وعبيد ((: ين هم وأعلى طبقات الرواة عن نافع عند ابن املدي    )٤(

أيوب بن موسى ، وإمساعيل : ابن عون ، وحيىي األنصاري ، وابن جريج ، وبعدهم : وبعدهم . وعمر بن نافع 
 قاله ابن ))موسى بن عقبة ، وذكر أن أثبت أصحاب نافع ـ عنده ـ أيوب السختياين : ابن أمية ، وبعدهم 

   ) .٢/٤٧٤ ( )) شرح علل الترمذي ((رجب يف 
)  ٢/٣٠١ ( )) نصب الراية ((الزيلعي يف  : منهم. الترمذي القول بتفرد أيوب مجع من أهل العلم وقد نقل عن     )٥(

 )) الفتح ((وابن حجر يف  ) ٤/٣٦٠ ( )) ذيب السنن (( وابن القيم يف )) رفعه غريه ((: وتعقبه بقوله 
  . يشر أحد منهم إىل قول البخاري ـ ومل ) ١١/٦١٣ (
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٢٦٣ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

:  تابعه.  أن الترمذي حكي تفرد أيوب السختياين برفع هذا احلديث ووجد أَنه توبع  ـ ١
وهذا يدل على أَنه ليس كل حكاية .  ةكثري بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطي

  . فلزم التحري يف قبول دعوى التفرد.  للتفرد تقبل

، إذا ثبت تضعف مبوجبه متابعات  أن القول بتفرد راٍو معني يعد حكماً من الناقد  ـ ٢
وقد يقع .  ، وال يتأهل للقول به إال أفراد من النقّاد ممن لديهم اإلحاطة بالسنة احلديث

  . )١( ليهم بعض التعقبع

ميكن أن يقلد الناقد غريه يف احلكم على راٍو بالتفرد كما ظهر من صنيع الترمذي مع   ـ ٣
  . البخاري يف هذا احلديث وميكن أن يفهم منه غري مراده

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بنحوه  ) ٢/٧٠٨(  البن حجر )) النكت ((    )١(



  

٢٦٤  

…bŞÛa@sí†§a@ @

 أخربنا هناد بن السري عن أيب ((:   )٥٦٧٧ رقم ٣١٩/ ٨ ( )) سننه ((قال النسائي يف 
قال :  الرمحن عن أبيه عن أيب بردة بن نيار قال األحوص عن مساك عن القاسم بن عبد

  . )) )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا ((:   ارسول 

وهذا حديث منكر غلط فيه أبو األحوص سالم بن سليم ال نعلم :  الرمحن قال أبو عبد
قال .  ومساك ليس بالقوي وكان يقبل التلقني.  اك بن حربأن أحداً تابعه عليه من أصحاب مس

كان أبو األحوص خيطئ يف هذا احلديث خالفه شريك يف إسناده ويف :  أمحد بن حنبل
  . )) لفظه

سالم بن سليم أبو األحوص ثقة حجة وقد انفرد عن مساك عن القاسم  ((:  وقال الذَّهيب
  . )١(...  )) اْشَرُبوا َوَال َتْسَكُروا ((:  ِن النيب الرمحن عن أبيه عن أيب بردة ع ابن عبد

א א : א
سالم بن سليم احلنفي موالهم أبو األحوص الكويف ثقة متقن صاحب حديث من  ((

وقد تغري ...  صدوق ((:  ومساك بن حرب.  )٢( )) ٤.  السابعة مات سنة تسع وسبعني
  . )٤( ، وبقية رجاله ثقات )٣( )) بآخره فكان رمبا تلقن

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . عن هناد بن السري ) ٥١٦٧ رقم ٥/١٠٥ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف 

 )) الكربى ((ومن طريقه البيهقي يف  ) ١٣٦٩ رقم ١٩٥:  ص( وأبو داود الطيالسي 
  . )عن أيب بردة وليس بابن أيب موسى : (  وقال.   )١٧٨٩٦ رقم ٨/٤٨٣ (

  . عنه ) ٢٤٢٩٢ رقم ٨/١١٦ ( )) مصنفه ((كر بن أيب شيبة يف وأبو ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٧١ ( )) املغين يف الضعفاء ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
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٢٦٥ 

  . من طريق أيب غسان ) ٤٦٧٦ رقم ٥/٤٤٦ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
عن ) هناد بن السري وأبو داود الطيالسي وأبو بكر أيب شيبة وأبو غسان ( كلهم 

  . األحوص أيب
אאא W 

 وحممد بن ا شريك بن عبد:  يف رواية هذا احلديثوقد تابع أبا األحوص عن مساك 
  . جابر اليمامي وأخوه أيوب بن جابر اليمامي

أما شريك فقد شارك أبا األحوص يف رواية هذا احلديث عن مساك إال أَنه خالفه يف   ـ ١
  . )١( صدوق خيطئ كثرياً:  وشريك.  السند واملنت

أخربنا  ((:  فقال ) ٥٦٧٨ رقم ٨/٣١٩ ( )) سننه ((وقد أخرج حديثه النسائي يف    
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((أنبأنا شريك عن مساك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه :  يزيد قال
الكربى (( وأخرجه يف ))  َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلَحْنَتِم َوالنَِّقيِر َواْلُمَزفَِّت (( 
ِإنِّي ُآْنُت  ((:  مثّ قال ((:  د وزاـ بنفس اإلسناد واملنت ـ ) ٥١٦٨  رقم٠٥/١٠٦

َنَهْيُتُكْم َعِن الظُُّروِف ، َفاْنَتِبُذوا َما َبَدا َلُكْم ، َواْجَتِنُبوا ُآلَّ 
  . )٢( )) )) ُمْسِكٍر

وأما حممد بن جابر اليمامي فقد شارك أبا األحوص يف رواية هذا احلديث عن مساك   ـ ٢
  . متنهفخالفه يف إسناده واختلف النقل عنه يف 

من طريق حممد بن  ) ٤٦٧٧ رقم ٥/٤٦٦ ( )) سننه ((فقد أخرجه الدارقطين يف    
 قال حدثنا حممد بن جابر عن مساك عن القاسم بن ـ لوين ـسليمان املصيصي 

َنَهْيُتُكْم َعِن الظُُّروِف  ((:  قال الرمحن عن ابن بريدة عن أبيه عِن النيب  عبد
 أي ـورواه غريه  ((:  وقال الدارقطين.  )٣( )) ُتْم َوَال َتْسَكُرواَفاْشَرُبوا ِفيَما ِشْئ

تفرد به حيىي بن .  )٤( )) َوال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ((:   عن حممد بن جابر فقالـغري لوين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
  ) . ٤٦٧٨ رقم ٥/٤٦٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
. شريك وأبو األحوص : وقد رواه عن مساك غري محمد  ) ٢٩٩٠ رقم ٣/٤٦٢ ( )) املعجم األوسط ((    )٣(

  .ولعل مراده ذا اإلسناد 
 يفهم منه أن املراد ال تبلغوا بالشرب حد السكر )) أشربوا يف الظروف وال تسكروا ((: قوله يف احلديث     )٤(

= 
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٢٦٦ 

  . جابر عن حممد بن ـوهو إمام  ـحيىي النيسابوري 
 بسنده إىل حيىي بن حيىي  )٤٦٧٨ رقم ٥/٤٦٧ ( )) سننه ((وساق الدارقطين يف    

الرمحن عن ابن بريدة عن أبيه  حدثنا حممد بن جابر عن مساك عن القاسم بن عبد:  قال
 يبِن النعُآنَّا َنَهْيَناُآْم َعِن الشُّْرِب ِفي اَألْوِعَيِة ؛ َفاْشَرُبوا  ((:   قال

  . هذا هو الصواب:  وقال.  )) ، َوَال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ِفي َأيِّ ِسَقاٍء ِشْئُتْم

من طريق حيىي بن  ) ٢٩٩٠ رقم ٣/٤٦٢ ( )) األوسط ((ورواه الطرباين أيضاً يف    
َوَنَهْيُتُكْم َعِن الظُُّروِف ، َفاْشَرُبوا ِفيَما  ((حيىي عن حممد بن جابر به بلفظ 

اك إال مل يروه عن مس:   وقالـوفيه زيادات أخرى  ـ )) َتْسَكُروا ِشْئُتْم ، َوال
  . )١( حممد

، وأما  )٢( فمحمد بن جابر مل يوافق إسناده إسناد أيب األحوص وال إسناد شريك   
 فيشبه ما ـ عند الدارقطين ـفأما ما رواه حيىي بن حيىي عنه .  املنت فحصل فيه اختالف

 بن حيىي فيشبه ما وأما ما رواه لوين عنه وما رواه الطرباين من طريق حيىي.  رواه شريك
  . رواه أبو األحوص

ليس :  فقد قال عنه ابن معني.  ولعل هذا االختالف من قبل حممد بن جابر   
ليس :  ، وقال أبو داود )٤( ساقط احلديث عند أهل العلم:  ، وقال أبو زرعة )٣( بشيء
  . )١( ضعيف:  ، وقال النسائي )٥( بشيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ففيه النهي عن شرب املسكر قليلة وكثرية بلغ حد )) واجتنبوا كل مسكر ((: فيحل ما كان قبله ، وأما قوله 
  ) . بتصرف ٨/٣١٩ ( )) سنن النسائي ((حاشية السندي على . السكر أو مل يبلغ 

  .ولعل مراده ذا اإلسناد . شريك وأبو األحوص : وقد رواه عن مساك غري محمد     )١(
ه مركب من جمموع إسنادي شريك وأيب األحوص فقد وافق أبا األحوص يف فإسناد محمد بن جابر كأن    )٢(

:  كما قال أبو األحوص ، بل قال )) أيب بردة بن نيار ((:  ِإالَّ أنه مل يقل عن )) عن القاسم عن أبيه ((: قوله 
املهم أنه وافق  . )) عن القاسم عن أبيه ((:  ـ كما قال شريك إال أن شريكاً مل يقل ))عن ابن بريدة عن أبيه  ((

 ، ))عن ابن بريدة عن أبيه :  ـ وإن فارقه بعد ذلك ـ فقال هو )) عن القاسم عن أبيه ((أبا األحوص يف قوله 
  . ، ومها متقاربان وميكن أن حيصل فيهما االشتباه )) عن أيب بردة ((: وقال أبو األحوص 

   ) .٢٦٤٧ رقم ٢/٥٠٧ ( )) تأريخ الدوري ((    )٣(
   ) .٩/٨٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
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٢٦٧ 

ذي رواه عنه حيىي بن حيىي لعله ملوافقته ملَا رواه وتصحيح الدارقطين حلديثه الَّ   
 يتقاربان يف ـ أي أيوب بن جابر ـ هو وأخوه ـ أي الدارقطين ـ، وقد قال  شريك
  . )٢( ال بل يعترب ما:  ؟ فقال قيل له يتركان.  الضعف

َلُكْم اْشَرُبوا ِفيَما َبَدا  ((بلفظ .   بنفس إسنادهـوقد تابعه أخوه أيوب عن مساك   ـ ٣
  . )) ، َوال َتْسَكُروا

مل يتابعه عليه أحد وال أصل له من حديث مساك وال يصح يف  ((:  أخرجه العقيلي وقال
  . )٣( )) هذا املنت شيء

وضعفه ابن املديين وأبو حامت  )٤( )) ليس بشيء ((:  وأيوب بن جابر قال عنه ابن معني
وقد ذكر الذَّهيب حديثه  )٦( )) وثق من أخيههو أ ((:  وقال البخاري )٥( وأبو زرعة والنسائي

الرمحن مل يذكره  وعلى هذا فالقاسم بن عبد )٧( )) ليس هذا بصحيح ((:  يف ترمجته وقال
ومل يذكر أبا بردة .  أحد غري أيب األحوص إال ما ورد عن حممد وأيوب ابين جابر وقد ضعفا

  . حوص وحده عدا أيب األـبن نيار أحد ممن روى هذا احلديث 

:  والصواب هو ما رواه شريك عن مساك حيث جعله عن ابن بريدة عن أبيه وليس فيه
  .  الَّيت أنكرت يف حديث أيب األحوص)) وال تسكروا ((

 مجع من الرواة ـ على اإلسناد واللفظ الَّذي ذكره شريك ـودليل ذلك أن مساكاً تابعه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   .)) املرجع نفسه ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
 ال يسلم له فإنه تابعه أخوه محمد ـ كما سبق )) مل يتابعه أحد عليه ((: وقوله  ) ١/١١٤ ( )) الضعفاء ((    )٣(

   ) .٢٥٣( بيانه ص 
   ) .٢/٤٩ ( )) تأريخ الدوري ((    )٤(
   ) .٢/٤٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
مسعت  ) : ٢/٢٥١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((وقال أبو زرعة يف  ) ١/٢٨٥ ( )) ميزان االعتدال ((    )٧(

خطأ اإلسناد والكالم فأما اإلسناد فإن ... حديث أيب األحوص عن مساك :  يقول اأمحد بن حنبل رمحه 
شريكاً وأيوب وحممداً ـ ابين جابر روياه عن مساك عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن بريدة عن أبيه عن 

خطأ أما هذا :  قال أبو زرعة كذا أقول )) فانتبذوا يف كل وعاء وال تشربوا مسكراً (( كما روى الناس  النيب
  .الصحيح حديث ابن بريدة عن أبيه 
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٢٦٨ 

:  وقد روى هذا احلديث عن ابن بريدة عن أبيه ((:  مجعهم أبو زرعة الرازي يف قوله
، وزبيد اليامي عن حمارب بن دثار ومساك بن حرب واملغرية بن سبيع  سنان بن مرة أبو

وعلقمة بن مرثد والزبري بن عدي وعطاء اخلراساين وسلمة بن كهيل كلهم عن ابن بريدة 
 يبِن النعن أبيه ع  :)) اْلُقُبوِر َفُزوُروَها ، َوَنَهْيُتُكْم َعْن َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة 

ُلُحوِم اَألَضاِحيِّ َفْوَق َثالٍث َفَأْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم ، َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ 
 ، ويف )) ِإالَّ ِفي ِسَقاٍء َفاْشَرُبوا ِفي اَألْسِقَيِة ُآلَِّها َوال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا

وال  ((:   ، ومل يقل أحد منهم)) ْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍرَوا ((: حديث بعضهم 
  . )١( )) تسكروا

قال :   بن بريدة عن أبيه قالا  حديث عبد)) صحيحه ((وقد أخرج مسلم يف 
َنَهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ِإالَّ ِفي ِسَقاٍء ؛ َفاْشَرُبوا ِفي  (( :  ا رسولُ

رواه عن .   من طريق حمارب بن دثار)) َال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرااألََْسِقَيِة ُآلَِّها ، َو
  . ضرار بن مرة:  حمارب ذا اللفظ

ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعِن اَألْشِرَبِة  ((: معروف بن واصل بلفظ :  ورواه عن حمارب
 ِفي ُظُروِف اَألَدِم ، َفاْشَرُبوا ِفي ُآلِّ ِوَعاٍء ؛ َغْيَر َأْن َال َتْشَرُبوا

  . )) ُمْسِكًرا

يتكم عن  ((علقمة بن مرثد فرواه بلفظ :  وتابع حمارب عن ابن بريدة عن أبيه
  . )٢( ))  ال حيل شيئاً وال حيرمه وكل مسكر حرامـ أو ظرفاً ـ، وإن الظروف  الظروف

وتتابع من ذكرهم أبو زرعة ومسلم يشهد ملَا رواه شريك عن مساك بالصحة يف إسناده 
  . )٣( )) ل على أن حديث أيب األحوص وقع فيه وهم يف إسناده ومتنهومتنه ويد

 شاهد من حديث عائشة موقوفاً وهو أيضاً )) اْشَرُبوا َوَال َتْسَكُروا ((وقد ورد للفظ 
  . من حديث مساك

 عن عائشة ـ امرأة منهم ـأخرجه النسائي من طريق أيب عوانة عن مساك عن قرصافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ الدباسي ١٥٤٩ رقم ٢/٢٥٠(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )١(
   ) .١٩٩٩ رقم ١٥٨٥ ـ ٣/١٥٨٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٢(
  .حيتمل أن يكون من أيب األحوص وحيتمل أن يكون يف شيخه مساك     )٣(
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٢٦٩ 

، وقرصافة هذه ال ندري  وهذا أيضاً غري ثابت:   وقال)) َال َتْسَكُروااْشَرُبوا َو ((:  قالت
 وذكر ما ورد عن عائشة مما ـ )١( من هي واملشهور عن عائشة خالف ما روت عنها قرصافة

  . )٢( خيالف ما روته قرصافة

ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعاَم َأوََّل َعْن  ((:   اقال رسول :  وورد عن ابن عباس قال
ما !  ايا رسول :  قال عمر )) َهِذِه اَألْوِعَيِة َأْن َتْنَتِبُذوا ِفْيَها َوال َتْسَكُروا

   .)) اْشَرْب ، َفِإَذا َخِشْيَت َفَدْع! يا عمر  ((: ؟ قال  ال تسكروا:  قولك

الرمحن عن عكرمة  أخرجه ابن عدي من طريق املشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد
ونقل عن البخاري أَنه .  هذا منكر املنت يرويه املشمعل هذا عن النضر:  العن ابن عباس وق
وعن النسائي .  ليس بشيء:  وعن ابن معني أَنه قال عنه.  منكر احلديث:  قال عن النضر
  . )٣( متروك احلديث:  أَنه قال عنه

اْجَتِنُبوا  ((:   اقال رسول :   بن عمرو بن العاص قالا وورد كذلك عن عبد
فَقَالَ لَه :   وذكر أشياء قالـ ، قال شريك ))َواْلَحْنَتمِِ ِمَن اَألْوِعَيِة الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت

 اِبيرا ؟ فَقَالَ: أَعلَن وفأعدته على  )٤( )) اْشَرُبوا َما َحلَّ ، َوَال َتْسَكُروا ((:  ال ظُر
  . )٥( )) ْشَرُبوا ُمْسِكًرا ، َوال َتْسَكُروااْشَرُبوا ، َوال َت ((:  شريك فقال

أخرجه أمحد عن أسود بن عامر حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أيب عياض عن 
  . )٦(  واللفظ لهـ بن عمرو به ا عبد

  . وأخرجه أبو داود بإسنادين عن شريك به
اْشَرُبوا  ((:   قال: ثنا شريك بإسناده وفيه:   عن حممد بن جعفر بن زياد قال: أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وقال ))...  ى عن املزفت ((وقد أورده بعد حديث شريك  ) ٥٦٧٩  رقم٨/٣٢٠ ( )) سنن النسائي ((    )١(

  .ـ يعين خالف شريكاً ـ . خالفه أبو عوانة 
 ينهى  ا كان رسول (( و )) يتم عن الدباء يتم عن احلنتم (( و )) ال أحل مسكراً ((: ومن ذلك قوهلا     )٢(

   .))عن كل مسكر 
   ) .٧/٢٠ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٦٩٧٧ رقم ٢/٢١١ ( )) مسند أمحد ((    )٤(
   ) .٣٧٠١ ، ٣٧٠٠ رقم ٢/٣٥٧ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .٦٩٧٧ رقم ٢/٢١١ ( )) مسند أمحد ((    )٦(
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٢٧٠ 

  . )) َما َحلَّ
اْجَتِنُبوا َما  ((:  قال:  ، وفيه ثنا شريك بإسناده:   عن حيىي بن آدم قال: وثانيهما
  . )١( )) َأْسَكَر

: وأخرجه الدارقطين من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل عن شريك بإسناده بلفظ 
  . )٢( )) اْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر ، َوال َتْسَكُروا ((

 انفرد ا أسود بن )) اْشَرُبوا ، َوال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ، َوال َتْسَكُروا ((:  فقوله
وقد شاركه يف الرواية عن شريك حممد بن جعفر بن زياد وحيىي بن آدم .  عامر عن شريك

وال ...  اشربوا ((:  وإسحاق ابن أيب إسرائيل وثالثتهم ثقات ومل يقل أحد منهم
 تكرار تنبوا )) َوال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ، َوال َتْسَكُروا ((:  مثّ إن يف قوله...  )) تسكروا

 يبعنه فصاحة الن هاملعهودة وكأن شريكاً رواه باملعىن فأضطرب فيه ويدل على ذلك أَن 
اْشَرُبوا ،  ((:   ، مثّ أعاده فقال)) اْشَرُبوا َما َحلَّ ، َوَال َتْسَكُروا ((:  رواه أوالً فقال

 ، مثّ إن كل راٍو من الرواة عن شريك رواه )) َوال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ، َوال َتْسَكُروا
ويظهر يل أن احلمل .  وأبعدها عن الصواب ما رواه عنه األسود.  بلفظ خمالف ملَا رواه غريه

صدوق خيطئ  ((:  فظوإمنا على شريك فقد قال عنه احلا )٣( فيه ليس على األسود فهو ثقة
  . ولعلها من أخطائه )٤( )) كثرياً

 أن أبا األحوص مل يتابع على حديثه عن مساك متابعة صحيحة إال ما ورد : والخالصة
 وسبق أن ـوقد خالفاه يف اإلسناد ووافقاه يف املنت .  ومها مضعفان.  عن ابين جابر

هد صحيح إال ما ورد من حديث  ومل يرد له شاـالدارقطين يرى حديثهما يصلح لالعتبار 
 ـ فيما رواه األسود بن عامر عن شريك عن أيب عياض عنه ـ بن عمرو بن العاص ا عبد

  . مع ما فيه من خمالفة ميكن أن يعل ا
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فرد  أنكره وحكى فيه التـ بعد إخراجه ـفالنسائي .  أعلّ هذا احلديث بعض أهل العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٧٠١ ، ٣٧٠٠ رقم ٢/٣٥٧ ( )) سنن أيب داود ((    )١(
   ) .٤٦٧٣ رقم ٥/٤٦٥ ( )) سنن الدارقطين ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
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٢٧١ 

  . )١( ـ كما سبق يف صدر البحث ـواملخالفة 

وسألت أبا زرعة عن حديث أيب األحوص عن مساك عن القاسم :  وقال ابن أيب حامت
اْشَرُبوا ِفي  ((:   اقال رسول :  الرمحن عن أبيه عن أيب بردة قال ابن عبد

  . )) الظُُّروِف ، َوال َتْسَكُروا

،   بردةعن مساك عن القاسم عن أبيه عن أيب:  األحوص فقالو وهم أب ((:  قال أبو زرعة
:  أراد )) عن أيب بردة ((:  ، وصحف يف موضع أما القلب فقوله قلب من اإلسناد موضعاً

 يف ابن بريدة عن أبيه ؛ فقلب اإلسناد بأسره ، وأفحش:  ابن بريدة ، مثّ احتاج أن يقول عن
اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف ، َوال  ((:  يف متنهوأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه .  اخلطأ

  . )) َتْسَكُروا

أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد :  وقد روى هذا احلديث عن بريدة عن أبيه
َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ...  ((:  كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عِن النيب  )٢( ... اليامي

 ، ويف )) وا ِفي األََْسِقَيِة ، َوَال َتْشَرُبوا ُمْسِكًراِإالَّ ِفي ِسَقاٍء ؛ َفاْشَرُب
 )) وال تسكروا (( ومل يقل أحد منهم )) َواْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر ((:  حديث بعضهم قال

  . )٤( على ما ذكرنا من خالفه )٣( وقد بان وهم حديث أيب األحوص من اتفاق هؤالء

  . )٥( )) أبو األحوص يف إسناده ومتنهوهم فيه  ((:   عقيبهـوقال الدارقطين 

:   االرمحن عن أبيه عن أيب بردة قال رسول  وسئل عن حديث القاسم بن عبد
، فقال يرويه أبو األحوص عن مساك عن  )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا ((

  . القاسم عن أبيه عن أيب بردة
بن سليمان عن سليمان عن مساك عن أيب واختلف عن أيب األحوص فقال عنه سعيد 

.  ووهم فيه أبو األحوص على مساك أيضاً.  ووهم فيه على أيب األحوص.  بردة عن أبيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٦٧٧ رقم ٨/٣١٩ ( )) سنن النسائي ((    )١(
  . ) ٢٥٥( سبق ذكر بقية من ذكرهم ص     )٢(
:  وهذا فيه تصحيف قال احملقق )) من اتفاق وهو ال املشمس على ما ذكرنا خالفه ((يف املطبوع هكذا     )٣(

  .سياقه فصنعته مبا ظننته يتوافق من مراده بداللة ما سبق من . هكذا يف مجيع النسخ : اسي الدب
   ) .٢/٢٥٠ ( )) علل احلديث ((    )٤(
   ) .٤٦٧٦ رقم ٥/٤٦٦ ( )) سنن الدارقطين ((    )٥(
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٢٧٢ 

وإمنا روى هذا احلديث مساك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه ووهم أيضاً يف متنه يف 
  . )١( ))  ُمْسِكٍر َحَراٌمَوُآلُّ ((:   واحملفوظ عن مساك أَنه قال)) وال تسكروا ((:  قوله

א מ א א : א

انفرد أبو األحوص برواية هذا احلديث على هذا الوجه فلم يتابعه عليه أحد من   ـ ١
  . أصحاب مساك

 إال أَنه خالفه يف إسناده حيث ا شريك بن عبد:  شارك أبا األحوص عن مساك  ـ ٢
.   كما قال أبو األحوصـ وليس عن أيب بردة ـعن مساك عن ابن بريدة عن أبيه رواه 

اْشَرُبوا  ((:  ، ومل يقل )) َواْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر ((:  وخالفه يف متنه حيث قال
وقد تابع مساكاً يف اإلسناد واملنت على الوجه الَّذي .  )) ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا

  .  مجع من أصحابه يدل اتفاقهم على أن يف حديث أيب األحوص ومهاًـ رواه عنه شريك

 يفهم منه أن )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا ((:  أن قوله يف احلديث  ـ ٣
َواْجَتِنُبوا ُآلَّ  ((:  وأما قوله )٢( املراد ال تبلغوا بالشرب حد السكر فيحل ما كان قبله

ن شرب املسكر قليله وكثريه بلغ حد السكر أو مل يبلغ وألفاظ  ففيه النهي ع)) ُمْسِكٍر
اْشَرُبوا  ((:  والفرق بينهما يف املعىن قد خيفى إذ قد يظن أن قوله.  احلديثني متقاربة
 فيمكن أن يقع الوهم )) َواْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر (( يساوي يف معناه )) َوَال َتْسَكُروا

أن الثابت من حديث ابن بريدة عن :  ذلك ذكر أبو زرعةألجل .  لغري من أدرك الفرق
 ، ويف حديث )) َفاْشَرُبوا ِفي األََْسِقَيِة ، َوَال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا ((أبيه هو 
وقال .  )٣( )) وال تسكروا (( ومل يقل أحد منهم )) َواْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر ((بعضهم 

  . )٤( حنوه الدارقطين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاسم عن ابن  روى هذا احلديث مساك عن ال((: وقوله  ) ٩٥٥:  رقم السؤال ٦/٢٥ ( )) علل الدارقطين ((    )١(

وقد رواه منه أيوب وحممد ـ ابنا جابر ـ وقد سبق ص .  يقصد أن هذا هو الطريق الصحيح ))بريدة عن أبيه 
أن مساك إمنا روى هذا احلديث  ) ٢/٢٤٩ ( )) علل احلديث ((وذكر أبو زرعة يف . أما مضعفان  ) ٢٥٤ (

  .اإلسناد يدة عن أبيه وذكر مجع من الرواة الَّذين تابعوا على هذا عن ابن بر
   ) .٨/٣١٩( حاشية السندي على النسائي     )٢(
   ) .٢٥٩ ، ٢٥٨( سبق ص     )٣(
   ) .٢٥٩( سبق ص     )٤(
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٢٧٣ 

على رواية هذا احلديث عن ابن بريدة وانفرد أبو األحوص بروايته عن تتابع الرواة   ـ ٤
وقد وقع .  أيب بردة واالمسان متقاربان يف اللفظ وميكن أن يقع للراوي فيهما االشتباه

  . )١( أليب األحوص على ما أشار إليه أبو زرعة

:  لأشار النسائي إىل أن الوهم يف هذا احلديث قد يكون من مساك بن حرب فقا  ـ ٥
 إضافة إىل ما ـوميكن أن يستدل لذلك  )٢( )) ومساك ليس بالقوي وكان يقبل التلقني ((

فقد رواه عن ابن بريدة :   أن مساكاً قد رواه على أوجه متعددةـذكره من حال مساك 
، فيما رواه عنه  ورواه عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه.   كرواية اجلماعةـعن أبيه 
  . ـ ابنا جابر ـب حممد وأيو

 مثّ إن ألفاظ املنت يف هذه الطرق خمتلفة فال ـ موقوفاً ـورواه عن قرصافة عن عائشة 
  . )٣( يؤمن أن يكون وهم فيه فنقل عنه ومهه أبو األحوص

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

:  وهذا يعين.  د به ثقة متقنأطلق النسائي على هذا احلديث بأنه منكر مع أن املتفر  ـ ١
أن املنكر ال يقصر على ما تفرد به الضعيف خمالفاً ملن هو أوىل منه بل يطلق على تفرد 

  . الثِّقة إذا فحش غلطه

التفرد :  استدل النسائي على أن حديث أيب األحوص وقع فيه غلط بقرائن منها  ـ ٢
  .  مساك بن حربـ ، وحبال شيخ الراوي املتفرد واملخالفة لشريك

 الَّذي نتج عنه تفرده ـذكر أبو زرعة الرازي كيفية حصول خطأ أيب األحوص   ـ ٣
واستدل على وهم  )٤(  وذكرهاـ )) قلب من اإلسناد موضعاً وصحف يف موضع ((:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٥٩ ، ٢٥٨( سبق ص     )١(
   ) .٢٥٢( سبق ص     )٢(
مثّ إن ابين جابر روياه عن . وهذا هو األقرب ألن القول بتوهيم من عرف منه الوهم أوىل بتوهيم الثِّقة املتقن     )٣(

.  ومها وإن كانا مضعفني لكن يعترب حبديثهما ـ كما قال الدارقطين ـ )) وال تسكروا ((: مساك بلفظ 
السيما وقد قال اإلمام أمحد عن . ومشاركتهما أليب األحوص على هذا اللفظ يدل على أن الوهم فيه مساك 

ثه نقلهما احلافظ يف يقولون أنه كان يغلط وخيتلفون يف حدي: وقال ابن عمار . مساك بأنه مضطرب احلديث 
   ) .٣٤٣ ـ ٤/٣٣ ( ))ذيب التهذيب  ((

   ) .٢٥٨( سبق ص     )٤(
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٢٧٤ 

  . أيب األحوص مبخالفته لألكثر يف السند واملنت

 ـ خالف احملفوظ عن شيخه فقال واستدل الدارقطين على خطأ الراوي املتفرد بأنه  ـ ٤
 )) وال تسكروا ((:  ووهم أيضاً يف متنه يف قوله ((:  ـبعد أن ذكر الوهم يف سنده 

  . )) َوُآلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ((:  واحملفوظ عن مساك أَنه قال

قد حيكم النقّاد على احلديث بأنه خطأ أو أَنه منكر أو وهم فيه مثّ خيتلفون يف من هو   ـ ٥
  . لواهم على وجه التحديد وقد يذكرون من هو الواهم على وجه الترجيح ال اجلزما

ومساك ليس بالقوي وكان يقبل  ((:   وقال)) غلط فيه أبو األحوص ((:  فالنسائي قال   
 فهذا يدل على أَنه علم أن يف احلديث خطأ فرجح أن يكون من أيب األحوص )) التلقني

  . )) خالفه شريك يف إسناده ولفظه ((:   أن يكون من مساك وقالوأشار إىل أَنه ال يبعد

خمالفة شريك أليب األحوص ال تدل داللة واضحة على أن أبا األحوص غلط :  قلت   
ثقة  ((:   وأبو األحوص قال عنه)) صدوق خيطئ كثرياً ((:  فشريك قال فيه احلافظ.  فيه

ه شريك عن مساك ملوافقته ما رواه  ولعل النسائي رجح ما روا)) متقن صاحب حديث
 وهذا يعين أن الراوي الصدوق عنده إذا روى ما وافق فيه ـ وإن مل يذكر ذلك ـاجلمع 

 ـاجلماعة أو وافق ما هو معروف من حديث شيخه قدمت روايته على ما تفرد به غريه 
 فيه هو مساك وإن كان ثقة وقد ظهر يف ثنايا البحث أن األرجح أن الراوي الواهم

ورواية شريك هذا احلديث عنه على الوجه الصواب ال .  )١( الضطرابه يف سنده ومتنه
يلزم منها ختطئة أيب األحوص ؛ ألنَّ الراوي املضطرب قد يروي صواباً وخطأً فينقل عنه 

وحينئٍذ يكون اضطراب .  هذا وهذا وتكون تبعة اخلطأ على املضطرب ال على الناقل عنه
  . وي سبباً يف حصول التفرد وقد يظهر التفرد يف حديثه أو يف حديث من نقل عنهالرا

ظهر أن اإلمام أمحد وأبو زرعة والدارقطين حكموا على أيب األحوص بأنه أخطأ بناء   ـ ٦
إال أن نظر النسائي كان أدق حينما جعل .  على أن التفرد واملخالفة دالة على اخلطأ

:  بأن فالناً أخطأ أو وهم حيتمل أَنه أراد:  وعليه فقول الناقد.  اخلطأ من مساٍك وارداً
السيما مع ما عرف من توسع األئمة يف .  نقل اخلطأ:  وحيتمل أَنه أراد.  وقع منه اخلطأ

إطالق الكلمات الدالة على املراد وإن مل تتطابق يف اللفظ ويتأيد هذا بأن اإلمام أمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٦٠( وقد سبق التدليل على ذلك ص     )١(
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٢٧٥ 

ونقل عنه  )١( )) كان أبو األحوص خيطئ يف هذا احلديث ((:   النسائيقال فيما نقله عنه
خطأ اإلسناد ...  حديث أيب األحوص عن مساك ((:  أبو زرعة أَنه قال

وبني العبارتني فرق فاألوىل فيها ختطئة الراوي والثانية فيها احلكم على  )٢( )) والكالم
ذه مرة وقال هذه مرة أخرى ومراده يف فال يبعد أن يكون قال ه.  احلديث بأنه خطأ

.  وال يبعد أن يكون قال واحدة منهما ونقلت عنه األخرى باملعىن.  احلالني واحد
  . ومراعاة هذا األمر يوسع دائرة النظر يف مراد الناقد

 والقلب والتصحيف ـ مع خمالفتها لألصل ـدلَّ هذا احلديث أن الرواية باملعىن   ـ ٧
  . أسباب حصول التفردواالضطراب من 

الطرباين روى حديث حممد بن جابر عن مساك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه   ـ ٨
:  وقد ظهر من الدراسة أَنه قد رواه عن مساك.  )) مل يروه عن مساك إال حممد ((:  وقال

 مع ـأبو األحوص وشريك :  وكذا رواه عن مساك.  أيوب بن جابر بإسناده ومتنه
.  وهذا يدل على أن الطرباين يف نقله هلذا التفرد ليس دقيقاً.  الختالف يف السند واملنتا

  . مما يعين أن حكاية التفرد قد تكون دعوى وال تثبت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٥٢( سبق ص     )١(
   ) .١٥٥١ رقم ٢/٢٥١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٢(
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٢٧٦ 

  

  

  

  

  

  



  

٢٧٧  

ÉibŞÛa@sí†§a@ @
حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا  ) : ٢٨٤٧رقم ٥/١٢٧( قال الترمذي يف سننه 

 َدَخَل َأنَّ النَِّبيَّ  (( أخربنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس الرزاق  عبد
َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َبْيَن َيَدْيِه َيْمِشي َوُهَو 

  : )) َيُقوُل

    ِزيِلِهاْلَيْوَم َنْضِرْبُكْم َعَلى َتْن   َخلُّوا َبِني اْلُكفَّاِر َعْن َسِبيِلِه  

    َوُيْذِهُل اْلَخِليَل َعْن َخِليِلِه   َضْرًبا ُيِزيُل اْلَهاَم َعْن َمِقيِلِه  

 رمع ةَ : فَقَالَ لَهاحور نا ابوِل اللَِّه ! يسر يدي نيب ؟ رعقُولُ الشِم اللَِّه ترِفي حو 
 ِبيالن فَقَالَ لَه : )) َيا ُعَمُر ، َفَلِهَي َأْسَرُع ِفيِهْم ِمْن َنْضِح َخلِّ َعْنُه 

   .)) النَّْبِل

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد روى :  قال أبو عيسى
عن معمر عن الزهري عن أنس حنو هذا ، وروى يف غري  )١( الرزاق هذا احلديث أيضا عبد

ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَآْعُب ْبُن َماِلٍك  َدَخَل َمكََّة َأنَّ النَِّبيَّ  ((هذا احلديث 
 بن رواحه قتل يوم مؤتة ا  ، وهذا أصح عند بعض أهل احلديث ؛ ألنَّ عبد)) َبْيَن َيَدْيِه

  . ، وإمنا كانت عمرة القضاء بعد ذلك

غريب من حديث  ((:   )٢/٢٣:  األطراف ( )) الغرائب واألفراد ((قال الدارقطين يف 
  . )) الرزاق نس تفرد به جعفر عنه وتفرد عنه عبدثابت عن أ

א א : א
الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم أبو بكر الصنعاين ثقة حافظ مصنف  عبد ((

شهري عمي يف آخر عمره فتغري وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله مخس 
  . )١( صدوق زاهد لكنه كان يتشيع:  ليمانوجعفر بن س )٢( )) ع.  ومثانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مل أقف عليه يف مصنفه     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
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٢٧٨ 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٣٨٦٢ رقم ٤/١٠٧ ( )) الكربى ((ويف  ) ٢٨٩٣ رقم ٥/٢١١( أخرجه النسائي 
عن خشيش بن  ) ٣٨٤٢ رقم ٤/٩٩( ، وفيها أيضاً  امللك بن زجنويه عن حممد بن عبد

  . أصرم
  . مد بن حيىيعن حم ) ٢٦٨٠ رقم ٤/١٩٩ ( )) صحيحه ((وابن خزمية يف 

الرزاق عن  عن عبد) امللك وخشيش بن أصرم وحممد بن حيىي  حممد بن عبد( كلهم 
  . جعفر به

אאא W 
الرزاق برواية هذا احلديث عن جعفر بل تابعه بإسناده ولفظه عدد من  مل يتفرد عبد
  : الضعفاء وهم

 ومعه حديث ـ )) األوسط ((اين حديثه يف أخرج الطرب:  احلميد احلماين حيىي بن عبد  ـ ١
  . )٢( )) مل يرو هذين احلديثني عن ثابت إال جعفر بن سليمان ((:  وقال.  ـآخر 

كان :  وثَّقه حيىي بن معني وغريه وأما أمحد فقال ((:  قال عنه الذَّهيب:  وحيىي احلماين   
سقط  ((:  حديثه فقالووصفه ابن عمار برواية ما ليس من  )٣( )) ... يكذب جهاراً

؟ قال مل يكن ألهل الكوفة حديث جيد غريب وال ألهل املدينة  حديثه قيل له فما علته
وبالنظر إىل أقوال األئمة فيه يظهر يل .  )٤( )) وال ألهل بلد حديث جيد غريب إال رواه

 ومن تكلم أن ابن معني تفرد بتوثيقه واألكثرون على خالفه ولعله وثَّقه بالنظر إىل حفظه
ما زلنا نعرفه أَنه يسرق األحاديث أو  ((:  فيه فمن جهة عدالته وأمانته حتى قال فيه أمحد

  . )٦( واجلرح املفصل الوارد فيه يقدم على التوثيق امل )٥( )) يلتقطها أو ينقلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   .)) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٨١٥٧ رقم ٩/٧٤ ( )) املعجم األوسط ((    )٢(
   ) .٩٦٥٧ رقم ٤/٣٩٢ ( )) امليزان ((    )٣(
)٤(    ))ذيب الت  ١١/٢٤٦ ( ))هذيب. (   
   ) .١١/٢٤٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
 ويظهر يل أنه دون هذه املرتبة )) صدوق خيطئ ((:  فقال )) التقريب ((وقد توسط فيه احلافظ ابن حجر يف     )٦(

= 
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٢٧٩ 

ومن طريقه أخرجه  )١(  بن أيب بكر املقدمي أخرج حديثه أبو يعلىا وعبد  ـ ٢
  . )٢( نحبا ابن

وكان أبو يعلى ال حيدثنا عنه ...  ضعيف ((:   املقدمي قال عنه ابن عديا وعبد   
وأورد له حديثاً عن ثابت عن أنس وأشار إىل .  )٣( )) وكان ضعيفاً:  حبديث إال قال فيه
وهذا الطَّريق كان أسهل عليه ؛ ألنَّ ثابتاً أبداً يروي عن  ((:  أَنه أخطأ فيه فقال

  . )٤( ))  بن أيب بكر رأيته له غري حمفوظةا ومقدار ما لعبد ((:   مثّ قال)) ... أنس

  . قَطَن بن نسري:  الرزاق عن جعفر أيضاً وتابع عبد  ـ ٣

:  أخربنا جعفر بن سليمان:  ثنا قطن بن نسري:  أخرج حديثه ابن عدي عن أيب يعلى
قال عنه ابن أيب حامت :  وقطن )٥(  وذكرهـأحسبه عن أنس بن مالك :   قال قطنـثنا ثابت 

سئل أبو زرعة عنه فرأيته حيمل عليه وذكر أَنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن 
يسرق احلديث ويوصله وأورد يف  ((:  وقال عنه ابن عدي.  )٦( ثابت عن أنس مما أنكر عليه

فهذه  )٧( ت عن أنسترمجته ثالثة أحاديث مما أنكر عليه كلها من روايته عن جعفر عن ثاب
حيىي :  املتابعة األوىل والثالثة من طريق.  الرزاق ال يصح منها شيء ثالث متابعات لعبد

 املقدمي ا واملتابعة الثالثة من طريق عبد.  احلماين وقطن بن نسري وقد اما بسرقة احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ها السيما مع وصفه بأنه يلتقط غرائب األحاديث ويروي.  أقرب )) ضعيف ((: وأنه إىل قول النسائي فيه أنه 
 جاءين حيىي (( ) : ١١/٢٤٨ ( )) ذيب التهذيب ((وهو مل يسمعها ومن ذلك ما قال احلسن بن الربيع كما يف 

 ، )) احلماين فسألين عن حديثني من حديث ابن املبارك فأمليتهما عليه مثّ بلغين أنه حدث ما عن ابن املبارك
رزاق عن جعفر فأسقط عبد الرزاق ورواه مباشرة عن وبالتايل ال يؤمن أن يكون مسع هذا احلديث عن عبد ال

  .جعفر 
   ) .٣٣٩٤ رقم ٦/١٢١ ( )) مسنده ((يف     )١(
   ) .٥٧٨٨ رقم ١٣/١٠٤ ( )) صحيحه ((يف     )٢(
   ) .٤/٢٥٩ ( )) الكامل ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٢/١٤٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٧٧٨ رقم ٧/١٣٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
   ) .٦/٥٢ ( )) الكامل ((    )٧(
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٢٨٠ 

  . وهو ضعيف

  . ـة  وفيه تفرد أيضاَ وعلَّـوقد ورد هلذا احلديث طريق آخر 

 َدَخَل َمكََّة َأنَّ النَِّبيَّ  ((الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس  فقد رواه عبد
 ) ٢٨٤٧ رقم ١٢٨ ـ ٥/١٢٧( أخرجه الترمذي .   وذكره)) ...ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء 

، وفيه  عن أيب بكر بن زجنويه ) ٣٥٧٩ رقم ٦/٢٧٣ ( )) مسنده ((، وأبو يعلى يف  تعليقاً
 ١٠/٣٨٢ ( )) الكربى ((، والبيهقي يف  عن مؤمل بن إهاب ) ٣٥٧١ رقم ٦/٢٦٧( أيضاً 
من طريق  ) ٢١٦٤٠ رقم ١٠/٣٨٢( من طريق أيب األزهر السليطي و  ) ٢١٦٣٩رقم 

من طريق ابن أيب  ) ٤٥٢١ رقم ١٠/٣٧٩( وأخرجه ابن حبان .  إبراهيم بن أيب سويد
  .  )١/٣٩٤ ( )) افالنكت الظر (( كما يف ـالسري وعبد بن محيد 

، وابن أيب  ، وإبراهيم بن أيب سويد ، وأبو األزهر أبو بكر بن زجنويه ومؤمل( كلهم 
  . الرزاق عن معمر به عن عبد) ، وعبد بن محيد  السري

َأنَّ  ((:  حديث ((:   يف مسند أنس وقال)) الغرائب واألفراد ((ذكره الدارقطين يف 
؛ تفرد   احلديث ، وفيه الشعر)) ... ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء  َدَخَل َمكََّة اهللا َرُسوَل

الرزاق ورواه زمعة بن صاحل عن الزهري  به معمر بن راشد عن الزهري وتفرد به عنه عبد
  . )١( )) مرسالً مل يذكر أنساً ورواه ثابت عن أنس

ه عن جعفر بن الرزاق وأصله حديث ويرى الدارقطين أن هذا احلديث قد انقلب على عبد
الرزاق عن معمر عن الزهري  تفرد به عبد ((:   فقالـ السابق ـسليمان عن ثابت عن أنس 

ِإنه وهم فيه وأنه مسع هذا احلديث من جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت :  عن أنس ويقال
عن أنس وأنه انقلب عليه إسناده وهو حمفوظ من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن 

  . )٢( )) سأن

  . فعاد هذا احلديث إىل حديث جعفر بن سليمان السابق إذ هو منقلب عنه

.  ومل أقف على من تابع جعفر بن سليمان يف روايته هذا احلديث عن ثابت عن أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١٨٤ رقم ٢/٢١٥ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )١(
 يعين معروف )) حمفوظ ((: وقوله  ) . ٢٦٢٤ رقم ٧/١٩١ ( )) األحاديث املختارة ((نقله عنه املقدسي يف     )٢(

  .من حديثه وال يقتضي تصحيحه له 
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٢٨١ 

الرمحن بن  ومما يشهد لصحة معناه ما أخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب سلمة بن عبد
ها عوف أَنسح ِمعقُولُ سةَ فَيريرا هأَب ِهدشتسي اِريصثَاِبٍت اَألن ننَ ب : كتدشةَ نريرا ها أَبي

َأِجْب َعْن َرُسوِل اللَِّه ، ! َيا َحسَّاُن  ((:   يقُولُ هلْ سِمعت رسولَ اللَِّه ِباللَِّه
  . )١( نعم: بو هريرةَ  ؟ قَالَ أَ)) اللَُّهمَّ َأيِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس

اْهُجوا  ((:   قال ا  أن رسولـ عنها ا رضي ـوما أخرجه مسلم عن عائشة 
  . ـ )٢( )) ؛ َفِإنَُّه َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبِل ُقَرْيًشا

الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس   أن حديث عبد:ويتلخَّص مما سبق 
 َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َبْيَن َأنَّ النَِّبيَّ  ((

 وإن كان معناه ـبلفظه  وردت له متابعات مل يصح شئ منها ، وليس له شاهد )) ...َيَدْيِه 
  . الرزاق به عن جعفر تفرداً مطلقاً  فظهر بذلك تفرد عبدـورد ما يدل عليه 

sí†§a@aˆç@¿@…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

، واملعىن الَّذي اشتمل عليه وارد يف غريه من األحاديث  هذا تفرد ليس فيه خمالفة
 مل يتابعه أحد على ـ صدوق زاهد ـجعفر بن سليمان الضبعي :  ، ويف إسناده الصحيحة

 ذكر الدارقطين أَنه ـ ثقة حافظ ـاق الرز والراوي عنه هو عبد.  رواية هذا احلديث عن ثابت
 بن ا حيىي احلماين وعبد:  تفرد ذا احلديث عن جعفر مع أَنه تابعه بعض الضعفاء أمثال

  . أيب بكر املقدمي وقطن بن نسري

sí†§a@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß@ÑÜna@†Óë Z@ @

َأنَّ  ((ري هذا احلديث وروي يف غ ((:  فالترمذي أشار إىل أن غريه أصح منه يف قوله
 ، ))  َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَآْعُب ْبُن َماِلٍك َبْيَن َيَدْيِه النَِّبيَّ

 بن رواحة قتل يوم مؤتة وإمنا كانت عمرة ا وهذا أصح عند بعض أهل العلم ؛ ألنَّ عبد
ث ثابت عن أنس تفرد به غريب من حدي ((:  وقال الدارقطين.  )٣( )) القضاء بعد ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٨٥ رقم ٤/١٩٣٣( ومسلم  ) ٥٨٠٠ رقم ٥/٢٢٧٩( ي أخرجه البخار    )١(
   ) .٢٤٩٠ رقم ٤/١٩٣٥( صحيح مسلم     )٢(
 وهو ذهول شديد وغلط ((: وقال  ) ٧/٥٧٣ ( )) الفتح ((وتعقبه احلافظ ابن حجر يف  ) ٢٦٤( سبق ص     )٣(

ذي يف ذلك مع وفور معرفته ومع أن يف قصة عمرة القضاء اختصام  ، وما أدري كيف وقع الترم))مردود 
= 
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٢٨٢ 

  . وسياق كالمه يشعر بأنه يعله بالتفرد )١( )) الرزاق جعفر عنه وتفرد به عبد

وليس .  )٢( )) مل يروه عن ثابت إال جعفر بن سليمان ((:  وحكى البزار فيه التفرد فقال
  . يف قوله إال حكاية التفرد إال أَنه قصر التفرد على جعفر

א מ א א : א

:  ال يعرف هذا احلديث من حديث ثابت عن أنس وإليه أشار الدارقطين يف قوله  ـ ١
 وثابت الزم أنساً فكثر اآلخذون عنه فأين كبار )) غريب من حديث ثابت عن أنس ((

سلمة وجرير بن حازم محيد الطويل وشعبة ومحاد بن :  أصحابه عن هذا احلديث أمثال
  . ؟ ومعمر واألعمش وأمثاهلم

كان حيىي بن سعيد ال يكتب  ((مثّ إن جعفر بن سليمان فيه لني ومن أجله   ـ ٢
الرمحن بن  رأيت عبد:  مسعت أمحد بن سنان يقول ((:  وقال ابن أيب حامت )٣( )) حديثه

  . )٤( )) ل حديثهوأنا أستثق:  قال ابن سنان.  مهدي ال ينشط حلديث جعفر بن سليمان

 يعين ابن ـأكثر جعفر  ((:  قال ابن املديين:  ويف خصوص روايته عن ثابت مقال  ـ ٣
وقال أبو الفتح .  )٥( ))  عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكريـسليمان 
 الزهد والرقائق فأما احلديث فعامة حديثه عن ـ أي عن جعفر ـيؤخذ عنه  ((:  األزدي

وليس هذا احلديث من مجلة ما ذكر أَنه :  قلت.  )٦( ))  نظر ومنكرثابت وغريه فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وكيف . جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة يف بنت محزة وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة يف موطن واحد 
؟ مثّ وجدت عند بعضهم أن الَّذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك  عليه ـ أعين الترمذي ـ مثل هذاخيفي 
 مكة فإن كان كذلك اجته اعتراضه لكن املوجود خبط الكروخي ـ راوي الترمذي ـ ما تقدم يف فتحكان 
أعلم وا .  

   ) .٢٦٤( سبق ص     )١(
   ) .٧/٥٧٣(  البن حجر )) الفتح ((    )٢(
   ) .٢/٩٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
)٤(    ))١٩٥٧ رقم ٢/٤٨١ ( ))عديل  اجلرح والت. (   
أنه جيعل ما أرسله ثابت عن أنس موصوالً والواسطة بني ثابت : واملعىن ـ فيما يظهر ـ . املرجع نفسه     )٥(

   . غالباً هو أنس وبني النيب 
   ) .٣/٢١٩(  ملغلطاي )) إكمال ذيب الكمال ((    )٦(
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٢٨٣ 

  . يؤخذ عنه

 بن رواحة قتل قبل ا رأى الترمذي يف منت احلديث ما خيالف التاريخ وأن عبد  ـ ٤
  .  فال يصح ذكره يف هذا احلديثـ يوم مؤتة ـعمرة القضاء 

מ : א

حديث حسن صحيح  (( فقد قال عنه ـر أن غريه أصح منه  فمع أَنه ذكـمنهم الترمذي 
  . )٢( )) صحيحه ((وابن خزمية بإخراجه يف  )١( )) غريب من هذا الوجه

ومن  )٣( وأخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق املقدمي عن جعفر عن ثابت عن أنس
  . )٤( الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس طريق عبد

מ : א

  . إسناده ظاهره القبول  ـ ١

الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس متابعة حلديث جعفر بن  اعترب حديث عبد  ـ ٢
وقد روى  ((:  سليمان وإىل ذلك أشار الترمذي حينما أورد حديث جعفر مثّ أردفه بقوله

 مع أَنه ـ )٥( )) ... الرزاق هذا احلديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس حنو هذا عبد
  . ـ )٦( منقلب عنه على ما أشار إليه الدارقطين

  . أَنه مل يؤسس معىن جديداً بل معناه معروف من غريه من األحاديث  ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 ظهر من دراسة هذا احلديث أن التفرد ليس بعلة عند الترمذي وابن خزمية وابن  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٦٤( سبق ص     )١(
   .)) التخريج ((: سبق يف     )٢(
   ) .٣٢١( سبق ص     )٣(
.  وقد صححه ابن حبان من الوجهني (( ) : ٧/٥٧٣ ( )) الفتح ((قال ابن حجر يف  ) ٢٦٧( سبق ص     )٤(

يف مل يستدركه مع أن الوجه األول ـ يعين عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن وعجيب من احلاكم ك
   .))أنس ـ على شرطهما ومن الوجه الثَّاين على شرط مسلم ألجل جعفر 

   ) .٢٦٤( سبق ص     )٥(
   ) .٢٦٧( سبق ص     )٦(
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٢٨٤ 

  . بداللة قبوهلم هلذا احلديث الَّذي تفرد به جعفر بن سليمان.  حبان

ِإنه :  الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس ويقال تفرد به عبد ((:  قول الدارقطين  ـ ٢
فيه وأنه مسع هذا احلديث من جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس وأنه  وهم

ث جعفر بن سليمان عن ثابت عن  إسناده وهو حمفوظ من حديانقلب عليه
تفرد به معمر بن راشد عن الزهري وتفرد به عنه  ((:  مع قوله )١( )) أنس
الرزاق فنسبه  أن معمراً مل يروه أصالً وإمنا وهم عبد:  يؤخذ منه.  )٢( )) ... الرزاق عبد
 ما نسب إليه وإن مل وهذا يدل على أن الدارقطين يطلق التفرد على الراوي باعتبار.  إليه

  . يصح عنه

الرزاق حينما أبدل معمراً جبعفر حصل له التفرد  فعبد.  أن من أسباب التفرد القلب  ـ ٣
لعله رواه عن جعفر وعن معمر :  فإن قيل.  وهذه علَّة قادحة يف إسناد احلديث.  ذا

فر ومعمر هذا فيما إذا عرف أن هذا احلديث قد رواه جع:  فقد روى عنهما يقال
أما ما يرويه أحدمها دون اآلخر من احلديث حتى ال يعرف هذا احلديث إال .  ـكالمها  ـ
  . ، فروايته عن اآلخر تورث االستغراب ورمبا النكارة به

الرزاق تابعه مجع من  الرزاق عن جعفر مع أن عبد حكى الدارقطين تفرد عبد  ـ ٤
فإما أن يكون الدارقطين .  قدمي وقطن بن نسري املا حيىي احلماين وعبد:  الضعفاء وهم

 ـ وهذا بعيد ملا عرف عنه من سعة معرفته واطالعه ـالرزاق  مل يقف على متابعام لعبد
وهذا ينبين .  أو أَنه مل يعتربها لضعفها عنده السيما واثنان منهم اموا بسرقة احلديث

  .  بتفرد الراوي باحلديث عندهعليه أن رواية الضعفاء والسرقة ال تنفي القول

 فإنه قد يعل به ما هو ـ حتى ال يعرف عن غريه ـأن احلديث إذا تفرد به راٍو معني   ـ ٥
 عرف به جعفر بن سليمان عن )) َخلُّوا َبِني اْلُكفَّاِر ((فحديث .  أصح إسناداً منه

 معمر عن الزهري مل يقبل منه الرزاق عن فلما رواه عبد.  الرزاق ثابت ورواه عنه عبد
  . الدارقطينوعد من أوهامه على ما ذكر 

إن احلديث الفرد قد يكون مروياً عن راٍو متكلم فيه فينقلب إسناده فريوى عن ثقة   ـ ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٦٧( سبق ص     )١(
   ) .١١٨٤ رقم ٢/٢١٥ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٢(
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٢٨٥ 

كصنيع .  فيغتر به من مل يتبني علته فيجعل هذا متابعة لذاك فريتقي باحلديث إىل الصحة
الرزاق عن معمر عقب حديث  حديث عبدالترمذي يف هذا احلديث فقد أورد 

.  الرزاق عن جعفر وكأنه يقويه به مع أن الثَّاين منقلب عن اَألول ، وعائد إليه عبد
  . تساهلهماوميكن أن يعد هذا من .  وكذلك فعل ابن حبان

  



  

٢٨٦  

åßbŞrÛa@sí†§a@ @
ح بن حبيب عن  أخربنا نو((:   )١٠٠٧٠رقم ٩/١٢٤: (  )) الكربى ((قال النسائي يف 

 َرَأى أّن النَّبيَّ  ((حدثنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر :  الرزاق قال عبد
َغِسيٌل ، َقاَل : َأَجِديٌد َهَذا َأْم َغِسيٌل ؟ َقاَل : َعَلى ُعَمَر َثْوًبا ، َفَقاَل 

   .)) اْلَبْس َجِديًدا ، َوِعْش َحِميًدا ، َوُمْت َشِهيًدا: 

الرزاق مل يروه عن معمر غري  نكر أنكره حيىي بن سعيد القطَّان على عبدوهذا حديث م
، فروي عن   واختلف عليه فيها ، وقد روي هذا احلديث عن معقل بن عبد الرزاق عبد

وهذا احلديث ليس من حديث الزهري .  ، مرسل معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري
أعلموا  (( .  

א א : א
،  الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي أبو بكر الصنعاين ثقة حافظ مصنف شهري عبد ((

، من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله مخس  عمي يف آخر عمره فتغري وكان يتشيع
  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  ومثانون

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ومن طريقه أخرجه  ) ٢٠٣٨٢ رقم ١١/٢٢٣ ( )) مصنفه ((الرزاق يف  أخرجه عبد
 ٢/٦ ( )) املنتخب (( كما يف ـوعبد بن محيد  ) ٥٦١٤رقم ٢/٨٨ ( )) مسنده ((أمحد يف 

  .  )٧٢١رقم 

  . عن حيىي بن موسى ) ٩٣٧:  ص ( )) العلل الكبري ((وأخرجه الترمذي يف 

  . عن احلسني بن مهدي ) ٣٥٥٨ رقم ٢/١١٧٨ ( )) سننه ((وابن ماجه يف 

عن إسحاق بن إبراهيم  ) ٥٥٤٥ رقم ٩/٤٠٢ ( )) مسنده ((جه أبو يعلى يف وأخر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٢٨٧ 

عن ابن قتيبة عن ابن  ) ٦٨٩٧ رقم ١٥/٣٢٠ ( )) صحيحه ((الدبري وأخرجه ابن حبان يف 
  . أيب السري

حيىي بن موسى واحلسني بن مهدي وأمحد وعبد بن محيد وإسحاق الدبري ( كلهم 
  . ق بهالرزا عن عبد) وابن أيب السري 

אאא W 
ومل يتابع معمر عن الزهري .  الرزاق به عن معمر  تفرد عبد)) التخريج ((ظهر من 

  . سامل عن

  : الرزاق من طريق آخر وقد ورد هذا احلديث عن عبد

الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيداهللا عن سامل عن  فقد رواه عبد
  . )١( عمر ابن

  . )٢( ضعيف:  نه ال يصح فعاصمإال أَ

الرزاق شاركه يف الرواية عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكني وخالفه فيه فجعله  وعبد
وقد أعل .  ال من حديث عاصم عن سامل عن ابن عمر.  من حديث أيب األشهب مرسالً
 بعد أن خرج ـ )) العلل الكبري (( يف ـقال الترمذي .  الرزاق البخاري كال الطريقني عن عبد

قال :  سألت حممداً عن هذا احلديث قال ((:  ـ السابق ـالرزاق عن معمر  حديث عبد
الرزاق فحدثنا ذا احلديث عن معمر عن الزهري عن  سليمان الشاذكوين قدمت على عبد

الرزاق حيدث ذا احلديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن  سامل عن أبيه مثّ رأيت عبد
الرزاق عن سفيان  وقد حدثونا ذا عن عبد:  قال حممد.   عن سامل عن ابن عمرا دعبي
وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا .  )٤( وكال احلديثني ال شيء:  قال حممد.  )٣( أيضاً

 َرَأى َعَلى َأنَّ النَّبيَّ  ((به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أيب خالد عن أيب األشهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٤٧٠قم  ر٢/٢١٢(  للرازي )) علل احلديث ((و  ) ٩٣٨: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
  .أي من غري طريق الشاذكوين     )٣(
وال حديث عبد الرزاق عن سفيان عن . عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : ومراده انه ال يصح حديث     )٤(

  .عاصم 
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٢٨٨ 

، قال ابن  زاذان:  واسم أيب األشهب:  قال حممد.  مرسل . ))  َثْوًبا َجِديًداُعَمَر
  . )٢( زياد بن زاذان:  بل امسه:  قلت.  )١( )) أنا ذهبت بابن أيب خالد إليه:  إدريس

الرزاق أيضاً  ورواه عبد ((:  الرزاق عن معمر وقال وذكر أبو حامت الرازي طريق عبد
 مثله فأنكر الناس ذلك  عن سامل عن أبيه عِن النيب ا صم بن عبيدعن الثوري عن عا
فالتمس احلديث هل رواه أحد فوجدوه قد رواه ابن إدريس عن .  وهو حديث باطل

 يبِن النإمساعيل بن أيب خالد عن أيب األشهب النخعي عن رجل من مزينة ع 
  . )٣( )) مثله فذكر

حفص بن عمر املهرقاين وأيب مسعود :   من طريق)) الدعاء ((وأخرجه الطرباين يف 
الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن  الرازي وزهري بن حممد املروزي ثالثتهم عن عبد

الرزاق وحدث به بعد أن عمي والصحيح  وهم فيه عبد:  وقال الطرباين.  سامل عن ابن عمر
وما أشار .  )٤( لرزاق هكذا إال هؤالء الثالثةا عن معمر عن الزهري ومل حيدث به عن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩٣٨: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
مسعت ابن : زياد بن زاذان وقال يف ترمجته ـ قال ابن عرعرة  : مساه ) ٣/٣٠٢ ( )) التأريخ الكبري ((ففي     )٢(

 قال له ذهبت مع ابن أيب خالد إىل أيب األشهب زياد بن زاذان فحدث حبديث عمر أن النيب : إدريس يقول 
وعن معمر عن الزهري عن .  عن سامل اوروى عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم بن عبيد . البس جديداً : 
وروى أبو نعيم عن سفيان عن إمساعيل عن أيب األشهب وهذا أصح بإرساله  . مل عن ابن عمر عن النيب سا
 زياد بن زاذان موىل (( ) : ٢٤٠٣ رقم ٣/٥٣٢ ( )) اجلرح والتعديل ((وكذلك قال ابن أيب حامت الرازي يف . 

روى عنه إمساعيل بن أيب . ل بين هالل أبو األشهب األعور النخعي كويف روى عن عمر بن اخلطاب مرس
 ١/٤٣٤  ()) األسامي والكىن ((وقال أبو أمحد احلاكم يف  . )) بن إدريس مسعت أيب يقول ذلك اخالد وعبد 

أبو إمساعيل بن أيب خالد البجلي وأبو :  روى عنه ((: ـ يف ترمجة أيب األشهب زياد بن زاذان النخعي ) 
: ص  ( )) نتائج األفكار (( ، وقد اشتبه على احلافظ ابن حجر فقال يف )) بن إدريس األودي امحمد عبد 

وتابعه األلباين يف  . ))...  وأبو األشهب امسه جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحيح (( ) : ١٣٦
  .وسبب االشتباه أن كليهما يكىن بأيب األشهب  ) . ٣٥٢: (  رقم احلديث ))السلسلة الصحيحة  ((

: وقال  ) ١٤٦٠ رقم ٢/٢٠٨: ( وأورده يف موضع آخر  ) . ١٤٧٠ رقم ٢/٢١٢ ( )) علل احلديث ((    )٣(
))  هريى اتبع هذا شيئاً أنكر من هذا فقال ... هذا ليس له أصل من حديث الزاق حتومل يرض عبد الرز

 أن النيب :  مرسالً الزهريوإمنا هو معمر عن ... لشيء من هذين أصل وليس ... حدثنا الثوري عن عاصم 
 ...((.   

 )) ذيب التهذيب ((ويف  ) . ١٣٨: ص  ( )) نتائج األفكار (( ، ونقله عنه احلافظ يف ٤٠:  ص )) الدعاء ((    )٤(
 رواه ثالثة من احلفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن )) الدعاء ((قال الطرباين يف : قال  ) ٦/٣١٥ (

= 
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٢٨٩ 

 ا حدثنا عبد:  إليه البخاري وأبو حامت من حديث أيب األشهب أخرجه ابن أيب شيبة قال
 َرَأى َعَلى  اهللا أّن َرُسوَل ((بن إدريس عن أيب األشهب عن رجل من مزينة 

  . )١( )) ُعَمَر َثْوًبا َغِسْيًال

والصواب عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب األشهب النخعي  ((:  وذكره الدارقطين وقال
 يبِن النمرسالً ع )٢( .  

فأبو األشهب مل أقف فيه على جرح .  وذا يكون حديث أيب األشهب أيضاً ال يصح
واملزين الَّذي روى عنه يف بعض الطرق .  )٣( )) ثقاته ((أو تعديل سوى أن ذكره ابن حبان يف 

  . نيجمهول الع

.   أن حديث الباب مل ترد له متابعة صحيحة وال شاهد صحيح: وخالصة القول
  . الرزاق تفرد به تفرداً مطلقاً ويكون عبد

†jÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß sí†§a@aˆèi@ŠàÈß@åÇ@ÖaŞ‹ŠÛa Z@ @

ىن  وقد سبقت أقواهلم مبا أغـأنكره حيىي القطَّان والبخاري وأبو حامت الرازي والنسائي 
ال أعلم أحداً رواه عن الزهري غري معمر :  وقال محزة بن حممد الكناين احلافظ.  عن اإلعادة

  . )٤( ))  أعلمواوما أحسبه بالصحيح 

  : وتتلخص مربرات رد هذا احلديث من كالم هؤالء النقّاد فيما يأيت

  . الرزاق عن معمر وتفرد معمر عن الزهري تفرد عبد  ـ ١

وقد ورد عن معمر عن الزهري .  يعرف مرفوعاً من حديث الزهريهذا احلديث ال   ـ ٢
فيمكن .   عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسالًا وورد عن معقل بن عبد.  مرسالً

  . أن يعل به املرفوع

 فتارة يرويه عن معمر عن ـ وكأنه اضطرب فيه ـالرزاق  اختلفت الرواية عن عبد  ـ ٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  .أهـ . والصواب عن معمر عن الزهري عن سامل الثوري 

   ) .٢٥٤٧٧ رقم ٨/٣٣٢ ( )) املصنف ((    )١(
   ) .٢٢٠ رقم ٢/٢٠٢ ( )) العلل ((    )٢(
  .زياد بن زاذان : وهو الَّذي يقال له : وقال . زياد بن أيب زياد : ومساه  ) ١١٨٨:  رقم ٢/١٥٢(     )٣(
   ) .٦٩٥٠  رقم٥/٣٩٧ ( )) حتفة األشراف ((    )٤(
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٢٩٠ 

 عن ا ة يرويه عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيدوتار.  الزهري عن سامل عن أبيه
أبو نعيم :  فقد شاركه عن سفيان الثوري.  مثّ ِإنه خولف يف طريقه الثَّاين.  سامل عن أبيه

الفضل بن دكني فجعله عن سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب األشهب النخعي 
 يبِن النعن رجل من مزينة ععن أيب األشهب مرسالً ومنهم من جعله  .  

  . )) صحيحه ((ومن أهل العلم من قبله منهم ابن حبان بإخراجه يف 

رجال إسناده واتصاله على شرط  ((:   وقال)) مشائل الرسول  ((وأورده ابن كثري يف 
، مثّ قد روى البزار  الصحيحني وقد قبل الشيخان تفرد معمر عن الزهري يف غري ما حديث

الرمحن بن سابط عن جابر بن   عن عبدـ وهو ضعيف ـ من طريق جابر اجلعفي هذا احلديث
  . )١( ))  مثله سواءا عبد

وقد  ((:  مثّ قال )٢(  كالم النسائي السابق)) نتائج األفكار ((ونقل احلافظ ابن حجر يف 
أيب يس عن  بن إدرا  عن عبد)) مصنفه ((وجدت له شاهداً مرسالً أخرجه ابن أيب شيبة يف 

 امسه جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحيحني:  وأبو األشهب...  األشهب عن رجل
  . )٣( )) ومسع كبار التابعني وهذا يدل على أن للحديث أصالً وأقل درجاته أن يوصف باحلسن

ر الشاهد املذكو ((:   وقال)) السلسلة الصحيحة ((وذكر األلباين قول ابن حجر هذا يف 
 بإسناده املذكور عن رجل من مزينة )) مصنفه ((أخرجه ابن أيب شيبة يف موضعني من 

 املزين فقد ذكروه يف ا الرجل املزين هذا حيتمل عندي أن يكون بكر بن عبد:  فأقول
 شيوخ أيب األشهب وهو تابعي ثقة جليل وعليه يكون اإلسناد صحيحاً مرسالً وشاهداً قوياً حلديث

  . )٤( ))  وجهاً إلنكاره عليه يف كثرة ما روى عن معمرـ واحلالة هذه ـاق وال نرى الرز عبد

: א

وقد جرى ابن  ((:  وقال ابن حجر.  صحة ظاهر إسناده على ما ذكره ابن كثري  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٩٧: ص (     )١(
   .)) وهذا حديث منكر أنكره حيىي بن سعيد القطَّان ((: وهو قوله  ) ٢٧٢( ص     )٢(
   ) .١٣٨ ـ ١٣٦: ص (     )٣(
   ) .٣٥٢: رقم احلديث (     )٤(
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٢٩١ 

  . )١( )) ... )) صحيحه ((حبان على ظاهر اإلسناد فأخرجه يف 

وهذا .   الشيخني قبالً تفرد معمر عن الزهري يف غري ما حديثأشار ابن كثري إىل أن  ـ ٢
  . ، فيقبل احلديث مثلها

:  بىن احلافظ ابن حجر قبوله هلذا احلديث على أن له شاهداً من حديث أيب األشهب  ـ ٣
ووهم يف هذا وتابعه األلباين وإمنا هو أبو .  )٢( ـ وهو ثقة ـجعفر بن حيان العطاردي 

ومل يذكر جبرح وال تعديل إال أن ابن حبان ذكره يف .  )٣( ذانزياد بن زا:  األشهب
  . وهو مشهور بتوثيق ااهيل )٤( )) ثقاته ((
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  . ويستدل به على العلّة.  أن التفرد مظنة للوهم  ـ ١

 ـون إسناده يف غاية القوة فقد يك.  صحة ظاهر اإلسناد ال تكفي لتصحيح احلديث  ـ ٢
  .  وهو معلولـكهذا احلديث 

أنكر هذا احلديث حيىي القطَّان والبخاري وأبو حامت الرازي ومحزة الكناين ملا الحظوه   ـ ٣
بناء على قوة .  وقبله ابن حبان وابن كثري وابن حجر واأللباين.  من علَّة سبق بياا

ومعلوم أن الفريق اَألول الَّذين .  ى اظاهر إسناده وأنه ورد له شواهد ميكن أن يتقو
ردوه هم من أئمة هذا الشأن والذين قبلوه هم ممن تأخر عنهم وعرف بعضهم بتصحيحه 

وقد كثر يف كالم أهل العلم أَنه ينبغي متابعة املتقدمني .  على ظاهر اإلسناد كابن حبان
وعلى ضوء هذا احلديث يتبني أن من .  )٥( يف أحكامهم على األحاديث سيما إذا تتابعوا

فصححوا .  قبل هذا احلديث من أهل العلم مل ميعن يف متابعة أئمة هذا الشأن كما ينبغي
وهذا يشري إىل أن الضوابط الَّيت حتكم نظر املتقدمني ضعفت عند من جاء .  ما أعلوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٥/٣٢١( قالً عن حاشية ابن حبان ن ) ١٣٨ ـ ١٣٦: ص  ( )) نتائج األفكار ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٢٧٤( والدليل على ذلك سبق ص     )٣(
   ) .٢٧٥( سبق ص     )٤(
دنا حديثاً قد حكم إمام من األئمة  فمىت وج(( ) : ٢/٧١١ ( )) النكت ((ومن ذلك ما قاله ابن حجر يف     )٥(

   .))املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذلك كما تتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه 
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٢٩٢ 

به أن يكون اختالفاً وهذا يش.  ، فنتج عن هذا االختالف يف احلكم بني الفريقني بعدهم
  . منهجياً تطرد آثاره

،  من وسائل حكم املتقدمني على احلديث الفرد مقارنته باملرويات الواردة يف الباب  ـ ٤
  . ، كهذا احلديث ألنه قد يعل املتصل باملرسل.  املتصلة واملرسلة

 ال ((:  فالبخاري قال.  تغايرت ألفاظ األئمة يف احلكم على هذا احلديث الفرد  ـ ٥
 وقال محزة )) منكر ((:  ، والنسائي قال )) ليس له أصل ((:  ، وأبو حامت قال )) شيء
فدل على أن األئمة ليس لديهم لفظ موحد يطلقونه على .  )) ليس بصحيح ((:  الكناين

إال أن ألفاظهم أشارت يف احلديث فاألوىل أن ال جيعل لكل لفظ .  احلديث الفرد املعلول
 يغاير به غريه من األلفاظ الواردة يف احلكم على نفس احلديث إال أن منها معىن خمتصاً

  . تكون تلك املعاين متممة لبعضها حتى ال يفهم أن أولئك النقّاد خمتلفون يف أحكامهم
رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحني وقد قبل الشيخان  ((:  قول ابن كثري  ـ ٦

 يفهم منه أَنه إذا قبل الشيخني أحاديث )) ... تفرد معمر عن الزهري يف غري ما حديث
أو .  تفرد ا معمر عن الزهري فإنه حيق لغريمها إخراج أحاديث أخرى من هذا الطَّريق

أن الشيخني إذا أخرجا ما تفرد به ثقة عن ثقة فإنه حيق لغريمها أن خيرج من :  بعبارة أعم
وهذا ال يسلم إال .  ، وتصحح على شرطهما ثهذا الطَّريق كل ما ورد فيها من أحادي

فالشيخان قد عرف عنهما االنتقاء من الطرق الَّيت يورداا يف .  إذا أغفل النظر إىل العلل
 وإخراجهما من طريق معني ال يعين إخراج كل ما ورد فيه من )) صحيحيهما ((

 وهو عن ))  شيءال ((ودليل ذلك أن البخاري أعل هذا احلديث وقال عنه .  أحاديث
  . الطَّريق  فتبني بذلك أَنه ال يقبل كل ما جاء من هذاـ ومل خيرجه ـمعمر عن الزهري 

،  يتبني أيضاً أن احلديث الفرد كلما قوي ظاهر إسناده كلما قوي احتمال قبوله  ـ ٧
ويكثر هذا .  ، ويبين احلكم على حال الراوي السيما عند من مل يدقق النظر إىل العلل

  . ند األئمة املتأخرين عن زمن التدوينع
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٢٩٣ 

  

  



  

٢٩٤  

ÉbnÛa@sí†§a@ @
 بن أيب ا حدثنا عبد ((:  ) بشرح ابن رجب ١/٤٣٩ ( )) العلل ((قال الترمذي يف 

الرمحن بن يعمر  نا شبابة بن سوار نا شعبة عن بكري بن عطاء عن عبد:   قالواـ وغريه ـزياد 
هذا حديث غريب من قبل :  وقال.  )) ى َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت َنَهَأنَّ النَّبيَّ  ((

  . )) ... ، ال نعلم أحداً حدث به عن شعبة غري شبابة إسناده

א א : א
ثقة حافظ من التاسعة مات سنة أربع أو مخس أو ست ...  شبابة بن سوار املدائين ((
  . )٢( قاتوبقية رواته ث )١( )) ع.  ومائتني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن  ) ٧٨٧:  ص(  ترتيب القاضي )) العلل الكبري ((احلديث أخرجه الترمذي يف 
 )) الكربى ((ويف  ) ٥٦٢٨رقم ٨/٣٠٥ ( )) اتىب ((والنسائي يف .   بن أيب زيادا عبد

 ) ٣٤٠٤ رقم ٢/١١٢٧( وابن ماجه .  عن حممد بن أبان البلخي ) ٥١١٨ رقم ٥/٨٧ (
  . ن أيب بكر والعباس بن عبد العظيمع

  . عن شبابة به)  بن أيب زياد وحممد بن أبان وأبو بكر والعباس ا عبد( كلهم 

אאא W 
، ومل أقف  ظهر من التخريج أَنه مل يتابع شبابة أحد يف رواية هذا احلديث عن شعبة

  . ذا الطَّريقالرمحن بن يعمر إال من ه عليه من حديث عبد

،  )٣( علي:  أما النهي عن االنتباذ يف الدباء واملزفت فورد عن مجع من الصحابة منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٩٩٤ رقم ٣/١٥٧٨ ( )) مسلم ((و  ) ٥٢٧٢ رقم ٥/٢١٢٤ ( )) البخاري ((    )٣(
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٢٩٥ 

  . )٥( ومسرة )٤( وابن عمر )٣( ، وابن عباس )٢( ، وأنس )١( وعائشة

َأنَُّه َنَهى َأْن ُيْنَتَبَذ  (( من أوجه كثرية وقد روي عِن النيب  ((:  قال الترمذي
ذا يظهر أن منت احلديث معروف إال أَنه مل يروه عن .  )٦( )) اِء َواْلُمَزفَِّتِفي الدُّبَّ

  . شعبة من حديث ابن يعمر إال شبابة

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . تتابع مجع من النقّاد على إنكار تفرد شبابة ذا احلديث

 عن ـ أي شبابة ـوروى  ((:  ـمحد  يعين اإلمام أـ ا قلت أليب عبد:  قال ابن هانئ
وهذا إمنا روى :  الرمحن بن يعمر الديلي يف الدباء فقال شعبة عن بكري بن عطاء عن عبد
  . )٧( )) شعبة ذا اإلسناد حديث احلج

هذا حديث منكر مل يروه غري شبابة وال يعرف له  ((:  وقال أبو حامت الرازي
  . )٨( )) أصل

:   حديث شبابة عن شعبة مل يعرفه إال من حديث شبابة وقالهذا ((:  وقال البخاري
  . )٩( )) وال يصح هذا احلديث عندي

كان عند بكري حديثان مسع :  قال الثوري:  الرزاق قال عبد:  )أي البخاري ( وقال 
  . )١٠( شعبة أحدمها ومل يسمع اآلخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٩٥ رقم ٣/١٥٧٨ ( )) مسلم ((و  ) ٥٢٧٣ رقم ٥/٢١٢٤ ( ))ي  البخار((    )١(
   ) .١٩٩٢ رقم ٣/١٥٧٧ ( )) مسلم ((    )٢(
   ) .١٩٩٦ رقم ٣/١٥٧٩ ( )) مسلم ((    )٣(
   ) .١٩٩٧ رقم ٣/١٥٨١ ( )) مسلم ((    )٤(
   ) .٢٠١٢٩ رقم ٥/١٧ ( )) أمحد ((    )٥(
  ) .رح ابن رجب  ـ ش١/٤٣٩(  للترمذي )) العلل الصغري ((    )٦(
   ) .٢/١٩٦(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٧(
   ) .٢/٤١٦(  البنه )) علل احلديث ((    )٨(
   ) .٧٨٨ ـ ٧٨٧: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٩(
:  وروى شبابة عن شعبة عن بكري عن ابن يعمر ((: وقال البخاري عقبه  ) ٢/٩٧ ( )) التأريخ الكبري ((    )١٠(

   .)) ومل يصح )) عن اجلر نيب ى ال ((
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٢٩٦ 

 شعبة إال من وهذا حديث مل نسمعه من أحد من أصحاب ((:  وقال يعقوب بن شيبة
  . )١( )) ، ومل يبلغين أن أحداً من أصحاب شعبة رواه غري شبابة شبابة

وإمنا روى شعبة ذا .  وال أعلم رواه عن شعبة يف الدباء غري شبابة ((:  وقال ابن عدي
  . )٢( )) الرمحن بن يعمر يف ذكر احلج اإلسناد عن بكري بن عطاء عن عبد

يب من قبل إسناده ال نعلم أحداً حدث به غري شبابة هذا حديث غر:  وقال الترمذي
 يبِن النوقد روي ع َأنَُّه َنَهى َأْن ُيْنَتَبَذ ِفي الدُّبَّاِء  (( من أوجه كثرية

وقد روى شعبة .   ، وحديث شبابة إمنا يستغرب ألنه تفرد به عن شعبة)) َواْلُمَزفَِّت
 أَنه الرمحن بن يعمر عِن النيب  طاء عن عبدوسفيان الثوري ذا اإلسناد عن بكري بن ع

  . )٣( ))  فهذا احلديث املعروف عند أهل احلديث ذا اإلسناد)) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((:  قال

 فغريبة ـ  أي عِن النيب ـالرمحن بن يعمر عنه  وأما رواية عبد ((:  وقال ابن رجب
وعند .  ، تفرد ا شبابة عن شعبة عن بكري بن عطاء عنه جداً وال يعرف إال ذا اإلسناد

...  )) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((:   أَنه قالالرمحن بن يعمر عِن النيب  شعبة ذا اإلسناد عن عبد
وقد أنكره على شبابة طوائف من األئمة منهم ...  فهذا املنت هو الَّذي يعرف ذا اإلسناد

إمنا روى شعبة ذا اإلسناد  ((:  وقال أمحد...  خاري وأبو حامت وابن عدياإلمام أمحد والب
  . )٤( ))  يشري إىل أَنه ال يعرف ذا اإلسناد غري حديث احلج)) حديث احلج

محن بن يعمر  وقد انفرد شبابة عن شعبة عن بكري بن عطاء عن عبد ((:  وقال الذَّهيبالر
  . )٥( )) حبديث يف الدباء

א מ : א

تفرد شبابة برواية هذا احلديث من بني سائر أصحاب شعبة عن شعبة وشعبة ممن   ـ ١
  . حديثه جيمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢/٣٤٧ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
 وهذه األحاديث الثالثة اليت ذكرا عن شبابة ((: وقد ذكره مع حديثني آخرين وقال  )٤/٤٦ ( )) الكامل ((    )٢(

   .)) ذكر احلج وحديث ابن يعمر يف الدباء إمنا ذا اإلسناد عند شعبة يف... عن شعبة هي اليت أنكرت عليه 
  ) . بشرح ابن رجب ٤٤٠ ـ ٤٣٩ ( )) علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٤٤٣ ـ ١/٤٤٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٢/٢٦١ ( )) ميزان االعتدال ((    )٥(
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٢٩٧ 

وعنه نقله .  )) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((:  مل يسمع من بكري إال حديثاً واحداً هو حديث  ـ ٢
، وممن رواه عن  )٣( وروح )٢( يد الطيالسيوأبو الول )١( يزيد بن هارون:  وهم.  أصحابه

على ما .  )) الدباء ((ومل يسمع شعبة من بكري حديث .  )٤( شبابة بن سوار:  شعبة أيضاً
  . )٥( قاله البخاري

 هو إسناد )) الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت ((هذا اإلسناد الَّذي روى به شبابة عن شعبة حديث   ـ ٣
، مما يشعر بأن   ال يعرف أهل احلديث هذا اإلسناد إال هلذا)) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((حديث 

  . )) الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت (( على حديث )) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((شبابة ركب إسناد 

أن شعبة روى حديث النهي عن الدباء واملزفت إال أَنه ليس من حديث ابن يعمر   ـ ٤
فال يستبعد حينئذ أن يِهم فيه شبابة .  )٧( وابن عمر )٦( وإمنا عن حديث ابن عباس
  . ويركَّب عليه إسناداً ليس له

  . ـ مع كثرة من رده ـوقد خالف اإلمام علي بن املديين وأشار إىل إمكان قبوله 

 كان شيخاً ـ يعين شبابة ـأي شيء نقدر أن نقول يف ذاك  ((:  فقد سئل عنه فقال
 ننكر لرجل مسع من رجل ألفاً أو ألفني أن جييء صدوقاً إال أَنه كان يقول باإلرجاء وال

  . )٨( )) حبديث غريب

@éÛìjÓ@åöaŠÓـïç@ŠèÄí@bß@óÜÇ@ Z@ @

  . ثقة راويه املتفرد به  ـ ١

  . وكثرة مروياته عن شيخه  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حديث صحيح ومل خيرجاه : وقال  ) ٢/٢٧٨( أخرجه احلاكم     )١(
   ) .١٨٢٧ رقم ١/٤٨٨( أخرجه الدارمي     )٢(
   ) .١٨٧٣٠ رقم ٤/٣١٠( خرجه أمحد أ    )٣(
   ) .٢/٢٠١ ( )) شرح معاين اآلثار ((أخرجه الطحاوي يف     )٤(
   ) .٢٨٠( سبق ص     )٥(
   ) .١٩٩٦ رقم ٣/١٥٨٠( أخرجه مسلم     )٦(
   ) .١٩٩٧ رقم ٣/١٥٨٢( أخرجه مسلم     )٧(
   ) .٤/٤٦  ()) الكامل ((    )٨(
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٢٩٨ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

،  اسة هذا احلديث ذلكوقد أكدت در.  ، وإن كان املتفرد ثقة لتفرد مظنة الوهم  ـ ١
فقد انكشف تفرد شبابة ذا احلديث عن علَّة متثلت يف أَنه ركب إسناد حديث 

  .  على ما نص عليه مجع من النقّاد)) الدباء واحلنتم (( على حديث )) اْلَحجُّ َعَرَفُة ((
  . القلب من أسباب التفرد  ـ ٢
وهذا يدل .  ث وعدوه مما أخطأ فيهثقة ومع هذا أنكر عليه النقّاد هذا احلدي:  شبابة  ـ ٣

من : (  واألعدل منه أن يقال.  على أن القول بقبول ما تفرد به الثِّقة مطلقاً ال يصح
  . )أفراد الثِّقات ما يقبل ومنها ما يرد حبسب القرائن 

، على ما أشار إليه  الراوي املكثر عن شيخه حيتمل له من التفرد ما ال حيتمل مل دونه  ـ ٤
  .  املديينابن

حكى اإلمام أمحد وأبو حامت والبخاري والترمذي ويعقوب بن شيبة وابن عدي   ـ ٥
ومنهم من أضاف إىل التفرد عبارة أخرى تدل .   تفرد شبابة به عن شعبةـوغريهم  ـ

:   والبخاري أضاف)) منكر ((:  فأبو حامت أضاف إليه كلمة.  على اإلعالل وتؤكده
 إضافة ـ وابن رجب وصف هذه الرواية )) يستغرب (( أضاف والترمذي.  )) ال يصح ((

أن حكاية التفرد تطلق يف كالم األئمة :  ويؤخذ من هذا.  ))  بأا غريبة جداًـإىل التفرد 
أو أن الناقد يضيف إىل حكاية التفرد .  ، ويعرف ذلك من السياق ويراد ا اإلعالل

  . عاللعبارة أخرى تدل صراحة على اإل
ولكن أظهرت الدراسة أم مل .  كثرت حكاية األئمة للتفرد يف نقدهم هلذا احلديث  ـ ٦

 سبق ـ، بل ملا الحظوه من قرائن أخرى اشتركت مع التفرد  يردوا احلديث للتفرد وحده
نَّ وبالتايل يصعب القول بأن الناقد رد احلديث املعني ألجل التفرد وحده ؛ أل.  ـذكرها 

ال سيما .  حكاية الناقد للتفرد ال متنع أَنه الحظ معه علَّة أو علل أخرى بىن عليها حكمه
  . وهم قلما يعللون أحكامهم

 وقد ورد أَنه رواه )) ومل يروه غري شبابة وال يعرف له أصل ((:  قال أبو حامت الرازي  ـ ٧
الرمحن   ؛ أَنه ال يعرف عن عبد)) ال يعرف له أصل ((:  مجع من الصحابة فيحمل قوله

  . فيتنبه إىل هذا االصطالح.  ابن يعمر خاصة
  



  

٢٩٩  

Š‘bÈÛa@sí†§a@ @
حدثنا أمحد بن يوسف بن الضحاك  ((:   )٢/٦٢ ( )) الكامل ((قال ابن عدي يف 

، ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عِن  ثنا أبو كريب:  ومجاعة معه قالوا
الن يباْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمَعاًء َواِحٍد ، َواْلَكاِفُر َيْأُآُل ِفي َسْبَعِة  ((:   قال

   .)) َأْمَعاٍء

وهذا احلديث حيكم الناس أن هذا حديث أيب كريب عن أيب أسامة ومل يروه :  وقال
  . )) عنه غري أيب كريب

א א : א
، ثقة حافظ من  ب اهلمداين أبو كريب الكويف مشهور بكنيتهحممد بن العالء بن كري ((

  . )٢( وبقية رواته ثقات )١( )) ع.  العاشرة مات سنة سبع وأربعني وهو ابن سبع ومثانني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٣٢٥٨  رقم٢/١٠٨٥( وابن ماجه  ) ٢٠٦٢ رقم ٣/١٦٣٢( احلديث أخرجه مسلم 
عن احلسن  ) ٥٢٣٩ رقم ١٢/٤٤( ابن حبان و ) ٩١٧ رقم ٢/٢١٩( وأبو يعلى املوصلي 

  . ابن أمحد

عن أيب ) أمحد بن يوسف ومسلم وابن ماجه وأبو يعلى واحلسن بن أمحد ( كلهم 
  . كريب به

אאא W 
العلل  ((تابع أبا كريب عن أيب أسامة متابعة تامة ثالثة من الرواة ذكرهم الترمذي يف 

حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي واحلسني بن األسود :  الق ) ١/٤٣٨ ( )) الصغري
 بن أيب بردة عن جده أيب بردة عن أيب موسى عِن ا نا أبو أسامة عن بريد بن عبد:  قالوا
 يبالنوذكره  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٣٠٠ 

عن أيب كريب وأيب السائب وحسني بن  ) ٧٧٢:  ص ( )) العلل الكبري ((وأخرجه يف 
  . بهاألسود عن أيب أسامة 

عن أيب السائب سلم بن جنادة قال أخربنا  ) ٣١٧٦ رقم ٨/١٥٤( وأخرجه البزار 
  . ـ وذكر بقية إسناده ـأسامة  أبو

aˆç@érí†y@¿@áÜØnß@áèšÈië@éîÏ@áÜØnß@áèšÈi@kíŠ×@bic@aìÈibm@åíˆÛa@õüûçë Z@ @

:  امه بذلك.  حممد بن يزيد العجلي أم بسرقة احلديث:  فأبو هشام الرفاعي  ـ ١
رأيتهم جممعني :  وقال البخاري )١(  بن منريا عثمان بن أيب شيبة وحممد بن عبد

  . )٢( ضعفه على

  . )٣( )) يسرق احلديث ((:  واحلسني بن علي بن األسود قال عنه ابن عدي  ـ ٢

 وأقوى )) ثقة رمبا خالف ((:  )) التقريب ((وأبو السائب سلم بن جنادة قال عنه يف   ـ ٣
  : متابعته إال أا أُنكرها أبو زرعه:  تهذه املتابعا

فقد قال الربذعي سألت أبا زرعة عن حديث بريد عن أيب بردة عن أيب موسى 
حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو :   فقال)) ...اْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمًعى َواِحٍد  ((

أبو :  فقال.   أسامةحدثنا به أبو السائب سلم بن جنادة السوائي عن أيب:  فقلت له.  أسامة
وقال يل أبو .  هذا حديث أيب كريب:  فقال.  نعم حدثنا به:  ؟ قلت السائب روى هذا

.  فسألت أبا هشام أن خيرج إيل كتابه ففعل.  هشام الرفاعي يرويه أيضاً كان أبو:  زرعة
مثّ قال .  )٤( فرأيته يف كتابه بني سطرين خبط غري اخلط الَّذي يف الكتاب:  قال أبو زرعة

هذا حديث أيب :  وأعاد علي غري مرة...  ما ظننت أن أبا السائب يروي مثل هذا:  يل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٨ ـ ٢٧/٢٧(  للمزي )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٢٧/٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٢/٣٦٨ ( )) الكامل ((    )٣(
ا أحد األمور اليت وتعذرت عند املتأخرين وهذ. معاينة األصول من وسائل النقد عند املتقدمني من األئمة     )٤(

  .أوجبت متابعة أولئك النقّاد املتقدمني يف أحكامهم السيما إذا تتابعوا عليها 



Š‘bÈÛa@sí†§a: ة الدِّراسة التَّطبيقّيـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣٠١ 

وذكر أليب زرعة من رواه عن أيب أسامة غري أيب كريب  ((:  رجب وقال ابن.  )١( )) كريب
  . )٢( )) فكأنه أشار إىل أم أخذوه منه

حدثنا قاسم :  قال ) ٢٠٦٧م  رق٤/٥٢ ( )) مسنده ((وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف 
  . )٣( ضعيف:  وقاسم بن أيب شيبة.  ـ وذكره ـ، حدثنا أبو أسامة عن بريد  بن أيب شيبة

وأبو  )٤( ابن عمر:  أما منت هذا احلديث فقد ورد عن عدة من الصحابة منهم
من وجوه  فهذا املنت معروف عِن النيب  ((:  قال ابن رجب.  وغريهم )٦( وجابر )٥( هريرة

متعددة وقد خرجاه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ومن حديث ابن عمر عِن 
يبالن  (( )٧( .  

sí†§a@aˆèi@kíŠ×@ïic@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

تتابع مجع من النقّاد على القول بأنه تفرد به أبو كريب ومنهم من أشار إىل ما انطوى 
  . عليه تفرده من علَّة

يطلبون حديثاً :   فقال أمحدـ وذكر له حديث بريد هذا ـمسعت أمحد  ((:  بو داودقال أ
قال شيء ال .  ، وجعل ينكر طلب الطرق حنو هذا أحاديث ضعيفة:  من ثالثني وجهاً

  . )٨( )) أو حنو هذا الكالم.  ينتفعون به

ديث أيب هذا ح ((:  سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال:  وقال الترمذي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٩/١٤٧ ( )) تأريخ بغداد ((    )١(
  
   ) .١/٤٤١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
 )) امليزان ((يف وقال الذهيب  . )) ضعيف (( ) : ٢٠١: ص  ( )) الضعفاء واملتروكني ((قال النسائي يف     )٣(

   .))أبو زرعة وأبو حامت مثّ تركا حديثه وآخر من حدث عنه أبو يعلى : وعنه  ... (( ) : ٣/٣٧٩ (
متابعات أخرى أليب كريب ال ختلو من ضعف ومل يتداوهلا  ) ٢/٦٣ ( )) الكامل ((ذكر ابن عدي يف : قلت     

  .ويغين عنها ما ذُكر . أهل العلم 
   ) .٢٠٦٠ رقم ٣/١٦٣١( ومسلم  ) ٥٠٧٨ رقم ٥/٢٠٦١ (أخرجه البخاري     )٤(
   ) .٢٠٦٢ رقم ٣/١٦٣١( ومسلم  ) ٥٠٨١ رقم ٥/٢٠٦٢( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .٢٠٦١ رقم ٣/١٦٣١( أخرجه مسلم     )٦(
   ) .٤٤١ ـ ١/٤٤٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٧(
   ) .١/٤٤١ ( )) املرجع نفسه ((    )٨(
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٣٠٢ 

حدثنا  ((:   مل يعرفه إال من حديث أيب كريب عن أيب أسامة فقلت)) كريب عن أيب أسامة
ما علمت أن أحداً حدث ذا  ((:  فجعل يتعجب ويقول...  غري واحد عن أيب أسامة ذا

وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا احلديث عن أيب أسامة يف  ((:  قال حممد.  غري أيب كريب
  . )٢(  وكرر ذلك)) هذا حديث أيب كريب ((:  وقال أبو زرعة.  )١( )) رةاملذاك

هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روي من غري  ((:  وقال الترمذي
 يبِن النوجه ع حممود بن غيالن عن .  ، وإمنا يستغرب من حديث أيب موسى وسألت

وأخرجه البزار عن أيب .  )٣( )) ريب عن أيب أسامةهذا حديث أيب ك ((:  هذا احلديث فقال
وهذا احلديث ال  ((:  كريب عن أيب أسامة مثّ اتبعه حبديث أيب السائب عن أيب أسامة وقال

وقد رواه عن أيب أسامة غري واحد واحلديث .  نعلمه يروى عن أيب موسى إال من هذا الوجه
  . )٤( )) يعرف بأيب كريب

ا احلديث حيكم الناس أن هذا حديث أيب كريب عن أيب أسامة وهذ ((:  وقال ابن عدي
وهو  )٦( تفرد به أبو أسامة عن بريد ((:  وقال الدارقطين.  )٥( )) ومل يروه عنه غري أيب كريب

وقد استغربه غري واحد من هذا الوجه وذكروا أن أبا  ((:  وقال ابن رجب )٧( غريب عنه
وظاهر كالم أمحد يدل على استنكار هذا .  رعةكريب تفرد به منهم البخاري وأبو ز

  . )٨( )) ... احلديث أيضاً

…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

احلديث مروي عن عدة من الصحابة من طرق صحيحة ، إال أَنه ال يعرف من   ـ ١
.  مةتفرد به أبو كريب عن أيب أسا.  حديث أيب موسى األشعري إال من هذا الطَّريق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٣٩ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٢٨٥( سبق ص     )٢(
  ) . ـ مع شرح ابن رجب ١/٤٣٨ ( )) العلل الصغري ((    )٣(
   ) .٨/١٥٤ ( )) مسند البزار ((    )٤(
   ) .٢٨٤( سبق ص     )٥(
  . وهو تصحيف )) يزيد ((طبوع يف امل    )٦(
   ) .٥/١٣٦ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٧(
   ) .١/٤٤١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٨(
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٣٠٣ 

.  )١( )) وإمنا يستغرب من حديث أيب موسى ((:  وإىل هذه القرينة أشار الترمذي يف قوله
  . )٢( وأبو كريب من طبقة شيوخ األئمة والتفرد يف هذه الطبقة يستغرب بل رمبا يستنكر

وإىل ذلك أشار الدارقطين .  أَنه ال يعرف من حديث بريد إال من طريق أيب أسامة  ـ ٢
:  وقال ابن رجب.  )٣( )) تفرد به أبو أسامة عن بريد وهو غريب عنه ((:  يف قوله

  . )٤( )) وكذلك مل يروه عن بريد أحد غري أيب أسامة ((

 فإن اإلمام أمحد ـ )٥(  مع أَنه وثقـوبريد .  أن بريداً مل يتابع يف روايته عن أيب بردة  ـ ٣
وقال .  )٧( باملتني يكتب حديثهليس :  وقال أبو حامت )٦( )) يروي مناكري ((:  قال

  . )٨( الرمحن حيدثان عن سفيان عنه بشيء قط مل أمسع حيىي وال عبد:  الفالس

  :  هيـ فيما يظهر ـوقرائن قبوله .  )) صحيحهما (( مسلم وابن حبان وأخرجاه يف :وقد قبله 

  . أن رواته كلهم وثقوا  ـ ١

سامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب  طريق أيب كريب عن أيب أـأن هذا الطَّريق بعينه   ـ ٢
 من السالسل الَّيت أخرج البخاري ومسلم منها كثرياً من ـموسى األشعري 

، فأبو كريب قد أكثر  فلعل مسلماً أخرجه لصحة هذه الطَّريق عنده...  )٩( األحاديث
وأبو أسامة قد أكثر عن بريد فلم يستنكر عليه مسلم أن ينفرد عمن .  عن أيب أسامة

وهو على هذا يوافق قاعدته الَّيت قال .  ر عنه حبديث معني بعد أن أمعن يف املوافقةأكث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٨٧( سبق ص     )١(
   ) .٧٧(  ص )) املوقظة ((قاله الذهيب يف     )٢(
. الدارقطين مل جيعل املتفرد به أبا كريب كما قال غريه وسبقه إىل ذلك الترمذي : قلت  ) . ٢٨٧(سبق ص     )٣(

  .ولعلهما اعتربا باملتابعات الواردة أليب كريب عن أيب أسامة 
   ) .١/٤٤٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٤٣٢ ـ ١/٤٣١ ( )) ذيب التذهيب ((ي كما يف وثقه ابن معني والعجلي وأبو داود والترمذ    )٥(
   ) .١٣٨٠ رقم ٢/١١ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٦(
   ) .٢/٤٢٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٧(
   ) .١/٤٣١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٨(
حديثاً  ) ٢٦( فقا على ات. حديثاً  ) ٢٧( وأخرج مسلم منها . حديثاً  ) ٢٩( فقد أخرج البخاري منها     )٩(

 )) املؤمن يأكل يف معي ((: وانفرد مسلم حبديث واحد هو حديث . وانفرد البخاري بثالثة أحاديث . منها 
   ) .٤٤٧ ـ ٦/٤٣٥(  للمزي )) حتفة األشراف ((ينظر 
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٣٠٤ 

والذي يعرف من مذهبهم قبول ما ينفرد به احملدث من احلديث أن يكون قد  ((:  فيها
،  شارك الثِّقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم

  . )١( )) د بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادتهفإذا وجد كذلك مثّ زا

أمثلها متابعة سلم بن جنادة إال أا .  أبو كريب توبع عن أيب أسامة متابعات ضعيفة  ـ ٣
  . )٢( أعلها أبو زرعة الرازي

  . أن هلذا احلديث شواهد صحيحة من غري هذا الطَّريق  ـ ٤

ğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔ Z@ @

  . التفرد يف الطبقات النازلة ينكر أكثر من إنكاره يف طبقات اإلسناد العالية  ـ ١

فقد .  احلديث الفرد إذا عرف واشتهر به راويه فإنه من وسائل النقد عند األئمة  ـ ٢
على ما يؤخذ من صنيع .  ال سيما إن كانت ليست قوية.  يعلون به ما وافقه من الطرق

  .  الرازي يف هذا احلديثالبخاري وأيب زرعة

وقد نص .  أبرز علَّة رد ا هذا احلديث هي تفرد راويه به من خصوص هذا الطَّريق  ـ ٣
البخاري وأبو زرعة والترمذي والبزار وابن عدي :  عليها مجع من النقّاد وهم

  . وتتابعهم على ذكر التفرد يدل على أَنه قرينة عندهم لإلعالل.  والدارقطين

نيع من رده من األئمة أم ردوه ألم ال يقبلون ما تفرد به الثِّقة ما مل ظاهر ص  ـ ٤
ولكن عند التدقيق يوجد مع التفرد قرائن أخرى خفية ميكن أن يراعيها الناقد متنع .  يتابع

ده من ، وأن يف ثنايا إسنا نزول طبقة الراوي املتفرد:  القول أَنه أعله رد التفرد منها
، فإنه قد ينقدح يف  والعلّة إذا كانت خافية ومل يذكر الناقد إال التفرد.  ليس بالقوي

وتفسريهم .  ال سيما مع غياب مربرات الرد عندهم.  الذهن أَنه يعله للتفرد ذاته
  . )٣( واكتفائهم بذكر بعض القرائن عن بعض.  ألحكامهم

دقة نظر األئمة أمثال اإلمام أمحد والبخاري وأبو زرعة تبني من دراسة هذا احلديث   ـ ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٩ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )١(
   ) .٢٨٥( سبق ص     )٢(
إىل القول بأن  ) . ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((وال استبعد أن يكون هذا هو الَّذي دفع ابن رجب يف     )٣(

   .)) النكارة عند حيىي القطان ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر وكالم أمحد قريب من ذلك ((



Š‘bÈÛa@sí†§a: ة الدِّراسة التَّطبيقّيـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣٠٥ 

، والبخاري حكم عليه بأنه مما تفرد به أبو كريب  فاإلمام أمحد ضعفه.  يف نقد احلديث
 مما يعين إثبات متابعاً أليب )) حدثنا غري واحد عن أيب أسامة ((:  فلما قال له الترمذي

ولعل وجه .  ستغراب من تلك املتابعاتوتعجبه متضمن اال.  تعجب من ذلك.  كريب
؟ وكذلك  استغرابه أَنه يراه مما أخطأ فيه أبو كريب أو من فوقه فكيف يتابع على خطئه

أبو زرعة حكى تفرد أيب كريب به وحينما رأى أبا هشام الرفاعي يرويه طلب أن خيرج 
تفرد أيب كريب فاستدل بذلك على صحة حكمه ب.  له أصوله فوجده مما أحلق يف أصله

 )) هذا حديث أيب كريب ((:  وملا ذكرت له متابعة أيب السائب أنكرها وجعل يكرر.  به
  . )١( أن من رواه غريه فإمنا أخذه عنه:  ومراده

.  وبدراسة متابعاته األربع وجد أن اثنني ممن روى تلك املتابعات متهمان بسرقة احلديث
وهذا يظهر رجحان .  بعة أيب السائب الَّيت أنكرها أبو زرعةومل يصف إال متا.  ضعيف:  والثَّالث

  :  ممن حكى تفرد أيب كريب به ويؤخذ من هذا ما يليـ وغريهم ـقول البخاري وأيب زرعة 

، وال تنفي عن  أَنه قد يوجد للحديث متابعات وعند التحقق من صحتها ال تثبت  ـ ١
  . ـ كما ظهر يف هذا احلديث ـ.  احلديث التفرد

أن حكم األئمة على حديث بالتفرد مع علمهم مبا ورد له من متابعات ليعين رد تلك   ـ ٢
 على راٍو بأنه تفرد حبديث معني ـ الكبار ـوحكم هؤالء األئمة .  املتابعات ضمناً

  . ال ينقض إال بدليل واضح السيما إذا تتابعوا.  كحكمهم على احلديث صحة وضعفاً

ولئك األئمة أدق من وسائل من جاء بعدهم وبعض الوسائل أن وسائل النقد لدى أ  ـ ٣
الَّيت حيكمون ا على األحاديث مل تتيسر ملن بعدهم كمعاينة األصول وتأمل اخلط الَّذي 

  . كتبت به كما فعل أبو زرعة يف نقده ملتابعة أيب هشام

 فرده أمحد .  عن أيب أسامةـاختلف األئمة يف قبول ما تفرد به أبو كريب وهو ثقة   ـ ٤
ولعله ألجل خفاء .  وقبله مسلم وابن حبان.  والبخاري وأبو زرعة والترمذي وغريهم

مما يعين أن من أفراد الثِّقات ما هو حمتمل للقبول والرد .  مع سالمة ظاهر إسناده.  علته
  . وأنه مما ميكن أن ختتلف فيه أنظار النقّاد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٤١ ( ))ي  شرح علل الترمذ((على ما ذكره ابن رجب يف     )١(



  

٣٠٦  

Š’Ç@ð…b§a@sí†§a@ @
أخربنا أبو أسامة :  أخربنا إبراهيم بن سعيد قال:   )٣١٧٧ رقم ٨/١٥٤( قال البزار 

ِإَذا َأَراَد اللَُّه  ((:   ا قال رسول:   قالعن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى 
َوِإَذا َأَراَد اللَُّه . َرْحَمَة ُأمٍَّة َقَبَض َنِبيََّها َقْبَلَها ، َوَجَعَلُه َلَها َفَرًطا َوَسَلًفا 

  . )) َلَكَة ُأمٍَّة َعذََّبَها َوَنِبيَُّها َحيٌّ َفَأْهَلَكَها َوُهَو َيْنُظُرَه

  . ))  إال أبو موسى ذا اإلسنادوهذا احلديث ال نعلم رواه عِن النيب  ((:  وقال

بإسناده من طريق حممد بن  ) ١٤/٤٢٦ ( )) سري أعالم النبالء ((وذكره الذَّهيب يف 
كتب عين :  قال ابن املسيب ((:  وفيه.   حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري به: املسيب قال

  . )) إن إبراهيم اجلوهري تفرد به:  ويقال.  هذا احلديث ابن خزمية

א א : א
، نزيل ثقة حافظ تكلم فيه بال حجة  إبراهيم بن سعيد اجلوهري أبو إسحاق الطربي ((

  . )٢( وبقية رواته ثقات )١( )) ٤م .  ود اخلمسنيمن العاشرة مات يف حد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

حدثت عن أيب أسامة وممن  ((:  معلقاً فقال ) ٢٢٨٨ رقم ٤/١٧٩١( أخرجه مسلم 
  . )) روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلوهري

  . عن أمحد بن حممد بن محاد ) ٢/٦٣ ( )) الكامل ((وابن عدي يف 

عن حممد بن املسيب بن  ) ٦٦٤٧ رقم ١٥/٢١ ( )) حهصحي ((وابن حبان يف 
 اهلجري ا عن عمر بن عبد ) ٧٢١٥ رقم ١٦/١٩٨ ( )) وأخرجه كذلك فيه.  إسحاق

  . ، وعمر بن سعيد بن سنان وأمحد بن عمر بن يوسف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٣٠٧ 

البزار ومسلم وحممد بن املسيب وعمر اهلجري وأمحد بن عمر وعمر بن ( كلهم 
  . بن سعيد اجلوهري بهعن إبراهيم )  سعيد

قال أبو عوانة يف  ((:   )٦/٤٤٥ ( )) النكت الظراف ((قال ابن حجر يف 
ومل .  فذكره...  روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن أيب أسامة:  )) مستخرجه ((

بل جزم بعضهم بأنه ما مسعه من إبراهيم بن .  أقف يف شيء من نسخ مسلم على ما قال
  . )١( )) ...  مسعه من حممد بن املسيبسعيد بل إمنا

אאא W 
وأبو أسامة تابعه يف روايته عن .  مل يتابع إبراهيم اجلوهري أحد يف روايته عن أيب أسامة

والطرباين يف  ) ٧/٢٢٥ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف .  حيىي بن بريد:  بريد
حدثنا :   بن عمر القواريري قالا  طريق عبدمن ) ٤٣١٨ رقم ٥/١٦٤ ( )) األوسط ((

غري هذا إال أن هذا  )٢( وليحىي بن أيب بردة ((:  قال ابن عدي.  حيىي بن بريد عن أبيه وذكره
  . )) احلديث أنكر ما وجدت له

:  وعليه.  )٤( واهي احلديث:  وقال أبو زرعة )٣( ضعفه أمحد وابن معني:  وحيىي هذا
أن :  وذا يصح القول.  في تفرد أيب أسامة عن بريد ذا احلديث لضعفهفمتابعته هذه ال تن

ومل أقف عليه من حديث أيب .  بريداً مل يتابع يف رواية هذا احلديث عن جده أيب بردة
 بل ومل أقف عليه من ـ إذا استثين طريق حيىي بن بريد ـموسى األشعري من غري هذا الطَّريق 

وتبني أن راويه إبراهيم .  صح ما قاله البزار من حكايته للتفرد فـحديث غريه من الصحابة 
  . اجلوهري تفرد به تفرداً مطلقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكر أبو عوانة عن مسلم أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد ((: قال  ) : ٩/٤٥٧ ( )) ذيب التهذيب ((ويف     )١(

 وقال اجلياين  .))... وصرح بتحديثه إياه وقد جزم احلاكم أن مسلماً أخرجه عن إبراهيم بن سعيد بال مساع 
نا :  وقد وصل لنا هذا احلديث أبو القاسم حامت بن محمد قال (( ) : ٨٠٤ ـ ٣/٨٠٣ ( )) تقييد املهمل ((يف 

نا :  محمد بن املسيب األرغياين قال انا أبو عبد : نا أبو أمحد اجللودي قال : أبو سعيد السجزي مبكة قال 
   .)) ... نا أبو أسامة: إبراهيم بن سعيد قال 

  .كنية بريد     )٢(
   ) .٤/٣٦٥ ( )) امليزان ((    )٣(
   ) .٤/٣٦٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
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٣٠٨ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . )١( ـ كما سبق ـحكى البزار يف هذا احلديث التفرد 

وبريد  ((:   وقالا يف ترمجة بريد بن عبد ) ٢/٦٣ ( )) الكامل ((وأورده ابن عدي يف 
، ومل يرو عنه أحد أكثر مما رواه أبو   هذا قد روى عنه األئمة والثِّقات من الناسا ابن عبد

، وأحاديثه غري مستقيمة وهو صدوق وقد أدخله أصحاب الصحاح يف  أسامة عنه
، وأنكر ما روى هذا احلديث  وقد اعتربت حديثه فلم أر فيه حديثاً أنكره...  صحاحهم

 وهذا طريق حسن ورواه ثقات وقد أدخله قوم )) ...  بأمة خرياًاإذا أراد  ((ذي ذكرته الَّ
  . )) وأرجو أن ال يكون بربيد هذا بأساً.  يف صحاحهم

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@ê‰bØãg@åöaŠÓë Z@ @

هذا احلديث تفرد به راويه إبراهيم اجلوهري تفرداً مطلقاً فلم يرد له متابعة صحيحة   ـ ١
  . وال شاهد

  . نزول طبقة الراوي املتفرد فهو من طبقة شيوخ األئمة  ـ ٢

 متكلم فيه ومل يتابعه أحد يف روايته هذا احلديث عن جده ا أن بريد بن عبد  ـ ٣
  . بردة أيب

مل أمسع حيىي  ((:  وقال الفالس )٢( )) يروي أحاديث مناكري ((:  فقد قال عنه أمحد   
وقال أبو .  )٤( ))  بشيء قطا عن بريد بن عبد )٣( الرمحن حيدثان عن سفيان وال عبد

الضعفاء  ((أورده النسائي يف  )٥( )) يكتب حديثه وليس باملتني ((:  حامت الرازي
فيه لني حيدث  ((:  وقال أبو الفتح املوصلي )٦( )) ليس بذاك القوي ((:   وقال)) واملتروكني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩١( ص     )١(
   ) .١٣٨٠ رقم ١٢ ـ ٢/١١ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٢(
  .أي الثوري     )٣(
   ) .١/١٥٨(  للعقيلي )) الضعفاء ((و  ) ١٦٩٤ رقم ٢/٤٢٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .١٦٩٤ رقم ٢/٤٢٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٥(
   ) .٦١: ص (     )٦(
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٣٠٩ 

إال أَنه وثَّقه ابن .  )٢( )) كان خيطئ ((:  بانوقال ابن ح )١( )) عن أبيه نسخةً فيها مناكري
وذا يظهر أن من لينه أكثر ممن وثَّقه .  )٦( والترمذي )٥( وأبو داود )٤( والعجلي )٣( معني

القطَّان وابن مهدي وأمحد وأبو حامت والنسائي وقد :  السيما وفيهم أئمة كبار أمثال
ومن هذا .  )٧( صدوق:  ه الذَّهيب وقالوقد توسط في.  جرحه بعضهم جرحاً مفسراً

  . حاله يكثر القول بأنه ال حيتمل ما تفرد به

وميكن أن يضاف أَنه ورد حديث قريب يف معناه من هذا احلديث رواه أبو بردة عن   ـ ٤
،  )٩( ، وأمحد )٨(  أخرجه أبو داود)) أيب موسى مرفوعاً أميت هذه أمة مرحومة

وقد روي عن أيب بردة عن أيب موسى  ((:  وقال البزار.  )١١( ، والبزار )١٠( واحلاكم
فلعل بريداً رواه عن أيب بردة باملعىن غري املطابق فحصل له ...  )) األشعري من غري وجه

وقد أشار ابن رجب أن األئمة يعلون األحاديث مبثل .  السيما وخمرجهما واحد.  التفرد
  . )١٢( هذا

áèšÈi@éÜjÓ@†Óë Z@ @

حدثت عن أيب أسامة وممن  ((:  ث أخرجه مسلم يف صحيحه معلقاً فقالهذا احلدي  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٠٢ رقم ٢/٣٧١(  ملغلطاي )) إكمال ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٣/٢٤٢ ( )) الثِّقات ((    )٢(
   ) .٣٠٧٨ رقم ٢/٥٦ ( )) تأريخ الدوري ((    )٣(
   ) .١٤٥ رقم ١/٢٤٤ ( )) معرفة الثِّقات ((    )٤(
   ) .١/٤٣٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .١/٤٣٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
 ثقة (( : )) التقريب ((ويظهر أن قول الذهيب هذا أقرب من قول ابن حجر يف  ) ١/٢٦٥ ( )) الكاشف ((    )٧(

   .))خيطئ 
   ) .٤٢٧٨ رقم ٢/٥٠٧( أخرجه أبو داود     )٨(
   ) .١٩٧٦٧ رقم ٤/٤١٨( وأمحد     )٩(
   ) .٤/٤٩١( واحلاكم     )١٠(
   ) .٨/٩١ ( )) مسند البزار ((    )١١(
   ) .٧١٤ ـ ٢/٧١٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١٢(
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٣١٠ 

وتعليقه له عن إبراهيم .  )١(  كما سبقـ )) ... روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلوهري
 أَنه مل يسمعه منه وإمنا مسعه من حممد ـ ١:   حيتمل أمرينـ )٢(  وهو شيخهـ ((اجلوهري 

فإن األرغيناين أصغر  (( فلم يرد أن يرويه برتول ـ أصغر منه  هوـبن املسيب األرغيناين 
  . )٣( )) من طبقة مسلم وإن شاركه يف كثري من شيوخه

 ولكنه مل يكن على ـ )٤(  كما قال أبو عوانةـوحيتمل أَنه مسعه من إبراهيم اجلوهري   ـ ٢
وإن كان وعلى كال االحتمالني فال جيزم بأن مسلماً صححه .  شرطه يف الصحة فعلقه

  .  مشعراً بقوته عنده)) صحيحه ((إدخاله يف 

  . ـ كما سبق ـوأخرجه ابن حبان يف صحيحه 

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

هذا طريق حسن ورواته  ((:  أن رواته مجيعاً وثقوا وإليه أشار ابن عدي يف قوله  ـ ١
  . )٥( )) ثقات

  . )٦( أَنه من أحاديث الفضائل الَّيت يتسامح عادة يف روايتها  ـ ٢

  . )٧( أن املعىن الَّذي تضمنه ورد بعضه يف غريه من األحاديث  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩١( سبق ص     )١(
   ) .٣٠ رقم ١/٣٩( بهاين  لألص)) رجال صحيح مسلم ((: ينظر     )٢(
   ) .٩/٤٥٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢٩٢( سبق ص     )٤(
   ) .٢٩٣( سبق ص     )٥(
وقد نقل  . )) باب فضل األمة (( يف )) صحيح ابن حبان ((ويف . فهو يف صحيح مسلم يف كتاب الفضائل     )٦(

 إذا روينا يف الثواب والعقاب وفضائل األعمال ((: احلاكم بإسناده عن عبد الرمحن بن مهدي أنه كان يقول 
تساهلنا يف األسانيد ومسحنا يف الرجال وإذا روينا يف احلالل واحلرام واألحكام تشددنا يف األسانيد وانتقدنا 

   ) .٥٩: ص  ( ))خل إىل معرفة كتاب اإلكليل  املد(( . ))الرجال 
 رقم ٢/٥٠٧(  ؛ رواه أبو داود )) أميت هذه أمة مرحومة ((: حديث أيب موسى األشعري مرفوعاً : منها     )٧(

 أخرجه )) أنا فرطكم على احلوض ((:  قول  امسعت رسول : وغريه؛ وحديث جندب قال  ) ٤٢٧٨
   ) .٢٢٨٩ رقم ٤/١٧٩٢( مسلم 
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٣١١ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ ال سيما إذا كان املتفرد نازالً يف طبقته  ـ ١

تفرد و.  ، وتفرد به أبو أسامة عن بريد هذا احلديث تفرد به اجلوهري عن أيب أسامة  ـ ٢
فجعل ابن عدي احلملَ فيه على بريد دون غريه إذ أم مجيعاً .  به بريد عن أيب بردة

  .  يكون على األضعف منهمـ إذا كثر املتفردون ـفدل ذلك على أن احلمل .  أقوى منه

وأن من كان حاله كذلك .  ظهر أثر حال الراوي غري القوي يف احلكم على حديثه  ـ ٣
  . الف بني النقّاد قبوالً ورداًفإنه مظنة لالخت

أطلق ابن عدي النكارة على هذا احلديث وكأن سياق كالمه يدل على أَنه يريد   ـ ٤
وقد اعتربت حديثه فلم أر فيه  ((:  االستغراب الَّذي ال يلزم منه الرد كما يتضح من قوله

وهذا  ((:  فقال مثّ أشار إىل إمكان قبوله )) حديثاً أنكره وأنكر ما روى هذا احلديث
فإن صح أن هذا هو  )١( )) طريق حسن ورواه ثقات وقد أدخلهم قوم يف صحاحهم

.  إذ األكثر أن املنكر يطلق على اخلطأ ال على الغرابة.  مراده فيكون ذلك قليالً أو نادراً
  . على ما ظهر يل من هذا البحث
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   ) .٢٩٣( سبق ص     )١(



  

٣١٢  

Š’Ç@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
:  حدثنا أبو مسلم قال:   )٢٤٧٣ رقم ٣/٢٢٤ ( )) األوسط ((يف :  قال الطرباين

حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب 
 ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل ((: عن أيب هريرة 
   .)) ْوَلَها َفُيْلَقى ، ُثمَّ ُيْؤَآُل الَبِقيَّةُيْؤَخُذ َما َتْحَتَها َوَما َح:  َجاِمٍد َفَقاَل

مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن سعيد إال معمر وال رواه عن معمر إال يزيد :  وقال
  . )) الواحد بن زياد وعبد

א א : א
ال ، نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إ  أبو عروة البصريـ موالهم ـمعمر بن راشد األزدي  ((

أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيما حدث به بالبصرة من 
وبقية  )١( )) ع.  كبار السابعة مات سنة أربع ومخسني وهو ابن مثان ومخسني سنة

  . )٢( ثقات رجاله

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

بعض هذا احلديث رواه عن معمر عن سعيد عن الزهري مخسة من الرواة ويف ألفاظهم 
  : االختالف وهم

 ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل ((:  ولفظه.  يزيد بن زريع  ـ ١
ُيْؤَخُذ َما َتْحَتَها َوَما َحْوَلَها َفُيْلَقى ، ُثمَّ :  ِفي َسْمٍن َجاِمٍد َفَقاَل

  . )٣( )) ُيْؤَآُل الَبِقيَّة

َل َعْن َفْأَرٍة َماَتْت ِفي ُسِئ ((:  ولفظه.  وعبد األعلى بن عبد األعلى  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
  .كما ذكر أعاله     )٣(
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٣١٣ 

  . )١( )) َفُيْطَرَح السَّْمِن ؟ َفَأَمَر ِبَها َأْن ُتْؤَخَذ َوَما َحْوَلَها

 َعِن اْلَفْأَرِة َتَقُع ِفي السَّْمِن ؟ ُسِئَل النَّبيُّ  ((:  الرزاق ولفظه وعبد  ـ ٣
 َآاَن َماِئًعا َفَال ِإَذا َآاَن َجاِمًدا َفَأْلُقوُه َوَما َحْوَلَها ، َوِإْن: َقاَل 
  . )٢( )) َتْقَرُبوُه

 َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي اللَِّه  ُسِئَل َرُسوُل ((:  ولفظه.  وحممد بن جعفر  ـ ٤
ِإْن َآاَن َجاِمًدا َفُخُذوَها َوَما َحْوَلَها ، ُثمَّ ُآُلوا : ؟ َقاَل  َسْمٍن َفَماَتْت

  . )٣( )) ْأُآُلوُهَما َبِقَي ، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال َت

ِإْن َآاَن َجاِمًدا ُأِخَذْت َوَما َحْوَلَها  ((:  ولفظه.  الواحد بن زياد وعبد  ـ ٥
  . )٤( ))  َفُأْلِقَيْت ، َوِإْن َآاَن َذاِئًبا َأْوَماِئًعا َلْم ُيْؤَآْل

  . وهذا يشبه أن يكون من االضطراب

אאא W 
واية هذا احلديث عن الزهري عن سعيد عن مل أقف على من تابع معمراً يف ر

  . هريرة أيب

 بن عتبة بن مسعود ا  بن عبدا وقد رواه معمر من طريق آخر عن الزهري عن عبيد
 يبِن النةَ عونميعن ابن عباس عن م ))  َأنَُّه ُسِئَل َعِن اْلَفْأَرِة َتَقُع ِفي السَّْمِن

ا َفَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها ، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال ِإْن َآاَن َجاِمًد: ؟ َفَقاَل 
 ٧/١٧٨ ( )) اتىب ((والنسائي يف  ) ٣٨٤٣ رقم ٢/٣٩٢( أخرجه أبو داود .  )) َتْقَرُبوُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٧٥٩ رقم ٨/٢٠٤ ( )) مصنفه ((أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف     )١(
وقد كان معمر أيضاً يذكره عن الزهري : وقال  ) ٢٧٨ رقم ١/٨٤ ( )) مصنفه ((أخرجه عبد الرزاق يف     )٢(

 وكذلك ((قوله : قلت .  بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة وكذلك أخربناه ابن عيينة ا بن عبد اعن عبيد 
معمراً وكأنه يشري إىل أن  . اوكذلك رويناه عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد :  أي ))أخربناه ابن عيينة 

 ) : ٣٨٤٢( رقم  ) ٢/٣٩٢ ( )) سننه ((وقال أبو داود يف . وسيأيت بيان ذلك . رواه من أكثر من طريق 
 عن ابن عباس عن ا بن عبد اورمبا حدث به معمر عن الزهري عن عبيد : قال عبد الرزاق : قال احلسن  ((

   .)) ميمونة عن النيب 
   ) .٧١٧٤ رقم ٢/٢٣٣ ( ))  مسنده((أخرجه أمحد يف     )٣(
   ) .٢٠١٧٦ رقم ٩/٥٨٥ ( )) الكربى ((أخرجه البيهقي يف     )٤(



Š’Ç@ïãbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣١٤ 

من ) أبو داود والنسائي ( كالمها  ) ٤٥٧٢رقم ٤/٣٨٨  ()) الكربى ((ويف  ) ٤٢٦٠رقم 
ولفظ هذا احلديث كلفظ .  ن بن بوذويه عن معمر بهالرمح الرزاق عن عبد طريق عبد

  . حديث معمر عن الزهري عن ابن املسيب الَّذي فرق فيه بني اجلامد واملائع
أمحد بن حنبل :   يعينـ ا ذكَر أبو عبد:  الرمحن بن بوذويه قال األثرم وعبد

  . )١( )) الرمحن بن بوذويه وأثىن عليه خرياً عبد
 هو ا الرمحن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد  الَّذي رواه عبدوهذا الطَّريق

  . الطَّريق املشهور حلديث الفأرة
 عن ابن عباس عن ا وقد رواه مجع من احلفاظ من هذا الطَّريق عن الزهري عن عبيد

:  َفَقاَل  ُسِئَل َعِن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي السَّْمِنَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((ميمونة 
   .)) َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُآُلوا

  . )١(  واألوزاعيـ ٣.  )٣(  وسفيان بن عيينةـ ٢.  )٢(  مالك بن أنسـ ١:  منهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) وكان من متثبتيهم (( ) : ٦/١٤٩ ( )) ذيب التهذيب ((وزاد يف  ) . ٥/٢١٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
سابوري يف عبد الرمحن هذا على ما ذكره هذه العبارة مل أقف عليها ألمحد وإمنا قاهلا محمد بن حيىي الني:  قلت

   ) .١٦/١٩٣ ( )) التمهيد ((ابن عبد الرب يف 
 عن إمساعيل ) ٢٣٣ رقم ١/٩٣( والبخاري  ) . ٩٧١: ( رواية حيىي بن حيىي ـ ص  ـ )) املوطأ ((أخرجه يف     )٢(

 عن (( ) : ٢٣٤ رقم ١/٩٣ ( ويف البخاري أيضاً . )) ألقوها وما حوهلا فاطرحوه وكلوا مسنكم ((: عنه بلفظ 
حدثنا : قال معن :  وقال )) وكلوا مسنكم ((وليس فيه  . )) املديين عن معن بن عيسى عنه اعلي بن عبد 

عن عبد  ) ٥٢٢٠ رقم ٥/٢١٠٥( مالك ماال أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة ويف البخاري أيضاً 
 اتىب ((و النسائي يف . عن خالد بن خملد عنه  ) ٢٠١١ رقم ١/٥٤٣( والدارمي .  عنه به االعزيز بن عبد 

 وأخرجه يف الكربى )) يف مسن جامد ((: من طريق عبد الرمحن بن مهدي عنه وفيه  ) ٤٢٥٩ رقم ٧/١٧٨  ())
 غريبة إذ أنه مل يروها عن )) جامد ((ولفظة  : )) جامد ((من نفس الطريق وليس فيه  ) ٤٥٧١ رقم ٤/٣٨٨ (

 ) ١/٤١٠ ( )) الفتح (( ابن حجر يف كثرة من روى عن مالك هذا احلديث ، قال حنوهال ابن مهدي مع مالك إ
.  

 ألقوها ((بلفظ  ) ١/١٤٩٠ ( )) مسنده ((عن احلميدي وهو يف  ) ٥٢١٨ رقم ٥/٢١٠٥( أخرجه البخاري     )٣(
 املخزومي وأيب عمار عن عن سعيد بن عبدالرمحن ) ١٧٩٨ رقم ٤/٢٢٥( والترمذي  . ))وما حوهلا وكلوه 

وأبو داود  ) ٢٦٧٨٩ رقم ٦/٣٢٩( عن مسدد عنه به وأمحد  ) ٣٨٤١ رقم ٢/٣٩٢( وأبو داود . ابن عيينة 
قال ابن حجر  . )) يف مسن جامد ((: وليس فيه عن ميمونة وفيه . عنه  ) ٢٧١٦ رقم ٣٥٥: ص ( الطيالسي 

ذا ذكرها أبو داود الطيالسي يف مسنده عن سفيان بن  ك((ـ عن هذه اللفظة ـ  ) ١/٤١٠ ( )) الفتح ((يف 
عيينة عن ابن شهاب ورواه احلميدي واحلفاظ من أصحاب ابن عيينة بدوا وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن 

= 
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٣١٥ 

وليس يف حديث أحد من هؤالء الثالثة التفريق بني اجلامد واملائع الَّذي ورد يف حديث 
.  ا ويه عنه عن الزهري عن عبيدالرمحن بن بوذ سواء حديثه الَّذي رواه عبد( معمر 
  . مما يشري بتفرد معمر ذا اللفظ.  )حديثه عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة  أو

 عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن ـ ابن راهويه ـإال أَنه رواه إسحاق بن إبراهيم 
 ُسِئَل َعِن اْلَفْأَرِة َتُموُت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  (( عن ابن عباس عن ميمونة ا عبيد

ِإْن َآاَن َجاِمًدا َفَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُآُلوُه ، َوِإْن : ِفي السَّْمِن ؟ َفَقاَل 
فوافق سفيان ابن عيينة معمراً يف .  )٢( أخرجه ابن حبان . )) َآاَن َذاِئًبا َفَال َتْقَرُبوُه

  . رد واملخالفةإال أَنه حديث معلول بالتف.  التفريق

وهم .  فقد انفرد ابن راهويه بذكر التفريق بني املائع واجلامد عن كل أصحاب ابن عيينة
وقد استغرب لفظ حديث .  كثر ومعلوم أن ما رواه اجلمع مقدم على ما انفرد به الواحد

  . ابن راهويه هذا ووهم فيه

هويه على سعة علمه سوى حديث ما علمنا استغربوا من حديث ابن را ((:  قال الذَّهيب
 عن ابن عباس ا  بن عبدا واحد وهو حديثه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد

عن ميمونة يف الفأرة الَّيت وقعت يف مسن فزاد إسحاق يف املنت من دون سائر أصحاب سفيان 
طأ فيه من بعض املتأخرين أو  ، ولعل اخل)) َوِإْن َآاَن َذاِئًبا َفَال َتْقَرُبوُه ((هذه الكلمة 

  . )٣( من راويه عن إسحاق

وذكرها ابن  )٤( )) وهذه الزيادة يف رواية ابن عيينة غريبة ((:  وذكرها ابن حجر وقال
إن كثرياً من أهل احلديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة فإن الناس إمنا  ((:  القيم وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 فقد أضافها إىل احلديث )) جامد (( ، وقول ابن حجر يشري إىل وهن لفظة ))عباس وميمونة وهو الصحيح 
  .ابن عيينة نة فدل على أنه مل يضبطه كما ضبطه غريه من أصحاب ونقص من إسناده ميمو

عن محمد بن مصعب قال حدثنا األوزاعي عن الزهري عن  ) ٢٦٨٤٦ رقم ٦/٣٣٠( أخرجه أمحد     )١(
 يف فأرة سقطت يف  ا أا استفتت رسول  بن عبداهللا عن ابن عباس عن ميمونة زوج النيب ا عبيد

  . )) ألقوها وما حوهلا وكلوا مسنكم ((:  فقال مسن هلم جامد
   ) .١٣٩٢ رقم ٤/٢٣٤(     )٢(
   ) .١١/٣٧٨ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٣(
   ) .٩/٥٨٥ ( )) الفتح ((    )٤(
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٣١٦ 

واه سائر الناس عنه كمالك وغريه من غري ، الزهري مثل ما ر رووه عن سفيان عن
  . )١( )) ... تفصيل

 عن ابن عباس عن ميمونة الَّيت ا وعلى هذا تكون رواية معمر عن الزهري عن عبيد
فيها التفريق بني املائع واجلامد من السمن الَّذي وقعت فيه الفأرة خمالفة ملا هو معروف من 

  . )٢( بعة صحيحةومل يتابع عليها متا.  حديث الزهري

وورد عنه .   أن معمراً تفرد برواية حديث الفأرة عن الزهري:ويمكن تلخيص ما سبق 
  : هذا احلديث على أوجه

 ورد عنه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة من غري تفريق بني :اَألوَّل 
  . ىاألعل  يزيد بن زريع وعبدـ أي عن معمر ـرواه عنه .  املائع واجلامد

 ورد عنه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة بالتفريق بني املائع : الثَّاني
  . الواحد بن زياد الرزاق وحممد بن جعفر وعبد عبد:  رواه عنه.  واجلامد

 عن ابن عباس عن ميمونة بالتفريق بني املائع ا  ورد عنه عن الزهري عن عبيد: الثَّالث
  . الرمحن بن بوذويه نه عبدرواه ع.  واجلامد

  . خالف فيه أصحاب الزهري يف إسناده دون متنه: فالوجه اَألول 

  . خالف فيه أصحاب الزهري يف إسناده ومتنه:  والوجه الثَّاين

  . خالف فيه أصحاب الزهري يف متنه دون إسناده:  والوجه الثَّالث

  . وأشدها نكارةً الوجه الثَّاين

 قد اختلف فيه إسناداً )) اْلَفْأَرِة َتَقُع ِفي السَّْمِن ((حديث  ((:  قال ابن القيم
 بن عتبة انه مسع ابن عباس ا  بن عبدا ومتناً واحلديث من حديث الزهري عن عبيد

َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن َفَماَتْت ، َفُسِئَل  ((:  حيدث عن ميمونة ولفظه
 ؛ رواه الناس عن الزهري ذا )) ْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُآُلوُهَأ:  ؟ َفَقاَل النَِّبيُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٣٣٨ ( )) ذيب السنن ((    )١(
 ) ٥/٣٢٤ ( )) الكامل ((وقد ورد هلذا احلديث عن الزهري من حديث ابن عمر طرق ضعيفة تنظر يف     )٢(

   ) .٩/٥٨٦( للبيهقي  )) السنن الكربى (( ) . ١٦/١٩١ : ( )) التمهيد ((و  ) ٥/٥٢٥ ( ))سنن الدارقطين  (( و
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٣١٧ 

، وأصحاب الزهري  ومتنه خرجه البخاري يف صحيحه والترمذي والنسائي.  املنت واإلسناد
كامعني على ذلك وخالفهم معمر يف إسناده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن 

 يبِن الناملسيب عن أيب هريرة ع ِإْن َآاَن َجاِمًدا َفَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها  ((:  وقال فيه
 ، وملا كان ظاهر اإلسناد يف غاية الصحة صحح )) ، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال َتْقَرُبوُه

هو على شرط الشيخني وحكى عن حممد بن حيىي الذهلي تصحيحه :  احلديث مجاعة وقالوا
ولعل سبب .  )١( )) يه ومل يروه صحيحاً بل رأوه خطأ حمضاًولكن أئمة احلديث طعنوا ف

االختالف يف هذا احلديث ناتج عن وجود احتمال أن الزهري رواه عن سعيد وعن 
والزهري مكثر من الشيوخ فاحتمل أَنه رواه من طريقني فنقل عنه معمر كال .  ا عبيد

  . )٢( خطأ فيه بداللة التفرد واملخالفةوحيتمل أَنه أ.  الطريقني فال يوهم حينئٍذ معمر

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

البخاري والترمذي أبو حامت الرازي :  منهم:  طعن يف هذا احلديث مجع من أهل العلم
  . وغريهم

وحديث معمر عن الزهري عن ابن املسيب  ((:  ـ فيما نقله عنه الترمذي ـقال البخاري 
  . )٣( )) فيه معمر ليس له أصلعن أيب هريرة وهم 

وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عِن  ((:  وقال الترمذي
 يبالند بن إمساعيل يقول وحديث :  قال.  وهو حديث غري حمفوظ )٤(  حنوهومسعت حمم

 يبِن النمعمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عسئل  وذكر في هه أَن
ِإَذا َآاَن َجاِمًدا َفَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها ، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال  ((:  فقال )٥( عنه

 عن ا والصحيح حديث الزهري عن عبيد:  قال.  هذا خطأ أخطأ فيه معمر:  )) َتْقَرُبوُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٣٧ ـ ٥/٣٣٦ ( )) ذيب السنن ((    )١(
   ) .٢/٧٢٢ ( )) شرح علل الترمذي ((ينظر     )٢(
   ) .٧٥٩: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٣(
وكأنه يشري إىل حديث معمر عن الزهري عن سعيد الَّذي ليس فيه . أي حنو حديث ميمونة وقد أورده قبله     )٤(

   .)) حنوه ((: فهو الَّذي يصح أن يقال عنه . التفريق بني املائع واجلامد 
  .أي عن السمن الَّذي وقعت فيه فأرة     )٥(
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٣١٨ 

  . )١( )) ابن عباس عن ميمونة

اجلبار األيلي   عن حديث رواه ابن أيب مرمي عن عبدوسألت أيب ((:  وقال ابن أيب حامت
 يبِن النعن الزهري عن سامل عن أبيه عِإْن َآاَن  ((:   يف الفأرة تقع يف السمن ، قال

  .  احلديث)) ... َجاِمًدا

ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عِن :  قال أبو حممد
يبالن   . كالمها وهم:  أيبقال .  

  . )٢( ))  عن ابن عباس عن ميمونة عِن النيب ا الزهري عن عبيد:  والصحيح

:  )) علله ((فقد ورد يف .  وأشار الدارقطين إىل أن معمراً خولف يف هذا احلديث
ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه  ((وسئل عن حديث يروى عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  ((
احلديث)) ...ِإْن َآاَن َجاِمًدا : ْن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن ؟  َفَقاَل  َع  .  

 يرويه الزهري واختلف عنه فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن ((:  فقال
 عن بن ا  بن عبدا ، وخالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد أيب هريرة

الرمحن بن بوذويه  أخربين عبد ((:  الرزاق وقال عبد.  )) عن ميمونةعباس ومنهم من أسنده 
وعن الزهري عن سعيد عن .   عن ابن عباسا أن معمراً يذكره أيضاً عن الزهري عن عبيد

  . )٣( )) )) ... أيب هريرة

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@†äÇ@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

ومنهم من حكم بغلط  ((:  حاب الزهري قال ابن رجبتفرد معمر به عن بقية أص  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحديث معمر الَّذي خطأه  ) ٢١/٤٩٢ ( )) الفتاوى (( تيمية يف قال ابن ) ٤/٢٢٦ ( )) سنن الترمذي ((    )١(

 إن كان جامداً فألقوها وما حوهلا وإن كان مائعاً ((: إنه حمفوظ هو الَّذي قال فيه : البخاري وقال الترمذي 
وال . متناً قصد أشد األوجه الواردة عن معمر إنكاراً إذ أنه أنكر عليه هذا الوجه سنداً و: قلت  . ))فال تقربوه 

بل كالم البخاري والترمذي وغريمها يشملها ـ كما . يقصد أن غريه من األوجه الواردة عن معمر صحيحة 
  .سيأيت ـ 

  ) . ـ الدباسي ١٥٠٧ رقم ٢/٢٣٠ ( )) علل احلديث ((    )٢(
ة الدارقطين وعد ابن تيمي. وسياق كالمه يشري إىل أنه يعله باملخالفة واالضطراب  ) ١٣٥٧:  س ٧/٢٨٥(     )٣(

 وطعن البخاري والترمذي وأبو حامت الرازي (( ) : ٢١/٤٩٠ ( )) الفتاوى ((يف : ممن طعن فيه فقال 
   .))والدارقطين وغريهم فيه 
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  . )١( )) معمر النفراده ذا اإلسناد منهم البخاري والترمذي وأبو حامت وغريهم

واالضطراب يف  ((:  رواه معمر على أوجه خمتلفة تشعر باضطرابه فيه قال ابن تيمية  ـ ٢
وإن  ((:   وهذا يقول)) ؤكلإن كان ذائباً أو مائعاً مل ي ((:  فإن هذا يقول.  املنت ظاهر

:   وهذا يقول)) فال تقربوه ((:   وهذا يقول)) كان مائعاً فال تنتفعوا به واستصبحوا به
 فأطلق اجلواب ومل يذكر التفصيل ، وهذا يبني )) فأمر ا أن تؤخذ وما حوهلا فتطرح ((

  . )٢( )) ملعىن فغلطأَنه مل يروه من كتاب بلفظ مضبوط وإمنَا رواه حبسب ما ظنه من ا

بني البخاري من كالم الزهري ما دل على خطأ معمر يف هذا احلديث فقال يف   ـ ٣
حدثنا .  )إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب :  باب(  ((:  )) صحيحه ((

 بن عتبة أَنه ا  بن عبدا أخربين عبيد:  حدثنا الزهري قال:  حدثنا سفيان:  احلميدي
َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن َفَماَتْت ،  (( ابن عباس حيدثه عن ميمونة مسع

  . )) َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُآُلوُه:  ؟ َفَقاَل َفُسِئَل النَِّبيُّ 

فإن معمراً حيدثه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة :  قيل لسفيان   
،   عن ابن عباس عن ميمونة عِن النيب ا  عبيدما مسعت الزهري يقول إال عن:  قال

  . ولقد مسعته منه مراراً

 )٣(  عن يونس عن الزهري عن الدابةـ هو ابن املبارك ـ ا حدثنا عبدان أخربنا عبد   
َأنَّ  ((بلغنا :  ، الفأرة أو غريها قال متوت يف الزيت والسمن وهو جامد أو غري جامد

َأَمَر ِبَفْأَرٍة َماَتْت ِفي َسْمٍن ؛ َفَأَمَر ِبَما َقُرَب ِمْنَها  اللَِّه  َرُسوَل
  . )٤( ا  بن عبدا  عن حديث عبيد)) َفُطِرَح ، ُثمَّ ُأِآَل

الزهري كان يف هذا احلكم ال يفرق بني السمن وغريه وال بني  ((:  قال ابن حجر   
 احلديث عن الزهري التفرقة بني اجلامد منه والذائب وهذا يقدح يف صحة من زاد يف هذا

ألنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى يف فتواه بني اجلامد وغري ...  اجلامد والذائب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٧٢٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٢١/٤٩٥ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٢(
 البن تيمية )) جمموع الفتاوى ((، و  )٩/٥٨٦ ( )) الفتح ((: ظر ين. أي أن الزهري سئل عن حكم الدابة     )٣(

) ٢١/٤٩٣. (   
   ) .٥٢١٩، ٥٢١٨ رقم ٥/٢١٠٥( الذبائح والصيد :  كتاب )) صحيح البخاري ((    )٤(
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٣٢٠ 

، وليس الزهري ممن يقال يف حقه لعله نسي الطَّريق املفصلة املرفوعة ألنه كان  اجلامد
 وقال حنوه ابن.  )١( )) أحفظ الناس يف عصره فخفاء ذلك عنه يف غاية البعد

  . )٣( وابن القيم )٢( تيمية
وقد اتفق أهل املعرفة  ((:  أن معمراً عهد عليه الغلط يف حديث الزهري قال ابن تيمية  ـ ٤

وهو أيضاً يغلط يف حديثه  )٤( )) باحلديث على أن معمراً كثري الغلط على الزهري
مساع أهل البصرة من معمر  ((:  قال يعقوب بن شيبة:  بالبصرة على وجه اخلصوص

وكان حيدثهم  ((:  وقال أمحد )٥( )) ني قدم عليهم فيه اضطراب ؛ ألنَّ كتبه مل تكن معهح
معمر بن راشد ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط  ((:  وقال أبو حامت )٦( )) خبطأ يف البصرة

وأكثر الرواة الَّذين رووا هذا احلديث عن  ((:  قال ابن تيمية )٧( )) وهو صاحل احلديث
الواحد بن زياد وعبد  يد بن املسيب عن أيب هريرة هم البصريون كعبدمعمر عن سع

ورواه عن معمر يزيد بن زريع وحممد بن :  قلت.  )٨( )) األعلى بن عبد األعلى الشامي
  . )٩( ـ كما يتبني من ترامجهما ـجعفر ومها أيضاً من البصرة 

 متروك عند )) ال تقربوهف ((إن قول معمر يف احلديث الضعيف  ((:  قال ابن تيمية  ـ ٥
عامة السلف واخللف من الصحابة والتابعني واألئمة فإن مجهورهم جيوزون االستصباح 

  . )١٠( )) فال تقربوه ((:  ، وكثري منهم جيوزون بيعه أو تطهريه وهذا خمالف لقوله به

  . ان والطحاويحممد بن حيىي الذهلي واإلمام أمحد وابن حب:  منهم:  ومن أهل العلم من قبله

وحديث معمر  ((:   قالـ وهو الذهلي ـنقل ابن عبد الرب أن حممد بن حيىي النيسابوري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/٥٨٦ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٢١/٤٩٤ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٢(
   ) .٥/٣٣٧ ( )) ذيب السنن ((    )٣(
   ) .٢١/٤٩٥ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٤(
   ) .٢/٦٠٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٢/٦٠٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٨/٢٥٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٧(
   ) .٢١/٤٩٥ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٨(
   .)) التقريب ((    )٩(
   ) .٢١/٤٩٨ ( )) جمموع الفتاوى ((    )١٠(
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٣٢١ 

 يبِن النأيضاً عن الزهري عن سعيد عقال )١( واحلديثان عندنا حمفوظان:  قال.   حمفوظ  :
ا قال عن ابن عباس عن ميمونة كم:   وصوابها لكن املشهور حديث ابن شهاب عن عبيد

  . )٢( )) مالك وابن عيينة

 يثبته وممن.  وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر حمفوظ فعملوا به ((:  وقال ابن تيمية
وكذلك احتج به أمحد ملا أفىت بالفرق .  حممد بن حيىي الذهلي فيما مجعه من حديث الزهري

...  ني له بعد ذلك أا معلولةبني اجلامد واملائع وكان أمحد حيتج أحياناً بأحاديث مثّ يتب
فمن احلفاظ من  ((:  وقال ابن رجب )٣( )) ولظنه صحته عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة

  . )٤( )) صحح كال القولني ومنهم اإلمام أمحد وحممد بن حيىي الذهلي وغريمها

هم على جناسته هل واختلفوا يف الزيت تقع فيه امليتة بعد إمجاع ((:  وقال ابن عبد الرب
ال يستصبح :  ؟ فقالت طائفة من العلماء ؟ وهل يباع وينتفع به يف غري األكل يستصبح به

.  احلسن بن صاحل وأمحد بن حنبل:  به وال يباع وال ينتفع بشيء منه وممن قال ذلك منهم
ُخُذوَها َوَما  ((:   يف السمن تقع فيه الفأرةومن حجة من ذهب هذا املذهب قوله 

  . )٥( )) ، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال َتْقَرُبوُه َحْوَلَها َفَأْلُقوُه

ذكر اخلرب الدال  ((:   مثّ أعقبهما بقوله)) صحيحه ((وأخرج ابن حبان كال احلديثني يف 
  . )) على أن الطريقني اللذين ذكرنامها هلذه السنة مجيعاً حمفوظان

 قال ـ ابن راهويه ـدثنا إسحاق بن إبراهيم  بن حممد األزدي قال حا أخربنا عبد
أخربنا معمر عن الزهري عن سعيد عن املسيب عن أيب هريرة :  الرزاق قال أخربنا عبد

 ، قال )) ... َعِن اْلَفْأَرِة َتَقُع ِفي السَّْمِن َفَتُموُت ؟ ُسِئَل النَّبيُّ  ((:  قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .احديث الزهري عن ابن املسيب وحديثه عن عبيد  : أي    )١(
 )) الزهريات (( وقال الذهلي يف ((: فقال  ) ١/٤١٠ ( )) الفتح ((وعزاه يف  ) ١٦/١٩٠ ( )) التمهيد ((    )٢(

   .)) وذكره
إلمام أمحد أن هذا ال يعد تصحيحاً صرحياً من ا: ويظهر يل  ) ٤٩٧ ، ٤٩٣ ـ ٢١ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٣(

 إعالم ((: ينظر . هلذا احلديث ألنه يستدل باألحاديث الضعيفة ـ غري شديدة الضعف ـ إذا مل جيد أمثل منها 
  ) .مشهور حسن :  ـ حتقيق ٢/٥٥ ( )) املوقّعني

   ) .٢/٧٢٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .١٦/١٩٤ ( )) التمهيد ((    )٥(
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٣٢٢ 

 أن معمراً كان يذكر أيضاً عن الزهري عن الرمحن بن بوذويه وأخربين عبد:  الرزاق عبد
فاستدل ابن حبان  )١( ))  مثله عن ابن عباس عن ميمونة عِن النيب ا  عن عبدا عبيد

  . على أن رواية معمر للحديثني هذين مؤذن بصحة كال منهما

وأخرج الطحاوي كال احلديثني وأشار إىل خمالفة معمر لغريه من أصحاب الزهري يف 
حيتمل أن يكون كان عند الزهري يف هذا الباب عن  ((:  إسناده ومتنه ومجع بينهما بقوله

 ما رواه عنه ابن عيينة ومالك فال جنعل ا وعن عبيد.  سعيد بن املسيب ما رواه عنه معمر
  . )٢( )) إحدى الروايتني دافعة لألخرى ولكن نصححهما مجيعاً ونعمل مبا فيهما
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وملا كان ظاهر هذا اإلسناد يف غاية الصحة  ((:  صحة ظاهر إسناده قال ابن القيم  ـ ١
  . )٣( )) ... صحح احلديث مجاعة

 وهو أحد من صحح ـأن له أصالً عن سعيد بن املسيب قال حممد بن حيىي الذهلي   ـ ٢
 بن صاحل ا ن الزهري عن سعيد أن عبدومما يصحح حديث معمر ع ((:  ـهذا احلديث 
حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب :  حدثين الليث قال:  حدثين قال
 ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة اللَِّه  َأنَّ َرُسوَل ((بلغنا : قال ابن املسيب :  شهاب قال

 سعيد بن املسيب يف قال حممد بن حيىي فقد وجدنا ذكر . )) ... َوَقَعْت ِفي َسْمٍن
  . )٤( )) هذا احلديث من غري رواية معمر فاحلديثان حمفوظان

وذكر اإلمساعيلي أن الليث رواه عن الزهري عن سعيد بن املسيب :  وقال ابن حجر   
 ))  ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن َجاِمٍدَأنَّ النَّبيَّ  ((: بلغنا  ((:  قال

ل على أن لرواية الزهري عن سعيد أصالً وكون سفيان بن عيينة مل وهذا يد.  احلديث
حيفظه عن الزهري إال من طريق ميمونة ال يقتضي أن ال يكون له عنده إسناد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٩٤ رقم ٤/٢٣٨ ( )) صحيح ابن حبان ((    )١(
   ) .١/٢٧٧ ( )) حتفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار ((    )٢(
   ) .٥/٣٣٧ ( )) ذيب السنن ((    )٣(
   ) .١٦/١٩٣ ( )) التمهيد ((    )٤(
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٣٢٣ 

  . )١( )) ... آخر

ويدل على صحة رواية معمر أَنه رواه باإلسنادين  ((:  قال ابن رجب  ـ ٣
واسع احلديث ميكن أن يروي احلديث والزهري  ((:  وقال يف موضع آخر )٢( )) كليهما

  . )٣( )) من طرق عديدة

  . أن معمراً مع خمالفته لغريه من أصحاب الزهري فقد توبع يف التفريق بني اجلامد واملائع  ـ ٤

وأما لفظ احلديث بالتفريق بني اجلامد واملائع فقد ذكره معمر  ((:  قال ابن رجب   
 عن ابن ا عن الزهري فرواه عن عبيدعن الزهري باإلسنادين معاً وتابعه األوزاعي 

  . )٤( عباس

وكذلك رواه إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري لكنه محل حديث    
  . )٥( )) ابن عيينة على حديث معمر

 طائفة من الصحابة ـ على النحو املذكور يف احلديث ـأفىت بالتفريق بني اجلامد واملائع   ـ ٥
، وعطاء بن أيب  )٩( ، وعائشة )٨( ، وأنس )٧( ، وابن عمر )٦( علي:  والتابعني منهم

  . ، وغريهم )١٢( ، ومكحول )١١(  ، وابن املسيب)١٠( رباح

أخذ اجلمهور حبديث معمر الدال على التفرقة بني اجلامد والذائب ونقل ابن عبد الرب   ـ ٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٩/٥٨٦ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٢/٧٢٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
  . ـ املعىن ـ  ) .٢/٧١٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
والذي وقفت عليه أن األوزاعي . مل أقف على رواية األوزاعي عن الزهري يف التفريق بني اجلامد واملائع     )٤(

   ) .٢٦٨٤٦ رقم ٦/٣٣٠ ( )) مسنده ((رواه عن الزهري بال تفريق كرواية اجلماعة وقد أخرجها أمحد يف 
   ) .٣٠٠(  سبق ما يف رواية إسحاق بن راهويه يف علَّة ص وقد ) ٢/٧٢٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٢٤٧٦٠ رقم ٨/٢٠٤ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٦(
   ) .٢٠١٧٧ رقم ٩/٥٨٥(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٧(
   ) .٢٤٧٦٦ رقم ٨/٢٠٥ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٨(
   ) .٢٤٧٦٧ رقم ٨/٢٠٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٩(
   ) .٢٨٤ رقم ١/٨٥ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )١٠(
   ) .٢٨٤ رقم ١/٨٥ ( )) املرجع نفسه ((    )١١(
   ) .٢٤٧٧٢ رقم ٨/٢٠٦ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )١٢(



Š’Ç@ïãbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٢٤ 

ومثلها من فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة  ((:  االتفاق على ذلك فقال
 ميوت يف مسن جامد أو ما كان مثله من اجلامدات أا تطرح وما حوهلا ـاحليوان كله 

وكذلك أمجعوا أن .  من ذلك اجلامد ويؤكل سائره إذا استيقن أَنه مل تصل امليتة إليه
السمن وما كان مثله إذا كان مائعاً ذائباً فماتت فيه فأرة أو وقعت وهي ميتة أَنه قد 

  . )١( )) ... س كلهجن

أن حديث ميمونة ورد يف السمن اجلامد :  ميكن أن يقال يف االحتجاج ملن يصححه  ـ ٧
واجلمع بني احلديثني ممكن .  وحديث أيب هريرة أعم منه وفرق فيه بني اجلامد واملائع

 فيحمل احلديث الَّذي مل يذكر )) جامد ((السيما وقد ورد يف بعض ألفاظ احلديث كلمة 
  . فريق عليهفيه الت

…ČŠÐŞnÛa@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . االضطراب من أسباب التفرد  ـ ١

وقد صاحب التفرد .  هذا احلديث رده مجع من النقّاد ومنهم من حكى تفرد راويه به  ـ ٢
  . قرائن أخرى للرد كاملخالفة واالضطراب متنع القول بأنه رد للتفرد وحده

فمعمر ومهه بعض النقّاد يف هذا احلديث .  ظنة الوهم حتى لو كان من الثِّقةالتفرد م  ـ ٣
قال .  )٢( وهو من أوثق أصحاب الزهري ومن املعدودين يف الطبقة األوىل من أصحابه

  . )٣( )) مالك ومعمر ويونس كانوا عاملني به:  أثبت أصحاب الزهري ((:  ابن معني

:  األئمة من هذا احلديث أوضحه ابن القيم يف قولهظهر أثر قوة اإلسناد على موقف   ـ ٤
هو على شرط :  وملا كان ظاهر اإلسناد يف غاية الصحة صحح احلديث مجاعة وقالوا ((

  . )٤( )) الشيخني

واحلديث املعلول ال يقوى حبديث .  املتابعة الَّيت تنفي التفرد هي املتابعة املقبولة  ـ ٥
خلطأ ال حيتج به على ثبوت حديث معلول فكالمها ا ((:  قال ابن القيم.  معلول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤١٠ ( )) الفتح ((وذكر قوله ابن حجر مبعناه يف  ) ١٦/١٩٤ ( )) التمهيد ((    )١(
   ) .١/٣٩٩(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٢/٤٨٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٣٣٧ ـ ٥/٣٣٦ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
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٣٢٥ 

، فأعلت  فقد تابع إسحاق ابن راهويه معمراً يف التفريق بني اجلامد واملائع.  )١( )) وهم
  . روايته مبخالفته للجماعة الَّذين رووه عن ابن عيينة عن الزهري

قد ما تفرد به ظهر من هذا احلديث أن احلافظ املتقن له أحوال يراعيها األئمة يف ن  ـ ٦
وال حيكمون على حديثه مبا عرف .  ، ويف روايته يف البلد املعني مراعاة حاله يف شيخه

وهذا من األدلة على أن األئمة حيكمون القرائن يف .  من جممل حاله من ضبط وإتقان
دد.  القبول والراوي املتفروال يكتفون بثقة الر .  

د باحلديث عن شيخه وخالف بقية أصحابه مثّ رواه من وجه أن الراوي الثِّقة إذا انفر  ـ ٧
فقد اختلف النقّاد يف احلكم عليه منهم من عد ذلك اضطراباً من .  آخر وافقهم فيه

ويظهر أا قرينة مرتبطة بغريها من القرائن .  الراوي ومنهم من عده من قرائن قبوله
، بل له  عتمداً على هذه القرينة فقطفقبول حديث معمر هذا أو رده مل يكن م.  األخرى

دة  ((:  وقول ابن رجب.  قرائن غريه يف القبول والرة كثرياً على صحمما يستدل به األئم
ليس على  )٢( )) رواية من انفرد باإلسناد إذا روى احلديث باإلسناد الَّذي رواه به اجلماعة

  ... إطالقه بل قد يستدل به على اضطرابه

 حممد بن حيىي الذهلي عن نقد ابن حبان والطحاوي مع اشتراكهم يف اختلف نقد  ـ ٨
قبول احلديث وتصححه قال الذهلي يف تصحيحه حلديث معمر املرفوع من حديث 
الزهري عن سعيد عن أيب هريرة أَنه ورد عن سعيد مرسالً وهذا يدل على أن له عن 

وابن حبان .  يث ميمونةحديث أيب هريرة وحد:  سعيد أصالً فصحح كال احلديثني
 وروده عن معمر من الطَّريق ـ فيما ظهر من صنيعهما وسياق قوهلما ـوالطحاوي عدا 

:  واعتمد الطحاوي على التجويز العقلي يف القبول إذ قال.  الَّيت وافق فيها غريه مقوياً له
)) وا رعنه وحيتمل أن يكون كان عند الزهري يف هذا الباب عن سعيد بن املسيب م اه

 وتبعه يف إيراد هذا ـ )٣( )) ...  ما رواه عنه ابن عيينة ومالكا معمر وعن عبيد
 ـ ومل يراعيا ما أورده البخاري من إبطال هذا االحتمال ـ )٤( االحتمال احلافظ ابن حجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥/٣٣٨ ( )) ذيب السنن ((    )١(
   ) .٧٢١ ـ ٢/٧٢٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٣٠٦( سبق ص     )٣(
   ) .٩/٥٨٦ ( )) الفتح ((    )٤(
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٣٢٦ 

ما  مع أـ حينما أورد فتوى الزهري الَّيت مل يفرق فيها بني املائع واجلامد ـأو إضعافه 
 ولو كان عنده احلديث الَّذي يذكر فيه الفرق بني املائع واجلامد ملا ـضمنا يف السؤال 

  . عدل عنه

ظهر أن اإلمام أمحد يقبل بعض ما يتفرد به الثِّقة خالفاً ملا ذكر عنه أَنه ال يقبل ما   ـ ٩
م وهذا مبين على ما ذكره ابن رجب من تصحيح اإلما.  تفرد به الثِّقة ما مل يتابع

  . له أمحد

  



  

٣٢٧  

Š’Ç@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن :   )٣٠٢٠رقم ٤/١٧ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

َآاَنِت اْمَرَأٌة َمْخُزوِميٌَّة  ((:  الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال عبد
مل يرو  ((:  وقال.  ))  ِبَقْطِع َيِدَهايُّ َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه ، َفَأَمَر النَِّب

  . )) معمر هذا احلديث عن أيوب ِإالَّ

א א : א
  . )١( )) ... ثقة ثبت فاضل:  معمر بن راشد األزدي ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ومن  ) ١٧٣٠رقم ٣/٩٩٩(  يف مسنده ـ ابن راهويه ـأخرجه إسحاق بن إبراهيم 
 ٧/١٢  ()) الكربى (( وهو يف ـ ) ٤٨٨٨ رقم ٨/٧٠ ( )) اتىب ((ائي يف طريقه أخرجه النس

َآاَنِت اْلَمْخُزوِميَُّة َتْسَتِعيُر َمَتاًعا َعَلى َأْلِسَنِة  ((:  بلفظ ) ٧٣٣٤رقم 
  . )) ... َجاَراِتَها َوَتْجَحُدُه

قم  ر٤/١١٩ ( )) مسنده ((ومن طريقه أبو عوانة يف  ) ٦٣٧٨ رقم ٢/١٥١( وأمحد 
.  عن احلسن بن علي وخملد بن خالد ) ٤٣٩٥ رقم ٢/٥٤٣( وأبو داود  ) ٦٢٤٣

 )) الكربى ((عن حممود بن غيالن وهو يف  ) ٤٨٨٧ رقم ٨/٧٠ ( )) اتىب ((والنسائي يف 
  .  )٧٣٣٣ رقم ٧/١٢ (

) إسحاق بن راهويه وأمحد واحلسن بن علي وخملد بن خالد وحممود بن غيالن ( كلهم 
الرزاق ومل أقف على من تابع  ومل أقف عليه يف مصنف عبد.  لرزاق عن معمر بها عن عبد
الرزاق تفرد  فظهر ذا أن عبد.  الرزاق عن معمر وال من تابع معمراً عن أيوب عبد
  . كذلك به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩٧( التقريب ، وقد سبق ص     )١(
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٣٢٨ 

אאא W 
 طريقه مقال إال أن يف.   بن عمرا تابعه عبيد.  وقد وردت متابعة أليوب عن تابع

  . عمرو بن هاشم اجلنيب:   بن عمرا فقد رواه عن عبيد

 ٧/١٣ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٨٨٩رقم ٨/٧١ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف 
َأنَّ اْمَرَأًة  ((:  بن عمر عن نافع عن ابن عمر ا من طريقه عن عبيد.   )٧٣٣٥ رقم

 : اِس ُثمَّ ُتْمِسُكُه ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلُحِليَّ ِللنَّ
ِلَتُتْب َهِذِه اْلَمْرَأُة ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتُردَّ َما َتْأُخُذ َعَلى اْلَقْوِم ، ُثمَّ 

وأخرجه الطرباين  . )) ُقْم َيا ِبالُل َفُخْذ ِبَيِدَها َفاْقَطْعَها : َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 بن ا مل يرو هذا احلديث عن عبيد ((:  وقال ) ٤٣٢٥ رقم ٥/١٦٧ ( )) طاألوس ((يف 

  . )) عمر إال أبو مالك اجلنيب تفرد به احلسن بن محاد

:  )) واحلسن بن محاد )١( )) لني احلديث ((:  وأبو مالك اجلنيب قال عنه ابن حجر
  . )٢( )) صدوق ((

:   وشعيبـواه شعيب بن إسحاق فقد ر.  ومع تفرده فقد خالفه من هو أوثق منه
 ٨/٧١ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف .  فجعله عن نافع مرسالً بنحوه.  )٣( )) ثقة ((

:   بقوله)) الكربى ((وصدره يف  ) ٧٣٣٦ رقم ٧/١٣ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٨٩٠ رقم
نيب منكرة وبه يترجح أن احلديث مرسل وأن رواية اجل.  )) خالفه شعيب فأرسل احلديث ((

كان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثِّقات ما ال يشبه  ((:  السيما وقد قال عنه ابن حبان
  . )٤( )) حديث األثبات ال جيوز االحتجاج خبربه

 ـ مواله ـأن نافعاً مل يروه عن ابن عمر :  ومما يؤكد الوهم يف حديث الباب املرفوع
  . ـ أي مرسالً ـ بنت أيب عبيد صفية:  وإمنَا رواه عن زوجة ابن عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) لني احلديث يكتب حديثه ((:  وقال أبو حامت )) فيه نظر ((:  وقد ضعفه مجاعة فقال البخاري )) التقريب ((    )١(

   ) .١١٢ ـ ٨/١١١ ( )) ذيب التهذيب ((: ينظر  . )) ليس بالقوي ((: ، وقال النسائي 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٧٧ ( )) اروحني ((    )٤(
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٣٢٩ 

من طريق جويرية عن نافع  ) ٦٢٤٥ رقم ٤/١١٩ ( )) مسنده ((أخرجه أبو عوانة يف 
َأنَّ اْمَرَأًة َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه  (( : عن صفية أا أخربته

:  وجويرية بن أمساء.  ))  ِبَقْطِع َيِدَهاَفَأَمَر النَِّبيُّ . َوَال َتُرُدُه  َوُتْمِسُكُه
 قال ابن ـ )٢(  وهو مقبولـالرمحن بن غنج  حممد بن عبد:  وتابع جويرية.  )١( )) صدوق ((

الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع  مسعت أيب وذكر احلديث الَّذي رواه عبد ((:  أيب حامت
وذكره  ـ )) ...ْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه َآاَنِت اْلَمْخُزوِميَُّة َتْسَتِعيُر ا ((:  عن ابن عمر قال

الرمحن بن غنج عن نافع أن   عن حممد بن عبدالليث بن سعد:  روى هذا احلديث:   قال أيبـ
. َأنَّ اْمَرَأًة َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع ثمَّ َتْجَحُدُه  ((صفية بنت أيب عبيد أخربته 

 ومل يروه عن أيوب  مرسالً وهذا أشبهـيف قصة طويلة  ـ ))  ِبَقْطِع َيِدَهاَفَأَمَر النَِّبيُّ 
وقد أشار أبو داود إىل أن جويرية تردد فيه هل هو عن ابن عمر أو عن .  )٣( )) إال معمر
رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن  ((:  وجزم ابن غنج بأنه عن صفية فقال )٤( صفية

َهْل ِمِن :  َقاَم َخِطيًبا َفَقاَل  النَِّبيَّ َوَأنَّ ((:  ، زاد فيه صفية بنت أيب عبيد
مراٍت ، وِتلْك شاِهدةٌ ، فَلَم  ثَالثَ )) اْمَرَأٍة َتاِئَبٍة ِإَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوِلِه ؟

كَلَّمتت لَمو قُمِت أَِبي (( ، تةَ ِبنِفيص ناِفٍع عن نٍج عغَن ناب اهورٍد ويبقَالَ ِفيِه .  ع :
ِهدا فَشهلَي٥( )) ع( .  

 متابعة صحيحه وخالفه ـوعلى هذا فأيوب مل يتابع يف روايته عن نافع عن ابن عمر 
 ـ ومها ليسا يف قوة أيوب ـجويرية وابن غنج :  غريه ممن شاركه يف الرواية عن نافع ومها

ومل أقف عليه من .  ازي كما مر آنفاًوجعاله عن نافع عن صفية ورجح هذا أبو حامت الر
  . حديث ابن عمر من غري هذا الطَّريق

 وحكي ـالرزاق عن معمر   عن عبدـوقد ورد هذا احلديث ذا اللفظ من طريق آخر 
الرزاق هذا احلديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن   فقد روى عبدـفيها التفرد أيضاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
  ) . ـ الدباسي ١٣٦١ رقم ١٥٨ ـ ٢/١٥٧ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   .طريق جويرية عن نافع عن صفية ـ بال تردد ومل أقف على الرواية اليت تردد فيهاوقد سبق أن أبا عوانة أخرجه من     )٤(
   ) .٢/٥٤٤ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
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٣٣٠ 

َرَأٌة َمْخُزوِميٌَّة َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه ، َفَأَمَر َآاَنِت اْم ((:  عائشة قالت
 َأْن ُتْقَطَع َيُدَها ، َفَأَتى َأْهُلَها ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َفَكلَُّموُه النَِّبيُّ 

... (( )١( .  

،  )٣( ، وعبد بن محيد )٢( أمحد:  الرزاق رواه مجع من أصحابه منهم وعن عبد
امرأة  ((:  ويف حديثهم كلهم.  )٦( ، وحممد بن حيىي )٥( ، وعباس بن عبد العظيم )٤( والدبري

  . )) خمزومية تستعري املتاع وجتحده

أما معمر .  الرزاق أحد يف روايته هذا احلديث عن معمر فيما وقفت عليه ومل يتابع عبد
وأا خمالفة .   بالتفرد)) َحُدُهَتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْج ((عن الزهري فأعل البيهقي روايته 

 يبلقول الن )) وأما رواية معمر عن  ((:  وقال.  )٧( )) َلْيَس َعَلى الَخاِئِن َقْطٌع
  . )٨( )) الزهري فهي منفردة والعدد أوىل باحلفظ من الواحد

  .  ؟)) َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه ((:  فهل انفرد معمر عن الزهري بقوله

א : א

:  وهم:  شارك معمراً عن الزهري يف رواية هذا احلديث مجع من أصحاب الزهري
وليس يف حديث هؤالء ذكر .  الليث ويونس بن يزيد وإمساعيل بن أمية وإسحاق بن راشد

  . )١٠( وحديث الليث ويونس يف الصحيحني )٩( )) سرقت ((العارية وإمنا فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٨٨٣٠ رقم ١٠/٢٠١ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )١(
   ) .٢٥٢٨٤ رقم ٦/١٦٢ ( )) املسند ((    )٢(
   ) .١٦٨٨ رقم ٣/١٣١٦ ( )) صحيح مسلم ((    )٣(
   ) .٦٢٣٨ رقم ٤/١١٨ ( )) مسند أيب عوانة ((    )٤(
   ) .٤٣٩٧ رقم ٢/٥٤٤ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .٨٠٤ رقم ٢٠٤: ص (  البن اجلارود )) املنتقى (( و )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٤٣٩٢ رقم ٢/٥٤٢( أخرجه أبو داود     )٧(
   ) .٨/٤٥٥ ( )) السنن الكربى ((    )٨(
  .بتصرف يسري  ) ١٢/٩٢ ( )) الفتح ((قاله ابن حجر يف     )٩(
، وحديث  ) ١٦٨٨ رقم ٣/١٣١٥( ومسلم  ) ٦٤٠٥ رقم ٦/٢٤٩١( البخاري : أخرج حديث الليث     )١٠(

   ) .١٦٨٨ رقم ٣/١٣١٥( ، ومسلم  ) ٤٠٥٣ رقم ٤/١٥٦٦( يونس أخرجه البخاري 
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٣٣١ 

  :  على ذكر العارية يف هذا احلديث منهمإال أَنه وجد من وافق معمراً
  :  كاتب الليثـ بن صاحل ا  عبدـ ١

أخرج حديثه أبو داود من طريقه عن الليث قال حدثين يونس عن ابن شهاب قال كان 
 ـ َتْعِني ُحِليًّا ـاْسَتَعاَرِت اْمَرَأٌة  ((:   قالتـ عنها ا رضي ـعروة حيدث أن عائشة 

ُأَناٍس ُيْعَرُفوَن َوال ُتْعَرُف ِهَي ، َفَباَعْتُه ، َفُأِخَذْت ، َفُأِتَي َعَلى َأْلِسَنِة 
 ، َفَأَمَر ِبَقْطِع َيِدَها ، َوِهَي الَِّتي َشَفَع ِفيَها ُأَساَمُة ْبُن ِبَها النَِّبيُّ 

  . )١( ))  َما َقاَلَزْيٍد ، َوَقاَل ِفيَها َرُسوُل اللَِّه 
 وأعلها بالتفرد واملخالفة ملا هو معروف من حديث الليث وأورد البيهقي هذه الرواية

 بن وهب عن ا  عبدـ أي خالف الليث فيما رواه عنه كاتبه ـوخالفه  ((:  ويونس فقال
َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهمَُّهْم  (( ـ عنها ا رضي ـعن الزهري عن عروة عن عائشة :  يونس فقال

 ، )) ... ِفي َغْزَوِة اْلَفْتِح َقْت ِفي َعْهِد النَِّبيِّ َشْأُن اْلَمْرَأِة الَِّتي َسَر
  . ـ بن املبارك عن يونس عن الزهري ا وكذلك قاله عبد

َأنَّ  (( ـ عنها ا رضي ـورواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
   .)) ...ُقَرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت 

فأما رواية الليث عن يونس عن الزهري يف العارية فإمنَا رواها أبو صاحل عن  ((:  مثّ قال
  . )٢( )) الليث وخالفه ابن وهب وابن املبارك وروايتهما أوىل بالصحة من رواية أيب صاحل

:  حدثين يونس عن ابن شهاب:   وقال الليثـ معلقاً بصيغة اجلزم ـقال البخاري :  قلت
َأنَّ اْمَرَأًة َسَرَقْت ِفي َغْزَوِة اْلَفْتِح ، َفُأِتَي ِبَها  ((ربين عروة بن الزبري أخ

  . )٣( )) ... ، ُثمَّ َأَمَر َفُقِطَعْت َيُدَها َرُسوُل اللَِّه 
وهذا الَّذي جزم به البخاري عن الليث عن يونس خيالف يف لفظه ما ورد عن أيب 

 عارية يف حديث الليث لتفرد أيب صاحل ا وخمالفته املعروففال يصح ذكر ال:  وعليه )٤( صاحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٣٩٦ رقم ٢/٥٤٤ ( )) داود  سنن أيب((    )١(
   ) .٤٥٥ ـ ٨/٤٥٣ ( )) سنن البيهقي الكربى ((    )٢(
   ) .٢٥٠٥ رقم ٢/٩٣٧ ( )) صحيح البخاري ((    )٣(
 وصله أبو داود من طريقه ـ أي من طريق الليث ـ (( ) : ٥/٣٠٥ ( )) الفتح ((قال احلافظ ابن حجر يف     )٤(

= 
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٣٣٢ 

  . )١( )) صدوق كثري الغلط ((من حديث الليث ويونس ال سيما وأبو صاحل وصف بأنه 

  .  ويف ثبوا عنه نظرـورد عنه كذلك ذكر العارية :   أيوب بن موسىـ ٢

:   قالـ ابن عيينة  هوـفقد أخرج النسائي عن إسحاق بن إبراهيم قال أخربنا سفيان 
قيل لسفيان من .   وذكره)) ...َآاَنْت َمْخُزوِميٌَّة َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َفَتْجَحُدُه  ((

  . )٢( ا؟ قال أيوب ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء  ذكره

  .  كأنه يفيد عدم اجلزم)) اإن شاء  ((:  قلت وقوله

 ا احلديث إسناداً ومتناً على سفيان مما يشعر بعدم ضبط سفياناختلف النقلة يف هذوقد 
  . له

  . )٣( سرقت:  فقد رواه حممد بن منصور عنه عن أيوب بن موسى بلفظ

 ُأِتَي النَِّبيُّ  ((:   بن موسى عنه عن أيوب بن موسى بلفظاورواه رزق 
  . )٤( )) ...ِبَساِرٍق َفَقَطَعُه 

:   بلفظـ ومل يذكر أيوب ـروق عنه عن الزهري ورواه علي بن سعيد بن مس
  . )٥( )) سرقت ((

  . وذا يظهر أن االضطراب فيه من سفيان

:  ومنهم من يقول )) سارق (( ومنهم من يقول )) سرقت ((:  فالنقلة عنه منهم من يقول
 أن بل قد ورد.  وأحياناً عن أيوب عن الزهري وأحياناً عن الزهري.  )) تستعري املتاع ((

  . سفيان إمنا أخذه من كتاب أيوب بن موسى عن الزهري ومل يروه عنه وال عن الزهري

ذهبت :  حدثنا سفيان قال:  ـ أي ابن املديين ـوحدثنا علي  ((:  فقد قال البخاري
:  ؟ قال قلت لسفيان فلم حتتمله عن أحد.  ، فصاح يب أسأل الزهري عن حديث املخزومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

   .))... بغري هذا اللفظ 
   .))تقريب  ال((    )١(
   ) .٧٣٤٠ رقم ٧/١٤(  للنسائي )) السنن الكربى ((    )٢(
   ) .٧٣٤١ رقم ٧/١٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٧٣٤٣ رقم ٧/١٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٧٣٤٢ رقم ٧/١٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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٣٣٣ 

 ا  رضيـه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وجدته يف كتاب كان كتب
 َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها : َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َبِني َمْخُزوٍم َسَرَقْت ، َفَقاُلوا  (( ـعنها 

  . )١( )) ...؟ 

 وهي تدفع كل ما ورد عن )) سرقت ((وهذه الرواية تدل على أا عند سفيان بلفظ 
  . سفيان بلفظ العارية

  :  وورد من حديث شعيب بن أيب محزة أيضاً وفيه ذكر العارية كذلكـ ٣

حدثنا بشر بن شعيب قال أخربين :  أخربنا عمران بن بكار قال:  أخرجه النسائي قال
اْسَتَعاَرِت اْمَرَأٌة َعَلى َأْلِسَنِة  ((:  أيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

َرُف ُحِليًّا ؛ َفَباَعْتُه َوَأَخَذْت َثَمَنُه ، َفُأِتَي ِبَها ُأَناٍس ُيْعَرُفوَن َوِهَي ال ُتْع
ُثمَّ َقَطَع ِتْلَك ...  ، َفَسَعى َأْهُلَها ِإَلى ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرُسوُل اللَِّه 

  . )٢( )) اْلَمْرَأَة

  . )٣( وأخرجه أبو عوانة بلفظه من الطَّريق نفسه

لصحة بناء على ظاهر إسناده وفيه متابعة وهذا الطَّريق غري مدفوع عن ا:  قلت
  . معمر حلديث

متابعة :  وأقوى متابعة له.  أن معمراً توبع يف ذكره العارية:  ويترتب على ما سبق
  . وبقة املتابعات ال تسلم من مقال.  شعيب بن أيب محزة

عن أيب منها ما ورد .  وورد يف آثار مرسلة ذكر العارية يف خرب هذه املرأة الَّيت قطعت
  . )٥( وعن سعيد بن املسيب )٤( الرمحن بن احلارث بكر بن عبد

وهذه اآلثار تدعم ما ورد يف احلديث املرفوع من أن القطع كان بسبب جحد العارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ١٢/٩٢ ( )) الفتح ((افظ ابن حجر يف وينظر ما قاله احل ) ٣٥٢٦ رقم ٣/١٣٦٦ ( )) صحيح البخاري ((    )١(

  .إذ أنه ذكر االختالف على سفيان يف هذا احلديث يف سنده ومتنه 
   ) .٧٣٤٤ رقم ٧/١٦ ( )) الكربى ((    )٢(
   ) .٦٢٣٩ رقم ٤/١١٨ ( )) مسند أيب عوانة ((    )٣(
   ) .١٨٨٣٢ رقم ١٠/٢٠٣ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٤(
   ) .٧٣٣٨ رقم ٧/١٤ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١٨٨٣٣ رقم ١٠/٢٠٣ ( ))  املرجع نفسه((    )٥(
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٣٣٤ 

  . الَّذي مل يتفرد معمر بروايته عن الزهري

استعارت  ((:  وجزم مجاعة بأن معمراً تفرد عن الزهري بقوله ((:  قال ابن حجر
والذي اتضح يل أن احلديثني حمفوظان عن  (( وليس كذلك بل تابعه شعيب )) وجحدت

ويظهر أن .  وهذا مجع حسن:  قلت )١( )) الزهري وأنه كان حيدث تارة ذا وتارة ذا
 فلعلهما )) َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه (( و )) سرقت ((الزهري قد ال يرى الفرق بني 

ولرمبا كان كذلك عند الليث فتارة يرويه أحدهم ذا اللفظ وتارة يرويه .  دعنده مبعىن واح
وال تنايف بني ذكر جحد العارية  ((:  قال ابن القيم.  باللفظ اآلخر فنقل عنهما على الوجهني
وذا يزول اإلشكال :  قلت.  )٢( )) م السرقةـوبني السرقة فإن ذلك داخل يف اس

أعلم وا .  

أن معمراً روى حديث املرأة الَّيت تستعري املتاع وجتحده من حديث أيوب  : والخالصة
.  ورواه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.  )٣( عن نافع عن ابن عمر ومل يتابع عليه

 إال أَنه توبع على هذه اللفظة )) سرقت ((:  وأكثر أصحاب الزهري خالفوه يف لفظه فقالوا
  . ووردت متابعات أخرى فيها مقال.  تابعه شعيب بن أيب محزة

وذا يكون  )٤( فانتفى تفرده الَّذي سبق أن ذكره البيهقي وأعل به حديث العارية
حديث العارية الَّذي رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورد له شاهد من حديث 

  . عائشة يدل على ثبوت متنه فبقى النظر يف تفرد معمر بسنده

@Ýçc@ÑÓìß@sí†¡@lìíc@åÇ@ŠàÈß@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛaII òí‰bÈÛa@†zu HH N@ @

 هد ورجح أَنأعل أبو حامت الرازي حديث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بالتفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢/٩٢ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٢١١/ ٦ ( )) ذيب السنن ((    )٢(
واألقرب أن هذا الطريق مع قوة ظاهر إسناده معلول كما قال أبو حامت الرازي ، وال يبعد أنه اشتبه على     )٣(

ويستدل على . طريق الزهري عن عروة عن عائشة : بالطريق اآلخر ) د الرزاق أو معمر إما عب( أحد رواته 
ال سيما وطريق نافع عن ابن عمر جادة . التفرد ، واملخالفة يف كونه روي مرسالً ال مرفوعاً : إعالله بأمرين 

  .تسبق إليها األلسنة 
   ) .٣١٥( سبق ص     )٤(
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٣٣٥ 

  . ومل خيرجه أحد ممن اشترط الصحة.  )١( مرسل

  : قرائن رّده هي

ريق متابعة تفرد معمر به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ومل يتابع على هذا الطَّ  ـ ١
مثّ أَنه خمتلف فيه على نافع منهم من رفعه عنه ومنهم من جعله عنه مرسالً .  صحيحة

  . )٢( )) فاحلديث خمتلف على نافع يف إسناده ((:  قال البيهقي

أن هذا اإلسناد إسناد جليل ورجاله أئمة حفاظ وقد اعتىن الناس حبديثهم فكيف   ـ ٢
ال يرويه عن نافع إال أيوب وال يرويه عن أيوب إال معمر يرويه عن ابن عمر إال نافع و ال

  ... )٣( فمثل هذا التفرد يستغرب

أن طريق نافع عن ابن عمر جادة مسلوكة تسبق إليها األلسن فال يؤمن فيها حصول   ـ ٣
 ـ زوجة ابن عمر ـفاحلديث معروف من حديث نافع عن صفية بنت أيب عبيد .  الوهم

الرزاق فيسلك   فال يبعد أن يهم فيه أيوب أو معمر أو عبدـ كما سبق بيانه ـمرسالً 
  . ، وحيصل التفرد )) عن نافع عن ابن عمر ((:  اجلادة يف قوله

ézz•ë@éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

، وأورده ابن حجر شاهداً حلديث املخزومية الَّيت  )٤( فقد أخرجه أبو عوانة يف صحيحه
أخرج  ((:   رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة فقالتستعري املتاع وجتحده الَّذي

:   من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر)) صحيحه ((أبو داود والنسائي وأبو عوانة يف 
 َأنَّ اْمَرَأًة َمْخُزوِميًَّة َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه ، َفَأَمَر النَِّبيُّ  ((

 بن عمر ا أخرجه النسائي وأبو عوانة أيضاً من وجه آخر عن عبيد ، و)) ِبَقْطِع َيِدَها
:  وذكره األلباين وقال.  ويفهم من سياقه أَنه يقويه.  )٥( )) استعارت حلياً ((عن نافع بلفظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ الدباسي ١٣٦١ رقم ٢/١٥٨ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .١٧٧٩٣ رقم ٨/٤٥٥ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
  
 صاعد ابن: يف ترمجة  ) ١٤/٥٠٤(  )) سري أعالم النبالء (( والذهيب يف ) ١/٤٥٩( للخليلي  )) اإلرشاد ((ينظر     )٣(

.  
   .))خريج  الت((مضى يف     )٤(
   ) .١٢/٩٢ ( )) الفتح ((    )٥(
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٣٣٦ 
وقد تابعه ...  وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني وله شاهد من حديث عائشة به ((

  . )١( )) ... ر عن نافع عن ابن عما عبيد

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده إذ أن رجاله من رجال الشيخني  ـ ١

 ا  عبيدمثّ ِإنه ورد عن.  ابن عمر متابعة تامةأن أيوب توبع يف روايته عن نافع عن   ـ ٢
وال ميتنع عقالً أن حيدث به .  بن عمر عن نافع مرسالً مما يدل على أن له عن نافع أصالً

  . صفية بنت أيب عبيد الثقفي:  رة عن ابن عمر وتارة عن زوجة ابن عمرنافع تا

  .  عنهااأن له شاهداً بلفظه من حديث عائشة رضي   ـ ٣

…ČŠÐŞnÛa@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ  ـ ١

دعاة  مـ السيما إن كان رجال اإلسناد من رجال الشيخني ـوصحة ظاهر اإلسناد   ـ ٢
 إذا راعى الناقد ظاهر اإلسناد وضعف ـلتصحيح احلديث وقبوله حتى وإن كان معلوالً 

  . عنده مراعاة العلل

 مما يعين أَنه يرجحه )) وهذا أشبه ((:  أورد أبو حامت الرازي احلديث املرسل وقال عنه  ـ ٣
 وهذا يعين أن )) معمرمل يرو عن أيوب إال  ((:  مثّ حكى التفرد يف احلديث املرفوع فقال

حكايته للتفرد ذا اللفظ مل تكن رد الوصف وإمنا مضمنة اإلعالل على ما يدل عليه 
  . سياق كالمه

 يدل على )) مل يرو عن أيوب إال معمر ((:  قول أيب حامت الرازي بعد ترجيح املرسل  ـ ٤
 على أن التفرد عنده من وهذا يدل.  أَنه استدل على ترجيح املرسل على املرفوع بالتفرد

  . قرائن العلّة

التحري يف قبول دعوى التفرد فقد ال يثبت ومن ذلك أن البيهقي يف حديث   ـ ٥
.  املخزومية الَّذي رواه معمر عن الزهري أعله بأن معمراً تفرد به عن أصحاب الزهري

، أو أا مل  ع عليهاولعل البيهقي مل يطل.  وأظهرت الدراسة أَنه مل ينفرد به بل توبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨/٦٦ ( )) إرواء الغليل ((    )١(
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٣٣٧ 

وهذه إحدى الركائز الَّيت تتسبب يف اختالف احلكم بني األئمة على .  تصح عنده
  . ورداً احلديث الفرد قبوالً

  . سلوك اجلادة من أسباب التفرد  ـ ٦

  

  

  

  

  

  

  



  

٣٣٨  

Š’Ç@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
ن ثابت أخربنا معمر ع:   )١٠٣٣٣ رقم ٦/١٥٥ ( )) مصنفه ((الرزاق يف  قال عبد

اْمَرَأًة ِمَن اَألْنَصاِر  َعَلى ُجَلْيِبيٍب َخَطَب النَِّبيُّ  ((:  البناين عن أنس قال
َفَنَعْم ِإًذا ،  : َحتَّى َأْسَتْأِمَر ُأمََّها ، َفَقاَل النَِّبيُّ  : َفَقاَل. ِإَلى َأِبيَها 

الَها اللَُّه ِإًذا : ، َفَقاَلْت  َلَهاَقاَل َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ِإَلى اْمَرَأِتِه َفَذَآَر َذِلَك 
؟   ِإالَّ ُجَلْيِبيًبا ، َمَنْعَناَها ِمْن ُفالٍن َوُفالٍنَما َوَجَد َرُسوُل اللَِّه 

َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ُيِريُد َأْن ُيْخِبَر : َواْلَجاِرَيُة ِفي ِسْتِرَها َتْسَتِمُع ، َقاَل 
َأُتِريُدوَن َأْن َتُردُّوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه : ْلَجاِرَيُة ا ِبَذِلَك ، َفَقاَلِت النَِّبيَّ 
 َفَتَزوََّجها ، ُثمَّ ُفزَِّع : َقاَل ...  ؟ ِإْن َآاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم َفَأْنِكُحوُه! َأْمَرُه

ا ِمَن َأْهُل اْلَمِديَنِة َفَرِآَب ُجَلْيِبيٌب َفَوَجُدوُه َقْد ُقِتَل َوَوَجُدوا َحْوَلُه َناًس
َفَلَقْد َرَأْيُتَها َوِإنََّها َألْنَفق ِبْنٍت ِفي : اْلُمْشِرِآيَن َقْد َقَتَلُهْم ، َقاَل َأَنٌس 

   .)) اْلَمِديَنِة

  . )١( هذا احلديث تفرد به معمر بن راشد عن ثابت عن أنس

א א : א
يمن ثقة ثبت فاضل إال أن معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل ال ((

  . )٣( عابد ثقة:  وثابت البناين )٢( )) ... يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ١٢٣٧٨ رقم ٣/١٣٦ ( )) مسنده ((الرزاق اإلمام أمحد يف  احلديث رواه عن عبد
 )) صحيحه ((بان يف  ومن طريقه أخرجه ابن حـ ابن راهويه ـوإسحاق بن إبراهيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٥٧ ( )) شرح علل الترمذي ((على ما تضمنه قول ابن رجب اآليت يف     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٣٣٩ 

 )) املنتخب ((عبد بن محيد كما يف :  الرزاق ورواه أيضاً عن عبد ) ٤٠٥٩ رقم ٩/٣٦٥ (
  .  )١٢٤٣ رقم ٢/٢٥٤ (

رواه أمحد :  وقال ) ١٥٩٧٨ رقم ٩/٦١٥ ( )) جممع الزوائد ((وقد ذكره اهليثمي يف 
  . ورجال أمحد رجال الصحيح...  )١( والبزار

אאא W 
وال من تابع معمراً يف روايته .  الرزاق يف روايته عن معمر مل أقف على من تابع عبد

  . ثابت عن

.   وهو من أثبت الناس يف ثابتـمحاد بن سلمة :  وقد شارك معمراً يف الرواية عن ثابت
 َآاَن ِفي َأنَّ النَِّبيَّ  (( وخالفه يف إسناده فجعله عن ثابت كنانة بن نعيم عن أيب برزة

َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد ؟ : َلُه ، َفَأَفاَء اللَُّه َعَلْيِه ، َفَقاَل َألْصَحاِبِه َمْغًزى 
َلِكنِّي َأْفِقُد ُجَلْيِبيًبا َفاْطُلُبوُه ، : َقاَل ... َوُفالًنا  َنَعْم ، ُفالًنا َوُفالًنا: َقاُلوا 

 َقْد َقَتَلُهْم ُثمَّ َقَتُلوُه ، ى َجْنِب َسْبَعٍةَفُطِلَب ِفي اْلَقْتَلى ، َفَوَجُدوُه ِإَل
َهَذا ! َقَتَل َسْبَعًة ُثمَّ َقَتُلوُه ؟:  ، َفَوَقَف َعَلْيِه َفَقاَل َفَأَتى النَِّبيُّ 

َفَوَضَعُه َعَلى َساِعَدْيِه ؛ : َقاَل . ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه ، َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه 
َفُحِفَر َلُه َوُوِضَع ِفي َقْبِرِه ، َوَلْم :  ، َقاَل  َساِعَدا النَِّبيِّ َلْيَس َلُه ِإالَّ
  ، والنسائي يفـ واللفظ له ـ ) ٢٤٧٢  رقم٤/١٩١٨ (أخرجه مسلم  . )) َيْذُآْر َغْسًال

مطوالً وقال  ) ١٩٧٢٩ رقم ٤/٤٢١ (، وأمحد  ) ٨١٨٩ رقم ٧/٣٤٧(  )) الكربى ((
ا حدث به يف الدنيا أحد إال محاد بن سلمة ؛ ما أحسنه من م:   بن أمحد عقبها عبد

وهذا احلديث ال نعلم  ((:  وقال ) ٤٤٩١ رقم ١٠/٣٦٢(  )) مسنده (( يف والبزار.  حديث
وكذا أخرجه ابن حبان .  رواه إال أبو برزة ، وال نعلم له طريقاً عن أيب برزة إال هذا الطَّريق

  .  )٤٠٣٥ رقم ٩/٣٤٣ ( )) صحيحه ((يف 

sí†§a@aˆèi@ãc@åÇ@oibq@åÇ@ŠàÈß@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

وسئل أبو زرعة عن  ((:  ضعف هذا احلديث بعض أهل العلم فقد قال ابن أيب حامت
وروى محاد بن سلمة ...  حديث اختلف على ثابت البناين فروى معمر عن ثابت عن أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ومل أقف عليه فيه فلعله يف اجلزء الَّذي مل يطبع     )١(
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٣٤٠ 

 أبو زرعة عن أيب برزة أصح من حديث فقال...  عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أيب برزة
  . )١( )) ثابت

 أَنه حدث عن ثابت عن أنس عِن ـ أي على معمر ـومما أنكر عليه  ((:  وقال ابن رجب
 يبالنثابت عن كنانة بن نعيم عن أيب برزة   حبديث جليبيب اهووأخطأ يف إسناده إمنَا ر ،

 يبِن النعوهذا احلديث  ((:  مثّ أن قول البزار.  )٢( )) لمة عن ثابت وكذا رواه محاد بن س
  .  يقتضي إعالله من حديث أنس الَّذي رواه معمر)) . ال نعلم رواه إال أبو برزة

א מ א א : א
  . )٣( أن معمراً ضعف حديثه عن ثابت خاصة  ـ ١
بدالً من .  )) ثابت عن أنس ((:  ادة فقالوسلك فيه اجل )٤( أَنه انقلب عليه إسناده  ـ ٢

 رواه عن ثابت عن ـأن محاد بن سلمة :   ودليل ذلك)) ... ثابت عن كنانة ((:  قوله
من خالف محاد بن سلمة يف ثابت  ((:  قال ابن معني.  كنانة بن نعيم عن أيب برزة

  . )٥( )) فالقول قول محاد
والضياء املقدسي يف  )٦( كما سبق ـابن حبان : فقد صححه وقد قبله بعضهم ، 

  : ولعل مبىن ذلك على )٧( إسناده صحيح:   قال)) املختارة ((
  . صحة ظاهر إسناده  ـ ١
  . )٨( أَنه من أحاديث الفضائل الَّيت يتساحمون عادة يف روايتها  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠١٢ رقم ١/٦٩٤ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .٢/٦٥٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٢/٦٥٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
  .إذ أنه مل يتابع عن معمر . أو على عبد الرزاق     )٤(
   ) .٣/١٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٣٢١( ص     )٦(
   ) .١٨٠٠ رقم ٥/١٧٧ ( )) املختارة ((    )٧(
 )) األنوار الكاشفة ((يف : قال املعلمي . للخطيب  ) ٢/٩١ ( )) اجلامع ((و  ) ٢١٣: ص  ( )) الكفاية ((    )٨(

 ومنهم ـ أي من األئمة ـ من إذا وجد احلديث غري شديد الضعف وليس فيه حكم وال (( ) : ٨٨:  ص (
فضيلة عمل متفق عليه كاحملافظة على الصلوات يف مجاعة وحنو ذلك مل ميتنع من روايته ، فهذا سنة إمنا هو يف 

= 
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٣٤١ 

 مع أَنه على األرجح ـ، وكأن املقدسي عده شاهداً له  أَنه ثبت من حديث أيب برزة  ـ ٣
روى مسلم  ((:  ـ فقد قال الضياء بعد أن رواه من حديث معمر عن ثابت ـلب عنه منق

يف صحيحه قصة جليبيب ذا السياق عن إسحاق بن عمر بن سليط عن محاد بن سلمة 
عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أيب برزة األسلمي فيكون ثابت البناين حفظه عن أنس 

  . )١( ))  أعلمواظ بلفظ وحفظه عن كنانة عن أيب برزة بلف

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

فمعمر متكلم يف .  تفرد الثِّقة عن شيخ ضعف فيه مظنة أَنه أخطأ يف حديثه هذا  ـ ١
ورد أيب زرعة الرازي هلذا احلديث يدل على أَنه قد يرد .  )٢( خصوص روايته عن ثابت

.  واألقرب أَنه رده ألنَّ راويه املتفرد قد خالفه من هو أوثق منه.  ثِّقةبعض ما تفرد به ال
  . وبالتايل ال يتوجه القول بأنه رده للتفرد وحده

معرفة احلديث من طريق معني حتى يشتهر به مما يعل به حديث من تفرد به من غري   ـ ٢
وهذا احلديث ال نعلم رواه إال  ((:  ويؤخذ هذا من قول البزار.  هذا الطَّريق املشهورة

فقوله هذا يقتضي إنكاره .  )٣( )) أبو برزة وال نعلم له طريقاً عن أيب برزة إال هذا الطَّريق
  . من حديث أنس

كمخالفة .  مما يعرف به خطأ الراوي املتفرد أن خيالف من هو أوثق منه يف شيخه  ـ ٣
  . معمر حلماد بن سلمة

ومما يستدل به على .  بدل بعض رجال اإلسناد بغريهمأن ي:  من أسباب التفرد  ـ ٤
وهو ما يسمى بسلوك .  أن رجال اإلسناد املنقلب هو مما تسبق إليه األلسنة:  ذلك

  . )كثابت عن أنس يف هذا احلديث  (اجلادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

غري أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد يف فضيلة ألمر خاص قد ثبت . هو املراد يف عبارام 
فبىن على هذا جواز أو . يام الليل فإا داخلة يف مجلة ما ثبت من شرع ق. كقيام ليلة معينة . شرعه يف اجلملة 

   .))وقد بني الشاطيب يف االعتصام خطأ هذا الفهم . استحباب العمل بالضعيف 
   ) .١٨٠٠ رقم ٥/١٧٧ ( )) املختارة ((    )١(
   ) .٣٢١( سبق ص     )٢(
   ) .٤٤٩١ رقم ١٠/٣٦٢ ( )) مسند البزار ((    )٣(
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٣٤٢ 

، وذا يظهر ضعف  ظهر من هذا احلديث أن األئمة يردون بعض ما تفرد به الثِّقة  ـ ٥
  . لثِّقة مقبول مطلقاًتفرد ا:  من قال

  

  

  



  

٣٤٣  

Š’Ç@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن :   )٣٠٢٤ رقم ٤/٢٠ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

َمْن  ((:   قالالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أَنَّ النيب  عبد
مل يرو هذا احلديث عن ابن :  وقال.  )) َنْثِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْح: َحَلَف َفَقاَل 
  . طاووس إال معمر

א א : א
.  )٢( ثقة حافظ:  الرزاق وعبد )١(  سبقت ترمجته)) ثقة ثبت فاضل:  معمر بن راشد ((

  . )٣( وبقية رواته ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . عن معمر به ) ١٦١١٨ رقم ٨/٥١٧ ( )) مصنفه ((الرزاق يف  احلديث أخرجه عبد

مرسالً من طريق آخر عن معمر عن  ) ١١٣٣٣ رقم ٦/٣٩٠( وأخرجه كذلك فيه 
ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َفَلُه ُثْنَياُه َما َلْم َيُقْم : َمْن َحَلَف َفَقاَل  ((:  طاووس عن أبيه
  . )) ِمْن َمْجِلِسِه

  . الرزاق عن عبد ) ٨٠٦٩ رقم ٢/٣٠٩ ( )) مسنده ((وأخرجه أمحد يف 

  .  وأعله كما يأيتـعن حيي بن موسى  ) ١٥٣٢ رقم ٤/٩٢( وأخرجه الترمذي 

  . ـعن حممود بن غيالن  ) ٦٥٦:  ص ( )) العلل الكبري ((و كذلك يف 

 )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٣٨٥٥ رقم ٧/٣٠ ( )) اتىب ((وأخرجه النسائي يف 
  . من طريق نوح بن حبيب ) ٤٣٤١ رقم ١٠/١٨٣ (

  . عن العباس بن عبد العظيم العنربي ) ٢١٠٤ رقم ١/٦٨٠( وأخرجه ابن ماجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩٧( ص سبق     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(



Š’Ç@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣٤٤ 

من طريق أيب بكر  ) ٦٢٤٦ رقم ١١/١٢٠ ( )) مسنده ((وأخرجه أبو يعلى يف 
  . زجنويه ابن

  . عن السلمي وأيب األزهر ) ٥٩٩٧ رقم ٤/٥٢ ( )) مسنده ((وأبو عوانة يف 

،  ، ونوح بن حبيب ، وحممود بن غيالن إسحاق بن إبراهيم وحيىي بن موسى( كلهم 
) ، وأبو األزهر  ، والسلمي ، وأبو بكر بن زجنويه ، واإلمام أمحد والعباس بن عبد العظيم

  . الرزاق عن معمر به عن عبد

אאא W 
كما مل أقف على .  الرزاق يف رواية هذا احلديث عن معمر مل أقف على من تابع عبد

ومل أقف عليه من .   معمراً عن ابن طاووس وال من تابع ابن طاووس عن أبيهمن تابع
  . حديث أيب هريرة إال من هذا الطَّريق

أخرجه البخاري .  وورد ذا اإلسناد حديث آخر قريب من معىن حديث الباب
الرزاق عن  من حديث عبد ) ١٦٥٤ رقم ٣/١٢٧٥( ومسلم  ) ٤٩٤٤ رقم ٥/٢٠٠٧ (

َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد  ((:  طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قالمعمر عن ابن 
َألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة ِبِماَئِة اْمَرَأٍة ؛ َتِلُد ُآلُّ اْمَرَأٍة ُغَالًما : َعَلْيِهَما السَّالم 

ْم ِإْن َشاَء اللَُّه ، َفَل: ُقْل : َفَقاَل َلُه اْلَمَلُك . ُيَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه 
َيُقْل ، َوَنِسَي ، َفَأَطاَف ِبِهنَّ ، َوَلْم َتِلْد ِمْنُهنَّ ِإالَّ اْمَرَأٌة ؛ ِنْصَف 

ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث ، َوَآاَن َأْرَجى : َلْو َقاَل  ((:   قَالَ النيب )) ِإْنَساٍن
  . )) ِلَحاَجِتِه

  .  بلفظهـعمر مرفوعاً وورد منت حديث الباب عن أيوب عن نافع عن ابن 

:  وقال ) ١٥٣١رقم ٤/٩١( والترمذي  ) ٣٢٦٢ رقم ٢/٢٤٥( أخرجه أبو داود 
 ، ) ٣٧٩٣ ٧/١٢(  )) اتىب (( ، والنسائي يف وأشار إىل إعالله بالوقف )) ... حديث حسن ((

، وابن حبان يف  ) ٦٤١٠ رقم ٢/١٥٣( ، وأمحد  ) ٢١٠٦ رقم ١/٦٨٠( وابن ماجه 
إال أَنه أعل بالوقف على .  من طرق عن أيوب به ) ٤٣٤٢ رقم ١٠/١٨٤ ( )) صحيحه ((

َمْن َحَلَف َفَقاَل  ((:  ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث ((:  ابن عمر قال ابن رجب
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٣٤٥ 

، واختلف  ا  ؛ رفعه أيوب ووقفه مالك وعبيد)) ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َفَال ِحْنَث َعَلْيِه: 
  . )١( )) جيح وأكثرهم رجح قول مالكاحلفاظ يف التر

 موقوفاً وال نعلم أحداً رفعه وهكذا روي عن سامل عن ابن عمر  ((:  وقال الترمذي
يرفعه  وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً ال:  وقال إمساعيل بن إبراهيم.  غري أيوب السختياين

 يبوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النغريهم أن االستثناء إذا كان  و
  . )٢( )) ... موصوالً باليمني فال حنث عليه

 :

:   ورد من نفس الطَّريق الَّذي ورد منه حديث)) من حلف ((:  أن حديث الباب  ـ ١
الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة  عبد:   روامها)) ... ألطوفن ((

أال أن .   مل حينثاإن شاء :  على معىن واحد وهو أن من حلف وقالوكالمها اشتمال 
وهنا يرد احتمال أن اَألول خمتصر من . والثَّاين أطول من اَألول .  ألفاظ احلديثني خمتلفة

  . الثَّاين

 ورد شاهد له بلفظه من حديث )) من حلف ((:  يضعف هذا االحتمال أن حديث  ـ ٢
إال .  )) ألطوفن ((أَنه حديث مستقل غري حديث :  ع مما يعينابن عمر رواه أيوب عن ناف

  . أن هذا الشاهد خمتلف يف رفعه ووقفه

فمن .  أن ترجيح الوقف أو الرفع يف هذا الشاهد يتأثَّر به النظر يف حديث أيب هريرة  ـ ٣
يرجح وقفه على ابن عمر ميكن أن يقوى عنده احتمال وقوع االختصار يف حديث أيب 

ومن رجح رفعه أمكن أن يقال .  إذ ال شاهد له حينئذ مرفوعاً.  )) من حلف ((هريرة 
وقد ظهر أثر هذا االختالف يف موقف األئمة من هذا احلديث .  وجد له شاهد مرفوع
  . قبوالً ورداً كما سيأيت

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 وإمنا أخرجا حديثه )) من حلف ((مل خيرج البخاري وال مسلم حديث أيب هريرة 
 مع )) من حلف ((كما مل خيرجا حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .  )) ألطوفن ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بنحوه  ) ١/٤٢٣( وكذا ذكره يف  ) ٢/٤٧٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٤/٩٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
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٣٤٦ 

وأما البخاري فظهر .  أما مسلم فعدم إخراجه له مشعر بأنه يرجح وقفه.  قوة ظاهر إسناده
 ابن عمر أصحاب نافع رووا هذا عن ((:  ذلك من قوله صرحياً فقد سأله الترمذي عنه فقال

 يبِن النيرويه عن نافع عن ابن عمر ع هموقوفاً إال أيوب فإنإن أيوب يف آخر :   ويقولون
  . )١( )) أمره أوقفه

 وعده خمتصراً من حديثه )) َمْن َحَلَف ((وصرح البخاري بإعالل حديث أيب هريرة 
  . )) َألُطوَفنَّ ((

:   أي حديث أيب هريرةـ هذا احلديث سألت حممد بن إمساعيل عن:  قال الترمذي
الرزاق اختصره من حديث  أخطأ فيه عبد.  هذا حديث خطأ:   فقالـ )) َمْن َحَلَف ((

 يبِن النمعمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عإنَّ ُسَلْيَماَن ْبُن  ((:   قال
  . )٢( )) ...اْمَرَأًة َألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى َسْبِعيَن : َداُوَد َقاَل 

الرزاق  يقال غلط فيه عبد ((:  وتابع البخاري على قوله هذا ؛ أبو عوانة فقال بعد ذكره
والذي يليه هو حديث :  قلت )٣( )) ... إمنا هو خمتصر من احلديث الَّذي يليه

تجاج به وهذا اإلسناد متفق على االح ((:  وذكره كذلك ابن القيم وقال.  )) َألُطوَفنَّ ((
  . وذكر كالم البخاري.  )٤( )) إال أن احلديث معلول

 ألنه مل )) َمْن َحَلَف ((وذا يظهر أن البخاري ومن تبعه مل يقبلوا حديث أيب هريرة 
وحكموا .  )) َألُطوَفنَّ ((:  يرد مرفوعاً من غري هذا الطَّريق وأعلوه بأنه خمتصر من حديث

  . ه تبعة هذا اخلطأ فقد اختلفوا فيهأما من يقع علي.  عليه بأنه خطأ

الرزاق اختصره من حديث معمر عن  أخطأ فيه عبد ((:   قالـ وتبعه غريه ـفالبخاري 
  . )٥( )) ... ابن طاووس

مل يرو هذا احلديث عن ابن  ((:  والطرباين أشار إىل أن تبعة اخلطأ تقع على معمر يف قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٥٦: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )١(
   ) .٤/٩٢ ( )) سنن الترمذي (( ) ٦٥٦: ص (  للترمذي ))لكبري  العلل ا((    )٢(
   ) .٤/٥٢ ( )) مسنده ((كما يف     )٣(
   ) .٤/٣٦٠ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
   ) .٤/٩٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٥(
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٣٤٧ 

وما أشار .  ول أن حكايته التفرد متضمنة لإلعاللوهذا على الق.  )١( )) طاووس إال معمر
.  الرزاق كما مل يتابع عبد.  إليه الطرباين متوجه فإن معمراً مل يتابع على ما تفرد به

  . فاحتمال اخلطأ غري خمتص بأحدمها وكالمها من الكبار

الرزاق بداللة  والذي يظهر أَنه يترجح قول الطرباين وأن الَّذي اختصره هو معمر ال عبد
:   بعد أن روى هذا احلديثـ على ما رواه اإلمام أمحد عنه ـالرزاق نفسه قال  أن عبد

ولعل هذا هو الَّذي دعا الطرباين إىل القول بأن املتفرد به  )٢( معمراً:  يعين) وهو اختصره  (
  . هو معمر

א : אــמ

  . وتفرد معمر به عن ابن طاووس.  الرزاق به عن معمر تفرد عبد  ـ ١

وال يصح مرفوعاً عن غريه .  أَنه ال يعرف عن أيب هريرة من غري هذا الطَّريق  ـ ٢
  . الصحابة من

أن معناه يقارب معىن حديث صح عن أيب هريرة ورد من نفس هذا الطَّريق وهو   ـ ٣
  .  نص البخاري أن هذا احلديث خمتصر منه)) ...َألُطوَفنَّ  ((حديث 

  : ولعل ذلك بناء على )٣(  ابن حبان فقد أخرجه يف صحيحه:وقد صححه من أهل العلم 

  . قوة ظاهر إسناده  ـ ١

 ـ منفرداً برفعه ـورود ما يشهد له من حديث ابن عمر الَّذي رواه أيوب عن نافع   ـ ٢
  . )٤( ، وخالفه غريه وقد صحح ابن حبان هذا الشاهد

الرزاق املختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه  جاء لرواية عبد ((:  قال ابن حجر
أصحاب السنن األربعة وحسنه الترمذي وصححه احلاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب 

  . )٥( )) ... عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/٩٢ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   ) .٨٠٦٩ رقم ٢/٣٠٩٠ ( )) مسند أمحد ((    )٢(
   ) .٣٢٥( ص سبق     )٣(
   ) .٣٢٦( سبق ص     )٤(
   ) .٦١٤ ـ ١١/٦١٣ ( )) الفتح ((    )٥(



Š’Ç@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣٤٨ 
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  .  مظنة اخلطأ والوهمـ ولو من الثِّقة ـرد التف  ـ ١

فقد نظر .  اتضح أن منهج البخاري يف نقد احلديث الفرد يعتمد على تلمس القرائن  ـ ٢
، وقارن هذا احلديث باألحاديث الواردة عن صحابية يف هذا املعىن فرأى بني  إىل خمرجه

ه يقول إن اَألول خمتصر من  تقارباً جعل)) ... ألطوفن (( وبني )) من حلف ((هذا احلديث 
 كما يقول ـإذ أن احتاد املخرج األصل فيه عدم التعدد .  ، بداللة احتاد إسناديهما الثَّاين

وبان من منهج البخاري كذلك أن قوة ظاهر اإلسناد ال تكفي يف .  ـ )١( ابن حجر
لم أن ومن هنا نع.  ، حتى لو كان إسناده متفق على االحتجاج به تصحيح احلديث

  . اإلسناد قد يكون مسلسالً برجال الشيخني ومع ذلك ال يصح ما ورد منه من حديث

إن من أسباب التفرد اختصار احلديث أو روايته باملعىن حبيث يقع التخالف بني   ـ ٣
  . فيبدو كل واحٍد منهما كأنه حديث آخر...  احلديثني

الرزاق وهذا يتضمن  عبدذكر البخاري أن الراوي الَّذي اختصره وأخطأ فيه هو   ـ ٤
وهذا يدل على أن .  وخالفه الطرباين وذكر أن املتفرد به معمر.  القول بأنه تفرد به

، وأن ذلك أمر اجتهادي  حكاية التفرد مشعرة بإعالل احلديث مبن حكي تفرده به
  . ختتلف فيه أنظار النقّاد

ن ينطوي عليه التفرد من علَّة وأنه ظهر من منهج ابن حبان أَنه ال يراعي ما ميكن أ  ـ ٥
  . يصحح على ظاهر اإلسناد
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   ) .٦١٤ ـ ١١/٦١٣ ( )) الفتح ((    )١(



  

٣٤٩  

Š’Ç@…bŞÛa@sí†§a@ @
ثنا :  حدثنا أمحد بن صاحل قال:   )٣٩٦٢ رقم ٢/٤٢٣ ( )) سننه ((قال أبو داود يف 

 بن أيب جعفر عن بكري بن ا أخربين ابن هليعة والليث بن سعد عن عبيد:  ابن وهب قال
َمْن َأْعَتَق َعْبًدا َوَلُه  ((:   ا قال رسول:   بن عمر قالا نافع عن عبداألشج عن 

ذيب  ((قال ابن القيم يف  . )) َماٌل ؛ َفَماُل اْلَعْبِد َلُه ؛ ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَطُه السَّيُِّد
يه  هذا وقد أنكره علا وهذا احلديث يعد يف أفراد عبيد ((:  ) ٥/٤٢٠  ()) السنن
  . )) األئمة

א א : א
وقيل عن أمحد ِإنه لينه وكان .  ثقة...   بن أيب جعفر املصري أبو بكر الفقيها عبيد ((

 وقيل ـمن اخلامسة مات سنة اثنتني  )١( فقيهاً عابداً قال أبو حامت هو مثل يزيد بن أيب حبيب
  . )٣( وبقية رجاله ثقات )٢( )) ع.   وثالثنيـأربع وقيل مخس وقيل ست 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق ابن هليعة والليث بن سعد مجيعاً  ) ٢٥٢٩ رقم ٢/٨٤٥( أخرجه ابن ماجه 
  . ا عن عبيد

 ا من طريق الليث وحده عن عبيد ) ٨٧٢٥ رقم ٩/٣٣٢ ( )) األوسط ((والطرباين يف 
مل يرو هذه األحاديث  ((:  ـيث وقال بعد أن ذكر هذا احلديث مع مجلة أحاد.  بن جعفر
  . ))  بن جعفر إال الليثا عن عبيد

אאא W 
 )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٤٩٦٢ رقم ٥/٣٧ ( )) الكربى ((احلديث أخرجه النسائي يف 

إال أن النسائي . (  من طريق ابن وهب عن الليث وابن هليعة ) ٤٢٤٤ رقم ٥/٢٣٥( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ثقة فقيه  : )) التقريب ((قال ابن حجر عن يزيد يف     )١(
)٢(    ))قريب  الت((.   
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٣٥٠ 

  .  بها عن عبيد ) ـ وذكر آخر ـث عن اللي:  قال

 بن وهب عن ابن هليعة ا من طريق عبد ) ٢٥٢٩ رقم ٢/٨٤٥( وأخرجه ابن ماجه 
  . وحده عنه

 بن جعفر ذكر هذا أبو حامت ا ورواه ابن هليعة عن بكري وأسقط عبيد
.  )) َفَماُلُه ِلْلَباِئِعَمْن َباَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل  ((: ، إمنا هو  هذا خطأ:  وقال )١( الرازي

  ...  بن أيب جعفر عن بكري وال أعلم ابن هليعة مسع من بكريا وإمنَا رواه عبيد

.  )٢( وابن هليعة ضعفه ابن القطَّان وابن مهدي وأمحد وأبو حامت وأبو زرعة وغريهم
فال يعول على .   وتارة عن األشج مما يؤكد أَنه مضطرب فيها وكونه يرويه تارة عن عبيد

  . )٣(  كما قال الطرباينـويبقى املعول عليه رواية الليث عن ابن أيب جعفر .  روايته له

 بن أيب جعفر على رواية هذا احلديث عن بكري بن األشج ا ومل أقف على من تابع عبيد
  . وال من تابعه يف روايته عن نافع ومل أقف عليه من حديث نافع وال من حديث ابن عمر

احلديثُ املشهور الَّذي اختلف :  وأقرب شيء إىل هذا احلديث الَّذي ميكن أن يشتبه به
  . فيه سامل ونافع رفعاً ووقفاً فيما روياه عن ابن عمر

َمِن اْبَتاَع َنْخًال َبْعَد  ((:   يقول ا مسعت رسول:   قالفرواه سامل عن أبيه 
 ، ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُع ، َوَمِن اْبَتاَع َعْبًدا َوَلُه َأْن ُتَؤبََّر َفَثَمَرُتَها ِلْلَباِئِع

  . )٤( )) َماٌل َفَماُلُه ِللَِّذي َباَعُه ، ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُع

َمْن َباَع َنْخًال َقْد ُأبَِّرْت ؛  ((:   قال ا ورواه نافع عن ابن عمر أن رسول
  . )٥( )) ِئِع ، ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُعَفَثَمَرُتَها ِلْلَبا

َمْن َأْعَتَق  ((وطرق هذا احلديث كثرية ويف ألفاظه اختالف إال أَنه ليس يف شيء منها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١٨٣ رقم ٦٩ ـ ٢/٦٨ ( )) علل احلديث ((    )١(
مناسباً ) صدوق (  بأنه )) التقريب ((وال أرى قول ابن حجر يف  ) ١٤٧ ـ ٥/١٤٥ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(

 دل بتضعيف من ضعفه ممن ذكرتحلاله إذا ع.  
  .فقد حكى تفرد الليث به ومل يعتد برواية ابن هليعة له  ) . ٣٣١( سبق ص     )٣(
   ) .١٥٤٣ رقم ٣/١١٧٣ ( )) مسلم ((و  ) ٢٢٥٠ رقم ٢/٨٣٨ ( )) البخاري ((    )٤(
   ) .١٥٤٣ رقم ٣/١١٧٢ ( )) مسلم ((    )٥(
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٣٥١ 

  .  بن أيب جعفرا عبيد:   ؛ هذا الَّذي ذكره عن نافع)) ...َعْبًدا 
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  : رد هذا احلديث مجع من أهل العلم مع أن راويه قد وثق

 بن أيب جعفر من أهل مصر وهو ا  يرويه عبيدـ وقد سئل عنه ـقال اإلمام أمحد 
  . )١( فليس هو فيه بالقوي:  ، كان صاحب فقه وأما يف احلديث ضعيف يف احلديث

 بن أيب ا يث أيضاً إمنَا رواه عبيدوليس هذا احلديث عند ل ((:  وقال أبو حامت الرازي
 يبِن النجعفر عن بكري عن نافع عن ابن عمر ع ))  ٢( )) ...َمْن َباَع َعْبًدا( .  

وقال  )٣( )) وهذا خبالف رواية اجلماعة عن نافع ((:  وذكر البيهقي هذا احلديث وقال
  . )٤( )) فر خالف فيها الناسوأما قصة العتق فإا وهم من ابن أيب جع ((:  ابن القيم

א מ א א א : א

 وعنايته بالفقه أكثر من عنايته باحلديث وبالتايل ـ ليس بالقوي ـ عند أمحد ـأن راويه   ـ ١
  . )٥( مثّ إن األمام أمحد يرى املال للسيد ال للعبد.  فإنه ال حيتمل التفرد مبثل هذا األصل

 )) ...َمْن َباَع َعْبًدا  ((فالناس رووا عن نافع .  أَنه خالف رواية اجلماعة عن نافع  ـ ٢
  . )) ...َمْن َأْعَتَق َعْبًدا  ((:   بقولها وتفرد عبيد

  . أن سياق احلديثني متقاربان وخمرجهما واحد مما يرجح إعالل رواية املتفرد املخالف  ـ ٣

:  فه ومن ذلك ما ورد عن نافع عن ابن عمر من قولهأَنه ورد ما يدل على خال  ـ ٤
العبد وماله لسيده ، فليس على سيِّده جناح فيما أصاب من  ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٤٢٠(  البن القيم )) ذيب السنن ((    )١(
كما رواه ) من باع عبداً (  بلفظ اويشري إىل أنه عند عبيد  ) . ١١٨٣ رقم ٢/٦٩ ( ))يث  علل احلد((    )٢(

فإن كان هذا مراده ) . من أعتق عبداً ( وكأن ظاهر قوله يدل على أنه ليس عند الليث بلفظ . الناس عن نافع 
ه أشهب وابن وهب كما عند رواه عن) من أعتق عبداً : ( فال يصح ؛ ألنه رواه عن الليث مجع من ذا 

   ) .٣٣٢/ ٩(  بن صاحل كما يف األوسط للطرباين اوكاتبه عبد  ) ٣٧ /٥( النسائي يف الكربى 
   ) .٥/٥٣٠ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .٥/٤٢٠ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
   ) .٥/٨٠(  البن القيم )) ذيب السنن ((    )٥(
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٣٥٢ 

ما مالك يا عمري ؟ فإين  ((:    بن مسعود أَنه قال لعمريا ورد عن عبد.  )١( )) ماله
 َعْبًدا َفَماله َمْن َأْعَتَق (( : ))  يقول اللَِّه أريد أن أعتقك ، إين مسعت رسول

  . )٢( )) ِللَِّذي َأْعَتَق

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني من  ((:  وقال.  اوقد صححه األلباين رمحه 
 بن ا وأما تضعيف أمحد لعبيد.  طريق الليث وأما ابن هليعة فإنه سيئ احلفظ ولكنه مقرون

 ا وروى عبد ((:   حنوها وقال)) امليزان ((وقد ذكر الذَّهيب يف .  أيب جعفر فهو رواية عنه
وهذا هو األرجح املوافق لكالم  ((:  )األلباين (  قلت )) ليس به بأس:  ابن أمحد عن أبيه

وهذا ظاهر .  )٣( ))  واحتج به الشيخان)) ثقة ((:  األئمة اآلخرين فقد قال النسائي وابن سعد
  . على الراجح عندهأَنه صححه بناء على حال راويه وأنه ثقة 

أن املعىن الوارد يف احلديث معمول به :  وميكن أن يضاف إىل هذا قرينة أخرى وهي
 أهل املدينة يف أن العبد إذا ـ أي ذه الرواية ـواحتج ا :  عند أهل املدينة قال ابن القيم

  . )٤( )) أعتق فماله له إال أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علَّة احلديث أَنه ضعيف
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 يتضمن ))  بن أيب جعفر إال الليثا مل يرو هذا احلديث عن عبيد ((:  قول الطرباين  ـ ١
.  عدم االعتداد باملتابعة الضعيفة الواردة عن ابن هليعة ويبعد أَنه مل يعلم ا لكثرة من رواها

  . رباين قد حيكي التفرد مع علمه مبتابعة له ضعيفة فال ينقض عليه اوهذا يعين أن الط

 بن أيب جعفر ملا ا أن تفرد الراوي يؤثر سلباً على حاله فاإلمام أمحد ضعف عبيد  ـ ٢
كان يتفقه ليس  ((:  وملا سئل عنه غري مقرون حبديثه هذا قال.  سئل عن هذا احلديث

لراوي له حال يف جممل مروياته وله حال يف احلديث اخلاص مما يعين أن ا )٥( )) ذا بأس
  . الَّذي يتفرد به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠٩٢١ رقم ٥/٥٣٣(  للبيهقي ))ى  السنن الكرب((    )١(
  
   ) .١٠٩١٨ رقم ٥/٥٣٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٦/١٧٢ ( )) إرواء الغليل ((    )٣(
   ) .٥/٨٠ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
   ) .٣١٦٥ رقم ٢/٤٨٢ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٥(
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٣٥٣ 

فإنه إن مل يكن قوياً رد .  يف هذا احلديث برزت العالقة بني الراوي املتفرد وما روى  ـ ٣
  . وإن مل يكن مضعفاً بإطالق عند ذلك الناقد.  ما تفرد به ورمبا ضعف من أجله

ة يف نقد األحاديث األفراد أم يتتبعون خمرج ذلك احلديث ظهر أن من منهج األئم  ـ ٤
ويقارنون بينه وبني ما قاربه من األحاديث عند من روي عنه ورمبا أعلوه مبخالفته ملا هو 

من أعتق عبداً وله  ((:  مشهور يف بابه السيما إن كان خمرجهما واحداً فهذا احلديث
 ، فال يستبعد أن )) ...اَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل َمْن َب ((:   يقارب يف معناه)) ... مال

مثّ .   السيما إن كان املتفرد ا ليس قوياً يف احلديث)) باع (( ب )) أعتق ((تبدل كلمة 
فيقوى احتمال الوهم عند الناقد حينئٍذ وال .  إن كليهما مروي عن نافع عن ابن عمر
  . قة أال يهممينع منه كون الراوي ثقة فليس من حد الثِّ

التفرد بأصل مل يتابع عليه مع توفر الدواعي على نقله مظنة اإلنكار السيما إن كان   ـ ٥
  . طريقُه مشهوراً ونقلته أثبات يعتىن جبمع حديثهم

ولكن باب .  التفرد مع املخالفة من أقوى العالمات الدالة على وهم الراوي املتفرد  ـ ٦
هل فيه :  مثّ اختلف.  فهذا احلديث فيه تفرد.  يها الرتاعاملخالفة واسع وميكن أن يقع ف

  . ؟ خمالفة أم ال

هذا خبالف رواية  ((:  فقد رأى البيهقي أن فيه خمالفة بالنظر إىل وحدة خمرجه فقال
وليس هذا خبالف روايتهم وإمنا  ((:  إال أن ابن القيم تعقبه بقوله.  )١( )) اجلماعة عن نافع

واها أمحد يف مسنده واحتج ا أهل املدينة يف أن العبد إذا أعتق فماله له هي زيادة مستقلة ر
يظهر أن ما :  قلت )٢( )) إال أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علَّة احلديث أَنه ضعيف

 فيها نوع خمالفة لرواية اجلماعة الَّذين نقلوها )) من أعتق ((قاله البيهقي صحيح وأن قول 
إذ أن املترجح أن احلديث واحد وال يظهر أا زيادة مستقلة ؛ ألا .  )) من باع ((بلفظ 

 مثّ )) ...َمْن َباَع َعْبًدا  ((حلت حمل أصل احلديث وغريت معناه ولو ذكر أصل احلديث 
وقد سبق أن ابن القيم نفسه .   لكانت حينئٍذ زيادة مستقلة)) ومن أعتق عبداً ((أضيف إليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٣٣( سبق ص     )١(
   ) .٥/٨٠ ( )) ذيب السنن ((    )٢(
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٣٥٤ 

وأما قصة العتق فإا وهم من ابن أيب جعفر  ((:  ا احلديث يف قولهأثبت املخالفة يف هذ
هذا خبالف رواية  ((:   فكيف يعترض على البيهقي يف قوله)) خالف فيها الناس

  . ؟ )١( )) اجلماعة

ويظهر يل أن اجلمع بني قوليهما ممكن فمن قال باملخالفة عىن خمالفة هذا احلديث ملا هو 
  . فى املخالفة عىن أَنه ميكن اجلمع بني احلديثنيومن ن.  معروف عن نافع

 بن أيب جعفر وإن ظهر أَنه حديث مستقل حبكم مستقل إال ا أن حديث عبيد:  وذلك
، واملشاة بني احلديثني  أن املخالفة متثلت يف كون النقلة رووا عن نافع حديثاً آخر مشااً له

أما لو مل توجد هذه املشاة وال وحدة .  ل باملخالفةووحدة املخرج هي الَّيت أورثت القو
ومن هنا يصعب القول .  املخرج فإن املخالفة تضعف أو تنعدم فيوصف بالتفرد بال خمالفة

بأن الناقد رد حديثاً معيناً للتفرد وحده إذ من املمكن أَنه راعى خمالفته ملا عرف من أحاديث 
وذا يتنب أن باب املخالفة أوسع من خمالفة .  حاديث البابأو خمالفته أل.  ذلك الراوي

  . الراوي يف شيخه

 دد وحده يف هذا احلديث هو علَّة الرفره ـوبالتايل ال ميكن القول بأن التـ عند من رد 
  . ألنه قد اجتمع معه قرائن أخرى وهذا شأن غالب األحاديث األفراد
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   ) .٥/٤٢٠ ( )) ذيب السنن ((    )١(



  

٣٥٥  

@ÉibŞÛa@sí†§aŠ’Ç@ @
حدثنا حيىي بن صاعد حدثنا أمحد بن :   )١/٤١٧ ( )) الكامل ((ال ابن عدي يف ق

 ـمنصور وابن زجنويه وحممد بن علي الوراق قالوا حدثنا خالد بن يزيد أبو اهليثم القرين قال 
حدثنا علي بن حرب حدثنا حممد بن علي بن أيب خداش قال حدثنا :  وقال ابن صاعد

حدثنا معاىف بن عمران عن أفلح :  قالوا.  املنذر حدثنا هشام بن رامرجاء بن اجلارود أبو 
 َألْهِل اْلَمِديَنِة َذا َوقََّت َرُسوُل اللَِّه  ((:  ابن محيد عن القاسم عن عائشة قالت

اْلُحَلْيَفِة ، َوَألْهِل الشَّاِم َوِمْصَر اْلُجْحَفَة ، َوَألْهِل اْلَيَمِن َيَلْمَلَم  ، 
كان أمحد بن حنبل ينكر هذا :  قال لنا ابن صاعد . ))  اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍقَوَألْهِل

املعاىف بن :  فقال )١( ؟ يروى عنه غري املعاىف:  احلديث مع غريه على أفلح بن محيد فقيل له
  . )٢( عمران ثقة

، وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن  وأفلح بن محيد أشهر من ذلك ((:  قال ابن عدي
، وهو عندي صاحل وأحاديثه أرجو أن تكون   زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنيبأيب

  . )) مستقيمة وهذا احلديث يتفرد به معاىف عنه
َوَألْهِل اْلِعَراِق  ((:  وإنكار أمحد على أفلح يف هذا احلديث قوله ((:  وقال أيضاً
  . )٣( ))  ، ومل ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً)) َذاَت ِعْرٍق

א א א : א
املعاىف بن عمران الفهمي أبو مسعود املوصلي ؛ ثقة عابد فقيه ، من كبار التاسعة ،  ((

والقاسم بن .  )٥( ثقة:  أفلح بن محيد:  وشيخه.  )٤( )) مات سنة مخس ومثانني خ د س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وقد وردت يف .  واملعىن غري مفهوم ـ كما قال حمققه )) تروى عنه غري املعاىف ؟ (( : )) املطبوع ((يف     )١(

  .املبهم فأثبت هذا اللفظ بدل ذلك  . ))عاىف  يروي عنه غري امل(( ) : ١/١٢٦ ( ))موسوعة أقوال اإلمام أمحد  ((
  .عليه فيه فلم يبق ما حيتمل أنه أخطئ . أن املعاىف ضبط ما رواه عن أفلح : ولعل مراده     )٢(
أقول غري مستبعد أن يكون اإلمام أمحد ينكره من حديث القاسم عن عائشة ألنه مل يروه من هذا الطريق إال     )٣(

  .بعينها هذه اللفظة أفلح إضافة إىل إنكاره 
  . )) التقريب ((    )٤(
  . )) املرجع نفسه ((    )٥(
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٣٥٦ 

  . )١( ثقة جليل:  حممد
sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) اتىب (( يف خمتصراً والنسائي ) ١٧٣٩ رقم ١/٥٤٢( أبو داود :  احلديثذا أخرج ه
  . من طريق هشام بن رام ) ٣٦١٩ رقم ٤/١٧ ( )) الكربى (( و  )٢٦٥٣ رقم ٥/١٢٣ (

 رقم ٤/١٨ ( )) الكربى ((ويف  ) ٢٦٥٦ رقم ٥/١٢٥ ( )) اتىب ((وأخرجه النسائي يف 
من طريق أيب هاشم حممد ابن  ) ٢٥٠١ رقم ٣/٢٥٤ ( )) هسنن ((والدارقطين يف  ) ٣٦٢٢
  . علي

  . عن املعاىف به) خالد بن يزيد القرين وهشام بن رام وحممد بن علي ( كلهم 
אאא W 

وال من تابع أفلح يف .  مل أقف على من تابع املعاىف يف رواية هذا احلديث عن أفلح
  . يرد من حديث عائشة إال من هذا الطَّريقومل .  روايته عن القاسم

َوَألْهِل  ((:   على ما ذكره ابن عديـواللفظة الَّيت أنكرها أمحد يف هذا احلديث 
 قد وردت عن بعض الصحابة عِن النيب  .  مرفوعةً إىل النيب )) اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق

  : منهم
  :  جابرـ ١

من حديث ابن جريح أخربين أبو الزبري  ) ١١٨٣  رقم٢/٨٤١( أخرج حديثه مسلم 
:  فقال ) أحسبه رفع إىل النيب ( مسعت :   يسأل عن املهل فقالا أَنه مسع جابر بن عبد

َوُمَهلُّ َأْهِل اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ... ُمَهلُّ َأْهِل اْلَمِديَنِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة  ((
   .)) ...ِعْرٍق 

فأما األحاديث الَّيت  ((:   فقال)) التمييز ((سلماً أعلَّ هذا احلديث يف كتابه إال أن م
 يبذكرناها من قبل أَنَّ الن )) فليس منها واحد )) َوقََّت َألْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق ، 

  . )٢( )) وذلك أن ابن جريح قال يف حديث أيب الزبري عن جابر.  يثبت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )) املرجع نفسه ((    )١(
أبو الزبري يف هذا احلديث صرح : قلت ) . كأنه يشري إىل تدليس أيب الزبري : ( قال احملقق محمد األعظمي     )٢(

فإما أن يكون ما ورد يف صحيح مسلم . بالسماع من جابر ـ كما يف صحيح مسلم ـ على ما ذكر أعاله 
= 
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٣٥٧ 

  . ابن هليعة:   روايته عن أيب الزبريوقد تابع ابن جريح يف

ثنا أبو :  قال حدثنا حسن حدثنا ابن هليعة قال ) ١٤٥٩٩ رقم ٣/٣٣٦( أخرجه أمحد 
ُمَهلُّ  ((:  يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه : سأَلْت جاِبرا عِن الْمهلِّ ؟ قَالَ : الزبري قَالَ 

 ، ومل )) ...َوُمَهلُّ اْلِعَراِق ِمْن َذاِت ِعْرٍق .. .اْلَمِديَنِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة 
  . )١( ضعيف:  وابن هليعة.  يتردد ابن هليعة يف رفعه كما تردد ابن جريج

  . إبراهيم بن يزيد:  وتابعة كذلك عن أيب الزبري

  . )٢( متروك:  وإبراهيم هذا هو اخلوزي ) ٢٩١٥ رقم ٢/٩٧٢( أخرجه ابن ماجه 

  . عطاء بن أيب رباح:   عن جابروتابع أبا الزبري

 رقم ٣/٢٥٣ ( )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٦٦٩٤ رقم ٢/١٨١( وأخرجه أمحد 
َوقََّت َرُسوُل اللَِّه  ((:  من طريق احلجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر قال ) ٢٤٩٧
 ... اً ال وحجاج أيض ((:   ، وذكره الزيلعي وقال)) َوَألْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق

  . )٣( )) حيتج به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

النقلة يف ألفاظ الصحيح فذكروا السماع بدل من تصرف ...) أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر : ( من قوله 
أو أن يف كالمه يف التمييز  . )) التمييز ((أو أن مسلماً ذهل عما يف صحيحه حني ذكر عبارته هذه يف  . العنعنة
أحسبه رفع إىل : ( وذلك أن ابن جريح قال يف حديث أيب الزبري عن جابر : ( ذا النحو يتمم على ه. سقطاً 
 التلخيص احلبري ((ويرجحه ما قاله ابن حجر يف . ويظهر يل أن هذا هو األقرب ) . فلم جيزم برفعه  ) النيب 

 أحسبه رفع ((:  من قوله ففهم . )) ويف الباب عن جابر رواه مسلم لكنه مل يصرح برفعه (( ) : ٢/٢٢٩  ())
إن : ويترتب على هذا صحة قول من قال . وهذا يوافق قول مسلم .  ما يدل على عدم الرفع )) إىل النيب 

 أحاديث معلولة عنده بداللة أنه أخرج حديث جابر هذا يف صحيحه وأعله )) صحيحه ((مسلماً خيرج يف 
وبعضها ) فليس منها واحد يثبت : ( عرق بقوله املرفوعة يف ذات ووصف األحاديث  . )) التمييز ((باالنقطاع يف 
   .يف صحيحه

   ) .١/٣٥٢ ( )) املغين يف الضعفاء ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
وقد رواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أمحد  ) ٣/١٢ ( )) نصب الراية ((    )٣(

 )) الدراية ((قال ابن حجر يف  ) ٢٤٩٩ رقم ٣/٢٥٣ ( )) سننه ((دارقطين يف وال ) ٦٦٩٤ رقم ٢/١٨١( 
 قلت تارة يرويه عن عطاء وتارة عن أيب الزبري وتارة عن عمرو بن )) أنه اضطرب فيه ((عن حجاج  ) ٢/٦ (

  .شعيب 



Š’Ç@ÉibŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــ

  

٣٥٨ 

  .  مع أَنه أقوى شواهد هذا احلديثـوذا ال يسلم شيء من طرق حديث جابر 

  .  وورد له شاهد من حديث احلارث بن عمرو السهميـ ٢

ويف إسناده من  ((:  قال عنه ابن حجر ) ١٧٤٢ رقم ١/٥٤٣ (أخرجه أبو داود 
  . )١( )) يعرف حاله ال

 من حديث )) َوقََّت َألْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍق (( النيب وعليه فما ورد أَنَّ 
  . عائشة الَّذي أنكره أمحد مل يثبت من شواهده شيء

sí†§a@aˆç@òíaëŠi@|ÜÏc@åÇ@óÏbÈ½a@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß N@ @

 عليه وهذا  أَنه حد ذات عرق وإمنا أمجع الناسمل يثبت عِن النيب  ((:  قال الشافعي
  . )٢( )) كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً

وألهل العراق  ((:  وأنكر اإلمام أمحد على أفلح رواية هذا احلديث وخاصةً قوله
  . )٣( )) عرق ذات

هذا شيخ احتملوه وجعل كأنه :  ؟ قال أفلح بن محيد:  وقال أبو داود قلت ألمحد
روى :  قال.  )٤( نعم:  ؟ قال رأي القاسم:   قلت. يكثر من الرأي:  قال.  يستضعفه

؟ قال  صح ذلك عندك رواه غري املعاىف:  قلت.  حديثاً منكراً حديث املواقيت
  . )٥( ثقة : املعاىف

فأما راوية املعاىف بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس  ((:  وقال مسلم
و شيخ من الشيوخ وال يقر احلديث مبثله إذا مبستفيض عن املعاىف إمنا روى هشام بن رام وه

  . )٦( )) تفرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نصب ((و  ) ٢١٥ ( ))تمييز  ال((ينظر شواهد أخرى مل تذكر ال ختلو من مقال يف  ) . ٢/٦ ( )) الدراية ((    )١(

  .وإمنا اكتفينا بذكر أشهرها  ) ١٤ ـ ٣/١٢ ( ))الراية 
   ) .٤٥٦ /٣ ( )) الفتح ((    )٢(
  .على ما سبق من كالم ابن عدي     )٣(
  .وحديث افلح هذا هو عن القاسم     )٤(
   ) .٣٠٤: ص  ( )) مسائل أيب داود لإلمام أمحد ((    )٥(
  ) .منهج النقد عند احملدثني حملمد األعظمي :  مع كتاب ٢١٥: ص  ( )) كتاب التمييز ((    )٦(
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٣٥٩ 

.  )١( رويت يف ذات عرق أخبار ال يثبت شئ منها عند أهل احلديث:  وقال ابن خزمية
  . )٢( )) مل جند يف ذات عرق حديثاً ثابتاً:  وقال ابن املنذر

: א

ظرهم فيمن يكون راويه املتفرد الَّذي يصلح أن وقد اختلف ن.  أن راويه مل يتابع عليه  ـ ١
،  املعاىف بن عمران:  ، ورآه ابن عدي فرآه أمحد أفلح بن محيد.  يكون احلمل عليه

  . هشام بن رام:  ورآه مسلم الراوي عن املعاىف

وظهر هذا يف كالم أمحد ومسلم فأما .  حال الراوي املتفرد ال حيتمل مثل هذا التفرد  ـ ٢
وهذه املرتبة فيها  )٤( صاحل حيتمل:  وقال مرة أخرى )٣( صاحل:  أمحد فقال عن أفلح

 أفلح بن ـوأضاف أمحد أن الراوي املتفرد .  )٥(  كما فهم ذلك أبو داودـاستضعاف له 
ال سيما وقد عرف باإلكثار .   ال يبعد أن يكون اختلط عليه رأي القاسم مبا رواهـمحيد 

  .  عنهمن الرأي

شيخ من الشيوخ وال يقر احلديث مبثله إذا  ((:  وأما مسلم فقال عن هشام بن رام   
  . )٦( )) انفرد

   بل قد ورد أَنَّ النيبأَنه تفرد بأصل ال يصح رفعه إىل النيب :  وميكن أن يضاف  ـ ٣
ن روى ذلك نافع عن اب.  مل يوقت ألهل العراق ذات عرق وإمنا وقتها عمر 

، وليس يف حديثيهما ذكر  )٩( وابن عمر )٨( وروى حديث املواقيت ابن عباس.  )٧( عمر
  . لذات عرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٤٥٦ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٣/٤٥٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٩١٤ رقم ١/٤٢٠ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٣(
   ) .١٨٠: ص  ( )) سؤاالت امليموين ((    )٤(
  .وقد مر قوله آنفاً     )٥(
   .)) التخريج ((كما يف .  هشاماً مل يتفرد به عن املعاىف فقد تابعه محمد بن علي وخالد بن يزيد مع أن    )٦(
)٧(     أخرجه البخاري )١٤٥٨ رقم ٢/٥٥٦. (   
   ) .١١٨١ رقم ٢/٨٣٨( ومسلم  ) ١٤٥٢ رقم ٢/٥٤٤( أخرجه البخاري     )٨(
   ) .١١٨٢ رقم ٨٣٩/ ٢( ومسلم  ) ١٤٥٦ رقم ٥٥٥/ ٢( أخرجه البخاري     )٩(
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٣٦٠ 

א מ . א

وهو  ((:  وقواه ابن حجر يف ظاهر قوله )١( )) هو صحيح غريب ((:  فالذهيب قال عنه
فقد ذكره .   على قوة ظاهر إسنادهويظهر أن ذلك بناء.  )٢( )) أقوى ما ورد يف هذا الباب

 يف ـوقال ابن عدي ...  وثَّقه ابن معني وأبو حامت ((:  الذَّهيب يف ترمجة أفلح وقال عنه
وهذا يشري إىل أَنه بىن حكمه يف تصحيحه على ما ذكره .  )٣( )) هو عندي صاحل:  ـالكامل 

 ورد فيها رفعه ميكن أن يتقوى ا يضاف إىل ذلك أن له طرقاً.  من حال راويه املتفرد به
  . )٤( عند من يتسامح يف تقوية األحاديث مبجموع طرقها

 يبِن النوقد ذكر ابن حجر ميقات ذات عرق وهل هو منصوص ع؟ مثّ قال   أم ال
ووقع يف حديث عائشة ويف حديث احلارث بن عمرو السهمي كالمها عند أمحد وأيب  ((

ِإنه غري منصوص مل :  فلعل من قال.  دل على أن للحديث أصالً، وهذا ي داود والنسائي
لكن احلديث ...  ، يبلغه أو رأى ضعف احلديث باعتبار أن كل طريق ال خيلو عن مقال

  . )٥( )) ... مبجموع الطرق يقوى كما ذكرنا

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 تفرد به املعاىف بن عمران )) ْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرٍقَوَأل...  ((:  هذا احلديث  ـ ١
.   من غري هذا الطَّريقوال يعرف عِن النيب .  عن أفلح عن القاسم عن عائشة مرفوعاً

وقد روى حديث املواقيت ابن عباس وابن عمر وليس فيه ذكر لذات عرق وإمنا وقتها 
.  فعي وأمحد ومسلم وابن خزمية وابن املنذرفرده اإلمام الشا.  )٦(  كما سبقعمر 

 خمالف ملا ـ لكنه مع التفرد ـويظهر أن سب ردهم له ليس ألنَّ راويه تفرد به فحسب 
 يبِن النصح ع  .دفرد التاللة على العلّة من جمرد أقوى يف الدفروهي قرينة مع الت .  

بداللة أَنه .  خطأ:  أي.  )) منكر ((حكم اإلمام أمحد على هذا احلديث بأنه   ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٢٧٤ ( )) امليزان ((    )١(
   ) .٢/٦ ( )) الدراية ((    )٢(
   ) .١/٢٧٤ ( )) امليزان ((    )٣(
  .كما سبق يف املتابعات والشواهد     )٤(
   ) .٣/٤٥٦ ( )) الفتح ((    )٥(
   ) .٣٤١( سبق ص     )٦(
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٣٦١ 

ويؤخذ منه أن .   وذكر أَنه رمبا اختلط عليه رأي القاسم بروايتهـ أفلح ـاستضعف راويه 
:  ومل يعله أيضاً بالتفرد وحده مبعىن.  )١( اإلمام أمحد مل يطلق النكارة رد حكاية التفرد

بل أطلق عليه .  )٢( لثِّقة عن الثِّقة ما مل يتابع فقطأَنه أنكره ألنه ال يقبل ما تفرد به ا
النكارة وضمنها اإلعالل ألنَّ راويه تفرد ذا احلديث املشتمل على حكم تتوافر اهلمم 

إضافة إىل .  وحال هذا املتفرد ال حيتمل مثل هذا التفرد.  على نقله املعارض بأصح منه
وعليه يكون أمحد أنكره ال رد .   شيخه بروايتهأن هذا الراوي رمبا اختلط عليه رأي

، إال أَنه من أكثرها داللة على  ، ال يعدو التفرد أن يكون إحداها التفرد بل لعدة قرائن
  . )٣( وكثرياً ما يكتفي النقّاد بالنص عليه.  العلّة

د أمثال تفرد اإلمام أمحد بوصف هذا احلديث بالنكارة يشري إىل قوة نفسه يف ر  ـ ٣
  . األفراد هذه

إمنا  ((:   كما يفهم من قوله)) شيخ ((اإلمام مسلم ال يقبل تفرد الراوي الَّذي بدرجة   ـ ٤
وهذا .  )٤( )) روى هشام بن رام وهو شيخ من الشيوخ وال يقر احلديث مبثله إذا تفرد

  . ظاهر أَنه يراعى يف التفرد حال الراوي املتفرد

ان يف سلسلة إسناده أكثر من راٍو متفرد وظهر للناقد عدم صحته فإن احلديث إن ك  ـ ٥
فاإلمام أمحد حينما أنكر على أفلح هذا احلديث .  احلمل يكون فيه على املتفرد األضعف

:   واملعىن)) املعاىف بن عمران ثقة ((:  ذكر له أن املعاىف بن عمران تفرد به عنه فقال أمحد
وميكن أن .   وإن تفرد عنه فإنه حيتمل هذا التفرد وأفلح ليس كذلكأن املعاىف بن عمران

  . يؤخذ منه أن اإلمام أمحد يقبل تفرد الثِّقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمحد وغريه يطلقون ((: يف قوله  ) ٤١٢: ص  ( )) هدي الساري ((بن حجر يف خالفاً ملا أشار إليه احلافظ ا    )١(
. يف هذا احلديث ظاهر أنه ال يقصد به جمرد الوصف بالتفرد ) منكر ( فقوله  . ))املناكري على األفراد املطلقة 

  .بل يريد إعالله 
 وهذا كالتصريح بأنه كل (( ) : ١/٤٥١ ( )) شرح علل الترمذي ((: خالفاً ملا ذكره ابن رجب يف قوله يف     )٢(

ما ينفرد به ثقة عن ثقة وال يعرف املنت من غري ذلك الطريق فهو منكر كما قاله اإلمام أمحد يف حديث عبد 
ابن دينار عن ابن عمر عن النيب ا  هي عن بيع الوالء وعن هبتهشرح علل ((وقال أيضاً يف  . )) يف الن 

   .)) النكارة عنده ـ أي عند أمحد ـ ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخر (( ) : ١/٤٥٤ ( )) الترمذي
  .ولعل كثرة النص على التفرد توهم أن الناقد أعل احلديث به وحده     )٣(
   ) .٣٤٠( سبق ص     )٤(
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٣٦٢ 

  . ظهر أثر الشواهد وكثرا يف تقوية احلديث الفرد عند الذَّهيب وابن حجر  ـ ٦

صل أن خيتلط رأي الشيخ بروايته عند الراوي فيح:  ظهر أن من أسباب التفرد  ـ ٧
  .  )١( التفرد له

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . سبق على ما أشار إليه أمحد كما    )١(



  

٣٦٣  

Š’Ç@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
 )١( حدثنا أبو كريب وحيىي بن آدم ) ٦٠٠:  ص ( )) العلل الكبري ((قال الترمذي يف 

 َأنَّ النَِّبيَّ  (( ، عن نافع ، عن ابن عمر ا  بن إدريس ، عن عبيدا نا عبد:  قاال
 . )) َرَب َوَغرََّب ، َوَأنَّ ُعَمَر َضَرَب َوَغرََّبَضَرَب َوَغرََّب ، َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َض

...   عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكرا  بن عمر عن عبيدا روى أصحاب عبيد:  وقال
  . ومل يرفعوه

 غري ا وال يرفع هذا احلديث عن عبيد.  وهكذا رواه حممد بن إسحاق عن نافع موقوفاً
  .  موقوفاًا م عن ابن إدريس عن عبيدوقد رواه بعضه.  ابن إدريس

א א : א
، من  ، ثقة فقيه عابد ، الكويف ، أبو حممد  بن إدريس بن يزيد األوديا عبد ((
  . )٣( وبقية رواته ثقات )٢( )) ع.  ، وله بضع وسبعون ، مات سنة اثنتني وتسعني الثامنة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن أيب كريب وحيىي بن  ) ١٤٣٨ رقم ٤/٣٥ ( )) سننه ((مذي يف احلديث أخرجه التر
  . أكثم

من طريق أيب  ) ٤/٣٦٩( واحلاكم  ) ٧٣٠٢ رقم ٦/٤٨٦ ( )) الكربى ((والنسائي يف 
  . كريب وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن  ) ٤/٣٥ ( )) سننه ((وقد روى الترمذي هذا احلديث يف . مل يذكر املزي حيىي بن آدم يف شيوخ الترمذي     )١(

 أطراف الغرائب واألفراد ((ليوافق قول الدارقطين يف . وكونه حيىي بن أكثم أقرب . أيب كريب وحيىي بن أكثم 
إذ أن  . )) بن إدريس ـ أحد من الثِّقات غري أيب كريب ا ومل يسنده عنه ـ أي عن عبد (( ) : ٣/٤٧٨ ( ))

 أما ابن أكثم فقد قال عنه صاحل بن محمد )) ثقة حافظ فاضل (( : )) التقريب ((حيىي بن آدم قال عنه يف 
 )) ذيب الكمال (( كما يف )) بن إدريس بأحاديث مل يسمعها منه ا حيدث عن عبد ((: البغدادي 

) ٣١/٢١١. (   
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٣٦٤ 

  . ووافقه الذَّهيب.  )) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  وقال احلاكم

رواه غري واحد عن  )١( ديث ابن عمر حديث غريبح ((:  )) سننه ((وقال الترمذي يف 
  . )٢( ))  بن إدريس فرفعوها عبد

 بن ميسرة ا من طريق أمحد بن عبد ) ١/١٧٧ ( )) الكامل ((وأخرجه ابن عدي يف 
وهذا :  وقال.   عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًا  بن إدريس عن عبيدا أبو ميسرة عن عبد

وقد حدث به مسروق بن املرزبان وحيىي بن .  يب عن ابن إدريساحلديث يعرف بأيب كر
والسري بن عاصم وأبو ...  ، وسرقه منهم مجاعة من الضعفاء مثل جحدر الكفرتوثي أكثم

  . ميسرة اهلمداين وغريهم

تفرد به  ((:   )٣/٤٧٨ ( )) أطراف الغرائب واألفراد (( كما يف ـوقال الدارقطين 
  . )) ومل يسنده عنه أحد من الثِّقات غري أيب كريب )٣(  بن إدريس عنها عبد

إىل أيب بكر املياجني حدثنا  ) ١٤/١٩٢ ( )) تأريخ بغداد ((وساق اخلطيب بإسناده يف 
:   وقالـ وذكره ـ بن إدريس ا أبو عيسى ابن عراد ببغداد حدثنا حيىي بن أكثم حدثنا عبد

، وهذا احلديث إمنا   ابن عراد عن حيىي بن أكثمقال القاضي أبو بكر املياجني هكذا حدثناه
األمر على ما ذكر إال أن مجاعة :  قال اخلطيب.  هو معروف عن أيب كريب وأنه املنفرد به

.  ))  بن إدريس مرفوعاً متصالً ومل يكن فيهم ثبت سوى أيب كريبا قد رووه عن عبد
مل يسنده من الثِّقات إال :  وأن مراده.  ينوهذا يفسر معىن التفرد الَّذي ذكره الدارقط:  قلت

  . أبو كريب

אאא W 
  .  بن إدريس على رفعها مل أقف على من تابع عبد

 عن ا  بن إدريس عن عبيدا حدثنا عبد:  وقد روى أبو سعيد األشج موقوفاً فقال
   .))  ، وأَنَّ عمر ضرب وغَربأَنَّ أَبا بكٍْر ضرب وغَرب ((نافع عن ابن عمر 

 ٨/٣٦٥ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٤/٣٥ ( )) سننه ((أخرجه الترمذي يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حسن غريب  ) : ٦/١٤٢ ( )) حتفة األشراف ((يف     )١(
)٤/٣٥(     )٢. (   
   .اعن عبيد . أي     )٣(
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٣٦٥ 

  .  )١٧٤٥١ رقم

 بن ا وهكذا روي هذا احلديث من غري رواية ابن إدريس عن عبيد ((:  وقال الترمذي
أَنَّ أَبا بكٍْر ضرب  ((ن عمر وهكذا رواه حممد بن إسحاق عن نافع عن اب.  عمر حنو هذا

بغَرو برض رمأَنَّ عو ، بغَرو (( يبِن النومل يذكروا فيه ع ،  يبِن النوقد صح ع ،  
 ، وغريهم عِن النيب  ، وعبادة بن الصامت ، وزيد بن خالد النفي ؛ رواه أبو هريرة

  . )١( )) ... والعمل على هذا عند أهل العلم

وقد ورد اجلمع بني اجللد والتغريب فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 
َوَعَلى اْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم  ((:   اوزيد بن خالد وفيه قال رسول 

... (( )٢( .  

ع أصل عِن النيب  املرفوـ )) َضَرَب َوَغرََّب (( ـ بن إدريس ا وذا يكون حلديث عبد
وإن مل يرد عن ابن عمر مرفوعاً إال من هذا الطَّريق  .  

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

، رواه قوم عن  هذا حديث خطأ:  أعل أبو حامت الرازي هذا احلديث باإلرسال فقال
ن إدريس وهم يف اب:  وقال.  مرسالً...  أَنَّ النيب :   عن نافعا ابن إدريس عن عبيد

، وحديث ابن إدريس حجة حيتج  ، ومرة حدث متصالً ، مرة حدث مرسالً هذا احلديث
 ورجح النسائي والدارقطين ((:  قال ابن حجر.  )٣( ، وهو إمام من أئمة املسلمني ا
  . )٤( )) وقفه

: א

 ممن ا وعبيد.   بن عمرا  بن إدريس برفعه دون سائر أصحاب عبيدا تفرد عبد  ـ ١
  . يعتين حبديثه

  . مما يدل على أَنه يضطرب فيه.  ورد عن ابن إدريس مرسالً وموقوفاً  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٦ ـ ٣٥/ ٤ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   ) .١٦٩٧ رقم ٣/١٣٢٥( ومسلم  ) ٢٥٤٩ رقم ٢/٩٥٩ ( )) البخاري ((    )٢(
   ) .١٣٨٢ رقم ٢/١٦٦ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   ) .٣/٣٣١ ( )) نصب الراية ((: وينظر  ) . ٢/١٠٠ ( )) الدراية ((    )٤(
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٣٦٦ 

  .  وقفه على ابن عمرا أن من شارك ابن إدريس يف الرواية عن عبيد  ـ ٣

صحيح  ((:  وقال احلاكم عنه )١( : فقد صححه ابن خزمية:  ومن أهل العلم من قبله
رجاله ليس فيهم  ((:  وقال ابن القطَّان )٢(  ووافقه الذَّهيب)) الشيخني ومل خيرجاهعلى شرط 

 بن عمر كما رواه ابن العالء عن ا من يسأل عنه لثقته وشهرته وقد رواه هكذا عن عبد
،  ، وحيي بن أكثم مسروق بن املرزبان:  ابن إدريس عنه مجاعة ذكرهم الدارقطين منهم

وعندي أن احلديث صحيح وال ميتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه ...  ارثوجحدر بن احل
  . )٣( ))  مجيع ما ذكرا عن عبيد

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . ، وثقة رواته سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

وميكن أن يكون عند ابن إدريس .  إن روايته مرسالً أو موقوفاً ال تنايف روايته مرفوعاً  ـ ٢
  .  أشار إليه ابن القطَّان على ماـعلى أوجه متعددة 

  . أن أصله معروف عِن النيب   ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ حتى ولو كان املتفرد من الثِّقات الكبار  ـ ١

نسائي وقد رد أبو حامت الرازي وال.  ليس كل ما تفرد به الثِّقة يقبل بل منه ما يرد  ـ ٢
  .  بن إدريس ذا احلديثا والدارقطين تفرد عبد

حكم أبو حامت الرازي على هذا احلديث بأنه خطأ بناء على ما ظهر له من القرائن   ـ ٣
 مع أَنه أثىن على )) مرة حدث مرسالً ومرة حدث متصالً ((:  الَّيت أشار إليها يف قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢/١٦٤(  البن حجر )) فتح الباري ((    )١(
   ) .٣٤٤( سبق ص     )٢(
 وابن. مرفوعاً ومرسالً وموقوفاً  ا عبيد أنه ال ميتنع أن يكون عند: ومراده )  ٣/٣٣١ ( )) نصب الراية ((    )٣(

 )) نصب الراية ((القطان الفاسي ال يرى إعالل املرفوع باملرسل واملوقوف واملنقطع فقد قال ـ كما يف 
 أو مرسالً أو ولو نظرنا األحاديث مل جند ما روي متصالً ومل يرو من وجه آخر منقطعاً (( ) : ٣/٢٧٩ (

موقوفاً إال القليل ، وذلك الشتهار احلديث ، وانتقاله على ألسنة الناس ، فجعل ذلك علَّة يف اإلخبار ال معىن له 
((.   



Š’Ç@åßbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٦٧ 

فدل ذلك على أَنه ال حيكم على .  )) ئمة املسلمنيوهو إمام من أ ((:  رواية املتفرد بقوله
  . ، وإمنا يراعى القرائن الَّيت حيتف ا احلديث احلديث بناء على ثقة رواية فحسب

 بناء على قوة )) أفراد الثِّقات ((ظهر تسامح ابن خزمية واحلاكم وابن القطَّان يف قبول   ـ ٤
هم على ما أشار إليه هذا ، فصححوا ذا ما مل يصححه غري ظاهر أسانيدها

  . وغريه احلديث

فأبو حامت رأى أن رواية احلديث .  اختلف النقد بني أيب حامت الرازي وابن القطَّان  ـ ٥
على عدة أوجه دالة على خطأ الراوي يف حني أن ابن القطَّان الفاسي جوز تعدد 

 بن ا عبدوقول ابن القطَّان هذا ال خيلو من نظر فمن شارك .  الروايات يف ذلك
 مع ـ أوقفه على ابن عمر مما يعين أن ابن إدريس خولف ا إدريس الرواية عن عبيد

مثّ إن أبا كريب خولف يف روايته عن ابن إدريس فرواه غريه عن ابن .   يف رفعهـتفرده 
  . )١( )) وإذا كان خمرج احلديث واحداً فاألصل عدم التعدد ((إدريس مرسالً عن نافع 

  . الضعفاء والسرقة ال تنفي التفرد عند الدارقطين خالفاً البن القطَّان الفاسيمتابعة   ـ ٦

احلديث الفرد إذا عرف خمرجه واشتهر يعد من وسائل نقد الطرق الضعيفة عند   ـ ٧
  . على ما أشار إليه قول ابن عدي السابق.  املتقدمني
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   ) .٦١٤ ـ ١١/٦١٣ ( )) الفتح ((قاله ابن حجر يف     )١(



  

٣٦٨  

Š’Ç@ÉbnÛa@sí†§a@ @
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث :   )١٢٢٠ رقم ١/٣٨٩ ( )) سننه ((قال أبو داود يف 

َأنَّ النَِّبيَّ  (( عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل 
 َآاَن ِفي َغْزَوِة َتُبوَك ِإَذا اْرَتَحَل َقْبَل َأْن َتِزيَغ الشَّْمُس َأخََّر الظُّْهَر 

ِر َفُيَصلَِّيُهَما َجِميًعا ، َوِإَذا اْرَتَحَل َبْعَد َزْيِغ َحتَّى َيْجَمَعَها ِإَلى اْلَعْص
َوَآاَن ِإَذا اْرَتَحَل َقْبَل . الشَّْمِس َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجِميًعا ُثمَّ َساَر 

اْلَمْغِرَب َأخََّر اْلَمْغِرَب َحتَّى ُيَصلَِّيَها َمَع اْلِعَشاِء ، َوِإَذا اْرَتَحَل َبْعَد 
   .)) ْغِرِب َعجََّل اْلِعَشاَء َفَصالََّها َمَع اْلَمْغِرِباْلَم

  . ولَم يرِو هذَا الْحِديثَ ِإالَّ قُتيبةُ وحده:  وقال

א א : א
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغالين ثقة ثبت من العاشرة  ((

ثقة ثبت فقيه :  الليث بن سعد ((وشيخه هو  )١( )) ع.  ةمات سنة أربعني عن تسعني سن
  . )٢( )) وبقية رجاله ثقات.  )) إمام مشهور

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٥٥٤ رقم ٢/٤٣٩( ،   )٥٥٣ رقم ٢/٤٣٨ ( )) سننه ((أخرجه الترمذي يف 

  .  )٢٢٠٩٠ رقم ٥/٢٤١ ( )) أمحد ((و 

وفيه .   عن احلسن بن سفيان )١٤٥٨ رقم ٤/٣١٣ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف 
  . عن حممد بن إسحاق بن إبراهيم ) ١٥٩٣ رقم ٤٤٦ ـ ٤/٤٦٥(  أيضاً

 ٢/٢٤٢( و  ) ١٤٦٤ رقم ٢/٢٤٢ ( ـالرسالة :   طـ )) سننه ((وأخرجه الدارقطين يف 
 بن حممد البلخي وأيب داود ا عبد:  من طريق ) ١٤٦٥ رقم ٢/٢٤٣( و .   )١٤٦٤رقم 

  . حنبلوأمحد بن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٣٦٩ 

 ٢٧٩:  ص ( )) الصغري ((ويف  ) ٤٥٣٠ رقم ٥/٢٦٩ ( )) األوسط ((والطرباين يف 
  . عن عبدان بن حممد املروزي ) ٦٥٧ رقم

  . من طريق موسى بن هارون ) ٥٣١٧ رقم ٣/١٦٣ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

خي  البلا الترمذي وأمحد واحلسن بن سفيان وحممد بن إسحاق وعبد( كلهم 
  . عن قتيبة به) داود وعبدان وموسى بن هارون  وأبو

אאא W 
ظهر من التخريج أن هذا احلديث ذا اإلسناد ال يعرف إال من حديث قتيبة بن سعيد 

، ومل يتابع الليثَ أحدٌ عليه عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل  عن الليث بن سعد
  . معاذ عن

 فرواه عن ـ وهو ثقة ـ رواية هذا احلديث يزيد بن خالد الرملي وقد شارك قتيبة يف
الليث واملفضل بن فضالة عن هشام بن سعد عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن 

 عن هشام بن سعد ـ مفرداً ـ عن الليث ـ كاتب الليث ـ بن صاحل ا عبد:  ورواه )١( معاذ
  . )٢( بإسناده

ومها .  الرملي وأبا صاحل فجعله عن الليث عن يزيدوذا يكون قتيبة قد خالف يزيد 
  . والليث تابعه املفضل عن هشام عن أيب الزبري.  جعاله عن الليث عن هشام

ال حديثه عن .  فيتضح أن هذا احلديث إمنا هو حديث الليث عن هشام عن أيب الزبري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ١٤٦٢ رقم ٢/٢٤١ ( )) سننه ((ومن طريقه الدارقطين يف  ) ١٢٠٨ رقم ١/٣٨٦ ( )) أبو داود ((أخرجه     )١(

   ) .١٢/٢٠٦ ( )) التمهيد ((وابن عبد الرب يف  ) ٥٣١٦ رقم ٣/١٦٣ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
 املفضل بن (( )) التمهيد (( ويف )) الكربى ((، والبيهقي يف  ) ٦/٤٢ ( )) العلل ((وعند الدارقطين يف سننه ويف     

والذي  ) ٢/١٥٣ ( )) سنن أيب داود ((والذي يف . وكلهم رووه من طريق أيب داود  . ))... فضالة عن الليث 
 ويدلّ )) حدثنا املفضل بن فضالة والليث بن سعد ((محمد عوامة على سبعة أصول ـ كما قال ـ : حققه 

 مل يورد املفضل من تالمذة الليث وال عد الليث من ))ذيب  الته((أن املزي يف : على أنه عن الليث واملفضل 
 املفضل ((وذا نعلم أن النسخة اليت اعتمدها املزي فيها . شيوخه بل عدمها ممن روى عن هشام بن سعد 

 :رواه من طريق  ) ٤/٢٩٠ ( )) معرفة السنن واآلثار ((مثّ إن البيهقي يف  . )) املفضل عن الليث (( ال ))والليث 
   .)) املفضل بن فضالة والليث بن سعد ((

   ) .١٤٥٠ رقم ٢/٢٣٤ ( )) علل احلديث ((    )٢(
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٣٧٠ 

 الَّيت ورد فيها مجع  هذهـإال أن رواية هشام بن سعد عن أيب الزبري .  يزيد عن أيب الطفيل
فقد شارك هشاماً يف الرواية عن أيب .   وقع فيها تفرد وخمالفة تقتضيان تضعيفهاـالتقدمي 

  . )٣( وقرة بن خالد السدوسي )٢( والثوري )١( مالك:  الزبري مجع من احلفاظ وهم

عد وليس يف حديث أحد منهم مجع التقدمي الَّذي رواه هشام بن س )٤( وزهري بن معاوية
وحاله ال حيتمل ما تفرد .   وهم أحفظ منه وأتقن وأكثر عدداًـ )٥(  وهو صدوق له أوهامـ
  . )٦( به

مثّ ِإنه قد ورد عن هشام بن سعد عن أيب الزبري به بلفظ وافق فيه بقية الرواة عن أيب 
ما خالفهم وما وافق فيه غريه يقدم على .  ـ وهو ثقة ـ )٧( محاد بن خالد:  الزبري رواه عنه

واملعروف  ((:  مثّ إن ما ذكره هشام بن سعد ال يعرف عن أيب الزبري قال ابن حجر.  فيه
عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ وليس فيه مجع 

  . )٨( )) التقدمي

س  عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباا وورد مجع التقدمي من حديث حسني بن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٣٨٦ ( )) أبو داود ((،  ) ٢٢٨١ رقم ٤/١٧٨٤ ( )) صحيح مسلم ((، و  ) ١/١٤٣ ( )) موطأ مالك ((    )١(

 ٦/٥٤ ( )) املفهم (( قال القرطيب يف ) . ٤٣٩٩ رقم ٢/٥٤٥ ( )) مصنفه ((، وعبد الرزاق يف  ) ١٢٠٦ رقم
  .وليس هذا عند غري مالك  . )) وظاهره أنه آخر الصالتني إىل آخر وقتهما املشترك (( ) : ٥٥ـ 

 رقم ٥/٢٣٠ ( )) مسنده ((وعنه أمحد يف  ) ٤٣٩٨ رقم ٢/٥٤٥ ( )) املصنف ((أخرجه عبد الرزاق يف     )٢(
 ) ٥٣١٤ رقم ٣/١٦٢(  )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ١٠٧٠ رقم ١/٣٤٠ ( )) سنن ابن ماجه ((و  ) ٢٢٠٠٧

.  
   ) .٧٠٦ رقم ١/٤٩٠ ( )) صحيح مسلم ((    )٣(
   ) .٧٠٦ رقم ١/٤٩٠ ( )) صحيح مسلم ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
 وله طريق عن هشام بن سعد عن أيب الزبري ((: ذكر حديث هشام وقال  ) ٢/٤٨ ( )) التلخيص احلبري ((يف     )٦(

 وهشام لني احلديث وقد خالف أوثق الناس يف أيب الزبري وهو الليث ((:  وقال ))... أيب الطفيل عن معاذ عن 
. ما وقفت عليه أن الليث رواه عن هشام ال معه وهشام خالف مالكاً والثوري وغريمها : قلت  . ))ابن سعد 
، وقد خالفه احلفاظ من أصحاب أيب الزبري  وهشام خمتلف فيه (( ) : ٢/٦٧٩ ( )) الفتح ((وقال يف . ال الليث 

   .))كمالك والثوري وقرة بن خالد وغريهم فلم يذكروا يف روايتهم مجع التقدمي 
   ) .٢٢٠٣١ رقم ٥/٢٣٣( )) مسند أمحد ((    )٧(
   ) .٢/٦٧٩ ( )) الفتح ((و  ) ٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((يف     )٨(
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٣٧١ 

َبَلى ، :  ِفي السََّفِر ؟ ُقْلَنا َأَال ُأَخِبُرُآم َعْن َصَالِة َرُسوِل اللَِّه  ((:  قال
َآاَن ِإَذا َزاَغِت الشَّْمُس ِفي َمْنِزِلِه َجَمَع َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َقْبَل : َقاَل 

ضعيف :   وهوا وله طرق مدارها على حسني بن عبد.  )١(  احلديث)) ...َأْن َيْرَآَب 
  . )٢( )) علته ضعف حسني ((:  وقد ذكر ابن حجر هذا الطَّريق وقال

هذا حديث رواه  ((:   قالـ بعد أن اخرج حديث احلسني من عدة طرق عنه ـوالبيهقي 
الرزاق عن ابن جريج عن   ورواه عبدا هشام بن عروة وغريه عن حسني بن عبد:  األكابر

  . كرمة وعن كريب كالمها عن ابن عباس عن عا حسني بن عبد

وال أعلمه إال مرفوعاً فذكر معىن ما  ((:  ورواه أيوب عن أيب قالبة عن ابن عباس قال
أخرجه البيهقي ورجاله ثقات إال أَنه  ((:  قال ابن حجر.  )٣( )) ا رواه حسني بن عبد
بيهقي من وجه آخر جمزوماً بوقفه ، واحملفوظ أَنه موقوف وقد أخرجه ال مشكوك يف رفعه
  . )٥( وأبو قالبة خمتلف يف مساعه من ابن عباس )٤( )) على ابن عباس

وكذلك ورد من حديث إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث 
 َآاَن ِإَذا َآاَن ِفي َسَفٍر  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل ((عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس  

وهذا ظاهر إسناده  )٦( )) اَلِت الشَّْمُس ؛ َصلَّى الظُّْهَر َوالَعْصَر ، ُثمَّ اْرَتَحَلَفَز
وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة مثّ تفرد جعفر الفريايب  ((:  قال ابن حجر.  )٧( الصحة

  . )٨( )) به عن إسحاق وليس ذلك بقادح فإما إمامان حافظان

إسناد كما ترى وشبابة هو شبابة بن سوار الثِّقة املتفق على وهذا  ((:  قال ابن القيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ) ١٤٥٠ رقم ٢/٢٣٤ ( )) سننه ((، والدارقطين يف  ) ٣٤٧٩ رقم ١/٣٦٧ ( )) املسند ((أخرجه أمحد يف     )١(
  .وصححه 

   ) .٢/٤٨ ( )) التلخيص ((    )٢(
   ) .٢١٩٠ رقم ١/٢٤٤ ( )) مسند أمحد ((و  ) ٤/٢٩٣(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )٣(
   ) .٢/٦٧٩ ( )) الفتح ((    )٤(
   ) .١٤/٥٤٣ ( )) ذيب الكمال ((و  ) ٢١١: ص ( ئي  للعال)) جامع التحصيل ((    )٥(
   ) .٤/٢٩٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   .)) وإسناده صحيح قاله النووي (( ) : ٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((يف     )٧(
   ) .٢/٦٧٩ ( )) الفتح ((    )٨(
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 وأقل درجاته أن يكون مقوياً حلديث )) صحيحه ((االحتجاج حبديثه وقد روى له مسلم يف 
  . )٢( )) وأصله يف الصحيحني لكن ليس فيه مجع التقدمي )١( معاذ

 )) مسنده ((احلماين يف احلميد  وله طريق أخرى أخرجه حيىي بن عبد ((:  وقال ابن حجر
  . )٣( )) عن أيب خالد األمحر عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس

ما زلنا نعرفه أَنه يسرق  ((:  حيي احلماين قال عنه أمحد:  وهذا طريق ال يصح فإن فيه
 صدوق يدلس:  واحلجاج بن أرطأة قال عنه أبو حامت )٤( )) األحاديث أو يلتقطها أو ينقلها

 وعدها حيي ـمل يسمع احلكم من مقسم إال مخسة أحاديث :  وقال شعبة.  )٥( عن الضعفاء
  . )٦(  وما عدا ذلك كتابـالقطَّان وليس هذا منها 

ويدل على مجع التقدمي مجعه بعرفة بني :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  قال ابن القيم
يقطعه بالرتول لصالة العصر مع الظهر والعصر ملصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء وال 

  . )٧( )) إمكان ذلك بال مشقة فاجلمع كذلك ألجل املشقة واحلاجة أوىل

 أن لفظه ورد من طرق ـ يف مجع التقدمي ـ عن الليث وخالصة القول في حديث قتيبة
كلها منتقدة وأمثلها حديث الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس وترك الشيخني إلخراجه 

  . ر إسناده وعدم وجود ما يغين عنه يف بابه مشعر بإعاللهمع صحة ظاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن طريق يزيد بن خالد .  يزيد يقصد حديث معاذ يف مجع التقدمي الوارد من طريق قتيبة عن الليث عن    )١(

أن املفضل :  ؛ وبىن عليه )) عن املفضل عن الليث ((: ووهم يف قوله . الرملي عن املفضل والليث عن هشام 
وأهم من .  ، واملفضل إمنا تابع الليث كما سبق )) فهذا املفضل قد تابع قتيبة ((: تابع قتيبة عن الليث فقال 
 وإن كان قتيبة أجل من املفضل وأحفظ لكن زال تفرد ((:  التفرد عن قتيبة يف قوله ذلك أنه نفى ذه املتابعة

 مع أن كال الطريقني معلول فحديث املفضل والليث أبان جانباً من علَّة حديث قتيبة متثلت يف أنه )) قتيبة به
ريق هشام معلول باملخالفة وط. ثابت عن الليث لكن ليس من طريق يزيد وإمنا من طريق هشام عن أيب الزبري 

  . والتفرد
   ) .١/٤٧٩ ( )) زاد املعاد ((    )٢(
   ) .٥٠ ـ ٢/٤٨ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
   ) .١١/٢٤٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .٢/١٩٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .١٦٧: ص  ( )) جامع التحصيل ((    )٦(
   ) .٤٨١ ـ ١/٤٨٠ ( )) زاد املعاد ((    )٧(
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…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

فأئمة  ((:  تتابع أهل العلم على رواية هذا احلديث ومساعه من قتيبة استغراباً قال احلاكم
د بن مسعت حمم:  وقال ابن حبان )١( )) احلديث إمنا مسعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه

إمساعيل الثقفي يقول مسعت قتيبة بن سعيد يقول عليه عالمة سبعة من احلفاظ كتبوا عين هذا 
أمحد بن حنبل وحيىي بن معني واحلميدي وأبو بكر بن أيب شيبة وأبو خيثمة حتى :  احلديث
  . )٢( )) عد سبعة

ك حدث به مجاعة كذل ((.   بعد أن ساقه بإسناده ومتنهـ )) العلل ((وقال الدارقطين يف 
وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك احلديث  ((وقال الذَّهيب  )٣( )) من الرفعاء عن قتيبة

  . )٤( )) املعروف يف اجلمع يف السفر

 من احلديث الَّذي يتفرد ـ قبوالً ورداً ـفهذا احلديث كشف موقف األئمة وأحكامهم 
  . ألئمة وظاهر إسناد ه الصحةبه الثِّقة الثبت املعدود يف طبقة شيوخ ا

فأئمة هذا الشأن تتابعوا على إعالله ورده وقد اختلفت ألفاظهم املتضمنة ألحكامهم 
  .  مع اتفاقهم على أَنه معلولـوكذلك اختلفوا يف حتديد علته 

فمنهم من أعله بالتفرد ومنهم من ذكر مع التفرد علَّة أخرى ومنهم من ذكر علته ومل 
وسنعرض أقواهلم أوالً مثّ نستخرج القرائن الَّيت بنوا حكمهم بالرد عليها لنقف .   التفرديذكر

  .  يف القبول والرد)) األفراد ((على منهجهم العملي يف التعامل مع هذه 

 :

ذا ال يروى هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال :   يف قوله)) األوسط ((الطرباين يف   ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٧٨: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )١(
 ) ٣٧٨: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((وقد ذكر احلاكم حنو هذا يف  ) . ٤/٤٦٦ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(

  البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وعبدان بن محمد املروزي((: ويضاف إىل ما ذكر ممن مسعه من قتيبة 
  . على ما تبني من التخريج )) بن محمد البلخي واحلسن بن سفيان وموسى بن هارون اوعبد 

)٦/٤٢(     )٣. (   
   ) .١١/٢٠ ( )) سري أعالم النبالء ((    )٤(
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٣٧٤ 

ال يروى هذا احلديث عن معاذ  ((:  )) الصغري ((ويف .  )١( اإلسناد تفرد به الليث بن سعد
  . )٢( )) إال ذا اإلسناد تفرد به قتيبة

  . )٣( )) تفرد به قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد ((:  وقال البيهقي  ـ ٢

ه عنه أبو داود والترمذي ما رواه عن الليث سوى قتيبة وقد أخرج ((:  وقال الذَّهيب  ـ ٣
  . )٤( )) وأما النسائي فامتنع من إخراجه لنكارته

: ــ

حديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ال نعرف أحداً  ((:  الترمذي يف قوله  ـ ١
ل عن معاذ وحديث الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفي.  رواه عن الليث غريه

حديث غريب واملعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أيب الزبري عن أيب 
 َجَمَع ِفي َغْزَوِة َتُبوَك َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َأنَّ النَِّبيَّ  ((الطفيل عن معاذ 

حد  رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغري وا)) ، َوَبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء
وأمحد وإسحاق يقوالن جيمع بني .  عن أيب الزبري املكي وذا احلديث يقول الشافعي

  . )٥( )) الصالتني يف السفر يف وقت أحدمها

هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ اإلسناد واملنت ال نعرف  ((:  احلاكم يف قوله  ـ ٢
ري عن أيب الطفيل لعلّلْنا به له علَّة نعلله ا فلو كان احلديث عند الليث عن أيب الزب

فلما مل جند له العلتني .  احلديث ولو كان عند يزيد بن أيب حبيب عن أيب الزبري لعللنا به
  . خرج عن أن يكون معلوالً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذا اللفظ ؛ ألنه قد ورد عن معاذ أصل احلديث بإسناده املشهور : و لعله يقصد  ) ٤٥٣٠ رقم ٥/٢٦٩(     )١(
بل وورد عن معاذ ذا اللفظ .  رواه األئمة واحلفاظ وهو طريق أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ الَّذي منه

 تفرد به ((: وقوله . من طريق الليث عن هشام بن سعد عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ إال أنه معلول 
وال . مل يتابع عن يزيد يف حديث قتيبة فإن الليث .  صحيح باعتبار ما نسب إليه وإن مل يصح عنه ))الليث 

  .فقد يكون يف اإلسناد أكثر من متفرد . ينفي هذا القول بتفرد قتيبة عن الليث 
 يف حكاية التفرد أن قتيبة تفرد به )) الصغري (( و )) األوسط ((واجلمع بني قوليه يف  ) ٦٥٧ رقم ٢٧٩: ص (     )٢(

  .، فمرة حكى تفرد هذا ومرة حكى تفرد اآلخر عن الليث والليث تفرد به عن يزيد 
   ) .٥٣١٧ رقم ٣/١٦٣ ( )) الكربى ((يف     )٣(
   ) .١١/٢١ ( )) سري أعالم النبالء ((    )٤(
   ) .٢/٤٤٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٥(



Š’Ç@ÉbnÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٧٥ 

مثّ نظرنا فلم جند ليزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل رواية وال وجدنا هذا املنت ذا    
ل وال عند أحٍد ممن رواه عن معاذ بن جبل غري السياقة عند أحٍد من أصحاب أيب الطفي

فنظرنا فإذا احلديث موضوع وقتيبة ثقة :  إىل قوله...  أيب الطفيل فقلنا احلديث شاذ
  . )١( )) مأمون

ِإنه :  مل حيدث ذا احلديث إال قتيبة ويقال ((:  يف قوله )٢( و أبو سعيد بن يونس  ـ ٣
  . )٣( )) أبو الزبري:  زيد بن أيب حبيب، وإن موضع ي غلط فيه فغري بعض األمساء

مل يأت هكذا إال من طريق يزيد بن أيب حبيب عن  ((:  و أبو حممد بن حزم يف قوله  ـ ٤
  . )٤( )) ، وال يعلم أحدٌ من أصحاب احلديث ليزيد مساعاً من أيب الطفيل أيب الطفيل

 أيب الطفيل مل يرو حديث يزيد بن أيب حبيب عن ((:  و أبو بكر اخلطيب يف قوله  ـ ٥
أحد عن الليث غري قتيبة وهو منكرً جداً من حديثه ويرون أن خالد املدائين أدخله على 

  . )٥( )) الليث ومسعه قتيبة معه فاهللا أعلم

א : מ

  . )٦( )) هذا حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث قائم ((:  أبو داود يف قوله  ـ ١

كتبت عن قتيبة حديثاً عن  ((:  الرمحن من قوله يما نقله عنه ابنه عبدوأبو حامت ف  ـ ٢
 عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن ـ مل أصبه مبصر عن الليث ـالليث ابن سعد 
 يبِن النمعاذ ع )) ال :  قال أيب . )) َأنَُّه َآاَن ِفي َسَفٍر َفَجَمَع َبْيَن الصََّالَتْيِن
  . )٧( )) ث يزيد والذي عندي أَنه دخل له حديث يف حديثأعرفه من حدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٧٨ ـ ٣٧٧: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )١(
 )) تأريخ علماء مصر (( احملدث املؤرخ صاحب ؛ عبد األعلى الصديفعبد الرمحن بن أمحد بن يونس عن : هو     )٢(

   ) .١٥/٥٧٨ ( )) السير ((و  ) ٣/١٣٧ ( )) وفيات األعيان ((ـ  ) ٣٤٧( ومات سنة  ) ٢٨١( ، ولد سنة 
  ) . ٢٣/٥٣٥ ( )) ذيب الكمال ((،  ) ١١/٢٣ ( )) السير ((، و  ) ٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
   ) .٣/١٧٤ ( )) احمللَّى ((    )٤(
   ) .١٢/٤٦٧ ( )) تأريخ بغداد ((    )٥(
 ومل (( ) : ١/٤٤٢ ( )) سنن الترمذي ((قال أمحد شاكر يف حاشيته على  ) ٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )٦(

   .)) )) وحده  مل يرو هذا احلديث إال قتيبة(( ) : ٣٩٠ ـ ١/٣٨٩( أجد هذا يف السنن بل الَّذي فيها 
   ) .٢٤٥ رقم ١/٢٤١ ( )) علل احلديث ((    )٧(
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٣٧٦ 

مع من كتبت عن الليث بن سعد :  قلت لقتيبة بن سعيد ((:  والبخاري يف قوله  ـ ٣
، قال  كتبته مع خالد املدائين:  ؟ قال حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل

  . )١( )) وكان خالد املدائين يدخل األحاديث على الشيوخ:  البخاري

 أم اعتمدوا يف ردهم هلذا احلديث على القرائن :ويتلخَّص من آالم هؤالء النّقاد 
  : التالية

تفرد قتيبة بن سعيد عن الليث ذا األصل الَّذي متس احلاجة إىل العلم به من وجه   ـ ١
ولو كان هذا .  )) مجع التقدمي ((صحيح ليستغىن به عن األحاديث الضعيفة الواردة يف 

فلما .   عند الليث الشتهر وعرف ونقل ملكانة الليث وللحاجة إىل هذا احلديثاحلديث
كان ذه املثابة وتفرد قتيبة بنقله عن الليث أنكر عليه وروي عنه استغراباً لذلك قال أبو 

  . )) هذا حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث قائم ((:  داود

الرواة وليس منها هذا احلديث وهذا أن أحاديث الليث قد كتبت وعرفت وتناقلها   ـ ٢
كتبت عن قتيبة حديثاً عن الليث بن سعد مل أصبه مبصر  ((:  معىن قول أيب حامت الرازي

  . )) عن الليث

  . بالنظر إىل خمرج احلديث فإنه ال يعرف عن يزيد ال ذا اللفظ وال بغريه  ـ ٣

 يعرف ذا اللفظ من ، وال )) ال أعرفه من حديث يزيد ((:  كما يف قول أيب حامت   
وال وجدنا  ((:  حديث أيب الطفيل وال من حديث معاذ كما أشار إليه احلاكم يف قوله

هذا املنت ذه السياقة عند أحٍد من أصحاب الطفيل وال عند أحد ممن رواه عن معاذ غري 
  . )) أيب الطفيل

:  فقال.  أعله الترمذي مبخالفته للمعروف من حديث معاذ يف سند ويف متنه  ـ ٤
واملعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ  ((
 َجَمَع ِفي َغْزَوِة َتُبوَك َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ، َوَبْيَن َأنَّ النَِّبيَّ  ((

 رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغري واحد عن أيب )) اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء
 فاملعروف إمنا هو عن أيب ـ، وقد أشار إىل انه خالف املعروف يف سنده  )) الزبري املكي

 ويف متنه إذ ليس يف حديث من ذكر ـ ال عن يزيد عن أيب الطفيل ـالزبري عن أيب الطفيل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٧٩: ص (  للحاكم )) معرفة علوم احلديث ((    )١(
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٣٧٧ 

وكالمه .  ، ووصفه باملعروف ال ينفي عنه الضعف أم رووه عن أيب الزبري مجع التقدمي
  . ف رواية مجع التقدمي الواردة أيضاً عن هشام بن سعد عن أيب الزبرييتضمن تضعي

 وهو أن يزيد بن أيب ـ انفرد به هذا احلديث ـأن هذا احلديث فيه أمر آخر مستغرب   ـ ٥
نظرنا فلم  ((:  حبيب ال تعرف له رواية عن أيب الطفيل إال من هذا الطَّريق قال احلاكم

مل يأت هكذا إال  ((:  وقال ابن حزم.  )) فيل روايةجند ليزيد بن أيب حبيب عن أيب الط
من طريق يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل وال يعلم أحد من أصحاب احلديث ليزيد 

  . )) مساعاً من أيب الطفيل

 وابن حجر من أهل ـومل يتعقبه  )١( )) التلخيص ((وقد أورد ابن حجر قوله هذا يف    
فلما مل .  مساعاً ليزيد من أيب الطفيل وعلمه ابن حجر لبينهاالستقراء فلو أن أحداً ذكر 

 وهو وإن ـ )٢( يتعقبه دل على أَنه ال ينفي قوله وسكوته حينئٍذ يشبه أن يكون إقراراً له
 إال أَنه ال يستشهد به على صحة مساعه ـ قتيبة عن الليث ـكان من رواية الثِّقة عن الثِّقة 

ولو استشهد به للزم منه الدور ولكان .  بد له من دليل خارجيمنه إال بعد ثبوته وال
وقد أشار إىل ذلك املزي حينما .  مبثابة االستدالل على أمر مل يثبت بدليل مل يثبت بعد

 يف ترمجة يزيد ـ:  فقال.  بىن صحة مساع يزيد من أيب الطفيل على صحة هذا احلديث
 إن كان ـ) د ت ( امر بن واثلة الليثي أيب الطفيل ع...  روى عن:  ـبن أيب حبيب 

  . وهذا يدل على أَنه ال يعلمه من غري هذا الطَّريق )٣( )) ... حمفوظاً

 لقتيبة يف هذا ـ املستنكر ـومن األئمة من أراد حتديد وجه العلّة وكيف حصل التفرد   ـ ٦
ومل يبني ما  )٤( )) والذي عندي أَنه دخل له حديث يف حديث ((:  احلديث فأبو حامت قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٤٩(     )١. (   
 : أورد كالم ابن حزم يف نفي مساع يزيد من أيب الطفيل وقال ) ٥٧٩: ص ( أليب زرعة  )) حتفة التحصيل ((يف     )٢(

))حمالكرمي احلليب بأن يزيد ثقة وقد روى عنه مع انتفاء التدليس عنه فهو حممول  د عبد وتعقَّبه احلافظ أبو م
   .الطفيل فعالً وعليه فهو تعقب ال خيلو من نظرهذا يرد لو ثبت أن يزيد روى عن أيب :  ، يقال ))على االتصال 

لرواة الَّذين أثبت السماع تظهر أمهية البحث عن أولئك ا: وأقول  ) . ١٠٤/ ٣٢ ( )) ذيب الكمال ((    )٣(
فيزيد بن أيب حبيب مل يثبت مساعه من أيب الطفيل ـ على ما ذكروا ـ إال يف . بينهم بأحاديث أفراد معلولة 

والبد أن يكون له نظائر خاصة يف األحاديث مقلوبة . احلديث الفرد املعلول ذكر فيه على وجه الغلط هذا 
  . اإلسناد

  .مل أصبه مبصر عن الليث : يظهر يل أنه أراد قتيبة بداللة قوله  ) . ٢٤٥ رقم ١/٢٤١ ( )) علل احلديث ((    )٤(



Š’Ç@ÉbnÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٧٨ 

  . احلديث الَّذي دخل يف اآلخر

 مل حيدث ذا احلديث ِإالَّ قتيبة ((:  ورأى أبو سعيد بن يونس أن قتيبة أبدل راوياً بآخر فقال
  . )١( )) الزبري أبو:  ، وإن موضع يزيد بن أيب حبيب ِإنه غلط فيه فغري بعض األمساء:  ويقال

قلت :  بة بل حبث عما ميكن أن يفسر به هذا التفرد فقالوأما البخاري فلم يوهم قتي
مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب :  لقتيبة بن سعيد

وكان خالد املدائين يدخل :  ، قال البخاري كتبته مع خالد املدائين:  ؟ قال الطفيل
  . ؟ ليث أم على قتيبةومل حيدد على من أدخل على ال ((األحاديث على الشيوخ 

ويرون أن خالد املدائين أدخله على الليث ومسعه  ((:  إال أن اخلطيب حدد مراده فقال
  . )) قتيبة معه فاهللا أعلم

هذا التقرير يؤدي إىل أن الليث كان يقبل  ((:  ومل يرتض الذَّهيب هذا التفسري فقال
تثبتاً وإمنا الغفلة وقعت فيه من التلقني ويروي ما مل يسمع وما كان كذلك بل كان حجة م

  . )٢( )) وكان شيخ صدق قد روى حنواً من مئة ألف فيغتفر له اخلطأ يف حديث واحد.  قتيبة

 غلط  ((:   يرى أن الغلط فيه من قتيبة وأكد هذا يف قوله عن قتيبةـ على هذا ـوالذَّهيب
وإذا جاز أن يغلط يف رجل  ((ل ، وتبعه ابن حجر فقا )٣( )) يف اإلسناد وأتى بلفظ منكر جداً

  . )٤( )) ... من اإلسناد فجائز أن يغلط يف لفظة من املنت

قتيبة بن سعيد ثقة ثبت وال يستبعد أن يهم يف إسناد احلديث أو متنه لكن أن :  قلت
والقول بأن خالد .  خيطئ يف املنت واإلسناد حلديث واحد يف آن واحد فمستبعد يف العادة

وسواء هذا أو ذاك فإم أدركوا أن يف هذا احلديث خطأ .   ليس مبستبعداملدائين أدخله
  . ـوإن اختلفوا يف كيفية حصوله  ـ

وحديث الليث عن يزيد بن  ((:  فالترمذي ورد عنه أَنه قال:  ومن أهل العلم من قبله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأقرب  ) . ٢٣/٥٣٥ ( )) ذيب الكمال ((،  ) ١١/٢٣ ( )) السير ((، و  ) ٢/٤٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(

  . تعاىل اوالعلم عند . األقوال فيما ظهر يل هو هذا القول 
   ) .١١/٢٤ ( ))عالم النبالء  سري أ((    )٢(
   ) .١١/٢٤ ( )) سري أعالم النبالء ((    )٣(
   ) .٨/٣٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
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٣٧٩ 

  . )١( )) أيب حبيب حديث حسن صحيح
ومسعت :  )٢( قال أبو إمساعيل:  قال على الترمذي و)) مستخرجه ((وأخرجه الطوسي يف 

.  )٣( أخربنا به قتيبة بن سعيد وإن عمل ذا أجزأه:  أمحد بن حنبل وسئل عن هذا فقال
  . )٤( )) صحيحه ((وأخرجه ابن حبان يف 

  : ويف موضع آخر.  )٥( )) إسناده صحيح وعلته واهية ((:  وقال ابن القيم عنه

 هذا احلديث فمن مصحح له ومن حمسن ومن اختلف يف ((:  ذكر هذا احلديث وقال
  وذكرـقادح فيه وجعله موضوعاً كاحلاكم وإسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبة 

 فهذا املفضل...  وحكمه بالوضع على هذا احلديث غري مسلم:   مثّ قالـما سبق من قول احلاكم 
  . )٦( )) ... كن زال تفرد قتيبة بهقد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من املفضل وأحفظ ل

؛ تفرد قتيبة به أو ومهه فيه  األوىل:  وغاية ما أعل به علتان ((:  وصححه األلباين وقال
واألخرى ؛ عنعنة يزيد بن أيب حبيب واجلواب عن األوىل أن قتيبة ثقة ثبت كما قال احلافظ 

مردود إذ ال دليل عليه إال فال يضر تفرده كما هو مقرر يف علم احلديث وأما الوهم ف
واجلواب عن .  ، ولو فتح هذا الباب مل يسلم لنا حديث وال يرد به حديث الثِّقة...  الظن

العلّة األخرى فهو أن يزيد بن أيب حبيب غري معروف بالتدليس وقد أدرك أبا الطفيل حتماً 
أو بعدها وعمر  ) ١٠٠( وتويف أبو الطفيل سنة  ) ١٢٨( ومات سنة  ) ٥٣( فإنه ولد سنة 
واحلديث حديث صحيح ليست له  ((:  وقال أمحد شاكر.  )٧( )) سنة ) ٤٧( يزيد حينئٍذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وحديث الليث عن يزيد ((: أنه قال  ) ٢/٤٤٠( وورد عنه يف موضع آخر  ) ٢/٤٤١ ( )) سنن الترمذي ((    )١(

 والذين حكوا كالم الترمذي ((:  ، قال أمحد شاكر ))ابن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ حديث غريب 
  . ))يذكروا أنه صححه ، والَّذي يظهر يل أن الترمذي تأمل فيه فصححه بعد ذلك  مل

  .الطوسي محمد بن إمساعيل الترمذي شيخ : هو     )٢(
، وقد أعلَّ  إسناد الطوسي صحيح ، واحلديث صحيح ((: وقال حمققه  ) ٣/٩٧ ( )) مستخرج الطوسي ((    )٣(

وكالم اإلمام أمحد ال يقتضي تصحيحه ، بل قد يكون عىن معناه : قلت  . ))احلاكم احلديث بعلة غري قادحة 
 وأمحد وإسحاق يقوالن ال بأس أن جيمع بني (( ) : ٢/٤٤١( الَّذي دل عليه هذا احلديث وغريه قال الترمذي 

  . ))الصالتني يف السفر يف وقت إحدامها 
   ) .١٤٥٨ رقم ٤/٣١٤(     )٤(
   ) .٤/٣٣١ ( )) إعالم املوقّعني ((    )٥(
   ) .١/٤٧٩ ( )) زار املعاد ((    )٦(
   ) .٣٠ ـ ٣/٢٩ ( )) إرواء الغليل ((    )٧(
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٣٨٠ 

  . )١( )) علَّة وقد صححه أيضاً ابن حبان
õbàÜÈÛa@õüûç@†äÇ@éÛìjÓ@åöaŠÓ@åßë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده وجاللة من تفرد به  ـ ١

  . ـ عندهم ـأَنه مل تظهر له علَّة قادحة   ـ ٢

  ... )٢( قتيبة توبع يف روايته هلذا احلديث كما قال ابن القيمأن   ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ  ـ ١

فالتفرد عن اإلمام الَّذي جيمع حديثه ويعتىن به وأكثر عنه .  اختالف درجات التفرد  ـ ٢
 عن راو مل يكثر الرواة من األخذ عنه ومل يشتهر حديثه  أشد من التفردـ كالليث ـالنقلة 

 يستغرب ما ال يستغرب يف ـ كجمع التقدمي ـوالتفرد بأصل متس احلاجة إليه .  بني النقلة
؛ ألنَّ احلديث كلما كانت اهلمم أوفر على نقله كلما كان  أحاديث الفضائل وحنوها

ويستنكر تفرد الراوي يف الطبقة .  ب عليه أشدفتكون النكارة واالستغرا.  التفرد به أبعد
  .  ما ال يستنكر يف الطبقات العاليةـ كطبقة شيوخ األئمة والذين منهم قتيبة ـالنازلة 

دخول حديث يف  ((:  التفرد له أسباب ورد يف كالم أهل العلم منها يف هذا احلديث  ـ ٣
  . )) ديث الشيخ ما ليس منهاإلدخال يف ح ((،  )) إبدال راو بآخر ((،  )) حديث

قتيبة وهو ثقة ثبت :   مع أن املتفرد به)) منكر ((أطلق أبو داود على هذا احلديث بأنه   ـ ٤
ومل خيالفه يف الليث من هو أوثق منه فدل على أن املنكر يطلق على ما تفرد به الثِّقة إذا 

  . ـ وإن مل خيالف ـجزم خبطئه أو غلب على الظن 

 ال تعلم له علَّة إذ لو ـ كما قال ـى هذا احلديث بأنه شاذ ألنه أطلق احلاكم عل  ـ ٥
ومل اقف على من أطلق :  قلت.  علمت علته لكان معلوالً وقال عنه أيضاً أَنه موضوع

ويناسب أن يكون تفريقه بني املعلول الَّذي علمت علته والشاذ .  عليه الشذوذ غريه
وأقرب منه إطالق .  ه مل يوافقه األئمة قبله عليهالَّذي مل تعلم له علَّة اصطالحاً ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٤٤٢ ( )) سنن الترمذي ((حاشيته على     )١(
   ) .٣٦٠( سبق ص     )٢(
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٣٨١ 
  . )) منكراً جداً ((:   الَّذي قاله أبو داود وتبعه اخلطيب فقال)) املنكر ((

ابن القيم نفى التفرد عن حديث قتيبة عن الليث حبديث املفضل بن فضالة وجعله   ـ ٦
مثّ إن .   حديث قتيبة مع أن حديث املفضل استدل به على علَّةـ كما سبق ـمتابعة له 

األئمة الَّذين حكوا تفرد قتيبة ال خيفاهم طريق املفضل بداللة أن أبا داود أخرج حديث 
منكر ليس يف مجع التقدمي حديث  ((:  املفضل وحديث قتيبة وقال عن حديث قتيبة

يث وهذا يقتضي تدقيق النظر فيما يصلح للحد.   ومل جيعل أحدمها متابعا لآلخر)) قائم
  . من متابعات ينفى ا تفرده السيما إذا تتابع األئمة على حكاية التفرد

 على دقة النقد لألحاديث األفراد ـ املتقدمني ـأن من أهم الوسائل الَّيت أعانت األئمة   ـ ٧
 وميزوا بني املقبول واملردود منها أم استوعبوا األحاديث وعرفوا ألفاظها ـ وغريها ـ

صروا مرويات الرواة حبيث إذا ند راٍو بإسناد أو مبنت ال يعرفونه وقفوا منه وطرقها وح
، ال نعرفه إال من  غريب:  موقف احلذر وأطلقوا عليه من العبارات ما يناسبه مثل

ولو .  ، منكر أخطأ فيه دخل له حديث يف حديث وحنوها ، ال يتابع عليه حديث فالن
وبناء عليه فإذا تتابعوا .   يتتابعوا على نكارته واستغرابهاكتفوا بالنظر إىل ظاهر اإلسناد مل

حتى وإن كان .  على استغراب حديث معني أو نكارته فالقول قوهلم ويف احلديث شيء
فهم ال حيكمون على ظاهر اإلسناد فحسب بل .  ظاهر إسناد ذلك احلديث الصحة

  . حيكمون عليه مع املنت

أفراد  ((ف يف منهج القبول والرد ألحاديث ظهر من دراسة هذا احلديث االختال  ـ ٨
نقموا عليه هذا  (( ـ كما قال الذَّهيب ـفاألئمة الَّذين عاصروا قتيبة .  )) الثِّقات
وإن مل تكن علته معلومة لدى بعضهم على وجه التحديد فتمثل موقفهم  )١( )) احلديث
دإسناده السالمة ووجد له مثّ وجد من خالفهم حبجة أن راويه ثقة وظاهر.  يف الر 

وهذا يدل على أن مقاييس القبول والرد قد .  متابعات وشواهد فترجح لديهم القبول
  . حصل فيها شيء من االختالف نتج عنه هذا التباين
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   ) .١١/٢٠ ( )) سري أعالم النبالء ((    )١(
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٣٨٢ 

  



  

٣٨٣  

æëŠ’ÈÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن بشر العبدي عن إمساعيل  ((:   )١١٦٢٠قم ١٢/ ٣( قال ابن أيب شيبة 

َمْن َصلَّى َعَلى  ((:  قال رسول :   خالد عن سامل الرباد عن ابن عمر قالابن أيب
  . )) ِقيَراٌط َجَناَزٍة َفَلُه

א א : )١( א
، من الرابعة مات سنة ست  ، ثقة ثبت إمساعيل بن أيب خالد األمحسي موالهم البجلي ((
  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) ع.  وأربعني

¥sí†§a@wíŠ Z@ @

  .  )٥٠٢٩ رقم ٤/١٠٧ ( )) التأريخ الكبري ((أخرجه البخاري من هذا الطَّريق يف 

 رقم ٢/٣١ ( )) املسند ((وأمحد يف  ) ٤١٦/ص ( )) العلل الكبري ((وأخرجه الترمذي يف 
 َما َفُسِئَل َرُسوُل اللَِّه  ((:  وفيه.  من طريق يزيد بن هارون عنه ) ٤٨٦٨
   .)) ِمْثُل ُأُحٍد:   ؟ َقاَلاْلِقيَراُط

  .عن يعلى بن عبيد بنحوه  ) ٦٣٠٠ رقم ٢/١٤٣ ( )) املسند ((وأخرجه أمحد يف 

  . بنحوه أيضاُ )٤( عن حيىي القطَّان ) ٤٦٥١ رقم ٢/١٦(  )) املسند (( كما أخرجه أيضاً يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مل أقف على من حكى فيه التفرد إال أنه ظهر من التخريج كما سيأيت أنه تفرد به إمساعيل بن أيب خالد     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
 يزيد ، وقد سامل الرباد كما يف طريق: والصواب  . اسامل بن عبد : ورد يف طريق يعلى وحيىي القطان     )٤(

 ومل يذكر يف ترمجة إمساعيل بن أيب خالد ((: وقال  ) ٩/١٠٦ ( )) املسند ((حققه أمحد شاكر يف تعليقه على 
إىل هذا  ) ٥٠٢٩ رقم ٤/١٠٧ ( )) الكبري (( بن عمر ، وقد أشار البخاري يف اأنه يروي عن سامل بن عبد 

 ذكر أن إمساعيل بن أيب خالد ممن )) الكبري ((ن البخاري يف أ: يضاف . هـ . أ))احلديث يف ترمجة سامل الرباد 
 الرباد اوميكن أن يشتبه سامل الرباد بسامل بن عبداهللا إذ أن األول هو سامل أبو عبد . روى عن سامل الرباد 
  . لكثرة ما يروي هذا عن أبيه افيظن أنه سامل بن عبد 
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٣٨٤ 

  . عن وكيع ) ١١٧٢٨ رقم ٤/٥٢٧ ( )) مصنفه ((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

  . عن إمساعيل بن أيب خالد به) يزيد ويعلى وحيىي وحممد بن بشر ووكيع ( م مخسته

אאא W 
  . ومل يتابع إمساعيل بن أيب خالد أحد يف روايته هذا احلديث عن سامل الرباد

حدثنا حيىي بن :  أمية بن بسطام قال:  إال أن الطرباين أخرج هذا احلديث من طريق
  .  عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بنحوهسليم الطائفي

  . )١( )) مل يرو هذا احلديث عن نافع إال إمساعيل بن أمية تفرد به حيىي بن سليم ((:  وقال

  . )٢( )) رأيته خيلط يف األحاديث فتركته ((:  وحيىي بن سليم قال عنه أمحد

  . )٣( ليس به بأس يكتب حديثه:   عنهثقة وقال:  واختلف قول ابن معني فيه فقال عنه

 القاصرة لسامل الرباد مما توجب االختالف يف احلكم على احلديث بالتفرد ـفهذه املتابعة 
  . ولو صحت ألثبتت للحديث أصالً عن ابن عمر.  حلال راويها إذ هو خمتلف فيه

ض من أخذ عنه والذي يظهر أا ال تقبل ؛ ألنَّ نافعاً مشهور بكثرة من أخذ عنه وبع
 بن عمر العمري ومالك وأيوب فأين هم عن هذا احلديث الَّذي ا عبيد:  من الكبار أمثال

 ، )٤( )) ليس بالقوي ((؟ وهو الَّذي قال عنه النسائي  ال يعرف إال من حديث حيىي بن سليم
إىل كونه ال إضافة  )٥( )) مل يكن باحلافظ يكتب حديثه وال حيتج به ((:  وقال عنه أبو حامت

  . ـ كما سيأيت بيانه ـيصح من حديث ابن عمر 
:   اقال رسول :   قالأما شواهده فكثرية من أصحها ما ورد عن أيب هريرة 

َمْن َشِهَد اْلَجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َفَلُه ِقيَراٌط ، َوَمْن َشِهَدَها  ((
ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن : َوَما اْلِقيَراَطاِن ؟ َقاَل : َل ، ِقي َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه ِقيَراَطاِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. حيىي بن مسلم وهو تصحيف  : )) املطبوع ((، ويف  ) ٨٤٨٢ رقم ٩/٢٢١ ( )) املعجم األوسط ((    )١(

  .حتقيقه والتصحيف يف هذا املطبوع كثري ، وليته يعاد 
   ) .٤/٤٠٦(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٢(
   ) .٧/٢٢٠ ( )) الكامل ((، و  ) ٢٢٦(  ص )) سؤاالت الداِرمي ((    )٣(
   ) .٧/٢٢٠ ( )) الكامل ((    )٤(
   ) .٩/١٥٦ ( ))والتعديل  اجلرح ((    )٥(
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٣٨٥ 

  . )١( )) اْلَعِظيَمْيِن
 ا ويف الباب عن الرباء وعبد ((:  ـ بعد إخراجه من حديث أيب هريرة ـوقال الترمذي 
حديث :  قال.   بن مسعود وأيب سعيد وأيب بن كعب وابن عمر وثوبانا ابن مغفل وعبد

  . )٢( )) حسن صحيح قد روي عنه من غري وجهأيب هريرة حديث 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

عن  )٣( رواه سنان ((:  ابن املديين حيث قال:  أعل هذا احلديث بعض األئمة منهم
امللك بن عمري عن سامل الرباد عن أيب هريرة ورواه ابن أيب خالد عن سامل الرباد عن ابن  عبد

من  ((:   يعين حديثـديث أيب هريرة وحديث ابن أيب خالد وهم عمر واحلديث عندي ح
  . )٤( )) صلى على جنازة

سألت حممداً عن حديث سامل الرباد عن ابن :  والبخاري فيما نقله عنه الترمذي يف قوله
وحديث .  امللك بن عمري عن سامل الرباد عن أيب هريرة وهو الصحيح رواه عبد:  عمر فقال

  . )٦( )) )٥( ابن عمر أنكر على أيب هريرة حديثه.  شيءابن عمر ليس ب
 ـ إضافة إىل ما ذكر ـ سبب تصحيحه حلديث أيب هريرة )) التأريخ الكبري ((وبني يف 

امللك بن عمري والقاسم بن أيب بزة مسعا  نا شعبة عن عبد:  قال حجاج بن حممد ((:  فقال
 ا  وتابعه عبيد)) َمْن َتِبَع َجَناَزًة ((:  ع النيب  مسع أبا هريرة مسا ساملاً الرباد أبا عبد
وقال أبو .  امللك بن عمري عن سامل الرباد عن أيب هريرة عِن النيب  بن عمرو عن عبد

وحدثين ابن منري نا حممد .  امللك عن سامل الرباد عن أيب هريرة عِن النيب  ، نا عبد عوانة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واللفظ له  ) . ٩٤٥ رقم ٢/٦٢٥ ( )) مسلم ((و  ) ٤٧ رقم ١/٢٦ ( )) البخاري ((أخرجه     )١(
   ) .١٠٤٠ رقم ٣/٣٥٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  . ))سفيان واهللا أعلم : لعل الصواب :  كذا يف األصل وقال الشيخ األعظمي ((: قال احملقق     )٣(
   ) .حسام بوقريض:  حتقيق ١٦٧: ص (  البن املديين ـ )) العلل ((    )٤(
  أن ابن عمر حدث أن أبا هريرة (( ) ١٢٦٠ رقم ١/٤٤٥( يشري البخاري إىل ما أخرجه يف صحيحه     )٥(

من تبع جنازة فله قرياط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعين عائشة أبا هريرة وقالت مسعت : يقول 
  . )) عنهما ـ لقد فرطنا يف قراريط كثرية ا يقوله فقال ابن عمر ـ رضي ا رسول

 وكان ابن عمر يصلي عليها مثّ ينصرف فلما بلغه ((: وفيه  ) ٩٤٥ رقم ٢/٦٥٢ ( )) مسلم ((: وأخرجه     
  . ))لقد ضيعنا قراريط كثرية : حديث أيب هريرة قال 

   ) .٤١٧: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٦(



æëŠ’ÈÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٨٦ 

فأشار إىل  )١( ))  حنوهمسعت ابن عمر عِن النيب :  مسعت ساملاً الرباد:  بن بشر عن إمساعيل
  . هريرةإعالل حديث ابن عمر حبديث أيب 

ïmdí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@êČ…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

امللك بن عمري والقاسم بن أيب  أن إمساعيل بن أيب خالد وهم فيه بداللة خمالفته لعبد  ـ ١
إذ أما شاركا إمساعيل يف الرواية عن سامل الرباد وجعاله عن .  ـ )٢(  ثقتان ومهاـبزة 

  . أيب هريرة ال عن ابن عمر

 أنكر هذا احلديث على أيب هريرة حتى صدقته ـ عنهما ا رضي ـأن ابن عمر   ـ ٢
  . )٤( ؟ فدل ذلك على أَنه ليس من حديثه فكيف يروى عنه )٣( عائشة

 وصح عنه فإذا تردد بني أن ـه معروف من حديث أيب هريرة أَن:  يضاف إىل ذلك  ـ ٣
يكون من حديث أيب هريرة أو من حديث ابن عمر فاألقرب أن يكون من حديث أيب 

ومل يرد عن ابن عمر من .  )٥( هريرة ؛ ألنه ورد عنه من عدة أوجه كما قال الترمذي
  . وجه يصح

…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@ Z@ @

والرد ألجل .  الراوي املتفرد ثقة وصحب تفرده خمالفه ملن شاركه الرواية عن شيخه  ـ ١
  . وإن كانا يشتركان يف الداللة على العلّة.  املخالفة أوضح من الرد ألجل التفرد

الصحايب الَّذي روي عنه احلديث :  أن البخاري نظر إىل أصل خمرج احلديث أي  ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥٠٢٩ رقم ٤/١٠٧ ( )) التأريخ الكبري ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٣٦٥( سبق خترجيه ص     )٣(
يف تضعيف الراوي إذا روى ما :  قاعدة (( ) ٢/٧٩٦ ( )) شرح علل الترمذي ((وقد بىن ابن رجب يف     )٤(

حديث ابن عمر : ف اإلمام أمحد وأكثر احلفاظ أحاديث كثرية مبثل هذا فمنها  قد ضع((:  وقال ))خيالف رأيه 
   .))...  يف فضل الصالة على اجلنازة عن النيب 

 عنهما حدث به بعدما أخرب به عن أيب هريرة وصدقته عائشة والصحابة اويرد احتمال أن ابن عمر رضي     
إذ أنه إذا . ولعله ألنه قد ترجح لديه رد احلديث . الحتمال يروون عن بعضهم ، ومل يلتفت البخاري هلذا ا

تقرر عند الناقد عدم قبول احلديث فإنه قد يعله أحياناً بعلل ولو مل تكن قادحة كما أشار املعلمي يف مقدمته 
   .١١:  للشوكاين ص ))للفوائد اموعة  ((

   ) .٣٦٥( كما سبق ص     )٥(
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٣٨٧ 

وهذا مما يستدل به على .  على عدم صحة نسبته إليه بكون الوارد عنه خالفهفاستدل 
  . سعة نظر األئمة ودقته يف حكمهم على احلديث

أن كون إمساعيل بن أيب خالد ثقة ثبت ال مينع أن يطلق عليه الوهم يف روايته هلذا   ـ ٣
  .  الثِّقة مطلقاًوهذا يضعف قول من يرى قبول ما رواه.  فالثقة قد خيطئ.  احلديث

انكشف تفرد إمساعيل بن أيب خالد عن ومهه فيه فبدالً من أن يرويه عن سامل الرباد   ـ ٤
 جعله عن سامل ـامللك بن عمري والقاسم بن أيب أبزة   كما رواه عبدـعن أيب هريرة 

سليم وهذه العلّة تقوي بطالن املتابعة السابقة الواردة عن حيىي بن .  الرباد عن ابن عمر
إذا أعل األئمة حديثاً بالتفرد أو غريه فإنه :  وينبين عليه.  عن إمساعيل بن أمية عن نافع

  . يلزم التدقيق يف قبول املتابعات الَّيت يلزم من قبوهلا رد كالم األئمة النقّاد

ً يف اإلسناد بآخر:  من أسباب التفرد  ـ ٥  فيبدو وكأنه.  أن يهم الراوي فيبدل راويا
ويدق األمر ويصعب لو .  )١( ، وإمنا هو منقلب عنه ، ورمبا قوي به طريق آخر للحديث

، أو يرويه  توبع هذا املخطئ يف ومهه كأن يسرق منه أو يرويه عنه مدلس فيسقطه
فخالد بن .  ضعيف فيخطئ فيه فيجرب ضعف هذا احلديث ذه املتابعات املوهومة

 خطأه عند ابن املديين والبخاري ومها من كبار  وثبتـإمساعيل أخطأ يف هذا احلديث 
 ومع هذا فقد وجد له متابعة قاصرة تفرد ـأئمة النقد فأبطال صحته من حديث ابن عمر 

  . ا حيي ابن سليم عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به

ع نكارا إال وال ترتف.  وهي متابعة منكرة أشد نكارة من رواية إمساعيل عن سامل الرباد
 مع ما فيه من ـفالنكارة أتت من تفرده .  مبتابعة قوية ليحي بن سليم يف شيخه عن نافع

مثّ إن ما أعل به حديث إمساعيل عن سامل .   عن نافع مع كثرة أصحابه وقومـضعف 
ابن عمر أنكر على أيب هريرة  ((:  الرباد يصح علَّة حلديث حيي بن سليم هذا فقول البخاري

وإمساعيل بن أيب خالد الَّذي رد عليه حديثه عن سامل الرباد أقوى من حيي .   يشمله)) حديثه
  . ابن سليم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من املهم أن جتمع األحاديث اليت قويت ا أحاديث أخرى على أا متابعات هلا وإمنا هي منقلبة عنها ال     )١(

  .سيما اليت ظاهرها الصحة حتى ال يغتر ا مغتر 
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٣٨٨ 

  

  



  

٣٨٩  

æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
:  أخربنا أبو خليفة قال:   )٦٠٨٠رقم ١٣/٤٤٣ ( )) صحيحه ((قال ابن حبان يف 

ا معمر عن الزهري عن أنس حدثن:  حدثنا يزيد بن زريع قال:  حدثنا عمران بن ميسرة قال
تفرد ذا :  وقال.  )١( ))  َآَوى َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمَن الشَّْوَآِةَأنَّ النَِّبيَّ  ((

  .احلديث يزيد بن زريع 

א א : א
وبقية .  )٢( )) ع.  يزيد بن زريع أبو معاوية ثقة ثبت من الثامنة مات سنة اثنتني ومثانني

  . )٣(  ثقاترجاله

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

هذا حديث :  عن محيد بن مسعد وقال ) ٢٠٥٠ رقم ٤/٣٤١( أخرجه الترمذي 
  . حسن غريب

عن حممد بن املنهال ومن  ) ٣٥٨٢ رقم ٢٧٥ ـ ٦/٢٧٤ ( )) مسنده ((وأبو يعلى يف 
:  وقال ) ٢٦٢٧ رقم ٧/١٩٣ ( )) األحاديث املختارة ((طريقه أخرجه الضياء املقدسي يف 

  . رجاله ثقات إال أن فيه علَّة

صحيح على شرط :  وقال.  من طريق مسدد ) ٣/١٨٧(  )٤( )) مستدركه ((واحلاكم يف 
  . من طريق حيىي بن حيىي ) ٩/٣٤٢ ( )) الكربى ((البيهقي يف  ((و .  الشيخني ومل خيرجاه

ىي بن ، ومسدد وحي عمران بن ميسرة ومحيد بن مسعدة وحممد بن املنهال( كلهم 
  . عن يزيد بن زريع به)  حيىي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥١٠ ( )) النهاية ((. هي محرة تعلو الوجه واجلسد : الشوكة     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
. ويف هذا اإلسناد سقط . حدثنا يزيد بن زريع وذكره : قال  ) ٤/٤١٧ ( )) املستدرك ((وقد أخرجه يف     )٤(

  .ومل يتعقبه الذهيب .  فلم يدركه احلاكم )) التقريب ((ـ كما يف  ) ١٨٢( فيزيد تويف سنة 
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٣٩٠ 

אאא W 
ومل أقف .  ـ فيما وقفت عليه ـ، ومل يتابع معمر عن الزهري  مل يتابع يزيد عن معمر

  . عليه من حديث أنس إال من هذا الطَّريق

  : وورد هذا احلديث عن معمر بإسناد آخر مرسالً

:  قال )١( ي عن أيب أمامة بن سهل بن حنيٍفالرزاق عن معمر عن الزهر فقد رواه عبد
 َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َوِبِه َوَجٌع ُيَقاُل َلُه الشَّْوَآُة َدَخَل َرُسوُل اللَِّه  ((

  . )٣( )) ... َعَلى ُعُنِقِه َفَماَت )٢(، َفَكَواُه حوران 

 ـ )٥(  وهو ثقة ثبت فقيهـ )٤( صاحل بن كيسان:  وتابع معمراً عن الزهري عن أيب أمامة
  . )٧( )) ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون ((:   قال عنه ابن حجرـ )٦( وزمعة بن صاحل

عن الزهري عن أيب أمامة خمالفني :  يقولون) معمر وصاحل بن كيسان وزمعة ( ثالثتهم 
  .  عن أنسالزهري:   والَّذي فيهـ يف طريقه اآلخر الَّذي انفرد به ـبذلك ما رواه معمر 

وورد أن أبا أمامة روى هذا احلديث عن أبيه سهل بن حنيف إال أَنه ال يصح فقد 
أخرجه الطرباين من طريق أيب قرة عن زمعة بن صاحل عن يعقوب بن عطاء عن الزهري عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ولد يف حياة أسعد بن سهل بن حنيف: أمامة هو  أبو ((: قال  ) ١/٢٦٤ ( )) ذيب التهذيب ((يف     )١(

... يعد يف الصحابة الَّذين روى عنهم الزهري ...  ومسي باسم جده ألمه اسعد بن زرارة وكين بكنيته  النيب
   .))... ومل يسمع منه أدرك النيب : خمتلف يف صحبته و قال البخاري : قال أبو منصور الباوردي 

 أَنه ((:  ، ويف رواية )) أنه كوى أسعد بن زرارة على عاتقه حوراء ((:  وفيه (( ) : ١/٤٥٩ ( ))اية  النه((ويف     )٢(
   .))...كية مدورة : احلوراء  . )) حبديدة  اوجد وجعاً يف رقبته فحوره رسول 

   ) .١٩٥١٥ رقم ١٠/٤٠٧ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٣(
   ) .٣/٦١٠ ( )) الطَّبقات ((    )٤(
   .)) التقريب ((كما يف     )٥(
   ) .١٧٢٠٧ رقم ٤/١٣٨ ( )) املسند ((    )٦(
وقد روى عنه مجع من الكبار كابن جريج والثوري وابن عيينة وابن وهب وابن  . )) التقريب ((كما يف     )٧(

لقوي كثري الغلط ليس با: وهو جائز احلديث مع الضعف الَّذي فيه وقال النسائي : قال عنه الفالس . مهدي 
 ذيب ((. رمبا يهم يف بعض ما يرويه وأرجو أن حديثه صاحل ال بأس به : عن الزهري وقال ابن عدي 

: فضعفه ليس بشديد ويستشهد حبديث مثله وإن مل حيتج به قال أبو زرعة : وعليه  ) . ٣/٣٣٩ ( ))التهذيب 
   ) .٢٦/٤٠٩ ( ))لكمال  ذيب ا(( كما يف ))إمنا حيتج حبديث الثِّقات  ((
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٣٩١ 

قال .  )٢( ضعيف:  ويعقوب بن عطاء بن أيب رباح.  )١( أيب أمامة بن سهل عن أبيه وذكره
وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب وخاصة إذا روى عنه أبو إمساعيل  ((:  ابن عدي

وهذا احلديث من رواية أيب قرة :  قلت.  )٣( )) املؤدب وزمعة بن صاحل وعن زمعة أبو قرة
وذا  )٤( )) يعترب حديثه من غري رواية زمعة عنه ((:  وقال ابن حبان عنه.  عن زمعة عنه

 مجعت بني التفرد واملخالفة وضعف املتفرد ا )) عن أبيه ((:  يظهر أن لفظة
  . )٥( منكرة فكانت

وله شاهد عند أمحد من طريق أيب الزبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض 
 يبأصحاب الن َآَوى َرُسوُل اللَِّه  ((:  قال َسْعًدا َأْو َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِفي 
ال َأَدُع ِفي َنْفِسي َحَرًجا ِمْن َسْعٍد َأْو : َقاَل الذُّْبَحِة ، َوَحْلِقِه ِمَن 

وأخرجه من هذا  )٧( رواه أمحد ورجاله ثقات:  قال اهليثمي )٦( ، )) َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة
  . )٨( )) الطبقات ((الطَّريق ابن سعد يف 

ىي بن الرمحن بن سعد بن زرارة عن عمه حي وله شاهد آخر رواه شعبة عن حممد بن عبد
 َأَخَذُه َوَجٌع ِفي َحْلِقِه ُيَقاُل َلُه )٩(َأنَّ َسْعَد ْبَن ُزَراَرَة  ((أسعد بن زرارة حدث 

  . )١٠(  ، وذكره)) الذُّْبَحُة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥٥٨٣ رقم ٦/٨٣ ( )) املعجم الكبري ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٧/١٤٤ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٥٣٨٩ رقم ٤/٤٠٩ ( )) الثِّقات ((    )٤(
اين رواه الطرب: وقال . سهل بن حنيف : وجعله من حديث  ) ٥/١٦٧ ( )) امع ((وقد ذكره اهليثمي يف     )٥(

مل أقف على : قلت . زمعة بن صاحل وقد ضعفه اجلمهور ووثقه ابن معني يف رواية وضعفه يف أخرى : وفيه 
   ) .٩/٣٨٨ ( )) ذيب الكمال (( يف صويلح احلديث كما: ضعيف ومرة : معني له وإمنا قال عنه مرة توثيق ابن 

   ) .٢٣١٩٩ رقم ٥/٧٣٨ ( )) املسند ((    )٦(
   ) .٨٣٦٧ رقم ٥/١٦٦ ( ))ائد  جممع الزو((    )٧(
)٣/٦١٠(     )٨. (   
وقال  ) . ١/٣٠١ ( )) السير ((وذكره الذهيب يف  ) ٢/١١٥٥ ( )) سنن ابن ماجه (( يف )) سعد ((هكذا     )٩(

 سعداً أو  ا كوى رسول (( ) : ٥/٣٧٨ ( )) مسند أمحد (( ولعله كان خمتلفاً يف امسه ففي ))أسعد  ((
   .)) بن زرارة أسعد

   ) .٣٤٩٢ رقم ٢/١١٥٥ ( )) سنن ابن ماجه ((    )١٠(
= 
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٣٩٢ 

خمتلف يف صحبته أخرج له ابن ماجه عِن  ((:  قال العالئي:  وحيىي بن أسعد بن زرارة
 يبالنال صحبة له ا:  قال ابن عساكر.   حديثاً يف الطب هيعين واحلديث ـألصح أَن 
  . )١( )) مرسل

خمتلف يف صحبته تفرد .  ال يعرف ((:  وقال الذَّهيب )٢( )) له صحبه ((:  وقال ابن حبان
وعليه فإن  )٤( )) صحايب صغري ((:  وقال ابن حجر )٣( )) الرمحن عنه ابن أخيه حممد بن عبد

:  الرمحن وقد تابع شعبة يف روايته عن حممد بن عبد.  مل تثبت صحبته فاحلديث مرسل
 على ما ـومع القول بأنه مرسل  )٥( منصور بن املعتمر إال أَنه مل يذكر حيىي بن أسعد

وقد ورد العالج بالكي عِن .   فإنه مرسل قوي ؛ ألنَّ الرجل أعلم حبديث أهل بيتهـ يترجح
 يبالنيف أحاديث صحيحة  .  

ِإْن َآاَن ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيِتُكْم ِشَفاٌء ؛  (( حديث جابر عِن النيب :  منها
  . )٦( )) َفِفي َشْرَطِة ِمْحَجٍم ، َأْو َلْذَعٍة ، ِبَناٍر َوَما ُأِحبُّ َأْن َأْآَتِوَي

َيْوَم اَألْحَزاِب َعَلى ) ابن آعب : أي ( ُرِمَي ُأَبيٌّ  ((:   قالوعنه 
  . )٧( )) اللَِّه   ، َفَكَواُه َرُسوُلَأْآَحِلِه

َنَهاَنا  ((:  قال حديث عمران بن حصني :  ومن ذلك.  وورد كذلك النهي عنه
  . )٨( ))  َعِن اْلَكيِّ ، َفاْآَتَوْيَنا ، َفَما َأْفَلْحَنا َوَال َأْنَجْحَناَرُسوُل اللَِّه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  
   ) .٢٩٧: ص  ( )) جامع التحصيل ((    )١(
   ) .١٤٧٦ رقم ١/٤٧١ ( )) الثِّقات ((    )٢(
   ) .٩٤٥٤ رقم ٤/٣٦١ ( )) امليزان ((    )٣(
ي وابن أيب عاصم  وذكره يف الصحابة البغو(( ) : ١١/١٧٨ ( )) التهذيب (( وقال يف )) التقريب ((    )٤(

   .))والباوردي وآخرون 
   ) .٣/٦١٠ ( )) الطَّبقات ((    )٥(
   ) .٢٢٠٥ رقم ٤/١٧٣٠ ( )) مسلم ((، و  ) ٥٣٧٧ رقم ٥/٢١٥٧ ( )) البخاري ((    )٦(
   ) .٢٢٠٧ رقم ٤/١٧٣٠ ( )) مسلم ((    )٧(
حديث : وقال  ) ٢٠٤٩م  رق٤/٣٤١ ( )) الترمذي ((و  ) ٣٨٦٥ رقم ٢/٣٩٨ ( )) أبو داود ((أخرجه     )٨(

 ٤/٤٢٧( وأمحد . ويف الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس : وقال . حسن صحيح 
   ) .٦٠٨١ رقم ١٣/٤٤٥ ( )) صحيح ابن حبان ((و  ) ١٩٧٧٤ رقم
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٣٩٣ 

 بن حصني إمنا هو االبتداءرب عمران الزجر عن الكي يف خ ((:  ومجع بينها ابن حبان فقال
 به من غري علَّة توجبه كما كانت العرب تفعله تريد به الوسم ، وخرب جابر فيه إباحة استعماله لعلّة

  . )١( ))  تتضادحتدثُ من غري االتكال عليه يف برئها ضد قول من زعم أن أخبار املصطفى 

 أَنه مل يتابع عليه وله شواهد إىلونخلص من دراسة حديث يزيد بن زريع عن معمر 
وأن هذا احلديث تتابع النقلة على روايته عن الزهري عن أيب أمامة بن .  ليست بالقوية

  . ، ال عن أنس سهل

sí†§a@aˆèi@ŠàÈß@åÇ@Éí‰‹@åi@†íŒí@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

استغربه و.  مل خيرج الشيخان حديث يزيد بن زريع مع أن إسناده مسلسل باحلفاظ
  . )٢( )) حسن غريب ((:  الترمذي بقوله

تفرد به يزيد بن زريع عن معمر عنه  ((:  وأما الدارقطين فأعله بالتفرد واملخالفة يف قوله
عن معمر عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل :  الرزاق فقال  وخالفه عبدـ أي عن الزهري ـ

حدثهم .  يرويه معمر عن الزهري ووهم فيه ((:  ونص على علته يف قوله.  )٣( )) بن حنيف
 َآَوى َأنَّ النَِّبيَّ  ((والصحيح عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل .  بالبصرة
  . )٤( )) ْبَن ُزَراَرَة َأْسَعَد

هكذا حدث به :   من رواية يزيد هذا وقال)) الصحابة ((وأخرجه ابن السكن يف كتاب 
وقال ابن عبد  )٥( ))  عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل والصوابـمعمر بالبصرة وهو خطأ 

  . )٦( )) وهو عند أهل احلديث خطأ يقولون ِإنه مما أخطأ فيه معمر بالبصرة ((:  الرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٦ ـ ٤/٦٣ ( )) زاد املعاد ((وقد فصل القول يف ذلك ابن القيم يف  ) . ١٣/٤٤٧ ( )) صحيح ابن حبان ((    )١(

  .ومجع بني األحاديث الواردة يف الباب ) 
   ) .٣٦٨( سبق ص     )٢(
   ) .١١٩٠ رقم ٢/٢١٧ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
  .ومل أقف عليه يف كتب الدارقطين  ) ٢٦٢٨ رقم ٧/١٩٤(  للمقدسي )) األحاديث املختارة ((    )٤(
   ) .١/٣٩٤ ( ))كت الظراف  الن((    )٥(
   ) .٤٦٧ رقم ٢٤/٦٠ ( )) التمهيد ((    )٦(
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٣٩٤ 

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

عن  ((:  ي بقوله، وتفرد معمر عن الزهر تفرد يزيد بن زريع ذا احلديث عن معمر  ـ ١
  . )) أنس

الرزاق هذا احلديث عن معمر إال أَنه جعله عن الزهري عن أيب أمامة  روى عبد  ـ ٢
  . )١( )) الرزاق إذا اختلف أصحاب معمر فاحلديث لعبد ((:  وتوبع على ذلك قال أمحد

أن هذا احلديث هو مما حدث به معمر عن الزهري بالبصرة وحديثه بالبصرة فيه   ـ ٣
ويزيد بن زريع الراوي عنه هذا احلديث .  ب فيقدم عليه ما حدث به يف اليمناضطرا

الرزاق عن معمر أحب إيل  حديث عبد ((:   يف رواية األثرمـقال أمحد .  من أهل البصرة
 وكان حيدثهم ـ يعين باليمن ـكان يتعاهد كتبه وينظر .  من حديث هؤالء البصريني

مساع أهل البصرة من معمر حني قدم عليهم  ((:  بن شيبة وقال يعقوب )) خبطأ بالبصرة
  . )) فيه اضطراب ألنَّ كتبه مل تكن معه

:  ومما اختلف فيه باليمن والبصرة ((:  بعد أن نقل الكالم السابق:  قال ابن رجب   
  رواه باليمن))  َآَوى َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمَن الشَّْوَآِةَأنَّ النَِّبيَّ  ((:  حديث

عن أيب أمامة بن سهل مرسالً ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس والصواب عن الزهري 
  . )٢( املرسل

ولو ورد من هذا الطَّريق .  أن هذا احلديث ال يعرف عن الزهري عن أنس:  يضاف  ـ ٤
بل وال يعرف من حديث أنس مثّ أن .  الشتهر ؛ ألنَّ الزهري ممن يعتىن جبمع حديثه

وألجل .  )٣(  جادة مسلوكة قد يسبق إليها الذهن فيقع القلبطريق الزهري عن أنس
أَنه حيتمل أن :  كونه ال يعرف من حديث أنس مل يقل أحد من األئمة النقّاد ممن أعله

 كما يقال عادة إذا اختلف على راٍو مكثر ـيكون عند معمر عن الزهري على وجهني 
  . )٤( من الشيوخ كالزهري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥١٦(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٢/٦٠٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
 علل بهحديثاً ، وسلوك اجلادة مما ي ) ٩٩( بلغت مرويات الزهري عن أنس  ) ١/٣٧ ( )) حتفة األشراف ((يف     )٣(

   ) .٢/٧٢٥ ( )) شرح علل الترمذي ((و ) عزت عطية :  حتقيق ١/٣٣٠ ( )) تدريب الراوي ((ينظر . 
 إذا روى احلفاظ األثبات حديثاً بإسناد واحد ((: ـ  ) ٢/٧١٩ ( )) شرح علل الترمذي ((قال ابن رجب يف     )٤(

= 
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٣٩٥ 

بان واحلاكم فنظروا إىل ثقة رجاله إذ أَنه مسلسل باحلفاظ لذلك أما من صححه كابن ح
  . )١( )) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  قال احلاكم

وكأنه ال يرتضي .  )٢( )) جرى ابن حبان على ظاهر السند فصححه ((:  قال ابن حجر
  . صنيعه

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ السيما مع املخالفة  ـ ١

 بوقوع الغلط ـ أو جيزم ـإذا كان يف اإلسناد أكثر من راٍو متفرد ويغلب على الظن   ـ ٢
.  فيه فإنه ينظر إىل تفاوم يف الضبط واإلتقان وجتعل العهدة على من عرف عنه الغلط

ومعمر قال عنه .  )٣( ))  التثبت بالبصرةإليه املنتهى يف ((:  فيزيد بن زريع قال عنه أمحد
ومع هذا قال عنه .  )٤( )) أثبت الناس يف الزهري مالك ومعمر مثّ عد مجاعة ((:  ابن معني

فلما كان .  )٥( )) ما حدث معمر بالبصرة فيه أغالط وهو صاحل احلديث ((أبو حامت 
ده به وإمنا طعن يف رواية الراوي عنه بصرياً وهو يزيد بن زريع مل يطعن يف يزيد لتفر

  . وتتابعوا على ذلك.  معمر ملا عرف عنه من الغلط يف البصرة

 مل يقبلوا هذا احلديث مع أن إسناده مسلسل باحلفاظ ملا رأوا ـ ومن معه ـالدارقطين   ـ ٣
وابن حبان .  من قرائن رده وهذا يدل على أم مل يكتفوا بالنظر إىل ظاهر اإلسناد

وهذا اختالف جوهري يف منهج .  ظر إىل ظاهر اإلسناد فصححاهواحلاكم غلبوا الن
إذ أن التصحيح على ظاهر اإلسناد بدون النظر إىل ما فيه من .  قبول أفراد الثِّقات وردها

  . علل ينتج عنه قبول أحاديث درج األئمة الكبار على ردها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 يف مثل هذا ، هل يرد قول من تفرد بذلك اإلسناد وقد تردد احلفاظ كثرياً... وانفرد واحد منهم بإسناد آخر 

ملخالفة األكثرين له؟ أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟ ويقوي قبول قوله إن كان املروي عنه واسع احلديث ميكن أن 
   .))حيمل احلديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة واألعمش 

   ) .٣٦٨( سبق ص     )١(
   ) .١/٣٩٤ ( )) النكت الظراف ((    )٢(
   ) .١١/٣٢٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .١٠/٢٤٤( املرجع السابق     )٤(
   ) .١١٦٥ رقم ٨/٢٥٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٥(



æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٣٩٦ 

  . إبدال راو براو من أسباب التفرد  ـ ٤

  

  



  

٣٩٧  

ãbŞrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@ï@ @
حدثنا أبو :  حدثنا إسحاق ) ٧٠٨٩ رقم ٦/٢٧٣٧ ( )) صحيحه ((قال البخاري يف 

قال :  أخربنا ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال:  أخربنا ابن جريج:  عاصم
تذكرة  (( ، قال الذَّهيب يف )) َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن ((:   ارسول 

  . )) عنه )١( غريب تفرد به أبو عاصم رواه البخاري عن إسحاق ((:   )٣/٨٨٤  ()) فّاظاحل

א א : א
الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباين أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت  ((

  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) ع.  من التاسعة مات سنة اثنيت عشرة أو بعدها

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

حديث  ((:  وقال ) ٤/٤٨٥ ( )) شرح السنة ((ومن هذا الطَّريق أخرجه البغوي يف 
  . من طريق حيىي بن املنذر ) ١٠/٢٢٩ ( )) الكربى ((وأخرجه البيهقي يف .  )) صحيح

  . عن إبراهيم بن مرزوق ) ٢/١٢٩ ( )) مشكل اآلثار ((والطحاوي يف 

من طريق  ) ٣/٤٤٧( امليزان  ((والذَّهيب يف  ) ٩/٢٤٠ ( )) العلل ((وذكره الدارقطين يف 
  . أيب أمية حممد بن إبراهيم الطرطوسي

  . من طريق حممد بن حيىي القزاز ) ٣/٨٨٤ ( )) تذكرة احلفاظ ((ويف 

إسحاق وحيي بن املنذر وإبراهيم بن مرزوق وحممد بن إبراهيم وحممد بن حيي ( كلهم 
  . صم بهعن أيب عا) القزاز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ور  جوز أبو علي اجلياين أنه إسحاق بن منص(( ) : ٢٤٠: ص  ( )) هدي الساري ((قال ابن حجر يف     )١(

وجزم : قلت . واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج يف صحيحه عن إسحاق بن منصور عن أيب عاصم 
ينظر  . ))...  احلاكم بأن إسحاق الَّذي حدث البخاري عنه عن أيب عاصم هو إسحاق بن نصر اعبد  أبو

   ) .١٣/٥١١ ( )) الفتح ((: أيضاً 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .))  املرجع نفسه((    )٣(
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٣٩٨ 

אאא W 
َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم  ((:  مل يتابع أبا عاصم أحد عن ابن جريج يف رواية هذا احلديث

وال .  ـ إال من هذا الطَّريق ـوال يعرف عن ابن جريج ذا اإلسناد .  )) َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن
  . ـ غري هذا الطَّريق  منـيعرف من حديث الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء َما  ((:  وإمنا يعرف ذا اإلسناد حديث آخر هو قوله 
  . )١( )) َأِذَن ِللنَِّبيِّ َأْن َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن

، وشعيب بن  ، والزبيدي سفيان بن عيينة:  رواه عن الزهري مجع من أصحابه منهم
، وإسحاق بن  ، وإسحاق بن راشد ، وابن جريج  وعقيل، ، ومعمر ويونس أيب محزة

،  ، والوليد بن حممد املوقري ، ومعاوية بن أيب حيىي الصديف  بن أيب زيادا ، وعبيد حيىي
 يبِن النكلهم عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عَما َأِذَن اللَُّه  ((:   قال

  . )٢( )) ... ِلَشْيٍء

حيىي بن أيب كثري :   على هذا اللفظ مجع من الرواة عن أيب سلمة منهموتابع الزهري
  . )٣( وعمرو بن دينار وحممد بن إبراهيم وحممد بن عمرو وغريهم

َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  ((واحملفوظ عن الزهري ذا اإلسناد  ((:  قال الدارقطين
... (( )٤( .  

 ـ من حديث ابن جريج )) َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِنَلْيَس ِمنَّا  ((:  وقد ورد حديث
 بن أيب يك ا  وإمنا هو من طريقه عن ابن أيب مليكة عن عبيدـلكنه بغري اإلسناد السابق 

.  وقد تابع ابن جريج عن ابن أيب مليكة مجع من الرواة )٥( عن سعد ابن أيب وقاص مرفوعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ومعىن  ) ٧٩٢ رقم ١/٥٤٥ ( )) مسلم ((و  ) ٤٧٣٦ ، ٤٧٣٥ رقم ٤/١٩١٨ ( )) البخاري ((أخرجه     )١(

   ) .٣/٣٩١ ( )) النهاية ((. هو االستغناء : وقيل . هو حتسني الصوت وحتزينه  : ))يتغىن بالقرآن  ((
   ) .٩/٢٣٩: (  للدارقطين )) العلل ((    )٢(
)٣(    ))التتبع ((و ) ٩/٢٣٨ ( ))ابق  املرجع الس (( ارقطينللد  ) ١٢٧: ص. (   
ليس مبحفوظ ، بداللة ) ليس منا من مل يتغن بالقرآن ( واملعىن أن قوله  ) . ٩/٢٤٠(  للدارقطين )) العلل ((    )٤(

  .مفهوم املخالفة 
ونقل عن  ) ٨٨٠: ص ( لترمذي  ل)) العلل الكبري ((و  ) . ١/٥٦٩ ( )) املستدرك ((: أخرجه احلاكم يف     )٥(

  .البخاري تصحيحه هلذا احلديث وسيأيت 
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٣٩٩ 

  : منهم

.  )٤( ، وأبو النضر )٣( وسعيد بن حسان )٢( لليث بن سعد، وا )١( عمرو بن دينار
  . ـ كما سبق ـوخالفهم أبو عاصم فجعله عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أيب سلمة 

 عن ابن شهاب من )) ...َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  ((فابن جريج يروي حديث :  وعليه
 عن )) ا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِنَلْيَس ِمنَّ ((ويروي حديث .  حديث أيب هريرة مرفوعاً

وال إشكال يف هذين احلديثني من .  ابن أيب مليكة من حديث سعد بن أيب وقاص مرفوعاً
  . هذين الطريقني فقد توبع ابن جريج على كل منهما

َلْيَس  ((أن ابن جريج يروي :  ولكن اإلشكال يف رواية أيب عاصم الَّيت انفرد ا وفيها
 وليس عن ابن أيب ـ عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة )) ...ا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِمنَّ

  . وكأنه انقلب عليه إسناده.   كما هو احلال يف بقية الرواياتـمليكة 

 له شاهدان من حديث ابن أيب مليكة عن ابن عباس )) ...َلْيَس ِمنَّا  ((:  وحديث
  . عائشة وعن

 )) العلل الكبري ((وأخرج الترمذي يف .  )٥( م عليها بالشذوذأخرجهما احلاكم وحك
هذا :   عن هذا احلديث فقالـ يعين البخاري ـسألت حممداً :  حديث ابن عباٍس وقال

والصحيح ما رواه عمرو بن .  ، وحديث ابن أيب مليكة عن عائشة فيه خطأ حديث خطأ
 بن أيب يك عن سعد بن أيب وقاص عِن ا دينار وابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عبيد

 يبالن َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ  ((:  وعلى هذا فشاهدا حديث.  )٦( ـ وذكره ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدارمي  ) ١٥٤٨ رقم ١/١٧٩ ( )) مسنده ((: وأمحد يف  ) ١٤٧٠ رقم ١/٤٦٤ ( )) أبو داود ((أخرجه     )١(
 )) املستدرك ((واحلاكم يف  ) ٤١٧١ رقم ٢/٤٨٣ ( )) مصنفه ((: وعبد الرزاق يف  ) ١٤٦١ رقم ١/٣٧٢ (
) ١/٥٦٩. (   

والدارمي  ) ١٢٠ رقم ١/٣٢٧ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ١٤٦٩ رقم ١/٤٦٤( أخرجه أبو داود     )٢(
   ) .٣٣٦١ رقم ٢/٩٢٧ (

   ) .١٤٧٥ رقم ١/١٧٢ ( )) مسنده ((أخرجه أمحد يف     )٣(
  .ـ مقروناً بالليث ـ  ) ١٥١١ رقم ١/١٧٥ ( )) مسنده ((أخرجه أمحد يف     )٤(
   ) .١/٥٧٠ ( ))ملستدرك  ا((    )٥(
 برواية املروذي )) العلل ((كما يف . وحكم اإلمام أمحد على حديث عائشة هذا باخلطأ  ) ٨٨٠( ص     )٦(

   ) .١٠٦ ( ص
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٤٠٠ 

  . يصح منهما شيء  مل)) ِباْلُقْرآِن

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

:  )) التتبع ((حكم الدارقطين على هذا احلديث بأنه وهم فيه أبو عاصم فقال يف 
وأخرج البخاري عن إسحاق عن أيب عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن أيب سلمة عن  ((

 يبِن النأيب هريرة ع  :)) إن أبا :   وهذا يقال)) َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن
بن أيب كثري وحممد بن عاصم وهم فيه والصواب ما رواه الزهري وحممد بن إبراهيم وحيىي 

 يبِن النعمرو وغريهم عن أيب سلمة عن أيب هريرة ع  :))  َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء ِإْذِنِه
وقد .   وقولُ أيب عاصم وهم)) ِلَنِبيٍّ َحَسِن الصَّْوِت َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن َيْجَهُر ِبِه

ينار وعمرو بن عطية وإسحاق بن راشد رواه عقيل ويونس وعمرو ابن احلارث وعمرو بن د
ومعمر وغريهم عن الزهري خبالف ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج باللفظ الَّذي قدمنا 

 َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  ((:   يعينـذكره... (( .  

وإمنا روى ابن جريج هذا اللفظ الَّذي ذكره أبو عاصم عنه بإسناد آخر رواه عن ابن أيب 
ومل خيرج هذا احلديث أحد من  )٢( )) قاله ابن عيينة عنه )١( ة عن أيب يك عن سعيدمليك

 وكذا مل خيرجه من اشترط الصحة كابن حبان ـ ما عدا البخاري ـأصحاب الكتب الستة 
  . واحلاكم وكأم رأوا فيه ما يوجب الترك

: א

 من ـ يعرف من حديث ابن شهاب شهاب مبا الأيب عاصم عن ابن جريج عن ابن تفرد   ـ ١
 وأن اجلماعة رووا عن ابن شهاب ذا اإلسناد غري هذا املنت وفيهم من ـغري هذا الطّريق 

 عن ابن شهاب الشتهر ألنه )) ليس منا (( أتقن من أيب عاصم ولو ورد حديث هو
  . مكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) املستدرك ((كما يف . ابن أيب يك عن سعد بن أيب وقاص : وقد سبق أنه عن . هكذا يف املطبوع     )١(

 ويؤكده أنه )) سعيد (( إىل )) سعد ((ولعله تصحف  ) ٨٨٠: ص ( للترمذي  )) العلل الكبري ((و  ) ١/٥٦٩ (
  .يرويه ابن أيب مليكة عن ابن أيب يك عن سعد : وقال  ) ٩/٢٤٤ ( )) العلل ((أورد حديث أيب عاصم يف 

ونقل  ) . ١/٢٩٥ ( )) تأرخيه ((، وتابعه على قوله اخلطيب البغدادي يف  ) ١٢٨ ـ ١٢٦: ص  ( )) التتبع ((    )٢(
:  قال الذهيب )) وهم أبو عاصم يف متنه ((: عن ابن زياد قوله  ) ٣/٤٤٧ ( )) ميزان االعتدال ((الذهيب يف 

   .)) )) لشيء ا ما أذن ((: إمنا متنه :  يعين ((
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٤٠١ 

ف من حديث أيب  ال يعر)) َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن ((إن حديث   ـ ٢
  . سلمة عن أيب هريرة وال من حديث أيب هريرة

 أعين عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ـإن ابن جريج يعرف عنه ذا اإلسناد   ـ ٣
وقد تابع ابن جريج عليه أصحاب  )) ...َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  (( :  حديثـمرفوعاً 
  . الزهري

 )) َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن ((:  ويعرف عن ابن جريج أيضاً حديث   
لكن ليس عن الزهري عن أيب سلمة وإمنا عن ابن أيب مليكة عن ابن أيب يك عن سعد 

  . وقد تابع ابن جريج عليه مجع من أصحاب أيب مليكة.  بن أيب وقاص مرفوعاً

 فال يبعد أن يقع االشتباه ـ ولكن بإسنادين خمتلفني ـفابن جريج راٍو لكال احلديثني    
أليب عاصم فيجعل منت هذا مكان منت اآلخر سيما ومعنامها متقاربان إذ كالمها يف 

  . التغين بالقرآن

واخلطأ الَّذي وقع يف هذا احلديث حيتمل أن يكون يف إسناده وحيتمل أن يكون يف    
ويه ابن جريج عن أيب  الَّذي ير)) ليس منا ((:  إذ حيتمل أن أبا عاصم أراد حديث.  متنه

فوهم فجعله عن ابن جريج عن ابن شهاب من .  مليكة من حديث سعد بن أيب وقاص
وإمنا  ((:  فيكون اخلطأ وقع يف اإلسناد وإليه أشار الدارقطين بقوله.  حديث أيب هريرة

روى ابن جريج هذا اللفظ الَّذي ذكره أبو عاصم عنه بإسناد آخر رواه عن ابن أيب 
  . )١( )) ... أيب يكمليكة عن 

 الَّذي يرويه أيضاً ابن )) ...َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  ((وحيتمل أَنه أراد حديث    
فساق إسناده على الوجه الصحيح :  جريج عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 ِلَشْيٍء َما َأِذَن اللَُّه ((:   والصواب أن يقول)) ليس منا ((:  ووهم يف متنه فقال
 أبو عاصم )) ووهم ((:  وإليه أشار ابن زياد يف قوله.   فيكون اخلطأ قد وقع يف املنت)) ...

وعلى كال .  )٢( )) ...َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  ((يعين إمنا متنه  ((:  يف متنه قال الذَّهيب
 ركِّب متنه على  يرى أن احلديث وقع فيه قلب إذـ ومن تبعه ـاالحتمالني فالدارقطين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٧٨( سبق ص     )١(
   ) .٢( يف احلاشية رقم  ) ٣٧٨( سبق ص     )٢(
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٤٠٢ 

  . غري إسناده

فقد ضعف اإلمام أمحد .  أن أبا عاصم ليس من أقوياء أصحاب ابن جريج  ـ ٤
  . )١( عنه روايته

كان :  ؟ قال روح أحب إليك أو أبو عاصم:  مسعت أمحد قيل له:  وقال أبو داود   
 حيدث وفيه إشارة إىل أن أبا عاصم.  )٢( )) روح خيرج الكتاب وأبو عاصم يثبج احلديث

مل ير يف يده كتاب  ((:  من حفظه ال من الكتاب وهو يؤكد ما قاله فيه ابن خراش
  . لذلك ال يؤمن عليه الوهم.  )٣( )) قط

وابن جريج ليس بشيء  ((:  أن ابن جريج تكلم ابن معني يف روايته عن الزهري فقال  ـ ٥
زهري شيئاً إمنا مل أمسع من ال ((وقال قريش بن أنس عن ابن جريج  )٤( )) يف الزهري

:  وتكلم حيىي بن سعيد القطَّان يف حفظه فقال.  )٥( )) أعطاين جزءاً فكتبته وأجازه يل
كنا نسمي كتب ابن جريج كتب األمانة وإن مل حيدثك ا ابن جريج من كتابه مل  ((

نسمع وما كنا حنن  ((:  مثّ أشار إىل أَنه يكثر من التحديث حفظاً فقال.  )٦( )) ينتفع به
لذلك ميكن أن يكون هو الواهم يف احلديث ونقل عنه  )٧( )) من ابن جريج إال من حفظه

  . )٨( ومهه أبو عاصم

  . )) صحيحه (( وأخرجه يف وقد قبل البخاري حديث أبي عاصم هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٤٩٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
اضطراب الكالم وتفننه ـ التقلب فيه وعدم الثبات ـ  : لثبجوا ) ٣٤٧: ص  ( )) سؤاالت أيب داود ((    )٢(

   ) ) .٢/٢٢٠ ( )) لسان العرب ((و  ) . ١١/٢٥ ( )) ذيب اللّغة ((: انظر . التخليط :  التثبيجو
   ) .٤/٤٥١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢/٤٨٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٥/٣٥٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٥(
   ) .٦/٤٠٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .٢/٤٩٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٧(
فأبو عاصم مل يتابع على . زم بأن الواهم هو أبو عاصم إذ حيتمل أن يكون وهم فيه ابن جريج وعليه فال جي    )٨(

أشار إىل . روايته عن ابن جريج ولو توبع متابعة صحيحة جلزم بأنه من ابن جريج فتردد احتمال الوهم بينهما 
   ) .١٢٧: ص  ( )) التتبع ((هذا مقبل الوادعي يف 
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٤٠٣ 

òîÛbnÛa@åöaŠÔÛa@éÛìjÔÛ@ànÜí@æc@åØ¹ë Z@ @

 يعين أبا ـوهو  (( : أن البخاري قد خرب حديث أيب عاصم وأكثر عنه قال ابن حجر  ـ ١
  . )١( ))  من شيوخ البخاري وقد أكثر عنه بال واسطةـعاصم 

  . يظهر أن البخاري يرجح أما حديث واحد وإن اختلف ألفاظه  ـ ٢

حدثين الليث عن :   حدثنا حيىي بن بكري قال)) من مل يتغىن بالقرآن ((:  باب:  فقد قال
 أَنه كان يقول الرمحن عن أيب هريرة  عقيل عن ابن شهاب قال أخربين أبو سلمة بن عبد

 )) َلْم َيْأَذِن اللَُّه ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِللنَِّبيِّ َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن ((:   اقال رسول 
 لَه اِحبقَالَ صِبِه : و رهجي ِريد٢(ي( .  

ة لفظ حديث أورده  هذه الترمج)) باب من مل يتغن بالقرآن ((:  قوله ((:  قال ابن حجر
َمْن  ((: املصنف يف األحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ 

 ، وهو يف السنن من حديث سعد بن أيب وقاص )) َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن َفَلْيَس ِمنَّا
  . )٣( )) وغريه

 َيْأَذِن اللَُّه ِلَشْيٍء َلْم (( على حديث )) َلْيَس ِمنَّا ((وتبويبه حبديث أيب عاصم 
واحلديث  ((:  وقد صرح ذا ابن حجر يف قوله.   ؛ فيه إشارة إىل أما حديث واحد)) ...

.  )٤( )) ليس منا ((:   وبعضهم رواه بلفظ)) اما أذن  ((واحد إال أن بعضهم رواه بلفظ 
يث مستقل عن اآلخر  أما ليسا متحدين بل كل منهما حدـ اوالعلم عند  ـويظهر يل 

  . )) قرائن الرد ((سنداً ومتناً وأدلة ذلك وردت يف 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  .  فإنه مظنة وقوعه يف اخلطأـ وإن كان ثقة ـأن تفرد الراوي   ـ ١
 َيَتَغنَّ َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم ((انكشف تفرد أيب عاصم عن ابن جريج حبديث   ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣/٥١١ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٤٧٣٦ ، ٤٧٣٥ رقم ٤/١٩١٨( صحيح البخاري ـ فضائل القرآن ـ     )٢(
ومل أقف عليه يف كتاب األحكام وإنما هو يف كتاب التوحيد من صحيح البخاري  ) ٨/٦٨٦ ( )) الفتح ((    )٣(

   .)) ليس منا من مل يتغن بالقرآن ((: ولفظه  ) ٧٠٨٩ رقم ٦/٢٧٣٧ (
   ) .١٣/٥١١ ( )) الفتح ((    )٤(
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٤٠٤ 

 املعروف ـ يتمثل يف تركيب هذا املنت ـ على ما يترجح ـ أَنه وقع فيه وهم )) ِباْلُقْرآِن
 )) ...َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء  (( على إسناد حديث ـمن حديث سعد ابن أيب وقاص 
 ، ونتج عن هذا اخلطأ تفرد الراوي ذا احلديث وبني املعروف من حديث أيب هريرة

  . التفردالتفرد واخلطأ عالقة تتمثل يف أن التفرد يدل على اخلطأ واخلطأ ينتج عنه 
أن مثل هذا اخلطأ ليس مبستفحش وال يستبعد وقوعه من الثِّقة فاحلديثان يرويهما ابن   ـ ٣

واآلخر عن ابن شهاب من حديث أيب .  جريج أحدمها عن ابن مليكة من حديث سعد
  . االشتباهتقارب إذ كالمها يف التغين بالقرآن فيمكن أن يقع فيهما ومعنامها م.  هريرة

 ـ اختلفت ألفاظه ـإن تقارب احلديثني يف املعىن وهل مها حديثان أو حديث واحد   ـ ٤
من املسائل الَّيت ختتلف فيها أنظار األئمة النقّاد وينبين حكم الناقد على ما يظهر له من 

  . القرائن قبوالً أو رداً

 أن إطالق الغرابة عنده ال )) ... غريب تفرد به أبو عاصم ((:  ر من قول الذَّهيبيظه  ـ ٥
تنايف الصحة إال أا تفيد أَنه وقع يف نفسه من هذا احلديث شئ ومل يصل إىل حد 

وقد أشار ابن القيم أن إطالق الغرابة فيها .  النكارة والوهم الَّيت نص عليها الدارقطين
  . )١( نوع رد للحديث

  . القلب من أسباب التفرد  ـ ٦

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد ذكر استغراب الترمذي وتصحيحه حلديث وضع اخلامت عند دخول اخلالء ، ورد أيب داود له فقال يف     )١(

 واملصحح له ملا مل ميكنه دفع هذه العلّة حكم بغرابته ألجلها فلو (( ) : ٣١ ـ ١/٢٨ ( ))ذيب السنن  ((
ترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة يكن خمالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته ؟ولعل ال مل

الرواة واستغربه هلذه العلّة وهي اليت منعت أبا داود من تصحيح متنه فال يكون بينهما اختالف بل هو صحيح 
   .))السند لكنه معلول 



  

٤٠٥  

æëŠ’ÈÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثين وهب بن بقية :   )١٨٥٣ رقم ٣/١٤٨٠ ( )) صحيحه ((قال مسلم يف 

:   عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قالا ، حدثنا خالد بن عبد الواسطي
ونقل اخلالل .  )) ْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمْنُهَماِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَت ((:   اقال رسول 

عن اإلمام أمحد أَنه ذكر هذا  ) ١٦٦: (   البن قدامة املقدسي ص)) املنتخب ((كما يف ( 
وهذا إمنا أسندوه عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد من حديث  ((:  احلديث وقال

   .)) خالد ال يرويه غريه

א א : א
، ثقة  الرمحن بن يزيد الطحان الواسطي املزين موالهم  بن عبدا خالد بن عبد ((
  . )١( )) ع.  ، وكان مولده سنة عشر ومائة ، من الثامنة مات سنة اثنتني ومثانني ثبت

  . )٢( ثقة اختلط قبل موته بثالث سنني:  سعيد بن إياس:  واجلُريري هو

  . )٣( وبقية رجاله ثقات

¥sí†§a@wíŠ Z@ @

والبيهقي يف  ) ٧١٣٣ رقم ٤/٤١١ ( )) مسنده ((أخرجه من هذا الطَّريق أبو عوانة يف 
  . من طريق عمرو بن عون الواسطي.   )٨/١٤٤ ( )) الكربى ((

  . عن خالد به) وهب بن بقية وعمرو بن عون ( كالمها 

אאא W 
ومل يتابع اجلُريري يف روايته عن أيب .  اجلُريري ذا احلديث عن ا تفرد خالد بن عبد

 فيما وقفت ـوال يعرف حديث أيب سعيد اخلدري هذا من غري هذا الطَّريق .  نضرة أحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٤٠٦ 

 ا معاوية وأنس وعبد:  وقد ورد هلذا احلديث شواهد عن عدد من الصحابة وهم.  ـعليه 
  . وكلها ضعيفة.    عِن النيبـ عنهم ا رضي ـابن مسعود وأبو هريرة 

  : أما حديث معاوية

فقد رواه أبو هشام بن العالء عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب 
  ابشر جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري عن ابن الزبري عن معاوية أن رسول 

  . )) َماِإَذا ُبوِيَع َألِميَرْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمْنُه ((:  قال

أبو هشام بن :   أيـووهم :   وقال)) العلل ((أورده من هذا الطَّريق الدارقطين يف 
 يف ذكر قتادة وخالفه مجاعة من أصحاب الوليد فرووه عن الوليد عن سعيد بن بشري ـ العالء

  . )١( عن أيب بشر مل يذكروا فيه قتادة وهو الصواب

من طريق زيد بن حيىي بن عبيد  )٣( )) األوسط ((و  )٢( )) الكبري ((وأخرجه الطرباين يف 
مل يرو هذا احلديث  ((:  )) األوسط ((وقال يف .  قال حدثنا سعيد بن بشري عن أيب بشر به

وال عن سعيد إال أبو بشر وال عن أيب بشر إال  )٤(  بن الزبري إال سعيد بن جبٍريا عن عبد
  . )) سعيد بن بشري تفرد به زيد بن حيىي بن عبيد

وال حيتمل  )٥( سعيد بن بشري ومل يتابع يف روايته عن أيب بشر وهو ضعيف:  وفيه
  . تفرده حاله

  . رواه فضالة بن دينار عن ثابت عنه:  وحديث أنس

 )) منكر احلديث ((:   من طريقه وقال عن فضالة بن دينار)) الضعفاء ((أخرجه العقيلي يف 
  . )٦( )) لباب غري ثابتةوالرواية يف هذا ا ((:  وقال أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢٠٤: قم السؤال  ر٧/٥٢(     )١(
   ) .٧١٠ رقم ١٩/٣١٤(     )٢(
   ) .٣٨٩٧ رقم ٤/٥٢٨(     )٣(
وهو خطأ بداللة أن سند الطرباين الَّذي أورده إمنا هو سعيد بن جبري عن . سعيد بن حيىي  : )) املطبوع ((يف     )٤(

  .ابن الزبري كما ذكره الدارقطين ـ أعاله ـ 
 )) الكبري ((رواه الطرباين يف : وقال  ) ٥/٣٩٥ ( )) امع ((هليثمي هذا احلديث يف وقد ذكر ا . )) التقريب ((    )٥(

  . ورجاله ثقات )) األوسط ((و 
   ) .٣/٤٥٧ ( )) الضعفاء ((    )٦(
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٤٠٧ 

  :  بن مسعودا وحديث عبد

  . عنه )١( رواه احلكم بن ظهري عن عاصم بن دلة عن زر بن حبيش

:  حدثين آدم قال ((:  احلكم بن ظهري وقال:   يف ترمجة)) الضعفاء ((ذكره العقيلي يف 
 منكر احلكم بن ظهري الفزاري عن السدي وعاصم بن دلة:  مسعت البخاري يقول

  . )٢( ))  شيء من وجه ثابتوال تصح من هذه املتون عِن النيب  ((:   وزاد)) احلديث

  : وحديث أيب هريرة

رواه أبو هالل حممد بن سليم الراسيب عن قتادة عن سعيد بن املسيب عنه أخرجه ابن 
من طريق عمار  )٤( )) األوسط ((الصمد بن عبد الوارث والطرباين يف  من طريق عبد )٣( عدي

  . بن هارون

مل يرو هذا احلديث  ((:  وقال الطرباين.  عن أيب هالل به) الصمد وعمار  عبد( كالمها 
  . )٥( )) عن قتادة إال أبو هالل
 أي عن ـ )٦( )) تفرد به أبو هالل عن قتادة عنه ((:  ـ بعد أن ذكره ـوقال الدارقطين 

:  قال أبو بكر األثرم.  ويف حديثه عن قتادة مقالٌ )٧( صدوق فيه لني:   وأبو هاللـسعيد 
قد احتمل حديثه إال :   قالـ يعين الراسيب ـ أمحد بن حنبل عن أيب هالل ا سألت أبا عبد

 يف روايته ـوقال ابن معني  )٨( )) أَنه خيالف يف حديث قتادة وهو مضطرب احلديث عن قتادة
  . )٩( )) فيه ضعف صويلح ((:  عن قتادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو خطأ فالذي يروي عنه عاصم ويروى )) روى عاصم عن ذر (( ) : ١/٢٥٩(  للعقيلي )) الضعفاء ((يف     )١(

   ) .٣٣٦ ـ ٩/٣٣٥ ( )) ذيب الكمال ((: ينظر .  إمنا هو زر بن حبيش عن ابن مسعود 
أبو زرعة وأبو حامت :  منهم )) متروك احلديث ((وقال مجع من النقّاد عن احلكم بأنه  . )) املرجع نفسه ((    )٢(

   ) .٢/٤٢٨ ( )) ذيب التهذيب ((: ينظر . والنسائي والترمذي 
   ) .٦/٢١٣ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٢٧٦٤ رقم ٣/٣٥٨(     )٤(
  .موصوالً وإال فقد رواه غريه عن قتادة عن سعيد مرسالً كما سيأيت : يعين     )٥(
   ) .٥٠٨١ رقم ٥/١٨٢( البن طاهر  : )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٦(
   .)) التقريب ((    )٧(
   ) .٧/٢٧٣(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٨(
   .)) املرجع نفسه ((    )٩(



ŞrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@sÛb: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٤٠٨ 

 فرواه عن قتادة عن ـ )١(  وهو من أثبت أصحاب قتادةـوقد خالفه مهام بن حيىي 
  . مرسالً سعيد

أخرجه ابن عدي من طريق أيب موسى حممد بن املثىن عن أيب الوليد الطيالسي عنه مثّ 
قلت أليب الوليد فإن أبا هالل حدث عن قتادة عن سعيد بن املسيب :  قال أبو موسى:  قال
  . )٢( يا أبا موسى إن أبا هالل ال حيتمل هذا:   قال يل أبو الوليدأيب هريرة عِن النيب عن 

أحيفظ عن أيب هالل عن قتادة عن سعيد عن أيب :  ا قلت أليب عبد:  وقال األثرم
 يبِن النهريرة ع ))  هذا مرسل عن سعيد بن:   ؟ قال)) ...ِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن 
 يبِن الناملسيب ع وأبو هالل مضطرب احلديث عن قتادة وهذا إمنا أسندوه عن اجلريري 

  . )٣( عن أيب نضرة عن أيب سعيد من حديث خالد ال يرويه غريه

:   فقالـ حديث ابن املسيب عن أيب هريرة مرفوعاً ـوسئل الدارقطين عن هذا احلديث 
الل عن قتادة عن ابن املسيب عن أيب هريرة قاله يرويه قتادة واختلف عنه فرواه أبو ه ((

وغريمها يقول فيه عن ابن املسيب .   أي عن أيب هاللـالصمد وعمار بن هارون عنه  عبد
  . )٤( )) مرسالً واملرسل أشبه

وعلى هذا يكون قد رجح املرسل على املوصول كل من أيب الوليد الطيالسي واإلمام 
وقوع اخلطأ من أيب هالل الراسيب يف ذكره أليب هريرة يف هذا أمحد والدارقطين مما يعين 

  . احلديث السيما وقد خالفه مهام بن حيىي وهو أحفظ منه

وال ينتفع .  )٥( فنخلص إىل أن مجيع هذه الشواهد مل يصح منها شئ كما قاله العقيلي
  . )٦( الضعفاء، إال أن كثرا تدل على أن هذا احلديث مما أكثر تداوله  ا حديث الباب

مسعت :   قالحديث عرفجة :  منها ـ وليست بلفظه ـوقد ورد أحاديث مبعناه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٥٠٤(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )١(
أن من كان حاله كحل أيب هالل ال يقبل تفرده عند أيب الوليد الطيالسي : وفيه  ) ٦/٢١٣ ( )) الكامل ((    )٢(

  .وكذلك هو صنيع غريه من أهل العلم 
   ) .١٦٦ :ص (  البن قدامة )) املنتخب من العلل للخالل ((    )٣(
   ) .١٧٢١:  رقم السؤال ٩/٢٠٤ ( )) علل الدارقطين ((    )٤(
   ) .٣٨٥( سبق ص     )٥(
  .وتكلفت إيرادها مع دراستها ليتبني مقدار ضعفها     )٦(
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٤٠٩ 

َمْن َأَتاُآْم َوَأْمُرُآْم َجِميٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد ، ُيِريُد َأْن  (( :  ا رسول
  . )٢( ريهوغ )١(  ، أخرجه مسلم)) َيُشقَّ َعَصاُآْم َأْو ُيَفرَِّق َجَماَعَتُكْم ؛ َفاْقُتُلوُه

َمْن َباَيَع  ((:   قال عنهما أَنَّ النيب ا بن عمرو بن العاص رضي ا وحديث عبد
ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة َقْلِبِه ؛ َفْلُيِطْعُه َما اْسَتَطاَع ، َفِإْن َجاَء 

وقد رأى .  )٤( أيضاً وغريه )٣( ه مسلم أخرج)) َأَحٌد ُيَناِزُعُه ؛ َفاْضِرُبوا َرَقَبَة اآلَخِر
 يصلح أن يكون مفسرا حلديث أيب ـ بن عمرو ا  حديث عبدـاحلاكم أن هذا احلديث 

:  فقد قال بعد أن أخرج حديث عرفجة )) ... ِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن ((سعيد اخلدري 
ِإَذا ُبوِيَع  ((:   قال  عن أيب سعيد عِن النيبوقد أخرج مسلم حديث أيب نضرة ((

الرمحن بن عبد رب الكعبة  وشرحه حديث عبد.  )) ِلَخِليَفَتْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمْنُهَما
  . )٥( ))  بن عمرو وقد أخرجه مسلما عن عبد

 بن عمرو يشهدان لصحة معىن حديث أيب سعيد ا وعلى هذا فحديث عرفجة وعبد
  .  خالد الواسطي عن اجلريرياخلدري الَّذي تفرد به

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 من غرائب )) ...ِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن  ((عد اإلمام أمحد حديث أيب سعيد اخلدري 
 شئ من وجه وال تصح من هذا املتون عِن النيب  ((:  وقال العقيلي.  )٦( حديث اجلريري

وقد روى هذا احلديث عن ثابت عن أنس :  ـة فضالة بن دينار وقال يف ترمج )٧( )) ثابت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١٨٥٢ رقم ٣/١٤٧٩(     )١(
:  رقم ٩٣ ـ ٧/٩٢( والنسائي . باب اخلوارج : يف  ) ٤٧٦٢ رقم ٢/٦٥٦( وكذا أخرجه أبو داود     )٢(

وأبو  ) ١٨٩٥١ رقم ٤/٣٤١ ( )) مسنده ((وأمحد يف . قتل من فارق اجلماعة : يف  ) ٤٠٢٣ ـ ٤٠٢٠
بيان نصرة اخلليفة إذا بويع لغريه وإباحة قتل اآلخر منهما : يف  ) ٧١٣٤ رقم ٤/٤١١ ( )) مسنده ((عوانة يف 

 ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ٤٥٧٧ رقم ١٠/٤٣٨ ( )) صحيحه (( وابن حبان يف .وحماربته ودفعه 
  .بل أخرجه مسلم : قلت . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :  وقال ) ٢/١٥٦

   ) .١٨٤٤ رقم ٣/١٤٧٢(     )٣(
   ) .٦٧٩٠ رقم ٢/١٩١، ٦٤٩٨ رقم ٢/١٦١( ، وأمحد  ) ٤١٨٧ رقم ٧/١٥٢( أخرجه النسائي     )٤(
   ) .٢/١٥٦ ( )) املستدرك ((    )٥(
   ) .٦/١٥٥(  للذهيب )) ِسري أعالم النبالء ((    )٦(
   ) .١/٢٥٩(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٧(
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٤١٠ 

 )) امليزان ((ونقل الذَّهيب كالمه هذا يف  )١( )) والرواية يف هذا الباب غري ثابتة (( ـمرفوعاً 
وكأنه أقره .  ومل يتعقب العقيلي )٢( )) ومل يصح يف هذا حديث:  قال العقيلي:  مبعناه وقال
وهذا هو العجب العجاب كيف يقول  ((:   حجر الذَّهيب وقالفتعقب ابن.  على قوله
؟ وقد  وإن كان من غري هذا الوجه.  هذا ويقر عليه واحلديث يف صحيح مسلم )٣( املؤلف

  . )٤( )) راجعت كالم العقيلي فلم أر هذا الكالم فيه

ارقطين فقد انتقد الد.   وإن كان يف صحيح مسلمـلعل العقيلي يراه معلوالً :  يقال
  . ـ فيما يظهر ـومل يتعقبه الذَّهيب ألجل ذلك .  وغريه بعض أحاديث صحيح مسلم

 الواسطي راوي هذا ا  عن خالد بن عبدـ )) مقدمة الفتح ((واحلافظ ابن حجر قال يف 
 قبل ـ أي من اجلريري ـومل يتحرر يل أمره إىل اآلن هل مسع منه  ((:  ـاحلديث عن اجلريري 

وعلى هذا القول يلزمه أن يكون متوقفاً يف أمر هذا احلديث ألنه مل  )٥( ))  أو بعدهاالختالط
  . يروه أحد عن اجلريري إال خالد الواسطي

هو فيه يف ترمجة :   يقال)) راجعت كالم العقيلي فلم أر هذا الكالم فيه ((:  وأما قوله
وال خيفى على ابن حجر :  ))  ثابتةوالرواية يف هذا الباب غري ((فضالة بن دينار الشحام بلفظ 
ا مبعىن ما نقله عنه الذَّهيبولعلها سقطت من النسخة الَّيت )) ومل يصح يف هذا حديث ((:  أ 

  . اعتمد عليها ابن حجر

وقد أورد ابن رجب إنكار العقيلي ألحاديث هذا الباب ومل يتعقبه فقد قال روي 
 خرجه مسلم من )) َخِليَفَتْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمْنُهَماِإَذا ُبوِيَع ِل ((:   أَنه قال عنه

  . )٦( )) حديث أيب سعيد وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها

ومل خيرج البخاري وال أحد من أصحاب السنن األربع هذا احلديث وال أخرجه من 
  . عراض عنهاشترط الصحة أمثال ابن خزمية وابن حبان ولعلهم رأوا فيه ما يوجب اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٤٥٧ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٣/٣٤٨ ( )) امليزان ((    )٢(
  .العقيلي : أي     )٣(
   ) .٤/٤٣٥ : ( )) اللِّسان ((    )٤(
   ) .٤٢٥: ( ص     )٥(
   ) .١٢٧: (  ص )) جامع العلوم واحلكم ((    )٦(
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٤١١ 

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

هذا احلديث ال يعرف عن أيب سعيد إال من هذا الطَّريق وال يعرف عن غريه   ـ ١
  . صحيح بإسناد

واجلريري تفرد به عن أيب .  تفرد به خالد الواسطي عن سعيد بن إياس اجلريري  ـ ٢
د وقد اختلط اجلريري قبل موته بثالث سنني وال يدرى هل رواه خالد عنه بع.  نضرة

.  مساع خالد بعد االختالط:  فإم يقولون:  االختالط أو قبله قال األثرم لإلمام أمحد
  . )٢( حنوه:  وقال ابن حجر )١( ال أدري:  قال

 إال أَنه أورده بعد أن أورد طرق حديث )) صحيحه ((وقد أخرج مسلم هذا احلديث يف 
 يبِن النعرفجة ع  :)) فيكون حديث أيب سعيد  )٣( )) ...ُرُآْم َجِميٌع َمْن َأَتاُآْم َوَأْم

وقد أشار مسلم يف مقدمة .   قد أورده مسلم يف آخر الباب)) ...ِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن  ((
 أن أمثال هذه األحاديث الَّيت يوردها يف آخر الباب هي أقل قوةً مما سبقها من )) صحيحه ((

اَألول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار الَّيت هي أسلم من فأما القسم  ((:  ، فقال األحاديث
فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً ...  العيوب من غريها وأنقى

يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان كالصنف املقدم قبلهم على أم 
  . )٤( )) ...  اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم فإنـ وإن كانوا فيما وصفنا دوم ـ

فقد ذكر عالمة احلديث .   أَنه يورد يف كتابه أحاديث معللة)) مقدمته ((بل ِإنه أشار يف 
 تعاىل شرحاً وإيضاحاً اوسرتيد إن شاء  ((:  ، ومن يقبل تفرده ومن ال يقبل مثّ قال املنكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويظهر أن اخلالل ينقل عن النقّاد الَّذين عاصرهم  ) ١٦٦: (  البن قدامة ص )) املنتخب من العلل للخالل ((    )١(

 ، ومل أقف على من قال ذلك إال ما قاله بشار عواد يف ))مساع خالد بعد االختالط :  يقولون ((: يف قوله 
 والعجب من البخاري أنه أخرج له من طريق خالد بن عبد (( ) : ١٠/٣٤٢ ( )) ذيب الكمال ((قه على تعلي
ة كالمه تشعر بأن له مستند )) الطحان الواسطي وهو ممن مسع من اجلُريري بعد اختالطه اوقو .  

   ) .٣٨٨( سبق ص     )٢(
وعن زياد رواه مجع من الرواة . حديث عرفجة الَّذي رواه عنه زياد بن عالقة  )٣/١٤٨٠( صحيح مسلم     )٣(

 بن املختار ، كلهم عن اشعبة ـ وصدر حبديثه الباب ـ وأبو عوانة ، وشيبان ، وإسرائيل ، وعبد : وهم 
د عليه عنده مثّ أعقبه حبديث أيب سعيد وذكره هلذه الطرق الكثرية تدل على أنه أصل يعتم. زياد ابن عالقة 

  . ومل يذكر له إال طريقاً واحداً )) إذا بويع خلليفتني ((اخلدري 
   ) .١/٥ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٤(
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٤١٢ 

ر األخبار املعللة إذا أتينا عليها يف األماكن الَّيت يليق ا الشرح يف مواضع من الكتاب عند ذك
  . )١( )) ... واإليضاح

فكالمه صريح يف كونه خيرج يف كتابه عمن ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان إال أم 
يشملهم اسم الستر والصدق وتعاطي العلم وأنه يؤخر أحاديثهم عن أحاديث من هو أقوى 

  . ـ ويف الباب أحاديث تغين عنها ـ كتابه أحاديثَ معللة لبيان علتها وأن يف.  منهم
 قبل ـ أي مسلم ـأن املنية اخترمته  ((:  وقد ذكر ابن الصالح قول احلاكم والبيهقي

أن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من :  ، ونقل عن القاضي عياض قوله إخراج القسم الثَّاين
مر ليس على ذلك فإنه ذكر يف كتابه هذا أحاديث الطبقة األوىل احلاكم وتابعوه عليه وأن األ

، وليس مراد  وجعلها أصوالً مثّ أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل املتابعة واالستشهاد
وكذلك ما أشار إليه مسلم من أَنه يذكر علل .  مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة

ذا الكتاب يف ضمن ما أتى به فيه من مجع الطرق واألسانيد األحاديث قد وىف به يف ه
  . )٢( )) واالختالف

وإخراج مسلم هلذا احلديث الَّذي حتاماه أهل العلم فأعرض عنه البخاري وأصحاب 
السنن ومن اشترط الصحة يؤكد ما قاله القاضي عياض من أن مسلماً مل خيرج أمثال هذه 

أو أخرجها ليبني ما فيها من .  يف املتابعات والشواهداألحاديث يف األصول وإمنا أخرجها 
إال أن إخراجها يف صحيحه مشعر بأا .  اختالف مقارنة مبا أورده قبلها من أحاديث الباب

  . )٣( ، وأنه قد ورد يف باا ما يغين عنها وإن كانت معلولة فعلتها ليست بقادحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٨ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )١(
 صحيح مسلم هذا النوع من األحاديث يف ) . ٩٢ : ٩١: ص (  البن الصالح )) صيانة صحيح مسلم ((    )٢(

تبني هل أوىف مسلم مبا التزم من إخراج هذه . اليت خيرجها يف أواخر األبواب حتتاج إىل مجع ودراسة عميقة 
األحاديث املعللة كما قال القاضي عياض وابن الصالح ؟ أم اخترمته املنية قبل أن يفي بذلك كما قال احلاكم 

  .والبيهقي 
 وإمنا اشتبه األمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن (( ) : ١/٤٣٤ ( )) النكت ((قال ابن حجر يف     )٣(

أهل القسم الثَّاين موجودة يف صحيحه ، لكن فرض املسألة هل احتج م كما احتج بأهل القسم األول أم ال 
وا أم ال ؟ وخيرج أنه مل خيرج شيئاً مما انفرد به الواحد منهم وإمنا احتج بأهل القسم األول سواء تفرد: واحلق 

من أحاديث أهل القسم الثَّاين ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم األول ، وكذلك إذا كان حلديث أهل 
وهذا ظاهر بني يف كتابه ولو كان خيرج . القسم الثَّاين طرق كثرية يعضد بعضها بعضاً فإنه قد خيرج ذلك 

= 
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٤١٣ 

éÛìjÓ@åöaŠÓë IQH ïç Z@ @

 وهو ثقة أيضاً وإن وصف باالختالط ـ رواه عن اجلريري أن خالد الواسطي ثقة وقد  ـ ١
خرب الواحد الثِّقة عن الواحد  ((:   ورواية الثِّقة عن الثِّقة مقبولة قال مسلمـيف آخر حياته 

  . )٢( )) الثِّقة حجة يلزم به العمل

 ا رضي ـ بن عمرو ا أَنه قد ورد مبعناه أحاديث صحيحة كحديث عرفجة وعبد  ـ ٢
،  فال يكون املعىن الَّذي تضمنه مستنكراً:  وعليه )٣(  وقد أشار إىل ذلك احلاكمـهما عن

  . وال يترتب على قبوله إثبات أصل ال يدل عليه إال هذا احلديث

عن سعيد بن :   وأخرى مرسلة ومنهاـ ضعيفة ـأَنه ورد بلفظه أحاديث مرفوعة   ـ ٣
  .  مما يشري إىل أن له أصالًـ )٤(  ومراسيله قوية عند أهل العلمـاملسيب 

 ومل يرو ما ينكر عليه ـ )٥(  وهو ثقةـأن الراوي عن أيب سعيد اخلدري هو أبو نضرة   ـ ٤
 ا وله حديث صاحل عن أيب سعيد اخلدري وعن جابر بن عبد ((:  قال ابن عدي عنه

ملنكرة وغريمها وإذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم احلديث ومل أر له شيئاً من األحاديث ا
  . )٦( )) فلذلك مل أذكر له شيئاً

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

يفيد بظاهره أَنه أعله بالتفرد وأنه ال يقبل .  )٧( )) ال يرويه غريه ((:  قول اإلمام أمحد  ـ ١
، الحتمال أن  رد وحدهوالذي يظهر أَنه ال جيزم بأنه أعله بالتف.  تفرد الراوي ما مل يتابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قلت  . ))ل ـ بل ويف املتابعات ـ لكان كتابه أضعاف ما هو عليه مجيع أحاديث أهل القسم الثَّاين يف األصو
  .وهذا يؤكد مقاله ابن حجر . وحديث الباب له طرق كثرية وأورد قبله ما يعضد معناه : 

  .على القول بأن إخراجه له يف صحيحه يعين قبوله له     )١(
   ) .١/٣٠ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .٣٨٧( سبق ص     )٣(
. سعيد بن املسيب أحد األئمة الكبار احملتج مبراسيلهم : قال  ) ١٨٤: ص (  للعالئي )) جامع التحصيل ((    )٤(

   ) .١٥٧: ص (  أليب زرعة العراقي )) حتفة التحصيل ((: وينظر 
   .)) التقريب ((    )٥(
   ) .٦/٣٦٧ ( )) الكامل ((    )٦(
   ) .٣٨٣( سبق ص     )٧(
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٤١٤ 

مساع :  فإم يقولون:  يكون أعله بسماع خالد من اجلريري قال األثرم لإلمام أمحد
  . )١( ال أدري:  قال.  خالد بعد االختالط

، وقد  وقد أخرجه يف آخر الباب.  مل خيرج هذا احلديث من األئمة النقّاد إال مسلم  ـ ٢
وبناء عليه فإن هذا احلديث .  وية إىل آخر البابسبق قوله أَنه يؤخر األحاديث غري الق

  . منها

وميكن أن .  وإن إلزام مسلم بأنه على شرطه يف الصحة يفتح على مسلم باب التتبع
، يف حني أا فيما حيتمل ليست على شرطه  يضعف شرطه يف الصحة ألجل هذه األحاديث

ن علتها بعد استيفاء األحاديث الَّيت بعد أن نص يف مقدمة صحيحه أَنه يورد فيه أحاديث لبيا
  . فال يلزم مبا مل يلتزمه.  تصلح أن تكون على شرطه

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويظهر أن اخلالل ينقل عن النقّاد الَّذين عاصرهم  ) ١٦٦: (  البن قدامة ص )) املنتخب من العلل للخالل ((    )١(

 ومل أقف على من قال ذلك إال ما قاله بشار عواد يف تعليقه ))مساع خالد بعد االختالط :  يقولون ((يف قوله 
 ا والعجب من البخاري أنه أخرج له من طريق خالد بن عبد (( ) : ١٠/٣٤٢ ( )) ذيب الكمال ((ى عل

  . ، وقوة كالمه تشعر بأن له مستند ))الطحان الواسطي وهو ممن مسع من اجلُريري بعد اختالطه 



  

٤١٥  

æëŠ’ÈÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
حدثَنا : حدثَنا عِلي بن عياٍش  ) ٥٦٧٥ رقم ٥/٢٢٤١ ( )) يف صحيحه ((قال البخاري 

 عِن ـ عنهما ان الْمنكَِدِر عن جاِبِر بِن عبِداللَِّه ـرضي حدثَِني محمد ب: أَبو غَسانَ قَالَ 
 يبالنُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  ((:   قال ((.   

 ٢/٣٨٩(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((كما يف : (  قال الدارقطين
  . )عن ابن املنكدر :  أي( تفرد به علي بن عياش عن أيب غسان عنه  ((:  )) ١٧٠٨ رقم

א א : א
ثقة ثبت من التاسعة مات سنة تسع عشرة :  علي بن عياش األهلاين احلمصي ((
  . )١( ) ٤ خ

  . )٢( وبقية رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ١/٣١٦ ( )) األدب املفرد (( ويف ـ كما ذكر أعاله ـ )) صحيحه ((أخرجه البخاري يف 
 ) ١٦٤٢ رقم ٦/١٤٢ ( )) شرح السنة ((طريقه أخرجه البغوي يف ومن  ) ٢٢٤رقم 

  . عن علي بن عياش ) ٦٧٤ رقم ٢٨٦:  ص ( )) املعجم الصغري ((وأخرجه الطرباين يف 

אאא W 
 عن أيب غسان عن حممد بن مطرف عن ابن املنكدر ـ متابعة تامة ـتابع علي بن عياش 

  . مانُ بن سعيدعث:  عن جابر مرفوعاً

:  عن حممد بن عبيداهللا بن الفضل الكالعي قال )٣( )) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
  . حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عثمان عن حممد بن مطرف به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٣٧٩ رقم ٨/١٧٢(     )٣(
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٤١٦ 

صدوق ووثَّقه :  قال عنه أبو حامت:  وابنه عمرو.  )١( وثَّقه أمحد وابن معني:  وعثمانُ
  . فعلي بن عياش مل يتفرد به عن حممد بن مطرف:  وعلى هذا.  )٢( و داودالنسائي وأب

املنكدر بن حممد بن :  مثّ إن حممد بن مطرف قد توبع عليه عن حممد بن املنكدر تابعه
  . ، ومسور بن الصلت متابعة تامة أيضاً احلميد بن احلسن اهلاليل ، وعبد املنكدر

  : بيه فأما طريق املنكدر عن أـ ١

حديث  ((:   وقال)) سننه ((والترمذي يف  )٣( )) األدب املفرد ((فقد أخرجه البخاري يف 
  . من طرق عنه به )٦( )) األوسط ((والطرباين يف .  )٥( )) مسنده ((وأمحد يف  )٤( )) حسن

هم كان رجالً صاحلاً ال يف ((:  قال أبو حامت.  إال أَنَّ املنكدر متكلم يف روايته عن أبيه
 يف ترمجته ـوقد أورد ابن عدي  )٧( )) احلديث وكان كثري اخلطأ مل يكن باحلافظ حلديث أبيه

:   عن أبيه عن جابر مرفوعاً وقال)) ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  (( حديثه هذا ـ مما أنكر عليه ـ
  . )٨( )) وعامتها غري حمفوظة ((:   وقالـ وذكرها ـ )) وملنكدر عن أبيه عن جابر أحاديث ((

فحديثه :  وعليه )٩( )) لني احلديث (( بأنه ـ أي عن املنكدر ـوقال احلافظ ابن حجر عنه 
  . إال أَنه ميكن أن يعترب مبثله.  ضعيف

  : احلميد بن احلسن اهلاليل عن ابن املنكدر  وطريق عبدـ ٢

عبد بن و.  )١١( )) الكامل ((وابن عدي يف .  )١٠( )) سننه ((أخرجه الدارقطين يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/١١٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .٨/٧٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٠٤ رقم ١/٤٠٤(     )٣(
   ) .١٩٧٠ رقم ٤/٣٠٦(     )٤(
   ) .١٤٨٦١ رقم ٣/٣٦٠(     )٥(
   ) .٩٠٤٠ رقم ١٠/١٩(     )٦(
   ) .٨/٤٠٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٧(
   ) .٤٥٥ ـ ٦/٤٥٤ ( )) الكامل ((    )٨(
   .)) التقريب ((    )٩(
   ) .٢٨٩٥ رقم ٣/٤٢٨(     )١٠(
   .)) غريب جدا ((: ـ وقال  ) ١١/٤١٩ ( )) ِسري أعالم النبالء ((وقد نقله الذهيب يف  ) ٥/٣٢٢(     )١١(
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٤١٧ 

 والبيهقي )) حديث صحيح ومل خيرجاه ((:  وقال )٢( )) مستدركه ((واحلاكم يف .  )١( محيد
  . من عدة طرق عنه به.  )٣( )) الكربى ((يف 

  . )٤( ضعفه ابن املديين وأبو زرعة والدارقطين والساجي.  خمتلف فيه:  احلميد بن احلسن وعبد

كان خيطئ حتى خرج عن حد االحتجاج :   حبانقال ابن.  )٥( وانفرد ابن معني بتوثيقه
  والَّيت منها هذاـخصوص روايته عن ابن املنكدر وتكلم العقيلي يف .  )٦( به إذا انفرد

  . )٧( )) ال يتابع على حديثه عن ابن املنكدر ((:   فقالـ احلديث

 جابر  حديثه هذا عن ابن املنكدر عنـ مما أنكر عليه ـ يف ترمجته ـوذكر ابن عدي 
وال أعلم روى عن ابن املنكدر غري  ((:   وقال)) ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  ((:  مرفوعاً
احلميد عن ابن املنكدر عن جابر  ولعبد.  )٨( احلميد ابن احلسن ومسور بن الصلت عبد

  . )٩( )) أحاديث بعضها مشاهري وبعضها ال يتابع عليه

  : ر وطريق مسور بن الصلت عن ابن املنكدـ ٣

  . )١٢( )) تأرخيه ((واخلطيب البغدادي يف  )١١( والبيهقي )١٠( أخرجه أبو يعلى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١٠٨١ رقم ٢/١٦٦ ( )) املنتخب ((    )١(
)٢/٥٠(     )٢. (   
)٢٤٢/ ١٠(     )٣. (   
   ) .٦/١١٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
 ذيب (( كما يف )) ليس به بأس ((وله قول آخر فيه هو  ) ٥٧٧ رقم ١٦٢: ص  ( )) تأريخ الداِرمي ((    )٥(

   .))التهذيب 
   ) .٢/١٤٢ ( )) اروحني ((    )٦(
 قال العقيلي ((: وقال  ) ٦/١١٤ ( )) التهذيب ((وقد نقل ابن حجر عبارته هذه يف  ) ٣/٤٥ ( )) الضعفاء ((    )٧(

وهذه من .  فرق ؛ إذ األوىل أعم )) ال يتابع على حديثه عن ابن املنكدر (( و )) ال يتابع ((وبني  . )) ال يتابع :
  .العبارات اليت خيتلف معناها إذا نقلت على هذه الصفة 

  .رواه عن ابن املنكدر غريمها     )٨(
   ) .٥/٣٢٢ ( )) الكامل ((    )٩(
  .الوليد من طريق بشر بن  ) ٢٠٤٠ رقم ٤/٣٦ ( )) املسند ((    )١٠(
  .سليمان سعيد بن : من طريق  ) ١٠/٢٤٢ ( )) الكربى ((    )١١(
يوسف بن محمد بن املنكدر : وذكر له علَّة تتمثل يف أن املسور رواه عن  ) ١٣/٢٤٥ ( )) تأريخ بغداد ((    )١٢(

  . )) التقريب ((ضعيف كما يف : عن أبيه ـ ويوسف هذا 
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٤١٨ 

وقال ابن عدي بعد  )١( متروك احلديث:  ومسور بن الصلت قال عنه البخاري والنسائي
وهذان احلديثان عن  ((:  أن أخرج له حديثه هذا عن ابن املنكدر عن جابر وحديث آخر

احلميد بن احلسن اهلاليل مثل ما  عبد:   املسوراملسور غري حمفوظني روامها مع
  . )٢( )) املسور روى

يروي عن الثِّقات املوضوعات ال جيوز  ((:  وقال ابن حبان )٣( ضعيف:  وقال الدارقطين
وهو الَّذي روى عن حممد بن املنكدر عن جابر عن  ((:   وقال)) ... االحتجاج به

  .  فعده من منكراتهـ )٤( ))  َمْعُروٍف َصَدَقٌةُآلُّ  ((:   أَنه قال ا رسول

،  املنكدر بن حممد بن املنكدر:  وهم( فهؤالء الثالثة الَّذين تابعوا حممد بن مطرف 
كلهم متكلم فيهم وأُنكر على ثالثتهم ) احلميد بن احلسن اهلاليل ومسور بن الصلت  وعبد

.  )) ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  ((جابر مرفوعاً  حديث ابن املنكدر عن ـروايتهم هلذا احلديث 
أن :  فال يصح أن تكون متابعام معتربة عند من يقول بنكارا إال أَنه ميكن أن يقال

 فإن ذلك جيرب ـ وأم إمنا ضعفوا من قبل ضبطهم ـتتابعهم على روايته على صفة واحدة 
  . األئمة يف االعتداد ا قبوالً ورداًوال يبعد أن ختتلف وجهات نظر .  شيئاً من ضعفهم

  وهي متفاوتة عنهم عِن النيب اأما شواهده فكثرية وردت عن مجع من الصحابة رضي 
 )٧( وابن عباس )٦(  بن يزيدا  وعبدـ وهو من أصحها ـ )٥( حذيفة:  فقد رواه.  يف الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦/٤٣١ ( )) الكامل ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٣/٢٤٥ ( )) تأريخ بغداد ((    )٣(
   ) .٣٢ ـ ٣/٣١ ( )) اروحني ((    )٤(
، وأبو داود  ) ١٠٠٥ رقم ٢/٦٩٧( ومسلم  ) ٢٣٣ رقم ١/٩١ ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف     )٥(

 صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٢٣٣٧١قم  ر٥/٣٩٨، ٢٣٦٢ رقم ٥/٣٩٧( وأمحد  ) ٤٩٤٧ رقم ٢/٧٠٥ (
 )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٨٢٠٠ رقم ٨/٣٢٠ ( )) الكبري ((والطرباين يف  ) ٣٣٧٨ رقم ٨/١٧٢ ( ))
   ) .٧٦١٤ رقم ٤/١٨٨ (

   ) .١٨٦٩٦ رقم ٤/٣٠٧( وأمحد  ) ٢٣١ رقم ١/٩٠ ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف     )٦(
   ) .٧٦٥٧ رقم ٦/١١٦ ( )) شعب اإلميان ((أخرجه البيهقي يف     )٧(
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٤١٩ 

وورد عن ابن .  )٤( وأم سلمة )٣( عائشةو.  )٢( ، ونبيط بن شريط )١( وأيب مسعود األنصاري
  . )٥( مسعود موقوفاً عليه

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 فقد قال ابنه )) ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  ((:  انفرد أبو حامت الرازي بإنكار حديث
 وسألت أيب عن حديث رواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار عن:  الرمحن عبد

 ا حدثنا أبو غسان حممد بن مطرف عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد:  أبيه قال
 ، وعن جابر بن )) ...َرِحَم اللَُّه َعْبًدا ِإَذا َباَع َسْمًحا  ((:   اقال رسول :  قال
 قال )) ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة  ((:   ا قال رسول ـ )٦(  أي باإلسناد نفسهـ ا عبد
  . )٧( )) وهذان احلديثان منكران:  أيب

وهو وإن أنكر حديث عثمان بن سعيد عن حممد بن مطرف عن ابن املنكدر فحكمه 
هذا جيري على حديث علي بن عياش عن ابن املطرف عن ابن املنكدر ؛ ألن حديث علي 

  . ابن عياش وعثمان بن سعيد واحد تتابعا فيه عن ابن مطرف

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

مل يبني أبو حامت سبب إنكاره إال أَنه ميكن التماسه فقد قال عن حديث ابن املنكدر   ـ ١
 والذي قرنه ذا احلديث يف ـ )) ...َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا  (( ـعن جابر مرفوعاً 

ومل :   قالبلغين أَنَّ النيب  ((:  رواه بعض الثِّقات عن حممد بن املنكدر قال (( ـاحلكم 
ُآلُّ َمْعُروٍف   ((فلعله رأى أن علَّة .  فأعل املوصول باملرسل.  )٨( )) يذكر جابراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/٢٠ ( )) الكامل ((وابن عدي يف  ) ٦٣٩ رقم ١٧/٢٣٠ ( )) املعجم الكبري ((أخرجه الطرباين يف     )١(
   ) .٦٤ رقم ٤٣: ص  ( )) الصغري ((أخرجه الطرباين يف     )٢(
   ) .٨٢٤٤ رقم ٩/١١٧ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف     )٣(
   ) .٦٠٨٢ رقم ٧/٥٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
 ١٠/١٨٨ ( )) الكبري ((والطرباين يف  ) ١١٦٣٧ رقم ١٠/٣٤٥ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف     )٥(

   ) .٤/٧٦ ( )) الكامل ((وابن عدي يف  ) ١١٢٤٧ رقم ٦/٨٨ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ١٠٤١٢ رقم
   ) .٣٣٧٩ رقم ٨/١٧٢ ( ابن حبان: أخرجه من هذا الطريق     )٦(
   ) .١١٤٦ رقم ٢/٢٢٩ ( )) علل احلديث ((    )٧(
   .)) املرجع نفسه ((    )٨(
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٤٢٠ 

 إذ كالمها عن حممد بن مطرف عن )) َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا (( هي علَّة )) َصَدَقٌة
  . جابر حممد بن املنكدر عن

ى أن ترتلق فيها األلسن أن طريق حممد بن املنكدر عن جابر جادة مسلوكة خيش  ـ ٢
  . )١( فيوصل فيها املرسل

عن علي بن عياش عن ابن مطرف  )٢( )) صحيحه (( البخاري فأخرجه يف :وقد قبله 
  . سبق كما

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓ@æc@ŠèÄíë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده إذ رجاله كلهم ثقات ومسع بعضهم من بعض  ـ ١
عثمان بن :  ينفرد به بل تابعه عن ابن مطرفظهر بتتبع طرقه أن علي بن عياش مل   ـ ٢

املنكدر بن حممد :  أما حممد بن مطرف عن ابن املنكدر فإمنا تابعه )٣(  وهو ثقةـسعيد 
وأنكر على ثالثتهم رواية هذا .  وعبداحلميد بن احلسن اهلاليل ومسور بن الصلت

 ـحممد بن مطرف :   هوـ تفرد  إن كان فيهـفصار األرجح أن الراوي املتفرد .  احلديث
  . عياش ال علي بن ـ )٤( وهو ثقة

إذ أن تفرد الراوي .  ودرجة تفرد ابن مطرف أخف من درجة تفرد ابن عياش   
مثّ إن متابعة أولئك .  النازل ينكر منه ما ال ينكر على من تفرد يف الطبقة األعلى منه

والبخاري ال يرى أن حممد .  حدة تفرده خيفف من ـ مع ضعفهم ـالثالثة البن مطرف 
تابعه املنكدر وقد أخرج .  ابن مطرف تفرد به عن ابن املنكدر بل يرى أَنه توبع

عن قتيبة بن سعيد عن املنكدر عن أبيه عن جابر  )٥( )) األدب املفرد ((البخاري حديثه يف 
ومل يكن :  أبيه قال ابن عيينةمدين عن  ((:  مثّ ِإنه مل يضعفه بل قال عنه.  مرفوعاً

وكذلك .  وهذا يشعر بتقويته له وبقبوله متابعاً.  )٦( )) باحلافظ روى عنه ابن املبارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بنحوه  ) ٢/٥٠٢(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٣٩٣( سبق ص     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
  .املرجع نفسه     )٤(
   ) .٣٠٤رقم  ١/٤٠٤(     )٥(
   ) .١١٤٠٢ رقم ٧/٣٤٦ ( )) التاريخ الكبري ((    )٦(
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٤٢١ 

من طريق أيب مالك األشجعي عن  )١( )) األدب املفرد ((له شاهدا يف ) البخاري ( أخرج 
  . )٢(  ومن هذا الطَّريق أخرجه مسلم وغريهـربعي بن خراش عن حذيفة مرفوعاً 

 إال أن مثله حيتمل التفرد فقد قال ـ فيما وقفت عليه ـمل يتابع ابن املنكدر عن جابر   ـ ٣
ما رأيت أحداً أجدر :  وقال ابن عيينة )٣( صحيح احلديث جداً:  عنه يعقوب بن شيبة

  . )٤( ـ يعين لتحريه ـ وال يسأل عمن هو من ابن املنكدر  اقال رسول :  أن يقول

  . ورد له من الشواهد عن مجع من الصحابةكثرة ما   ـ ٤

  . وليس يف معناه ما ينكر بل تشهد له عمومات األدلة  ـ ٥

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

وأا من مسببات االختالف بني األئمة .  ظهر أمهية املتابعة يف إثبات التفرد أو نفيه  ـ ١
ذا احلديث.  ديف احلكم على احلديث بالتفر د علي بن عياشفالدارقطين حكى تفر  ،

.  فريد أَنه مل يعلم ذه املتابعة.  مع أَنه تابعه عثمان بن سعيد متابعة تامة عن ابن مطرف
قد حيكى التفرد وال :  فإن مل يعلم ا فيقال.  ويرد أَنه علم ا ومل يعتد ا لضعفها عنده

  . املتابعة الضعيفة ال تنفي عنده التفرد:  ا ومل يعتد ا فيقالوإن علم .  يثبت

ومن مجلة القرائن .  ظهر أن البخاري يقبل ما تفرد به الثِّقة وحيكم القرائن يف نقدها  ـ ٢
، وورد له شواهد  أن معناه غري مستنكر:  الَّيت حيتمل أَنه راعاها يف نقد هذا احلديث

كما تبني .   حيتمل حاله التفردـ وهو ابن املنكدر ـن املتفرد به ، وأ تدل على أن له أصالً
دقة نظره من اختياره أسلم الطرق وأنقاها من مجلة طرق كثرية وردت هلذا احلديث 

 عن طريق مسور بن الصلت )) صحيحه ((فقد أعرض يف .  متفاوتة يف الصحة
 من ـ الثِّقة ـق حممد بن مطرف وأخرج طري.  وعبداحلميد بن احلسن واملنكدر بن حممد

  .  وعلي أيضاً ثقةـرواية علي بن عياش عنه 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٣٣ رقم ١/٩١(     )١(
   ) .٥( حاشية  ) ٣٩٦( سبق خترجيه ص     )٢(
   ) .٩/٤٧٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(



  

٤٢٢  

æëŠ’ÈÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
الرمحن بن عمرو أبو  حدثنا عبد ) ٤٦٥١ رقم ٥/٣٣١ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

بن حدثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد :  حدثنا علي بن عياش احلمصي قال:  زرعة قال
: َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء  ((:   اقال رسول :  املنكدر عن جابر قال

ِبَحقِّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّالِة اْلَقاِئَمِة ، آِت ُمَحمًَّدا اْلَوِسيَلَة 
ْت َلُه الشََّفاَعُة َواْلَفِضيَلَة ، َواْبَعْثُه اْلَمَقاَم الَمْحُموَد الَِّذي َوَعْدَتُه ؛ َحلَّ

   .)) َيْوَم اْلِقَياَمِة

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال شعيب بن أيب محزة تفرد به علي  ((:  وقال
  . )) ابن عياش وال يروى عن جابر إال ذا اإلسناد

א א : א
.  سنة تسع عشرةعلي بن عياش األهلاين احلمصي ثقة ثبت من التاسعة مات  ((
شعيب بن أيب محزة األموي موالهم أبو بشر  ((:  وشيخه الَّذي تفرد عنه هو.  )١( )) ٤ خ

  . )٣( )) وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) ... ثقة عابد:  احلمصي

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٤٤٤٢:   رقم٤/١٧٤٩،  ٥٨٩ رقم ١/٢٢٢ ( )) صحيحه ((أخرجه البخاري يف 

 ٣/٣٥٤ ( )) املسند ((، وهو يف  عن أمحد بن حنبل ) ٥٢٩ رقم ١/٢٠١( وأبو داود 
  .  )١٤٨٠١رقم 

عن حممد بن سهل بن عسكر البغدادي  ) ٢١١ رقم ١/٤١٣ ( )) سننه ((والترمذي يف 
حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث حممد  ((:   وقالـوإبراهيم بن يعقوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .))يب  التقر((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
  



æëŠ’ÈÛaë@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤٢٣ 

  . )) ... عيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدرابن املنكدر ال نعلم أحداً رواه غري ش

 ، ١٦٥٦ رقم ٢/٢٥٣(  )) الكربى ((ويف  ) ٦٨٠ رقم ٢/٢٦ ( )) اتىب ((والنسائي يف 
  . ـعن عمرو بن منصور  ) ٩٧٩١ رقم ٩/٢٥

  . عن موسى بن سهل الرملي ) ٤٢٠ رقم ١/٢٢٠( وابن خزمية 

  . ـد بن حيىي من طريق حمم ) ١٦٨٩ رقم ٤/٥٨٦( وابن حبان 

:  وزاد.  ـمن طريق حممد بن عوف  ) ١٩٧٢ رقم ١/٥٤٥ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . )١( )) ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد ((

، وإبراهيم  ، وحممد بن سهل ، وأمحد بن حنبل ، البخاري أبو زرعة الدمشقي( كلهم 
، وحممد بن أيب  ، والعباس بن الوليد ىي، وحممد بن حي ، وعمرو بن منصور ابن يعقوب
  . عن علي بن عياش به) ، وحممد بن عوف  ، وموسى بن سهل احلسني

אW 
مل يتابع علي بن عياش يف روايته هلذا احلديث عن شعيب وكذا مل يتابع شعيب بن أيب 

افظ ابن حجر أشار إىل إال أن احل.  يف روايته له عن ابن املنكدر على ما ظهر من التخريج محزة
وقد توبع ابن املنكدر عليه عن جابر أخرجه الطرباين يف  ((:   املنكدر قد توبع فقالأن ابن

أخربين :  األوسط من طريق أيب الزبري عن جابر حنوه ووقع يف زوائد اإلمساعيلي
  . )٢( )) املنكدر ابن

من طريق ابن هليعة  )٤( )) األوسط ((والطرباين يف  )٣( والظاهر أَنه يعين ما أخرجه أمحد
اللَُّهمَّ : َمْن َقاَل ِحيَن ُيّناِدي الُمَناِدي  ((:  عن أيب الزبري عن جابر مرفوعاً بلفظ

َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصََّالِة اْلَقاِئَمِة َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوارَض َعْنُه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن هذه الزيادة شاذة ؛ ألا مل ترد يف سائر الطرق (( ) : ٣/٢٧ ( )) صحيح سنن أيب داود ((ذكر األلباين يف     )١(

 ))ها عن علي بن عياش إال عن محمد بن عوف ـ وهو وإن كان ثقة حافظاً إال أنه خالف الناس يف روايت
  .بتصرف . هـ .ا

  .وقد أورد ما ذكره اإلمساعيلي لينفي تدليس أيب الزبري عن جابر  ) ٢/١١٢ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   ) .١٤٦٠٣ رقم ٣/٣٣٧ ( )) مسنده ((يف     )٣(
   ) .١٩٦ رقم ١/١٥٧(     )٤(
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٤٢٤ 

   .)) اللَّه َدْعَوَتُه َجاَبِرًضا َال َتْسَخُط َبْعَدُه ؛ اْسَت
مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال ابن هليعة وال يروى عن جابر إال  ((:  قال الطرباين
.  )٢( )) والعمل على تضعيف حديثه ((:  وابن هليعة قال فيه الذَّهيب.  )١( )) ذا اإلسناد

وابن هليعة  ((:  )) صحيحه ((ة يف قال ابن خزمي.  السيما ومل يتابع يف روايته عن أيب الزبري
 بعد أن ـ:  وسبق أن الطرباين قال.  )٣( )) لست ممن أخرج حديثه يف هذا الكتاب إذا انفرد

 ، )٤( )) وال يروى عن جابر إال ذا اإلسناد ((:  ـذكر حديث ابن املنكدر عن جابر 
خمالفةُ سياقه :   ما يرد بهومن مجلة.  رد حديث ابن هليعة هذا إن كان قد علم به:  وظاهره

وهذا  ((:  ـ بعد أن ذكر حديث ابن هليعة ـقال األلباين .  حلديث ابن املنكدر عن جابر
  . )٥( )) السياق خمالف حلديث الباب والظاهر أن ذلك من ابن هليعة فقد كان سيئ احلفظ

اعتبارها وجهات  متابعة ضعيفة ولرمبا ختتلف يف ـ هذه ـفالذي يظهر أن متابعة ابن هليعة 
  . املنكدروقد مر آنفاً أن ابن حجر عدها متابعة البن .  نظر األئمة

ê†çaì‘@åßë Z@ @

  عنا  من طريق عمرو بن أيب سلمة عن صدقة بن عبد)) األوسط ((ما أخرجه الطرباين يف 
 بن ضمرة السلويل قال ا سليمان بن أيب كرمية عن أيب قرة عطاء بن أيب قرة عن عبد

اللَُّهمَّ :  ِإَذا َسِمَع النَِّداَء َقاَل َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  عت أبا الدرداء يقولمس
َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة ، َوالصََّالِة اْلَقاِئَمِة َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك 

  . )) ...َوَرُسوِلَك ، َواْجَعْلَنا ِفي َشَفاَعِتِه 
وى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال ذا اإلسناد تفرد به عمرو بن أيب ال ير ((:  وقال
:  وسليمان بن أيب كرمية.  )١( وهو ضعيف:   السمنيا صدقة بن عبد:  وفيه )٦( )) سلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتابع عليه عن أيب الزبري وهو ال وذلك ألن ابن هليعة مل. أي ال يروى ذا السياق عن جابر إال ذا اإلسناد     )١(

يعرف من حديث جابر ذا السياق ـ املخالف حلديث ابن املنكدر ـ إال من هذا الطريق ففيه تفرد يف السند 
  .واختالف يف املنت 

   ) .٢٩٣٤ رقم ١/٥٩٠ ( )) الكاشف ((    )٢(
   ) .١/٧٥ ( )) صحيح ابن خزمية ((    )٣(
   ) .٤٠١( سبق ص     )٤(
   .)) فحديثه هذا يصلح شاهداً ومتابعة يف اجلملة ((: وتتمة كالمه  ) ٣/٢٦ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .٣٦٧٥ رقم ٤/٣٩٧ ( )) املعجم األوسط ((    )٦(
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٤٢٥ 

  . )٢( أيضاً ضعيف
عن شعيب عن ـوبالتايل مل يثبت حلديث علي بن عياش .  وعليه فهو حديث ال يصح 

 متابعة صحيحة ـ )) ...َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء  ((جابر مرفوعاً ابن املنكدر عن 
  . ، ويكون تفرده به تفرداً مطلقاً وال شاهد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

فرواه شعيب :  وأما حديث جابر ((:  طعن أبو حامت الرازي يف صحة هذا احلديث وقال
وكان عرض شعيب على ابن .  ، وقد طعن فيها ملنكدر عن جابرابن أيب محزة عن حممد بن ا

اكتب هذه األحاديث :  ، وقال البنه أو ابن أخيه املنكدر كتاباً فعرف بعضاً وأنكر بعضاً
.  )٣( ومل يثبت رواية شعيب تلك األحاديث على الناس.  فروى شعيب ذلك الكتاب

وهذا .  ث إسحاق بن أيب فروةوعرض علي بعض تلك األحاديث فرأيتها مشاة حلدي
  . )٤( )) احلديث من تلك األحاديث

وقد صدق قوله ابن رجب ودلل على أن من األحاديث الَّيت يرويها شعيب بن أيب محزة 
 ومنها ـ وليست البن املنكدر ـعن ابن املنكدر أحاديث إمنا هي عن إسحاق بن أيب فروة 

رواه  ((:   وقالـعن ابن املنكدر عن جابر  الَّذي يرويه شعيب ـحديث االستفتاح هذا 
،  ، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن املنكدر شعيب عن إسحاق بن أيب فروة وابن املنكدر

 هذا مما ـ وكذا وقع يف سنن النسائي ـعن ابن املنكدر وآخر  ((:  ومنهم من كىن عنه فقال
، فيترك  ا مطعون فيه واآلخر ثقةوهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنني أحدمه.  ال جيوز فعله

ذكر املطعون ويذكر الثِّقة وقد نص اإلمام أمحد على ذلك وعلله بأنه رمبا كان يف حديث 
الضعيف شيء ليس يف حديث الثِّقة وهو كما قال فإنه رمبا كان سياق احلديث للضعيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   .)) التقريب ((    )١(
عن سليمان هذا  ) ٣/٢٦٢ ( )) الكامل ((وقال ابن عدي يف  ) . ٦٠٥ رقم ٤/١٣٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(

   .)) وعامة أحاديثه مناكري ((: 
 ( )) شرح علل الترمذي ((هذه اجلملة فيها تفكك أثر على ظهور معناها ـ وقد نقلها ابن رجب يف     )٣(

قليالً واملعىن على ما  ـ وهي أوضح )) ومل تثبت رواية شعيب تلك األحاديث على الناس ((: بلفظ  ) ٢/٧٦٠
  . واهللا أعلم ))ومل تثبت رواية شعيب لتلك األحاديث عند الناس  ((: ظهر يل 

   ) .٢٠١١ رقم ٣/٢٠٣ ( )) علل احلديث ((    )٤(
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٤٢٦ 

  . )١( )) وحديث اآلخر حمموالً عليه
غريب من حديث حممد  ((:  ن املنكدر عن جابر فقالواستغربه الدارقطين من حديث اب

 تفرد به أبو بشر شعيب بن أيب محزة عنه وال نعلم رواه عنه غري علي ـ أي عن جابر ـ،  عنه
  . )٢( )) ابن عياش احلمصي

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

  . مل يروه عن ابن املنكدر إال شعيب بن أيب محزة مع كثرة النقلة عن ابن املنكدر  ـ ١
َمْن َقاَل ِحيَن  ((:   حديث جابر مرفوعاًـأبو حامت أن هذا احلديث رأى   ـ ٢

 وال يشبه ـ )٣(  وهو متروكـ يشبه أحاديث إسحاق أيب فروة ـ )) ... َيْسَمُع النَِّداَء
  . أحاديث ابن املنكدر

 مع ـ كما ظهر يف التخريج ـومن أهل العلم من قبله فقد تداوله أهل العلم يف مؤلفام 
 حيث ـ، ومنهم من اشترط الصحة كالبخاري والترمذي  علي بن عياش به عن شعيبتفرد 

 كالم أيب حامت ـ، ولعله ال خيفى عليهم حني صححوه   وابن خزمية وابن حبانـصححه 
  . الرازي فيه

éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده  ـ ١
 ها بعض معناه والوردت له متابعة من حديث ابن هليعة عن أيب الزبري املكي عن جابر في  ـ ٢

يستغرب من ابن املنكدر تفرده عن جابر مبا مل يشاركه فيه أحد إذ هو من املكثرين 
  . )٤( عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٧٦٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  
 ذيب ((زي بإسناده يف وقد أخرجه امل ) ١٦٨٩ رقم ٢/٣٨٤(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٢(

 وهو حديث جليل ((: من طريق أيب زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش به وقال  ) ٢١/٨٦ ( ))الكمال 
   .))ال نعرفه إال ذا اإلسناد 

   .)) التقريب ((    )٣(
الكتب الستة ـ أشار إىل أن محمد بن املنكدر روى عن جابر ـ يف  ) ٢/٣٤ ( )) حتفة األشراف ((يف     )٤(

= 
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٤٢٧ 

رواه محزة  ((:   فقالـ معلقاً ـأشار البخاري بعد خترجيه إىل أن له شاهداً ذكره بعده   ـ ٣
 إىل ـ عنده ـحلديث وكأنه ذكر ذلك حلاجة هذا ا )١( ))  عن أبيه عِن النيب ا ابن عبد
  . ما جيربه

:   وفيهـ )٢(  يف موضع آخر من صحيحهـواحلديث الَّذي أشار إليه هو ما أخرجه    
 مقاماً حمموداً افيشفع ليقضي بني اخللق فيمشي حتى يأخذ حبلقة الباب فيومئٍذ يبعثه  ((

 إال ذكر ـث الباب  مما يشهد حلديـ وهو ذا السياق ليس فيه )) حيمده أهلُ اجلمع كلهم
  . )٣( الشفاعة واملقام احملمود

  . )٤( أَنه ميكن اعتباره من أحاديث الفضائل الَّيت يتسامح يف روايتها علماء احلديث  ـ ٤

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 ـ وكالمها ثقة ـتفرد علي بن عياش برواية هذا احلديث عن شعيب بن أيب محزة   ـ ١
 ـ )٥(  وإن مل يلقه من األئمة الستة غري البخاريـوعلي بن عياش من طبقة شيوخ األئمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ومل يرو أكثر منه إال عطاء بن أيب رباح فقد . حديثاً  ) ٩٦٠( حديثاً من جمموع حديث جابر البالغ  ) ٩٠ (
وهذا يدل على أن ابن املنكدر من املكثرين . حديثاً  ) ٣٦٠( حديثاً وأبا الزبري املكي روى عنه  ) ٩٩ (روى 

  .يها غريه وهذا يضعف من داللة قرينة التفرد على العلّة عنه فال ينكر تفرده عنه بأحاديث مل يشاركه ف
   ) .٤/١٧٤٩ ( )) صحيح البخاري ((    )١(
 بن صاحل عن امن طريق عبد  ) ١٤٠٥ رقم ٢/٥٣٦( من سأل الناس تكثراً :  باب )) الزكاة ((يف كتاب     )٢(

 ) ٣/٣٩٨ ( )) الفتح (( وذكر ابن حجر يف . بن عمر عن أبيه به االليث عن ابن أيب جعفر عن محزة بن عبد 
  .من وصله 

  .وحديث الباب تضمن دعاًء على صفة معينة وبألفاظ خمصوصة وليس يف هذا الشاهد إال بعض املعىن     )٣(
 خذوا هذه الرغائب ((: بسنده عن سفيان الثوري قوله  ) ٢/٩١ ( )) اجلامع ((نقل اخلطيب البغدادي يف     )٤(

 ، وبسنده )) املشيخة فأما احلالل واحلرام فال تأخذوه إال عمن يعرف الزيادة فيه من النقص وهذه الفضائل من
 إذا روينا يف الثواب والعقاب وفضائل ((:  عن عبد الرمحن بن مهدي أنه كان يقول )) املرجع نفسه ((أيضاً يف 

 ، وقال ابن ))حكام تشددنا يف الرجال األعمال تساهلنا يف األسانيد والرجال وإذا روينا يف احلالل واحلرام واأل
 وطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف رواية أحاديث الفضائل (( ) : ٣٢(  ص)) القول املسدد ((حجر يف 

 وقد اتفق علماء ((: عن النووي قوله  ) ١/٣٧٧ ( )) كشف اخلفاء (( ، ونقل العجلوين يف ))دون األحكام 
 )) فيض القدير (( ، ونقل عنه املناوي يف)) يف أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب احلديث على املساحمة

  .حنو ذلك  ) ٦/٢٩ (
   ) .٢/١١٢ ( )) فتح الباري ((    )٥(
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٤٢٨ 

د إىل هذه الطبقة النازلة مما يستنكر على ما ذكره الذَّهيبفروذلك ألن .  )١( ومثل هذا الت
  . )٢( األحاديث قد مجعت

ل حدث عنه القدماء ب ((مل يستنكر مجهور األئمة هذا احلديث على علي بن عياش   ـ ٢
.   عنهـ شيخ البخاري ـذا احلديث فأخرجه أمحد يف مسنده عنه ورواه علي بن املديين 

 وكذا من اشترط )) صحيحه ((وأخرجه البخاري يف  )٣( )) أخرجه اإلمساعيلي من طريقه
استغرباه مع  )٥( والدارقطين )٤( إالّ أن الترمذي.  الصحة غريه كابن خزمية وابن حبان

غريب من حديث حممد  ((:  تصحيح الترمذي له ولعل إطالق الدارقطين للغرابة يف قوله
ال تعين جمرد التفرد بل فيها ما يشري إىل أن يف تفرده ما ينبغي معه االحتياط  )) عن جابر

  . )٦( يف قبول ما روى

لقاً ملا حف به من لعل عدم إنكارهم هلذا احلديث الَّذي تفرد به هذا الثِّقة تفرداً مط  ـ ٣
  . قرائن القبول والَّيت سبق ذكرها

ويستفاد من ذلك أن احلديث قد يتفرد به من هو يف طبقة شيوخ األئمة مثّ يقبل وال   ـ ٤
  . يستنكر وإن كان قد يستغرب

 حديث ـ معلقاً ـفقد أورد عقبه .  ظهر احتياط البخاري يف قبوله هلذا احلديث الفرد  ـ ٥
وكأنه أراد القول .   والذي تضمن بعض معانيهيه عِن النيب  عن أبا محزة بن عبد

  . بأن معناه ورد من غري هذا الطَّريق ويف هذا دليل على عنايته بالشواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . أبو غدة ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )١(
  .إبراهيم الالحم يف شرحه على املوقظة : من تعليقات شيخنا     )٢(
   ) .٢/١١٢ ( )) فتح الباري ((    )٣(
   ) .٤٠٠( سبق ص     )٤(
   ) .٤٠٣( سبق ص     )٥(
 فهؤالء احلفاظ ((: أشار الذهيب إىل أن الغرابة ليست مرادفة للتفرد بل يراعى فيهما طبقة املتفرد وحاله فقال     )٦(

صحيح غريب وإن كان : فرد الرجل منهم من التابعني فحديثه صحيح وإن كان من األتباع قيل الثِّقات إذا ان
غريب فرد ويندر تفردهم فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث ال يكاد ينفرد : من أصحاب األتباع قيل 

 ) ٧٧: ص  ( ))املوقظة  (( ذكره يف ))حبديثني ثالثة ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ؟ ما علمته وقد يوجد 
  . يدل على أن بينهما فرق كما يفهم من السياق )) غريب فرد ((: فظاهر قوله 
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٤٢٩ 

يؤخذ من تفرد أيب حامت الرازي بإعالله هلذا احلديث مع خمالفة غريه له أن األحاديث   ـ ٦
سلم غالباً ممن يلتمس هلا علَّة يطعنها ا  وإن قبلها بعضهم أو غالبهم فإا ال تـاألفراد 

ولو احتج حبديث غريب  ((:  )) رسالته إىل أهل مكة ((وهذا يؤكد ما قاله أبو داود يف 
  . )١( )) وجدت من يطعن فيه

ظهر يف هذا احلديث أثر املتابعة الضعيفة يف اختالف العلماء يف احلكم على احلديث   ـ ٧
الدارقطين حكما على احلديث بالتفرد من حديث ابن فالطرباين و.  بالتفرد من عدمه
وقد رواه عن ابن .  وابن حجر ذكر أن أبا الزبري تابع ابن املنكدر.  املنكدر عن جابر

  . ـ وهو مضعف يف حديثه ـالزبري ابن هليعة 

وقبول أمثال هذه املتابعات أو ردها له عالقة بنفس الناقد يف احلكم على األحاديث 
والنقاد خيتلفون يف ذلك وبالتايل ختتلف أحكامهم .  أحوال نقلتها وطرقها وعللهاومعرفته ب

واملتقدمون أحوط من املتأخرين .  فيما يصلح أن يكون متابعة ينتفي ا التفرد وما ال يصلح
  . يف هذا الباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عبد الفتاح أبو غدة :  مجع )) ثالث رسائل يف علم املصطلح ((: وهي ضمن  ) ٤٧: ( ص     )١(
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٤٣٠ 

  

  

  

  

  

  



  

٤٣١  

æëŠ’ÈÛaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
 بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ا حدثنا عبد:   )٣/١٧١ ( )) احللية ((قال أبو نعيم يف 

 أن حدثنا أبو داود الطيالسي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن انس بن مالك 
اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش ؛ ِإَذا َحَكُموا َعَدُلوا ، َوِإَذا َعاَهُدوا  ((:   قال ا رسول

ا ، َوَمْن َلْم َيْفَعْل َذِلَك ِمْنُهْم ؛ َفَعَلْيِه َأوفوا ، َوِإَذا اْسُتْرِحُموا َرِحُمو
َيْقَبُل اللَُّه ِمْنُهْم َصْرًفا َوَال  َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن ؛ َال

   .)) َعْدًال 

هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس مل يروه عن سعد إال ابنه  ((:  وقال
  . )) إبراهيم

א : אא
،  الرمحن بن عوف الزهري أبو إسحاق املدين إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ((

.  )١( )) ع.  نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بال قادح من الثامنة مات سنة مخس ومثانني
  . )٢( ثقة فاضل عابد:  سعد بن إبراهيم:  وأبوه

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ومن طريقه ـ ) ٢١٣٣ رقم ٢٨٤:  ص ( )) مسنده ((السي يف أخرجه أبو داود الطي
  . ) كشف األستار ـ ١٥٧٨( البزار 

 ومن طريقه الضياء ـ ) ٣٦٤٤ رقم ٦/٣٢١ ( )) مسنده ((وأخرجه أبو يعلى يف 
  .  عن احلسن بن إمساعيل أبو سعيدـ ) ٢١٣٨ رقم ٦/١٤٣ ( )) املختارة ((املقدسي يف 

  . )٣( عمرو بن مرزوق:  من طريق ) ١٧٠٠٩ رقم ٨/٢٢٦ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

عن إبراهيم بن ) أبو داود الطيالسي واحلسن ابن إمساعيل وعمرو بن مرزوق ( كلهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٨٧٥ رقم ٢/٩٨ ( ))خ الكبري  التأري((ذكره البخاري يف     )٣(
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٤٣٢ 

  . سعد به

אW 
  . مل اقف على من تابع إبراهيم بن سعد يف رواية هذا احلديث عن أبيه عن أنس

  . مرفوعاًوقد روي هذا احلديث من طرق أخرى عن أنس 

  . ، وعلي بن احلكم البناين ، وحممد بن سوقة بكري بن وهب:  رواه عنه

قَالَ ِلي أَنس بن :  قال يل أنس بن مالك:  طريق بكري بن وهب اجلزري قال: اَألول 
ى َباِب  َقاَم َعَلِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((ماِلٍك أُحدثُك حِديثًا ما أُحدثُه كُلَّ أَحٍد 

  . )١(  وذكره)) : ...اْلَبْيِت َوَنْحُن ِفيِه َفَقاَل 

٢( )) قال فيه األزدي ليس بالقوي...  جيهل ((:  وبكري بن وهب قال عنه الذَّهيب(  .
  . )٣( )) ثقاته ((وذكره ابن حبان يف 

  . الثَّاين طريق حممد بن سوقة عن أنس به

د بن أمحد بن محاد بن أيب رجاء املروزي أخرجه أبو نعيم من طريق أيب القاسم محا
وجدت يف كتاب جدي محاد أيب رجاء السلمي خبطه عن أيب محزة السكري عن :  قال

غريب من حديث حممد تفرد به محاد موجود يف  ((:  وقال.  حممد بن سوقه عن أنس وذكره
  . ومل أقف على حال احلمادين )٤( )) كتاب جده

 )) األمراء من قريش ((:  ن احلكم البناين عن أنس مرفوعاً بلفظطريق علي ب:  الثَّالث
من طريق الصعق بن حزن حدثنا علي بن احلكم به وقال  )٦( والبيهقي )٥( أخرجه احلاكم

صدوق يهم :  والصعق بن حزن.   ووافقه الذَّهيب)) صحيح على شرط الشيخني ((:  احلاكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٢٩٢٨ رقم ١١٢/ ١١( ، وابن أيب شيبة  ) ١٢٨٤٤ رقم ٣/١٨٣( أخرجه أمحد     )١(
   ) .١/٣٥١ ( )) امليزان ((    )٢(
  .ـ على طريقته يف توثيق بعض ااهيل ـ  ) ٣٠٤ رقم ٢/٤٤(     )٣(
   ) .٥/٨ ( )) احللية ((    )٤(
  ) . ٤/٥٠١ ( )) املستدرك ((    )٥(
   ) .١٧٠١٢ ، ١٧٠١١ رقم ٨/٢٢٦ ( )) الكربى ((يف     )٦(
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٤٣٣ 

  . الثةوهذا أمثل الطرق الث.  )١( وكان زاهداً

ê†çaì‘@bßcë Z@ @

:   اقال رسول :   قال ما ورد عن علي بن أيب طالب ـ بلفظه ـفأشهرها 
  . )٢(  رواه أبو صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به)) ...اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش  ((

يرويه مسعر عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن  ((:  وقد سئل عنه الدارقطين فقال
 اجلبار فرواه عن مسعر عن عثمان بن  وخالفه داود بن عبد ناجذ عن علي عِن النيب ربيعة بن

 املغرية عن أيب صادق ورفعه أيضاً وغريمها يرويه عن مسعر موقوفاً وكذلك رواه أبو عوانة عن
  . )٤( برزة وورد بلفظه أيضاً عن أيب.  )٣( عثمان بن املغرية موقوفاً واملوقوف أشبه بالصواب

  عنهما عِن النيب اابن عمر رضي :  أما معناه فقد صح عن مجع من الصحابة منهم
وأبو .  )٥( )) َال َيَزاُل َهَذا اَألْمُر ِفي ُقَرْيٍش َما َآاَن ِفي النَّاِس اْثَناِن ((:  قال

 يبِن النع اهوا رهريرة فيمَهَذا الشَّْأِن النَّاُس َتَبٌع ِلُقَرْيٍش ِفي  ((:   قال
.   وغريهمـ بنحو ما سبق ـ )٨( ومعاوية )٧( ا وورد كذلك عن جابر بن عبد.  )٦( )) ...

وقد مجعت  ((:   وقال)) ...اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش  ((وقد ذكر احلافظ ابن حجر حديث 
  . )٩( )) طرقه يف جزء مفرد عن حنو من أربعني صحابياً

ن أنس يشد بعضها بعضاً وشواهده الكثرية تثبت أن له أصالً وعليه فاحلديث له طرق ع
ال نعلم أسند  ((:  إال أَنه ال يعرف عن سعد عن أنس إال من هذا الطَّريق بل قال البزار.  عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
 ) ٤/٧٥ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ٣٢٩٣٧ رقم ١١/٢١٤ ( )) مصنفه ((أخرجه ابن أيب شيبة يف     )٢(

   ) .١٧٠٠٧ رقم ٨/٢٢٥ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٣٥٤٥ رقم ٤/٣١٣ ( )) األوسط ((والطرباين يف 
   ) .١٩٩ ـ ٣/١٩٨ ( )) علل الدارقطين ((    )٣(
   ) .١٩٧٢٢ رقم ٤/٤٢١( أخرجه أمحد     )٤(
   ) .١٨٢٠ رقم ٣/١٤٥٢( ومسلم  ) ٣٣١٠ رقم ٣/١٢٩٠( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .١٨١٨ رقم ٣/١٤٥١( ومسلم  ) ٣٣٠٥ رقم ٣/١٢٨٨( أخرجه البخاري     )٦(
   ) .١٨١٩ رقم ٣/١٤٥١( أخرجه مسلم     )٧(
   ) .٣٣٠٩ رقم ٣/١٢٨٩( أخرجه البخاري     )٨(
   ) .٤/٤٢ ( )) التلخيص احلبري ((    )٩(
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٤٣٤ 

  . )١( )) سعد عن أنس إال هذا

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 كتب إبراهيم ال ينبغي أن يكون له ليس هذا يف ((:  أنكر اإلمام أمحد هذا احلديث فقال
  . )٢( )) أصل

  . )٣( وذكر ابن عدي يف ترمجة إبراهيم بن سعد هذا احلديث وعده مما أنكر عليه

إبراهيم بن سعد الزهري أحد األعيان الثِّقات املتفق على ختريج  ((:  وقال ابن رجب
 قد تكلم فيه )) صوابكان حيدث من حفظه فيخطئ ويف كتابه ال ((:  قال أمحد.  حديثهم

روى عن أبيه عن أنس عِن :  روى من حفظه أحاديث أنكرت عليه منها.  حيىي القطَّان
يبالن ٤( )) ...اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش  ((:   قال( .  

ïÜí@bàîÏ@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

 وهذا يقتضي أن ، هذا احلديث أعله اإلمام أمحد بأنه ليس يف كتب إبراهيم بن سعد  ـ ١
اإلمام أمحد قرأ كتب إبراهيم وعلم ما فيها فلما مل يكن هذا احلديث منها أنكره وقال 

  . )٥( )) ال ينبغي أن يكون له أصل ((

، وقد أشار ابن رجب إىل أن  الراوي املتفرد وصف بأنه خيطئ إذا حدث من حفظه  ـ ٢
  . هذا احلديث هو مما حدث به من حفظه فأنكر عليه

مل يلق سعد بن إبراهيم أحداً :  احلديث أعل باملخالفة واالنقطاع قال ابن املديينهذا   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٥٧٨ ( )) كشف األستار ((    )١(
: ص (  أليب داود )) مسائل اإلمام أمحد ((و  ) ١٥٩: ص (  البن قدامة )) املنتخب من العلل للخالل ((    )٢(

٢٨٩ . (  
   ) .٨/٣٠: (  للذهيب )) السير ((: وينظر  ) . ١/٢٤٦ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٢/٥٩٦ ( )) شرح العلل للترمذي ((    )٤(
 أن هذا اويظهر والعلم عند . هذا يبني جانباً من منهج النقد عند اإلمام أمحد يف نقده لألحاديث األفراد     )٥(

وهذا أمر خيتص به األئمة . يف كتبه احلكم ال يطلق إال بعد العلم بأن مجيع مرويات إبراهيم قد دونت 
فكان نقدهم أدق من نقد . وعلموا ما كتب من تلك األصول مما مل يكتب . املتقدمون الَّذين عاينوا األصول 

  .من جاء بعدهم ممن مل تتوفر هلم الوسائل اليت توفرت ألولئك 
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٤٣٥ 

 يبمن أصحاب الن )د بن )) مصنفه ((وقد أخرج ابن أيب شيبة يف  )١قال حدثنا حمم 
 قال حدثنا سعد بن إبراهيم أَنه بلغه ـ هو ابن أيب زائدة ـبشر العبدي قال حدثنا زكريا 

يبأَنَّ الن النَّاُس َتَبٌع ِلُقَرْيٍش َبرُُّهْم َلَبرِّهم ، َوَفاِجُرُهْم  ((:   قال
 )) ...اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش  ((وهو يف معىن حديث .  ورجاله ثقات )٢( )) ِلَفاِجِرِهْم

وقد خالف فيه زكريا ما رواه إبراهيم عن أبيه فال يبعد أن يعل حديث إبراهيم بن سعد 
حبديث زكريا ولعل كلمة ابن املديين املذكورة آنفاً يستدل ا على ترجيح ما املسند 

فيتمثل وهم إبراهيم بن سعد أَنه عين من رواه عنه أبوه وهو أنس يف حني .  رواه زكريا
 ـ ويف متنه ـ بوصله له ـصح ذلك فيكون الوهم قد وقع يف سنده فإن .  أن أباه رواه بالغاً

  . املعىن املقارببروايته له ب

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

هذا احلديث تفرد به إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس مرفوعاً فأنكره أمحد وابن   ـ ١
.  وله شواهد تدل على ثبوت أصله.  مع أَنه ورد عن أنس من غري هذا الطَّريق.  عدي

مما يعين أن النكارة قد تطلق على بعض .  هذا الطَّريقفدل على أَنه أنكر من خصوص 
  . طرق احلديث دون بعض

ليس هذا يف كتب  ((:  اإلمام أمحد مل ينكره للتفرد وحده بداللة أَنه أعله بقوله  ـ ٢
ورمبا راعى أيضاً حال .  فعلم أَنه راعى هذه العلّة )٣( )) إبراهيم ال ينبغي أن يكون له أصل

  . )٤( )) كان حيدث من حفظه فيخطئ ويف كتابه الصواب ((:  تفرد فقد قال عنه املالراوي

وهذا يدل .  وأنكر عليه حديثه هذا.  )٥( قال اإلمام أمحد يف راويه املتفرد بأنه ثقة  ـ ٣
على أن املنكر عند أمحد ال خيتص حبديث الراوي الضعيف بل قد يطلق على حديث 

وال تنايف بني .  ، بل يقصد به إعالله ورده قصد به التفرد املطلقوأن املنكر ال ي.  الثِّقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠/٢٤٤ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٣٢٩٤٠ رقم ١١/٢١٤ ( ))  مصنف ابن أيب شيبة((    )٢(
 أليب داود )) مسائل اإلمام أمحد ((و  ) ١٥٩: ص (  البن قدامة ))العلل للخالل :  املنتخب من ((    )٣(

   ) .٢٨٩ : ص (
   ) .٢/٥٩٦ ( )) شرح العلل للترمذي ((    )٤(
   ) .١/١٢١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
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٤٣٦ 

وقد يكون له حال أخرى .  ، فالراوي له حال يف جممل أحاديثه توثيقه ورد حديثه هذا
  .  يف احلديث املعني من أحاديثه

  



  

٤٣٧  

æëŠ’ÈÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
بو السائب سلم بن جنادة حدثنا أ ) ١٨٨٠ رقم ٤/٢٦٥ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

ُآنَّا  ((:   بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالا حدثنا حفص بن غياث عن عبيد:  الكويف
 َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْشَرُب َوَنْحُن َنْأُآُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

  . )) ِقَياٌم

عمر عن نافع  بن ا من حديث عبيد )١( هذا حديث صحيح غريب:  قال أبو عيسى
وروى عمران بن حدير هذا احلديث عن أيب البزري عن ابن عمر وأبو .  عن ابن عمر
  . يزيد بن عطارد:  البزري امسه

א א : א
، فقيه تغري حفظه قليالً يف  ، ثقة ، القاضي حفص بن غياث النخعي أبو عمرو الكويف ((

.  )٢( )) ع.   وتسعني ومائة وقد قارب الثماننيـس  أو مخـاآلخر من الثامنة مات سنة أربع 
  . )٣( وبقية رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وكذا ابن  ) ٧٩١: (   ص)) العلل الكبري ((أخرجه الترمذي أيضاً من هذا الطَّريق يف 
  .  )٥٣٢٥ رقم ١٢/١٤٣ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٣٣٠١ رقم ٢/١٠٩٨( ماجه 

من طريق هشام بن يونس وسلم بن  ) ٥٣٢٢ رقم ١٢/١٤١( و أخرجه ابن حبان 
  . جنادة

ومن .  عن حفص ) ٢٤١١٨ رقم ٥/١٠٢ ( )) مصنفه ((وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
 )) سننه ((والدارمي يف  ) ٥٨٦٩ رقم ٢/١٠٨ ( )) مسنده ((طريقه أخرجه أمحد يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن صحيح غريب من حديث : ( قال الترمذي  ) ٧٨٢١ رقم ٦/١٢٥ ( )) حتفة األشراف ((يف     )١(

  ... ) . ا عبيد
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٤٣٨ 

  . ) البغا ٢٠٥٠ رقم ١/٥٥٦ (

  . من طريق يوسف بن عدي ) ٤/٢٧٣ ( )) آلثارشرح معاين ا ((وأخرجه الطحاوي يف 

 بن حممد بن أيب شيبة يوسف بن ا سلم بن جنادة وهشام بن يونس وعبد( كلهم 
  . عن حفص بن غياث به) عدي 

אאא W 
، فصح تفرده به  بن عمر ا  عبيدمل يتابع حفص بن غياث يف روايته هذا احلديث عن

  . عنه

 ـعمران بن حدير عن أيب البزري عن ابن عمر :  ديث إمنا يعرف من حديثوهذا احل
  . على ما قاله ابن املديين وابن معني والترمذي كما سيأيت

.  )٢( ووكيع )١(  عن معاذ)) مسنده ((وقد أخرج حديث ابن حدير اإلمام أمحد يف 
 من طريق يزيد )) املنتقى ((وابن اجلارود يف .  )٣(  عن عثمان بن عمر)) سننه ((والدارمي يف 
والطحاوي يف  )٥(  من طريق بشر بن املفضل)) صحيحه ((وابن حبان يف .  )٤( بن هارون

  .  عن ابن مرزوق عن عثمان بن عمر وأيب عاصم)) شرح معاين اآلثار ((

معاذ بن معاذ ووكيع وعثمان بن عمر ويزيد بن هارون وبشر بن املفضل وأبو ( كلهم 
وأبو  )٦(  تعليقاً)) سننه ((ان بن حدير عن أيب البزري به وذكره الترمذي يف عن عمر) عاصم 

ال نعلم أحداً  (( ـ عن أيب البزري ـ )٨( والنسائي )٧( البزري هو يزيد بن عطارد قال أبو حامت
لذلك قال .  )) وليس ممن حيتج حبديثه ((:   وزاد أبو حامت)) روى عنه غري عمران بن حدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٨٣٣ رقم ٢٩/ ٢(     )١(
   ) .٤٧٦٥ رقم ٢/٢٤(     )٢(
   ) .٢٠٥٠ رقم ١/٥٥٦(     )٣(
   ) .٨٦٧ رقم ١/٢٢٠(     )٤(
   ) .٥٢٤٣ رقم ١٢/٤٩(     )٥(
)٤/٢٦٥(     )٦. (   
   ) .٢٨٢ ـ ٩/٢٨١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٧(
  )٧٠: ( ص  )) جمموعة رسائل يف علوم احلديث (( للنسائي ضمن )) تسمية من مل يرو عنه غري رجل واحد ((    )٨(

.  
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٤٣٩ 

وال يشهد له .  وعليه فهو حديث ضعيف وليس له متابعة وال شاهد )١( جمهول:  يبعنه الذَّه
  .  بن عمر ؛ ألنَّ حديث حفص إمنا هو منقلب عنها حديث حفص بن غياث عن عبيد

sí†§a@aˆèi@tbîË@åi@—Ðy@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . تتابع األئمة على عدم قبول هذا احلديث مع أن راويه ثقة

  . )٢( )) رواه حفص وحده ((:  ال أبو زرعةق

 ـ بن عمر ا  يعين حني روى حديث عبيدـنعس حفص نعسة  ((:  وقال ابن املديين
انفرد حفص نفسه بروايته وإمنا هو  ((:  وقال أيضاً.  )٣( )) وإمنا هو حديث أيب البزري

  . )٤( )) حديث أيب البزري

احلديث الَّذي :  ـ أمحد بن حنبل ا يعين أليب عبد ـقلت له  ((:  وقال أبو بكر األثرم
ُآنَّا َنْأُآُل َوَنْحُن َنْسَعَى ،  ((:   عن نافع عن ابن عمرا يرويه حفص عن عبيد
ما أدري ما ذاك كاملنكر له ما مسعت هذا إال من ابن :  فقال . )) َوَنْشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌم

  . )٥( ))  هو حديث يزيد بن عطاردإمنا:  مثّ قال...  أيب شيبة عن حفص

مل حيدث به إال حفص كأنه وهم فيه مسع حديث عمران بن حدير  ((:  وقال ابن معني
  . )٦( )) فغلط ذا

رواه حممد بن آدم بن سليمان املصيصي :  سألت أيب عن حديث ((:  وقال ابن أيب حامت
تابعه على روايته ابن أيب شيبة قد :  قال أيب.   وذكره بإسناده ومتنهـعن حفص بن غياث 

هذا حديث ال أصل .   العرزميا ، وإمنا هو حفص عن حممد بن عبيد عن حفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٥١٠، رقم  ) ٤٠٧: (  ص )) الكاشف ((    )١(
   ) .٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١/٣٣٧ ( ))آلجري  سؤاالت أيب عبيد ا((    )٣(
   ) .٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
 للنوري ورفاقه )) موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله ((و  ) ٨/١٩٥ ( )) تأريخ بغداد ((    )٥(

   ) .٥٨٤:  رقم الترمجة ١/٢٨١ (
تفرد وما :  قال ابن معني ((: بلفظ  ) ٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((، و  ) ٩/٣١ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٦(

   .))أراه إال وهم فيه 
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٤٤٠ 

  . )١( )) له

  . )٢( )) متروك ((:  والعرزمي هذا قال عنه ابن حجر:  قلت

:  ، فقال  عن هذا احلديثـ يعين البخاري ـسألت حممداً :  )) العلل ((وقال الترمذي يف 
 إال من وجه رواية ا ال يعرف عن عبيد ((:  قال أبو عيسى.  )) ا حديث فيه نظرهذ ((

  . )٣( )) حفص وإمنا يعرف من حديث عمران بن حدير عن أيب البزري عن ابن عمر

  . )٤( واألول أصح:  والبخاري ذكر حديث أيب البزري مثّ أ عقبه حبديث حفص وقال

:   عن نافع عن ابن عمرا حفص حديثه عن عبيدومما أنكر على  ((:  قال ابن حجر
  . )٥( )) )) ...ُآنَّا َنْأُآُل َوَنْحُن َنْمِشي  ((

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

 من احلفاظ الَّذين يعتىن جبمع ا ، وعبيد  بن عمرا تفرد حفص بروايته عن عبيد  ـ ١
  . حديثهم السيما حديثه عن نافع

 ، )٦(  الغلطحفص كثري:  رشيدقال داود بن .  غياث عهد عليه بعض اخلطأحفص بن   ـ ٢
 ساء حفظه:  وقال أبو زرعة )٧( كان حفص بآخره دخله نسيان وكان حيفظ:  وقال أبو داود

وعن علي بن .  )٨( بعدما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صاحل وإال فهو كذا
ل كتابه ِإنه يهم فقا:  حفص ثبت فقلت:  كان حيىي يقول ((:  املديين قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ابن أيب شيبه تابع املصيصي عن : ويظهر أن مراده ) .  نشأت ١٥٠٠ رقم ٢/٣٩٠ ( )) علل احلديث ((    )١(

ع  عن نافاووجه الوهم أنه جعله من حديث عبيد . فدل على أن الواهم فيه حفص ال املصيصي . حفص 
  . العرزمي اوالصواب أنه من حديث محمد بن عبيد . عن ابن عمر 

   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٧٩١: (  ص )) العلل الكبري ((    )٣(
   ) .٤٩١ رقم ١/١٦٥ ( )) التأريخ الكبري ((    )٤(
   ) .٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٢/٤١٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .١/٣٣٨ ( )) سؤاالت اآلجري ((    )٧(
إىل  ) ٤٥٩: ص  ( )) ملحق الكواكب النريات ((وقد حترف يف  ) ٣/١٨٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٨(

  . وهذا شنيع )) كذاب ((
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٤٤١ 

وذا يتبني أَنه صحيح الكتاب أما إذا حدث من حفظه فيقع منه .  )١( )) ... صحيح
ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض  ((:  بعض الوهم كما قال يعقوب بن شيبة

  . )٢( )) حفظه

مجيع ما حدث  ((:  وقد أشار ابن معني إىل األماكن الَّيت حدث فيها من حفظه فقال   
فص بن غياث ببغداد والكوفة إمنا هو من حفظه ومل خيرج كتاباً كتبوا عنه ثالثة به ح

وكل الرواة الَّذين رووا عنه حديث .  )٣( )) آالف أو أربعة آالف حديث من حفظه
 هم )) ...ُآنَّا َنْأُآُل َوَنْحُن َنْمِشي  ((:   بن عمر عن نافع عن ابن عمرا عبيد

 بن أيب ا  بن عدي وسلم بن جنادة وهشام بن يونس وعبديوسف ((:  من الكوفة وهم
  . وهذا يقوي االحتمال أَنه حدث به من حفظه فأخطأ فيه.  )٤( شيبة

إن هذا احلديث ال يعرف إال من حديث عمران بن حدير عن أيب البزري عن ابن   ـ ٣
 وهو ـوالترمذي  كما أشار إليه مجع من األئمة منهم ابن املديين وأمحد وابن معني ـعمر 

 ذا ـ بن عمر عن نافع ا وروايته من طريق عبيد.  ـ حلال أيب البزري ـطريق ضعيف 
 بن عمر رواه عن نافع لكان أوىل ا  أمر يستغرب إذ لو كان عبيدـالطَّريق القوي 

  . باحلفظ والعناية من طريق أيب البزري

لوهم أال وهو االشتباه يف االسم أشار أبو حامت إىل السبب الَّذي أوقع حفصاً يف ا  ـ ٤
 فوهم فجعله عن ـ املتروك ـ العرزمي ا فذكر أن حفصاً إمنا أخذه عن حممد بن عبيد

 ـ عن نافع ا وال يبعد أن يسبق الذهن إىل عبيد.  ـ )٥(  الثِّقة الثبتـ ابن عمر ا عبيد
  . )٦(  العرزميا عبيد بدالً من حممد بن ـوهي طريق مشهورة تسبق إليها األلسن 

  . ومن أهل العلم من قبل هذا احلديث الَّذي تفرد به حفص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٦٢ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٧/٦٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٢(
   ) .٧/٦٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
  . يف ترامجهم )) التقريب ((لى ما ذكره ابن حجر يف ع    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
وهذا يفيدنا أن األئمة النقّاد يبحثون عن األسباب احملتملة لوقوع الراوي يف اخلطأ ليربهنوا به على وقوع     )٦(

  .جود لديهم وهذا أحد أمثلته اخلطأ منه إذا ما ظهر هلم ـ وإن مل يكن هذا مشتهراً يف أقواهلم ـ إال أنه مو
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٤٤٢ 

 وابن حبان بإخراجه يف )١( )) ... صحيح غريب:  الترمذي حيث أَنه قال:  منهم
   .)٢( )) صحيحه ((

éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده إذ رجاله كلهم ثقات  ـ ١

  . )٣( اضداً حلديث حفصجعل حديث أيب البزري طريقاً آخر ع  ـ ٢

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، مما  وانكشف تفرده عن علَّة.  هذا احلديث تفرد به حفص بن غياث وهو ثقة  ـ ١
  . يؤكد أن التفرد مظنة اخلطأ من الثِّقة ومن غريه

 بن ا عبيد( عل متثلت علَّة هذا احلديث يف حصول قلب يف سند هذا احلديث فج  ـ ٢
عمران بن حدير عن (  بدالً من ـ وهو إسناد رواته ثقات ـ) عمر عن نافع عن ابن عمر 

  . وهو إسناد ضعيف لضعف أيب البزري) أيب البزري عن ابن عمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤١٣( سبق ص     )١(
   ) .٤١٣( سبق ص     )٢(
ـ عن حديث أيب  ) ٣/١٥٧ ( )) غوث املكدود ((منتقى ابن اجلارود يف كتابه : فقد قال حمقق كتاب     )٣(

ولكن للحديث ...  سند ضعيف ألجل يزيد بن عطارد ، انفرد بتوثيقه ابن حبان على عادته  وهذا((:  البزري
وذكر بقية من خرجه ـ من طريق  ) ... ٣٣٠١( وابن ماجه  ) ١٨٨٠( طريق آخر أخرجه الترمذي 

  .)) حديث حسن غريب ((:  وقال الترمذي )) بن عمر عن نافع عن ابن عمر به ابن غياث عن عبيد  حفص
 ملا ظنه من أن حديث حفص )) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح ((: وخلص إىل أن حديث أيب البزري 

وقد حكم . يعترب متابعة حلديث أيب البزري وهو ليس كذلك وإمنا هو منقلب عنه فعاد احلديث إىل أيب البزري 
 أن ينظر يف أقواهلم وحكمهم فكان املتعني. بانقالبه على حفص أئمة الشأن كأمحد وابن املديين وابن معني 

على احلديث قبل اإلقدام على تصحيحه ، فهؤالء األئمة يعلمون صحة ظاهر إسناده وال يكتفون بذلك بل 
وقد انتشر هذا املسلك ـ أعين تصحيح األحاديث بناء على . يقرنون يف حكمهم عليه ما علموه من علته 

 (( حمقق كتاب )) الغوث ((وفعل قريباً من فعل صاحب . ه حتى خيف على السنة من. صحة ظاهر إسنادها 
تفرد :  قلت ((:  وقال افقد ذكر حديث حفص بن غياث عن عبيد  ) ٧٩١: ص  ( ))علل الترمذي الكبري 

بن غياث ذا الطريق ال يضر فهو ثقة فقيه وال مينع أن يكون احلديث حمفوظاً عن ابن عمر من كال  حفص
والقول . وهذا الكالم متوجه لو مل ينص أئمة الشأن ويتتابعون على أن حفصاً وهم فيه . ـ ه. ا))الطريقني 

  .بتصحيحه فيه رد ألقواهلم اليت هي أوىل بالقبول من غريها 



æëŠ’ÈÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤٤٣ 

،  ، وأمحد ، وابن معني ابن املديين:  تتابع على إعالله مجع من النقّاد وهم  ـ ٣
واختلفت ألفاظهم يف رده .  وهم أئمة هذا الشأن.  ، وأبو حامت ، وأبو زرعة والبخاري

  . )١( سبق كما

.  وخالفهم الترمذي وأبو حامت فصححاه ولعله بناء على صحة ظاهر إسناده   
وتصحيحهما له مع تتابع أئمة هذا الشأن على رده ووضوح علته يدل على تساهلهما يف 

  . مراعاة العلّة

ث به إال حفص كأنه وهم فيه مسع حديث عمران بن حدير مل حيد ((:  قول ابن معني  ـ ٤
يؤخذ منهما أن التفرد .  )٣( )) رواه حفص وحده ((:  وقول أيب زرعة )٢( )) فغلط ذا

كما يدل على أن النقّاد يستدلون .  حيكى ويراد به اإلعالل ال جمرد الوصف بالتفرد
  . بالتفرد على العلّة

اشتهر حتى ال يعرف إال من طريق معني يصبح وسيلة احلديث إذا عرف خمرجه و  ـ ٥
للحكم به على غريه من األحاديث الواردة من طرق أخرى حبيث إذا انفرد أحد الرواة 
ورواه من طريق آخر غري ذلك الطَّريق املشهور حكم بومهه واستغرب ورمبا أنكر وال 

  .  أئمة النقد املتقدمنيوهذا صنيع.  جيعلونه حينئٍذ متابعة لذلك الطَّريق املشهور
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   ) .٤١٥(  ص )) موقف أهل العلم من تفرد حفص ((كما سبق يف     )١(
تفرد وما :  قال ابن معني ((: بلفظ  ) ٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((، و  ) ٩/٣١ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(

   .))أراه إال وهم فيه 
   ) .٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(



  

٤٤٤  

æëŠ’ÈÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
، أخربنا حفص بن غياث عن  حدثنا أبو كريب:   )٢٦٢٩ رقم ٥/١٩( قال الترمذي 

ِإنَّ  (( :  اقال رسول :   قالا األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد
:  وقال . )) يًبا َآَما َبَدَأ ، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِءاِإلْسالَم َبَدَأ َغِريًبا ، َوَسَيُعوُد َغِر

، إمنا نعرفه من حديث حفص  هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود ((
  . )) تفرد به حفص...  بن غياث عن األعمش

א א : א
ليالً يف ، تغري حفظه ق ، ثقة فقيه حفص بن غياث النخعي أبو عمر الكويف القاضي ((

وبقية  )١( ))  وتسعني وقد قارب الثمانني عـ أو مخس ـاآلخر من الثامنة مات سنة أربع 
  . )٢( رواته ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . عن أيب كريب ) ٨٥٤:  ص ( )) العلل الكبري ((أخرجه الترمذي يف 

  . عن سفيان بن وكيع ) ٣٩٨٨ رقم ٢/١٣٢٠( وابن ماجه 

  . عن ابن أيب شيبة)  ٣٧٨٣ رقم ١/٣٩٨( وأمحد 

  . عن زكريا بن عدي ) ٢٦٥٣ رقم ٢/٧٦٧( والدارمي 

  . عن أيب كريب وإبراهيم بن يوسف ) ٢٠٩٦ رقم ٥/٤٣٣( والبزار 

  . من طريق عمرو بن عون الوساطي ) ١٦٩٠ رقم ٧/١٤٣( والطوسي 

، وزكريا بن عدي وإبراهيم  ، وابن أيب شيبة ، وسفيان بن وكيع أبو كريب( كلهم 
:  وكلهم ورد يف حديثهم زيادة.  عن حفص بن غياث به) ، وعمرو الواسطي  بن يوسفا

  .  ما عدا أيب كريب فإنه مل يذكرها)) الرتاع من القبائل:  ؟ قال ومن الغرباء:  قيل ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٤٤٥ 

א W 
  . سليمان بن حيان أبو خالد األمحر:  تابع حفص بن غياث عن األعمش

 ـ وغريه ـحدثناه اخلضر بن أمية :  فقال ) ٣/٢٨٢ ( )) كاملال ((أخرجه ابن عدي يف 
ال يعرف هذا احلديث إال  ((:   وقالـ وذكره ـعن خملد بن مالك عن أيب خالد عن األعمش 

وقول ابن عدي هذا .  )) حبفص بن غياث عن األعمش وبه يعرف وحكم الناس بأنه حديثه
وإمنا أتى هذا من سوء  ((:   ذلك بقولهوأكد.  متضمن إنكاره من حديث أيب خالد األمحر

  . )١( صدوق وليس حبجة:  حفظه فيغلط وخيطئ وهو يف األصل كما قال ابن معني

אאW 
  . )٢( أبو هريرة وابن عمر:  فقد ورد هذا احلديث عن مجع من الصحابة منهم

ن  با ويف الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد ((:  وقال الترمذي
  . )٣( )) عمرو

حفص عن األعمش عن  ((:  فالغرابة نسبية وقد وقعت يف خصوص هذا الطَّريق:  وعليه
 بن مسعود إال من هذا ا  إذ ال يعرف عن عبد)) ا أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد

  . )٤( خبالف متنه فإنه قد رواه مجع من الصحابة.  الطَّريق

Ûa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß…ČŠÐŞn Z@ @

هذا  ((:  وسئل األمام أمحد عنه فقال.  )) صحيحهما ((احلديث مل خيرجه الشيخان يف 
ال يعرف هذا احلديث إال حبفص بن غياث عن  ((:  وقال ابن عدي.  )٥( )) حديث منكر

  . )٦( )) ... ، وحكم الناس بأنه حديثه عن األعمش األعمش وبه يعرف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٢٨٣ ( )) الكامل ((    )١(
  .وليس فيهما تفسري للغرباء  ) ١٤٦ رقم ٢/١٣١( ،  ) ١٤٥ رقم ٢/١٣٠ ( )) مسلم ((ما يف وحديثه    )٢(
   ) .٥/١٩ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
 فاحلديث ((: وقال  ) ٤٦ ـ ٢٧ ( )) الغرباء األولون ((سلمان العودة يف رسالته : وقد استقصاهم الشيخ     )٤(

 جتعله عند عدد من العلماء يف عداد املشهور أو املتواتر ، وإن كان ورد من طرق كثرية ـ موصوالًً ومرسالً ـ
   .))مثت ألفاظ يف بعض رواياته مل تثبت 

   ) .٥٧: ص (  البن قدامة )) املنتخب من العلل للخالل ((    )٥(
  .كما مر آنفًا     )٦(
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٤٤٦ 

: א
وأبو .  واألعمش مل يتابع عن أيب إسحاق.  فحفص مل يتابع عن األعمش:  التفرد  ـ ١

مثّ ِإنه تفرد نازل يف طبقته فحفص من طبقة شيوخ .  إسحاق مل يتابع عن أيب األحوص
.  )١( فقد روى عنه أمحد بن حنبل وابن املديين وابن معني وإسحاق بن راهويه.  األئمة

وقد يسمى مجاعة من احلفاظ احلديث الَّذي يتفرد به هشيم وحفص بن  ((:  قال الذَّهيب
  . )٢( )) غياث منكراً

إال أَنه ال يبعد أَنه .  ، ومل يبني سبب إنكاره له )) حديث منكر ((:  قال اإلمام أمحد  ـ ٢
 له قيل:  قال ابن هانئ.   حال الراوي املتفرد حفص بن غياثـ إضافة إىل التفرد ـراعى 

.  عبدة أحب إىل من حفص:  ؟ قال فعبدة وحفص بن غياث ((:  )يعين لإلمام أمحد ( 
وقد تكلم يف حفظه غري  ((:  وقال ابن رجب.  )٣( )) حفص كان خملطاً وضعف أمره

  . رده للتفرد وحده:  فال يقال:  وعليه.  )٤( )) واحد منهم اإلمام أمحد
فأين هم عن هذا .  )٥(  معاوية والثوري وشعبةأيب:  األعمش له أصحاب كبار أمثال  ـ ٣

؟ فتفرده عنهم مع ما ذكر من  ؟ وكيف ينفرد به حفص بن غياث عن سائرهم احلديث
  . )٦( حاله يظهر أَنه ال حيتمل عند اإلمام أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٥٧ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
  .ق هذا القول على اإلمام أمحد فقد أنكر هذا احلديث وقد انطب ) ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٢(
   ) .٤ ( )) سؤاالت املروذي ((و  ) ١/٢٨١ ( ))...  موسوعة أقوال اإلمام أمحد ((    )٣(
   ) .٢/٥٩٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
يت سفيان لشيء  ما رأ((: عن ابن مهدي أنه قال  ) ٢/٥٣٠ ( )) شرح علل الترمذي ((نقل ابن رجب يف     )٥(

 سفيان الثوري وأبو معاوية ((: ونقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال  . ))من حديثه أحفظ منه حلديث األعمش 
   .))مقدمان يف األعمش على مجيع من روى عن األعمش 

 على أنه لو (( ) : ٥٩ ـ ٥٨ ( )) املنتخب من العلل للخالل (( يف حاشيته على اقال طارق بن عوض     )٦(
سلم من تلك العلَّة ، وظهر حفظ حفص بن غياث له ملا احتمل ـ أيضاً ـ تفرد األعمش به عن أيب إسحاق 

.  مثّ إنه مدلس معروف مشهور بالتدليس )) األعمش يضطرب يف حديث أيب إسحاق ((: فقد قال ابن املديين 
 أن العلّة على التحقيق من تفرد إال... ولو سلم من هذه العلّة ، ملا سلم من عنعنة أيب إسحاق واختالطه 

حفص كما يشري إىل ذلك كالم من سبق من األئمة ، فلم يصح هذا من حديث األعمش ، وال من حديث 
   .))من فوقه 

= 
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٤٤٧ 

ézz•@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

لم أحداً ال أع:  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  منهم البخاري قال الترمذي
وقوله هذا حيتمل أَنه أراد .  )١( )) روى هذا احلديث غري حفص بن غياث وهو حديث حسن

  . )٢( )) الغريب ((، وحيتمل أَنه أراد به  قبوله وحتسينه

هذا  ((:  والبغوي يف قوله.  )٣( )) حديث حسن صحيح غريب ((:  و الترمذي يف قوله
هذا  ((:  وقال ابن العريب املالكي.  )٤( )) ... دحديث صحيح غريب من حديث ابن مسعو

  . )٥( )) احلديث صحيح السند صحيح املعىن

éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  .  كثرة شواهدهـ ٢.   سالمة ظاهر إسنادهـ ١

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

وممن تكلم فيه .   يف حفظهمل يظهر هلذا احلديث علَّة إال أن الراوي املتفرد متكلم  ـ ١
فال جيزم بأن أمحد رد حديثه ألنه ال يقبل ما تفرد به .  مثّ أنكر حديثه هذا.  اإلمام أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  
   ) .٨٥٤: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
 إذا كان احلديث عن سفيان الثوري أنه ) ٥٦٤: ص  ( )) احملدث الفاصل ((نقل الرامهرمزي بإسناده يف     )٢(

 كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن خيرج الرجل أحسن ((: وبإسناده عن إبراهيم قال . حسناً مل يكد حيدث به 
: ـ احلديث احلسن ـ وقال  ) ١٨/٢٣ ( )) الفتاوى (( ، وقد ذكر ابن تيمية يف ))حديثه أو أحسن ما عنده 

وقال  . )) احلديث ليس عندهم إال صحيح وضعيف إمنا هذا اصطالح الترمذي ، وغري الترمذي من أهل ((
ويؤخذ  . )) وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم احلسن (( ) : ٢٧: ص  ( ))املوقظة  ((الذهيب يف 

وأن احلسن االصطالحي إمنا ورد يف كالم الترمذي دون غريه ممن . أن احلسن يطلق ويراد به الغريب : من هذا 
يدل عليه ظاهر اللفظ وإن مل يطابق مراد الترمذي الَّذي .  نوع قبول )) احلسن ((ن يف إطالق وحيتمل أ. سبقه 

 اعتمد البخاري (( ) : ٤١٨: ص  : ( )) مقدمة الفتح (( فقد قال احلافظ ابن حجر يف ))العلل الصغري  ((بينه يف 
:  قلت ))السماع وبني ما دلَّسه على حفص هذا يف حديث األعمش ألنه كان مييز بني ما صرح به األعمش ب

  . )) حسن ((وهذا يدل على أنه له رأياً حسناً يف حفص ولعله ألجل ذلك قال عن حديثه 
   ) .٤٢٠( سبق ص     )٣(
   ) .١/١١٨ ( )) شرح السنة ((    )٤(
   ) .١٠/٩٦ ( )) عارضه األحوذي ((    )٥(
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٤٤٨ 

  . بل يرد أَنه أنكر حديثه ألنَّ حاله ال حتتمل مثل هذا التفرد...  )١( الثِّقة ما مل يتابع

 والترمذي والبغوي ـزم  من غري جـالبخاري :  ظهر أن من قبل هذا احلديث وهم  ـ ٢
  . ، وال يشترطون يف قبوهلم املتابعة وابن العريب يقبلون ما تفرد به الثِّقة

 يعل به ما يرد للحديث ـ حتى ال يعرف احلديث إال به ـأن ثبوت التفرد لراٍو معني   ـ ٣
فأبو خالد األمحر حينما روى هذا .  من متابعات على ما ظهر من صنيع ابن عدي

ال يعرف هذا احلديث إال حبفص بن  ((:   عن األعمش رد ابن عدي حديثه بقولهاحلديث
وقد يستدل به على .  )٢( )) غياث وبه يعرف وحكم الناس بأنه حديثه عن األعمش

السنن الواردة يف  ((ومن ذلك ما رواه أبو عمرو الداين يف .  أخطاء النقلة يف السند واملنت
د بن آدم املصيصي عن حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن حمم.  )٣( )) الفنت

الَّذين يصلحون إذا  ((:   مرفوعاً وذكر هذا احلديث وفيها عن أيب األحوص عن عبد
إال أَنه أخطأ  )٤( )) صدوق ((:  قال عنه أبو حامت الرازي:  وحممد بن آدم.  )) فسد الناس

 وفسر الغرباء بغري ما فسرها )) أبا صاحل (( )) سحاقأيب إ ((يف هذا احلديث فجعل مكان 
وعلم هذا الوهم من حكم األئمة على هذا احلديث أَنه ال يعرف إال من .  بقية النقلة

  . طريق حفص عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٥٤(  البن رجب ))ل الترمذي  شرح عل((    )١(
وهذا من أدوات . أن العلم بتفرد حفص به سبق ورود احلديث عن أيب خالد األمحر : وممكن أن يضاف     )٢(

فلزم متابعتهم يف ذلك وعدم نقض أقواهلم يف . النقد عند األئمة املتقدمني اليت قد ال تتيسر ملن جاء بعدهم 
  .ال سيما إذا علم أم علموا ا ومل يعتدوا ا . ضعيفة والشاذة التفرد باملتابعات ال

   ) .١٢٧٣(  لأللباين )) السلسلة الصحيحة ((    )٣(
   ) .٧/٢٠٤ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(



  

٤٤٩  

æëŠ’ÈÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
بن موسى القطَّان ثنا جرير عن حدثنا يوسف  ) ٨٤٧ رقم ١/٢٧٦( قال ابن ماجه 

 الرقاشي عن أيب موسى ا سليمان التيمي عن قتادة عن أيب غالب عن حطان بن عبد
  . )) ...ِإَذا َقَرَأ اِإلَماُم َفَأْنِصُتوا  ((:   اقال رسول :  األشعري قال

 إال ، مل جيئ به  ليس مبحفوظ)) فأنصتوا ((:  وقوله ((:   )١/٣٢٠( قال أبو داود 
  . )) سليمان التيمي هذا احلديث

א א : א
، من الرابعة مات سنة  ، ثقة عابد ، البصري ، أبو املعتمر سليمان بن طرخان التيمي ((

  . )٢( وبقية رواته ثقات.  )١( )) ع.  ، وهو ابن سبع وتسعني ثالث وأربعني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . احلميد من طريق جرير بن عبد ) ٤٠٤ رقم ١/٣٠٤( احلديث أخرجه مسلم 

  . عن عاصم بن النضر عن املعتمر بن سليمان ) ٩٧٣ رقم ١/٣٢٠( وأبو داود 

جرير واملعتمر ( كالمها .  من طريق جرير واملعتمر ) ١/٣٣٠ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
ليمان وكذلك رواه سفيان الثوري عن س ((:  وقال الدارقطين.  عن سليمان التيمي به) 

وذا يكون قد تتابع ثالثة من الثِّقات على روايته عن سليمان التيمي مما يدل .  )٣( )) التيمي
  . على ثبوته عنه

אW 
إال أا متابعة ال .  عمر بن عامر وسعيد بن أيب عروبة:  تابع سليمان التيمي عن قتادة

  . )٤(  وهو صدوق له أوهامـح فقد رواه عنهما سامل بن نو.  تثبت عند بعض أهل العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
  .أي ذه الزيادة     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
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٤٥٠ 

ويف  ) ١/٣٣٠ ( )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٣٤٧/ ٣ ( )) الكامل ((أخرجه بن عدي يف 
وهذا قد  ((:  وقال ابن عدي.  من طريقه عنهما عن قتادة به ) ٢٥٤ ـ ٧/٢٥٢ ( )) العلل ((

مر بن عامر وابن سليمان التيمي وهو به أشهر من رواية سامل عن ع:  رواه أيضاً عن قتادة
  . )) أيب عروبة

  . )) سامل بن نوح ليس بالقوي ((:  ـ عقبة ـ )) السنن ((وقال الدارقطين يف 

وأما رواية سامل بن نوح فإنه  ((:  ونقل البيهقي عن أيب علي النيسابوري احلافظ أَنه قال
 أي ابن أيب ـسعيد ، كما أخطأ على ابن أيب عروبة ؛ ألن حديث  أخطأ على عمر بن عامر

،  ، وإمساعيل بن علية وابن أيب عدي ، ويزيد بن زريع حيىي بن سعيد:   رواهـعروبة 
  . )١( )) فإذا جاء هؤالء فسامل بن نوح دوم.  وغريهم

، وحاله  وهذا يعين أَنه أعل طريق سامل بن نوح مبخالفة أصحاب ابن أيب عروبة احلفاظ
وال يدفع حديثه هذا تفرد سليمان التيمي الَّذي ...  )٢( عنهمال حتتمل قبول ما انفرد به 
:  ال نعلم أحداً قال فيه ((:  وقد جاء ذلك جلياً يف قول البزار.  تتابع األئمة على النص عليه

لكن حدثنا القطيعي عن سامل بن نوح عن .   إال سليمان التيمي)) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((
فالبزار حكى تفرد سليمان به مع علمه مبتابعة سامل بن .  )٣( ))  قتادة مثلهعمر ابن عامر عن

  . ، فدل على أَنه مل يعتد ا نوح له

مجع من أصحاب :  وقد شارك سليمان التيمي يف رواية أصل هذا احلديث عن قتادة
، فلم  ومعمر،  ، وأبو عوانة ، وسعيد بن أيب عروبة هشام الدستوائي ((:  قتادة احلفاظ وهم
/ ١ ( )) صحيحه ((وقد أخرجه مسلم يف .  )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  يذكروا يف حديثهم

ويف حديث جرير عن سليمان عن قتادة من  ((:  من حديث هؤالء وقال ) ٤٠٤ رقم ٣٠٤
  . )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  الزيادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩٦٣ رقم ٢/٢٠٠ ( )) السنن الكربى (( وبنحوه يف ١٣١:  ص ))راءة خلف اإلمام  الق((    )١(
:  وقال أبو زرعة )) ليس بشيء ((:  ، وقال ابن معني )) ما حبديثه بأس ((: قال عنه أمحد . فسامل خمتلف فيه     )٢(

 ليس ((:  وقال النسائي )) به  يكتب حديثه وال حيتج((:  وقال أبو حامت الرازي ))ال بأس به صدوق ثقة  ((
   ) .٣/٤٤٣ ( )) ذيب التهذيب ((:  ينظر ))بالقوي 

   ) .١/١٦٤(  البن حجر )) الدراية ((و  ) ٢/١٥(  للزيلعي )) نصب الراية ((    )٣(
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٤٥١ 

אא W 
قال :   قالـ عنه ا رضي ـ من حديث أيب هريرة وقد ورد هلذا احلديث شاهد

ِإنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُيْؤَتمَّ ِبِه ، َفِإَذا َآبََّر َفَكبُِّروا ، َوِإَذا َقَرَأ  (( :  ا رسولُ
  . وهو خمتلف فيه . )) َفَأْنِصُتوا

  : فقد رواه حممد بن عجالن على أوجه

  .  عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً رواه عن زيد بن أسلم:اَألوَّل 

 رقم ١/٤٧٥ ( ـ يف الكربى ـ، والنسائي  ) ٦٠٤ رقم ١/٢٢١( أخرجه أبو داود 
من طريق أيب خالد األمحر عن ابن عجالن .   )٨٤٦ رقم ١/٢٧٦( ، وابن ماجه )  ٩٩٥
رجه يف  وإن مل خيـوقد صحح هذا الطَّريق مسلم .  )١( )) صدوق خيطئ ((:  وأبو خالد.  به
  . )٢( )) صحيحه ((

  . ، وأبو داود وخالفه البخاري

  . )٣( )) وال يعرف هذا من صحيح حديث أيب خالد ((:  فقد قال البخاري

 ليست مبحفوظة والوهم عندنا )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((هذه الزيادة  ((:  وقال أبو داود
  . )٤( )) من أيب خالد

حممد بن سعد :   فيه بداللة أَنه تابعه عن ابن عجالنوال يظهر أن أبا خالد وهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
 ِلم ملْ ((:  فقال )) عندي صحيح  هو((: فقد سأل أبو بكر بن أخت أيب النضر مسلماً عن هذا احلديث فقال     )٢(

قال  . ))إمنا وضعت هاهنا ما أمجعوا عليه . ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا : تضعه هاهنا ؟ قال 
 )) ضعفه احلديث صححه مسلم وال عربة بتضعيف من هذا (( ) : ١/٢٧٦( السندي يف حاشيته على ابن ماجه 

طريقة فمسلم خالفه يف هذا احلديث ابن معني وأبو حامت والبخاري وأبو ال يقضى بني األئمة ذه ال: قلت . 
فال ينبغي أن تدفعنا الرغبة يف التصحيح إىل عدم اعتبار قول هؤالء ، وترجيح قول مسلم . داود والنسائي 

  .عليهم وفيهم من كان مثله ومنهم من يقدم عليه 
:  ينظر )) ليس بشيء ومل يثبته ووهنه ((:  هذا احلديث وقال ابن معني عن ) ١/٢١ ( )) نصب الراية ((    )٣(

   ) .٢٢٣٦ رقم ٣/٤٥٥(  للدوري ))تاريخ ابن معني  ((
   ) .١/٢٢١ ( )) سنن أيب داود ((    )٤(
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٤٥٢ 

:  وقال ) ٩٩٦ رقم ١/٤٧٦ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف .  )١(  وهو صدوقـاألشهلي 
  . )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  ال نعلم أن أحداً تابع ابن عجالن على قوله ((

 ) ٨٨٦٤ رقم ٣٧٦/ ٢( أخرجه أمحد .   ورد عن ابن عجالن من طريق آخر: الثَّاني
وعلى هذا يتوجه أن الَّذي مل .  عن أبيه عن أيب هريرة به) ابن عجالن :  أي( من طريقه 

 ـ على ما أشار إليه النسائي ـ هو ابن عجالن )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((يتابع على هذه اللفظة 
وقد عده أبو حامت .  )٢( زيد وتارة يرويه عن أبيهألنه يبدو أَنه مضطرب فيه فتارة يرويه عن 

ليس هذه الكلمة باحملفوظ وهو من ختاليط ابن  ((:  الرازي من أخطائه فقد قال
وعليه فلم يسلم هلذا .  وعليه فهذا الشاهد قد أعل كما أعلت قبله املتابعة.  )٣( )) عجالن

  . احلديث متابعة وال شاهد

îÜ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìßòÄÐÜÛa@êˆèi@ïàînÛa@æbà Z@ @

 وهو ثقة )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  تفرد سليمان التيمي عن بقية أصحاب قتادة بقوله
  . وقد اختلف فيها أهل العلم.  وهي زيادة غري منافية ملا رووه

، مل جيئ به  ليس مبحفوظ ((:  فأبو داود قال عن هذا احلديث.  منهم من ردها وأعلها
هو عندنا وهم من  ((:  وقال أبو الفضل بن عمار.  )٤( )) سليمان التيمي يف هذا احلديثإال 

، مل يذكره احلفاظ من أصحاب قتادة مثل سعيد ومعمر  ، ليس مبحفوظ التيمي
  ... )٦( وقال حنوه ابن معني وأبو حامت الرازي.  )٥( )) والناس

 . يمي أصحاب قتادة كلهم يف هذا احلديثخالف جريراً عن الت (( : وقال أبو علي النيسابوري
، وأيب  رواية هشام الدستوائي ومهام وسعيد بن أيب عروبة ومعمر بن راشد:  واحملفوظ عن قتادة

  . )٧( يعين دون هذه اللفظة )) ، واحلجاج بن احلجاج ومن تابعهم على روايتهم عوانة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/٢١ ( )) نصب الراية ((: ينظر مزيداً من األوجه يف     )٢(
   ) .٤٦٥ رقم ١/٣٣٨( مت  البن أيب حا)) علل احلديث ((    )٣(
   ) .٤٢٥( سبق ص     )٤(
   ) .٧٣: ص  ( )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج ((    )٥(
   ) .٤/٣٤٤(  للنووي )) املنهاج ((    )٦(
   ) .٢/٢٠٠(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٧(
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٤٥٣ 

.  شام ومن تابعهما عن قتادةوالصواب من ذلك ما رواه سعيد وه ((:  وقال الدارقطين
 ولعله شبه عليه )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  وسليمان التيمي من الثِّقات وقد زاد عليهم قوله

  . )١( )) لكثرة من خالفه من الثِّقات

ال نعلم أحداً قال  ((:  فمنهم البزار يف قوله.  وقد اكتفى بعضهم حبكاية تفرد سليمان به
  . )٢( )) ...  إال سليمان التيمي)) ِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتواَو ((:  فيه

 ومل يذكر )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((ويف حديث التيمي من الزيادة  ((:  واملزي يف قوله
ومل يذكر هذه اللفظة أحد من أصحاب قتادة  ((:  وقال ابن رجب )٣( )) هذا الفظ غريه

  . )٤( )) احلفاظ

: א

  . ومل يصح له متابعة وال شاهد.  تفرد سليمان التيمي بروايته عن قتادة  ـ ١

 ومها من أحفظ ـأن أصحاب قتادة وفيهم هشام الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة   ـ ٢
فأين هؤالء احلفاظ عن .   رووا هذا احلديث ومل يرد يف حديثهم هذه اللفظةـأصحابه 
  . ؟ هذه اللفظة

كان التيمي  ((:  قال أبو بكر األثرم.   يف حديث قتادة خاصةوأن سليمان التيمي يهم  ـ ٣
وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة .  )٥( )) من الثِّقات ولكن ال يقوم حبديث قتادة

  . )٦( منها هذا احلديث

éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

تريد أحفظ من  ((:   ونص على صحته يف قوله)) صحيحه ((فمسلم أخرجه يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٢٥٤ ( )) العلل ((    )١(
   ) .٤٢٦( سبق ص     )٢(
   ) .٦/٤١٠ ( )) حتفة األشراف ((    )٣(
   ) .٢/٦٣٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .٢/٦٣١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .٢/٦٣١(  ص )) املرجع نفسه ((    )٦(
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٤٥٤ 

 من من يقول عِن النيب :  قلت ألمحد بن حنبل:  وقال أبو بكر األثرم.  )١( )) سليمان
حديث ابن عجالن الَّذي يرويه أبو خالد  ((:   ؟ فقال)) ِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  وجه صحيح

  . )٢( )) واحلديث الَّذي رواه جرير عن التيمي

َوِإَذا َقَرَأ  ((إن قوله :  فإن قال قائل ((:  وابن عبد الرب يف قوله )٣( وصححه ابن حزم
 مل يقله أحد يف حديث أيب هريرة غري ابن عجالن وال قاله أحد يف حديث أيب )) َفَأْنِصُتوا

، فوجب قبول  مل خيالفهما من هو أحفظ منهما:  قبل.  موسى غري جرير عن التيمي
ك به إمامة وعلماً ذا ، وحسب وقد صحح هذين احلديثني أمحد بن حنبل.  زيادما
وعمل أهل .   عز وجلا ؟ وظاهر كتاب  افأين املذهب عن سنة رسول ...  الشأن
 فيما  افانتهى الناس عن القراءة مع رسول  ((:  أال ترى إىل قول ابن شهاب.  املدينة

 وقال )) ْرآَن ؟َماِلي ُأَناَزُع اْلُق ((:   بالقراءة حني مسعوا منه اجهر فيه رسول 
فهذا يدلك على .  األمر عندنا أَنه ال يقرأ مع اإلمام فيما جهر فيه اإلمام بالقراءة ((:  مالك

وقد أخرج مسلم يف  ((:  وقبله املنذري يف قوله.  )٤( )) أن هذا عمل موروث باملدينة
 وحفظه وصحح هذه ومل يؤثر عند مسلم تفرد سليمان التيمي لثقته...  الزيادةالصحيح هذه 

  . )٥( )) الزيادة

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أيب موسى  ((:  وصححه ابن حجر فقال
أو ينصت .  إلمكان اجلمع بني األمرين فينصت فيما عدا الفاحتة )٦( األشعري وال داللة فيه

 ليقرأ إذا قرأ اإلمام ويقرأ إذا سكت وعلى هذا فيتعني على اإلمام السكوت يف اجلهرية
املأموم لئال يوقعه يف ارتكاب النهي حيث ال ينصت إذا قرأ اإلمام وقد ثبت اإلذن بقراءة 

  . )١( وكذلك صححه ابن تيمية.  )٧( )) املأموم الفاحتة يف اجلهرية بغري قيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٠٤ رقم ١/٣٠٤ ( )) صحيح مسلم ((    )١(
   ) .١٨٢ ـ ٣/١٨١(  البن عبد الرب )) التمهيد ((    )٢(
   ) .٣/٢٤٠ ( )) احمللَّى ((    )٣(
   ) .١٨٢ ـ ٣/١٨١ ( )) التمهيد ((    )٤(
   ) .١/٣١٣ ( )) خمتصر السنن ((    )٥(
  .أي ال داللة فيه على إسقاط قراءة الفاحتة عن املأموم يف اجلهرية     )٦(
   ) .٢/٢٨٣ ( )) الفتح ((    )٧(
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٤٥٥ 

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

تريد  ((:  وإليه أشار مسلم يف قوله ملن اعترض على تصحيحه له.  ثقة راويه املتفرد به  ـ ١
  . )٢( )) أحفظ من سليمان

فاإلمام أمحد قرن بني احلديثني يف .  أَنه ورد ما يشهد له من حديث أيب هريرة  ـ ٢
ومسلم أخرج حديث التيمي ونص على صحة حديث أيب هريرة يف نفس  )٣( الذكر
  . املوضع

ل زاد أن التيمي مل خيالف غريه من احلفاظ الَّذين شاركوه الرواية يف شيخه قتادة ب  ـ ٣
 على ما أشار إليه ابن ـ، سكت غريه عنها وهو ثقة فوجب قبول زيادته  زيادة
  . )٤( الرب عبد

َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرَءاُن َفاْسَتِمُعوا َلُه  : أَنه موافق لظاهر القرآن لقوله تعاىل   ـ ٤
   .)٥(  َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن

قراءة املأموم للفاحتة يف اجلهرية بل ميكن اجلمع بني أن تصحيحه وقبوله ال يتناىف مع   ـ ٥
  . )٦( على ما ذكره ابن حجر.  األمرين

،  أَنه صححه اإلمام أمحد ومسلم وتبعهما غريمها ممن جاء بعدمها إحساناً للظن ما  ـ ٦
مما يعين أن تصحيح .  )٧( ، واملنذري وابن حجر وقد ظهر ذلك يف كالم ابن عبد الرب

مني من قرائن القبول عند من مييل إىل تصحيحه من املتأخرينبعض األئمة املتقد .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٢٢/٢٩٥ ( )) جمموع الفتاوى ((    )١(
   ) .١/٣٠٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .٤٣٠( سبق ص     )٣(
ا فوجب  ومل خيالفهما ـ أي ابن عجالن والتيمي ـ من هو أحفظ منهم((: وقد قال  ) . ٤٣٠( سبق ص     )٤(

ومتثلت خمالفتهما أن غريمها مل . وإال فقد سبق أما خولفا . املنافاة : ولعلَّه يقصد باملخالفة  . ))قبول زيادما 
  .يذكر هذه اللفظة 

   . ]٢٠٤: األعراف [     )٥(
   ) .٤٣٠( سبق ص     )٦(
أمحد ومسلم إال أما إذا خولفا ـ أو أحدمها ـ لزم النظر واملوازنة ال شك أن الثِّقة كبرية بتصحيح اإلمام     )٧(

  .أمكن  ما
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٤٥٦ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

هذه اللفظة تفرد ا سليمان التيمي وهو ثقة عن قتادة ومل يروها أصحاب قتادة مع   ـ ١
.   تنايف أصل احلديثوهي ال.  أم رووا أصل احلديث وفيهم من هو أحفظ من التيمي

  . فأنقسم أهل العلم جتاهها إىل قسمني منهم من ردها ومنهم من قبلها

، والدارقطين  ، وأبو داود السجستاين ، وأبو حامت الرازي ابن معني:  فقد ردها   
واكتفى بعضهم حبكاية تفرده ا كالبزار واملزي وابن رجب .  وأبو الفضل بن عمار
  . هلا بالتفردوكأم يشريون إىل إعال

،  ، وابن عبد الرب ، وابن حزم ، ومسلم ـ يف ظاهر قوله ـاإلمام أمحد :  وقبلها   
  . ، وابن حجر ، وابن تيمية واملنذري

إذ أن قرائن القبول والرد يشبه أن تكون .  وهذا التنازع يف هذا احلديث له ما يربره   
وأا خاضعة .  ب اجلزم فيها قبوالً ورداًمما يعين أن من أفراد الثِّقات ما يصع.  متكافئة

  . )١( الجتهاد الناقد حبسب ما يظهر له من القرائن

وأن فيه نوع خمالفة متثلت يف كون الراوي املتفرد .  أبرز ما رد به هذا احلديث التفرد  ـ ٢
رد فال جيزم بأن التف:  وعليه.  شاركه أصحابه يف أصل احلديث وزاد عليهم هذه اللفظة

دد يف هذا احلديث إمنا هو قرينة :  وعليه ميكن القول.  وحده هو سبب الرفرأن الت
  . العلّة على

:  على ما يفهم من قوله.  ظهر أن أبا داود حيتاط يف قبول ما تفرد به الثِّقة ما مل يتابع  ـ ٣
تفرد رد وأنه مل حيك ال.  )٢( )) ... ، مل جيئ به إال سليمان التيمي ليس مبحفوظ ((

  . الوصف بل ضمنه اإلعالل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالتيمي شاركه .  أن القول برد هذا احلديث أقوى ويتمشى مع قول األئمة املتقدمني ايظهر يل والعلم عند     )١(

ومل يذكروا هذه . صحاب قتادة هشام الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة ، وأبو عوانة ، وهم أثبت أ: يف الرواية 
 )) أثبث أصحاب قتادة هشام وسعيد (( ) : ١١/٤٤ ( )) ذيب التهذيب ((قال أبو زرعة ـ كما يف . الزيادة 

 مر التيمي متكلم يف خصوص روايته عن قتادة ـ كما مثّ إن. فيقدمان عند االختالف على التيمي وعلى غريه . 
  .ـ 

   ) .٤٢٥( سبق ص     )٢(
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٤٥٧ 

وأنه .   فيه مراعاة حال الراوي املتفرد)) تريد أحفظ من سليمان ((:  قول مسلم  ـ ٤
ومنه يؤخذ أن حال الراوي مؤثرة يف احلكم على .   ذه الزيادةـ عنده ـحيتمل التفرد 

  . احلديث قبوالً أو رداً عند مسلم

 إال سليمان التيمي )) َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا ((:  م أحداً قال فيهال نعل ((:  قول البزار  ـ ٥
يؤخذ .  )١( )) لكن حدثنا القطيعي عن سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله

وبالتايل ال يستدرك عليه .  أن املتابعة الضعيفة ال تنفي القول بالتفرد عند البزار:  منه
  . ا

.  د له شاهد من حديث ابن عجالن من حديث أيب هريرةحديث التيمي هذا ور  ـ ٦
 يظهر من صنيعهما أما قبال حديث التيمي هلذا ـ ومن تبعهما ـفاإلمام أمحد ومسلم 

فظهر ذا أن للشواهد .  وغريمها ممن مل يقبل حديث التيمي مل يقبل شاهده.  الشاهد
  . أثراً يف قبول أو رد ما تفرد به الثِّقة

اإلمام أمحد ومسلم يف هذا احلديث يدل على أما يقبالن زيادة الثِّقة ظاهر صنيع   ـ ٧
إن أمحد ال يقبل ما تفرد به الثِّقة :  وهذا يرد قول من قال.  على غريه إذا مل تكن منافية

ألنه إذا قبل زيادة الثِّقة مع .  ِإنه يقبل بعض ما تفرد به الثِّقات:  بل يقال.  )٢( ما مل يتابع
.  مثّ إن زيادة الثِّقة نوع من التفرد.  فيها من خمالفة فحري أن يقبل ما تفرد به الثِّقةما 

وقياس قول اإلمام أمحد أن يرد هذا احلديث ملا عرف عنه من موقفه القوي جتاه أمثال 
فالذي يدل عليه كالم اإلمام أمحد يف هذا الباب أن  ((:  قال ابن رجب.  هذا احلديث
قة للفظة يف حديث من بني الثِّقات إن مل يكن مربزاً يف احلفظ والتثبت على زيادة الثِّ

ولعله قبلها ملا هلا :  قلت.  )٣( )) غريه ممن مل يذكر الزيادة ومل يتابع عليها فال يقبل تفرد ه
مع كونه .  وهذا يدل بوضوح أَنه يراعي القرائن.  من شاهد من حديث أيب هريرة

يغلب جانب الرد .  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٢٦( سبق ص     )١(
   ) .١/٤٥٤(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .١/٤٢٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
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٤٥٨ 

  

  



  

٤٥٩  

æìqýrÛa@sí†§a@ @
 ا حدثنا حممد بن عبد ) ٥٧٣٣رقم ٦/٣٤٣ ( )) املعجم األوسط ((قال الطرباين يف 

 بن عون اخلراز قال حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا مسعر عن ا احلضرمي قال حدثنا عبد
رََّمْت َقَدَماُه ،  َحتَّى َتَوَقاَم َرُسوُل اللَِّه  ((:  قتادة عن أنس بن مالك قال

: َأَلْيَس َقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر ؟ َقاَل : َفِقيَل َلُه 
  . )) َأَفال َأُآوُن َعْبًدا َشُكوًرا

 بن عون عن ا مل يرو هذا احلديث عن مسعر عن قتادة عن أنس إال عبد ((:  وقال
 غريه عن حممد بن بشر عن مسعر عن زياد بن عالقة عن املغرية بن ورواه.  حممد بن بشر

  . )) ... شعبة

א א : א
 بن عون بن أيب عون بن يزيد اهلاليل اخلراز أبو حممد البغدادي ثقة عابد من ا عبد ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) العاشرة مات سنة اثنتني وثالثني على الصحيح

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

الضياء املقدسي :  ومن طريقه ) ٢٩٠٠ رقم ٥/٢٨٠ ( )) مسنده ((أخرجه أبو يعلى يف 
وابن .   )٧/١٢٥ ( )) العلل ((والدارقطين يف .   )٢٥١٦ رقم ٧/١٠١ ( )) املختارة ((يف 

  .  )٢/٣٦٩ ( )) الكامل ((عدي يف 

  .  بن عونا كلهم من طريق عبد

אאא W 
إال .   بن عون يف روايته عن حممد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنسا مل يتابع عبد

أخرج حديثه ابن عدي .  أن حسني بن علي بن األسود سرقه منه فظهر كأنه متابعاً له
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٤٦٠ 

 بن عون على أن غري احلسني من ا واحلسني بن علي سرق هذا احلديث من عبد ((:  وقال
وللحسني بن علي بن األسود أحاديث غري هذا مما سرقه من ...   سرق منه أيضاًالضعفاء قد

  . )١( )) الثِّقات وأحاديثه ال يتابع عليها

  . احلسن بن حممد األموي عن حممد بن بشر بإسناده:   بن عونا وتابع عبد

املغرية بن هو معلول واملشهور عن زياد بن عالقة عن  ((:  أخرجه البزار وقال ابن حجر
  . )٢( )) شعبة 

 ومثل هذه املتابعة ال يعتد ا سيما وقد أعلها ابن حجر.  ومل أقف على حال احلسن األموي
  . )٣( ))  عن حممد بن بشرـ أي ابن عون ـومل يروه من الثِّقات غريه  (( إضافة إىل قول ابن عدي

تَّى َتَورََّمْت َقَدَماُه  َحَقاَم َرُسوُل اللَِّه  ((وذا يتأكد أن حديث أنس 
  .  ال يعرف عنه إال من طريق ابن عون عن حممد بن بشر عن مسعر عن قتادة عنه)) ...

  . )٤( وهذا احلديث إمنا يعرف عن مسعر عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة

  . )٧( وغريهم )٦( وابن عيينة )٥( أبو عوانة:  وقد تابع مسعر عليه ذا اإلسناد

 ُيَصلِّي َآاَن النَِّبيُّ  ((:  سئل الدارقطين عن حديث زياد بن عالقة عن املغريةو
رواه الثوري وشعبة وأبو عوانة والوليد بن أيب ثور وشيبان :   فقال)) َحتَّى َيِرَم َقَدَماُه

 ورواه.  وشريك وابن عيينة وورقاء وقيس بن الربيع عن زياد بن عالقة أَنه مسعه من املغرية
مسعر بن كدام واختلف عنه يف إسناده فرواه أبو نعيم وخالد بن حيىي وحممد بن بشر وأبو 

  . أمحد الزبريي وشعيب بن إسحاق عن مسعر عن زياد بن عالقة أَنه مسعه من املغرية
 بن عون اخلراز عن حممد بن بشر عن مسعر عن ا واختلف عن مسعر أيضاً فقال عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٣٩٦ ( )) الكامل ((    )١(
   ) .٤/٤١٤ ( )) املطالب العالية ((    )٢(
   ) .٢/٣٩٦ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٦١٠٦ رقم ٥/٢٣٧٥( ،  ) ١٠٧٨ رقم ١/٣٨٠ ( )) البخاري ((أخرجه     )٤(
 حسن صحيح: وقال  ) ٤١٢ رقم ٢/٢٦٨ ( )) الترمذي ((و  ) ٢٨١٩ رقم ٤/١٢٧١ ( )) مسلم ((أخرجه     )٥(

.  
   ) .٢٨١٩ رقم ٤/١٢٧١ ( )) مسلم ((و  ) ٤٥٥٦ رقم ٤/١٨٣٠ ( ))بخاري  ال((أخرجه     )٦(
  .كما سيأيت من كالم الدارقطين     )٧(



í†§aæìqýrÛa@s: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٤٦١ 

  . )١( ))  والصحيح حديث مسعر ومن تابعه عن زياد عن املغرية... قتادة عن أنس
وجه وافق فيه بقية :   يدل على أن حممد بن بشر ورد عنه على وجهنياوكالمه رمحه 

 خالف فيه بقية ـ منفرداً به ـ بن عون ا ووجه رواه عنه عبد.  أصحاب مسعر عن زياد
  . تادةالنقلة عن مسعر إذ جعله عن مسعر عن ق

 عنهما وقد أشار إىل ذلك ارضي  )٣( وأيب هريرة )٢( وقد ورد هذا احلديث عن عائشة
 عقيب إخراجه حديث ـ )) ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة ((:  الترمذي يف قوله

  .  مما يعين أَنه ال يعرفه عن أنس)) وعن أنس ((:  ومل يقل.  )٤( املغرية

Ûa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß…ČŠÐŞn Z@ @

 بن عون عن حممد بن ا تتابع أهل العلم على القول بأن هذا احلديث الَّذي تفرد به عبد
  . ـ وإن كان ظاهر إسناده الصحة ـال يصح :  بشر

 بن عون اخلراز عن حممد بن بشر ومل يروه من ا وهذا يعرف بعبد ((:  وقال ابن عدي
عن مسعر عن قتادة عن أنس وهو خطأ وقد :   فقالحممد بن بشر )٥( الثِّقات غريه عن

والصحيح حديث  ((:  وقال الدارقطين.  )٦( )) اختلفوا على مسعر يف هذا احلديث على ألوان
مما يعين احلكم عليه باخلطأ من طريق ابن عون عن  )٧( )) مسعر ومن تابعه عن زياد عن املغرية

 عن ـوقال ابن كثري .  )٨( وقال الذَّهيب حنوه.  حممد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/١٢٦ ( )) العلل ((    )١(
   ) .٢٨٢٠ رقم ٤/٢١٧٢ ( )) مسلم ((و  ) ٤٥٥٧ رقم ٤/١٨٣٠ ( )) البخاري ((أخرجه     )٢(
 هذا إسناد صحيح احتج مسلم جبميع ((:  وقال البوصريي  )١٤٢٠ رقم ١/٤٥٦ ( )) ابن ماجه ((أخرجه     )٣(

   ) .٨٣٤٧ رقم ٢/٢٢٢ ( )) ابن أيب شيبة (( و ))... رواته 
   ) .٢/٢٦٩ ( )) الترمذي ((    )٤(
  . فاثبت ما يستقيم به املعىن )) وعن ((: يف املطبوع     )٥(
   ) .٢/٣٦٩ ( )) الكامل ((    )٦(
   ) .٤٣٥( سبق ص     )٧(
 بن عون عن محمد اوقد ذكر روايات هذا احلديث مبا فيها رواية عبد  ) ٧/١٧٢ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٨(

عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة :  وقد رواه خالد بن حيىي ومجاعة عن مسعر فقال ((: ابن بشر وقال 
   .))وهذا أصح األقوال 
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٤٦٢ 

  . )١( )) غريب من هذا الوجه ((:  ـهذا احلديث 

 معلقاً على إخراج البخاري هلذا احلديث من طريق مسعر عن زياد ـ:  وقال ابن حجر
هكذا رواه احلفاظ من أصحاب مسعر عنه وخالفهم حممد بن بشر وحده  ((:  ـعن املغرية 

عن مسعر عن زياد :  والصواب:  ، أخرجه البزار وقال عر عن قتادة عن أنسفرواه عن مس
 من رواية أيب قتادة احلراين عن علي بن األقمر عن أيب )) الكبري ((وأخرجه الطرباين يف 

  . )٢( )) مسعر عن زياد بن عالقة:  ، وأخطأ فيه أيضاً والصواب جحيفة

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

  . حممد بن بشر مبا مل يتابع عليه بن عون عن ا تفرد عبد  ـ ١

أن هذا احلديث رواه مسعر بن كدام عن زياد بن عالقة عن املغرية ونقله عن مسعر   ـ ٢
أبو نعيم الفضل بن دكني وخالد بن حيىي وأبو :  منهم.  ذا اإلسناد مجع من أصحابه

هذا اإلسناد أَن د بن بشر فدل تتابعهم على روايتهحيح عن أمحد الزبريي وحممهو الص 
السفيانان :  مسعر ويؤكد ذلك أن مسعراً توبع على روايته عن زياد بن عالقة تابعه

وشذ ابن عون فرواه عن حممد بن بشر عن .  ـ كما سبق ـوشعبة وأبو عوانة وغريهم 
فدل تفرده وخمالفته .  عن قتادة عن أنس:  مسعر مبا ال يعرف من حديث مسعر فقال

  . فظ أَنه وهم فيهلألكثر واألح

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . أن التفرد مظنة اخلطأ كما حصل يف هذا احلديث مع أن راويه املتفرد به من الثِّقات  ـ ١

أن ظاهر إسناد هذا احلديث الصحة إذ أن رواته كلهم ثقات ويروي بعضهم عن   ـ ٢
مما يعين أن احلكم على احلديث بظاهر .  ويه به عن علَّةبعض ومع ذلك تكشف تفرد را

  .  من انتفاء العلّةـ إضافة إىل ذلك ـإسناده ال يكفي إذ البد 

وهم الراوي حيث أدخل حديثاً :  إن العلّة الَّيت دل عليها التفرد مع املخالفة هي  ـ ٣
  . حديث يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/١٨٤ ( )) تفسريه ((    )١(
  
   ) .٣/١٩ ( )) الفتح ((    )٢(
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٤٦٣ 

ه شيئاً فعربوا عن ذلك بألفاظ الحظ األئمة أن يف هذا احلديث الَّذي تفرد به راوي  ـ ٤
املشهور  ((،  )) الصحيح غريه ((،  )) معلول ((،  )) خطأ ((،  )) غريب ((:  خمتلفة وهي

 ـوهذا يدل على أن هذه العبارات .  )) يعرف بفالن ((،  )) مل يروه إال فالن ((،  )) غريه
دل على وقوع اخلطأ  وإن كان بعضها أـ فإن معناها متقارب ـوإن اختلفت يف اللفظ 

  . من بعضها اآلخر
فاألوىل أن ال يفصل بني هذه األلفاظ فصالً جيعلُ كل لفظ منها يستقل مبعىن ال    

، بل األوىل أن جيعل بينها معىن عاماً مشتركاً تلتقي فيه وال مينع  يشترك معه فيه غريه
د على املعىن  من أن خيص كل لفظ منها مبا حيتمله من معىن إضايف زائـبعد ذلك  ـ

  . املشترك
يقال هذا ألننا نعلم أن األئمة النقّاد حينما أطلقوا هذه األلفاظ إمنا أطلقوها على    

 الَّيت عربوا ـحديث واحد بعدما الحظوا أن يف صحته نظراً فيلزم أن تكون تلك األلفاظ 
على وجه  تواردت على شيء اشتركوا يف مالحظته وإن اختلفت درجة معرفتهم به ـا 

  . التحديد
 بن ا هذا احلديث سرقه احلسني بن علي بن األسود فظهر وكأنه متابعة تامة لعبد  ـ ٥

وهذا يستلزم التأكد من صحة .  قد ينفى به تفرده الَّذي نص عليه أهل العلم.  عون
ِإنه ال :  املتابعات أو الشواهد السيما إذا حكى األئمة النقّاد التفرد يف احلديث أو قالوا

  . يعرف إال من حديث فالن وحنوه
احلديث الَّذي يتفرد به الثِّقة إذا كانت علته ظاهرة ال يكاد خيتلف األئمة يف رده   ـ ٦

،  ، واستغربه ابن كثري ، والذَّهيب ، والدارقطين فقد رده ابن عدي.  كهذا احلديث
سناده ولعله لظهور ومل أقف على من قبله مع صحة ظاهر إ.  وخطأه فيه ابن حجر

  . علته
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٤٦٤ 

  



  

٤٦٥  

æìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
حدثنا موسى بن إمساعيل وداود بن  ) ٥٣٢ رقم ١/٢٠١ ( )) سننه ((قال أبو داود يف 

َأنَّ ِبَالًال َأذََّن  ((: حدثنا محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر :   قاالـ املعىن ـشبيب 
َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد :  َأْن َيْرِجَع َفُيَناِدَي َمَرُه النَِّبيُّ َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ، َفَأ

َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد : َفَرَجَع َفَناَدى : زاد موسى .  َناَم ، َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد َناَم
  . يروه عن أيوب إال محاد بن سلمة وهذا احلديث مل:  قال أبو داود . )) َناَم

אא : א
محاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه  ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ٤بآخره من كتاب الثامنة مات سنة سبع وستني خت م 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ١/١١٤ ( )) علله ((وابن أيب حامت الرازي يف  ) ١/٣٩٤( احلديث ذكره الترمذي 
الواحد  من طريق عبد ) ٩٥٤ رقم ١/٤٥٦ ( )) سننه ((وأخرجه الدارقطين يف  ) ٣٠٨ رقم

  . ابن غياث

  . عن حممد بن الفضل ) ٧٨٠ رقم ١/٢٩ ( )) كما يف املنتخب ((وعبد بن محيد 

من طريق أيب عمر الضرير  ) ١٨٣٩،  ١٨٣٨ رقم ١/٥٠٨ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . إمساعيل وهدبة بن خالد وطالوتوموسى بن 

الواحد بن غياث وحممد بن الفضل  موسى بن إمساعيل وداود بن شبيب وعبد( كلهم 
مما يدل على .  عن محاد بن سلمة به) وأبو عمر الضرير وهدبة بن خالد وطالوت 

  . عنه ثبوته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
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٤٦٦ 

אאא W 
،  )٢( ، والبيهقي )١( أخرجه الدارقطين.  سعيد بن زريب:  تابع محاد بن سلمة عن أيوب

  . ))  عن أيوبـ وكان ضعيفاً ـتابعه سعيد بن زريب  ((:  وقال الدارقطين

.  )٣( ـصدوق عابد رمبا وهم :   وهوـالعزيز بن أيب رواد  عبد:  وتابع أيوب عن نافع
  : ورواه عنه راويان

وهم فيه  ((:  دارقطين وقالأخرج حديثه ال.  ـ )٤(  وهو لني احلديثـعامر بن مدرك   ـ ١
  . )٥( )) عامر بن مدرك

 أخرجه البيهقي ـ )٦(  وقد ضعفه ابن معنيـالعزيز بن أيب حمذورة  وإبراهيم بن عبد  ـ ٢
  . وذا يتبني ضعف هذه املتابعة أليوب.  )٧( )) وهو ضعيف ال يصح ((:  وقال

شعيب :  وهم( أيب رواد العزيز بن  أَنه رواه مجع من الرواة عن عبد:  ويؤكد ضعفها
وجعلوه عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن )  )٩( ووكيع بن اجلراح )٨( ابن حرب

) طريق نافع عن مؤذن عمر ( وصحح الدارقطين هذا الطَّريق .  قبل الصبح فأمره عمر بذلك
فع عن العزيز بن أيب رواد عن نا والصواب قد تقدم عن شعيب بن حرب عن عبد ((:  فقال

  . )١٠( )) مؤذن عمر عن عمر قوله

  . ا واختلف فيه على عبيد.   بن عمر عن نافعا ورواه عبيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩٥٤ رقم ١/٤٥٧ ( )) سننه ((يف     )١(
   ) .١٨٣٨ رقم ١/٥٠٨ ( )) الكربى ((يف     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٩٥٨ رقم ١/٤٥٨  ()) سنن الدارقطين ((    )٥(
   ) .١/١٤١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .١٨٤٠ رقم ١/٥٠٨ ( )) السنن الكربى ((    )٧(
   ) .٩٥٥ رقم ١/٤٥٧ ( )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٥٣٣ رقم ١/٢٠٢( أخرجه أبو داود     )٨(
   ) .٢٣١٩ رقم ٢/٣٩ ( )) مصنفه ((أخرجه ابن أيب شيبه يف     )٩(
   ) .٩٥٨ رقم ١/٤٥٨ ( )) سنن الدارقطين ((    )١٠(
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٤٦٧ 

  . )١( فرواه محاد بن زيد عنه عن نافع أو غريه أن مؤذناً لعمر يقال له مسروح أو غريه

...  ورواه محاد بن زيد والدراوردي عنه عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن
  . وذكره

 بن عمر ا الدراوردي ومحاد بن زيد قد رويا هذا اخلرب عن عبيد ((:  قال ابن عبدالرب
يقال له مسعود هذا هو الصحيح أن :  إال أن الدراوردي قال:  عن نافع عن ابن عمر مثله

قال أبو حامت .  )٢( ))  قاله لبالل اعمر قال ذلك ملؤذنه ال ما ذكر أيوب أن رسول 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحاً أذن قبل الفجر وأمره :  والصحيح ((:  الرازي
  . )٤( وصحح أبو داود ذكر ابن عمر فيه.  )٣( )) أن يرجع

، أو صح عن نافع  ـحامت وأبو داود   كما قال أبوـوسواء صح عن نافع عن ابن عمر 
عن  ((:  ا رواه محاد بن سلمه يف قوله، فإنه خمالف ملَ ـ كما قال الدارقطين ـعن مؤذن عمر 

  . )) نافع عن ابن عمر مرفوعاً

سائر  ((:  وقد ورد حديث الباب عن أيوب مرسالً وعنه نقله أصحابه قال ابن عبد الرب
فذكره مقطوعاً وهكذا ذكره .  أذن بالل بليل:  أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال

.  فبانت ذا خمالفة محاد بن سلمة.  )٦( )) وهعن معمر عن أيوب بنح )٥( الرزاق عبد
  . واملخالفة مع التفرد من أقوى دالئل العلّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفيد لالنقطاع ))...  عن نافع أن مؤذناً ((: وقوله  ) ٥٣٣ رقم ١/٢٠٢ ( )) سننه ((أخرجه أبو داود يف     )١(

 وقد روى عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع أن ((: حنوه فقال  ) ١/٣٩٤ ( )) سننه ((وقد ذكر الترمذي يف 
وهذا ال يصح ألنه عن نافع عن عمر منقطع . ن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيده األذان مؤذناً لعمر أذ

((.   
   ) .٣/٦٨ ( )) التمهيد ((    )٢(
  ) . ـ الدباسي ٣٠٨ رقم ١/٣٥٤ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   ) .٥٣٣ رقم ١/٢٠٢ ( )) سننه ((يف     )٤(
 ١/٤٥٧ ( )) سننه ((ون طريقه الدارقطين يف  ) ١٨٨٨ رقم ١/٤٩١ ( )) مصنفه ((أخرجه عبد الرزاق يف     )٥(

  .هذا مرسل : وقال  ) ٩٥٦رقم 
 أعضله ـ أي أيوب ـ ومل يذكر (( ) : ٢/١٢٢ ( )) الفتح ((وقال ابن حجر يف  ) ٣/٦٨ ( )) التمهيد ((    )٦(

   .))نافعاً وال ابن عمر 
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٤٦٨ 

sí†§a@aˆèi@òàÜ@åi@…b»@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

تتابع األئمة على إعالل هذا احلديث واحلكم على محاد بن سلمة بأنه وهم فيه مع 
  . ثقة كونه

 غري د بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عِن النيب محا ((:  قال علي بن املديين
  . )١( )) حمفوظ وأخطأ فيه محاد بن سلمة

وال أعلم روى هذا احلديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عِن  ((:  وقال أبو حامت
 يبالن  : يبأن بالالً أذن قبل الصبح فقال له الن  :))  َّإال )) اْلَعْبَد َناَمِاْرِجْع َفَناِد ِإن 

والصحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروحاً أذن قبل الفجر ...  محاد ابن سلمة
فلو صح هذا احلديث .  أن بالالً أذن قبل الفجر:  وأمره أن يرجع ويف بعض األحاديث

ِن الند عن عائشة علدفعه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والقاسم بن حمم يب 
ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ، َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَؤذَِّن اْبُن ُأمِّ  ((:  أَنه قال
 األذان قبل الفجر مع أن حديث محاد بن سلمة فقد جوز النيب  )٢( )) )) َمْكُتوٍم
  . )٣( )) خطأ

 بن عمر وغريه ا روى عبيدهذا حديث غري حمفوظ والصحيح ما  ((:  وقال الترمذي
 يبعن نافع عن ابن عمر أَنَّ النِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ، َفُكُلوا َواْشَرُبوا  ((:   قال
  . )) َحتَّى ُيَؤذَِّن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم

العزيز بن أيب رواد عن نافع أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن  وروى عبد:  قال
ولعل محاد بن سلمة أراد .  يد األذان وهذا ال يصح أيضاً ألنه عن نافع عن عمر منقطعيع

  . هذا احلديث

إذ قال  )٤( ولو كان حديث محاد صحيحاً مل يكن هلذا احلديث معىن:  وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٣٩٥ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
وورد هذا احلديث عن عائشة  ) ١٠٩٢ رقم ٢/٧٦٨( ومسلم  ) ١٨١٩ رقم ٢/٦٧٧( أخرجه البخاري     )٢(

   ) .٧٧٠ ـ ٢/٧٦٨ ( )) صحيح مسلم ((: ينظر . وابن مسعود ومسرة بن جندب 
  ) . ـ الدباسي ١/٣٥٤ ( )) علل احلديث ((    )٣(
   .)) إن بالالً يؤذن بليل ((: أي حديث     )٤(



ــæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤٦٩ 

ًال ِإنَّ ِبَال ((:   فإمنا أمرهم فيما يستقبل فقال)) ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ((:   ا رسول
ِإنَّ ِبَالًال  ((:  ولو أَنه أمره بإعادة األذان حني أذن قبل طلوع الفجر مل يقل )) ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل
وأصل .  وأما حديث محاد بن سلمة فإنه خطأ منه ((:  وقال األثرم.  )١( )) ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل

عضهم مسعود أذن بليل احلديث عن نافع عن ابن عمر أن مؤذناً يقال له مسروح وقال ب
  . )٢( ))إن العبد نام :  فأمره عمر أن يرجع فينادي

 شاذ غري واقع على ـ وذكره ـحديث محاد بن سلمة  ((:  وقال حممد بن حيىي الذهلي
  . )٣( )) القلب وهو خالف ما رواه الناس عن ابن عمر

قلت ملالك :  ب بن حرب قالثنا شعي:  ونقل البيهقي بإسناده عن اإلمام أمحد أَنه قال
ِإنَّ  ((:   اقال رسول :   بالالً أن يعيد األذان فقالأليس قد أمر النيب :  ابن أنس

؟  أليس قد أمره أن يعيد األذان:   قلت)) ...ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ، َفُكُلوا َواْشَرُبوا 
  . )٤( )) ال ، مل يزل األذان عندنا بليل:  قال

  . )٥( )) هذا حديث تفرد بوصله محاد بن سلمة عن أيوب ((:  ل البيهقيوقا

 وهذا حديث انفرد به محاد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروه ((:  وقال ابن عبد الرب
  . )٧( )) أن محاداً انفرد برفعه ((:   ابن حجر اتفاق أئمة احلديثونقل.  )٦( )) عليه وخطؤوه فيه

ç@…‰@pa‰ß@—‚ÜnmëïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆ Z@ @

تفرد محاد بن سلمة برفع ووصل هذا احلديث خمالفاً بقية أصحاب أيوب الَّذين   ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    ))٣٩٥ ـ ١/٣٩٤ ( ))رمذي  سنن الت. (   
   ) .١/٢٨٦ ( )) نصب الراية ((    )٢(
   ) .١٨٣٩ رقم ١/٥٠٨(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٣(
) :  ـ املنة الكربى ١/٣٨٦(  له )) السنن الصغرى ((وقال يف  ) ١٨٤٥ رقم ١/٥١٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(

وقول مالك يؤكد أن بالالً :  قال احملقق األعظمي ))ذان عنده بليل مل يزل األ: وأنكره مالك بن أنس وقال  ((
 بل استمر هو إىل أداء األذان قبل طلوع الفجر وهي من سنة )) أال إن العبد قد نام ((: مل يؤمر أبداً بأن ينادي 

  .أهل احلرمني إىل يومنا هذا 
   ) .١٨٣٩، ١٨٣٨ رقم ١/٥٠٨ ( )) الكربى ((    )٥(
   ) .٣/٦٨ ( ))هيد  التم((    )٦(
   ) .٢/١٢٢ ( )) الفتح ((    )٧(
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٤٧٠ 

  . والتفرد مع املخالفة من أقوى دالئل العلّة.  جعلوه عن أيوب مرسالً

ة هو أحد أئم ((:  مع القول بتوثيق محاد بن سلمة فإن يف حديثه شيئاً قال البيهقي  ـ ٢
وأما .  إال أَنه ملا طعن يف السن ساء حفظه فلذلك مل حيتج به البخاري...  املسلمني

مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما مسع منه قبل تغريه وأما عن غري ثابت 
فأخرج حنو اثين عشر حديثاً يف الشواهد دون االحتجاج فاالحتياط أن ال حيتج به فيما 

  . )١( ))  من مجلتهاـ )) العبد نام ((:   أيـقات وهذا احلديث خيالف الثِّ

أسند  ((:  أن يف روايته عن أيوب خاصة شيئاً فقد قال اإلمام أمحد:  يضاف إىل ذلك  ـ ٣
  . )٢( )) محاد بن سلمة عن أيوب أحاديث ال يسندها الناس عنه

:   قال عمر أَنَّ النيب أَنه خمالف يف معناه للحديث الصحيح الَّذي رواه نافع عن ابن  ـ ٤
.  )) ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ، َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَؤذَِّن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم ((

ِإنَّ  ((:  ولو أَنه أمره بإعادة األذان حني أذن قبل طلوع الفجر مل يقل ((:  قال الترمذي
  . )٣( )) ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل

مل يزل  ((:  أَنه خمالف ملا عليه العمل املستمر على ما ذكره مالك بن أنس يف قوله  ـ ٥
  . )٤( )) األذان عندنا بليل

éÜjÓ@åß@áèäßë Z@ @

فقد .  فمع تتابع األئمة على أن محاد بن سلمة وهم فيه مبا يشبه االتفاق على ذلك
  . ، واأللباين وأمحد شاكر،  ، وابن حجر الذَّهيب:  صححه مجع من املتأخرين وهم

وهو حديث  ((:  وأشار ابن حجر إىل تقويته فقال.  )٥( )) صحيح ((فالذهيب قال عنه 
أخرجه أبو داود وغريه من طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصوالً 

بل علي ابن املديين وأمحد بن حن:  مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ لكن اتفق أئمة احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٤٥٢ ( )) ِسير أعالم النبالء (( نقالً عن )) اخلالفيات ((    )١(
   ) .٣/١٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٤٤٣( سبق ص     )٣(
   ) .٤٤٣( سبق ص     )٤(
   ) .٢/٢٩٧ ( )) تنقيح التحقيق ((    )٥(



ــæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤٧١ 

والبخاري والذهلي وأبو حامت وأبو داود والترمذي واألثرم والدارقطين على أن محاداً أخطأ 
يف رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن اخلطاب وأنه هو الَّذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن 

وذكر ما له من متابعات غالبها مرسلة  ( ـومع ذلك فقد وجد له متابعة .  محاداً انفرد برفعه
  . )١( )) ... وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة:   وقالـ) ملرفوع منها ضعيف وا

أما أن يكون محاد أخطأ يف هذا احلديث فليس اخلطأ مبستبعد على  ((:  وقال أمحد شاكر
ووقوع : ؟ وهذا حديث غري احلديث اَألول  إنسان غري نيب ولكن أين الدليل على خطئه هنا

 وذكر ـ )) ال مينع حدوث مثلها لبالل واجلمع بني الروايات ممكن ظاهرحادثةً ملؤذن عمر 
وأما كالمهم يف محاد بن سلمة فليس فيه شيء من النصفة بل  ((:  بعض أوجه اجلمع وقال

،  محاد بن سلمة صحيح السماع ((:  الرمحن بن مهدي هو ثقة حجة ويكفي أن يقول عبد
  . )٢( )) ... حسن اللقي

  : وقد علمت أن احلديث صحيح اإلسناد لكن أعله األئمة بعلتني ((:  ينوقال األلبا

خمالفة احلديث للحديث الصحيح الوارد من طرق عن :  واألخرى.  تفرد محاد:  األوىل
ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل ، َفُكُلوا  ((:   بن عمر بن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظا عبيد

  .  أخرجه مسلم وغريه))  َحتَّى ُيَؤذَِّن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍمَواْشَرُبوا

  : وهاتان العلتان غري قادحتني عندنا يف صحة احلديث وإليك البيان:  وقال

سعيد بن :  فذلك ألنَّ محاد بن سلمة مل يتفرد باحلديث بل تابعه عن أيوب:  أما األوىل
ِإنه ضعيف فقد رواه معمر بن :  اال فيه، وهو وإن ق زريب كما قال الدارقطين والبيهقي

وذكر ما سبق أن ذكرناه من ...  أذن بالل مرة بليل فذكره مرسالً:  راشد عن أيوب قال
 وباجلملة فاحلديث ال شك يف صحته بعد هذه املتابعات والشواهد وهي ـاملتابعات مثّ قال 

 وذلك من األدلة على أَنه ليس ، ترد دعوى وهم محاد بن سلمة فيه مهما كان شأن قائلها
من السهل رد رواية الثِّقة رد خمالفته لرواية غريه من الثِّقات ألنه قد تكون املخالفة خمالفة 

  . تعدد ال تعارض كما هو احلال يف هذا احلديث

وأما اجلواب عن العلّة األخرى فإنه ال تعارض وال خمالفة بني حديث الباب واحلديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٢٢ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .١/٣٩٦ ( )) سنن الترمذي ((يف حاشيته على     )٢(
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٤٧٢ 

 إال على افتراض أن بالالً بقي طيلة حياته يؤذن )) ...ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل  ((:  اآلخر
 إثبات ذلك خرطُ القتاد بل قد ثبت خالفه وهو أن بالالًبليل قبل انشقاق الفجر ودون 

  كان يؤذن برهة من الزمن عند طلوع الفجر وذلك يف عهد النيب ـ تعاىل عنه ا رضي ـ
فتبني مما تقدم أن  ((:   وختم البحث بقولهـ )١(  وذكرهاـليل على ما ذهبنا إليه أحاديث والد

 غري صحيح فال يغتر ـ من التفرد واملخالفة ـحديث الباب حديث صحيح وأن ما أعلوه به 
  . )٢( )) ... بذلك أحد

òŞàöþa@õüûç@†äÇ@éÛìjÓ@pa‰ßë Z@ @

 ومن )) ورجاله ثقات حفاظ ((:   ابن حجرصحة ظاهر إسناده ويفهم ذلك من قول  ـ ١
صحيح  ((:   ومن قول األلباين)) ثقة حجة ((قول أمحد شاكر يف محاد بن سلمة بأنه 

  . )) اإلسناد

 فإا يقوي بعضها بعضاً عند من ـ وإن كانت ضعيفة ـأَنه ورد له متابعات وشواهد   ـ ٢
  . قبلوه

  . )) ًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍلِإنَّ ِبَال ((:  إمكان اجلمع بينه وبني حديث  ـ ٣
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  . ليس كل ما تفرد به الثِّقة يكون مقبوالً عند األئمة املتقدمني  ـ ١

  . التفرد مع املخالفة من أقوى القرائن الدالة على العلّة عندهم  ـ ٢

  . د املعلول عند املتأخريناملتابعات غري القوية يف قبول احلديث الفر  ـ ٣

  . وصل املرسل ورفع املوقوف من أسباب التفرد  ـ ٤

.  ظهر من جمموع كالم األئمة املتقدمني أم حيكمون القرائن يف نقد احلديث الفرد  ـ ٥
، وأنه خمالف  ، عدم قوة راويه املتفرد ، واملخالفة التفرد:  وقد ورد منها يف هذا احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أا أحاديث تدل على أن بالالً كان : وخالصة القول فيها . وذكرها مع املناقشة خيرج البحث عن مقصوده     )١(

: إال أا ال تسلم من مقال ومل أجد فيها ما يصلح ملعارضة احلديث الثابت . لوع الفجر يؤذن برهة عند ط
   .))إن بالالً يؤذن بليل  ((

   ) .٤٣ ـ ٣/٣١ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٢(
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٤٧٣ 

وقد خالفهم يف النظر بعض املتأخرين .  ، وأنه خمالف ملا هو أصح منه ملا عليه العمل
 وما ورد له من متابعات رأوا أن احلديث ـ محاد بن سلمة ـفغلبوا حال الراوي املتفرد 

، فقبلوه ألجلها وغفلوا عن  ، وأنه ميكن اجلمع بينه وبني ما خالفه يعتضد ا
  : مهمني أمرين

،  مالك:  وهم( ألئمة النقّاد على إعالل هذا احلديث مبا يشبه االتفاق  تتابع ا:اَألوَّل 
، وأبو حامت  ، وحممد بن حيي الذهلي ، وأبو داود ، والبخاري ، وأمحد وابن املديين

، وتتابعهم وهم  )، وابن عبد الرب  ، والبيهقي ، والدارقطين ، واألثرم ، والترمذي الرازي
فمىت  ((:  يقول ابن حجر.  داللة واضحة على صحة ما ذهبوا إليهأئمة هذا الشأن يدل 

وجدنا حديثاً قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذلك كما 
، فكيف إذا  قال هذا يف حكم اإلمام الواحد.  )١( )) نتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه

  . )٢( اتفقوا على ذلك

 أن أصحاب أيوب تتابعوا على روايته عن أيوب مرسالً وخالفهم محاد بن سلمة : الثَّاني
، وخمالفته  ، والعدد أوىل باحلفظ من املنفرد ال سيما وفيهم من هو أحفظ منه فرفعه

واحلديث الَّذي تبني خطأ .  ألصحاب أيوب من أقوى ما يستدل ا على ومهه يف رفعه
ثقة الراوي ال يعدو أن يكون إحدى قرائن القبول قد تعارض و.  راويه فيه ال تنفعه املتابعات

  . مبا هو أقوى منها

ومن هنا يلمح أن حتكيم القرائن الَّيت كانت من معامل نقد األئمة املتقدمني قد ضعف 
، فاختلف  التركيز عليها عند من قبل هذا احلديث وأبرز ما بقي منها النظر إىل حال الراوي

  . ، واختلفت النتيجة دمقياس النق

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )١(
   .))اداً انفرد برفعه  أن مح((نقل ابن حجر اتفاق أئمة احلديث على  ) ٢/١٢٢ ( )) الفتح ((يف     )٢(



  

٤٧٤  
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 بن أمحد املروزي ا حدثنا عبد:   )٤٤٥٥ رقم ١٠/٣٢٧ ( )) مسنده ((قال البزار يف 

 بن بريدة ا نا يزيد بن زريع عن عطاء اخلراساين عن عبد:  نا آدم بن أيب إياس قال:  قال
ا ُآنَّا َنَهْيَناُآْم َعْن ِقَراِن التَّْمِر َفاْقِرُنوا ، إِّنَّ ((:   ا قال رسول عن أبيه 

  . )) َفَقْد َوسََّع اللَُّه ِفي الَخْيِر

وهذا احلديث ال نعلم له طريقاً عن بريدة إال هذا الطَّريق وال نعلم رواه ِإالَّ  ((:  وقال
  . )) آدم عن يزيد بن زريع

א א : א
الرمحن العسقالين أصله خراساين ثقة عابد من التاسعة مات  عبد:  إياسآدم بن أيب  ((

:  يزيد بن زريع:  وشيخه الَّذي رواه عنه هو )١( )) سنة إحدى وعشرين خ خد ت س ق
  . )٣( )) صدوق يهم كثرياً ويرسل ويدلس:  عطاء بن أيب مسلم:  وشيخ يزيد )٢( ثقة ثبت

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

يزيد بن زريع ويكىن بأيب :  منهم من قال.   الراوي املتفردحصل اشتباه يف شيخ
وهو اشتباه مؤثر يف احلديث إذ .  يزيد بن بزيع ويكىن بأيب خالد:  ومنهم من قال.  معاوية

  . اَألول ثقة والثَّاين ضعيف

وسألت  ((:  وقال)  الدباسي ٢٣٢٦ رقم ٣/٧٥ ( )) علله ((فقد أورده ابن أيب حامت يف 
:  قال أيب:   وقالـ وساق بقية إسناده ومتنه ـ عن حديث رواه آدم عن يزيد بن زريع أيب

من طريق  ) ٣٥٧:  ص ( )) االعتبار ((وأخرجه احلازمي يف .  )٤( )) هذا حديث منكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
 هكذا يف مجيع النسخ ـ يعين أنه فيها يزيد بن زريع ـ وقد رواه الطرباين من طريق حمبوب ((: وقال حمققه     )٤(

   .))لصواب العطار عن يزيد بن بزيع وكذا رواه الروياين يف مسنده ولعله ا
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٤٧٥ 

  . )١( حمبوب العطار عن يزيد بن زريع أيب خالد

  : يزيد بن بزيع:  وورد يف مصادر أخرى

من طريق حمبوب العطار عن  ) ٧٠٦٤ رقم ٨/٣٢ ( )) ألوسطا ((أخرجه الطرباين يف 
مل يرو هذا احلديث عن عطاء  ((:  يزيد بن بزيع أيب خالد عن عطاء اخلراساين به وقال

  . اخلراساين إال يزيد بن بزيع

من طريق حمبوب  ) ٢٦٢:  ص ( )) الناسخ واملنسوخ ((وأخرجه أيضاً ابن شاهني يف 
 وكذا رواه من هذا الطَّريق )) ... ب القواريري عن يزيد بزيع الشاميثنا حمبو ((العطار وفيه 
  . يزيد بن بزيع:  وأمساه.   )٦٤ رقم ١/٩٣ ( )) مسنده ((الروياين يف 

رواه الطرباين يف :  وقال ) ٨٠٢٠ رقم ٥/٥٤ ( )) جممع الزوائد ((وذكره اهليثمي يف 
  . )٢( ع وهو ضعيفيزيد بن بزي:   والبزار ويف إسنادمها)) األوسط ((

روى الطرباين يف  ((:  وقال ) ١٠/٣٠٩ ( )) ذيب السنن ((و ذكره أيضاً ابن القيم يف 
عن عطاء اخلراساين عن ابن بريدة عن  )٣(  من حديث يزيد بن زريع عن أيب خالد)) املعجم ((
  . )) وال يثبت مثله:  وقال...  أبيه

 ومل )) يف إسناده ضعف ((:  وقال ) ٩/٤٨٤ ( )) الفتح ((وكذا ذكره ابن حجر يف 
  . ينسبه إىل يزيد بن زريع وال إىل يزيد بن بزيع

فقد ترجم ابن عدي .  واملشهور أن الَّذي يروي عن عطاء اخلراساين هو يزيد بن بزيع
مل حيضرين له إال هذا احلديث وعطاء الَّذي يروي  ((:  ليزيد هذا وذكر له حديثاً واحداً وقال

يزيد بن بزيع عن عطاء ضعفه الدارقطين  ((:  وقال الذَّهيب.  )٤( )) ء اخلراساينعنه هو عطا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي يكىن بأيب خالد هو يزيد بن بزيع ـ كما يف ترمجتيهما ـ . ويزيد بن زريع يكىن بأيب معاوية : قلت     )١(

  .فأضاف إىل األول كنية الثَّاين 
   ) .٤٤٨( يزيد بن زريع كما سبق ص : الَّذي يف البزار     )٢(
 تصحيفاً وقد )) عن أيب خالد ((: يزيد بن بزيع أبو خالد كما مر آنفاً وذا يكون قوله :  الَّذي يف الطرباين    )٣(

   .)) بزيع (( فإن الطرباين ومن نقل عنه مساه )) عن يزيد بن زريع ((: وكذا قوله . يكون خطأ 
   ) .٧/٢٨٣ ( )) الكامل ((    )٤(
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٤٧٦ 

ويبعد أن يكون هذا املعين ذا هو يزيد بن زريع فإن هذا .  )١( )) وابن معني وهو من الرملة
وأثىن على صحة  )٢( )) إليه املنتهى يف التثبت بالبصرة ((قال أمحد عنه .  مشهور بالتثبت

:   قال حممد بن املثىن السمسار مسعت بشر بن احلكم وذكر يزيد بن زريع فقال. حديثه
  . )٣( )) كان متقناً حافظاً ما أعلم أين رأيت مثله ومثل صحة حديثه

ومن كان كذلك فإن الزم صحة حديثه وتثبته مينعه من الرواية عن عطاء اخلراساين 
  . )٤( الَّذي قد ضعفه البخاري

رجح أن الراوي هلذا احلديث هو يزيد بن بزيع الَّذي عرف بالرواية عن وعلى هذا فاملت
ولعله حصل له تصحيف فجعل يزيد بن زريع للتشابه بني االمسني كما هو .  عطاء اخلراساين

  . ومل يتابع ابن بزيع على روايته هلذا احلديث.  ظاهر

َنَهى  ((:  عمر قالوقد ورد إباحة القران مقيداً باستئذان األصحاب من حديث ابن 
 أخرجاه يف ))  َعِن اْلِقَراِن ِإالَّ َأْن َتْسَتْأِذَن َأْصَحاَبَكَرُسوُل اللَِّه 

ومن هنا يكون هذا احلديث خمالفاً حلديث الباب الَّذي أجاز القران ومل .  )٥( الصحيحني
  . يقيده باستئذان األصحاب

 من قول ابن عمر أو من قول وقد اختلف يف تقييده باستئذان األصحاب هل هو
يبالن ل:   قولنيمن قول ابن عمر:  القول اَألو هوقد ذهب إليه البخاري يف قوله .  أَن
  . )٦( )) قال شعبة اإلذن من قول ابن عمر ((:  ـبعد روايته هذا احلديث  ـ

ة ما استدل به وأنه ومن مجل.  )٧(  ورجحه ابن حجرأَنه من قول النيب :  القول الثَّاين
 من حديث إسحاق بن إبراهيم )) صحيحه ((ما أخرجه ابن حبان يف :  ال إدراج يف احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو من ((: وزاد  ) ٦/٢٨٤ ( )) اللِّسان ((ابن حجر يف وذكر قوله هذا  ) ٤/٤٢٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(

   .))الدجاجلة 
   ) .١١/٣٢٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١١/٣٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١١/٣٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٢٠٤٥ رقم ٣/١٦١٧( ومسلم  ) ٥١٣١ رقم ٥/٢٠٥٧( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .٥١٣١ رقم ٥/٢٠٥٧( البخاري عقيب احلديث قاله     )٦(
   ) .٩/٤٨٣ ( )) الفتح ((    )٧(
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٤٧٧ 

آنت في  ((:  قال أخربنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن أيب هريرة قال
 بتمر عجوة فكبت بيننا ، أصحاب الصفة ، فبعث إلينا رسول اهللا 

، وجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال  جوعفجعلنا نأآل الثنتين من ال
وهذا الفعل منهم يف  ((:  )ابن حجر  (وقال  )١( )) إني قد قرنت فأقرنوا: لصاحبه 
 يبزمن النًكان مشروعاً هلم معروفا هكنا نفعل يف زمن : ( وقول الصحايب .   دال على أَن

 يبالن ( له حكم الرفع عند اجلمهور )فحديث ابن عمر وعلى كل .  )٢ خمالف حلديث 
 ففيه نوع خمالفة بني وإن كان التقييد من النيب .  الباب إن كان التقييد من ابن عمر
  .  النسخ أو الترجيحـ حديث الباب ـاإلطالق والتقييد تستوجب لو صح 

lbjÛa@sí†y@åß@òŞàöþa@ÑÓìß Z@ @

.  )٣( بن زريع فقال عنه منكرسبق القول أن أبا حامت الرازي سئل عنه من حديث يزيد 
  . ومل يفسر سبب إنكاره له

ال نعلم له طريقاً عن بريدة إال هذا الطَّريق وال نعلم رواه إال آدم عن  ((:  وقال البزار
مل يرو هذا احلديث عن عطاء اخلراساين :  )) األوسط ((والطرباين قال يف  )٤( )) يزيد بن زريع

  . )٥( إال يزيد بن بزيع

: א

  . ضعف راويه املتفرد به وهو يزيد بن بزيع  ـ ١

  . وضعف شيخه عطاء بن أيب مسلم  ـ ٢

  . وخمالفته ملا هو أصح منه  ـ ٣

  .  احلازمي:وقد قبله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٢٣٣ رقم ١٢/٣٧ ( )) صحيح ابن حبان ((    )١(
   ) .٩/٤٨٣ ( )) الفتح ((    )٢(
   ) .٤٤٨( ص     )٣(
وبالتايل ال يعلم على وجه . وقد اختلف النقل عن البزار هل أمساه ابن بزيع أو ابن زريع  ) . ٤٤٨( ص     )٤(

  .التحديد الراوي الَّذي بسببه أعل البزار هذا احلديث بالتفرد 
  .ن البزار والطرباين كذلك اختلف النقل عنه كما اختلف ع ) . ٤٤٩( سبق ص     )٥(
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٤٧٨ 

مثّ أورد حديث الباب .  ذكر ما يدل على النسخ:  فقد ذكر حديث ابن عمر مثّ قال
ثَّاين غري أن اخلطب يف هذا الباب يسري ألنه ليس اإلسناد اَألول أصح وأشهر من ال ((:  وقال

من باب العبادات والتكاليف وإمنا هو من قبيل املصاحل الدنيوية فيكفي يف ذلك احلديث 
ورد ابن القيم على من قبل احلديث .  )٢( )) ذلك )١( الثَّاين مثّ يشيده إمجاع األمة على خالف

، وادعوا   يف ذلك إىل النسخـ منهم احلازمي ـفذهبت طائفة  ((:   فقالـ ومنهم احلازمي ـ
وهذا الَّذي قالوه إمنا يصح أن لو ثبت حديث ...  أن حديث بريدة ناسخ حلديث ابن عمر

  . )٣( )) ... بريدة وال يثبت مثله
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فرد منطو على علَّة قادحة فقد ترجح أَنه ، وقد تبني أن هذا الت التفرد مظنة اخلطأ  ـ ١
 ـ وإمنا هو من حديث يزيد بن بزيع ـ الثِّقة الثبت ـليس من حديث يزيد بن زريع 

 وأنه قد حصل فيه قلب بسبب التشابه بني االمسني فوضع الراوي الثِّقة بدالً ـالضعيف 
  . )٤( من الضعيف

بسبب التشابه .  ر كما حصل يف هذا احلديثأن من أسباب التفرد إبدال راو بآخ  ـ ٢
  . بني امسيهما

  . ظهر أن احلازمي يتساهل يف األحاديث الَّيت ليست من باب العبادات والتكاليف  ـ ٣

  . تبني أن أبا حامت يقصد باملنكر اخلطأ على ما يدل عليه سياق كالمه  ـ ٤

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وتعقبه بقوله ) إمجاع األمة على جواز ذلك ( نقل احلفظ ابن حجر قوله هذا وفيه  ) ٤٨٤/ ٩( يف الفتح     )١(
 مراده باجلواز يف حال كون الشخص مالكاً لذلك ((: مثّ قال . مشرياً ذا إىل ضعف قوله ... ) كذا قال  (

وإال فلم جيز أحد من العلماء أن يستأثر أحد مبال غريه . ي املأكول ولو بطريق األذن له فيه كما قرره النوو
   .))إذنه  بغري

   ) .٣٥٧: ص ( االعتبار     )٢(
   ) .٥/٣٣٢ ( )) ذيب السنن ((    )٣(
   ) .٤٥٠( سبق ص     )٤(



  

٤٧٩  
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:  حدثنا حممد بن أيب زرعة قال ) ٦٧٢٤ رقم ٧/٣٧٣ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

حدثنا يوسف بن أيب إسحاق عن :  حدثنا عيسى بن يونس قال:  حدثنا هشام بن عمار قال
ِإنَّ ِلي َماًال ! َيا َرُسوَل اللَِّه : َأنَّ َرُجًال َقاَل  ((: حممد بن املنكدر عن جابر 
.  )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك: ْن َيْجَتاَح َماِلي ؟ َفَقاَل َوَوَلًدا ، َوِإنَّ َأِبي ُيِريُد َأ

  . )) مل يرو هذا احلديث عن يوسف إال عيسى بن يونس ((:  وقال

א א : א
كويف نزل الشأم مرابطاً ثقة مأمون من .  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ((

وشيخه يف هذا  )١( )) ع.   سنة إحدى وتسعني: ، وقيل الثامنة مات سنة سبع ومثانني
  . )٢( يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق وهو ثقة:  احلديث هو ابن عمه
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وابن عدي يف .   )٢٢٩١ رقم ٢/٧٦٩( ابن ماجه :  أخرجه من طريق هشام بن عمار
روايته عن ومل أقف على من تابعه يف .  )٣( صدوق:  وهشام.   )٧/١٦٥ ( )) الكامل ((

 اعن حبوش بن رزق  ) ٣٥٥٨ رقم ٤/٣٢٢ ( )) األوسط ((إال أَنه أخرجه يف .  عيسى
ومثله ال .  مل أقف عليه:  وحبوش.   بن يوسف عن عيسى بن يونسا املصري عن عبد

  . وذا يتبني أن املتفرد به هو هشام بن عمار عن عيسى.  ينفي تفرد هشام به

א W 
 أقف على من تابع عيسى بن يونس يف رواية هذا احلديث عن ابن عمه يوسف بن مل
  . إسحاق أيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
  .وسيأيت مزيد بيان حلاله  . )) املرجع نفسه ((    )٣(
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٤٨٠ 

وقد عده .  كما مل أقف عليه من حديث يوسف بن أيب إسحاق من غري هذا الطَّريق
 أَنه ال يتوجه أن ـ ا والعلم عند ـويظهر .  )١( عدي من منكراته فقد أورده يف ترمجته ابن

واألقرب أن يعد من منكرات هشام بن عمار ألنه مل يتابع .  ته حتى يثبت عنهيعد من منكرا
، وعيسى ممن  ال سيما وقد رواه عن عيسى بن يونس.  عليه متابعة ترفع عنه تبعته

  . حبديثه يعتىن

وقد روى هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن جابر مرفوعاً مجاعة ال ختلو روايام 
  : من ضعف منهم

  .  املنكدر بن حممد عن أبيهـ ١

 بن نافع املدين ا من طريق عبيد بن خلصة عن عبد )٢( )) الصغري ((أخرجه الطرباين يف 
ال يروى هذا احلديث عن حممد بن املنكدر ذا التمام  ((:   وقالـ وفيه قصة وشعر ـعنه به 

مل أقف على حاله :  يد بن خلصةوعب.  )) والشعر إال ذا اإلسناد تفرد به عبيد بن خلصة
لني :  أن املنكدر قال عنه ابن حجر:  يضاف إىل ذلك.  فال يقبل تفرد من هذا حاله

وعليه فتفرد من كان هذا حاله ال يبعد أن يكون منكراً على رسم املتقدمني .  )٣( احلديث
  . من أهل العلم

  .  وأبان بن تغلبـ ٢

من طريق عمار بن مطر العنربي ثنا زهري بن معاوية  )٤( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف 
ومن حديث .  وهذا احلديث رواه عن ابن املنكدر مجاعة ((:  عن أبان بن تغلب به وقال

وقال عن عمار بن .  )) مل يروه غري زهري وعن زهري عمار بن مطر )٥( أبان بن تغلب غريب
  . )٦( )) وكان يكذب ((:  وقال عنه أبو حامت.  متروك احلديث:  مطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/١٦٥ ( )) الكامل ((    )١(
   ) .٩٤٨ رقم ٣٩٢: ص (     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
)٥/٧٢(     )٤. (   
متروك ( هذا مما يستدل به على أن الغريب يتقاربان يف مدلوليهما وذلك أن راويه املتفرد به قال عنه     )٥(

  . أنه أراد بقوله غريب جمرد الوصف بالتفرد فال يقال)  احلديث
   ) .٦/٣٩٤ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
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٤٨١ 

  .  وعمرو بن أيب قيسـ ٣

من طريق  )٢( )) تأريخ جرجان ((والسهمي يف  )١( )) املوضح ((أخرجه اخلطيب يف 
:  وقال )٣( )) الثِّقات ((والسندي ذكره ابن حبان يف .  السندي بن عبدويه عنه به

ومل يتفطنوا إىل ما .  )٤( العلم وقد صحح هذا الطَّريق بعض املتأخرين من أهل.  )) يغرب ((
  . فيه من علَّة وسيأيت ذكرها

  .  وهشام بن عروةـ ٤

وذكره ابن .  )٥( ـ فيما ذكره عنه ابن حجر ـأخرجه البزار .  )ومل أقف على إسناده ( 
  . )٦( )) الكامل ((عدي يف 

אא W 
بن العاص  بن عمرو ا وللحديث شواهد عن مجع من الصحابة أقواها ما ورد عن عبد

  . وعائشة

  :  بن عمرو بن العاصا  أما حديث عبدـ ١

، إن  أنت ومالك لوالدك ((:  فرواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ
  . )) أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم

عمرو ويف االحتجاج حبديث  )١٠( والبيهقي )٩( وأمحد )٨( وابن ماجه )٧( أخرجه أبو داود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢/١٤٠(     )١ . (  
   ) .١٣٩٩ رقم ٢/٣٤٤ ( )) العلل ((وذكره ابن أيب حامت يف  ) ٣٨٥: ( ص     )٢(
   ) .١٥٦٣ رقم ٥/٢١٣(     )٣(
وصححه عبد احلق اإلشبيلي . إسناده ثقات : نذري  عن البزار أنه صحيح وقال امل)) خالصة البدر املنري ((يف     )٤(

   ) .٣/٣٢٣ ( )) إرواء الغليل (( قاله األلباين يف )) األحكام الكربى ((يف 
   ) .٣/١٨٩ ( )) تلخيص احلبري ((    )٥(
 وهذا يروى أيضاً عن ((: بعدما روى حديث يوسف بن إسحاق عن ابن املنكدر ـ : و قال  ) ٧/١٦٥(     )٦(

   .))روة واملنكدر بن محمد بن املنكدر مجيعاً عن محمد بن املنكدر هشام بن ع
   ) .٣٥٣٠ رقم ٢/٣١١(     )٧(
   ) .٢٢٩١ رقم ٢/٧٦٩(     )٨(
  ) . ـ بنحوه ٦٦٧٥ رقم ٢/١٧٩ ، ٦٩٩٩ رقم ٢/٢١٤(     )٩(
   ) .١٦١٧٨ ، ١٦١٧٦ رقم ٧/٧٥٦ ( )) الكربى ((يف     )١٠(
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٤٨٢ 

أصحاب احلديث إذا شاءوا :  قال أبو داود عن أمحد بن حنبل.  ابن شعيب خالف مشهور
  . )١( )) احتجوا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاءوا تركوه

  : فله عنها ثالثة طرق:   وأما حديث عائشةـ ٢

 خياصم اول  بن كيسان عن عطاء عنها ؛ أن رجالً أتى رسا  من طريق عبد: األولى
  . )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((:   اأباه يف دين عليه فقال نيب 

:   بن كيسان قال عنه أبو حامتا وفيه عبد )٢( )) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
  . )٤( )) ليس بالقوي ((:  وقال النسائي.  )٣( )) ضعيف احلديث ((

ِإنَّ َأْطَيَب  ((:   اقال رسول :  عنها قالتعن عمارة بن عمري عن عمته :  الثانية
  . )) َما َأَآْلُتْم ِمْن َآْسِبُكْم ، َوِإنَّ َأْوَالَدُآْم ِمْن َآْسِبُكْم

،  )٩( ، وأمحد )٨( ، وابن ماجه )٧( ، والنسائي )٦( ، والترمذي )٥( أخرجه أبو داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعل مراده أنه متردد بني القبول والرد ، وقد أشار اإلمام أمحد إىل ذلك يف  ) ٨/٤٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(

 )) املرجع نفسه (( ـ كما يف )) أنا أكتب حديثه ورمبا احتججنا به ورمبا وجس يف القلب منه شيء ((: قوله 
 من حديث تردد  فكم(( ) : ٢٨: ص  ( )) املوقظة ((وهذا األمر يرد يف بعض األحاديث كما قال الذهيب يف 

فيه احلفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح بل احلافظ الواحد يتغري اجتهاده يف احلديث الواحد فيوماً يصفه 
 ـ )) وهذا سند حسن ((: لذلك توسط فيه األلباين وقال  . ))بالصحة ويوماً يصفه باحلسن ولرمبا استضعفه 

   ) .٣/٣٢٥ ( )) اإلرواء ((كما يف 
   ) .٤١٠م  رق٢/١٤٢(     )٢(
   ) .٦٦٩ رقم ٥/١٤٣ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
منكر ليس من : قال البخاري عن ابنه إسحاق : فائدة  ) . ٣٤٥ رقم ١٤٨: ص  ( )) الضعفاء واملتروكني ((    )٤(

 )) الضعفاء واملتروكني ((فجعلها ابن اجلوزي يف  ) ٥/٧٨ ( )) التأريخ الكبري ((أهل احلديث كما يف 
   ) .٢/٤٧٥ ( )) ميزان االعتدال (( بن كيسان وتابعه الذهيب على هذا الوهم يف امقولة يف عبد )  ٢/١٣٦ (

:  وقال عقب الثَّاين )) عن أمه ((:  ويف الثَّاين )) عن عمته ((: يف األول  ) ٣٥٢٩ ، ٣٥٢٨ يف ٢/٣١١(     )٥(
  .الزيادة ذه : يعين : قلت . نكر  وهو م)) إذا احتجتم ((محاد بن أيب سليمان زاد فيه  ((

حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن : وقال  ) ١٣٥٨ رقم ٣/٦٣٩ ( )) سننه ((يف     )٦(
  . ))... وأكثرهم قالوا عن عمته . عمري عن أمه عن عائشة 

  ) . ٤٤٥٠ ، ٤٤٤٩ رقم ٧/٢٤٠ ( )) اتىب ((يف     )٧(
  ) . ٢٢٩٠ رقم ٢/٧٦٨(     )٨(
 ٢٥٦٥٦ ، ٢٥٦٤٢ ، ٢٥٥٩٩ ، ٢٥٣٨٧ ، ٢٥٢٨٣ ، ٢٤٩٤٨ ، ٢٤١٢٨رقم / ٦ ( )) مسنده ((يف     )٩(

  ) .متقاربة بألفاظ 
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٤٨٣ 

:   بعد إيراد حديثـ:  قال العقيلي.  )٢( واحلاكم.  )١( )) التأريخ الكبري ((والبخاري يف 
ويف هذا الباب أحاديث من غري  ((:  ـ من طريق مسرة بن جندب )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((

هذا الوجه وفيها لني وبعضها أحسن من بعض ومن أحسنها حديث األعمش عن منصور 
 يبعن عمارة بن عمري عن عمته عن عائشة أَنَّ النالُدُآْم ِمْن َآْسِبُكْم ، َأْو ((:   قال

  . )٣( )) َفُكُلوا ِمْن َآْسِب َأْوالِدُآْم

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده  (( عن األسود عنها مرفوعاً بلفظ : الثالثة
  . )) من كسبه

  . )٧( )) صحيحه ((وابن حبان يف  )٦( وأمحد )٥( وابن ماجه )٤( أخرجه النسائي

ي حديث األسود عن عائشة وحديث عمارة عن عمته عنها عِن وذكر أليب حامت الراز
 يبالن٨( )) عن عمارة أشبه وأرجو أن يكونا صحيحني ((:   فقال( .  

عمارة بن :  وبتأمل طرق حديث عائشة جند أن األسود قد تابعه يف روايته عن عائشة
على هذا اللفظ سويد بن  وتابعهما )) ... إن أطيب ما أكلتم ((:  عمري عن عمته عنها بلفظ

 بن ا فيمكن ذا أن توهن رواية عبد )٩(  وصحح أبو حامت هذا الطَّريقـغفلة عن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ وذكر له ثالث طرٍق عن عمارة ـ وكأنه يشري إىل تقويته ١٣٠١ رقم ١/٣٧٨(     )١(
يخني ومل خيرجاه حديث صحيح على شرط الش: عن أبيه ـ وقال : ـ وفيه  ) ٢/٤٦ ( )) مستدركه ((يف     )٢(

 وعن سفيان الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخر وليس يعلل أحد اإلسنادين ((: وأورده من طريق آخر فقال . 
 شاذة ملخالفتها بقية الروايات اليت )) عن أبيه ((رواية احلاكم :  قلت )) عن عمته ((:  وذكره وفيه ))اآلخر 

  .واهللا أعلم . ترددت بني أمه أو عمته 
   ) .٢/٢٣٤ ( )) الضعفاء ((    )٣(
   ) .٤٤٥٢ ، ٤٤٥١ رقم ٧/٢٤١ ( )) اتىب ((يف     )٤(
   ) .٢١٣٧ رقم ٢/٧٢٣(     )٥(
   ) .٢٤١٤١ رقم ٦/٤٢ ( )) مسنده ((يف     )٦(
   ) .٤٢٦١ ، ٤٢٦٠ رقم ١٠/٧٣(     )٧(
يضاً عن إبراهيم عن وروي أ:  قال أبو زرعة ((: وفيه أيضاً  ) ١٣٩٦ رقم ٢/٣٤٣ ( )) علل احلديث ((    )٨(

   .))وهذا الصحيح :  قال أبو زرعة عائشة عن النيب 
   ) .١٤١٨ رقم ٢/٣٥٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٩(
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٤٨٤ 

 ملخالفتها بقية )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((: كيسان عن عطاء عن عائشة الواردة بلفظ 
  . )١( ـ كما سبق ـ بن كيسان قد ضعف ا الروايات الواردة عنها السيما وعبد

  . ـ حديث جابر ـوعليه فحديث عائشة يشهد لصحة معىن حديث الباب 

 يبِن النوله شواهد أخرى عن بعض الصحابة عَأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((:   بلفظ (( 
  . )٥( ، ابن مسعود )٤( ، مسرة بن جندب )٣( ، وابن عمر )٢( عن عمر:  ال ختلو من مقال

 ورد له ما يشهد له عن مجع )) َأْنَت َوَماُلَك َألِبيَك ((ديث  أن هذا احل: والخالصة
 بن عمرو بن العاص ا وأقواها بلفظه حديث عبد.  من الصحابة ال ختلوا مجيعها من مقال

وهو ليس بالقوي ألنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي خمتلف يف 
ِإنَّ َأْطَيَب َما َأَآْلُتْم  ((ح أَنه بلفظ وحديث عائشة وهو أصح إال أن املترج.  تصحيحها

  . وهو مبعناه.  )) ِمْن َآْسِبُكْم ، َوِإنَّ َأْوَالَدُآْم ِمْن َآْسِبُكْم

sí†§a@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

هذا خطأ وليس هذا  ((:  ـ وقد سئل عنه ـأعل أبو حامت هذا احلديث باإلرسال فقال 
 أَنه قال  وابن عيينة عن ابن املنكدر أَنه بلغه عِن النيب حمفوظاً عن جابر رواه الثوري

  . يعين املرسل )٦( )) وهذا أشبه ((:  قال أيب:  الرمحن بن أيب حامت قال عبد.  )) ذلك

وما أشار إليه أبو حامت مما ورد عن ابن املنكدر مرسالً قد أخرجه ابن أيب شيبة عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥٦( سبق ص     )١(
   ) .٢٩٥ رقم ١/٤١٩ ( )) مسند البزار ((أخرجه     )٢(
   ) .٥٧٣١ رقم ١٠/٩٩ ( ))ى  مسند أيب يعل((    )٣(
   ) .٧٠٨٤ رقم ٨/٤٢ ( )) األوسط ((والطرباين يف  ) . ٢/٢٣٤(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٤(
   ) .٥٧ رقم ١/٦٧ ( )) األوسط ((والطرباين يف  ) . ٤٠٣ ـ ٦/٤٠٢ ( )) الكامل ((    )٥(
 مما ورد عن ابن املنكدر مرسالً فقد وما أشار إليه أبو حامت ) ١٣٩٩ رقم ٢/٣٤٤ ( )) علل احلديث ((    )٦(

 ١٣/١٢٢( وفيه . عن هشام بن عروة عنه  ) ٢٣٠١٨ رقم ٧/٦٥٩ ( )) مصنفه ((أخرجه ابن أيب شيبة يف 
من  ) ١٦١٧٩ رقم ٧/٧٥٦ ( )) الكربى ((والبيهقي يف . عن وكيع عن سفيان الثوري عنه  ) ٣٧٢١رقم 

 أن الثوري وابن عيينة يف روايتهما اإلرسال عن ابن املنكدر طريق الشافعي عن ابن عيينة عنه ، وال شك
  .يقدمان على غريمها السيما وقد وافقهما هشام بن عروة يف إحدى الروايتني عنه 
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٤٨٥ 

وأخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان الثوري عنه .  )١( بن عروة عنه مرسالً هشام
، وذكر ابن  )٣( وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عنه مرسالً.  )٢( الًـمرس

ابن املنكدر غاية يف الفضل والثِّقة ولكنا ال  ((:  حجر هذا الطَّريق ونقل عن الشافعي قوله
  . )٤( )) ندري عمن قبل حديثه هذا

 شك أن الثوري وابن عيينة يف روايتهما اإلرسال عن ابن املنكدر يقدمان على وال
ورواه البزار من طريق .  غريمها السيما وقد وافقهما هشام بن عروة يف إحدى الروايتني عنه

  . )٥( إمنا يعرف عن هشام عن ابن املنكدر مرسالً:  هشام بن عروة عن ابن املنكدر وقال

يث ال يصح عن ابن املنكدر عن جابر موصوالً وإمنا هو عن ابن مما يعين أن هذا احلد
هذا منقطع وقد روي موصوالً من أوجه  ((:  املنكدر مرسالً وقد أكد ذلك البيهقي بقوله

  . )٦( )) أخر وال يثبت مثلها

غريب من حديث يوسف بن إسحاق عن ابن املنكدر  ((:  واستغربه الدارقطين فقال
وقد ذكر ابن حجر أن البخاري أشار إىل تضعيفه .  )٧( )) س عنهتفرد به عيسى بن يون

  . )٨( تأويله أو

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

وهشام ليس بالقوي ال سيما .  تفرد هشام بن عمار بروايته عن عيسى بن يونس  ـ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٣٠١٨ رقم ٧/٦٥٩ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )١(
   ) .٣٧٢١ رقم ١٣/١٢٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٦١٧٩ رقم ٧/٧٥٦ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .٣/٨٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(
   ) .٣/٨٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
 ) ٣/١٨٩ ( )) التلخيص ((وقد نقله عنه ابن حجر يف  ) ١٦١٨٠ رقم ٧/٧٥٦ ( )) السنن الكربى ((    )٦(

   .)) وأخطأ من وصله عن جابر ((: ، وزاد  بنحوه
   ) .١٧٣٠ رقم ٢/٣٩٤(  البن طاهر ))األفراد  أطراف الغرائب و((    )٧(
 وهل للوالد أن يرجع يف ((: قال البخاري . ـ كتاب اهلبة ـ باب اإلشهاد يف اهلبة  ) ٥/٢٥٠ ( )) الفتح ((    )٨(

 إمنا ترجم به لريفع إشكال من ((:  قال ابن حجر ))عطيته ؟ وما يأكل من مال ولده باملعروف وال يتعدى ؟ 
ففي الترمجة إشارة إىل ضعف احلديث املذكور أو  ... )) أنت ومالك ألبيك ((حلديث املشهور يأخذ بظاهر ا

   .))تأويله  إىل
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٤٨٦ 

، وكلما لقن  ملا كرب هشام تغري فكلما دفع إليه قرأه ((:  بعدما كرب قال أبو حامت عنه
حدث هشام  ((:  وقال أبو داود.  )١( )) ، كان يقرأ من كتابه اً أصحتلقن وكان قدمي

، كان فضلك يدور على أحاديث أيب مسهر  بأربعمائة حديث مسندة ليس هلا أصل
فال .  )٢( )) ، وكنت أخشى أن تفتق يف اإلسالم فتقاً وغريها يلقنها هشاماً فيحدث ا

  . يؤمن أن يكون مما تلقنه فتفرد برفعه عن عيسى

، وال من حديث يوسف بن  أَنه ال يعرف من حديث عيسى بن يونس عن يوسف  ـ ٢
ولو رواه عيسى بن يونس لنقل عنه إذ .  أيب إسحاق عن ابن املنكدر إال من هذا الطَّريق

  . أَنه ممن يعتىن حبديثه

ابنه :  وهم( هذا احلديث مل يرفعه عن ابن املنكدر إال مجع من الرواة الضعفاء   ـ ٣
، وسفيان بن  الثوري:  وخالفهم.  )، وعمرو بن أيب قيس  ، وأبان بن تغلب نكدرامل

مما جيزم بأن من رواه مرفوعاً عن .  عيينة وهشام بن عروة فرووه عن ابن املنكدر مرسالً
  . ابن املنكدر قد أخطأ يف رفعه

áÜÈÛa@Ýçc@åß@åíŠdn½a@œÈi@éÜjÓ@†ÔÏ@aˆç@Éßë N@ @

.  رجاله ثقات:  وقال املنذري.  إسناده صحيح:  القطَّانقال ابن  ((:  قال ابن حجر
 فيها قصة )) الدالئل (( والبيهقي يف )) الصغري ((وله طريق أخرى عن جابر عند الطرباين يف 

 وعن مسرة وعن عمر كالمها عند )) صحيح ابن حبان ((مطولة ويف الباب عن عائشة يف 
بن عمر عند أيب يعلى فمجموع طرقه ال حتطه البزار وعن ابن مسعود عند الطرباين وعن ا

  . )٣( )) ... عن القوة وجواز االحتجاج به

مل يروه من أصحاب السنن  ((:  ـ بعد أن ذكر حديث جابر هذا ـوقال ابن عبد اهلادي 
يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي من الثِّقات املخرج له يف :  غري ابن ماجه وفيه

قال احلافظ .  هذا احلديث تفرد به عيسى بن يونس:  لدارقطين يف سننهوقال ا.  الصحيحني
وهذا عن جابر ...  وغرابة احلديث والتفرد به ال خيرجه عن الصحة:  الواحد حممد بن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١/١١ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .١٢/ ١١ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٥/٢٥٠ ( )) الفتح ((    )٣(
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٤٨٧ 

  . )١( )) فهو صحيح عنه
éÛìjÓ@åöaŠÓ Z@ @

  . قوة ظاهر إسناده  ـ ١

  . ورد له متابعات وشواهد يتقوى ا كما أشار بعض من قبله  ـ ٢

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . ، واملتفرد به الَّذي يلحقه تبعة التفرد غريه قد حيكي الناقد تفرد الراوي  ـ ١

غريب من حديث يوسف بن إسحاق عن ابن املنكدر تفرد به  ((:  فالدارقطين قال   
مل يرو هذا احلديث عن يوسف إال عيسى  ((:  وقال الطرباين.  )٢( )) عيسى بن يونس عنه

  . )٣( )) ابن يونس

  . هشام بن عمار:  وقد أظهرت الدراسة أن املتفرد به الَّذي يترجح أن عليه تبعته هو   

، والنكارة إمنا حصلت  إذا كان يف اإلسناد عدة متفردين فإنه قد ينكر على أحدهم  ـ ٢
، وكان األوىل أن يورده  أيب إسحاقفابن عدي عده من مناكري يوسف بن .  من غريه

  . يف مناكري هشام بن عمار

وأن .  ظهر أن التصحيح على ظاهر اإلسناد ينتج عنه قبول أحاديث كانت معلولة  ـ ٣
فقد قبل هذا احلديث .  هذا املسلك يكثر عند املتأخرين مقارنة مبا كان عليه املتقدمون

،  ، وابن عبد اهلادي ، واملنذري سيابن القطَّان الفا:  املعلول بناء على قوة ظاهره
،  ، والبخاري ، وأيب حامت الرازي خمالفني ما ورد من إعالله عن الشافعي.  والبوصريي
وال شك أن هؤالء الَّذين ردوه أعلم بصناعة احلديث ممن .  ، والبيهقي والدارقطين

  . قبلوه

  . أن يوصل املرسل:  من أسباب التفرد  ـ ٤

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . البن اجلوزي التحقيق:  ـ حباشية ٧/٣٥ ( )) تنقيح التحقيق ((    )١(
   ) .١٧٣٠ رقم ٢/٣٩٤(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٢(
   ) .٤٥٣( سبق ص     )٣(
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٤٨٨ 

  

  



  

٤٨٩  

ŞŠÛa@sí†§aæìqýrÛaë@Éia@ @
حدثنا علي بن  ) ٥٦٨:  ص ( ـ بترتيب القاضي ـ )) العلل الكبري ((قال الترمذي يف 

خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن انس بن مالك أن 
   .)) َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبالدَّاِر ((:   قال ارسول 

الصحيح حديث احلسن عن مسرة :  ديث فقالسألت حممداً عن هذا احل ((:  وقال
وحديث قتادة عن أنس غري حمفوظ ومل يعرف أن أحداً رواه عن ابن أيب عروبة عن قتادة 

  . )) عن أنس غري عيسى بن يونس

א א : א
ثقة .  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي أخو إسرائيل كويف نزل الشام مرابطاً ((

وبقية .  )١( )) ع.  ن الثامنة مات سنة سبع ومثانني وقيل سنة إحدى وتسعنيمأمون م
  . )٢( ثقات رجاله

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ومن طريقه أخرجه  ) ٥١٨٢ رقم ١١/٥٨٥ ( )) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
  . رجاله ثقات وفيه علَّة:  وقال ) ٢٥٥٢ رقم ٧/١٢٣ ( )) املختارة ((املقدسي يف 

إسحاق بن إبراهيم :  من طريق ) ٨١٤٦ رقم ٨/١١٨ ( )) األوسط (( والطرباين يف
مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن أنس إال سعيد بن أيب  ((:  وقال.  ـ ابن راهويه ـاحلنظلي 

عروبة تفرد به عيسى بن يونس وعند عيسى أيضاً حديث قتادة عن احلسن عن 
  ... )٣( )) مسرة

من طريق علي بن حبر القطَّان وأمحد  ) ٤/١٢٢ ( )) ثارشرح معاين اآل ((والطحاوي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
  . ـ وعن قتادة عن أنس ٢.  احلسن عن مسرة  ـ عن قتادة عن١: املعىن أن عيسى رواه على وجهني     )٣(
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٤٩٠ 

من طريق أمحد بن  ) ٤٧٢٢ رقم ٣/٢٥٦ ( )) تأرخيه ((وابن أيب خيثمة يف .  ابن جناب
  . وهذا خطأ من عيسى:  قال ابن جناب:  وقال.  الرحيم بن مطرف السروجي جناب وعبد

وأمحد بن جناب وابن ، وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر  علي بن خشرم( كلهم 
  . مما يدل على ثبوته عنه.  عن عيسى بن يونس به) مطرف 

א W 
احلديث تفرد بروايته عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس 

  . مرفوعاً

إمساعيل :  منهم( وقد شارك عيسى يف الرواية عن سعيد بن أيب عروبة مجع من الرواة 
فخالفوا عيسى .  )٤( )واحملاريب  )٣( وعبد الوهاب اخلفاف )٢( عبده بن سليمانو )١( ابن علية

  . ، عن احلسن عن مسرة بن جندب فيه وجعلوه عن قتادة عن

ومهام بن  )٥( شعبة:  ـ طريق قتادة عن احلسن عن مسرة ـوتابع سعيد على هذا الطَّريق 
  . )٧( وهشام الدستوائي )٦( حيىي

  . )٩( ويونس بن عبيد )٨( حيىي بن أيب كثري:  وتابع قتادة عن احلسن

:  وبتأمل هذه املتابعات يظهر جلياً أن سعيد بن أيب عروبة عند سعيد بن أيب عروبة هو
  . ـ كما قال عيسى بن يونس ـوليس عن قتادة عن أنس .  عن قتادة عن احلسن عن مسرة

  : ددةأن الرواية عن عيسى قد اختلفت على أوجه متع:  يضاف إىل هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٠٠٩٠ رقم ٥/١٣( وأمحد  ) ١٣٦٨ رقم ٣/٦٥٠( أخرجه الترمذي     )١(
   ) .٢٣٠٤٤ رقم ٧/٦٦٤ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٢(
   ) .٢٠٠٧١ رقم ٥/١٢ ( )) مسند أمحد ((    )٣(
   ) .٨٢٣ رقم ٢/٥٥ ( )) مسند الروياين ((    )٤(
   ) .٢/٣١٦ ( )) الكامل ((وابن عدي يف  ) ٣٥١٧ رقم ٢/٣٠٨ ( )) أيب داود  سنن((    )٥(
   ) .١١٧٨١ رقم ٦/١٦٩ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٢٠٠٣٢ رقم ٥/٨ ( )) مسند أمحد ((    )٦(
   ) .٩٠٤ رقم ١٢٢: ص  ( )) مسند الطَّيالسي ((و  ) ٢٠١٤٣ رقم ٥/١٨ ( )) مسند أمحد ((    )٧(
   ) .٦٩٢٠ رقم ٧/٢٢١(  للطرباين ))الكبري  املعجم ((    )٨(
   ) .٤/١٢٣(  للطحاوي )) شرح معاين اآلثار ((و  ) ٦٩٢٣ رقم ٧/٢٢٢(  للطرباين )) املعجم الكبري ((    )٩(
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٤٩١ 

  . )١(  وهو إسناد حديث البابـفقد رواه عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً   ـ ١

  . )٢( ورواه عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مسرة مرفوعاً  ـ ٢

  . )٣( ـورواه عن شعبة عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً   ـ ٣

  . )٤( ورواه عن شعبة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن مسرة مرفوعاً  ـ ٤

  . اجلماعةكرواية  )٥( ـ عن قتادة عن احلسن عن مسرة مرفوعاً ورواه عن سعيد  ـ ٥

  . وتعدد هذه األوجه يشبه أن يكون اضطراباً من عيسى بن يونس

†çaì‘@sí†zÜÛë @bèäßZ@ @

اْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه  ((:   اقال رسول :   قالحديث جابر   ـ ١

... (( )٦( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٦٢( سبق ص     )١(
ثنا علي ـ يعين : حدثنا ابن أيب داود قال : قال  ) ٤/١٢٣ ( )) شرح معاين اآلثار ((أخرجه الطحاوي يف     )٢(

   .)) أحق بشفعة الدار ((وفيه . حدثنا عيسى وذكره : ابن حبر ـ وأمحد ـ يعين ابن جناب املصيصي ـ قاال 
عبد الرمحن بن يونس الرقي عنه به وعبد الرمحن : من طريق  ) ٧/١٢٢ ( )) املختارة ((أخرجه املقدسي يف     )٣(

  .ال بأس به  : )) التقريب ((ه يف قال عن: هذا 
 بن أمحد بن حنبل عن أمحد بن جناب اعن عبد  ) ٦٩٢٣ رقم ٧/٢٢٢ ( )) الكبري ((: أخرجه الطرباين يف     )٤(

. عن أمحد بن جناب وعلي بن حبر عنه به  ) ٤/١٢٣ ( )) شرح معاين اآلثار ((املصيصي عنه به والطحاوي يف 
أخطأ ليس : قال ابن جناب : عن ابن جناب وقال  ) ٤٧٢٤ رقم ٣/٢٥٦ ( ))رخيه  تأ((وابن أيب خيثمة يف 

  .هو عن مسرة إمنا هو موقوف على احلسن 
رواه عنه عبد الرحيم بن مطرف قال عنه يف  ) ٤٧٢٥ رقم ٣/٢٥٦ ( )) تأرخيه ((أخرجه ابن أيب خيثمة يف     )٥(

  .ثقة  : ))التقريب  ((
 )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١٣٦٩ رقم ٣/٦٥١( والترمذي  ) ٣٥١٨ رقم ٢/٣٠٨( أخرجه أبو داود     )٦(

 هذا حديث غريب وال ((: وغريهم وقال الترمذي  ) ١٤٢٣٦ رقم ٣/٣٠٣( وأمحد  ) ٦٢٦٤ رقم ٦/٩٥ (
 والعمل على ((:  وقال ))... نعلم أحداً روى هذا احلديث غري عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر 

أنه حكى تفرد عبد  ) ٥٧٠: ص  ( )) العلل الكبري ((ونقل عن البخاري يف  . ))حلديث عند أهل العلم هذا ا
وله عن جابر غري هذا الطريق بلفظ آخر  . )) خالف هذا  ويروى عن جابر عن النيب((: امللك به وقال 

   ) .١٦٠٨ رقم ٣/١٢٢٩( ومسلم  ) ٢١٣٨ رقم ٢/٧٨٧( أخرجه البخاري 
  

= 
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٤٩٢ 

  . )١( )) اْلَجاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبِه (( :  اقال رسول :  وحديث أيب رافع قال  ـ ٢

:   قالالشريد بن سويد الثقفي أَنَّ النيب :  وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه  ـ ٣
  . )٢( )) َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبالدَّاِر ِمْن َغْيِرِه ((

  . )٣( وقد سبق ذكره.  وحديث احلسن عن مسرة بن جندب  ـ ٤

 ومن )) قتادة عن أنس ((:   يتابعه أحد على قوله أن عيسى بن يونس مل: والخالصة
وتابع قتادة بعض أصحاب .  )٤( شارك عيسى عن سعيد جعله عن قتادة عن احلسن عن مسرة

وهذا يؤكد وهم .  احلسن كيحىي بن أيب كثري ويونس بن عبيد فرووه عن احلسن عن مسرة
  . منها صحتهوورد له عدة شواهد تثبت أصله وال يلزم .  عيسى بن يونس فيه

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . هذا احلديث أعله مجاعة من أهل العلم

سئل أيب عن حديث قتادة عن أنس يف اجلوار  ((:   بن أمحد بن حنبلا  فقد قال عبدـ
  . )٥( )) أخطأ فيه عيسى بن يونس:  قال

تادة عن أنس غري  عن مسرة وحديث قالصحيح حديث احلسن ((:  وقال البخاري ـ
 ومل يعرف أن أحداً رواه عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن أنس غري عيسى بن حمفوظ
  . )٦( )) يونس

والصحيح عند أهل العلم حديث احلسن عن مسرة وال  ((:   وتابعه الترمذي فقالـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  
وابن ماجه  ) ٤٧٠٢ رقم ٧/٣٢٠( والنسائي  ) ٦٥٨٠، ٦٥٧٩ رقم ٦/٢٥٦٠( رجه البخاري أخ    )١(

  .وغريهم  ) ٢٤٩٨ رقم ٢/٨٣٤ (
 ٤/٣٨٨( وأمحد  ) ٢٤٩٦ رقم ٢/٨٣٤( وابن ماجه . بنحوه  ) ٤٧٠٤ رقم ٧/٣٢٠( أخرجه النسائي     )٢(

   ) .٤٥٣٣ رقم ٥/٤٠٢( والدارقطين  ) ١٩٤٠٥رقم 
  .على اعتبار أنه ليس منقلباً عنه  ) . ٤٦٤( ص     )٣(
 أليب )) حتفة التحصيل ((و  ) ٢/٢٦٩ ( )) ذيب التهذيب ((ينظر . ويف مساع احلسن من مسرة كالم يطول     )٤(

   ) .٨٩ ، ٨٦( زرعة العراقي 
   ) .١٤٨١ رقم ٢/٣٨ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٥(
   ) .٥٦٨: (  للترمذي ص )) العلل الكبري ((    )٦(
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٤٩٣ 

  . )١( )) نعرف حديث قتادة عن أنس إال من حديث عيسى بن يونس

 سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه عيسى بن يونس عن :  وقال ابن أيب حامتـ
 يبِن النسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس عروى هذا .  هذا خطأ:  قاال.   وذكره

احلديث مهام ومحاد بن سلمة فقال محاد عن قتادة عن الشريد وقال مهام عن قتادة عن عمرو 
قال .  )) أنس (( بـ )) الشريد (( فيه فشبه نظن أن عيسى وهم:  بن شعيب عن الشريد وقاال

لو .  )) عن أنس ((:  أشبه أن يكون قتادة عن الشريد ؛ ألنَّ ابن أيب عروبة فيما قال:  أيب
 دل على أَنه عن الشريد وأنس يشبه )) أنس ((:  فلما قال.  كان بينهما عمرو كان يقول

عن عمرو بن شعيب عن الشريد ووهم فيه والصحيح عندنا قتادة :  وقال أبو زرعة.  شريد
  . )٢( )) عيسى

رواه عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس ووهم فيه  ((:   وقال الدارقطينـ
وغريه يرويه عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة وكذلك رواه شعبة وغريه عن قتادة 

  . )٣( )) وهو الصواب

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

واية هذا احلديث عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن تفرد عيسى بن يونس بر  ـ ١
عن قتادة عن احلسن :  مع خمالفته لبقية أصحاب سعيد بن أيب عروبة فقد قالوا.  أنس

، وتابع قتادة مجع  وقد تابع سعيداً على هذا الطَّريق مجع من أصحاب قتادة.  عن مسرة
  . )ن أنس قتادة ع: (  وليس يف حديث أحد منهم.  من أصحاب احلسن

  . )٤( أن قتادة عن أنس جادة مسلوكة قد تسبق إليها األلسن وال يؤمن فيها الوهم  ـ ٢

أن هذا احلديث ورد عن عيسى بن يونس على أوجه تشعر باالضطراب وعدم   ـ ٣
  . الضبط كما ورد يف املتابعات

ولعله صححه بناًء على صحة ظاهر  )١(  فأخرجه يف صحيحه. ابن حبان: وقد قبله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٦٥٠ ( )) السنن ((    )١(
   ) .١٤٣٠ رقم ٢/٣٥٩ ( )) علل احلديث ((    )٢(
   ) .٧/١٢٤ ( )) املختارة ((نقله عنه املقدسي يف     )٣(
   ) .١/٣٦ ( )) حتفة األشراف ((وقتادة من أكثر من روى عن أنس كما يف     )٤(
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٤٩٤ 

وليس .  )٢( وأن عيسى قد رواه كما رواه اجلماعة إضافة إىل الطَّريق الَّذي انفرد به.  دهإسنا
  . يف متنه ما يستنكر إذ ِإنه ورد من غري هذا احلديث

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

يد بن أيب حكى بعض األئمة تفرد عيسى بن يونس برواية هذا احلديث عن سع  ـ ١
ومل يعرف أن أحداً رواه عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن أنس :  فالبخاري قال.  عروبة

والصحيح عند أهل العلم حديث  ((:   وقال الترمذيـ.  )٣( )) غري عيسى بن يونس
احلسن عن مسرة وال نعرف حديث قتادة عن أنس إال من حديث عيسى بن 

رواه عيسى بن يونس عن سعيد  ((:  رينة املخالفة فقالوأضاف الدارقطين ق.  )٤( )) يونس
عن قتادة عن أنس ووهم فيه وغريه يرويه عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة 

وهذا يدل على أن التفرد .  )٥( )) وكذلك رواه شعبة وغريه عن قتادة وهو الصواب
  . واملخالفة من القرائن الدالة على العلّة

 ـ أو جيزمون ـ الَّيت يطلقوا على احلديث الفرد الَّذي يترجح لديهم أن ألفاظ األئمة  ـ ٢
،  فمنهم من يكتفي حبكاية التفرد كما فعل الطرباين يف هذا احلديث.  بأنه معلول خمتلفة

، كما فعل البخاري  ومنهم من حيكي التفرد ويضيف إليه لفظاً يدل على العلّة
بلفظ دال على العلّة وال حيكي التفرد كما فعل ، ومنهم من حيكم عليه  والترمذي

  . ـ إن مل يكن واحداً ـومبا أن منهجهم يف النقد متقارب .  أمحد

  . فإن ذلك يدل على أن كل هذه األلفاظ مفيدة للرد
، وقد أنكره األئمة على عيسى بن يونس  منت هذا احلديث معروف من طرق متعددة  ـ ١

قتادة عن ( والناس غريه يروونه من حديث )  عن أنس قتادة( ملَا رواه من حديث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   ) .٤٦٢( بق ص س    )١(
  
 مما يستدل به األئمة كثرياً على صحة رواية من (( ) : ٢/٧٢٠ ( )) شرح علل الترمذي ((قال ابن رجب يف     )٢(

   .))انفرد باإلسناد إذا روى احلديث باإلسناد الَّذي رواه به اجلماعة 
   ) .٥٦٨: ( ي ص  للترمذ)) العلل الكبري ((    )٣(
   ) .٣/٦٥٠ ( )) السنن ((    )٤(
   ) .٧/١٢٤ ( )) املختارة ((نقله عنه املقدسي يف     )٥(
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٤٩٥ 

وأن .  فدل على أن نقدهم للحديث الفرد يشمل النظر يف سنده ومتنه) احلسن عن مسرة 
  . النكارةنسبة احلديث لغري قائلة علَّة توجب 

وهذا .  خالف ابن حبان األئمة الَّذين تتابعوا على إعالله فصححه على ظاهر إسناده  ـ ٢
ى أن االكتفاء بالتصحيح على ظاهر اإلسناد وعدم التدقيق يف العلّة يؤدي إىل يدل عل

.  خمالفة منهج األئمة املتقدمني الَّذين جعلوا انتفاء الشذوذ والعلة من شروط الصحيح
  . )١( فنتج عن التسامح يف هذين الشرطني تصحيح أحاديث معلولة

القلب يف اإلسناد بإبدال بعض رواته االضطراب و:  أن من أسباب حصول التفرد  ـ ٣
  . بآخر

، وهذا يدل على أن القول بقبول ما تفرد  أن الثِّقة الثبت قد خيطئ فريد ما أخطأ فيه  ـ ٤
  . الثِّقة يلزم أن يقيد مبا مل خيطئ فيه
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 صحيح ((وقد توبع ابن حبان على مسلكه فقد قال ـ على سبيل املثال ـ شعيب األرنؤوط يف تعليقه على     )١(

ومثله ال  . ))ه ثقات رجال الشيخني  حديث صحيح رجال((: ـ عن هذا احلديث  ) ١١/٥٨٥ ( ))ابن حبان 
يظن به أنه مل يطلع على تعليل أمحد والبخاري والترمذي وأيب حامت وأيب زرعة والدارقطين هلذا احلديث 

 وال شك أم أئمة هذا الشأن ومن املعلوم من )) خطأ (( و )) غري حمفوظ (( و )) وهم ((وحكمهم عليه بأنه 
. ذا األمر إال وقد ظهر هلم ما لعله خيفى على غريهم من علَّة توجب ما ذكروه فيه حاهلم أم ال يتفقون على ه

وقد أبانت . وينبغي أن ال نتجاوز أقواهلم ونقول خبالف قوهلم إال بدليل بني ميكن معه التجاسر على خمالفتهم 
 ((: قال الشافعي . اً الدراسة رجحان حكمهم بداللة أن عيسى تفرد به وخولف ممن هو أوثق منه وأكثر عدد

وللشيخ شعيب جهود  ) . ٢/٦٨٨(  البن حجر )) النكت (( كما يف ))العدد الكثري أوىل باحلفظ من الواحد 
إال أن املقصد هو أن نتعاون على إحكام النظر عند دراسة األحاديث مبراعاة أقوال . مشكورة يف خدمة السنة 

على ماذا بنوها حتى تتقارب أقوال من يتصدون للتصحيح والتضعيف أئمة هذا الشأن والنظر يف أحكامهم ، و
مثّ إن . إذ أن احلكم كلما اتفق عليه النقّاد قبوالً ورداً كلما كان أدعى لقبوله . مع أقوال أئمة هذا الشأن 

  .ى احلديث قواعد القبول والرد أخذت عن أولئك األئمة فلزم مراعاة أحكامهم ، والنظر إليها قبل احلكم عل



  

٤٩٦  

æìqýrÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
ثم وعلي بن حدثنا حيي بن أك:   )١٩٥٣ رقم ٤/٢٩٨ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

 يبخشرم قاال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنَّ الن 
  . )) َآاَن َيْقَبُل اْلَهِديََّة َوُيِثيُب َعَلْيَها ((

هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث عيسى :  وقال
  . )١( )) ابن يونس عن هشام

א א : א
  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ثقة مأمون ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . عن مسدد ) ٢٤٤٥ رقم ٢/٩١٣( أخرجه البخاري 

  . الرمحن بن مطرف الرؤاسي عن علي بن حبر وعبد ) ٣٥٣٦رقم ٢/٣١٣( وأبو داود 

  . شداد بن حكيمعن  ) ١٥٠١ رقم ٢/٣٧١( وعبد بن محيد 

  . من طريق حيىي بن معني ) ٨٠٢٧رقم ٩/١٦ ( )) األوسط ((والطرباين يف 

  . من طريق إبراهيم بن موسى ) ١٢٢٥١ رقم ٦/٢٩٤ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

الرمحن بن مطرف وحيىي بن أكثم وعلي بن خشرم  مسدد وعلي بن حبر وعبد( كلهم 
  . رووه عن عيسى بن يونس) راهيم بن موسى وشداد بن حكيم وحيىي بن معني وإب

אאא W 
مل يتابع عيسى بن يونس يف رواية هذا احلديث أحد عن هشام عن أبيه عن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حسن صحيح (( ) : ١٧١٣٣ رقم ١٢/١٨٧ ( )) حتفة األشراف ((ويف  ) ١٩٥٣ رقم ٤/٢٩٨ ( )) السنن ((    )١(

 أنسب يف سياقه )) التحفة ((يظهر يل أن هذا الَّذي يف : قلت  . ))غريب ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث عيسى 
  .ولعلها من تصرف النساخ ... ) ال نعرفه ( قوله ) ب غري( إذ يناسب أن تلي كلمة  . )) السنن ((مما يف 

   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٤٩٧ 

إال أَنه نسب عن النضر بن إمساعيل أَنه رواه عن هشام بن عروة كرواية .  مرفوعاً بلفظه
  . عيسى بن يونس سواء

حدثنا أمحد بن حفص السعدي ثنا :  يف ترمجة محيد بن الربيع قالأخرجه ابن عدي 
  . محيد بن الربيع ثنا النضر بن إمساعيل عن هشام وذكره

 عن هشام بن عروة فألزقه محيد ـ ويعرف به ـهذا حديث عيسى بن يونس  ((:  وقال
كان يسرق  (( ـ يف أول ترمجته ـ وكان قد قال يف محيد )) ابن الربيع على النضر بن إمساعيل

  . )١( )) احلديث ويرفع أحاديث موقوفة وروى أحاديث عن أئمة الناس غري حمفوظة عنهم

فقد شاركه يف الرواية عن .  وقد خولف عيسى بن يونس يف وصل هذا احلديث
وإىل هذا .  وكيع بن اجلراح وحماضر بن املورع فروياه عن هشام عن أبيه مرسالً:  هشام

مل يذكر وكيع وحماضر عن  ((:  إخراج حديث عيسى بن يونس فقالأشار البخاري بعد 
وفيه إشارة إىل أن :  وعلق ابن حجر على ذلك فقال.  )٢( )) هشام عن أبيه عن عائشة

  . )٣( )) عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام

 ميكن أن )) اهلدية ((وقد ورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث آخر يف 
َأنَّ النَّاَس َآاُنوا َيَتَحرَّْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشَة ؛  ((:  ذا ولفظهيشتبه 

  . )) َيْبَتُغوَن ِبَها َأْو َيْبَتُغوَن ِبَذِلَك َمْرَضاَة َرُسوِل اللَِّه 

وسليمان بن  )٥(  ومحاد بن زيدـ وهذا لفظه ـ )٤( عبدة:  رواه عن هشام ثالثة هم
  . )٦( بالل

ن أخرج البخاري حديث محاد بن زيد وحديث سليمان بن بالل عن هشام وبعد أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٨١ ( )) الكامل ((    )١(
 (( ) : ٣٦٣ ـ ١/٣٦٢ ( )) النكت ((قال ابن حجر يف  ) . ٢٤٤٥ رقم ٢/٩١٣ ( )) صحيح البخاري ((    )٢(

سانيد اليت حيتج ا خالف على بعض رواا ساق الطريق الراجحة عنده من عادة البخاري إذا كان يف بعض األ
   .))مسندة متصلة وعلق الطريق األخرى إشعاراً بأن هذا اخلالف يضر 

   ) .٥/٢٤٩ ( )) فتح الباري ((    )٣(
   ) .٢٤٤١ رقم ٤/١٨٩١( ومسلم  ) ٢٤٣٥ رقم ٢/٩١٠( أخرجه البخاري     )٤(
   ) .٢٤٤٢م  رق٢/٩١١( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .٢٤٤١ رقم ٢/٩١١( أخرجه البخاري     )٦(
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٤٩٨ 

  . اآلنف الذكر

وقال أبو مروان عن هشام عن  ((:  )١( أشار إىل أن هشام رواه عن أبيه مرسالً فقال
وكأنه يشري إىل  )٢( )) ...َآاَن النَّاُس َيَتَحرَّْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشَة  ((:  عروة

.  )٣( ينشط فيصل ويكسل فريسل:  أي.  اً يصل هذا احلديث أحياناً ويرسله أخرىأن هشام
وال يبعد أن يكون هذا هو الَّذي رجحه يف حديث .  فلم يعل البخاري املوصول باملرسل

  . )) َيْقَبُل اْلَهِديََّة ((الباب 

 طريق هشام  مل أره بلفظه عن عروة عن عائشة من غري)) َيْقَبُل اْلَهِديََّة ((وحديث 
 إال أَنه قد ورد عنها من غري ـ فيما وقفت عليه ـ من غري طريق عروة ـوال ورد عن عائشة 

  . ـ قبول اهلدية ـوهو : هذا الطَّريق ما يدل على شطره اَألول 

َهَذا َما :  ِبَلْحِم َبَقٍر َفِقيَل ُأِتَي النَِّبيُّ  ((:   قالتـ عنها ا رضي ـفعنها 
ووردت .  )٤( )) ُهَو َلَها َصَدَقٌة ، َوَلَنا َهِديٌَّة: َق ِبِه َعَلى َبِريَرَة ، َفَقاَل ُتُصدِّ

، وأيب  )٥( أنس:   اهلدية عن غريها من الصحابة منهم أحاديث صحيحة يف قبوله
  . )٨( ، وغريهم )٧( ، وابن عباس )٦( هريرة

َأنَّ  ((   هريرةحديث أيب أما الثواب على اهلدية واملكافأة عليها فقد ورد فيها
 َبْكَرًة ، َفَعوََّضُه ِمْنَها ِستَّ َبَكَراٍت ، َأْعَراِبيًّا َأْهَدى ِلَرُسوِل اللَِّه 

: َفَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْيِه ، ُثمَّ َقاَل  ، َفَتَسخََّطُه ، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .معلقاً هذا اخلرب بصيغة احلزم     )١(
   ) .٢/٩١٢ ( )) صحيح البخاري ((    )٢(
   ) .٢/٤٨٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة عن . عن األسود عنها  ) ١٠٧٥ رقم ٢/٧٥٥( أخرجه مسلم     )٤(

 ) ٢٤٣٩ رقم ٢/٩١٠(  أخرجه البخاري ومن طريق القاسم عنها. الرمحن بن القاسم عن أبيه عنها بنحوه  عبد
.  

   ) .١٠٧٤ رقم ٢/٧٥٥( ومسلم  ) ٢٤٣٨ رقم ٢/٩١٠( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .١٠٧٧ رقم ٢/٧٥٦( ومسلم  ) ٢٤٣٧ رقم ٢/٩١٠( أخرجه البخاري     )٦(
   ) .١٩٤٦ رقم ٣/١٥٤٣( ومسلم  ) ٢٤٣٦ رقم ٢/٩١٠( أخرجه البخاري     )٧(
 بن بسر وحديثه عند أمحد اوعبد  ) ٢٣٦٩٩ رقم ٥/٤٣٧( سلمان الفارسي وحديثه عند أمحد : منهم     )٨(

   ) .٣٩١ ـ ١/٣٨٨ ( )) الطَّبقات ((ما رواه ابن سعد يف : وينظر  ) . ١٧٦٥٦ رقم ٤/١٨٩( كذلك 
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٤٩٩ 

َساِخًطا ،  َفَعوَّْضُتُه ِمْنَها ِستَّ َبَكَراٍت ، َفَظلَِّإنَّ ُفَالًنا َأْهَدى ِإَليَّ َناَقًة 
 َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن ال َأْقَبَل َهِديًَّة ِإالَّ ِمْن ُقَرِشيٍّ َأْو َأْنَصاِريٍّ َأْو َثَقِفيٍّ َأْو

:  وقال )٣( والترمذي )٢( وأبو داود )١( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف .  )) َدْوِسيٍّ
صحيح على شرط مسلم ومل  ((:  واحلاكم وقال.  )٤( والنسائي.  ث حسنحدي

  . )٥( )) خيرجاه

 تفرد عيسى بن يونس بوصل حديث الباب ومل يرد هلذا احلديث متابعات : الخالصة
  . ، وأما معناه فقد ورد ما يشهد له صحيحة بلفظه وال شواهد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  .  هذا ومنهم من حكوا فيه التفرد)) اهلدية ((هل العلم حديث أعل مجاعة من أ

كان عيسى بن يونس يسند حديث اهلدية :   قال أبو بكر األثرم عن أمحد بن حنبلـ
َآاَن  ((:  حديث هشام عن أبيه عن عائشة ((:   وقال ابن معنيـ.  )٦( والناس يرسلونه

تفرد بوصله  ((وقال أبو داود .  )٧( )) ام عن أبيه فقط إمنا هو عن هش)) ...َيْقَبُل اْلَهِديََّة 
  . )٨( )) عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل

وأخرج البخاري حديث  ((:   وأشار الدارقطين إىل ترجيح رواية اإلرسال فقالـ
ورواه وكيع :  قال.  )) َيْقَبُل اْلَهِديََّة َوُيِثيُب َعَلْيَها ((عيسى ابن يونس عن هشام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صحيح : وقال عنه  ) ٤٦٤ رقم ٢٢٢: ص (  لأللباين )) صحيح األدب املفرد ((    )١(
   ) .٣٥٣٧ رقم ٢/٣١٣ ( )) سننه ((يف     )٢(
   ) .٣٩٤٦ رقم ٥/٦٨٧ ( )) سننه ((يف     )٣(
   ) .٦٥٥٨ رقم ٦/٢٠١ ( )) الكربى ((ويف  ) ٣٧٥٩ رقم ٦/٢٨٠ ( )) اتىب ((يف     )٤(
 سنده صحيح: هذا احلديث وقال  ) ٤/٢٥٣(  ))  الصحيحة((وقد ذكر األلباين يف  ) ٢/٦٢ ( )) املستدرك ((    )٥(

.  
   ) .٣٣٤: (  البن عبد اهلادي ص )) حبر الدم ((    )٦(
   ) .٢٩٧٣ رقم ٤/٢٨(  ـ رواية الدوري ـ )) تأريخ ابن معني ((    )٧(
 تفرد بوصله عيسى بن:  سألت أبا داود عنه فقال ((: قال اآلجري : وفيه  ) ٥/٢٤٩ ( )) فتح الباري ((    )٨(

  . املطبوع )) سؤاالت اآلجري ((مل أقف عليه يف :  قلت ))يونس وهو عند الناس مرسل 
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٥٠٠ 

  . )١( )) اضر ومل يذكرا عن عائشةوحم

  . )٥( ، والدراقطين )٤( ، والطرباين )٣( ، والبزار )٢(  وحكى تفرده به الترمذيـ

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

تفرد عيسى بن يونس عن بقية أصحاب هشام بن عروة فوصله وخالفه وكيع   ـ ١
  . وحماضر بن مورع فأرساله

 يعرف من حديث عائشة من غري وال.  هذا احلديث ال يعرف عن عروة عن عائشة  ـ ٢
  . هذا الطَّريق

َآاَن النَّاُس َيَتَحرَّْوَن ِبَهَداَياُهْم  ((:  وقد ورد عن عائشة ذا اإلسناد حديث   
وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عنها ورواه عنه ثالثة من .  )) ... َيْوَم َعاِئَشَة

أما الثَّاين فلم .  د وسليمان بن باللعبدة بن سليمان ومحاد بن زي:  الثِّقات موصوالً هم
فال يبعد أن يكون هشام .  وخولف يف وصله.  يروه عنه موصوالً إال عيسى بن يونس

كان  ((فانتقل ذهنه إىل إسناد حديث .   من حفظه)) َيْقَبُل اْلَهِديََّة ((:  روى حديث
ته عن أبيه إال أن ال سيما وكالمها من مرويا ((:   فوصله بذكر عائشة)) الناس يتحرون

  . وكالمها يف قبول اهلدية.  اَألول منهما مرسالً والثَّاين موصوالً

، أثر يف اختالف   قد لوحظ عليه بعض االختالفـ مع جاللته ـأن هشام بن عروة   ـ ٣
هذا االختالف عن هشام منهم من :  أي ألمحد:  قلت له ((:  قال األثرم.  الرواية عنه

 وذكر ابن رجب هذا ـ )٦( )) نعم:  ؟ فقال نه من قبله كانيرسل ومنهم من يسند ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فالظاهر أن أبا داود وأمحد وابن معني يوافقون ((: وقال احملقق  ) ٣٤٣: ص ( الوادعي :  بتحقيق )) التتبع ((    )١(

   .))الدارقطين يف ترجيح اإلرسال 
  
  
   ) .٤٦٩( سبق ص     )٢(
   ) .٥/٢٤٩ ( )) فتح الباري ((    )٣(
   ) .٨٠٢٧ رقم ٩/١٦ ( )) املعجم األوسط ((    )٤(
   ) .٦١٩٧ رقم ٥/٤٩٩(  للمقدسي )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٥(
   ) .٢/٤٨٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
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٥٠١ 

  . )١( ومثّل له حبديث اهلدية هذا

وقد .  يرد احتمال أن هشاماً قد وهم يف وصله ونقل عنه ذلك عيسى بن يونس:  وعليه
  . ـ وعيسى بن يونس منهم ـتكلم مالك يف خصوص روايته ألهل العراق 

هشام بن عروة كان مالك ال يرضاه وكان هشام  ((:  )) تأرخيه ((قال ابن خراش يف 
صدوقاً تدخل أخباره يف الصحاح بلغين أن مالكاً نقم عليه حديثه ألهل العراق قدم الكوفة 

وقدم الثانية فكان .  مسعت عائشة:  حدثين أيب قال:  قدمة كان يقول.  ثالث قدمات
يعين ال يذكر .   عن عائشةأيب:  حدثين أيب عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول:  يقول

  . )٢( )) ومسع منه بأخرة وكيع وابن منري وحماضر:  السماع قال

وهذا مما يؤيد ما ذكره اإلمام أمحد أن  ((:  ـ بعد أن نقل الكالم السابق ـقال ابن رجب 
:  وينبين عليه )٣( )) حديث أهل املدينة كمالك وغريه عنه أصح من حديث أهل العراق عنه

كما يفهم من .   على هشام يف هذا احلديث أكثر من احلمل على عيسى بن يونسأن احلمل
  . )٤( قول اإلمام أمحد إضافة إىل حال هشام يف مروياته بالعراق وما فيها من اضطراب

  : ومن أهل العلم من قبله

حديث حسن  ((:   والترمذي يف قوله)) صحيحه ((البخاري حيث أخرجه يف :  منهم
  . )) ... صحيح غريب

éÛìjÓ@åöaŠÓ Z@ @

رجح البخاري الرواية املوصولة حبفظ  ((:  قال ابن حجر.  قوة حفظ راويه املتفرد  ـ ١
  . )٥( )) رواا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٤٨٧ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
روياه مرسالً فلم يعل ) وكيع وحماضر ( وقد أشار البخاري إىل أما  ) . ٢/٤٨٩ ( ))ملرجع نفسه  ا((    )٢(

ولعله ألما مسعا منه يف قدمته الثالثة اليت مل يرتضيها . املوصول باملرسل وقدم عليهما ما رواه عيسى بن يونس 
  .وتابعه على قوله البخاري فرجح رواية عيسى على روايتهما . مالك 

   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
 حيىي القطان كان يضعف أشياء حدث ا هشام بن ((: وقد نسبه لالضطراب علي بن املديين حيث قال     )٤(

   ) .٢/٩١ ( )) شرح علل الترمذي (( كما يف ))عروة يف آخر عمره الضطراب حفظه بعدما أسن 
   ) .٣٨٠: ص  ( )) هدي الساري ((    )٥(
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٥٠٢ 

ومساع أهل العراق عن .  ، ومها كوفيان أن وكيعاً وحماضراً مسعا من هشام بآخره  ـ ٢
  . )١( هشام يف آخر قدماته إليهم فيها كالم

وإمنا .   ال يراه يعل باملرسل)) صحيحه ((املتصل يف وكأن البخاري بإخراج احلديث    
ما  ((:  يرسله أو يصله حبسب النشاط وهذا يوافق رأي اإلمام أمحد يف هشام حيث قال

وما أرى ذلك  ((:   قال)) أحسن حديث الكوفيني عن هشام عن عروة أسندوا عنه أشياء
والشك .  )٢( )) يرسله مرة أخرى يعين أن هشاماً ينشط تارة فيسنده مثّ ـ إال على النشاط

أن عيسى بن يونس من أثبت يستحقون أن يدخلوا يف ثناء اإلمام أمحد على روايتهم 
  . عنه

هذا احلديث ال يؤسس معىن جديداً بل املعىن الَّذي تضمنه معروف من غري هذا   ـ ٣
  . وورد له أصلٌ ببعض معناه من هذا الطَّريق.  الطَّريق

ç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆ Z@ @

أن احلكم على الراوي املتفرد بالقبول أو الرد أمر خيضع الجتهاد الناقد حبسب ما   ـ ١
  . وقد حيتاج إىل الترجيح بينها.  يظهر له من القرائن

فقد رأى اإلمام أمحد وابن معني وأبو داود والدارقطين أن األكثر على إرساله    
فأثار عندهم هذا التفرد االستغراب ومظنة .   عيسى بن يونس عن هشاميصله إال ومل
  . وخالفهم البخاري والترمذي فصححاه بناء على قرائن قبول معتربة سبق ذكرها.  اخلطأ

ال يلزم من تعيني املتفرد باحلديث أن يكون احلمل عليه فيه يف حال اخلطأ بل قد   ـ ٢
هر أن هشاماً مل يسلم من تبعة هذا احلديث فاألظ.  يكون ذلك بسبب خطأ شيخه فيه

  . وإن نسب التفرد فيه لعيسى بن يونس )٣( على ما أشار إليه اإلمام أمحد

املخالفة عند البخاري ليست مالزمة للرد فقد يعارضها ما هو أقوى منها كحال   ـ ٣
  . الراوي املتفرد مقارنة مبن خالفه

 يعني على معرفة الرواة السرقة ويكشف به تفرد الراوي باحلديث حتى يعرف به  ـ ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ املعىن ـ  ) ٢/٤٨٩ ( ))علل الترمذي  شرح ((    )١(
   ) .٢/٤٨٨ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
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٥٠٣ 

 هذا حديث عيسى بن يونس ((:  أوهام الضعفاء وهذا يؤخذ من صنيع ابن عدي يف قوله
.  )١( ))  عن هشام بن عروة فألزقه محيد بن الربيع على النضر بن إمساعيلـ ويعرف به ـ

  . وهذا من أبرز فوائد احلكم بالتفرد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٧٠( سبق ص     )١(



  

٥٠٤  

aë@…bŞÛa@sí†§aæìqýrÛ@ @
حدثنا :  حدثنا علي بن حجر:   )٧٢٠ رقم ٣/٩٨ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

 أَنَّ بن يونس ، عن ِهشاِم بِن حسانَ ، عن محمِد بِن ِسِريين ، عن أَِبي هريرةَ  ِعيسى
 ِبيالن ََضاٌء ، َوَمِن اْسَتَقاَء َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َق ((:  قَال

حديث أيب هريرة حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث :  وقال.  )) َعْمًدا َفْلَيْقِض
 يبِن النهشام عن ابن سريين عن أيب هريرة عوقال .   إال من حديث عيسى بن يونس

ديث من غري وقد روي هذا احل:  قال أبو عيسى.  ال أراه حمفوظاً:  ـ أي البخاري ـحممد 
 يبِن النوجه عن أيب هريرة عوال يصح إسناده  .  

א א : א
هشام بن :  وشيخه )١( )) ثقة مأمون:  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ((
  . )٣( ثقة ثبت عابد:  وحممد بن سريين )٢( ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين:  حسان

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) العلل الكبري ((والترمذي يف  ) ٢٣٨٠رقم١/٧٢٤( رجه من هذا الطَّريق أبو داود وأخ
 ٣/٢٢٦( وابن خزمية  ) ١٠٤:  ص ( )) املنتقى ((وابن اجلارود يف  ) ٣٤٢:  ص( 
صحيح على شرط الشيخني :  وقال ) ١/٤٢٧ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف  ) ١٩٦٠ رقم

مسددعن.  ومل خيرجاه وافقه الذَّهيب  .  

  . عن احلكم بن موسى ) ١٠٤٤١ رقم ٢/٤٩٨ ( )) مسنده ((وأمحد يف 

 ٣/٣١٧ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١٦٨٠ رقم ١/٤٣٩ ( )) سننه ((والدارمي يف 
  . ـ ابن راهويه ـ، عن إسحاق بن إبراهيم   )٣١١٧رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٦٩( وقد سبقت ترمجته ص . )) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٥٠٥ 

عن ) وط شعيب األرنؤ:   حتقيقـ ٢٢٧٣ رقم ٣/١٥٣ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
  . رواته كلهم ثقات:   وقالـ بن وهب وحممد بن املبارك الصوري ا عبد

  . من طريق الوليد بن عبدامللك ) ٣٥١٨ رقم ٨/٢٨٤ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف 

  . من طريق معلى بن منصور الرازي ) ٦/١٧٥ ( )) احمللى ((وابن حزم يف 

،  ، وإسحاق بن إبراهيم سى، واحلكم بن مو ، ومسدد علي بن حجر( كلهم 
عن ) ، ومعلى بن منصور  امللك ، والوليد بن عبد  بن وهب وحممد بن املباركا وعبد

  . عيسى بن يونس به

א W 
 وهو ـحفص بن غياث :  ـ متابعة تامة ـتابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان 

  . ثقة

 )) سننه ((وابن ماجه يف  ) ٢٣٨٠ رقم ١/٧٢٥ ( )) سننه ((أخرجه أبو داود يف 
  .  )١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦ (

 )) املستدرك ((، واحلاكم يف   )١٩٦١ رقم ٣/٢٢٦ ( )) صحيحه ((و ابن خزمية يف 
) ١/٤٢٦(  .  

وأخرجه ابن خزمية يف  ) ١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦ ( )) سننه ((أخرجه ابن ماجه يف 
، البيهقي   )١/٤٢٦ ( )) تدركاملس ((، واحلاكم يف   )١٩٦١ رقم ٣/٢٢٦ ( )) صحيحه ((

  .  )٨١١٩ رقم ٤/٢٦٩ ( )) الكربى ((يف 

 ا عبد:  وقد ورد هذا احلديث من طريق آخر عن أيب هريرة إال أَنه ضعيف فقد رواه
 يبِن النابن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن جده عن أيب هريرة ع  :))  ِإَذا َذَرَع الصَّاِئَم

   .)) ِفْطَر َعَلْيِه َوَال َقَضاَء ، َوِإَذا َتَقّيَأ َفَعَلْيِه اْلَقَضاُءاْلَقْيُء َفال 

من طريق حفص بن غياث  ) ٦٦٠٤ رقم ١١/٤٨٢ ( )) مسنده ((أخرجه أبو يعلى يف 
  . عنه به

عن أيب بكر بن عياش عنه  ) ٩٢٧٣ رقم ٤/٦١ ( )) مصنفه ((وأبو بكر بن أيب شيبة يف 
  . )) ائم أعادإذا استقاء الص ((:  بلفظ
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٥٠٦ 

من طريق  ) ٢٢٧٦ رقم ٣/١٥٥،  ٢٢٧٥ رقم ٣/١٥٤ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
حفص بن ( ، كلهم  ))  بن سعيد ليس بالقويا عبد ((:  وقال.  حممد بن فضيل وِمندل

وقد قال ابن .   بن سعيدا عن عبد) ، ومندل  غياث وأبو بكر بن عياش وحممد بن فضيل
  . )١( )) متروك ((:   هذا بأنها حجر عن عبد

  . وقد وقفه عطاء على أيب هريرة

:  أخربنا حممد بن حامت قال:   وقالـ عقيب حديث عيسى بن يونس ـأخرجه النسائي 
 عن األوزاعي قال حدثين عطاء بن أيب رباح عن أيب ا أخربنا عبد:  أخربنا حبان قال

  . )٢( )) من قاء وهو صائم فليفطر:  هريرة قال

 )) صحيحه (( ـوقد أشار البخاري إىل أن الراوية عن أيب هريرة قد اختلفت فقال يف 
وقال يل حيىي بن صاحل حدثنا معاوية بن سالم  ((:  ـباب احلجامة والقيء للصائم :  يف

إذا قاء فال يفطر إمنا يخرج وال :  حدثنا حيىي عن عمر بن احلكم بن ثوبان مسع أبا هريرة 
  . )٣(  ويذكر عن أيب هريرة أَنه يفطر واألول أ صحيوجل

אא W 
صدق ، :  ، قَالَ ثَوبانُ ))  َقاَء َفَأْفَطَرَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((حديث أيب الدرداء   ـ ١

  .أَنا صببت لَه الْوضوَء 
،  )٨( ارمي، والد )٧( ، وأمحد )٦( ، والنسائي )٥( ، والترمذي )٤( أخرجه أبو داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٣١١٨ رقم ٣/٣١٥ ( )) الكربى ((يف     )٢(
   .يف اجلمع بني قويل أيب هريرة ) ٤/٢٠٧( حجر  البن )) الفتح ((: وينظر  ) ٢/٦٨٥ ( )) صحيح البخاري ((    )٣(
   ) .٢٣٨١ رقم ١/٧٢٥ ( )) سننه ((يف     )٤(
   ) .٨٧ رقم ١/١٤٢ ( )) سننه ((يف     )٥(
   ) .٣١٠٩ ، ٣١٠٨ رقم ٣/٣١٤ ( )) الكربى ((يف     )٦(
   ) .٢١٦٩٥ رقم ٥/١٩٥ ( )) املسند ((يف     )٧(
   .)) إذا استقاء ((: وقال  ) . ١٦٧٩ رقم ١/٤٣٩ ( )) سننه ((يف     )٨(
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٥٠٧ 

من طريق حيىي بن أيب كثري .  )٤( ، والبيهقي )٣( ، وابن حبان )٢( ، واحلاكم )١( والدارقطين
 ويف ـعن األوزاعي عن يعيش بن الوليد املخزومي عن أبيه عن معدان بن أيب طلحة عنه به 

  . )) َقاَء َفَأْفَطَر َفَتَوضََّأ ((:  بعض ألفاظه
 بعد أن أخرجه من حديث حسني املعلم عن حيىي بن ـ )) بريالعلل الك ((قال الترمذي يف 

وقال  )٥( جود حسني املعلم هذا احلديث:  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  أيب كثري
  . )) أصح شيء يف هذا الباب ((:   أَنه)) سننه ((يف 

إال .  ستقاء عامداًيدخل فيه من ذرعه القيء ومن ا:  )) َقاَء َفَأْفَطَر ((:  وقوله:  قلت
:  أن الترمذي محله على من تقيأ وأضعفه القيء عن صوم التطوع وإال فالقيء ال يفطر فقال

 . ))  َقاَء َفَأْفَطَرَأنَّ النَِّبيَّ  ((وقد روي عن أيب الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد  ((
هكذا روي .  )٦(  فأفطر لذلك كان صائماً متطوعاً فقاء فضعفأَنَّ النيب :  وإمنا معىن هذا

 أَنَّ والعمل عند أهل العلم على حديث أيب هريرة عِن النيب .  يف بعض احلديث مفسراً
الصاِئم ِإذَا ذَرعه الْقَيُء فَالَ قَضاَء علَيِه ، وِإذَا استقَاَء عمدا فَلْيقِْض ، وبه يقول سفيان الثوري 

فهذا حديث  ((:  ومحله البيهقي على من تقيا عامداً فقال.  )٧( )) حاقوالشافعي وأمحد وإس
 كان متطوعاً خمتلف يف إسناده فإن صح فهو حممول على ما لو تقيأ عامداً وكأنه 

أي استقاء عمدا :  )) َقاَء َفَأْفَطَر (( ((:  ، ورجح قوله احلافظ ابن حجر فقال )٨( )) بصومه
حكاه الترمذي عن .   أعلمواوله بأن املعىن قاء فضعف فأفطر ، وهو أوىل من تأويل من أ

  . )٩( )) بعض أهل العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طلحة معدان بن : وقيل .  أيب طلحة معدان ابن: قيل : وقال  ) ٢٢٥٨ رقم ٣/١٤٧ ( )) سننه ((يف     )١(
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ؛ خلالف بني ((: وقال  ) ١/٤٢٦ ( )) املستدرك ((يف     )٢(

فقد . عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان ، وهذا وهم عن قائله : قال بعضهم . أصحاب عبد الصمد فيه 
ومراده أنه ليس فيه : قلت  . ))ئي عن حيىي بن أيب كثري على االستقامة رواه حرب بن شداد وهشام الدستوا

  .معدان  بداللة ما ساق بعده من أسانيد ، وإمنا هو عن يعيش عن )) أبيه ((ذكر 
   ) .١٠٩٧ رقم ٣/٣٧٧ ( )) صحيحه ((يف     )٣(
   ) .٨١٢١ رقم ٤/٣٧٠( ،  ) ٦٧٨ رقم ١/٢٠٧ ( )) الكربى ((يف     )٤(
   ) .١٦٨: ص (     )٥(
  .للقيء أي فأفطر للضعف ال     )٦(
  ) . ٣/٩٩ ( )) السنن ((    )٧(
   ) .٨١٢١ رقم ٤/٣٧٠ ( )) السنن الكربى ((    )٨(
ليس يف احلديث أن القيء فطره وإمنا فيه أنه قاء :  وقال الطحاوي ((: وتتمة كالمه  ) ٤/٢٠٧ ( )) الفتح ((    )٩(

= 
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٥٠٨ 

 ، )٢(  ، والدارقطين)١( أخرجه ابن ماجه.  وحديث فضالة بن عبيد الَّذي ذكره الترمذي
:  عن فضالة بن عبيد قال ا عن حنش بن عبد )٤(  ، من طريق أيب مرزوق)٣( والبيهقي

: َفُسِئَل َعْن َذِلَك ، َفَقاَل .  َصاِئًما َفَقاَء َفَأْفَطَر  اللَِّه وُلَأْصَبَح َرُس ((
  . )٥(  ، ورجاله ثقات)) ِإنِّي ِقْئُت

عن نافع عن ابن عمر :  وقد روي اإلمام مالك حديث الباب موقوفاً على ابن عمر فقال
الْقَضاُء ومن ذَرعه الْقَيُء فَلَيس علَيِه مِن استقَاَء وهو صاِئم فَعلَيِه  ((:  أَنه كان يقول

  . )٨( ، والقاسم بن حممد )٧( ، وقد أفىت به عطاء )٦( )) الْقَضاُء

 أن حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن : وخالصة القول
 يبأيب هريرة أَنَّ النتابع )) ...َس َعَلْيِه َقَضاٌء َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْي ((:   قال 

 وقد ورد عن أيب ـحفص بن غياث :   متابعة تامةـعيسى بن يونس على روايته عن هشام 
وللحديث . وورد عنه كذلك أَنه يفطر ورجح البخاري اَألول .  هريرة أن القيء ال يفطر

  . شواهد تدل على أن له أصالً وأفىت به بعض الصحابة والتابعني

ßsí†§a@aˆèi@ãìí@åi@óîÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓì Z@ @

  . تتابع مجع من األئمة على إعالل حديث عيسى بن يونس هذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  . ))احلكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلّة كقوهلم سها فسجد فأفطر بعد ذلك وتعقبه ابن املنري بأن 

مسعت فضالة بن عبيد : عن أيب مرزوق قال : إال أن إسناده . بنحوه  ) ١٦٧٥ رقم ١/٥٣٥ ( )) سننه ((يف     )١(
  .ـ وذكره ـ ومل يذكر حنشاً 

   ) .٢٢٥٩ رقم ٣/١٤٩ ( )) سننه ((يف     )٢(
  .وهو أيضاً حممول على العمد : وقال  ) ٨١٢٣ رقم ٤/٣٧٠(  )) السنن الكربى ((يف     )٣(
. عن حنش الصنعاين عن فضالة  ) : ٤/٥٧٢ ( )) امليزان ((قال الذهيب يف . أبو مرزوق التجييب املصري     )٤(

 أليب زرعة العراقي )) حتفة التحصيل ((: وينظر أيضاً . وثقه العجلي وابن حبان . عن فضالة نفسه :  وقيل
  .ذكرته الشتباهه بآخر ضعيف  ) . ٦٢٦ : ص (

   .)) التقريب ((كما يف     )٥(
   ) .٣٠٤: (  برواية حيىي الليثي ص )) املوطأ ((    )٦(
   ) .٢١٣٢ رقم ٢/٢١٥(  للنسائي )) السنن الكربى ((    )٧(
   ) .٩١٩٣ رقم ٢/٢٩٨( مصنف ابن أيب شيبة     )٨(
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٥٠٩ 

حدث به عيسى وليس هو يف كتابه غلط فيه وليس هو من  ((:   فقال مهنا عن أمحدـ
  . )١( )) حديثه

ومل  (( :  وذكره وقالـقال يل مسدد حدثنا عيسى بن يونس :   وقال البخاريـ
 بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رفعه وخالفه حيىي بن ا ، وإمنا يروى هذا عن عبد يصح

:  مسع أبا هريرة قال:  ثنا حيىي عن عمر بن حكم بن ثوبان:  ثنا معاوية قال:  صاحل قال
)) وِلجالَ يو ِرجخا يمفَِإن ، فِْطرفَال ي كُمد٢( )) )) ِإذَا قَاَء أَح( .  

سألت حممداً عن هذا احلديث فلم  ((:   وقال)) العلل الكبري (( وأخرجه الترمذي يف ـ
يعرفه إال من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة 

وقد روى حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم أن أبا هريرة :  قال.  ما أراه حمفوظاً:  وقال
  . )٣( )) قيء يفطّر الصائمكان ال يرى ال

روي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عِن  ((:  )) سننه ((ـ وقال الترمذي يف 
 يبالن٤( ))  وال يصح إسناده( .  

  . )٥( )) خناف أن ال يكون حمفوظاً ((:  ـ وقال أبو داود

 هشاماً أوهم زعم أهل البصرة أن:  قال عيسى:  ـ بعد إخراجه ـ:  ـ وقال الدارمي
  . )٧(  أي عن أيب هريرةـوقفه عطاء :   وقال النسائيـ )٦( )) ... فيه

تفرد به هشام بن حسان القردوسي وقد أخرجه أبو داود يف  ((:  ـ وقال البيهقي
وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أيب :   وقال))  وبعض احلفاظ ال يراه حمفوظاً)) السنن ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٨٩ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
   ) .٤٧٧(  بن سعيد عن جده كما سبق ص اوقد رواه غريه عن عبد  ) ١/٩٥ ( )) التأريخ الكبري ((    )٢(
   ) .٣٤٣: ص (     )٣(
   ) .٤٧٦( سبق ص     )٤(
محمد عوامة ـ وذكر أا مقابلة بأصل : والنسخة اليت حققها  ) ٧٢٥ـ  ١/٧٢٤ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(

 وأشار يف ))عن ابن عمر ... إىل ...  خناف ((ليس فيها من قوله : احلافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى ـ 
  .احلاشية إىل أن مقولة اإلمام أمحد اليت نقلها عنه أبو داود وردت يف بعض النسخ 

)٦(    ))١/٤٤٠ ( ))ارمي  سنن الد. (   
   ) .٣١١٨ رقم ٣/٣١٧ ( )) السنن الكربى ((    )٧(
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٥١٠ 

ال يفطّر ، وروي يف ذلك عن :   أيب هريرة أَنه قال يف القيءوروي عن.  هريرة مرفوعاً
  . )١( ))  من قوله علي

أما علته فوقفه على أيب هريرة وقفه .  هذا احلديث له علَّة ولعلته علَّة ((:  وقال ابن القيم
ه ، وأما علَّة هذه العلّة فقد روى البخاري يف صحيحه بإسناده عن أيب هريرة أَن عطاء وغريه

أَنه  ((:  ويذكر عن أيب هريرة:   ، قال)) ِإذَا قَاَء فَالَ يفِْطر ؛ ِإنما يخِرج والَ يوِلج ((:  قال
  . )٢(  واألول أصح)) يفطر

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

  . حديثهأعله اإلمام أمحد بأنه ليس يف كتاب عيسى وليس هو من   ـ ١

 بن ا أشار البخاري إىل أن املرفوع عن أيب هريرة يف هذا الباب إمنا هو حديث عبد  ـ ٢
، وملخالفته  لضعف راويه.   وهو حديث ال يصحـسعيد عن أيب سعيد عن أيب هريرة 

  . غريه

وقد اختلف النقل عنه يف ذلك فقد .  أن هذا احلديث ورد عن أيب هريرة من قوله  ـ ٣
وأشار البخاري أن اَألول .  )ِإنه يفطر : (  ، وورد عنه )اء فال يفطر إذا ق: (  ورد عنه
وهذا خيالف التفصيل الوارد يف حديث الباب.  أصح .  

أَنه لو رواه هشام بن حسان عن ابن سريين لكثرت نقلته ؛ ألنَّ :  ميكن أن يضاف  ـ ٤
  . هشام بن حسان من أثبت الناس يف حممد بن سريين

ابن خزمية وابن حبان والدارقطين :  بق جمع من أهل العلم فصححوه وهموخالف من س
:   واحلاكم يف قولهـ ومل يذكر له علَّة ـ )) رواته كلهم ثقات ((:  على ما يفهم من قوله ـ
)) عقيب ـ، وابن حزم يف قوله  صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذَّهيب 

  . ))  ثقة: عيسى بن يونس ((:  ـإخراجه 

والذين مل يثبتوا هذا احلديث مل يبلغهم من  ((:  وأشار ابن تيمية إىل تصحيحه يف قوله
وقد ثبت أَنه مل ينفرد  )٣( وجه يعتمدونه وقد أشاروا إىل علته وهو انفراد عيسى بن يونس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨١١٩ رقم ٤/٣٦٩ ( )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٣/٢٦٠ ( )) ذيب السنن ((    )٢(
  .أعل بعدة علل أحدها التفرد كما سبق أعاله     )٣(
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٥١١ 

وإمنا  ((:  وصححه األلباين ورد على من أعله فقال.  )١( )) به بل وافقه عليه حفص بن غياث
قال البخاري وغريه بأنه غري حمفوظ لظنهم أَنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام كما تقدم 

، وما دام أَنه قد توبع عليه من حفص بن غياث وكالمها ثقة حمتج ما يف  عن الترمذي
على أننا نرى أن احلديث صحيح ولو تفرد به .  الصحيحني فال وجه إلعالل احلديث إذن

 وألنه مل )) ثقة مأمون ((:  )) التقريب ((سى بن يونس ألنه ثقة كما عرفت وقال احلافظ يف عي
،  )٢( ، بل قد روي احلديث من طريق أخرى عن أيب هريرة كما يأيت خيالفه أحد فيما علمنا

 ـ عقب احلديث ـفقد قال الدارمي .  وقد وقفت على إعالل آخر للحديث يشبه ما سبق
زعم أهل البصرة أن :  قال عيسى ((:   طريق ابن راهويه عن عيسى بن يونسوقد رواه من

،   ونعرف اجلواب عن هذا مما سبق وهو أن هشاماً ثقة احتج به الشيخان)) هشاماً أوهم فيه
 فال يقبل فيه الزعم )) ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين ((:  السيما وقد قال فيه احلافظ

  . )٣( )) املذكور

‚ÜnmëïÜí@bàîÏ@éÛìjÓ@pa‰ß@— Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده  ـ ١

أن عيسى بن يونس مل يتفرد بروايته عن هشام بن حسان بل تابعه حفص بن غياث   ـ ٢
  . )وسيأيت بيان ما يف هذه املتابعة  (

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛbß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

،  ، والبخاري دأمح:  حديث عيسى بن يونس هذا أعله مجع من احلفاظ وهم
وهو وإن كان .  ، وابن القيم ، والبيهقي ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي والدارمي

  : متثلت فيما يلي.  ظاهر إسناده القوة إال أَنه حفت به قرائن يترجح معها رده وتضعيفه

  . أن الصحايب املنسوب إليه يفيت خبالفه  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٥/٢٢٢ ( )) جمموع الفتاوى ((    )١(
 بن سعيد بن أيب سعيد عن جده ـ على ما ذكره فيما بعد ـ ونقل قول الدارقطين اعبد يقصد حديث     )٢(

  .بل هو متروك متهم :  فقال األلباين )) بن سعيد ليس بقوي ا عبد ((: فيه 
   ) .٥٣ ـ ٤/٥١ ( )) إرواء الغليل ((    )٣(
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٥١٢ 

 بن سعيد وقد تتابع النقلة على روايته عنه ا وأنه إمنا يعرف مرفوعاً من طريق عبد  ـ ٢
  . ، وهو متروك كما سيأيت

وال تنفعه املتابعة .   مل يقاومها قوة ظاهر اإلسنادـ وغريها مما سبق ذكره ـوهذه القرائن 
  . فيما ظهر من صنيعهم

، وابن  ابن خزمية:   فصححوه وهمـ وغالبهم ممن جاء بعدهم ـوخالفهم غريهم 
  . ، واأللباين ، وابن تيمية  واحلاكمـ يف ظاهر قوله ـالدارقطين ، و حبان

أن له متابعة ظاهرها :  والثَّاين.  قوة ظاهر إسناده: اَألول :  وذلك بناء على أمرين
  . حفص بن غياث متابعة تامة:  الصحة فقد تابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان

åß@ÞìÓ@ìç@|uaŠÛa@æc@òa‰ğ†Ûa@pŠèÃc@†ÓëïÜí@b¶@ÙÛ‡@´jmë@sí†§a@aˆç@ Z@ @

  . قوة ما استدل به املضعفون ، وقد مر ذكر القرائن الَّيت اعتمدوا عليها  ـ ١

أن من املصححني مجع عرفوا بالتصحيح على ظاهر اإلسناد فال يستنكر منهم   ـ ٢
  . )١( ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن حزم:  تصحيحهم له أمثال

يدل على أَنه صححه بناء على ماله من متابعة وكأنه ظهر من كالم ابن تيمية ما   ـ ٣
  . اعتمد عليها أكثر من غريها يف تصحيحه

والذي يظهر أن هذه املتابعة معلولة هي األخرى وأن رد األئمة املتقدمني هلا مع علمهم 
  : ا يدل على إمامتهم يف هذا الشأن وتتبني علتها مبا يلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ابن خزمية وابن حبان يف كتابيهما أن خيرجا  مل يلتز(( ) : ٢٩١ ـ ١/٢٩٠ ( )) النكت ((قال ابن حجر يف     )١(

فلم يشترط ـ أي ابن … الصحيح الَّذي اجتمعت فيه الشروط اليت ذكرها املؤلف ـ يعين ابن الصالح ـ 
  )) ...االتصال والعدالة ما اشترطه املؤلف يف الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة حبان ـ على 

 املسند الصحيح املتصل بنقل العدل عن العدل من غري قطع يف السند وال جرح يف ((: ابه ومسى ابن خزمية كت    
 ، وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء ألن ابن حبان تابع البن خزمية مغترف من حبره ناسج على ))النقلة 

 وحنن على أصلنا يف ((: ل أنه يقبل رواية الثِّقة فقا ) ١/٤١٣( منواله ، و احلاكم صرح بشرطه يف املستدرك 
وأما ابن حزم .  ويفهم من قوله أنه يأخذ بظاهر اإلسناد ))قبول الزيادات من الثِّقات يف األسانيد واملتون 

  .وهلذا نظائر عنده  . ))ثقة :  عيسى بن يونس ((: فيؤخذ من قوله ـ عقيب إخراجه هذا احلديث ـ 
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٥١٣ 

 روى هذا ـ )١(  وهو ثقة فقيه تغري حفظه يف اآلخرـياث  أن حفص بن غ:اَألوَّل 
  : احلديث من طريقني عن أيب هريرة

 ـ مرفوعاً ـ حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرةرواه عن هشام بن : الطَّريق اَألول 
  . وهو الَّذي وافق فيه عيسى بن يونس وعد متابعة له

 بن سعيد عن جده أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة ا رواه عن عبد:  الطَّريق الثَّاين
وما توبع .  أبو بكر بن عياش وحممد بن الفضيل ومندل:  مرفوعاً وتابعه على هذا الطَّريق

وعليه فهذا احلديث عند حفص بن غياث إمنا هو من حديث .  عليه أصح مما مل يتابع عليه
وإمنا  ((:  هذا أشار البخاري يف قوله بن سعيد ال من حديث هشام بن حسان وإىل ا عبد

  . )٢( )) ...  بن سعيدا  عن عبدـ أي احلديث ـيروى هذا 

 أن القول بأن من أعله بتفرد عيسى بن يونس مل تبلغه متابعة حفص بن غياث ال : الثَّاني
  .  ومل يعتدا اـ كما مر ـفأبو داود والترمذي علما ذه املتابعة .  يسلم

 وقف منها األئمة موقف احلذر فلم ـ متابعة حفص لعيسى ـ أن هذه املتابعة : الثَّالث
 وإعراض بقية األئمة عنها ـ وفيهما تساهل معروف ـ )٤( واحلاكم )٣( خيرجها إال ابن ماجه
  . مشعر بعدم قبوهلم هلا

واه عنه  أن هذا احلديث هو مما حدث به حفص بن غياث بالكوفة بداللة أَنه ر: الرَّابع
وحفص  )٧( وكالمها من الكوفة )٦( وحيىي بن سليمان اجلعفي )٥( علي بن احلسن بن سليمان
ثقة إذا حدث من كتابه ويتقي  ((:  قال يعقوب بن شيبة عنه.  خيطئ إذا حدث من حفظه

كان ال حيفظ  ((:   بن حممد بن عمار املوصليا وقال عبد.  )٨( ))  حفظهبعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٤٨١( سبق ص     )٢(
   ) .١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦ ( )) سننه ((يف     )٣(
   ) .١/٤٢٦ ( )) املستدرك ((يف     )٤(
  .ثقة : ـ وعلي بن احلسن  ) ١٦٧٦ رقم ١/٥٣٦( أخرجه ابن ماجه     )٥(
  .خيطئ دوق ص: وحيىي بن سليمان  ) . ١/٤٢٦ ( )) املستدرك ((أخرجه احلاكم يف     )٦(
  . )) التقريب ((    )٧(
   ) .٧/٦٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٨(
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٥١٤ 

  . )١( )) حسناً
مجيع ما حدث  ((:  قال حيىي بن معني.  وحديثه بالكوفة إمنا هو من حفظه ال من كتابه

به حفص بن غياث ببغداد والكوفة إمنا هو من حفظه ومل خيرج كتاباً كتبوا عنه ثالثة آالف 
  . فال يؤمن أن يكون هذا منها )٢( )) أو أربعة آالف حديث من حفظه

ïÜí@bß@aˆç@åß@ˆûíë Z@ @

  . ألئمة املتقدمني مقارنة مبن جاء بعدهمدقة نظر ا  ـ ١

أن املتابعة إذا كان ظاهرها الصحة فإا من موارد اختالف األئمة يف إثبات التفرد   ـ ٢
  . عدمه من

فكلما قوي حال الراوي كان .  ظهر أثر قوة الراوي املتفرد يف قبول حديثه أو رده  ـ ٣
ثر من يتصدى لرد حديثه هم النقّاد األوائل ، وأك أحرى بقبول حديثه ولو كان معلوالً

  . الَّذين لديهم أدوات الكشف عن العلّة أكثر من غريهم

العلّة املؤثرة أكثر ما تكون يف أحاديث الثِّقات فإا قد ال يتفطن هلا فيصحح احلديث   ـ ٤
 والثِّقة إذا حدث باخلطأ ((:  وهي فيه ثقة براويها وقد أشار إىل ذلك ابن حجر يف قوله

فحمل عنه وهو ال يشعر أَنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سبباً للعمل 
  . وهذا احلديث مثال على ذلك.  )٣( )) مبا مل يقله الشرع

من أسباب التفرد أن ينقلب إسناد احلديث عن راويه الضعيف فينسب إىل راو ثقة   ـ ٥
  . كما حصل يف هذا احلديث.  هأو يصحح به غري.  فيغتر بظاهر إسناده ويصحح

، ال سيما  أمهية التدقيق يف املتابعات قبل القول بنفيها للتفرد الَّذي نص عليه األئمة  ـ ٦
  .  إذا علمها األئمة املتقدمون ومل يقبلوها

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٦٣ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٧/٦٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٢٠٢ ( )) الفتح ((    )٣(



  

٥١٥  

æìqýrÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
ن القاسم بن حدثنا أمحد ب:   )٥١٣ رقم ١/٣١٢ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

 بن وهب من ا أملى علي عبد:  حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم قال:  مساور قال
 يبحفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أَنَّ النَلْيَس َعَلى  ((:   قال

ري مل يرو هذا احلديث عن الزه ((:   وقال)) ُمْنَتِهٍب َوال ُمْخَتِلٍس َوال َخاِئٍن َقْطٌع
  . )) إال يونس وال عن يونس إال ابن وهب تفرد به أبو معمر

א א : א
، ثقة مأمون من العاشرة مات  إمساعيل بن إبراهيم بن معمر اهلاليل أبو معمر القطيعي ((

  . )١( )) سنة ست وثالثني خ م د س

 حممد املصري الفقيه  أبوـ موالهم ـ بن وهب بن مسلم القرشي ا عبد ((:  وشيخه هو
  . )٣( وبقية رجاله ثقات )٢( )) ثقة حافظ عابد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وذكره ابن حجر  ) ١٥/٤٨٨ ( )) السري ((أخرجه الذَّهيب بإسناده من طريق الطرباين يف 
 عن أنس )) األوسط ((وللطرباين يف  ((:  وقال ) ٦٨١ رقم ٢/١١٠ ( )) الدراية ((يف 

وذكره .  وسكت عنه ) ٤/٦٦ ( )) التلخيص ((وذكره يف .  ه ثقاتكحديث جابر ورجال
  . وعزاه الطرباين وأورد ما حكى فيه من تفرد ) ٣/٣٦٥ ( )) نصب الراية ((الزيلعي يف 

 ثقة من ـ أي أبو معمر ـوهو  ((:   )٨/٦٥ ( )) إرواء الغليل ((وقال عنه األلباين يف 
 فالسند صحيح ـ أي شيخ الطرباين ـن املساور ثقة واب.  رجال الشيخني وكذلك من فوقه

  .  أي يف التلخيص)) وسكت احلافظ عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٥١٦ 

אאא W 
 ومع اشتماله ـ فرواته كلهم ثقات وفيهم حفاظ ـهذا احلديث مع صحة ظاهر إسناده 

ه على حكم شرعي يتعلق باحلدود ومتس احلاجة إىل العلم به وتتوافر الدواعي على نقل
جامع  ((وليس هو يف .  ومل تتداوله املصادر.   بن وهب إال أبو معمرا يروه عن عبد مل
  . )) وهب ابن

وحديث جابر هذا متكلم  ( ـ وليس من حديث أنس ـوهو إمنا يعرف من حديث جابر 
  . )فيه 

ورواه عن ابن جريج مجع من أصحابه .  رواه ابن جريج عن أيب الزبري عنه مرفوعاً
  : منهم

، وأبو عاصم  )٢( الرزاق وعبد.   الَّذي ورد عنه حديث البابـ )١(  بن وهبا عبد
،  )٦(  بن املباركا ، وعبد )٥( ، وحممد بن بكر )٤( ، وعيسى بن يونس )٣( الضحاك بن خملد
وقد أعل هذا احلديث بأن ابن جريج مل يسمعه .  )٨( ، وسفيان الثوري )٧( وحجاج بن حممد

  .  أيب الزبريمن

ونظراً ألنَّ هذا اإلعالل يؤثر على حديث الباب قبوالً وردا ، وميكن أن يعد هذا 
  .  فسأفصل القول يف دراستهـ على ما أشار إليه ابن حجر ـاحلديث شاهداً له 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ األرنؤوط ٣٤١١ رقم ٤/٢٥٠ ( )) سننه ((قه الدارقطين يف أخرجه من طري    )١(
  .قال يل أبو الزبري : عن ابن جريج قال : وفيه  ) ١٨٤٤ رقم ١٠/٢٠٦ ( )) مصنفه ((يف     )٢(
 أخربنا أبو الزبري قال جابر: قال أن ابن جريج : وفيه  ) ٢٢٢٤ رقم ٢/٦١٦ ( )) سننه ((أخرجه الدارمي يف     )٣(

   ) .٢٥٩١ رقم ٢/٨٦٤( بن ماجه وا. 
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا : وقال  ) ١٤٤٨ رقم ٤٢١٤ ( )) سننه ((أخرجه الترمذي يف     )٤(

  . حنو حديث ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب ... عند أهل العلم وقد رواه مغرية بن مسلم 
   ) .٤٣٩٢، ٤٣٩١ رقم ٢/٥٤٢( داود ، وأبو  ) ٤٣٩٢ رقم ٣/٤٨٢( أخرجه أمحد     )٥(
   ) .٧٤٢١ رقم ٧/٣٩ ( )) الكربى ((أخرج النسائي يف     )٦(
، ٧٤٢٢ رقم ٧/٣٩ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٩٧٤، ٤٩٧٣ رقم ٨/٨٩ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف     )٧(

  .مفرقاً  ) ٧٤٢٤، ٧٤٢٣
عن حممود بن غيالن قال حدثنا أبو داود ـ وهو  ) ٤٩٧١ رقم ٨/٨٨ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف     )٨(

  .احلفري ـ عن سفيان به 
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٥١٧ 

 وقد فرق هذا احلديث إىل ـمنهم أبو داود يف قوله .  فقد أعله مجع من النقّاد
 احلديثان مل يسمعهما ابن جريج من أيب الزبري وبلغين عن أمحد بن حنبل هذان ((:  ـ حديثني
  . )١( )) إمنا مسعها ابن جريج من ياسني الزيات:  أَنه قال

سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أيب الزبري  ((:  وقال ابن أيب حامت
ى ُمْخَتِلٍس َوال َخاِئٍن َوال َلْيَس َعَل ((:   عِن النيب ا عن جابر بن عبد
ِإنه مسعه :  يقال.  مل يسمع ابن جريج هذا احلديث من أيب الزبري:   فقاال)) ُمْنَتِهٍب َقْطٌع

  . من ياسني الزيات عن أيب الزبري

فقلت .  أنا حدثت به ابن جريج عن أيب الزبري:  قال زيد بن احلباب عن ياسني:  وقاال
  . )٢( )) ليس بقوي:  فقاالما حال ياسني :  هلما

منكر :  وقال البخاري )٣( ليس حديثه بشيء:  قال عنه ابن معني:  وياسني الزيات
يروي املوضوعات  ((:  وقال ابن حبان.  )٥( متروك احلديث:  وقال النسائي.  )٤( احلديث

بري من عن الثِّقات ال جيوز االحتجاج به حبال وكل ما وقع يف نسخة ابن جريج عن أيب الز
  . )٦( )) املناكري كان ذلك مما مسعه ابن جريج عن ياسني الزيات عن أيب الزبري فدلس عنه

الرزاق ملا أورد احلديث عن ابن جريج الَّذي فيه تصريح ابن جريج بالسماع من  وعبد
ن  عا وعن ياسني أَنه مسع أبا الزبري حيدث عن جابر بن عبد ((:  أيب الزبري أتبعه بقوله

  . )٧( ))  مثله ارسول 

الرزاق أشار إىل أن ابن جريج مسعه من أيب الزبري كما مسعه  وهذا حيتمل أن عبد:  قلت
ويظهر يل .  وحيتمل أيضاً أَنه أراد إعالل حديث ابن جريج حبديث ياسني.  ياسني الزيات

:  له بعدم السماع بداللة أَنه قال أَنه أراد الثَّاين فوافق قوله قول من أعـ ا والعلم عند ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥٤٣ ( )) سنن أيب داود ((    )١(
  ) . ـ الدباسي ١٣٥٤ رقم ٢/١٥٤ ( )) علل احلديث ((    )٢(
   ) .١٦١١ رقم ٢/٦٣٩ ( )) تأريخ الدوري ((    )٣(
   ) .١٢٩٣٣ رقم ٨/٣٠٢ ( )) التأريخ الكبري ((    )٤(
   ) .٦٨٣ رقم ٢٥٦: ص  ( ))الضعفاء واملتروكون  ((    )٥(
   ) .١٤٢ / ٣ ( )) اروحني ((    )٦(
   ) .١٨٨٤٤ رقم ١٠/٢٠٦ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٧(
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٥١٨ 
وال يشكل  )١( )) أهل مكة يقولون أن ابن جريج مل يسمع من أيب الزبري إمنا مسع من ياسني ((

فصيغ السماع يقع يف نقلها الوهم كما يقع يف .  على هذا تصريح ابن جريج بالسماع
ائي ملا روى حديث ابن ومن ذلك أن النس.  اإلسناد واملنت وقد يطعن الناقد يف صحتها

 قال )) أخربين أبو الزبري ((:   بن املبارك وفيه قول ابن جريجا جريج هذا من طريق عبد
  . )٢( )) ما عمل شيئاً ابن جريج مل يسمعه من ابن الزبري عندنا ((:  النسائي

:  وقد روى هذا احلديث عن ابن جريج ((:  واستدل النسائي على عدم مساعه منه بقوله
،  ، وخملد بن يزيد ، وحممد بن ربيعة ، وابن وهب ، والفضل بن موسى عيسى بن يونس

 وال أحسبه مسعه من أيب الزبري )) حدثين أبو الزبري ((:  وسلمة بن سعيد فلم يقل أحد فيه
٣( )) أعلم وا( .  

  : قد ورد تصريح ابن جريج بالسماع من أيب الزبري من ثالث طرق:  قلت

قال يل أبو  ((:   وفيه قول ابن جريج)) مصنفه ((الرزاق يف  ند عبد ع: األولى
  . )٤( )) ... الزبري

أنا أبو :  أخربنا أبو عاصم عن ابن جريج قال:   عند الدارمي قال: ةـالثاني
  . )٥( ... الزبري

  .  كما مر آنفاًـ )) الكربى (( عند النسائي يف : الثالثة

تمل أن ابن جريج مسعه من الزيات مثّ مسعه من أيب الزبري وذا يتوجه القول بأنه من احمل
، فال يبقى إال أن حكاية السماع مما  إال إذا ثبت انتفاء مساع ابن جريج من أيب الزبري كلياً
ومبا أن األئمة الَّذين نفوا مساع ابن .  وهم فيه النقلة عن ابن جريج أو وهم فيه ابن جريج

 ـ بتصرحيه بالسماع يف بعض طرق هذا احلديث ـ أو بعضهم ـعلموا جريج من أيب الزبري قد 
 مثّ مل يأخذوا به فإن ذلك يدل على انتفاء السماع عندهم إضافة إىل أن ـكالنسائي مثالً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩٤٤٣ رقم ٤/٣٥٨ ( )) امليزان ((ونقله الذهيب يف  ) ٧/١٨٤(  البن عدي )) الكامل ((    )١(
   ) .٧٤٢١م  رق٧/٣٩ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
   ) .٧/٣٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١٨٤٤ رقم ١٠/٢٠٦ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٤(
   ) .٢٢٢٤ رقم ٢/٦١٦ ( )) السنن ((    )٥(
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٥١٩ 

  . ، والعدد األكثر أوىل بالقبول ممن دوم أكثر أصحاب ابن جريج مل يذكروا عنه السماع

 أو ـعلى نفي مساع ابن جريج من أيب الزبري هلذا احلديث وأولئك األئمة الَّذين تتابعوا 
وهم أئمة هذا .  ، وأبو زرعة والنسائي ، وأبو حامت ، وأبو داود اإلمام أمحد:   همـبإطالق 
ال يعول كثرياً على تصريح ابن جريج :  وبالتايل.  وتقليدهم فيما قالوه أوىل.  الشأن

مل يسمع من أيب الزبري فذكره .  ة لهبالسماع من أيب الزبري لنفي األئم هأَن وقد رجح الذَّهيب
مل يسمعه منه إمنا هو عن ياسني الزيات عنه :  رواه ابن جريج عن أيب الزبري فقيل ((:  وقال
  . )١( )) دلَّسه

 ـ إال أا متابعات ليست بالقوية ـوقد تابع ابن جريج يف الرواية عن أيب الزبري ثالثة 
  : وهم

  .  وأشعث بن سوارـ ٣.   واملغرية بن مسلمـ ٢.   سفيان الثوريـ ١

  : فرواه عنه:  فأما طريق سفيان عن أيب الزبري

  . )٢( ، وهو صدوق سيئ احلفظ  مؤمل بن إمساعيلـ ١

أخربنا أبو عروبة حبران حدثنا حممد بن بشار :   فقال)) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
َلْيَس  ((:   قالنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عِن النيب حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدث

  . )٣( )) َعَلى الُمْخَتِلٍس َوال َعَلى الَخاِئٍن َقْطٌع

  . ـ )٤(  وهو صدوق له أوهامـ وخملد بن يزيد ـ ٢

الصمد بن علي بن خملد   بن عبدا أخربنا عبد:   فقال)) الكربى ((أخرجه النسائي يف 
  . ن عن أيب الزبري املكيعن سفيا

  . )٥( مل يسمعه سفيان من أيب الزبري:  قال النسائي

ليشري إىل .  مثّ ساقه من طريق أيب داود احلفري عن سفيان عن ابن جريج عن أيب الزبري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٨٤: ص  ( )) تلخيص العلل املتناهية ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٤٩١٧ رقم ٧/٣١١(     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٧٤١٩ رقم ٧/٣٨(     )٥(
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٥٢٠ 

أن خملد خالفه أبو داود احلفري يف الرواية عن سفيان وأنه إمنا هو عن ابن جريج ال عن أيب 
  . الزبري

  . )١(  كذبه ابن معني وأبو حامت الرازيـبن خالد  يزيد ـ ٣

 من طريق أمحد بن سلمة عنه عن سفيان عن أيب )) تأريخ بغداد ((أخرجه اخلطيب يف 
  . )٢( الزبري بنحوه

٣( )) ... سلمة بن أمحد السمرقندي صاحب مناكري واآلفة من خالد ((:  قال الذَّهيب(  .
  .  يعل به كل الطرق الواردة عن سفيان)) من أيب الزبريمل يسمعه سفيان  ((:  وقول النسائي

  : وأما طريق املغرية بن مسلم عن أيب الزبري

من طريق  )٧( والبيهقي )٦( ووصله النسائي )٥( والترمذي معلقاً )٤( فقد ذكره أبو داود
واملغرية  ((:  قال النسائي.  ثنا املغرية بن مسلم عن أيب الزبري عن جابر:  شبابة بن سوار قال

  . )) ابن مسلم ليس بالقوي يف أيب الزبري وعنده غري حديث منكر

هل روى هذا احلديث عن أيب :   قلت لهـ أي البخاري ـسألت حممداً :  وقال الترمذي
رواه مغرية بن مسلم عن أيب الزبري عن جابر مبثل حديث ابن :  ؟ فقال الزبري غري ابن جريج

  . ري إىل ثبوت هذا الطَّريقوكأن البخاري يش )٨( )) جريج

 بنحوه )) الكربى ((وأما طريق أشعث بن سوار عن أيب الزبري فقد رواه النسائي يف 
  . )٩( )) أشعث بن سوار ضعيف ال حيتج حبديثه ((:  وقال

  . ويظهر أن أقوى هذه املتابعات متابعة املغرية بن مسلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣/٣٦٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .٩/١٣٥ ( )) تأريخ بغداد ((    )٢(
   ) .٢/١٨٨ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٢/٥٤٣ ( )) سننه ((يف     )٤(
   ) .٤/٤٢ : ( )) سننه ((يف     )٥(
   ) .٧٤٢٥ رقم ٧/٤٠ ( )) الكربى ((يف     )٦(
   ) .١٧٧٨٣ رقم ٨/٤٥٢ ( ))سنن الكربى  ال((يف     )٧(
   ) .٦١١: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٨(
   ) .٧٤٧٢ رقم ٧/٤٠(     )٩(
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٥٢١ 

وقد .   فيخشى من تدليسهوأبو الزبري مدلس مشهور ومل يصرح بالسماع عن جابر
  . عمرو بن دينار:  تابعه يف روايته عن جابر

 ا  بن الفضل الكالعي وعبدا  عن حممد بن عبيد)) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
الرزاق عن ابن  حدثنا عبد:  حدثنا مؤمل بن إهاب قال:  ابن أمحد بن موسى كالمها يقول
  . )١(  وذكرهينار عن جابر أَنَّ النيب جريج عن أيب الزبري وعمرو بن د

فلم يذكر عمراً أحد من األئمة ومل يورد .  ومتابعة عمرو أليب الزبري هذه غريبة:  قلت
مثّ أن .  هذه املتابعة إال ابن حبان ولو علم ا األئمة لتناقلوها ليتقوى ا حديث أيب الزبري

صدوق له :  ومؤمل بن إهاب.  بغري عمرو.  )٢( )) فهمصن ((الرزاق يف  هذا احلديث عند عبد
  . )٣( أوهام

وأخرج ابن ماجه شاهداً له من حديث املفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن 
:   يقول امسعت رسول :  الرمحن بن عوف عن أبيه قال شهاب عن إبراهيم بن عبد

  . )٥( )) إسناده صحيح ((:  ال ابن حجر، ق )٤( )) َلْيَس َعَلى اْلُمْخَتِلِس َقْطٌع ((

وأن .  ومل يسلم شئ منها من ضعف.   أن حديث جابر تعددت طرقه: وملخص القول
 بن وهب ا وأن عبد.   إمنا يعرف متنه من حديث جابرـ حديث الباب ـحديث أنس 

  : روى هذا احلديث من طريقني

س مرفوعاً وهو الَّذي وقع فيه التفرد رواه عن يونس عن الزهري عن أن: الطَّريق اَألول 
  .  بن وهب عليه أحدا ومل يتابع عبد

  . رواه عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر مرفوعاً وتابعه عليه اجلماعة:  والطَّريق الثَّاين

.  وهنا يرد احتمال أن الطَّريق اَألول الَّذي وقع يف التفرد منقلب عن الطَّريق الثَّاين
  . وحيتمل أن كالً منهما حديث قائم بذاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٤٥٧ رقم ١٠/٣١٠(     )١(
   ) .١٨٨٤٤ رقم ١٠/٢٠٦(     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .٢٥٩٢ رقم ٢/٨٦٤ ( )) سنن ابن ماجه ((    )٤(
   ) .٤/٦٦ ( )) التلخيص احلبري ((    )٥(
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٥٢٢ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

أعرض أهل العلم عن هذا احلديث مع صحة ظاهر إسناده ومل خيرجه إال الطرباين وهو 
وقد .  ـ وإن مل يصرحوا بذلك ـمتأخر عن األئمة يف الزمن وهذا يشري إىل إنكارهم له 

، فال تنبغي الرواية إال من كتاب فإين  ريب جداً مع عدالة رواتهغ ((:  ذكره الذَّهيب وقال
كأنه يشري إىل إسناده من :  قلت.  )١( )) ، وللمنت إسناد غري هذا أرى ابن وهب وهم فيه

  . حديث جابر

: א

تفرد أيب معمر عن ابن وهب ذا اإلسناد اجلليل وهذا املنت املشتمل على حكم   ـ ١
فهذا التفرد يستغرب إذ لو رواه يونس عن الزهري عن أنس .   باحلدودشرعي يتعلق

  . العتىن الرواة بنقله

 واملعىن أَنه مل )) ... أملى علي ابن وهب من حفظه عن يونس ((:  أن أبا معمر قال  ـ ٢
  . على ما أشار إليه الذَّهيب آنفاً.  ميله من كتاب فوهم فيه

:  قال) عن ابن جريج (  على ابن وهب فبدالً من أن يقول ال يبعد أَنه انقلب إسناده  ـ ٣
  . بسبب روايته له من حفظه) عن يونس عن الزهري  (

 ـ عقيب حديث أيب الزبري عن جابر ـ )) الدراية ((فابن حجر ذكره يف :  ومنهم من قبله
تبعه و.  )٢( ))  عن أنس كحديث جابر ورجاله ثقات)) األوسط ((وللطرباين يف  ((:  وقال

  . )٣( )) فالسند صحيح ((:  األلباين فقال

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده  ـ ١
 عن حديث جابر ـقال الترمذي .  ، وعليه العمل أن متنه معروف من حديث جابر  ـ ٢

  . )٤( )) والعمل على هذا عند أهل العلم ((:  ـالَّذي وافق متنه منت هذا احلديث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤٨٩ ـ ١٥/٤٨٨ ( )) السير ((    )١(
   ) .٦٨١ رقم ٢/١١٠ ( )) الدراية ((    )٢(
   ) .٤٨٧( سبق ص     )٣(
   ) .٤/٤٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
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٥٢٣ 
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، والتفرد مظنة الوهم ولو رواته  أن صحة اإلسناد ال تكفي لتصحيح املنت  ـ ١
  . ثقات كلهم

أن تفرد الراوي حبديث عن شيخ مشهور جيمع حديثه أمر مستغرب ويزداد األمر   ـ ٢
غرابة إذا تضمن ذلك احلديث حكماً متس احلاجة إىل معرفته وتتوافر الدواعي على 

  . فإن ذلك مما يستدل به على خطئه ورد تفرده به.  نقله

، ولرمبا عد متابعة أو شاهداً  انقالب السند على الراوي:  أن من أسباب التفرد  ـ ٣
ومن هنا وجب االعتناء باملتابعات ومتحيصها قبل .  ، وعائد إليه ألصله وهو منقلب عنه

  . مبوجبها احلكم

ولعل أبا معمر .  هذا ولعله لوضوح خطئه فيهمل يتداول األئمة حديث ابن وهب   ـ ٤
أملى علي ابن وهب من حفظه عن  ((:  يشري إىل احتمال ومهه فيه حينما قال

مثّ ازدادت وضوحاً بتفرد ابن وهب به عن يونس .   فدل بذلك على علته)) ... يونس
  . حديثه وهو ممن جيمع

 تنبغي الرواية إال من كتاب فإين ، فال غريب جداً مع عدالة رواته ((:  قول الذَّهيب  ـ ٥
يدل سياق كالمه على أَنه أطلق الغرابة مضمنها اإلعالل  )١( )) أرى ابن وهب وهم فيه

  . )) وهم فيه ((:  والرد ال جمرد الوصف على ما يدل عليه قوله

  . ـ كحال هذا احلديث ـقد ينسب التفرد لراو معني واحلمل فيه على شيخه   ـ ٦

قبول ابن حجر وتصحيح األلباين هلذا احلديث أما يتساحمان يف القبول ومل أشار   ـ ٧
  . يستدال بالتفرد وإعراض األئمة عنه على ما فيه من علَّة

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٨٩ ـ ١٥/٤٨٨ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )١(



  

٥٢٤  

æìqýrÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن عمر بن علي  ) ٦٩٤ رقم ٧٨ ـ ٣/٧٧ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

العزيز بن صهيب عن انس بن مالك  د بن عامر حدثنا شعبة عن عبدحدثنا سعي:  املقدمي
َمْن َوَجَد َتْمًرا َفْلُيْفِطْر َعَلْيِه ، َوَمْن ال َفْلُيْفِطْر  ((:   اقال رسول :  قال

   .)) َعَلى َماٍء ، َفِإنَّ اْلَماَء َطُهوٌر

وهو .  بن عامرحديث أنس ال نعلم أحداً رواه عن شعبة مثل هذا غري سعيد :  وقال
وقد .  العزيز بن صهيب عن أنس حديث غري حمفوظ وال نعلم له أصالً من حديث عبد

روى أصحاب شعبة هذا احلديث عن شعبة عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن 
 يبِن النالرباب عن سلمان بن عامر عوهكذا .   وهو أصح من حديث سعيد بن عامر

عن حفصة بنت سريين عن سلمان ومل يذكروا فيه شعبة عن رووا عن شعبة عن عاصم 
والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغري واحد عن عاصم األحول عن .  الرباب

عن أم الرائح بنت :  وابن عون يقول.  حفصة بنت سريين عن الرباب عن سلمان بن عامر
  . والرباب هي أم الرائح.  صليع عن سلمان بن عامر

א א : א
سعيد بن عامر الضبعي أبو حممد البصري ثقة صاحل وقال أبو حامت رمبا وهم من  ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  التاسعة مات سنة مثان ومئتني وله ست ومثانون

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٣٣٥:  ص ( )) العلل الكبري ((أخرجه من هذا الطَّريق الترمذي يف 

  .  )٣٣٠٣ رقم ٣/٣٧١ ( )) الكربى ((والنسائي يف 

صحيح على شرط الشيخني  ((:  وقال ) ١/٤٣١ ( )) املستدرك ((وأخرجه احلاكم يف 
وأخرجه .   )٧٩١٩ رقم ٤/٢٣٩ ( )) الكربى ((البيهقي يف :   ومن طريقه)) ومل خيرجاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .))ريب  التق((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٥٢٥ 

حممد بن إسحاق :  قمن طري ) ١٠٣٢ رقم ٤٢٦:  ص ( )) الصغري ((الطرباين يف 
  . )) مل يروه عن شعبة إال سعيد بن عامر ((:  وقال.  الصاغاين

  . عن سعيد بن عامر به) املقدمي والصاغاين : (  كالمها

אאא W 
العزيز بن صهيب  مل يتابع سعيد بن عامر أحد يف رواية هذا احلديث عن شعبة عن عبد

  . ـوغريه  كما قال الترمذي ـعن أنس 

وقد روى سعيد بن عامر هذا احلديث بلفظه من طريق آخر فقد رواه عن شعبة عن 
 يبِن النخالد احلذاء عن حفصة بنت سريين عن سلمان بن عامر ع .  

وإبراهيم بن  )١( حممد بن حيىي الذهلي:  رواه عن سعيد بن عامر ذا اإلسناد
عن شعبة :  مرة قال:  اه عن شعبة على وجهنيوذا يكون سعيد بن عامر رو )٢( يعقوب
عن شعبة عن خالد احلذاء عن حفصة :  ومرة قال...  العزيز بن صهيب عن أنس عن عبد

  ... عن سلمان بن عامر

  . ومل أقف على من تابع سعيد بن عامر يف روايته عن شعبة عن خالد عن حفصة

  . فيكون سعيد قد تفرد عن شعبة يف الطريقني

.  رد احتمال أَنه عند شعبة على الوجهني ؛ ألنَّ شعبة من املكثرين من الشيوخوهنا ي
فأي االحتمالني .  ويرد احتمال آخر أَنه عنده على وجه واحد وأن سعيد بن عامر وهم فيه

؟ وعادة ما يستدل على الوجه الصحيح يف ذلك بالنظر للحديث عند أصحاب  هو الصحيح
مثّ النظر للحديث عند شيخ شعبة ومن فوقه ليعرف .  وا سعيداً الرواية عنهشعبة الَّذين شارك
هشام بن :  وقد وجد أن شعبة روى هذا احلديث أيضاً عن.  خمرج احلديث

  .  بهكالمها عن حفصة عن سلمان بن عامر عِن النيب  )٤( وعاصم األحول )٣( حسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥١٤ رقم ٨/٢٨١ ( )) صحيح ابن حبان ((    )١(
   ) .٣٣٠٢ رقم ٣/٣٧١ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٢(
   ) .٣٣٠٠ رقم ٣/٣٧٠ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٣(
والطرباين  ) ٣٣٠١ رقم ٣/٣٧٠ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١٧٨٤٥ رقم ٤/٢١٥ ( )) مسنده ((أمحد يف     )٤(

   ) .٦١٩٧ رقم ٦/٢٧٣ ( )) الكبري ((يف 
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٥٢٦ 

العزيز بن  عبد:  ث أربعة شيوخ هميكون قد ورد لشعبة يف هذا احلدي:  وعلى هذا
تتابع .   وهشام بن حسان وعاصم األحولـ ذكرمها سعيد بن عامر ـصهيب وخالد احلذاء 

 على روايته عن حفصة بنت سريين عن ـ )١( خالد وهشام وعاصم:   وهمـثالثة منهم 
 يبِن النسلمان بن عامر ع .  

 علماً )) ... حفصة عن سلمان بن عامر ((:  إال أين مل أقف على من تابع شعبة يف قوله
  . بأا وردت عنه من عدة من أصحابه مما يدل على ثبوا عنه

  : أما الطَّريق الَّيت توبع عليها شعبة يف رواية هذا احلديث

 عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن الرباب عن عمها ـ أي شعبه ـفروايته 
 يبِن النسلمان بن عامر ع )الرباب:  فزاد يف هذا اإلسناد )٢ .  

 مجع من ـ بذكر الرباب بني حفصة وسلمان ـوقد تابع شعبة عن عاصم ذا اإلسناد 
حممد بن خازم :  وأبو معاوية )٤( وسفيان بن عيينة )٣( سفيان الثوري:  أصحاب عاصم منهم

  . )٧( رالعزيز بن املختا وعبد )٦( ومحاد بن زيد )٥( الواحد بن زياد وعبد

 ـ وذكر فيها الرباب ـفرواية شعبة عن عاصم الَّيت وافق فيها اجلماعة :  و بناء عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )) الكربى ((محمد بن جعفر ـ غندر ـ أخرجه النسائي يف : رواه عن شعبة عن عاصم ـ ذا اإلسناد     )١(

 إذا اختلفت الناس يف حديث ((: وهو من اثبت الناس يف شعبة قال ابن املبارك  ) ٣٣٠١ رقم ٣/٣٧٠ (
 )) هو أحب إيلّ من عبد الرمحن بن مهدي يف شعبة ((:  ، وقال ابن املديين ))فكتاب غندر حكيم بينهم شعبة 

 )) الكبري ((مسلم بن إبراهيم ـ كما عند الطرباين يف : وتابع غندر عن شعبة  ) ٩/٩٦: ذيب التهذيب  (
  .ومل يذكر شعبة الرباب : وقال  ) ١٧٨٥٤ رقم ٦/٢٧٣ (

 ٤/٢٣٩ ( )) الكربى ((البيهقي يف : ومن طريقه  ) ١١٨١ رقم ١٦٣: ص  ( ))اود الطيالسي  أبو د((    )٢(
 هكذا وجدته يف املسند قد أقام إسناده أبو داود وقد رواه محمد بن غيالن عن أيب ((: وقال  ) ٧٩١٨ رقم

 عن شعبة فغلط داود دون ذكر الرباب وروي عن روح بن عبادة عن شعبة موصوالً ورواه سعيد بن عامر
   .))إسناده  يف

   ) .٦٩٥ رقم ٧٩ ـ ٣/٧٨ ( )) الترمذي ((    )٣(
   ) .٣٠٦ رقم ٣/٣٧٢) : ( الكربى (  يف )) النسائي ((و  ) ٦٩٥ رقم ٧٩ ـ ٣/٧٨ ( )) الترمذي ((    )٤(
   ) .١٦٢٢٣ رقم ٤/١٨ ( )) أمحد ((و  ) ٦٩٥ رقم ٧٩ ـ ٣/٧٨ ( )) الترمذي ((    )٥(
   ) .٧٩١٧ رقم ٤/٢٣٩ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ١/٤٣١ ( )) املستدرك ((احلاكم يف     )٦(
   ) .٣٣٠٥ رقم ٣/٣٧٢ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٧(
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 ال سيما وفيمن خالفه فيها ـ وليس فيها ذكر الرباب ـترجح على روايته الَّيت انفرد ا 
.  )١( ))  أحفظ لإلسناد وأمساء الرجال من شعبةـ يعين الثوري ـسفيان  ((:  الثوري قال أمحد
أحفظ من شعبة وإذا اختلف شعبة والثوري ) أي سفيان ( وهو  ((:  وقال أبو حامت

  . )٢( )) فالثوري

ورواه عن هشام مجع .  هشام بن حسان:  ـ بذكر الرباب ـوتابع عاصماً عن حفصة 
ومحاد بن  )٥( وقران بن متام )٤( وابن علية )٣( الرزاق عبد:  من أصحابه منهم

وذا يكون هشام بن .  )٨( ويوسف بن يعقوب السدوسي )٧( ن احلارثوخالد ب )٦( مسعدة
 فاسقط الرباب ورواه عنه ـ كما سبق ـفقد رواه عنه شعبة .  حسان قد اختلف عليه فيه

  .  فأثبتوهاـ كما مر آنفاً ـمجع من أصحابه 

عن فظهرت خمالفة شعبة فيما انفرد به .  ورواية اجلماعة تقدم على ما انفرد به شعبة
  . عاصم وفيما انفرد به عن هشام بن حسان إذ مل يذكر الرباب

ويعلم ذا أن رواية سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد احلذاء عن حفصة عن سلمان 
  . وال أدري من الواهم فيها سعيد أم شعبة.  تصح ؛ إذ أا مل يذكر فيها الرباب ال

وأنه اخطأ يف عدم ذكره الرباب وأشار الترمذي إىل أن شعبة مل يضبط هذا احلديث 
 عن شعبة عن ـ أي أصحاب شعبة ـرووا  ((:  فقال.  واستدل على ذلك مبخالفة غريه له

والصحيح ما .  عن الرباب:  عاصم عن حفصة بنت سريين عن سلمان ومل يذكر فيه شعبة
سريين عن عن عاصم األحول عن حفصة بنت :  رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغري واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٧٩ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١/٦٦ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .٦١٩٥ رقم ٦/٢٧٣ ( )) الكبري ((الطرباين يف     )٣(
وابن  ) ١٦٢٢٣ رقم ٤/١٨( أمحد : ومن طريقه  ) ٧٥٨٦ رقم ٤/٢٢٤ ( )) املصنف ((وعبد الرزاق يف     )٤(

   ) .٣٥١٥ رقم ٨/٢٨١ ( )) صحيحه ((ماجه يف 
   ) .٣٣١٠ رقم ٣/٣٧٢ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٥(
   ) .٣٣٠٩ رقم ٣/٣٧٣ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٦(
   .٣٣١٠ رقم ٣/٣٧٣ ))ى  الكرب((النسائي يف     )٧(
   ) .٣٣١٢ رقم ٣/٣٧٣ ( )) الكربى ((النسائي يف     )٨(
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٥٢٨ 

  . )٢( )١( )) الرباب عن سلمان بن عامر

 هو حديث )) ...ِإَذا َأْفَطَر َأَحُدُآْم َفْلُيْفِطْر َعَلى َتْمٍر  ((فحديث :  وبالتايل
.  ومل أقف عليه من حديث أنس.  حفصة بنت سريين عن الرباب عن سلمان بن عامر

  . وكأن هذا منقلب عن ذاك

 ُيْفِطُر َآاَن النَِّبيُّ  ((:  حديثٌ مشابه له وهو قوله إال أَنه قد ورد عن أنس 
َقْبَل َأْن ُيَصلَِّي َعَلى ُرَطَباٍت ، َفِإْن َلْم َتُكْن ُرَطَباٌت َفُتَمْيَراٌت ، َفِإْن َلْم 

.  )٤( وقتادة )٣( ثابت:   رواه عن أنس)) َتُكْن ُتَمْيَراٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء
وحديث سعيد بن عامر عن ابن صهيب قول وبينهما تشابه يف األلفاظ وهذا احلديث فعل 

  . قد حيصل بسببه االشتباه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٥٣٧ ( )) العلل ((وصحح هذا الطريق أبو حامت الرازي كما يف  ) ٦٩٤ رقم ٣/٧٨ ( )) سنن الترمذي ((    )١(

   ) .٦٨٧رقم 
 ذيب ((قد أشار املزي يف و. فإذا مل يثبت حديث حفصة عن سلمان فإن ذلك يستتبع نفي مساعها منه     )٢(

إن كان ) س (  روى عن سلمان بن عامر ((: إىل احتمال عدم مساعها منه بقوله  ) ٣٥/١٥٢ ( ))الكمال 
إا روت عن :  قيل ((: يف قوله  ) ١٢/٤٠٩ ( )) ذيب التهذيب (( وكذلك ابن حجر يف ))حمفوظاً 
والسماع الَّذي رتب .  غري هذا احلديث الَّذي مل يثبت ومل أجد هلا عنه.  ـ بصيغة التمريض ))...  سلمان

ال يصح؛ ألن الراوي الَّذي نسب له مساع ما مل يسمع إذا أدخل يف : على حديث ال يصح ينبغي أن يقال عنه 
: وهلذا يقال . تالمذة ذلك الشيخ ومل ينبه إىل عدم صحة مساعه منه قد يوهم ذكره أن روايته عنه متصلة 

ة عن سلمان إضافة إىل كونه قد تفرد به شعبة وخالف غريه بإسقاط الرباب فإنه منقطع لعدم حديث حفص
فعلة التفرد مع املخالفة هي اليت دلّت على اخلطأ يف قوله . ثبوت مساع حفصة من سلمان من غري هذا الطريق 

وهلذه نظائر يف . القول بإثبات الوهم وإمنا نتجت علَّة االنقطاع بعد .  ال علَّة االنقطاع ))حفصة عن سلمان  ((
  .األحاديث اليت تقلب أسانيدها وال حترر علتها 

 حسن غريب: وقال  ) ٦٩٦ رقم ٣/٧٩(  )) الترمذي ((و  ) ٢٣٥٦ رقم ١/٧١٩ ( )) أبو داود ((    )٣(
 ( ))ربى  الك((والبيهقي يف  ) ١/٤٣٢ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف  ) ١٢٦٥٩ رقم ٣/١٦٤ ( )) أمحد (( و

. عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس به : من طريق  ) ٧٩٢٠  رقم٢٣٩١٤
 أكثر عن (( ) : ٢/٩٦ ( )) ذيب التهذيب ((وحديث جعفر عن ثابت متكلم فيه قال ابن املديين ـ كما يف 
   .)) ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكري عن ثابت عن النيب 

 مل يكن يصلي املغرب حتى يفطر ولو على شربة ((: بلفظ  ) ٧٩٢١ رقم ٤/٢٣٩ ( )) الكربى ((البيهقي يف     )٤(
 )) ذيب التهذيب ((قال ابن أيب خيثمة ـ كما يف .  من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عنه ))ماء 

   .)) أثبت الناس يف قتادة سعيد بن أيب عروبة (( ) : ٤/٦٣ (
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٥٢٩ 

sí†§a@aˆèi@ŠßbÇ@åi@†îÈ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

حديث  ((:   وأعله بقوله)) سننه ((وأخرجه الترمذي يف .  مل خيرجه الشيخان وال أحدمها
، وال  غري سعيد بن عامر وهو حديث غري حمفوظأنس ال نعلم أحداً رواه عن شعبة مثل هذا 

وقد روى أصحاب شعبة هذا .  العزيز بن صهيب عن أنس نعلم له أصالً من حديث عبد
احلديث عن شعبة عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن الرباب عن سلمان بن 

 يبِن النعامر ع١( )) ...  وهو أصح من حديث سعيد بن عامر( .  

الصحيح حديث :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  )) العلل الكبري (( وقال يف
 يبِن النشعبة عن عاصم عن حفصة بنت سريين عن سلمان بن عامر ع )وحديث .  )٢

  . )٣( )) سعيد بن عامر وهم

العزيز بن صهيب خطأ والصواب الَّذي  حديث شعبة عن عبد ((:  وقال النسائي
حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد احلذاء عن حفصة عن :  والذي قبله هو )٤( )) قبله

 يبِن النسلمان بن عامر ع (( )٥( .  

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

العزيز بن  تفرد سعيد بن عامر عن بقية أصحاب شعبة ذا احلديث من طريق عبد  ـ ١
  . صهيب عن أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٩٤ رقم ٧٨ ـ ٣/٧٧ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
.   كثرمواليت خالف فيها من هو مثله يف احلفظ معالرباب : ظاهره أنه يصحح رواية شعبة اليت مل يذكر فيها     )٢(

وحيتمل أنه قصد حديث عاصم عن حفصة بقطع النظر عما فيه من اختالف وهذا هو . وهذا مستبعد منه 
وهذا . نه أورده يف مقابلة حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب املعلول األقرب بداللة أ

فيما روى عنه :  قال البخاري ((: حيث قال  ) ٧٩١٩ رقم ٤/٢٣٩ ( )) الكربى ((هو الَّذي فهمه البيهقي يف 
 ، ))بنت سريين حديث سعيد بن عامر وهم يهم فيه سعيد والصحيح حديث عاصم عن حفصة : أبو عيسى 

والبيهقي يرى أن حفصة تروي عن الرباب بداللة أنه قال عن رواية أيب داود الطيالسي عن شعبة ـ واليت ذكر 
 ( )) سننه الكربى (( ـ كما يف )) هكذا وجدته يف املسند وقد أقام إسناده أبو داود ((: فيها الرباب ـ 

  .ا نقله عنه الترمذي لبينه ولو فهم خالف ذلك من البخاري مم ) ٧٩١٨ رقم ٤/٢٣٩
   ) .٣٣٦: ص (     )٣(
   ) .٣٠٣ رقم ٣/٣٧١ ( )) السنن الكربى ((    )٤(
  .يقال يف كالم النسائي حنو ما قيل يف كالم البخاري السابق     )٥(
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٥٣٠ 

ظه عن شعبة من غري هذا أن أصحاب شعبة تتابعوا على رواية هذا احلديث بلف  ـ ٢
وإمنا رووه عنه عن عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن الرباب عن .  الطَّريق

 يبِن النسلمان بن عامر ع ومنهم من رواه عنه عن عاصم وهشام بن حسان وخالد 
 واحلديث ـ والصحيح إثباا ـ بإسقاط الرباب ـاحلذاء عن حفصة عن سلمان بن عامر 

  . الرباب أو بإسقاطها هو حديث شعبة الَّذي قصده سعيد بن عامر فأخطأ فيهبإثبات 

أن شعبة تابعه على روايته حديث حفصة مجع من احلفاظ مما يدل على أن احلديث   ـ ٣
  .  كما قال سعيد بن عامرـحديثُها عن الرباب عن سلمان وليس حديث أنس 

ِإنه ال .  من عدة طرق قيلإن شعبة كثري الشيوخ فال يستغرب أن يرويه :  فإن قيل  ـ ٤
وال نعلم له أصالً  ((:  العزيز بن صهيب وهذا معىن قول الترمذي يعرف من حديث عبد

  . )١( )) العزيز بن صهيب عن أنس من حديث عبد

 ُيْفِطُر َقْبَل َأْن ُيَصلَِّي َعَلى َآاَن النَِّبيُّ  ((:  أن أنساً ورد عنه أَنه قال  ـ ٥
ِإَذا  ((:  وما رواه سعيد بن عامر إمنا هو من قوله .  هذا من فعله  و)) ...َتَمَراٍت 

 وبينهما تقارب يف املعىن ميكن أن حيصل )) َأْفَطَر َأَحُدُآْم َفْلُيْفِطْر َعَلى َتْمٍر
  . بسببه االشتباه والوهم

ان يف وك ((:   إال أن أبا حامت قال عنهـ مع كونه ثقة ـ املتفرد ـأن سعيد بن عامر   ـ ٦
عن شعبة :  وجه قال فيه:  ، مثّ إن سعيداً قد رواه على وجهني )٢( )) حديثه بعض الغلط

.  عن خالد احلذاء عن حفصة بنت سريين فوافق اجلماعة يف روايته له من طريق حفصة
وحاله مع القول .  العزيز بن صهيب عن أنس فخالفهم ووجه قال فيه عن شعبة عن عبد

هذا التنوع يف الرواية فيعد ذلك من اضطرابه ويجعل الصواب ما وافق بأنه يهم ال حتتمل 
 غندر ـفيه اجلماعة السيما مع خمالفته لألكثر واألحفظ عن شعبة وفيهم حممد بن جعفر 

  . )٣( )) الزم شعبة عشرين عاماً (( والذي ـ

صحيح على شرط :  وقد اخرج احلاكم هذا احلديث وصححه يف املستدرك فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )٤٩٦( سبق ص     )١(
  . ) ٤/٤٩ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
  ) .املعىن  ٨ ـ ٥/ ٢٥ ( )) ذيب الكمال ((    )٣(



æìqýrÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــ

  

٥٣١ 

  . )١( خني ومل خيرجاه ووافقه الذَّهيبالشي
@éÛìjÓ@åöaŠÓëـ@ŠèÄí@bàîÏ@ـïç@ Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده إذ كل رواته ثقات وروى بعضهم عن بعض  ـ ١

َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  احلاكم كما صححه فقد صحح ما رواه ثابت عن أنس  ـ ٢
 َآاَن َال ُيَصلِّي  ((:  عن أنس ، وأتبعه حبديث قتادة )) ... ُيْفِطُر َعَلى ُرَطَباٍت

وكأنه أوردمها ليبني أن  )٢( )) الَمْغِرَب َحتَّى ُيْفِطَر َوَلْو َعَلى َشْرَبٍة ِمْن َماء
.  العزيز بن صهيب قد تابعه قتادة وثابت عن أنس وأن عبد.  للحديث عن أنٍس أصالً

ن فيكو.  وكذلك أخرج حديث حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر وصححه
ويظهر أَنه مل يراِع ما .  ولعله ألجل ذلك حكم بصحته.  شاهداً لصحة حديث أنس

العزيز  ذكره أهل العلم من أن حديث أنس الَّذي رواه سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد
ألجل ذلك نص على تساهله .  ـ على ما سبق بيانه ـقد وهم فيه سعيد مع كونه ثقة 

  . )٣( ارمحه 

@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß Z@ @

فسعيد بن عامر قلب إسناد حديث حفصة عن .  أن قلب اإلسناد من أسباب التفرد  ـ ١
العزيز عن أنس فحصل تفرده به عن بقية أصحاب  الرباب عن سلمان وجعله عن عبد

اً إال بالنص عليها من األئمة فإن مل يتفطن هلذه العلّة اخلفية الَّيت ال يعلم مثلها غالب.  شعبة
كما .   شاهداً حلديث سلمان بن عامرـ املعلول ـ فقد يجعل حديث أنٍس هذا ـالنقّاد 

  . فعل احلاكم

  .  حتى وإن كان املتفرد ثقةـأكدت دراسة هذا احلديث أن التفرد مظنة اخلطأ   ـ ٢

ويؤخذ .   تدرك ا العلّةإن حصر مرويات الراوي ومعرفتها ملن أهم الوسائل الَّيت  ـ ٣
العزيز بن صهيب عن  وال نعلم له أصالً من حديث عبد ((:  هذا من قول الترمذي

.  العزيز عن أنس حمصورة وليس منها هذا احلديث  إذ ظاهر هذا أن مرويات عبد)) أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٣١ ( )) املستدرك ((    )١(
   ) .١/٤٣١ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٣١٢: (  البن حجر )) النكت ((: ينظر     )٣(
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٥٣٢ 

وهذا مما تفوق به منهج النقد عند أئمة هذا الشأن وفارقوا به من جاء بعدهم ممن مل 
  . حيصروا مرويات الراوي عن شيخه

  . التفرد مع املخالفة من أهم القرائن الدالة على العلّة يف احلديث الفرد  ـ ٤
استقرار األحاديث وشهرا عن رواا بأسانيد معينة جتعل الناقد يستغرب أو ينكر ما   ـ ٥

ا ويؤخذ هذا من عداها السيما إن كانت من األحاديث األفراد الَّيت مل يتابع عليها رواته
 وحنوه قولُ )) ... الصحيح حديث شعبة عن عاصم عن حفصة ((:  قول البخاري

  . النسائي
أن احلديث الفرد الَّذي أخطأ فيه راويه ال يتقوى باملتابعات والشواهد كهذا احلديث   ـ ٦

اهد وحقيقة األمر أن ما يبدو أَنه ش.  فقد وجدت له متابعات قاصرة مبعناه فلم ينتفع ا
ومن هنا .  ، ما هو إال نفسه ركَّب له راويه إسناداً ليس له فأصبح كأنه حديث آخر له

يظهر أمهية علم العلل والنظر فيها قبل احلكم على احلديث بناء على ظاهر إسناده وأن له 
  . متابعات وشواهد
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٥٣٣ 

  

  

  



  

٥٣٤  

æìqýrÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان الثوري عن :   )٢٢٨ رقم ١/١٠٨( قال أبو داود 

 َيَناُم َوُهَو ُجُنٌب َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((: أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت 
   .)) ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء

ثنا احلسن بن علي الواسطي قال مسعت يزيد بن هارون يقول هذا احلديث وهم :  وقال
  .  أيب إسحاقيعين حديث

  . )١( مل يروه ذا اللفظ غري أيب إسحاق السبيعي:  قلت

א א : א
 بن عبيد اهلمداين أبو إسحاق السبيعي ، ثقة مكثر عابد ، من ا عمرو بن عبد ((
ثقة :  ، واألسود بن يزيد )٢( )) ع.  ، اختلط بآخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة الثالثة

  . )٣( همكثر فقي

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ٨/٢١٢ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ١١٨ رقم ١/٢٠٢( احلديث أخرجه الترمذي 
  . من طريق األعمش ) ٩٠٠٣رقم 

 ١٩٩:  ص( ، وأبو داود الطيالسي  ) ١١٩ رقم ١/٢٠٢( وأخرجه الترمذي 
  . من طريق سفيان الثوري ) ١٥١٢ رقم ٣/٨٥١( ، وإسحاق بن راهويه  ) ١٣٩٧ رقم

  . من طريق إمساعيل بن أيب خالد ) ٢٥١٢٦ رقم ٦/١٤٦( وأخرجه أمحد 

عن أيب إسحاق ) فيان الثوري وإمساعيل بن أيب خالد ـاألعمش وس( كلهم 
  . به السبيعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واألحاديث فقد ذكر هذا احلديث  ) ٣٨٧: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((وقد أشار احلاكم إىل ذلك يف     )١(

   .)) وأخبار املدينني والكوفيني متفقة على الوضوء وأخبار أيب إسحاق السبيعي معارضة هلا ((: املخالفة له وقال 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٥٣٥ 

  :  بألفاظ مقاربة منهمـوقد رواه عن أيب إسحاق أيضاً آخرين 

 وثب فإن كان به حاجة مثّ يرجع إىل فراشه فإذا أذن املؤذن ((:  ويف حديثه:  شعبة  ـ ١
  . )) اغتسل وإال توضأ وخرج

 ٣/٢٣٠( والنسائي .  ـ واللفظ له ـ ) ١٠٩٥ رقم ١/٣٨٥( أخرجه البخاري    
  . )) ... فإذا كان له حاجة أمل بأهله فإذا مسع اآلذان وثب ((:  وزاد ) ١٦٨٠ رقم

 حاجته مثّ مثّ إن كانت له حاجة إىل أهله قضى ((:  ويف حديثه:  وزهري بن معاوية  ـ ٢
 فأفاض عليه ))  ما قالت قامواوال  (( )) وثب:  ينام فإذا كان عند النداء اَألول قالت

  . )) ... اغتسل:   ما قالتواوال  ((املاء 

 رقم ٦/١٠٢( وأمحد .   واللفظ لهـ ) ٧٣٩ رقم ١/٥١٠( أخرجه مسلم    
  . )) مثّ ينام قبل أن ميس ماء ((:  وزاد ) ٢٤٦٩٩

 َيْقِضي َحاَجَتُه ُثمَّ َيَنأُم ، ُيِفْيُض َآاَن النَِّبيُّ  ((:   وحديثهومطرف  ـ ٣
  . )) َعَلْيِه الَماَء

  .  )٩٠٠٤ رقم ٨/٢١٣ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف 

א : א

ه عن أيب إسحاق على روايت )١( اتفق األعمش وسفيان الثوري وإمساعيل بن أيب خالد  ـ ١
   .)) َيَناُم َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء ((:  بلفظ

  . أَنه ينام قبل االغتسال:  مل يرد يف حديث شعبة  ـ ٢

.  وكذلك ورد يف حديث مطرف.  )) قضى حاجته مثّ ينام ((:  وحديث زهري فيه  ـ ٣
مثّ ينام قبل أن ميس  ((:  زهري عند أمحدإال أَنه ورد يف رواية .  وال ينفي ذلك أَنه يتوضأ

  .  ومل يوردها مسلم وكأنه حذفها عمداً)) ماء

أن هذا االختالف يشري إىل أن أبا إسحاق مل يضبط هذا احلديث عن األسود   ـ ٤
  . يزيد ابن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاق رواية إلمساعيل بن أيب خالد عن أيب إس ) ٩٠٠٥ رقم ٨/٢١٣ ( )) الكربى ((ورد عند النسائي يف     )١(

   .)) ينام وهو جنب  ا كان رسول ((:  بلفظ
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٥٣٦ 

אאא W 
  : شارك أبا إسحاق يف الرواية عن األسود عن عائشة

 ِإَذا َآاَن ُجُنًبا َفَأَراَد َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  هولفظ حديث:  إبراهيم النخعي  ـ ١
رواه شعبة عن احلكم عن  . ))  َأْو َيَناَم ؛ َتَوضََّأ ُوُضوَءُه ِللصََّالِة)١( َأْن َيْأُآَل
  . إبراهيم به

  .  )٢١٥ رقم ١/١٠٧( وابن خزمية  ) ٣٠٥ رقم ١/٢٤٨( أخرجه مسلم    

 ُيْجِنُب ُثمَّ َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  ظ حديثهولف.  الرمحن بن األسود وعبد  ـ ٢
  . )) َيَتَوضَُّأ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة ، ُثمَّ َيَناُم َحتَّى ُيْصَبَح

  .  )١٨٢:  ص ( )) التمييز ((أخرجه مسلم يف 

رويا عن األسود الوضوء قبل ) الرمحن بن األسود  إبراهيم النخعي وعبد( فكالمها 
  . النوم

  : ألسود على ذكر الوضوء قبل النوموتابع ا

  .  )٢٨٤ رقم ١/١١٠( أخرجه البخاري .  عروة بن الزبري  ـ ١

  .  )٣٠٥ رقم ١/٢٤٨( أخرجه مسلم .  الرمحن وأبو سلمة بن عبد  ـ ٢

َأَيْرُقُد َأَحُدَنا ! َيا َرُسوَل اللَِّه  ((:   عنه قالاوورد ذلك يف حديث عمر رضي 
   .)) ْم ِإَذا َتَوضََّأَنَع: َوُهَو ُجُنٌب ؟ َقاَل 

وذا تكون  ) ٣٠٦ رقم ١/٢٤٨( ومسلم  ) ٢٨٥رقم ١١٠ /١( أخرجه البخاري 
 ال تعرف من حديث األسود وال من حديث عائشة ومل ترد )) من غري أن ميس ماء ((لفظة 

 يف بعض ألفاظ ـوال تعرف إال من حديث أيب إسحاق السبيعي .  عن غريها من الصحابة
  . ـحديثه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد نقل ابن .  يف هذا احلديث لتفرد احلكم ا وأا ال تعرف من حديث عائشة )) األكل ((أعلت لفظه     )١(

 ترك شعبة حديث احلكم يف اجلنب ((: عن ابن أيب خيثمة عن القطان قال  ) ١/١٤٠ ( )) التخليص ((حجر يف 
 فلعله تركه بعد أن كان حيدث به لتفرده بذكر األكل كما حكاه (() : ابن حجر : (  وقال ))أكل إذا أراد أن ي

   .))... اخلالل عن أمحد 
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٥٣٧ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 ـ مع كونه ثقة ـتتابع األئمة املتقدمون على رد هذا احلديث واحلكم على أيب إسحاق 
قد مسعت :  وقال شعبة.  )١( )) هو وهم ((:  فقد قال عنه سفيان الثوري.  بأنه أخطأ فيه

 يبحديث أيب إسحاق أَنَّ النوقال يزيد بن هارون.  )٢(  كان ينام جنباً ولكين أتقيه  :
وقال أمحد بن .  )٤( )) ِإنه ليس بصحيح ((:  وقال أمحد بن حنبل.  )٣( )) هذا احلديث وهم ((

  . )٥( )) ال حيل أن يروى هذا احلديث ((:  صاحل

لو مل خيالف أبا إسحاق يف هذا إال إبراهيم وحده لكفى ،  ((:  )) علله ((وقال األثرم يف 
  . )٦( )) وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.  الرمحن بن األسود افقه عبدفكيف وقد و

فهذه الرواية عن أيب إسحاق  ((:  وقال مسلم.  )٧( )) ليس بصحيح ((:  وقال أبو داود
  . )٨( )) الرمحن بن األسود جاء خبالف ما روى أبو إسحاق خاطئة وذلك أن النخعي وعبد

َآاَن  (( أَنه وى غري واحد عن األسود عن عائشة عِن النيب وقد ر ((:  وقال الترمذي
وقد روى .   ، وهذا أصح من حديث أيب إسحاق عن األسود)) َيَتَوضَُّأ َقْبَل َأْن َيَناَم

عن أيب إسحاق هذا احلديث شعبة والثوري وغري واحد ويرون أن هذا غلط من أيب 
  . )١٠( )) و معلولوه ((:  وقال ابن حجر.  )٩( )) إسحاق

ïç@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓë Z@ @

  . األسودتفرد أيب إسحاق به عن   ـ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٩١(  البن املنذر )) األوسط ((    )١(
   ) .١١٥ رقم ٢٥٨ / ١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٢(
   ) .١/١٠٨ ( )) سنن أيب داود ((    )٣(
   ) .١٤٠ / ١ ( ))لتلخيص احلبري  ا((    )٤(
   ) .١٤٠ / ١ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .١/١٤١ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
 )) ليس بصحيح: رواية أيب احلسن بن العبد عنه  وقال أبو داود يف ((: وفيه  ) ٣٩١٣(  البن حجر ))فتح الباري  ((    )٧(

.  
   ) .١٨١: ص  ( )) التمييز ((    )٨(
   ) .٢٠٣ / ١ ( )) سنن الترمذي ((    )٩(
   ) .١٢٧ رقم ٤٣: ص  ( )) بلوغ املرام ((    )١٠(
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٥٣٨ 

  . األسودخمالفته ملن شاركه الرواية يف   ـ ٢
  . خمالفته ملا ورد عن عائشة وغريها يف هذا الباب  ـ ٣

  . أن ما تفرد به أبو إسحاق هو أصل  ـ ٤

éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

فهذه األسانيد  ((:   بعد أن ذكرهـ )) معرفة علوم احلديث (( فقد قال يف احلاكم:  منهم
وحديث أيب إسحاق السبيعي صحيح من جهة  ((:  والبيهقي يف قوله.  )١( )) صحيحة كلها

، واملدلس  الرواية وذلك أن أبا إسحاق بني مساعه من األسود يف رواية زهري بن معاوية عنه
، ووجه اجلمع بني الروايتني على وجه   وكان ثقة فال وجه لردهإذا بني مساعه ممن روى عنه

أما .  احلكم ما مجيعاً:  وقد مجع بينهما أبو العباس بن سريج فأحسن اجلمع فقال.  حيتمل
 يبحديث عائشة فإمنا أرادت أَنَّ الن كان ال ميس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر 

  . )٢( )) ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ
وحنن نقول إن هذا كله جائز فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصالة بعد  ((:  وقال ابن قتيبة

اجلماع مثّ ينام ومن شاء غسل يده وذكره ونام ومن شاء نام من غري أن ميس ماًء غري أن 
  . )٤( وكذا صححه ابن حزم.  )٣( )) الوضوء أفضل

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ السلوم ٣٨٧: ( ص     )١(
   ) .٢٨٤ / ١ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
القول بأنه كله جائز ال ينبغي ، ألن اجلواز حكم شرعي : قلت  ) ٢٢٤: ص  ( )) تأويل خمتلف احلديث ((    )٣(

  .يث معلول ، واحلديث املعلول ال ينازع به األحاديث الصحيحة ال يثبت حبد
إال أنه بىن ذلك على أن احلديث أعل خبطأ سفيان بدليل خمالفته لزهري بن معاوية فرد  ) ١/٨٧ ( )) احمللي ((    )٤(

ل أخطأ بال ب: إن هذا احلديث أخطأ فيه سفيان ألن زهري بن معاوية خالفه فيه قلنا :  فإن قيل ((: ذلك قائالً 
 ٢/٢٢١( وقال يف موضع آخر  ))شك من خطأ سفيان بالدعوى بال دليل وسفيان أحفظ من زهري بال شك 

 سفيان أحفظ من زهري ، ولو مل يكن ملا كان يف خالف بعض الرواة دليل على خطأ أحدهم بل الثِّقة ((:  )
 إسحاق أخطأ فيه ومل يعل بسفيان فيما واحلق أن احلديث أعله األئمة بأن أبا . ))مصدق يف كل ما يروى 

 يبني أن منهجه هو قبول ما رواه الثِّقة بإطالق ـ على )) الثِّقة مصدق يف كل ما يروى ((: وقوله .  وقفت عليه
  .ما يفهم من ظاهر العبارة ـ وهذا ليس عليه عمل األئمة املتقدمني 
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٥٣٩ 

  . كن اجلمع بينه وبني األحاديث املخالفة لهأَنه مي  ـ ٢

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

.  هذا احلديث تفرد به أبو إسحاق السبيعي وخالف من شاركه الرواية يف شيخه  ـ ١
فتتابع أئمة هذا .  واحلديث ذا اللفظ ال يعرف من حديث عائشة وال من حديث غريها

أضيف فاحلديث مل يرد ألجل التفرد وحده بل :  وعليه.  لى القول بأنه أخطأ فيهالشأن ع
فالذي .  وإعالل احلديث باملخالفة أقوى من إعالله بالتفرد.  املخالفة:  إليه قرائن أخرى أبرزها

  . صحح هذا احلديث ومل يراع ما فيه من خمالفة حري أن ال يراعي ما فيه من تفرد

 يدل على أَنه ليس كل ما ـ وهو ثقة ـة على رد حديث أيب إسحاق هذا تتابع األئم  ـ ٢
:  ويدل على أن قول ابن حزم.  رواه الثِّقة يقبل بل منه ما يقبل ومنه ما يكون مردوداً

  . ليس على إطالقه )١( )) الثِّقة مصدق يف كل ما يروى ((
 إذا قبلت على إطالقها فإا )) الثِّقة مصدق يف كل ما روى ((ظهر أن هذه العبارة   ـ ٣

؛ ألنَّ كثرياً من العلل جماهلا أحاديث  ، وتضعف نظر الناقد إليه تضعف علم العلل
 ولو كان.  إضافة إىل أا مصادمة الشتراط انتقاء العلّة يف حد احلديث الصحيح.  الثِّقات

  .  هذا القيد معىن يف الصحةقول الثِّقة ال يتطرق إليه اخلطأ والسهو النسيان ما كان الشتراط
:  اختصار احلديث اختصاراً خمالً يتغري به املعىن قال ابن حجر:  أن من أسباب التفرد  ـ ٤

فمن ...  وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب هذا الَّذي رواه عنه شعبة وزهري ((
  . )٢( )) مثّ غلطوه يف ذلك

الثوري وشعبة ويزيد بن هارون وأمحد سفيان :  رد هذا احلديث مجع من األئمة وهم  ـ ٥
وقبله  )٣( ، واألثرم وأبو داود ومسلم والترمذي وغريهم ابن حنبل وأمحد بن صاحل

ومن رده هم أئمة هذا الشأن وتتابعهم يدل على .  احلاكم والبيهقي وابن قتيبة وابن حزم
 مع ـ من صححه ويظهر أن.  )٤( صحة قوهلم وخطأ من خالفهم ممن ليسوا يف مرتلتهم

 ال يعىن كثرياً بالنظر إىل العلل وإمنا يركز على ظاهر اإلسناد وهذه خمالفة ـوضوح علته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤( ، احلاشية  ) ٥٠٩( سبق ص     )١(
   ) .٥٠٦( وقد سبق حديث شعبة وزهري ص  ) ٣/٣٩ ( )) الفتح ((    )٢(
  .وسيأيت ذكرهم يف قول ابن رجب     )٣(
  .يستثىن البيهقي     )٤(
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٥٤٠ 

  . منهجية يف النقد ملنهج املتقدمني
أما حديث أيب إسحاق من رواية الثوري وغريه فأمجع من تقدم من  ((:  يقول ابن مفوز

 إسحاق إىل اليوم وبعض املتأخرين من الفقهاء احملدثني ومن تأخر منهم أَنه خطأ منذ زمن أيب
ال ميس ماء :  الَّذين ال يعتربون األسانيد وال ينظرون الطرق جيمعون بينهما بالتأويل فيقولون

  . )١( )) للغسل وال يصح

وهذا احلديث مما اتفق أئمة احلديث من السلف على إنكاره على  ((:  وقال ابن رجب
ل بن أيب خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأمحد بن حنبل وأبو بكر إمساعي:  أيب إسحاق منهم

أيب شيبة ومسلم بن احلجاج وأبو بكر األثرم واجلوزجاين والدارقطين وحكى ابن عبد الرب 
ال حيل  ((:  وقال أمحد بن صاحل املصري احلافظ...  هو خطأ:  عن سفيان الثوري أَنه قال

  . ه خطأ مقطوع به فال حتل روايته من دون بيان علتهأَن:   يعين)) أن يروى هذا احلديث

وهؤالء يظنون أن .  وأما الفقهاء املتأخرون فكثري منهم نظر إىل ثقة رجاله فظن صحته
كل حديث رواه ثقة فهو صحيح وال يتفطنون لدقائق علم علل احلديث ووافقهم طائفة من 

 مثّ اختلفوا يف اجلمع بينه وبني حديث . احملدثني املتأخرين كالطحاوي واحلاكم والبيهقي
  . )٢( )) ... النخعي عن األسود عن عائشة يف الوضوء وهلم يف ذلك مسالك

א : א

 أما مل يعتدا مبخالفة من خالف األئمة املتقدمني يف تصحيح هذا احلديث ويؤخذ ـأ 
 ومن )) ...  من تقدم من احملدثني ومن تأخر منهم أَنه خطأفأمجع ((:  هذا من قول ابن مفوز

  . )) ... وهذا احلديث مما اتفق أئمة احلديث من السلف على إنكاره ((:  قول ابن رجب

 أما أشارا إىل أن سبب خمالفة من خالف وصححه هو نظره إىل ظاهر اإلسناد ـب 
  . ومل يرتضيا هذا املسلك.  وحماولة اجلمع بينه وبني ما خالفه من األحاديث

 أشارا إىل أن هذا املسلك قد سار عليه كثري من الفقهاء ووافقهم عليه طائفة من ـج 
وأن هذا .  مما يعين أن أئمة احلديث املتقدمني ليسوا على هذا املنهج.  احملدثني املتأخرين

ة هذا الشأنالَّذي سار عليه الفقهاء من وافقهم قد خالفوا به أئم .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/١٥٤(  البن القيم )) ذيب السنن ((    )١(
   ) .١/٣٦٢(  البن رجب )) فتح الباري ((    )٢(
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٥٤١ 

  



  

٥٤٢  

æìÈi‰þa@sí†§a@ @
حدثنا وكيع :  حدثنا هناد وحممد بن العالء قال:   )١٤٨١ رقم ٤/٦٢( قال الترمذي 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محاد بن سلمة عن :  وقال أمحد بن منيع.  عن محاد بن سلمة

أَما تكُونُ الذَّكَاةُ ِإالَّ ِفي الْحلِْق واللِّبِة ؟ ! ِه يا رسولَ اللَّ: قُلْت : أَِبي الْعشراِء عن أَِبيِه قَالَ 
 ، قال أمحد بن منيع قال يزيد بن )) َلْو َطَعْنَت ِفي َفِخِذَها َألْجَزَأ َعْنَك ((: قَالَ 
  . هذا يف الضرورة:  هارون

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محاد بن سلمة وال يعرف :  قال أبو عيسى
  .  العشراء عن أبيه غري هذا احلديثأليب

א א : א
محاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه  ((

  . )١( )) ٤يف آخره من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني خت م 

ه أورده ابن حبان يف إال أَن )٢( أعرايب جمهول:  أبو العشراء الدرامي:  وشيخه هو
  . )٣( )) الثِّقات ((
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  . قال لنا آدم:  وقال ) ١٥٥٧ رقم ٢/١٨ ( )) التاريخ الكبري ((أخرجه البخاري يف 

وهذا ال :  وقال أبو داود.  عن أمحد بن يونس ) ٢٨٢٥ رقم ٢/١١٣( وأبو داود 
  . يصلح إال يف املتردية واملتوحش

 رقم ٤/٣٥٣ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٤٠٨ رقم ٧/٢٢٨ ( )) تىبا ((والنسائي يف 
الرمحن بن  من طريق عبد ) ٩٠١ رقم ٢٢٧:  ص ( )) املنتقى ((وابن اجلارود يف  ) ٤٤٨٢
  . )) هذا يف ما ال يقدر عليه يشبه التردي ((:  وقال ابن مهدي.  مهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
)٢/٣٧٨(     )٣. (   
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٥٤٣ 

من  ) ٣١٨٤ رقم ٢/١٠٦٣( وابن ماجه  ) ١٨٩٠٠ رقم٤/٣٣٤( وأمحد 
  . وكيع طريق

عن عفان وهدبة بن خالد  ) ١٨٩٠٣،  ١٨٩٠٢،  ١٨٩٠١ رقم ٤/٣٤٤( وأمحد 
  . وإبراهيم بن احلجاج وحوثرة بن أشرس

  . عن أيب الوليد وعثمان بن عمر وعفان ) ١٩٠٦ رقم ١/٥١٢( والدارمي 

  . محلناه على املتردي:  قال محاد

  . عن حبان بن هالل ) ٤٧٣ رقم ١/٣٨٠كما يف املنتخب ( وعبد بن محيد 

من طريق يعقوب بن إسحاق  ) ١٩٤٥٤ رقم ٩/٤٠٨ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . )) وهذا يف املتردي وأشباهه ((:  وقال البيهقي.  احلضرمي

وكيع ويزيد بن هارون وآدم وأمحد بن يونس وابن مهدي وعفان وهدبة بن ( كلهم 
 وأبو الوليد وعثمان بن عمر وحبان بن هالل خالد وإبراهيم بن احلجاج وحوثرة بن أشرس

  . عن محاد بن سلمة به) ويعقوب بن إسحاق احلضرمي 

.  وذا يظهر أَنه رواه عن محاد بن سلمة عن أيب العشراء اجلمع الغفري ومنهم أئمة
  . وأودع دواوين اإلسالم املشهورة مع ما ذكر يف أيب العشراء وأبيه

אאא W 
 فيما وقفت ـمل يتابع محاد بن سلمة يف رواية هذا احلديث عن أيب العشراء عن أبيه أحد 

  . ـعليه 

من حديث ثابت عن  ) ٤٨٦٤ رقم ٥/٤٤٦ ( )) األوسط ((وقد أخرجه الطرباين يف 
.  )١( كذاب ليس بشيء:  قال عنه ابن معني.  ـ ومل يتابع ـأنس إال أن فيه بكر بن الشرود 

  . وأن محاد بن سلمة تفرد به تفرداً مطلقاً.  أن هذا الطَّريق ليس بشيءوذا يظهر 

ويف الباب عن رافع بن  (( ـ بعد ختريج حديث أيب العشراء هذا ـوقد قال الترمذي 
َوَأَصْبَنا َنْهَب ِإِبٍل َوَغَنٍم َفَندَّ ِمْنَها  ((:  وحديث رافع بن خديج ورد )٢( )) خديج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٣٤٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .٤/٦٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
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٥٤٤ 

ِإنَّ ِلَهِذِه اِإلِبِل  ((:   ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه )) ٌل ِبَسْهٍم َفَحَبَسُهَبِعيٌر َفَرَماُه َرُج
 )) َأَواِبَد َآَأَواِبِد اْلَوْحِش ، َفِإَذا َغَلَبُكْم ِمْنَها َشْيٌء َفاْفَعُلوا ِبِه َهَكَذا

  . وفيه ما يشهد لبعض معىن حديث أيب العشراء.  )١( أخرجاه يف الصحيحني

ب عليه البخاري بقولهو قد بو  :)) هازأَجِش ، وحِزلَِة الْونِبم واِئِم فَههالْب ِمن دا ناب مب 
ما أَعجزك ِمن الْبهاِئِم ِمما ِفي يديك فَهو كَالصيِد ، وِفي : ابن مسعوٍد ، وقَالَ ابن عباٍس 

  . )٢( ))ِمن حيثُ قَدرت علَيِه فَذَكِِّه ، ورأَى ذَِلك عِلي وابن عمر وعاِئشةُ بِعٍري تردى ِفي ِبئٍْر 

موافق له .  حديث رافع موافق حلديث أيب العشراء من وجه وخمالف له من وجه:  قلت
وخمالف له من حيث أن حديث رافع بن خديج .  يف كون الذكاة تكون يف غري احللق واللبة

  . )٣( فظهر بذلك الفرق.  رد يف الضرورة وحديث أيب العشراء يف الضرورة ويف غريهاو
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ما أعرف له :  فقد قال اإلمام أمحد عن أيب العشراء.  رد هذا احلديث مجع من النقّاد
هو :   عن حديث أيب العشراء فقالا سألت أبا عبد:  وقال امليموين.  غري حديث الذكاة

  . )٤( ، وال يعجبين وال أذهب إليه إال يف موضع الضرورة عندي غلط

  . )٥( )) يف حديثه وامسه ومساعه من أبيه نظر ((:  ـ عن أيب العشراء ـوقال البخاري 

هذا وال يعرف أليب العشراء عن أبيه غري ...  حديث غريب ((:  وقال الترمذي
  . )٦( )) احلديث

:  وسألت حممداً عن حديث أيب العشراء عن أبيه فقلت ((:  )) العلل الكبري ((وقال يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واللفظ له  ) ١٩٦٨ رقم ٣/١٥٥٨( ومسلم  ) ٢٣٥٦ رقم ٢/٨٨١( أخرجه البخاري     )١(
مجلة أحاديث  ) ٤٠٩ ـ ٩/٤٠٧ ( )) الكربى ((وقد أورد البيهقي يف  ) ٥/٢٠٩٨ ( )) صحيح البخاري ((    )٢(

  .تدلّ على ذلك 
فقد يظهر مقاربة حديث آلخر وعند . ينبغي أن يتنبه إىل الفروق بني األحاديث اليت يستشهد ا لبعضها     )٣(

  .التمعن والتدقيق يظهر الفرق بينهما 
  . ) ٤٩٣ ـ ٤٩٢: ص  ( )) حبر الدم ((    )٤(
   ) .٢/١٨ ( )) التأريخ الكبري ((    )٥(
 اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه وبني ((: ينظر . ضعيف :  يعين )) غريب ((: وقوله  ) . ٥١٢( سبق ص     )٦(

   ) .١٦٦(  نور الدين عتر ص ))الصحيحني 
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٥٤٥ 

تعرف أليب :  قلت له.  ال:  ؟ قال أعلمت أحداً روى هذا احلديث غري محاد بن سلمة
  . )١( )) ... ال:  ؟ قال العشراء أشياء غري هذا

وأبو العشراء الدارمي ال .  ث ألنَّ راويه جمهولوضعفوا هذا احلدي ((:  وقال اخلطايب
  . )٢( )) يدرى من أبوه ومل يرو عنه غري محاد بن سلمة

  . )٣( )) وأبو العشراء ال يعرف حاله ((:  وقال ابن حجر
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 العشراء ال يعرف له عن أبيه وأبو.  تفرد محاد بن سلمة به عن أيب العشراء عن أبيه  ـ ١
  . وأبوه ال يعرف.  )٤( غري هذا احلديث

 متعلق باحلالل واحلرام ال يعرف إال من هذا احلديث مشتمل على حكم عِن النيب   ـ ٢
  . هذا احلديث

.  ، ومل يقيدها بالضرورة يدل هذا احلديث على جواز الذكاة يف غري احللق واللبة  ـ ٣
هذا يف  ((:   تعقيباً على هذا احلديثـيقول اخلطايب .  العلموهذا خالف ما عليه أهل 

ذكاة غري املقدور عليه فأما املقدور عليه فال يذكيه إال قطع املذابح ال أعلم فيه خالفاً بني 
إذا جرحته الرمية :  واختلفوا فيما توحش من األوانس فقال أكثر العلماء...  أهل العلم

ال يكون هذا ذكاةً حتى :  وقال مالك.   مذاحبهفسال الدم فهو ذكي وإن مل يصب
  . )٥( )) قال وحكم األنعام ال يتحول بالتوحش.  تقطع املذابح

  : وقد قبله بعض أهل العلم
هذا حديث صاحل اإلسناد غريبه أخرجوه يف السنن األربع من  ((:  فالذهيب قال عنه

  . )٦( )) طريق محاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٦٣٥ ـ ٦٣٤: ص (     )١(
   ) .٣/٢٥١ ( )) معامل السنن ((    )٢(
  ) . ٤/١٣٤ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
 بعضهم ذكر حلماد بن سلمة عن أيب العشراء (( ) : ١/٤١٥ ( )) شرح علل الترمذي ((قال ابن رجب يف     )٤(

   .))عن أبيه حنو عشرة أحاديث لكن كل أسانيدها إىل محاد ضعيفة ال يكاد يصح منها شيء 
  .وقول اجلمهور أرجح من قول مالك لصحة حديث رافع بن خديج السابق  ) ٣/٢٥١ ( )) معامل السنن ((    )٥(
   ) .١١/١١١ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٦(
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٥٤٦ 

ولكنه حممول على ما ال يقدر على ذحبه يف وهو حديث صحيح  ((:  وقال ابن كثري
  . )١( )) احللق واللبة

وهو حديث صحيح أعجب أمحد بن حنبل :  قال يزيد بن هارون ((:  وقال القرطيب
  . )٢( )) ، وأشار على من دخل عليه من احلفاظ أن يكتبه ورواه عن أيب داود
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  . مع سكوت بعضهم عن الطعن فيه.  )٣( وفيهم أئمة نقَّادكثرة من رواه من النقلة   ـ ١

  : تتابع طائفة منهم على محله على حال الضرورة  ـ ٢

  . )) محلناه على حال املتردي ((:  فقد قال محاد بن سلمة 

  . )) هذا يف ما ال يقدر عليه ((:  الرمحن بن مهدي وقال عبد 

  . ))  يف موضع الضرورةوال أذهب إليه إال...  ((:  وقال أمحد بن حنبل 

ومحل هؤالء األئمة .  )٤( )) وهذا ال يصلح إال يف املتردية واملتوحش ((:  وقال أبو داود 
قال ابن .   يفيد أن له معىن صحيحاً ميكن محله عليهـ املقيد ـهذا احلديث على هذا املعىن 

  . )٥( )) من قواه محله على الوحش واملتوحش ((:  حجر

.   تفرد به عن أبيهـ وهو أحد املتفردين به ـأن أبا العشراء :  ميكن أن يضاف  ـ ٣
مثّ هو من طبقة .  والراوي حيتمل له أن يتفرد عن أهل بيته مبا ال يشركه فيه أحد

  . وهي طبقة ميكن التفرد فيها مبا ال يستغرب.  التابعني
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،  فرد يف طبقات اإلسناد العليا أكثر قبوالً وحتمالً منها يف طبقات اإلسناد السفلىالت  ـ ١
  .  تدل على ذلكـ وإن مل يصححه كبري أحد ـفكثرة من روى هذا احلديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٢ ( )) تفسري ابن كثري ((    )١(
   ) .٦/٣٨ ( )) تفسري القرطيب ((    )٢(
   .)) التخريج ((سبق ذكرهم يف     )٣(
  .بق ذكر هذه األقوال قريباً س    )٤(
   ) .٩/٥٥٧ ( )) الفتح ((    )٥(
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٥٤٧ 

  . ظهر أثر حال الراوي غري القوي يف احلكم على ما تفرد به  ـ ٢

:  وال يقال.  حبديث معنيأبو العشراء مقل فال يستغرب أن ينفرد عنه محا بن سلمة   ـ ٣
  . ؟ ألجل ذلك تتابع من رده على إعالله بأيب العشراء ال حبماد أين عنه بقية النقلة

.  تصحيح ابن كثري له يدل على أَنه قد يتسامح يف قبول ما رده غريه من األئمة  ـ ٤
فقد راعى .  أدق وأقرب إىل حال احلديث من)) صاحل اإلسناد غريبه ((:  وقول الذَّهيب 

 ابعنيـ فيما يظهر من صنيعه ـالذَّهيبد به من طبقة التوراعى كثرة من   كون املتفر ،
 وأشار )) صاحل اإلسناد ((:  ، ومن ذلك أَنه خمرج يف السنن األربع فقال تدوله من النقلة

  . )) غريبه ((:  إىل أن يف نفسه منه شيئاً بقوله

وهو حديث صحيح أعجب أمحد بن :   بن هارونقال يزيد ((:  قول القرطيب  ـ ٥
  : ال خيلو من نظر )١( )) إخل...  حنبل

  . مل يذكر له القرطيب إسناداً حتى ينظر ويتحقق من صحة نسبته إىل يزيد:  فأوالً

لو قال يزيد بن هارون هذا القول لكان حرياً أن ينقل ويتداول يف كتب العلل :  ثانياً
  .  ضمين أليب العشراء وأبيه، إذ هو توثيق والرجال

  . أن تصحيحه ال يتناسب مع ما وصف به أبو العشراء وأبوه من اجلهالة:  ثالثاً

  . )) هو عندي غلط ((:  أَنه معارض ملا ورد عن اإلمام أمخد من قوله:  رابعاً

أَنه خمالف ملا عرف عن اإلمام أمحد من قوة نفسه يف تضعيف أمثال هذه :  خامساً
  . فراداأل

أعجب أمحد بن  ((:  أَنه علل تصحيحه له بأمر ال يلزم منه التصحيح إذ قال:  سادساً
فال يظهر .  )٢( )) مسعه مين أمحد فاستحسنه جداً ((:  وهي تشبه ما قاله أبو داود.  )) حنبل

دثني يطلقون إذ أن بعض احمل.  أَنه استغربه جداً:  أَنه أراد احلسن االصطالحي بل لعل مراده
االستحسان على الغريب املستنكر ويتعجبون منه لغرابته وقد نقل اخلطيب البغدادي بإسناده 

كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن خيرج الرجل أحسن حديثه أو  ((:  عن إبراهيم النخعي أَنه قال
  . )) أحسن ما عنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥١٦( سبق ص     )١(
   ) .١٢/١٦٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
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٥٤٨ 

ب غري املألوف يستحسن الغريب ؛ ألنَّ الغري:  عىن إبراهيم باألحسن:  قال اخلطيب
هو غلط وال  ((:  وهذا املعىن هو الَّذي يستقيم مع قول أمحد )١( )) أكثر من املشهور املعروف

وعلى .  )٣( )) فاستحسنه جداً ((:  وال تنايف حينئذ بني هذا وقول أيب داود )٢( )) ... يعجبين
  . بكتبه أن يكون صحيحاًهذا فال يلزم من كون أمحد استحسنه أو أعجبه أو أَنه أشار 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٠١ ( )) اجلامع ألخالق الراوي ((    )١(
   ) .٥١٤( سبق ص     )٢(
 يف ا عافاه ((: قال ابن املبارك يف حديث رواه حبيب املالكي  ) ٤٥٧ ) ١(  للذَّهيب )) ميزان االعتدال ((يف     )٣(

 ومراده نستغربه كما هو ظاهر من ))... كنا نستحسنه من حديث سيفان . كل شيء إال يف هذا احلديث 
  .السياق 



  

٥٤٩  
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حدثنا حممد بن حممد التمار :   )٥٩٥١ رقم ٦/٤٤٣ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

 عن بريد بن ـ هو ابن عيينة ـحدثنا سفيان :  حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال:  قال
ُآلُُّكْم َراٍع ،  ((  اقال رسول :   موسى قال بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيبا عبد

  . )) َوُآلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه

  . إال سفيان تفرد به الرمادي )١( مل يرو هذا احلديث عن بريد:  وقال

א א : א
 ، حافظ له أوهام من العاشرة مات يف إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصري

  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) ت.  حدود الثالثني ومئتني د

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

قال يل إبراهيم :  وقال ) ١٩٧٦ رقم ٢/١٢٣ ( )) التأريخ الكبري ((أخرجه البخاري يف 
  . الرمادي وذكره

وابن عدي  ) ١٧٠٥ رقم ٤/١٨١ ( )) سننه ((ومن طريق البخاري أخرجه الترمذي يف 
حدثنا :  قال ) ١/٤٩ ( )) الضعفاء ((وأخرجه العقيلي يف .   )١/٢٦٦ ( )) الكامل ((يف 

  . حممد بن أيوب

  . عن إبراهيم الرمادي به) ، وحممد بن أيوب  ، والبخاري حممد التمار( كلهم 

אאא W 
.  مل أقف على من تابع إبراهيم بن بشار يف رفعه هذا احلديث عن سفيان بن عيينة

  .  إال من هذا الطَّريقـ فيما وقفت عليه ـيعرف من حديث أيب موسى األشعري  وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بين  وهو تصحيف )) يزيد ((: يف املطبوع     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٥٥٠ 

وروى  ((:  وقد رواه غري واحد عن ابن عيينة مرسالً على ما أشار إليه البخاري يف قوله
 يبِن النغري واحد عن سفيان عن بريد عن أيب بردة عوقد ورد .  )١( ))  مرسالً وهذا أصح

 أخرجه ـ عنهما ا رضي ـ من حديث ابن عمر ـ )) ُآلُُّكْم َراٍع (( ـث هذا احلدي
  . ومل يصح حديثهما )٥( وعائشة )٤( ، وورد عن أنس )٣( ومسلم )٢( البخاري

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

:  ـ بعد أن رواه عنه موصوالً ـحكم البخاري على ابن بشار بأنه وهم يف رفعه فقال 
  . )٦( )) وهم كان ابن عيينة يرويه مرسالًوهو  ((

وروى غري واحد عن سفيان عن بريد عن أيب  ((:  وروى الترمذي عن البخاري أَنه قال
 يبِن النبردة عبعد أخرجه من أن حديث ـ:  وقال الترمذي.  )٧( ))  مرسالً وهذا أصح 

 وحديث أيب موسى ويف الباب عن أيب هريرة وأنس وأيب موسى ((:  ـابن عمر 
  . )٨( )) حمفوظ غري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومل أقف على أحد ممن أشار إليهم البخاري أم رووه عن ابن عيينة  ) . ٤/١٨١ ( )) سنن الترمذي ((    )١(

  . مرسالً
   ) .٨٥٣ رقم ١/٣٠٤(     )٢(
   ) .١٨٢٩ رقم ٣/١٤٥٩(     )٣(
   ) .١٩٣/ص ( )) الصغري ((والطرباين يف  ) ١/٣١٢ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف     )٤(

إمساعيل بن : وفيه . إمساعيل بن عباد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً به : من طريق     
 إمساعيل بن عباد عن ابن أيب عروبة (( ) : ٥٨: ص  ( )) الضعفاء واملتروكون ((قال عنه الدارقطين يف .  عباد

 وحديث أنس (( ) : ٤/١٨١ ( )) سننه ((وأشار الترمذي إىل ضعف هذا الطريق بقوله يف  . ))متروك عن قتادة 
   .))غري حمفوظ 

ـ وحكم عليه بالنكارة  ) ٥/٣٣٠ ( )) الكامل ((وابن عدي يف  ) ٣/٦٧ ( )) الضعفاء ((أخرجه العقيلي يف     )٥(
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً به وعبد حدثنا : عبد السالم بن عبد القدوس قال : ـ من طريق 

وتابع عبد السالم  ) . ٢/٦١٧ ( )) امليزان ((ليس بشيء كما يف : ضعفه أبو حامت وقال عنه أبو داود : السالم 
: وأرطأة  ) ١٥٥٦ رقم ٢/٣٢١ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف . ـ بنفس اإلسناد ـ أرطأة بن أشعث 

  .هالك فال ينتفع أحدمها مبتابعة اآلخر له  ) : ١/١٧٠ ( )) امليزان (( قال عنه الذهيب يف
   ) .١٩٧٦ رقم ٢/١٢٣ ( )) التأريخ الكبري ((    )٦(
  .وقد مر آنفًا     )٧(
   ) .١٧٠٥ رقم ٤/١٨١ : ( )) الترمذي ((سنن     )٨(



æìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٥٥١ 

  . )١( )) ليس له أصل ومل يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة ((:  وقال العقيلي

 الَّذي ـ )) ُآلُُّكْم َراٍع (( ـ يعين ـال أعلم أنكر عليه إال هذا احلديث  ((:  وقال ابن عدي
  . )٢( )) ن الثِّقات مستقيمذكره البخاري وباقي حديثه عن ابن عيينة وأيب معاوية وغريمها م
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  . مل يتابع أحد الرمادي على وصله  ـ ١

  . رواه غري واحد عن ابن عيينة مرسالً  ـ ٢

ليس له  ((:   وهذا ما أشار إليه العقيلي بقولهانه ال يعرف من حديث أيب موسى   ـ ٣
  . )٣( )) أصل

 ن عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عِن النيب أن أحاديث سفيا:  يضاف  ـ ٤
ليس لسفيان ذا اإلسناد غري أربعة  ((:  حمصورة وليس منها هذا احلديث قال العقيلي

اشفعوا  (( و )) املؤمن للمؤمن كالبنيان ((، و  )) مثل اجلليس الصاحل ((:  أحاديث
  . )٤( ))  ليس عنده غريها)) اخلازن األمني (( و )) تؤجروا

رأيت الرمادي  ((:  أن الرمادي متكلم يف خصوص روايته عن ابن عيينة قال ابن معني  ـ ٥
وقال عنه  )٥( )) ، وال يغري شيئاً ليس معه ألواح وال دواة ينظر يف كتاب وابن عيينة يقرأ

ليس بشيء مل يكن يكتب عند سفيان وما رأيت يف يده قلماً قط وكان ميلي  ((:  أيضاً
  . )٦( )) ما مل يقله سفيانعلى الناس 

كأن سفيان الَّذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن  ((:  وقال أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٩ ( )) الضعفاء ((    )١(
   ) .٤٩ ـ ١/٤٧ ( )) الضعفاء ((ه غريه على ما ذكره العقيلي يف وقد أنكر علي ) ١/٢٦٧ ( )) الكامل ((    )٢(
وال يعين أنه ال أصل له مطلقاً بل ال أصل له من حديث أيب موسى بداللة أنه  ) . ٣/٦٧ ( )) الضعفاء ((    )٣(

انيد ــ بأس وأما كلكم راع فقد روي عن ابن عمر عن النيب ((: أثبت له أصالً من غري هذا الطريق فقال 
   .))صحاح 

   ) .٧٤٨ ـ ٢/٧٤٧(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((و  ) ٥٠ ـ ١/٤٩ ( )) الضعفاء ((    )٤(
   ) .٣/٨٦(  ـ لدوري ـ )) تأريخ ابن معني ((    )٥(
   ) .٤٨ ـ ١/٤٧(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٦(



æìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٥٥٢ 

كان حيضر معنا عند سفيان بن  ((:  وقال.  )٢( مما يغرب عنه:  يعين:  قال الذَّهيب )١( )) عيينة
 ))  ما مل يسمعواعيينة فكان ميلي على الناس ما يسمعون من سفيان فكان رمبا أملى عليهم

ومل حيمده أيب ...  كأنه يغري األلفاظ فتكون زيادة ليس يف احلديث:   بن أمحدا قال عبد
  . )٣( )) وذمه ذماً شديداً

يهم يف الشيء بعد  ((:  وأطلق البخاري القول بومهه ومل يقيده بسفيان فقال
فال :  قلت )٥( )) س باملتقن وله مناكريلي ((:   ، وتابعه على ذلك الذَّهيب فقال)٤( )) ... الشيء

  . )٦( يبعد أن يكون هذا من مناكريه بل قد عده ابن عدي منها

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ ال سيما مع املخالفة  ـ ١

.   شيخه سفيان بن عيينة إال أَنه مل يقبل تفرده عنـ مع كونه وثق ـإبراهيم الرمادي   ـ ٢
  . وهذا يعين أَنه ليس كل ما تفرد به الثِّقة يكون مقبوالً

 ـ بعد اتفاقهم على أن فيه خلالً ـتغايرت ألفاظ األئمة يف احلكم على هذا احلديث   ـ ٣
 ومنهم )) ال أصل له ((:   ومن قال)) غري حمفوظ ((:   ومن قال)) وهم ((:  فمنهم من قال
 وهذه األلفاظ يف ـ املتضمنة لالستغراب ـكراً ومنهم من اكتفى حبكاية التفرد من عده من

 مع أا تفيد بوضعها اللغوي أن ـاملعىن غري خمتلفة وتشري إىل وقوع خطأ يف الرواية 
، ولعل ذلك يعزى إىل درجة وضوح اخلطأ  بعضها أقوى من بعض يف الداللة على املراد

  . اقد يف احلكم عليه، ونفس الن للناقد وفحشه

  . من أسباب التفرد وصل املرسل  ـ ٤

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٧(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(
   ) .١٠/٥١١ ( ))لنبالء  ِسير أعالم ا((    )٢(
   ) .٢/٨٩ ( )) اجلرح والتعديل ((و  ) ٥٨٦٥ رقم ٣/٤٣٨ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٣(
   ) .٢٧٢ ـ ١/٢٧١ ( )) التأريخ الكبري ((    )٤(
   ) .١/٢٣ ( )) امليزان ((    )٥(
   . )٥٢١( سبق ص     )٦(



  

٥٥٣  

æìÈi‰þaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممود بن غيالن نا الفضل بن  ) ٣٠٤:  ص ( )) العلل الكبري ((قال الترمذي يف 

َأنَّ  (( بن سعيد بن أيب هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ا موسى نا عبد
 َآاَن َيْلَحُظ ِفي َصالِتِه َيِميًنا َوِشَماًال َوَال َيْلِوي ُعُنَقُه ِه َرُسوُل اللَّ
 بن سعيد بن أيب ا وال أعلم أحداً روى هذا احلديث عن عبد ((:  وقال.  )) َخْلَف َظْهِرِه

  . )) هند مسنداً مثل ما رواه الفضل بن موسى

א א : א
 املروزي ثقة ثبت ورمبا أغرب من كبار التاسعة ا يناين أبو عبدالفضل بن موسى الس ((

وبقية رجاله  )٢( )) صدوق رمبا وهم (( بن سعيد ا وعبد )١( )) ع.  مات سنة اثنتني وتسعني
  . )٣( ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) سننه ((الترمذي يف :   أي من طريق حممود بن غيالنـأخرجه من هذا الطَّريق 
وقد خالف وكيع الفضل بن :  وقال )٤( حديث غريب:  وقال ) ٥٨٧ رقم ٢/٤٨٢ (

  . موسى يف روايته

هكذا رواه الفضل بن موسى  ((:  وقال ) ٢٢٩٧ رقم ٢/٢١ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . )) وخالفه غريه ورواه منقطعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
.   وينكريعرف: وابن معني وقال مرة ) ثقة ثقة ( ابن املديين وأمحد وقال عنه وثقه : قلت  . )) املرجع نفسه ((    )٢(

حامت   أبووقال. ليس به بأس : بن سفيان وابن الربقي وقال النسائي ووثقه أبو داود وابن سعد والعجلي ويعقوب 
وعليه  ) ٢٣٩/ ٥ ( )) ذيب التهذيب ((ينظر . خيطئ :  وقال )) ثقاته ((بن حبان يف ضعيف احلديث وذكره ا

  .ميكن القول بأن أبا حامت انفرد بتضعيفه وأن األكثر على توثيقه وأنه أعلى مما قاله ابن حجر 
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .))ي  وال يلو(( وهو تصحيف وصوابه )) ويلوي عنقه ((وقد وقع فيه     )٤(
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٥٥٤ 

 ١/٣٠٦( ، وأمحد  ) ٥٣٤ رقم ١/٢٨٧ ( )) الكربى ((وأخرجه النسائي يف 
  . ـ ابن راهويه ـعن إسحاق بن إبراهيم )  ٢٧٩١ رقم

 ٢/٣٨  ()) الكربى ((، ويف  ) ١٢٠١ رقم ٣/٩ ( )) اتىب ((وأخرجه النسائي يف 
 ٦/٦٦ (، ومن طريقه ابن حبان  ) ٣١٥ رقم ٢/٤٢( ، وابن خزمية  ) ١١٢٥ رقم
ْلَتِفُت َيِميًنا  َيَآاَن النَِّبيُّ  ((: ولفظه .  من طريق احلسني بن حريث ) ٢٢٨٨ رقم

   .)) ...َوِشَماًال ِفي َصالِتِه 

  .  بن بشر الطالقاينا عن احلسن بن حيىي وعبد ) ٢٤٨٤ رقم ١/٢٧٥( وأمحد 

تفرد به الفضل  ((:  من طريق حممود بن آدم وقال ) ١٨٦٤ رقم ٢/٤٥٤( والدارقطين 
  . )) ه بن سعيد بن أيب هند متصالً وأرسله غريا ابن موسى عن عبيد

من طريق أيب عمار ويوسف بن عيسى  ) ١/٢٣٦ ( )) املستدرك ((وأخرجه احلاكم يف 
  . )) صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ((:  وقال

حممود بن غيالن وإسحاق بن راهويه واحلسني بن حريث واحلسن بن حيىي ( كلهم 
  . )١(  بن موسى بهعن الفضل) والطالقاين وحممود بن آدم وأبو عمار ويوسف بن عيسى 

אאא W 
 على ما ظهر من ـمل يتابع الفضل بن موسى أحد يف رواية هذا احلديث موصوالً 

وكيع بن اجلراح :   بن سعيد بن أيب هندا إال أَنه شاركه يف الرواية عن عبد.  ـالتخريج 
 َيْلَحُظ  َرُسوُل اللَِّه َآاَن ((:   عن رجل من أصحاب عكرمة قالا فرواه عن عبد

أي أن وكيعاً خالف الفضل فرواه .  )) ِفي َصَالِتِه ِمْن َغْيِر َأْن َيْلِوَي ُعُنَقُه
 ) ٢٤٨٥ رقم ١/٢٧٥( ، وأمحد   )٥٨٨ رقم ٢/٤٨٣( أخرجه الترمذي .  مرسالً

رقم  ٢/٢٢ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ١٨٦٥ رقم ٢/٤٥٥ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
٢٢٩٨(  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا حديث تفرد به الفضل بن موسى (( ) : ١٠٩: ص  ( )) االعتبار ((قال محمد بن موسى احلازمي يف     )١(

 وقال )) بن سعيد بن أيب هند متصالً وأرسله غريه عن عكرمة وقد ذهب بعض أهل العلم إىل هذا اعن عبد 
ليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي ال بأس من االلتفات يف الصالة ما مل يلو عنقه وإ ((: 

   .))الكوفة  وأهل
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٥٥٥ 

حدثنا معاوية بن :   من حديث أيب توبة ربيع بن نافع قالـ فيه تفرد ـوورد ملعناه شاهد 
 هو أبو ـ قال حدثين السلويل ـ ممطور احلبشي ـسالم عن زيد بن سالّم أَنه مسع أبا سالّم 

َفُثوَِّب  ((:   وفيه ا أَنه حدثه سهل بن احلنظلية أم ساروا مع رسول ـكبشة 
 ُيَصلِّي َوُهَو َيْلَتِفُت ِإَلى الشِّْعِب ، ِبالصََّالِة ، َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه 

   .)) ...َأْبِشُروا : َحتَّى ِإَذا َقَضى َصالَتُه َوَسلََّم َقاَل 

 ٨/١٣٩ ( )) الكربى ((، والنسائي يف   )٩١٦ رقم ١/٣٠٤( أخرجه أبو داود 
ال يروى إال ذا :  وقال ) ٤٠٩ رقم ١/٢٥٨(  األوسط ، والطرباين يف ) ٨٨١٩ رقم

، واحلاكم  ) ٤٨٧ رقم ١/٢٤٥( وصححه ابن خزمية .  اإلسناد تفرد به معاوية بن سالم
وحسنه .   ووافقه الذَّهيب)) إسناده صحيح ((:  وقال ) ١/٢٣٧ ( )) املستدرك ((يف 

  . )١( احلازمي

ìß@åi@ÝšÐÛa@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìßsí†§a@aˆèi@ó Z@ @

هذا حديث غريب وقد خالف  ((:  أشار الترمذي إىل ضعف هذا احلديث فقال عقبة
ومما أعل به :  قلت.  )٢(  مثّ أعقبه حبديث وكيع املرسلـوكيع الفضل بن موسى يف روايته 

قال وسبق أَنه .  )٣( الترمذي هذا احلديث أَنه أورد بعده حديثني فيهما النهي عن االلتفات
 بن سعيد بن أيب ا وال أعلم أحداً روى هذا احلديث عن عبد ((:  )) العلل الكبري ((عنه يف 

والدارقطين حكى تفرد الفضل بن موسى به  )٤( )) هند مسنداً مثل ما رواه الفضل بن موسى
 ـ أي عن عكرمة ـ بن سعيد عن ثور عنه ا تفرد به الفضل بن موسى عن عبد ((:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١٠: ص  ( )) االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار ((    )١(
 يريد الترمذي ذه الرواية تعليل ((: قال أمحد شاكر معلقاً على تصرف الترمذي  ) . ٥٢٣( سبق ص     )٢(

صلة الرواية املت((.   
 عن االلتفات يف الصالة فقال هو  ا سألت رسول (( ) ٧١٨ رقم ١/٢٦٢( أحدمها يف البخاري     )٣(

 إياك (( :  اقال يل رسول :  ، واآلخر حديث أنس قال ))اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد 
 ) ٢/٨٩ ( )) نصب الراية ((وذكره الزيلعي يف . ب حسن غري:  وقال عنه الترمذي ))... وااللتفات يف الصالة 

   .)) حسن صحيح ((: وذكر أن الترمذي قال عنه 
   ) .٥٢٣( سبق ص     )٤(
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٥٥٦ 

  . )١( )) متصالً

حديث الفضل بن موسى عن :  ـ أي للدارقطين ـقلت له  ((:  ويف أسئلة الربقاين قال
 َآاَن النَّبيُّ  ((:   بن سعيد بن أيب هند عن ثور عن عكرمة عن ابن عباسا عبد

ن إسناده حس:  قلت.  ليس بصحيح:  قال.  ؟ )) َيْلَحُظ ِفي َصَالِتِه َيِميًنا َوِشَماًال
حدث به وكيع عن .   حسن إال أن له علَّةواأي :  ؟ قال حدث به عن الفضل مجاعة

:  ؟ قال مل يسنده إال الفضل:   قلتعِن النيب  )٢(  بن سعيد عن ثور عن رجلا عبد
  . )٣( )) بتة

ولو ثبت لكان حكاية فعل .  ال يثبت بل هو باطل سنداً ومتناً ((:  وقال ابن القيم
  . )٤( )) لحة تتعلق بالصالةملص

òîÛbnÛa@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@—Ü‚ní Z@ @

والفضل مع تتابع األئمة .   بن سعيدا أن الفضل بن موسى تفرد بوصله عن عبد  ـ ١
  . )٦( )) روى الفضل مناكري ((:  قال عنه ابن املديين )٥( على توثيقه

  .  بن سعيد عن أيب هند وجعله مرسالًا  عبدأن وكيعاً شارك الفضل يف الرواية عن  ـ ٢

  .  سبق ذكرهاـوردت أحاديث خبالف معناه بعضها يف الصحيحني   ـ ٣

  . تضمن هذا احلديث معىن ينايف اخلشوع يف الصالة  ـ ٤

ézz•@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

 وأقره ـ )) مستدركه (( واحلاكم يف )) صحيحهما ((فقد أخرجه ابن خزمية وابن حبان يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٤٩٥ رقم ٣/٢٢٥ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )١(
 )) اإلكمال (( من أصحاب عكرمة وقد قال احلسيين يف  عن رجلاعن عبد : هكذا ـ والذي سبق أنه     )٢(

بل هو ابن زيد : قلت  . ))هذا الرجل هو ثور بن يزيد .  عن رجل من أصحاب عكرمة (( ) : ٥٩٤:  ص (
  .على ما تتابعت عليه املراجع 

على احلديث ) ن احلس( يؤخذ من كالم الدارقطين هذا أنه يطلق : فائدة  ) . ٤٨ ( )) أسئلة الربقاين ((    )٣(
  .املنقطع الَّذي ال يصح 

   ) .٥/٢٤٧(  للمناوي )) فيض القدير ((    )٤(
   ) .٢٨٧/ ٨ ( )) ذيب التهذيب ((قد وثقه ابن املبارك و ابن معني والبخاري وابن سعد وغريهم كما يف    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
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٥٥٧ 

  . ـ كما سبق يف التخريج ـهيب الذَّ

،  هذا حديث صحيح وإن كان غريباً ال يعرف إال من هذا الطَّريق ((:  وقال ابن القطَّان
، وعكرمة احتج به البخاري ؛ فاحلديث   بن سعيد وثور بن زيد ثقتانا فإن عبد
  . )٢( وكذا صححه النووي.  )١( )) صحيح

 صحيح والرواية املتصلة زيادة من ثقة فهي مقبولة إسناد احلديث ((:  وقال أمحد شاكر
  . )٣( )) والفضل بن موسى ثقة ثبت

ïmŁa@¿@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . ثقة رواية املتفرد به  ـ ١

  . تداوله بعض النقّاد ومل يعلوه  ـ ٢

أن اللحظ يف الصالة ليس من االلتفات املنهي عنه وال يتناىف مع األمر بأن يكون نظر   ـ ٣
 أقرب إىل )) يلحظ(  ولفظ )) يلتفت (( و )) يلحظ ((وقد ورد لفظ .  بلتهاملصلي جهة ق

 يبحال الن َوَال َيْلِوي ُعُنَقُه  ((:   فهي املناسبة لقوله)) يلتفت (( من لفظ... (( 
النظر بشق العني الَّذي يلي  ((:  إذ اللحظ هو.   رويت باملعىن)) يلتفت (ولعل 
  . )٤( )) الصدغ

باب  ((:  ن خزمية اللحظ يف الصالة رخصة فبوب على هذا احلديث بقولهوعد اب   
وكذا .  )٥( )) الرخصة يف اللحظ يف الصالة من غري أن يلوي املصلي عنقه خلف ظهره

وقال ابن .  )٦( )) ما ال يضر من االلتفات يف الصالة ((:  بوب عليه ابن حبان بقوله
ة فهو ينقض اخلشوع وال ينافيه فلهذا كان ينقص وأما االلتفات لغري حاج ((:  تيمية
:  وأما حلاجة فال بأس به كما روى أبو داود عن سهل بن احلنظلية قال...  الصالة

 ُيَصلِّي  َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه ـالصُّْبِح   َيْعِني َصالَةـُثوَِّب ِبالصَّالِة  ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٩٠ ( )) نصب الراية ((    )١(
   ) .٥/٢٤٧(  للمناوي ))لقدير  فيض ا((    )٢(
   ) .٣/٤٨٣ ( )) حاشية سنن الترمذي ((    )٣(
  .حلظ : مادة  ) ٤/٢٣٧ ( )) النهاية ((    )٤(
   ) .٣١٥ رقم ٢/٤٢ ( )) صحيح ابن خزمية ((    )٥(
   ) .٦/٦٦ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٦(
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٥٥٨ 

  . )١( )) ... ئر لذلكوذكر نظا ... )) َوُهَو َيْلَتِفُت ِإَلى الشِّْعِب
  . ـ مر ذكره آنفاً ـأَنه قد ورد له شاهد مبعناه يدل على جواز االلتفات اليسري حلاجة   ـ ٤

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 وهو ثقة ثبت من طبقة أتباع ـهذا احلديث تفرد الفضل بن موسى بوصله   ـ ١
، حكى الترمذي   وهو تفرد مستغرب يف مثل هذه الطبقةـلة  وهي طبقة نازـ )٢( التابعني

ومل يرده رد التفرد وحده بل أشار إىل أَنه معلول بعلة .  تفرده به وضمنه اإلعالل
وقد خالف وكيع الفضل بن موسى يف  ((:  أخرى وهي املخالفة كما يف قوله

تفرد على إرادة اإلعالل ال على وكذلك حتمل حكاية الدارقطين لل.  )٣( )) ... روايته
ليس  ((جمرد الوصف فإنه حكى التفرد يف موضع وقال يف موضع آخر عنه 

:  وخالفهما ابن القطَّان الفاسي فلم يعترب التفرد داالً على العلّة فقال.  )٤( )) بصحيح
 بن ا ن عبد، فإ هذا حديث صحيح وإن كان غريباً ال يعرف إال من هذا الطَّريق ((

.  )٥( )) ، وعكرمة احتج به البخاري فاحلديث صحيح سعيد وثور بن زيد ثقتان
  . واالختالف يف داللة التفرد اختالف يف منهج النقد

تفرد الثِّقة  ((:  أن تفرد الثِّقة منه ما يقبل ومنه ما يرد وهذا يضعف قول من قال  ـ ٢
  . ))مطلقًا  مقبول

ه الثِّقة إذا كانت علته غري ظاهرة فإنه مما ختتلف فيه أنظار النقّاد احلديث الَّذي يتفرد ب  ـ ٣
دويكثر قبوله لدى من يصححون على ظاهر اإلسناد.  وتتنازعه قرائن القبول والر  .
ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن القطَّان الفاسي :  كحال هذا احلديث فقد قبله

  . والنووي وأمحد شاكر

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٢/٥٥٩ ( )) الفتاوى ((    )١(
   ) .٤/١٩٧( ان  البن حب)) الثِّقات ((    )٢(
   ) .٥٨٨ رقم ٢/٤٨٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   ) .٤٨ ( )) أسئلة الربقاين ((    )٤(
   ) .٢/٩٠ ( )) نصب الراية ((    )٥(
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٥٥٩ 

  

  



  

٥٦٠  

§aæìÈi‰þaë@sÛbŞrÛa@sí†@ @
:  حدثنا موسى بن هارون قال:   )٨٠٠٩ رقم ٩/٨ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه :  حدثنا إسحاق بن راهويه قال
 َمْن َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدُمُه ((:   قال اعن ابن الزبري أن رسول 

إال  )٢( مل يذكر يف هذا احلديث أحد ممن رواه عن معمر ابن الزبري ((:  وقال.  )١( )) َهَدٌر
  . )٣( )) الرزاق وغريه مقطوعاً ورواه عبد.  الفضل بن موسى

א א : א
  . )٥( وبقية رجاله ثقات.  )٤( )) الفضل بن موسى السيناين ثقة ثبت رمبا أغرب ((

§a@wíŠ¥sí† Z@ @

 رقم ٣/٤٥٥ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٠٩٧ رقم ٧/١١٧ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف 
 )) احللية ((ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف .  ـ ابن راهويه ـعن إسحاق بن إبراهيم  ) ٣٥٤٦

  . تفرد به الفضل عن معمر:  وقال ) ٤/٢١( 

عن احلسني بن  ) ٦٢٣:  ص ( )) قاضي ترتيب الـالعلل الكبري  ((وأخرجه الترمذي يف 
  . حريث

من طريق أيب بكر بن أيب داود  ) ٩/٣٠٣ ( )) املختارة ((وأخرجه الضياء املقدسي يف 
  . قال حدثنا حممد بن آدم املروزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) مثّ وضعه ( أي سل سيفه ) من شهر سيفه ( قوله  ) : ٧/١٧ ( )) النسائي ((قال السندي يف حاشيته على     )١(

  .أي ال دية وال قصاص بقتله ) فدمه هدر ( أي يف الناس أي ضرم به 
مل يذكر يف هذا احلديث : ( يظهر يل أن أصله . وهو تصحيف ...) عن معمر بن الزبري إال ( يف املطبوع     )٢(

  .بداللة ما سيأيت ... ) . إال الفضل ) عن ابن الزبري مرفوعاً ( أحد ممن رواه عن معمر 
  .موقوفاً كما سيأيت : أي     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
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٥٦١ 

عن الفضل بن موسى ) إسحاق بن راهويه واحلسني بن حريث وحممد بن آدم ( كلهم 
  . عن معمر به

 Wאאא 
  . وهيب بن خالد:  )ابن الزبري ( تابع الفضل بن موسى على رفعه بذكر 

حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ ثنا :  قال ) ٢/١٥٩ ( )) مستدركه ((أخرجه احلاكم يف 
السري بن خزمية ثنا موسى بن إمساعيل عن وهيب عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن 

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل :   وقالـره  وذكـأبيه عن ابن الزبري مرفوعاً 
  . ووافقه الذَّهيب.  خيرجاه

.  ) ٤/٣٤٧  ()) نصب الراية (( يف  إال الزيلعيـ فيما وقفت عليه ـومل يذكر هذه املتابعة 
  : وهي متابعة مستغربة تلوح عليها أمارات عدم الصحة ألمور

 ومل أقف فيه على جرح أو ـحلاكم  شيخ اـأا من رواية حممد بن صاحل بن هانئ   ـ ١
  . تعديل

أا عن وهيب بن خالد وهو الَّذي قال عنه ابن معني أَنه أثبت شيوخ   ـ ٢
فلو رواها لتوافرت الدواعي على روايتها عنه والشتهرت عنه أكثر من  )١( البصريني

  . شهرا عن الفضل بن موسى

ويقع احلاكم يف الطبقة الرابعة ،  أا مل ترد يف شيء من املصنفات إال عند احلاكم  ـ ٣
  . بالنسبة لوهيب مما يعين أَنه تفرد نازل يف طبقته ومثله يستنكر

وكذا تتناىف مع .  أا تتناىف مع ما حكاه الطرباين وأبو نعيم من تفرد الفضل بالرفع  ـ ٤
وأعقبه بطريقي .  ، فإن النسائي رواه من طريق الفضل مرفوعاً صنيع البخاري والنسائي

الرزاق وابن جريج املوقوفتني لإلشارة إىل ترجيح رواية الوقف ولو علم طريق  عبد
وسبقه إىل ترجيح الوقف على الرفع .  وهيب هذه الَّيت تابع فيها الفضل لذكرها

 أي حديث ـسألت حممداً عن هذا احلديث  ((:   فقد قال الترمذيـ صرحياً ـالبخاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١/١٦٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
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٥٦٢ 

وكذا تتناىف مع إنكار .  )٢( عن ابن الزبري موقوفاً )١( ويهإمنا ير:   فقالـالفضل بن موسى 
 ولو تابعه وهيب ملا توجه إىل الفضل ـ على ما سيأيت ذكره ـاملديين حلديث الفضل ابن 

  . اإلنكار

وأنه ال يصلح لنفي تفرد  )٣(  وقع فيه خطأـ طريق وهيب ـوبالتايل يظهر أن هذا الطَّريق 
  . ع الَّذي تتابع أهل العلم على النص عليه أو تضمنه كالمهمالفضل بن موسى برواية الرف

.  الرزاق عبد:  فقد شاركه يف الرواية عن معمر.  وقد خولف الفضل يف هذا احلديث
 ) ٤٠٩٨ رقم ٧/١١٧ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف .  إال أَنه جعله عن أيب الزبري موقوفاً

الرزاق ذا اإلسناد  ا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدأخربن ((:  عقيب حديث الفضل فقال
  . )) مثله ومل يرفعه

ابن جريج ووقفه على ابن الزبري :   بن طاووس عن أبيها وتابع معمراً عن عبد
أخرجه النسائي يف .  )) من رفع السالح مثّ وضعه فدمه هدر ((:  يرفعه كذلك بلفظ ومل

  .  )٤٠٩٩ رقم ٧/١١٧ ( )) اتىب ((

  .  )٢٩٤٠٥ رقم ٩/٤٥٣ ( )) مصنفه ((وابن أيب شيبة يف 

الرزاق روى هذا احلديث عن معمر موقوفاً خمالفاً يف ذلك الفضل بن  وذا يكون عبد
ومما يدل على .  الرزاق مقدم يف معمر على الفضل بن موسى وعبد.  موسى الَّذي رفعه

 بن طاووس ا  وقفه فدل ذلك على أَنه عند عبدترجيح الوقف أن ابن جريج تابع معمراً يف
  . موقوفاً

 رقم ٦/٢٦٦ ( )) مسنده ((وقد ورد حلديث الفضل ما يشهد ملعناه عند أمحد يف 
من حديث سليمان بن بالل عن  ) ٢/١٥٨ ( )) مستدركه ((، واحلاكم يف  ) ٢٦٢٨٤

َمْن َأَشاَر ِبَحِديَدٍة  ((:   يقول امسعت رسول :  علقمة عن أمه عن عائشة قالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي طاووس     )١(
   ) .٦٢٣: ص  ( )) علل الترمذي الكبري ـ بترتيب القاضي ((    )٢(
 رده مل أستطع أن أجزم بتحديد وجه اخلطأ يف هذا احلديث إال أن القرائن اليت احتف ا تشري إىل ترجيح    )٣(

 ا عند  قبل احلاكم أو من شيخه محمد بن صاحل بن هانئ والعلممنفيما ظهر يل ـ وال يبعد أن يكون ذلك  ـ
.  
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٥٦٣ 

:   ، وقال احلاكم)) ِإَلى َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُيِريُد َقْتَلُه َفَقْد َوَجَب َدُمُه
  . حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

،  علّق هلا البخاري يف احليض عن عائشة ((:  وفيه أم علقمة وهي مرجانة قال ابن حجر
:   فقال)) التقريب ((وأشار إىل تليينها يف  )١( )) قها ابن حبانوثَّ.  وعنها ابنها علقمة

  . وعليه فهذا شاهد ليس بقوي )٢( )) مقبولة ((

sí†§a@aˆèi@óìß@åi@ÝšÐÛa@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

ورجح البخاري  )٣( سبق القول أن الطرباين وأبا نعيم حكيا تفرده به عن معمر مرفوعاً
وسئل أمحد عن معىن هذا  )٥( وأشار النسائي إىل ترجيح وقفه أيضاً )٤( زبريوقفه على ابن ال
 بن علي بن املديين سألت ا وقال عبد.  وكأنه ينكره )٦( ما أدري ما هذا:  احلديث فقال

:  أيب عن حديث الفضل بن موسى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبري قال
أيضاً سألت أيب عن الفضل  )٧( ا  وقال عبد)) نكر ضعيفم ((:   فقال اقال رسول 

  . )٨( روى الفضل مناكري:  وأيب متيلة فقدم أبا متيلة وقال

…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

الرزاق عن معمر فجعله  تفرد الفضل بن موسى به مرفوعاً عن معمر وخالفه عبد  ـ ١
إذا اختلف  ((:  ت من الفضل يف معمر فقد قال اإلمام أمحدالرزاق أثب موقوفاً وعبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤١٥٨ رقم ٣/٨٣ ( )) ثقاته ((وقد ذكرها ابن حبان يف  ) ٥٩٤٠ رقم ٧/٥٣٠ ( )) لسان امليزان ((    )١(
 من ليس له من احلديث إال القليل ومل يثبت فيه (() : د عوامة  ـ محم٧٤: ص  ( )) التقريب ((وقد قال يف     )٢(

ومرجانة مل تتابع على  . ))ما يترك حديثه من أجله وإليه اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإال فلني احلديث 
  .روايتها هذه عن عائشة فتكون لينة احلديث ـ عند ابن حجر 

   ) .٥٢٩( سبق ص     )٣(
   ) .٥٣١ ، ٥٣٠( سبق ص     )٤(
   ) .٥٣١( سبق ص     )٥(
   ) .١٢٨: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٦(
  .هو ابن علي بن املديين     )٧(
   .)) التقريب (( ـ كما يف )) ثقة ((: وأبو متيلة هو حيىي بن واضح  ) ٨/٢٨٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٨(
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٥٦٤ 

  . )١( )) الرزاق أصحاب معمر فاحلديث لعبد

ما  ((:  أشار إىل ذلك اإلمام أمحد حينما سئل عن معناه فقال.  أن يف معناه ما ينكر  ـ ٢
 من ولعل وجه النكارة فيه أَنه اشتمل على أصل كبري وهو إهدار دم.  )٢( )) أدري ما هذا

  . على ما يدل عليه ظاهر احلديث.  شهر سيفه يف وجه من كان معصوم الدم

  .  على ما ذكره ابن املديينـأَنه عهد على الفضل رواية بعض املناكري   ـ ٣

َال َيِحلُّ َدُم  ((:  فيه خمالفته بينة ملا صح من حديث ابن مسعود عِن النيب   ـ ٤
الثَّيُِّب الزَّاِني ، َوالنَّْفُس ِبالنَّْفِس ، : الٍث اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِإْحَدى َث

  . )٣( )) َوالتَّاِرُك ِلِديِنِه ؛ اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعِة

éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

من محل علينا  ((:  ويف الباب:   وقال)) والذي وصله ثقة ((:  ذكره ابن حجر وقال
وألمحد واحلاكم من حديث ...  ن عمر متفق عليه من حديث اب)) السالح فليس منا

وكأنه .  )٤( )) من أشار حبديدة إىل أحد من املسلمني يريد قتله فقد وجب دمه ((:  عائشة
وصححه السيوطي .  يقويه لثقة راويه املتفرد به مع ماله من شواهده تشري إىل بعض معناه

  . )٥( كذلك

@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa Z@ @

  . التفرد مظنة اخلطأ السيما إذا خالفه من هو أوثق منه  ـ ١

 ومثال املتابعة.  تنفي التفرد هي املتابعة الصحيحة الَّيت ليس فيها ما يستنكراملتابعة الَّيت   ـ ٢
  . املستنكرة متابعة وهيب بن خالد للفضل بن موسى يف رواية الرفع وقد سبق بيان ما فيها

 ـفإنه أطلقه هنا على ما تفرد به الراوي غري القوي .  كر عند ابن املديينظهر معىن املن  ـ ٣
 أي خطأ على ما يفهم من سياق كالمه )) منكر ((:  وأراد بقوله.   إذا خولفـعنده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥١٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  .ال أن اإلمام أمحد ال يعرف معناه . وهذه تشبه أن تكون صيغة إنكار     )٢(
   ) .١٦٧٦ رقم ٣/١٣٠٢( ومسلم  ) ٦٤٨٤ رقم ٦/٢٥٢١( أخرجه البخاري     )٣(
   ) .٢/٢٦٨ ( ))لدراية  ا((    )٤(
   ) .٨٧٧٤ رقم ٦/١٦٠ ( )) اجلامع الصغري ((    )٥(
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٥٦٥ 

  . )) ضعيف ((:  بداللة أَنه قرا بقوله
 على ظاهر إسناده أن األئمة يف نقدهم للحديث الَّذي يتفرد به الثِّقة ال يقتصرون  ـ ٤

وعناية األئمة .  وثقة راويه وإمنا يضيفون إىل ذلك النظر إىل املعىن الَّذي تضمنه متنه
فقد ظهر من دراسة هذا احلديث أن مجعاً من .  املتقدمني أمت من عناية من تأخر عنهم

 ـخاري والنسائي األئمة املتقدمني أعلوا ما تفرد به الفضل منهم ابن املديين وأمحد والب
ومل .  فخالفهم ابن حجر والسيوطي وقباله بناء على ثقة راويه.  وهم أئمة هذا الشأن

خيف على من رده من األئمة حالَ راويه املتفرد به ولكن الحظوا فيه ما يوجب رده من 
ني واملتأخرين يف وذا يتبني أن مثت خالفاً منهجياً بني املتقدم.  القرائن الَّيت احتفت به

موقفهم جتاه ما تفرد به الثِّقة قبوالً ورداً وهو ناتج عن أن املتقدمني يطبقون منهجاً دقيقاً 
يف حني أن املتأخرين يغلبون جانب النظر .  يف القبول والرد يشمل النظر إىل السند واملنت

ونتج عن .  تفرده من علَّةإىل سند احلديث مع عدم التدقيق أحياناً يف ما انطوى عليه 
دذلك اختالف احلكم بني الفريقني يف القبول والر .  

  . رفع املوقوف:  من أسباب التفرد  ـ ٥
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٥٦٦ 

  

  



  

٥٦٧  

æìÈi‰þaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
حدثنا زكريا بن محدويه :   )٣٦٢٠ رقم ٤/٣٦٤ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس بن :  بن مسلم قالحدثنا عفّان :  البغدادي قال
ِإَذا َأَآَل َأَحُدُآْم َفْلَيْلَعْق َأَصاِبَعُه َثَالًثا ؛ َفِإنَُّه  ((:   اقال رسول :  مالك قال

مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال مهام بن :  وقال . )) َال َيْدِري ِفي َأيَِّتِهنَّ اْلَبَرَآُة
  .  به عفانحيىي تفرد

א א : א
 الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال ابن ا عفان بن مسلم بن عبد ((
أنكرناه يف :  كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه ورمبا وهم وقال ابن معني:  املديين

ثقة  ((:  يخه مهاموش.  )١( )) ع.  صفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسري من كبار العاشرة
ومل يصرح يف هذا احلديث  )٤( مشهور بالتدليس )٣( )) ثقة ثبت ((:  وقتادة )٢( )) رمبا وهم

  . )٥( بالسماع من أنس وهو ممن مسع منه

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ومل أجده .   )٤٥٩ رقم ١٩٨:  ص ( )) الصغري ((أخرجه الطرباين من نفس الطَّريق يف 
  . عند غريه

אאא W 
ومل أقف عليه من رواية .  مل أقف على من تابع عفان يف رواية هذا احلديث عن مهام

  . مهام عن قتادة إال من هذا الطَّريق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١٤٧: ص (  البن حجر )) تعريف أهل التقديس ((    )٤(
   ) .٢٥٥: ص (  للعالئي )) جامع التحصيل ((    )٥(
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٥٦٨ 

رواه محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس .  وقد ورد عن أنس حديث قريب منه يف معناه
:  ، قَالَ )) َق َأَصاِبَعُه الثََّالَث َآاَن ِإَذا َأَآَل َطَعاًما َلِعَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((

ِإَذا َسَقَطْت ُلْقَمُة َأَحِدُآْم َفْلُيِمْط َعْنَها اَألَذى َوْلَيْأُآْلَها ، َوال  ((: وقَالَ 
َفِإنَُّكْم َال  ((:  قَالَ )) َوَأَمَرَنا َأْن َنْسُلَت اْلَقْصَعَة (( ، )) َيَدْعَها ِللشَّْيَطاِن
 ٣/١٦٠٧ ( )) صحيحه ((أخرجه مسلم يف  . ))  َطَعاِمُكُم اْلَبَرَآُةَتْدُروَن ِفي َأيِّ

حديث حسن غريب  ((:  وقال الترمذي ) ١٨٠٣ رقم ٤/٢٢٨( والترمذي  ) ٢٠٣٤رقم 
   .))صحيح 

  : وباملقارنة بني حديث الباب وهذا احلديث جند اآليت
  . فعله من  ويف هذا احلديث ورد اللعقحديث الباب ورد فيه اللعق من أمره   ـ ١
  . )) يلعق أصابعه الثالث ((حديث الباب فيه األمر باللعق ثالثاً ويف هذا احلديث   ـ ٢
  . البابيف هذا احلديث زيادات ليست يف حديث   ـ ٣
  . املعىناتفق احلديثان على ذكر الربكة مع اختالف   ـ ٤

  . وذا يظهر جلياً االختالف بني احلديثني

فقد أخرج مسلم يف .  من غري طريق أنسوقد ورد ما يشهد لبعض معىن حديث الباب 
 من حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ) ٢٠٣٥ رقم ٣/١٦٠٧(  )) صحيحه ((

 يبِن النعِإَذا َأَآَل َأَحُدُآْم َفْلَيْلَعْق َأَصاِبَعُه ؛ َفِإنَُّه َال َيْدِري ِفي  ((:   قال
  . )) َأيَِّتِهنَّ اْلَبَرَآُة

من حديث أيب الزبري عن جابر  ) ٢٠٣٣ رقم ٣/١٦٠٦ ( )) صحيحه ((يف وكذا أخرج 
ِإنَُّكْم ال َتْدُروَن ِفي :  َأَمَر ِبَلْعِق اَألَصاِبِع َوالصَّْحَفِة ، َوَقاَل َأنَّ النَِّبيَّ  ((

   .)) َأيِِّه اْلَبَرَآُة

للعق ثالثاً وإمنا  األمر باـ فيما وقفت عليه ـ وال يف غريمها ـوليس يف هذين الشاهدين 
وذا يتبني التفرد يف حديث الباب يف .  ورد أَنه يلعق الثالث األصابع الَّيت كان يأكل ا

إسناده ويف بعض ألفاظ متنه وخيالف ما صح عن أنس من حديث محاد بن سلمة عن ثابت 
  . عنه والذي ليس فيه إال جمرد الفعل

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

قال :  قال الطرباين.  مع أن رواة هذا احلديث ثقات وفيهم أثبات فقد أنكره ابن معني
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٥٦٩ 

أنكره حيىي بن معني على عفّان فقام  ((:  ـ بعدما روى هذا احلديث ـزكريا بن محدويه 
  .  قبله، ومل أقف على من )١( )) عفّان فدخل بيته فأخرجه من كتابه كما أماله علينا

: א

، وتفرد مهام بروايته عن قتادة  فرد عفان بن مسلم بروايته عن مهّام بن حيىيت  ـ ١
  . يتابع قتادة يف روايته عن أنس ومل

أَنه خمالف ملا صح عن أنس من طريق محاد بن سلمة عن ثابت ومحاد اثبت الناس يف   ـ ٢
  . )٢( ثابت

تادة واآلخر رواه عنه ثابت مثّ إن احلديثني مرويان عن أنس بن مالك أحدمهَا رواه عنه ق  ـ ٣
أصلهما واحتاد خمرجهما مع تقارب معنييهما يشعر بأن .  وعن ثابت رواه محاد بن سلمة

  . واحد مما يقوي االحتمال أن حديث الباب روي باملعىن غري املطابق فاختلف عن أصله

أن قتادة مدلس مشهور وقد روى هذا احلديث عن أنس بالعنعنة فال يؤمن أن يكون   ـ ٤
  .  رواه عن أحد الضعفاء ودلَّسهقد

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

الثِّقة قد خيطئ ويستدل على خطئه بتفرده على ما أشار إليه صنيع ابن معني يف   ـ ١
، بل  وال جيزم أَنه أنكره رد التفرد.  إنكاره على عفان هذا احلديث الَّذي تفرد به

  . نه رآه خمالفاً للمعروف عن أنسحيتمل أَ

كون ابن معني خص هذا احلديث باإلنكار يدل على أَنه استسقى نكارته من متنه ال   ـ ٢
  . وهذا يدل على أنّ احلديث املنكر عنده ال يشترط فيه ضعف الراوي.  من حال راويه

حلديث بل حيتمل اإلنكار على الراوي املتفرد ال يلزم منه أن يكون هو املخطئ يف ا  ـ ٣
فعفان بن مسلم أنكر عليه .  أن يكون هو املخطئ وحيتمل أن يكون املخطئ من فوقه

تفرده ذا احلديث فخرج من عهدته بعدما أخرج هلم أصوله وكانت مطابقةً ملا أماله 
  . وبالتايل كان احلملُ فيه على من فوقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٨: ص  ( ))عجم الصغري  امل((    )١(
   ) .٣/١٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
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٥٧٠ 

  . بالصحة عند ابن معنيثقة الراوي املتفرد ال تكفي يف احلكم على احلديث   ـ ٤

  . من أسباب التفرد رواية احلديث باملعىن غري الدقيق  ـ ٥

  



  

٥٧١  

æìÈi‰þaë@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن بشار حدثنا :   )١٢٣٦ رقم ٣/٥٣٧ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

َأنَّ  ((؛  بن دينار عن ابن عمر ا حدثنا سفيان وشعبة عن عبد:  الرمحن بن مهدي قال عبد
   .))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه اللَِّه َرُسوَل

 بن دينار ا هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث عبد ((:  قال أبو عيسى
عن ابن عمر والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم وقد روى حيي بن سليم هذا احلديث 

 وهو وهم ؛ وهم فيه حيي بن ن ابن عمر عِن النيب  بن عمر عن نافع عا عن عبيد
  . )١( )) سليم

א א : א
الرمحن املدين موىل ابن عمر ثقة من   بن دينار العدوي موالهم وأبو عبدا عبد ((

  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( ع.  الرابعة مات سنة سبع وعشرين

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

،   )٢٩١٩ رقم ٢/١٤٢( ، وأبو داود   )٢٣٩٨ رقم ٢/٨٩٦( اري وأخرجه البخ
من طرق عن شعبة  ) ٥٤٩٦ رقم ٢/٧٩( ، وأمحد   )٢٧٤٧ رقم ٢/٩١٨( وابن ماجه 

  . عن ابن دينار به

،  ، وابن عيينة من طريق سليمان بن بالل ) ١٥٠٦ رقم ٢/١١٤٥( وأخرجه مسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد .  بن دينار ذا احلديث اوتفرد عبد : قال  ) ٢١٢٦ رقم ٤/٣٨١( ويف  ) . ١٢٣٦ رقم ٣/٥٣٨(     )١(

 )  ـ عتر٧٨: ص  ( )) علوم احلديث ((ابن الصالح يف :  به مجع من أهل العلم منهم احكى تفرد عبد 
 . )) بن دينار ا ال يصح إال من رواية عبد ((: وقال  ) ١٠٠: ص  ( )) التقييد واإليضاح ((والعراقي يف 
،  ) ١/٢٦ ( )) ذيب السنن ((وابن القيم يف  ) ٤/٩٤ ( )) امليزان ((، و  ) ٥/٢٥٤ ( )) السير ((والذهيب يف 

   ) .٤/٢ ( )) فتح املغيث ((والسخاوي يف 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٥٧٢ 

 يعين ـ والضحاك ـ يعين ابن عمر ـ ا عبيد، وشعبة و وإمساعيل بن جعفر وسفيان بن سعيد
  . ابن عثمان

، ويف موضع آخر  من طريق مالك عنه ) ٤٦٥٨ رقم ٧/٣٠٦( وأخرجه النسائي 
 بن دينار ا كلهم عن عبد.  )١(  بن عمر عنها من طريق عبيد ) ٤٦٥٧ رقم ٧/٣٠٦ (
  . )) ر يف هذا احلديث بن ديناا الناس كلهم عيال على عبد ((:  وقال مسلم.  به

א W 
 ؛ مل يروه ))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِهَأنَّ النَّبيَّ  ((: هذا احلديث بلفظ 

  .  بن دينارا  بن عمر إال عبدا أحد عن عبد

وقد شابه يف معناه أحاديث أخرى وردت يف الوالء فاشتبهت على بعض النقلة ذا 
اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((، و  )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق (( حديث:   جعلت بدله منهااحلديث أو

مثّ ِإنه وقع فيه .   وستأيتـ )) اْلَوَالُء َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب (( ، و )) َآُلْحَمِة النََّسِب
اْلَوَالُء  ((وهو أن نافع موىل ابن عمر روى عن ابن عمر موقوفاً .  اشتباه آخر يف رواته

 بن دينار ا  فاشتبه على بعضهم املرفوع من حديث عبد)) ُلْحَمٌة َآُلْحَمِة النََّسِب
 )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((: فتارة جيعل حديث .  باملوقوف من حديث نافع

ار اشتبه على بعضهم  بن دينا بل إن عبد.  ا وتارة جيعل لنافع دون عبد.  ا لنافع وعبد
.  ومنهم من مجع بينهما يف رواية هذا احلديث.  بعمرو بن دينار فجعل هذا احلديث عنه

.   بن دينارا فرمبا جعلت هذه الروايات متابعات وشواهد حلديث النهي الَّذي تفرد به عبد
  : وألمهية ذلك يف إثبات التفرد أو نفيه فسأفصل فيها القول وذلك فيما يلي

 وذكر نافع ـ بن دينار يف رواية هذا احلديث عن ابن عمر ا  اجلمع بني نافع وعبدـ ١
  :  يصح ال

سألت أيب عن حديث رواه سعيد بن حيىي األموي عن أبيه عن :  قال ابن أيب حامت
َنَهى  ((:   بن دينار عن ابن عمر قالا  بن عمر عن نافع وعبدا عبيد

 ا نافع أخذ عن عبد:  قال أيب . ))  َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه َعْن اللَِّه َرُسوُل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النهي عن بيع (( وقد مجع أبو نعيم طرق حديث (( ) : ٤/٢١٣ ( )) التخليص احلبري ((قال ابن حجر يف     )١(

   .)) بن دينار له فرواه عن حنو من مخسني رجالً أو أكثر من أصحابه عنه ا يف مسند عبد ))الوالء وهبته 
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٥٧٣ 

ويعين أن ذكر نافع يف هذا احلديث متابعاً البن  )١( بن دينار هذا احلديث ولكن هكذا قال
وسألت أيب :  وأصرح من ذلك ما قاله ابن أيب حامت أيضاً.  دينار عن ابن عمر من الغلط
 ا  عن نافع وعبدا  عن عبيدـ أبو ضمرة ـه أنس ابن عياض وأبا زرعة عن حديث روا

.  ))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه َأنَّ النَّبيَّ ((: بن دينار عن ابن عمر 
 بن دينار وعن ابن ا  عن عبدا ؛ وهم فيه أبو ضمرة الناس يقولون عبيد هذا خطأ: فقاال 

يبِن النعمر ع   . ةٌ ((:  )٢( ـ موقوفاً ـويروون عن نافعمالَُء لُحوهذا هو )) الْو 
، فقد فرقا بني املرفوع  ويف هذا فك لالشتباه الَّذي كثر عند النقلة.  )٣( الصحيح
 )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((: وأن املرفوع عن ابن دينار بلفظ .  واملوقوف

كما يدل عليه .  فنافع مل يروه عن ابن عمر.  )) الْوالَُء لُحمةٌ ((نافع بلفظ واملوقوف عن 
  . )٤( كالم األئمة الَّذين حكوا تفرد ابن دينار به

 بن دينار وعمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ا  عن عبد)) النهي (( رواية حديث ـ ٢
  : ـوذكر عمرو من الوهم  ـ

 من حديثه عن شعبة عن ـ )٥(  يف ترمجة أمحد بن أوىفـن عدي ومن ذلك ما أخرجه اب
 َعْن  اللَِّه َنَهى َرُسوُل ((: :   بن دينار عن ابن عمر قالا عمرو بن دينار وعبد

وهذان احلديثان  ((:  وقال.  ـ وذكر ذا اإلسناد حديثاً آخر ـ )) َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه
 بن دينار عن ابن عمر وال يذكرون فيها عمراً ا عن شعبة عن عبدروامها أصحاب شعبة 

:  وقال عنه )٦(  بن دينارا عن عمرو بن دينار وعبد:  وقد مجع أمحد بن أوىف بينهما يعين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذا .  يظهر يل أنه يقصد سعيداً أو أباه )) كذا قال ((: وقوله  ) . ١١٠٧ رقم ٢/٢١٥ ( ))حلديث  علل ا((    )١(

   ) .٤٨٠٧ رقم ٣/٢٣٨ ( )) مسنده ((اإلسناد أخرجه أبو عوانة يف 
   .)) موقوف ((يف املطبوع     )٢(
   ) .١١٣٠ رقم ٢/٢٢٣ ( )) علل احلديث ((    )٣(
فكالمها روى عن ابن عمر ، وما رواه كل .  بن دينار ممكن اافع وعبد وحصول الوهم يف اجلمع بني ن    )٤(

 وحديث )) ى عن بيع الوالء وهبته ((فحديث ابن دينار . منهما يف باب الوالء مع تقارب املعىن بني احلديثني 
رق ، فيجعلهما  فقد جيمع بينهما من مل يدقق يف اللفظ ومل يالحظ الف)) الوالء حلمة كلحمة النسب ((: نافع 

  .موقوف  مع أن األول مرفوع والثَّاين )) عن نافع وابن دينار ((يف سياق واحد 
  .أمحد بن أيب أوىف  ) : ١/٨٤( مساه يف امليزان     )٥(
   ) .١/١٧٠ ( )) الكامل ((    )٦(
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٥٧٤ 

  . )١( خيالف الثِّقات يف روايته عن شعبة
عمرو بن دينار غريب يف هذا :   وقالـوأخرج ابن حبان بسنده هذا احلديث 

  . )٢( ديثاحل
ويظهر أَنه خطأ لعدم وروده يف غري هذا من الطرق الصحيحة الواردة عن شعبة وغريه 

 بن دينار سيما وأمحد بن أيب أوىف مل أقف على من ا من احلفاظ إذ ال يذكرون إال عبد
لرجل توثيق ابن حبان ل ((:   قال ابن عبد اهلادي)) ثقاته ((وثَّقه إال أن ابن حبان أورده يف 

وعلق  )٣( ))  من أدىن درجات التوثيقـ )) الثِّقات ((:   يعينـمبجرد ذكره يف هذا الكتاب 
وهلذا جند احملققني كالذهيب والعسقالين وغريمها ال يوثقون من تفرد  ((:  عليها األلباين بقوله
  . )٤( )) بتوثيقه ابن حبان

 )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((يث  إىل حد)) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق (( إضافة ـ ٣
  :  ال يصح)) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق (( ولفظ ـ بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً ا عن عبد

 بن ا فقد أخرجه أبو عوانة من حديث حممد بن عبيد عن سفيان الثوري عن عبد
 َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه ، َوالَوَالُء  النَِّبيَُّنَهى  ((: دينار عن ابن عمر قال 

 يف هذا احلديث بالتفرد واملخالفة )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق (( ، وأعلّ لفظة )) ِلَمْن َأْعَتَق
 إال حممد بن عبيد ومل يتابعه عليه )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((مل يرو يف هذا احلديث  ((:  فقال
 منهم )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((ورواه مجاعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة .  أحد
ورواه مالك .  ، وزهري وابن مهدي والفريايب وأبو نعيم وأبو داود احلفري وغريهم زائدة

 بن عمر والضحاك بن عثمان وابن ا وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بالل وعبيد
:   أعينـوقد أبان أن هذه اللفظة  )٥(  بن دينار فلم يذكروها هم عن عبدجريج وغري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) املرجع نفسه ((    )١(
 ابن ((: لعل أمحد أو من دونه وجده هكذا ويظهر أن الوهم يف ذلك ممكن ف ) ٦ رقم ٥/٥ ( )) الثِّقات ((    )٢(

 أو عمرو إذ مها قرينان مكيان ثقتان يرويان عن ابن عمر ا غري منسوب فاحتمل عنده أن يكون عبد ))دينار 
 مثّ مجع بينهما بعد )) عمرو بن دينار (( أو )) بن دينار ا عبد ((فروى على الشك حنو . ويروي عنهما شعبة 

  .ذلك خطأ 
   ) .٢٠: ص  ( )) الروض الداين ((ـ على ما ذكره األلباين عنه يف  ) ٩٣ ـ ٩٢/ص ( )) الصارم املنكي ((    )٣(
   .)) املرجع السابق ((    )٤(
وطريقة أيب عوانة لبيان علَّة ) . أمين الدمشقي :  ـ حتقيق ٤٨٠٩ رقم ٣/٢٣٨ ( )) مسند أيب عوانة ((    )٥(

= 
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٥٧٥ 
وأن حممد بن عبيد .   ليست من حديث ابن دينار عن ابن عمرـ )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((

، وأن هذا  قد أخطأ يف إضافتها للحديث بداللة تفرده عن الثوري وهو ممن يعتىن حبديثه
  . ه عنه كبار أصحابه ومل يذكروا فيه هذه اللفظةاحلديث قد نقل

اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((:   بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً منت يشبهه وهوا  أن ينسب لعبدـ ٤
  .  وال يصح عنه ذا اللفظ)) َآُلْحَمِة النََّسِب ؛ َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب

عن حممد بن  )٣( مثّ البيهقي )٢( احلاكمومن طريقه  )١( ما أخرجه الشافعي:  ومن ذلك
:   قال بن دينار عن ابن عمر أَنَّ النيب ا احلسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد

صحيح :   ، وقال احلاكم)) اْلَوَالُء ُلْحَمٌة َآُلْحَمِة النََّسِب ؛ َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب ((
  . اإلسناد ومل خيرجاه

 من طريق املزين عن الشافعي عن حممد ابن )) الغرائب واألفراد ((ين يف وقد أورده الدارقط
وهو :   بن دينار وقالا احلسن عن أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم عن عبد

 بن دينار شيئاً وروى هذا احلديث ا ومل يسمع أبو يوسف من عبد:  وقال )٤( الصواب
  . )٥(  بن دينارا بن عمر عن عبد ا بشر بن الوليد عن أيب يوسف عن عبيد

وكأنه رواه حممد بن احلسن من حفظه  (( : وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي وقال
 )) الوالء (( بن عمر يف إسناده وقد رواه حممد بن احلسن يف كتاب ا فرتل عن ذكر عبيد

 باللفظ  عمر عِن النيب  بن دينار عن ابنا  بن عمر عن عبدا عن أيب يوسف عن عبيد
 وهذا اللفظ ذا اإلسناد غري )) ...اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((:   أيـالَّذي رواه الشافعي عنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بل هي صحيحة وال يعين أن إعالل هذه اللفظة أا ال تصح عن النيب . احلديث هي طريقة أئمة هذا الشأن 
 ) ١٥٠٤ رقم ٢/١١٤١ ( )) مسلم ((و  ) ٢٦٠١ رقم ٢/٧٦٠ ( )) البخاري ((من حديث ابن عمر مرفوعاً 

  .ولكن املراد بأا ال تصح من هذا الطريق 
   ) .٢٣٧ رقم ٢/٧٢ ( )) مسند الشافعي ((    )١(
   ) .٤/٣٤١ ( ))رك  املستد((    )٢(
   ) .١٠/٢٩٣ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
  .أي أن الصواب عن الشافعي أنه رواه من طريق أيب يوسف عن ابن دينار     )٤(
 ١١/٣٢٥ ( )) صحيح ابن حبان ((،  ) ٣٠٠١ رقم ٣/٣٨٧(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٥(

   ) .٤٩٥٠ رقم
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٥٧٦ 

 َنَهى  َأنَّ النَّبيَّ ((:  بن دينار عن ابن عمر ا  ، ورواية اجلماعة عن عبد)١( حمفوظ
  ... )) َعْن َبْيِع اْلَوَالِء ، َوَعْن ِهَبِتِه

ورواه أبو عمر النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الَّذي رواه أبو يوسف وقد 
  . )٢( )) أمجع أصحاب الثوري على خالفه

اْلَوَالُء ُلْحَمٌة َآُلْحَمِة  ((: فاحلديث عن ابن دينار عن ابن عمر بلفظ :  قلت
 أيب يوسف عن من طريق:   ورد من ثالث طرق)) النََّسِب ؛ َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب

وقال أبو  )٣( تركوه:  وأبو يوسف قال عنه البخاري.   بن عمر عن ابن دينارا عبيد
  . )٤( يكتب حديثه:  حامت

 بن عمر ا فلعل أبا يوسف رواه عن عبيد )٥( مل يكن يعرف احلديث:  وقال ابن معني
قال  )٦( شهر من كونه حمدثاًباملعىن ومل يدقق يف اللفظ السيما واملعنيان متقاربان وهو فقيه أ

الفقهاء املعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم االشتغال به ال يكادون حيفظون  ((:  ابن رجب
احلديث كما ينبغي وال يقيمون أسانيده وال متونه وخيطئون يف حفظ األسانيد كثرياً ويروون 

به ألفاظ الفقهاء املتداولة املتون باملعىن وخيالفون احلفاظ يف ألفاظه ورمبا يأتون بألفاظ تش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوعاً آخر من الوهم يف هذا احلديث يف املنت واإلسناد  ) ١٠/٢٩٣ ( )) السنن الكربى ((قي يف وقد ذكر البيه    )١(

 الوالء حلمة ((:  قال  بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب افقد روى من طريق حيىي بن سليم عن عبيد 
ن دونه يف اإلسناد واملنت مجيعاً هذا وهم من حيىي بن سليم أو م:  فقال ))كلحمة النسب ال يباع وال يوهب 

 أنه ى عن بيع ((  بن دينار عن ابن عمر عن النيب ا بن عمر عن عبد ااحلفاظ إمنا رووه عن عبيد  فإن
ـ بعد أن ذكر حديث حيىي بن سليم  ) : ١٤/٤١٠ ( )) معرفة السنن واآلثار ((وقال يف  . ))الوالء وعن هبته 

 الوالء حلمة كلحمة (( اقال رسول : فيه حديث هشام بن حسان عن احلسن قال  وأصح ما روي ((هذا ـ 
ـ بعد أن أورده  ) ١٢/٤٥ ( )) الفتح ((وقال ابن حجر يف  . )) وهذا مرسل ))النسب ال يباع وال يوهب 

اق عن الثوري عن  واحملفوظ يف هذا ما أخرجه عبد الرز(( : )) إمنا الوالء نسب ال يصح بيعه وال هبته ((:  بلفظ
وال مينع أن يكون  . )) الوالء حلمة كلحمة النسب ((: داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب موقوفاً عليه 

   .))حمفوظاً عنهما ، ويفهم من ذلك أنه ال يصح رفعه وليس هو حديث ابن دينار 
   ) .١٤/٤٠٩ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٢(
   ) .٨/٢٧١ ( )) التأريخ الكبري ((    )٣(
   ) .٩/٢٠٢ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .٤/٤٣٩(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٥(
   .))صاحب أيب حنيفة ...  ففيه العراقيني (( ) : ١/٢٩٢ ( )) تذكرة احلفَّاظ ((قال عنه الذهيب يف     )٦(



æìÈi‰þaë@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــ

  

٥٧٧ 

 بن عمر أن خالد بن احلارث وعبد الوهاب ا ومما يؤكد ومهه فيه عن عبيد )١( )) بينهم
 )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء ((:  بن عمر بلفظ ا  روياه عن عبيدـ وكالمها ثقة ـالثقفي 

 بن عمر موافقاً ملَا رواه ا عن عبيدوذا يكون املروي  )٢( )) َوَعْن ِهَبِتِه ((: وزاد خالد 
  .  ال تثبت عنه)) ...اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((غريه من احلفاظ عن ابن دينار وأن لفظ 

 بن دينار فمن رواية ا  عن عبد)) ...اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((أما الطَّريق الثَّاين الَّذي ورد منه 
وقد  ((:  وقد أعله البيهقي باملخالفة فقال.  بهضمرة بن ربيعة عن الثوري عن ابن دينار 

َنَهى َعْن َبْيِع  ((: رووه عن الثوري بلفظ :  أي )٣( )) أمجع أصحاب الثوري على خالفه
الرحيم بن سليمان   بن منري وابن مهدي وعبدا أبو نعيم وعبد:   ومنهم)) اْلَوَالِء َوِهَبِتِه

وخمالفته ألولئك الثِّقات  )٥(  ربيعة فصدوق يهم قليالًوكلهم ثقات وأما ضمرة بن )٤( ووكيع
  . تدل على أَنه من ومهه

فقد أخرجه ابن عدي من طريق غسان بن عبيد عن شعبة عن :  أما الطَّريق الثَّالث
وهذا  ((:   وقال)) ...اْلَوَالُء ُلْحَمٌة  ((:   قال بن دينار عن ابن عمر أَنَّ النيب ا عبد
 فغير غسان ))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِهَأنَّ النَّبيَّ  ((:  متنه أيضاً
ومما يؤكد وقوع اخلطأ فيه أن ثقات .  )٧( الضعف على حديثه بين:  وقال.  )٦( لفظه

أصحاب شعبة ومنهم أبو الوليد وحممد بن جعفر وحفص بن عمر ويزيد بن زريع رووه عن 
  . )٨( )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه ((: ظ شعبة بلف

 ـ لنافع عن ابن عمر مرفوعاً )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه (( نسبة هذا احلديث ـ ٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٧١١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  
ورواية عبد الوهاب الثقفي  ) . ٤٦٥٧ رقم ٧/٣٠٦ ( )) اتىب ((حلارث عند النسائي يف رواية خالد بن ا    )٢(

   ) .١٥٠٦ رقم ٢/١١٤٥ ( )) مسلم ((عند 
   ) .١٤/٤٠٩ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٣(
   ) .٥/٤٤٩ ( )) حتفة األشراف ((    )٤(
  .كما يف التقريب     )٥(
   ) .٦/٩ ( )) الكامل ((    )٦(
   ) .٦/٩ ( )) الكامل ((    )٧(
   ) .٥/٤٥٥ ( )) حتفة األشراف ((    )٨(
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٥٧٨ 

  . من غري ذكر البن دينار

ىي بن  من طريق حي)) العلل الكبري ((ما رواه الترمذي بسنده يف :  وهذا كثري ومن ذلك
َنَهى  ((:   بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالا سليم الطائفي عن عبيد

 بن ا والصحيح عن عبد:  وقال.  ))  َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه اللَِّه َرُسوُل
وحيىي بن سليم أخطأ يف هذا .   بن دينار قد تفرد ذا احلديث عن ابن عمرا وعبد.  دينار
وهو وهم وهم فيه حيىي بن سليم والصحيح عن  ((:   قال)) السنن ((ويف .  )١( حلديثا

هكذا رواه غري واحد .   بن دينار عن ابن عمر عِن النيب ا  بن عمر عن عبدا عبيد
عيل فأعله بالتفرد واملخالفة وتفرد به حيىي بن سليم أيضاً عن إمسا.  )٢(  بن عمرا عن عبيد
  . بن أمية

َنَهى  ((:  فقد أخرجه الطرباين من طريقه عن إمساعيل عن نافع عن ابن عمر قال
مل يروه عن إمساعيل إىل :  وقال.  ))  َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه اللَِّه َرُسوُل

 صدوق ـوحيىي بن سليم .  كما يدل عليه كالم الترمذي السابق وهذا وهم أيضاً )٣( حيىي
  .  ومثله ال حيتمل تفردهـيئ احلفظ س

 لعمرو بن دينار عن ابن عمر )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء (( حديث ـ نسبة هذا احلديث ـ ٦
  .  بن دينار وذكر عمرو من الوهما  ومل يذكر معه عبدـ مرفوعاً

ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي من طريق غسان بن عبيد عن أشعث بن سعيد عن 
.  ))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِهَأنَّ النَّبيَّ  ((بن دينار عن ابن عمر عمرو ا
وأشعث بن  )٤(  بن دينارا عمرو بن دينار وإمنا هو عبد:  وهذا أيضاً قال فيه:  وقال
  . )٥( متروك:  سعيد

ع موىل وبعد عرض هذه املتابعات ونقدها وبيان ما فيها من وهم سواء ما ورد عن ناف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٧٨: ص (     )١(
   ) .٢١٢٦ رقم ٤/٣٨١ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  ) . ـ املعىن ١٣٤١ رقم ٢/١٨٩ ( )) املعجم األوسط ((    )٣(
   ) .٦/٨ ( )) الكامل ((    )٤(
  .كما يف التقريب     )٥(
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٥٧٩ 

ابن عمر أو ما ورد عن عمرو بن دينار يتبني أا ال يصح منها شيء كما يتبني صحة ما 
  .  بن دينار برواية هذا احلديث عن ابن عمر مرفوعاًا حكاه األئمة من تفرد عبد

אא W 
 ؛ إال ما  مرفوعاً)) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((فلم أقف على هذا احلديث 

َأنَّ  ((: أخرجه ابن عدي من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر 
:   وذكر معه بإسناده حديثاً آخر وقالـ ))  َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِهالنَّبيَّ 

  . )١( هذان احلديثان عن ابن هليعة غري حمفوظني

كيف رواية ابن هليعة عن أيب الزبري :  ـ أي البن معني ـ : قلت:  قال عثمان الدارمي
يضاف إىل ذلك أَنه من رواية الوليد بن مسلم  )٢( ابن هليعة ضعيف احلديث:  عن جابر قال

وقد ورد بألفاظ .  وبناء عليه فاحلديث ال يصح )٣( وهو موصوف بكثرة التدليس والتسوية
  . خمتلفة عن بعض الصحابة والتابعني

 ، )٥( علي:  وقال حنو هذا )٤( )) الْوالَُء كَالنسِب ؛ الَ يباع والَ يوهب  :)) قال عمر 
 ، )١٠(  ، وطاووس)٩(  ، واحلسن)٨(  ، وسعيد بن املسيب)٧(  ، وابن مسعود)٦( وابن عباس
اية حديث بعد رو:   قال الترمذي ، وكثرا تشعر بوجود أصٍل له عِن النيب )١١( وغريهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عزاه ابن حجر )) الوالء ليس مبنتقل وال متحول ((وقد ورد عن ابن عباس رفعه  ) . ٤/١٤٦ ( )) الكامل ((    )١(

وقال  ) ١٠٦٨٤ رقم ١٠/٢٨٨ ( )) املعجم الكبري ((إىل البزار والطرباين ، وهو يف  ) ١٢/٤٥ ( )) الفتح ((يف 
  .حديث منكر  ) : ١٦٣٨ رقم ٣/٣٤ ( )) علل احلديث ((حامت يف  أبو

   .))كيف رواية ابن هليعة :  قلت ((: وفيه  ) ١٥٣: ص  ( ))مان الدارمي  تأريخ عث((    )٢(
   .)) التقريب ((كما يف     )٣(
   ) .١٠/٢٩١(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٩/٥ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٦(
  . ) ١٠/٢٩١(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٧(
   ) .١/٩٦ ( )) سنن سعيد بن منصور ((    )٨(
   ) .٩/٥ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٩(
   ) .٩/٥ ( )) املرجع نفسه ((    )١٠(
   ) .١٢/٤٦ ( )) الفتح ((، و  ) ٤/٣٠٨ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((: ينظر     )١١(
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٥٨٠ 

والعمل على هذا احلديث عند أهل  ((:  )) َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه (( ابن دينار
  . )١( )) العلم

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

عن ) يعين أمحد بن حنبل ( سألته :  قال امليموين.  تكلم اإلمام أمحد يف هذا احلديث
:  ، إال حديث واحد يرويه عن ابن عمر قال  فقال يل ثقة بن دينار عن ابن عمرا عبد

اْلَوَالُء ِلَمْن  ((:   ، ونافع قال يف قصة بريرة)) اْلَوَالُء َال ُتَباُع َوَال ُتوَهُب ((
  . )٢( )) َأْعَتَق

وهو معدود من غرائب الصحيح فإن الشيخني خرجاه ومع هذا  ((:  قال ابن رجب
 وأشار إىل أن الصحيح ما ))  بن دينار عليها مل يتابع عبد ((:  لتكلم فيه اإلمام أمحد وقا

 يبروى نافع عن ابن عمر أَنَّ النمل يذكر النهي عن  )٣( )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((:   قال
  . )٤( بيع الوالء وهبته

املنكر  وذلك يف سياق حديثه على حد ـوأشار بن رجب أيضاً أن اإلمام أمحد أنكره 
وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن  ((:  فذكر تعريف أيب بكر الربدجيي له وقال

 ا ثقة وال يعرف املنت من غري ذلك الطَّريق فهو منكر كما قاله اإلمام أمحد يف حديث عبد
 يبِن النابن دينار عن ابن عمر ع ٥( ))  ِهَبِتِهالنَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن (( يف( .  

מ א : א

  . نص اإلمام أمحد على أن ابن دينار مل يتابع عليه  ـ ١

اْلَوَالُء ِلَمْن  (( أَنه خالف حديثاً آخر يف الوالء ثبتت صحته عنده وهو حديث  ـ ٢
  .  )) َأْعَتَق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢٣٦ رقم ٣/٥٣٧ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
 ) ٢٣٣: ص  : ( )) حبر الدم ((و  ) ١٣٤٦ رقم ٢/٢٣٩ ) ( ١١٣ رقم الترمجة ١٨٥(  ص رواية امليموين    )٢(

.  
   ) .٢٤٢٣ رقم ٢/٩٠٤( أخرجه البخاري     )٣(
   ) .٤١٦ ـ ١/٤١٥ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .١/٤٥١ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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٥٨١ 

 وروى ابن دينار عن .  رواه نافع عن ابن عمر)) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((أن حديث   ـ ٣
 وبني احلديثني فرق يف املعىن ومها )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه ((ابن عمر 

وكالمها عن ابن عمر فرمبا وقع .  خمتلفان غري متباينني وجيتمعان يف كوما يف الوالء
:  لساجيقال ا.  االحتمال عند أمحد أما حديث واحد فقدم األثبت واألتقن منهما

نافع أكرب منه وهو ثبت يف نفسه :   فقالـ بن دينار ا أي عن عبد ـسئل عنه أمحد 
النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء  ((وهذا يعين أَنه أعل حديث .  )١( )) ولكن نافع أقوى منه

ة إىل قرينة ، إضاف  ترجيحاً حلال الراوي)) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق (( حبديث )) َوِهَبِتِه
  . )٢( التفرد

النهي  ((وروى نافع عن ابن عمر من قوله  ((:  قرينة أخرى ذكرها ابن رجب يف قوله  ـ ٤
 وهذا مما ميكن أن يعلل به حديث ـ غري مرفوع ـ )) عن بيِع الْوالَِء وعن ِهبِتِه

  . )٣( )) دينار ابن

 يشترط الصحة ومنهم البخاري ومسلم ، وأخرجه من أما بقية األئمة فقبلوه وتناقلوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥/٢٠٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
 البن )) فتح الباري (( كما يف )) شرح الترمذي ((بن العريب مجلة قرائن لرد هذا احلديث فقال يف وقد أورد ا    )٢(

 بن دينار وهو من الدرجة الثانية من اخلرب ألنه مل يذكر لفظ ا تفرد ذا احلديث عبد (( ) : ١٢/٤٥( حجر 
 ويؤيده أن ابن عمر ((: قال ابن حجر  . )) )) إمنا الوالء ملن أعتق ((  ـ وكأنه نقل معىن قول النيب النيب 

فذكر من .  مثّ أجابه على بعض قوله ))روى هذا احلديث عن عائشة يف قصة بريرة ـ كما مضى يف العتق ـ 
 ) .  النيب أي أن ابن عمر مل يصرح بالسماع من( وصيغة األداء التفرد وحال الراوي : القرائن يف هذا النص 

  .السيما والصحايب املروي عنه يعرف بروايته حلديث مقارب هلذا . هذا احلديث باملعىن واحتمال رواية 
مل أقف على حديث نافع عن ابن عمر املوقوف يف النهي عن بيع الوالء  ) ١/٤١٦ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(

حيىي  : اورواه عن عبيد .  بن عمر عنه اوقد ورد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً من طريق عبيد . وهبته 
وكل طريق من هذه الطرق معلول كما سبق . بن سليم وأبو ضمرة أنس بن عياض وحيىي بن سعيد األموي 
ـ بعد أن ذكر حديث  ) ١٢/٤٥ ( )) الفتح ((بيانه إال أن احلافظ ابن حجر اعترب متابعتهم لبعضهم فقال يف 

 وهم ((:  وقول الترمذي )) ى عن بيع الوالء وهبته ((عمر مرفوعاً  عن نافع عن ابن احيىي بن سليم عن عبيد 
 ومل ينفرد به حيىي بن سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض وحيىي بن سعيد ((:  ، قال ))فيه حيىي ابن سليم 

 ) ٣/٢٣٨: (  قلت هو فيه برقم (( . )) بن عمر أخرجه أبو عوانة يف صحيحه ااألموي كالمها عن عبيد 
والقول بصحة هذه املتابعات يعين صحة احلديث عن نافع  . ))...  بن دينار الكن قرن كل منهما نافعاً بعبد 

ومنهم ابن حجر . عن ابن عمر مرفوعاً وهذا ينايف القول بتفرد ابن دينار به الَّذي تتابع األئمة على القول به 
  ) .علي حسن :  بتعلق  ـ٧٨: ص  ( )) نزهة النظر ((نفسه كما يف 
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٥٨٢ 

  . وغريمها

ïÜí@bß@óÜÇ@éÛìjÓ@¿@aë†ànÇa@†Óë Z@ @

  . )١( )) أحد األئمة األثبات ((ثقة راويه وجاللته قال عنه الذَّهيب   ـ ١

  . ، فهو يروي عن الصحايب مباشرة علو طبقة راويه املتفرد به  ـ ٢

مثّ إن عليه .  ا يشري إىل أن له أصالًأَنه قد ورد عن الصحابة والتابعني آثار مبعناه مم  ـ ٣
  . ، واألحاديث الَّيت أُعل ا ال تدفع معناه )٢( العمل كما قال الترمذي

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

.  أَنه رده ألجل التفرد )٣( ))  بن دينار عليها مل يتابع عبد ((:  ظاهر قول اإلمام أمحد  ـ ١
بل ملا اقترن مع التفرد من علَّة متثلت .  وقد ظهر من الدراسة أَنه مل ينكره للتفرد وحده

ونافع قال يف قصة  ((:  أشار إليها أمحد يف قوله.  يف خمالفة ابن دينار لنافع وهو أوثق منه
ب على موقف اإلمام وقد بىن احلافظ ابن رج.  )٤( )) )) اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق ((:  بريرة

يقول ابن .  هو ما تفرد به الثِّقة عن الثِّقة:  أن املنكر عنده:  أمحد من هذا احلديث
وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة وال يعرف املنت من غري  ((:  رجب

ر  بن دينار عن ابن عما ذلك الطَّريق فهو منكر كما قاله اإلمام أمحد يف حديث عبد
 يبِن النع وقال يف موضع .  )٥( )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه (( يف

.  )٦( ))  ال تزول إال مبعرفة احلديث من وجه آخرـ أي عند أمحد ـالنكارة عنده  ((:  آخر
وحده بل أنكره للت فردوهذا ال يسلم ألنه قد تبني أن اإلمام أمحد مل ينكره للت فرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٤١٧ ( )) امليزان ((    )١(
   ) .٣/٥٣٨ ( )) السنن ((    )٢(
  
   ) .٥٤٧( سبق ص     )٣(
 ) ٢٣٣: ص  : ( )) حبر الدم ((و  ) ١٣٤٦ رقم ٢/٢٣٩ ) ( ١١٣ رقم الترمجة ١٨٥( رواية امليموين ص     )٤(

.  
   ) .١/٤٥١ ( ))ملرجع نفسه  ا((    )٥(
  .املعىن  ) ١/٤٥٤ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
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٥٨٣ 

وعليه فالقول بأن أمحد .  )١( مثّ ِإنه قد ورد عنه أَنه قبل بعض ما تفرد به الثِّقة.  واملخالفة
وإنكار اإلمام أمحد له بالتفرد .  يعد ما تفرد به الثِّقة منكراً ال يستدل عليه ذا احلديث

  .  لغريه من األئمةوال يعد حينئذ خمالفاً.  واملخالفة موافق ملنهج غريه يف اإلعالل

أن اإلمام أمحد يطلق النكارة على احلديث الفرد وإن كان راويه ثقة وال يقصد جمرد   ـ ٢
دد املطلق بل يقصد التضعيف والرفرثقة إال يف حديث  ((:  كما يفهم من قوله.  الت

  .  فهو عنده مما أخطأ فيه)) واحد

 بن دينار تفرداً ا  ما تفرد به الثِّقة عبدـ ما عدا أمحد ـقبل األئمة ومنهم الشيخان   ـ ٣
وإمنا يعل به احلديث .  مما يعين أن التفرد بذاته ليس علَّة عندهم يرد ا احلديث.  مطلقاً

  . إذا الح للناقد أَنه مل يضبط ما تفرد به ويستدل على هذا بقرائن حيتف ا اخلرب

وهذا يؤكد .  منه ما ال يقبل يف الطبقات السفلىأن التفرد يف الطبقات العليا يقبل   ـ ٤
ة قول الذَّهيبابعني فحديثه  ((:  صحفهؤالء احلفاظ الثِّقات إذا انفرد الرجل منهم من الت

صحيح غريب وإن كان من أصحاب األتباع قيل :  صحيح وإن كان من األتباع قيل
  . )٢( )) ... ، ويندر تفردهم غريب فرد

الطبقات العليا مع القول بقبوله فإنه يبقى يف نفس الناقد احلاذق منه شئ أن التفرد يف   ـ ٥
 بن ا استحلفت عبد ((:  يؤخذ هذا من قول شعبة.  مما يدل على أن التفرد مظنة الوهم

:  وبني أبو حامت سبب استحالفه له فقال )٣( )) ؟ فحلف يل دينار هل مسعته من ابن عمر
ً فيه كان إمنا حلفه ألنه كان ينكر هذا احلديثكان شعبة بصري (( .  اً باحلديث فهما

، مل يرو عن ابن عمر أحدٌ سواه   مل يشاركه أحد احكم من األحكام عن رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٠( ،  ) ٢٩( ،  ) ١٩: ( ينظر احلديث رقم     )١(
  
 حديث حسن ((: وهذا الَّذي ذكره يؤكده أن الترمذي مل يقل عنه غريب بل قال  ) ٥٧: ص  ( )) املوقظة ((    )٢(

 ولكن ال تستغين هذه القاعدة عن استقراء فإن اإلمام أمحد )) بن دينار اصحيح ال نعرفه إال من حديث عبد 
ومل يراعوا كونه مروياً عن ثقات  ) ١/١٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((كما يف . كما سبق ، وكذا شعبة . أنكره 

   .وميكن أن تكون قاعدة أغلبية إذا دل االستقراء على أن غالب األئمة يراعوا. التابعني 
   ) .١/١٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
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٥٨٤ 

  . )١( )) علمناه

وقع االشتباه يف هذا احلديث لبعض الرواة فغلط بعضهم يف سنده وغلط بعضهم يف   ـ ٦
بسبب وجود أحاديث اقتربت من معناه فروي عن متنه وغلط بعضهم يف سنده ومتنه 

 بن دينار وعمرو بن ا وروي عن عبد.   بن دينار ونافع عن ابن عمر مرفوعاًا عبد
وروي عن .   عن ابن عمر مرفوعاًـ وحده ـدينار عن ابن عمر مرفوعاً وروي عن نافع 

ج عن ذلك طرق تبدو فنت.  ـ كما سبق ـ عن ابن عمر مرفوعاً ـ وحده ـعمرو بن دينار 
وقد تبني .  ملن مل يدقق النظر يف عللها وكأا متابعات تنفي عن حديث ابن دينار التفرد

فظهر أمهية نقد .  من الدراسة أا مل يصح منها شئ وبعضها منقلبة عن هذا احلديث
  . ومتحيص املتابعات والشواهد الَّيت قد تبدو أا تنفي القول بالتفرد

مة هذا الشأن إذا حكموا على حديث بالتفرد من طريق معني كانت هذه علَّة تعلل أئ  ـ ٧
ومن ذلك ما ورد عن أيب زرعة فقد سأله .  ا بقية الطرق الَّيت يرد منها هذا احلديث

 بن ا  عن نافع وعبدا ابن أيب حامت عن احلديث من رواية أنس بن عياض عن عبيد
 بن ا  عن عبدا عبيد:  خطأ وهم فيه أبو ضمرة الناس يقولونهذا :  قال...  دينار
  . فأعله بالطريق املشهور )٢( )) ... دينار

دقة نظر أئمة هذا الشأن يف نقدهم لألحاديث من خالل حكمهم على حديث ابن   ـ ٨
ن دينار بالتفرد مع كثرة ما له من متابعات وما فيه من اختالف يف املنت واإلسناد توهم م

مما يقوي الثِّقة يف قبول أحكامهم على .  مل يدقق النظر أا تنفي عن هذا احلديث التفرد
  . األحاديث بالتفرد وبغريه

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي يستغربه بداللة أن شعبة قبل )) ينكر هذا احلديث ((: ويظهر يل أن قوله  ) ١/١٧٠ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
 بن دينار حني حدث ذا احلديث أذن يل حتى كنت أقوم ا لوددت أن عبد ((: هذا احلديث وكان يقول 

فإن صح ذلك فالنكارة واالستغراب  ) . ٤/٣٨١ ( )) سننه (( كما نقله عنه الترمذي يف ))سه إليه فأقبل رأ
  .متقاربان عند أيب حامت 

   ) .١١٣٠ رقم ٢/٢٢٣ ( )) علل احلديث ((    )٢(



  

٥٨٥  

æìÈi‰þaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
أخربنا حممد بن املثىن  ) ٣٢١٨ رقم ٣/٣٤٣ ( ـ الكربى ـ )) سننه ((قال النسائي يف 

حدثين حبيب بن الشهيد عن ميمون :   قالـ هو األنصاري ـ ا دحدثنا حممد بن عب:  قال
   .))  اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌمَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((ابن مهران عن ابن عباس 

ال نعلم أحداً رواه عن حبيب غري األنصاري ، ولعله . هذا منكر :  الرمحن قال أبو عبد
   .)) َزوََّج َمْيُموَنَة َتَأنَّ النَّبيَّ  ((أراد 

א א : א
، البصري القاضي   بن أنس بن مالك األنصاريا  بن املثىن بن عبدا حممد بن عبد ((
  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  ، من التاسعة مات سنة مخس عشرة ثقة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

:   وقال)) حمرم ((وليس فيه  ) ٧٧٦ رقم ٣/١٤٧( أخرجه من هذا الطَّريق الترمذي 
  . )) هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ((

َوُهَو  ((: ولفظه .  عن أيب مسلم عنه به ) ٢٤٥٥ رقم ٣/٢١٧( والطرباين يف األوسط 
  . )) َصاِئٌم ُمْحِرٌم

  . عن األنصاري به ) ا حممد بن املثىن وأبو مسلم إبراهيم بن عبد( كالمها 

אאא W 
، ومل أقف عليه من  مل يتابع األنصاري أحد يف رواية هذا احلديث عن حبيب بن الشهيد

  . حديث ميمون بن مهران

 يبوقد روى األنصاري حديثاً آخر مقارباً هلذا احلديث فيه ذكر احتجام الن من 
أخربنا هشام :  نصاريوقال األ ((:   فقال)) صحيحه ((حديث ابن عباس ذكره البخاري يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٥٨٦ 

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  (( عنهما احدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي :  ابن حسان
  . )١( )) َرْأِسِه اْحَتَجَم ِفي

 بن رجاء ا عبد:  وتابع األنصاري عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس
 )) ِي َجَمٍل َوُهَو َصاِئٌمَلْح: اْحَتَجَم ِبَمَكاٍن ُيَقاُل َلُه  ((: ورواه بلفظ 

  . )٣( ثقة تغري حفظه قليالً:   بن رجاءا وعبد )٢(

  . ، واحلسن بن يزيد أيوب السختياين:  وتابع هشام بن حسان عن عكرمة

، وعبد  ، ووهيب بن خالد محاد بن زيد:  فرواه عنه مجع من أصحابه وهم:  أما أيوب
  : ) واختلفت ألفاظهم على النحو التايل . ( ، وإمساعيل بن علية الوارث بن سعيد

: قال :   طريق محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًـأوًال 
رواه عن محاد ذا . ))  َوُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌماْحَتَجَم النَّبيُّ  ((

  . )٥( ثقة:  وهو )٤( احلسني بن الوليد:  اللفظ
:  بلفظ ـ )٦(  وهو ثقة ثبتـ بن عمر القواريري ا عبيد:  اد بن زيدورواه عن مح

  . مرسالً )٧( )) اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((
بلفظ :   طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًـثانيًا 

 زيد يف إحدى  كلفظ محاد بنـ )) اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((
ورواه حممد بن .  )٨(  وقد أخرجه البخاري عن معلى بن أسد عن وهيب بهـالروايتني عنه 

 ـ )٩( ))  اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌمَأنَّ النَّبيَّ  ((: معمر عن حبان عن وهيب به بلفظ 
  . وهيبوهو جزء مما رواه معلى بن أسد عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٣٧٣ رقم ٥/٢١٥٦ ( )) البخاري ((    )١(
   ) .٣٢٠٣ رقم ٣/٣٤٠(  يف الكربى )) النسائي ((    )٢(
   .)) التقريب ((كما يف     )٣(
   ) .٣٢٠٦ رقم ٣/٣٤١(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٣٢٠٧ رقم ٣/٣٤١(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٧(
  ) . ١٦٣٨ رقم ٢/٦٨٥ ( )) البخاري ((    )٨(
   ) .٣٢٠٥ رقم ٣/٣٤١(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٩(
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٥٨٧ 

:  عيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال طريق عبد الوارث بن سـثالثًا 
  . )١( وقد أخرجه البخاري عن أيب معمر عنه.  ))  َوُهَو َصاِئٌماْحَتَجَم النَِّبيُّ  ((

اْحَتَجَم َوُهَو  ((بلفظ :   طريق إمساعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة مرسالًـرابًعا 
قال .  محاد بن زيد:  بت هؤالء يف أيوبوأث.  )٢( )) ، َواْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌم
  . )٣( )) ليس أحد أثبت يف أيوب من محاد بن زيد ((:  ابن معني

إذا اختلف إمساعيل بن علية ومحاد بن زيد يف أيوب كان القول قول  ((:  وقال
  . )٤( )) محاد

 َوُهَو اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم ((: ومحاد بن زيد رواه عن أيوب بلفظ 
، ووافقهما ابن علية على لفظه لكنه   مرفوعاً ووافقه على ذلك وهيب بن خالد)) َصاِئٌم

: رواه مرسالً ووافقهما عبد الوارث بن سعيد على رفعه إال ِإنه روى بعضه وهو 
  .  وليس فيه خمالفة ملا روياه)) اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((

 هو الثابت )) ُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌماْحَتَجَم َو ((:  وعليه يترجح أن
  . عن أيوب عن عكرمة

:  وأما طريق احلسن بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً فورد بلفظ ـ
وأورد ابن عدي هذا  )٦( واحلسن بن زيد ضعفه ابن معني.  )٥( )) اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((

يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة  ((:  نكراته وقالاحلديث يف ترمجته وعده من م
  . )٧( )) وأحاديثه عن أبيه أنكر مما رواه عن عكرمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه وهيب بن : وقال  ) . ٢٣٧٢ رقم ١/٧٢٣ ( )) أبو داود ((و  ) ١٨٣٧ رقم ٢/٦٨٥ ( )) البخاري ((    )١(

. وجعفر بن ربيعة وهشام ـ يعين ابن حسان ـ عن عكرمة عن عباس مثله . خالد عن أيوب بإسناده مثل 
   .)) وهو حمرم ((وهيب فيها رواية : قلت 

   ) .٣٢٠٩ رقم ٣/٣٤١(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٢(
   ) .١/٥١٠(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٣٢٠٢ رقم ٣/٣٤٠(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٥(
   ) .١/٤٩٢ ( ))دال  ميزان االعت((، و  ) ٢/٣٢٦ ( )) الكامل ((    )٦(
   ) .٢/٣٢٦ ( )) الكامل ((    )٧(
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٥٨٨ 

  . ، وطاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبري مقسم:  وتابع عكرمة عن ابن عباس
  . ) )١( )) صدوق وكان يرسل ((ومقسم : (   طريق مقسم عن ابن عباس: أوًال

  .  واحلكم بن عتيبةـ ويزيد بن أيب زياد ـ خصيف اجلزري ـ:  رواه عنه ثالثة وهم
  اْحَتَجَم النَّبيُّ ((أما خصيف اجلزري فرواه عن مقسم عن ابن عباس بلفظ   ـ ١

صدوق سيئ  ((:  وخصيف.  وهذا كلفظ األنصاري.  )٢( )) َوُهَو َصاِئٌم ُمْحِرٌم
صدوق خيطئ  ((:  و كذلك وها شريك بن عبد:  ورواه عن خصيف.  )٣( )) احلفظ
َأنَّ  ((: وقد رواه شريك أيضاً عن عاصم األحول عن الشعيب عن ابن عباس  )٤( )) كثرياً

هذا  ((:  ، قال أبو حامت الرازي )٥( ))  اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ُمْحِرٌمالنَّبيَّ 
 إمنا )) رماًصائماً حم ((:  وروى مجاعة هذا احلديث ومل يذكروا.  ، أخطأ فيه شريك خطأ
فحدث شريك هذا احلديث من .  )) اْحَتَجَم َوَأْعَطى اْلَحجَّاَم َأْجَرُه ((:  قالوا

  . )٦( حفظه بآخرة وقد ساء حفظه فغلط فيه
اْحَتَجَم  ((: وأما يزيد بن أيب زياد فرواه عن مقسم عن ابن عباس أيضاً بلفظ   ـ ٢

:   ويزيد بن أيب زيادـواه خصيف  كما رـ ))  َوُهَو َصاِئٌم ُمْحِرٌم النَّبيُّ
،  )٩( ، وشعبة )٨(  بن إدريسا عبد:  نقله عن يزيد مجع من أصحابه منهم.  )٧( ضعيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((كما يف     )١(
   ) .٣٢١٥ رقم ٣/٣٤٣(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
ريق الطرباين يف ، وأخرج هذا الط)  الدباسي ٦٦٨ رقم ١/٥٢٦(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٥(

 مل يرو هذا احلديث عن ((:  وقال )) احتجم وهو صائم ((: بلفظ  ) ٥٥٧٤ رقم ٦/٢٦٩ ( ))األوسط  ((
   .))عاصم إال شريك تفرد به منجاب 

  ) .الدباسي  ٦٦٨ رقم ١/٥٢٦(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٦(
  . )) التقريب ((كما يف     )٧(
 . )) احتجم فيما بني مكة واملدينة وهو حمرم صائم ((: بلفظ  ) ٧٧٧ رقم ٣/١٤٧ ( ))  الترمذي((أخرجه     )٨(

لعل الترمذي قصد تصحيحه عن ابن عباس ومل : قلت . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح : وقال عقبه 
  . زياد يقصد تصحيحه من طريق يزيد بن أىب

   ) .٢٣٧٣ رقم ١/٧٢٣ ( )) أبو داود ((أخرجه     )٩(
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٥٨٩ 

  . )٢( ، وهشيم )١( وسفيان بن عيينة
 َوُهَو اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه  ((:  وأما احلكم بن عتيبة فرواه عن مقسم بلفظ  ـ ٣

مل يسمع احلكم حديث مقسم يف احلجامة  ((:  وقال )٣( رواه عنه شعبة . )) َصاِئٌم
  . )٤( )) مقسم والصيام من

 بعد إخراجه احلديث من طريق يزيد بن أيب زياد ومن طريق احلكم بن ـ:  وقال النسائي
  . )٥( )) يزيد بن أيب زياد ال حيتج حبديثه واحلكم مل يسمعه من مقسم ((:  ـعتيبة 
 وقد )) اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((:  عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ طريق سعيد بن جبري : ثانيًا

  .  يعين ابن أيب سليمان عن سعيد بهـأخرجه النسائي من طريق قبيصة عن الثوري عن محاد 
.  ، وقبيصة كثري اخلطأ هذا خطأ ال نعلم أحداً رواه عن سفيان غري قبيصة ((:  وقال

  . )٦( )) وقد رواه أبو هشام عن محاد مرسالً
 ، ))  اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌمَأنَّ النَِّبيَّ  (( ورواه عطاء وطاووس عن ابن عباس ـثالثًا 

  . رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عنهما به
  :  منهمـومل يذكر أحد منهم الصوم .  وقد رواه عن ابن عيينة مجع كثري من أصحابه

، وإسحاق بن  )١٠( وزهري بن حرب )٩( بكر بن أيب شيبةوأبو  )٨( وابن املديين )٧( مسدد
وقد أخرجه البزار .  )١( وابن املقرئ )١٢( اجلبار بن العالء وعبد )١١( إبراهيم وأمحد بن حنبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٠٨١ رقم ٢/١٠٢٩ ( )) ابن ماجه ((أخرجه     )١(
   ) .٢٤٧١ رقم ٤/٣٥٥ ( )) أبو يعلى ((أخرجه     )٢(
   ) .٣٢١١ رقم ٣/٣٤٢(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((    )٣(
   ) .١/٤٣٧(  للبخاري )) التأريخ األوسط ((    )٤(
   ) .٣٢١١ رقم ٣/٣٤٢(  يف الكربى )) النسائي ((    )٥(
   ) .٣٢١٦ رقم ٣/٣٤٣(  يف الكربى ))ي  النسائ((    )٦(
   ) .٥٣٧٠ رقم ٥/٢١٥٥ ( )) البخاري ((    )٧(
   ) .١٧٣٨ رقم ٢/٦٥٢ ( )) البخاري ((    )٨(
   ) .١٢٠٢ رقم ٢/٨٦٢ ( )) مسلم ((    )٩(
   ) .١٢٠٢ رقم ٢/٨٦٢ ( )) مسلم ((    )١٠(
   ) .١٩٢٢ رقم ١/٢٢١( مسند أمحد     )١١(
   ) .٢٦٥١قم  ر٤/١٨٤( صحيح ابن خزمية     )١٢(
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٥٩٠ 

وهذا احلديث ال نعلم أحداً يرويه عن عمرو عن طاووس إال ابن عيينة وقد روي  ((:  وقال
قد تابع ابن عيينة :  قلت.  )٢( )) اس أيضاًعن ابن عباس من غري وجه وعن غري ابن عب

تنفي متابعته القول بتفرد ابن  )٤( ثقة:  وزكريا.  )٣( زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار
  . وطريق ابن عيينة طريق صحيح اتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم.  عيينة به

 ، ))  َوُهَو ُمْحِرٌمِبيُّ اْحَتَجَم النَّ ((:  وعلى هذا فيصح عن ابن عباس قوله
 َوُهَو ُمْحِرٌم ِبَلْحِي اْحَتَجَم النَّبيُّ  ((:   قالويشهد له ما رواه ابن حبينة 

  . )٧( وملسلم حنوه )٦(  هذا لفظ البخاريـ ))  ِفي َوَسِط َرْأِسِه)٥(َجَمٍل 

  .  النقلة عنهوقد اختلفت ألفاظ.   أن هذا احلديث له أصل عن ابن عباس: والخالصة

أخرجه من هذا الطَّريق .   عن عطاء وطاووس)) اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ((:  فورد عنه
  . البخاري ومسلم

  . أخرجه من طريقه البخاري.   عن عكرمة)) اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((:  وورد عنه

.   عن عكرمة)) ِئٌماْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم َوُهَو َصا ((:  وورد عنه
  . أخرجه من طريقه البخاري

:  ورواها عن مقسم.   عن مقسم)) اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌم ((:  وورد عنه
هذا  ((:  وقال أبو حامت الرازي.  ا خصيف اجلزري وعن خصيف رواه شريك بن عبد

:   النسائي حديثه وقالورد.  ـ وهو ضعيف ـورواها عن مقسم يزيد بن أيب زياد .  )) خطأ
  . )) يزيد ابن أيب زياد ال حيتج حبديثه ((

وهذه اللفظة هي الَّيت رواها األنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   ) .٤٤٢ رقم ١/١١٦ ( )) منتقى ابن اجلارود ((    )١(
   ) .٤٧٠٦ رقم ٢٩ ـ ١١/٢٨ ( )) مسند البزار ((    )٢(
   ) .٣٥٢٣ رقم ١/٤٧٢ ( )) مسند أمحد ((كما يف     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
ماء مذكور حمدد يف رسم : يل وق ) ٣/١٢٠١ ( )) مراصد االطالع ((. موضع بني مكة واملدينة  : حلي مجل    )٥(

   ) .٤/١١٥٣ ( )) معجم ما استعجم ((. العقيق 
   ) .٥٣٧٣ رقم ٥/٢١٥٦ ( )) البخاري ((    )٦(
   ) .١٢٠٣ رقم ٢/٨٦٢ ( )) مسلم ((    )٧(
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٥٩١ 

  .  كما سبق يف صدر البابـابن عباس وأنكرها النسائي عليه 

كارة بروايتها وأن األنصاري زادها ن.  وظهر ذا أا ال تصح من حديث ابن عباس
  . ذا اإلسناد الَّذي تفرد به

sí†§a@aˆèi@ð‰b–ãþa@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم  ((  ا حديث األنصاري أن رسول ـهذا احلديث 
 واستشكل كونه  ((:   انفرد مبعىن مستغرب عرب عنه احلافظ ابن حجر يف قولهـ )) َصاِئٌم

صيام واإلحرام ألنه مل يكن من شأنه التطوع بالصيام يف السفر ومل يكن حمرماً إال مجع بني ال
وهو مسافر ومل يسافر يف رمضان إىل جهة اإلحرام إال يف غزاة الفتح ومل يكن حينئٍذ 

ليس من  ((وقال عنه ابن املديين  )٢( لذلك مل خيرجه الشيخان وضعفه أمحد )١( )) ... حمرماً
أنكر معاذ وحيىي :  وقال اإلمام أمحد )٤( )) منكر ((وحكم عليه النسائي بأنه  )٣( )) ذلك شيء

 عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن ا حممد بن عبد:   يعينـبن سعيد حديث األنصاري 
واكتفى .  )٥( ))  َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌماْحَتَجَم النَِّبيُّ  ((:  مهران عن ابن عباس

وكذا اخلطيب يف .  )٦( )) مل يرو هذا احلديث عن حبيب إال األنصاري ((:  الطرباين بقوله
  . )٧( )) ِإنه وهم فيه:  مل يروه عن حبيب هكذا غري األنصاري ويقال ((:  قوله

: א

:  فأين عنه كبار أصحابه أمثال.  مل يروه عن حبيب بن الشهيد إال األنصاري  ـ ١
  . ؟ ، وحيىي القطَّان ويزيد بن زريع اعيل بن عليةالثوري وشعبة ومعاذ بن معاذ وإمس

رجلٌ جليل عامل  ((:  قال الساجي عنه.   ليس بالقويـ مع القول بتوثيقه ـاألنصاري   ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٩١ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
   ) .٥٤٤/ ٢٥ ( )) ذيب الكمال ((    )٢(
   ) .٣/٧( عقوب بن سفيان  لي)) املعرفة والتأريخ ((    )٣(
   ) .٣٢١٨ رقم ٣/٣٤٤(  ـ الكربى ـ )) النسائي ((    )٤(
   ) .٥٥٦ رقم ١/٣٢٠ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٥(
   ) .٢٤٥٥ رقم ٣/٢١٧ ( )) األوسط ((    )٦(
   ) .٥٤٤ ـ ٢٥/٥٤٣ ( )) ذيب الكمال ((    )٧(
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٥٩٢ 

.  )١( )) مل يكن عندهم من فرسان احلديث مثل حيىي القطَّان ونظرائه غلب عليه الرأي
كانت كتب األنصاري ذهبت  ((:  دوقال أمح.  )٢( )) ليس به بأس ((:  وقال عنه النسائي

املصيبة فكان بعد حيدث من كتب غالمه أيب حكيم فكان هذا من :  أظنه قال.  يف فتنة
إن غالماً لألنصاري أدخل عليه حديث ابن :  يقال ((:  وقال اخلطيب.  )٣( )) ذاك
  . )٤( )) عباس

:  حلديث فقالأشار النسائي إىل أن األنصاري ركب إسناد حديث ميمونة على هذا ا  ـ ٣
 َتَزوََّج َأنَّ النَّبيَّ  ((ال نعلم أحداً رواه عن حبيب غري األنصاري ولعله أراد  ((

أخربنا محيد بن :  وساق حديث ميمونة عقيب حديث األنصاري فقال.  )) َمْيُموَنَة
مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن 

سئل علي  ((و .  )٥( ))  َتَزوََّج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمِحلٌّ َرُسوَل اللَِّه َأنَّ ((األصم 
بن املديين عن حديث األنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن 

ليس من ذاك شيء إمنا :  قال . ))  اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌمَأنَّ النَِّبيَّ  ((:  عباس
 َمْيُموَنَة َتَزوََّج النَّبيُّ  ((:  ون عن يزيد بن األصمأراد حديث حبيب عن ميم

  . )٦( )) )) ُمْحِرًما

وميمون بن مهران .  خطأ األنصاري يف ذلك ممكن فكال احلديثني متعلقة باحملرم  ـ ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٥/٥٤٣ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
)٢(    ))  ٢٥/٥٤٢ ( ))ذيب الكمال. (   
   .)) وكان هذا من ذلك: أراه قال  (( ) : ٢٥/٥٤٥ ( )) ذيب الكمال ((ويف  ) ٤/٩١ (  للعقيلي))الضعفاء  ((    )٣(
   ) .٣/٦٠١ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(
   ) .٣٢١٩ رقم ٣/٣٤٤(  ـ الكربى ـ )) النسائي ((    )٥(
 )) ذيب الكمال ((وقد نقلها ذا اللفظ املزي يف  ) ٨ ـ ٣/٧( عقوب بن سفيان  لي)) املعرفة والتأريخ ((    )٦(

وهي  ) ٩/٢٧٥ ( )) ذيب التهذيب ((وابن حجر يف  ) ٣/٦٠١ ( )) امليزان ((، والذهيب يف  ) ٢٥/٥٤٥ (
 )) تزوجها وهو حالل  ا حدثتين ميمونة بنت احلارث أن رسول (( : خمالفة ملا يف األصول فيزيد بن األصم قال

 ١/٥٧١ ( ـ من طريق ميمون ـ )) أيب داود ((وحنوه عند  ) . ١٤١١ رقم ٢/١٠٣٢ ( )) مسلم ((هذا لفظ 
 )) ميمونة وهو حمرم  ا ما تزوج رسول ((: بلفظ  ) ٥٣٨٤ رقم ٥/١٨٣ ( )) النسائي ((و  ) ١٨٤٣رقم 
مما يدل على أن هذا القول املنسوب ليزيد بن ـ كلفظ مسلم ـ  ) ١٩٦٤ رقم ١/٦٣٢ ( ))ابن ماجه  (( و

تزوج ميمونة  ((ال تصح نسبته إليه وأنه وقع يف نقله خطأ وصوابه عنه .  تزوج ميمونة حمرماً األصم أن النيب 
   .)) ما (( كما عند النسائي ويكون قد سقط من أول النص )) ما تزوج ميمونة وهو حمرم ((أو  . ))وهو حمل 
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٥٩٣ 

، فال يبعد أن ينساق ذهن األنصاري إىل  )١( روى عن ابن عباس وعن يزيد بن األصم
  . )) ُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌماْحَتَجَم َو ((حديث ابن عباس 

فقد .  ولعل اإلمام أمحد يضعف هذا احلديث ألنه ال يثِْبت عن ابن عباس ذكر الصوم  ـ ٥
وأعله أمحد  ((:  ذكر ابن حجر حديث ابن عباس من طريق ميمون بن مهران عنه وقال

هو ليس فيه صائم إمنا :  سألت أمحد عنه فقال:  قال مهنا.  وعلي بن املديين وغريمها
وروح عن .  ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاووس:  ؟ قال من ذكره:  حمرم قلت

الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبري  زكريا عن عمرو عن طاووس وعبد
  . )٢( )) فهؤالء أصحاب ابن عباس ال يذكرون صياماً:  قال أمحد

 إذ أَنه مل جيمع بني الصوم لنيب ومما يرد به هذا احلديث أَنه خمالف ملا كان عليه ا  ـ ٦
  . )٣( واإلحرام

 من )) اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌم ((ال يبعد أن بعض الرواة اختصر هذا اللفظ   ـ ٧
 وإىل هذا )) اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ، َواْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ((:  قول ابن عباس

 بعض الرواة مجع بني األمرين يف الذكر فأوهم ظهر يل أن ((:  أشار ابن حجر يف قوله
اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ، َواْحَتَجَم  ((:  أما وقعا معاً واألصوب رواية البخاري

 فيحمل على أن كل واحد منهما وقع يف حالة مستقلة وهذا ال مانع )) َوُهَو ُمْحِرٌم
  . )٤( )) منه

 ))  َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌمَجَم النَِّبيُّ اْحَت ((من مجلة ما يرد به هذا احلديث أن   ـ ٨
هعند من يصححه إذا مل .  )٥( )) َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم (( يعارض حديث أَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩/٢١١ ( )) الكمال  ذيب((    )١(
   ) .٢/١٩٢ ( )) التخليص احلبري ((    )٢(
   ) .٢/١٩٢ ( )) التخليص احلبري ((    )٣(
إىل علَّة اجلمع بني  ) ٣٤٣ ـ ٣/٣٤٠ ( )) الكربى ((وقد أشار النسائي يف  ) ٢/١٩١ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(

 (( والواردة بلفظ )) وهو صائم  احتجم النيب ((بلفظ األمرين من خالل صنيعه فأورد الروايات الواردة 
مجع احلديثني محمد بن جعفر وذكر الروايات :  مثّ أعقبها بقوله ))احتجم وهو صائم واحتجم وهو حمرم 

   .)) صائماً حمرماً  احتجم النيب ((:  الواردة بلفظ
 )) أبو داود ((و  ) ٢/٦٨٥ ( ))د مرفوعاً  يروى عن احلسن عن غري واح((:  بلفظ )) البخاري ((ذكره     )٥(

حديث حسن : وقال  ) ٧٧٤ رقم ٣/١٤٤ ( )) الترمذي ((و  ) ٢٣٧١ ـ ٢٣٦٧ رقم ٧٢٢ ـ ١/٧٢١ (
= 
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٥٩٤ 

  . )١( جيمع بينهما

 صح أَنَّ النيب :  قلت لعبدان األهوازي:  مسعت أبا علي احلافظ يقول ((:  قال احلاكم
:  مسعت علي بن املديين يقول:  مسعت عباس العنربي يقول:  قال؟ ، ف احتجم وهو صائم

 يبحديث أيب رافع عن أيب موسى أَنَّ الن قد صحَأْفَطَر اْلَحاِجُم  ((:   قال
  . )) َواْلَمْحُجوُم

مسعت عثمان بن سعيد الدارمي :  مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد العنربي يقول:  وقال
حديث أفطر احلاجم واحملجوم حلديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول قد صح عندي :  يقول

  . )٢( )) به ومسعت أمحد بن حنبل يقول به ويذكر أَنه صح عنده حديث ثوبان وشداد

 وأفاض فيه ورد على من )) َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم ((:  وذكر ابن القيم حديث
، وإن األئمة العارفني ذا الشأن قد تظاهرت  طلأما جواب املعللني فبا ((:  أعله بقوله

، والباقي إما حسن يصلح لالحتجاج   كما تقدمـ أي بعض طرقه ـأقواهلم بتصحيح بعضها 
وليس العمدة عليه وممن صحح  )٣( به وحده وإما ضعيف فهو يصلح للشواهد واملتابعات
ثمان بن سعيد الدارمي والبخاري ذلك أمحد وإسحاق وعلي بن املديين وإبراهيم احلريب وع

 يبِن النوابن املنذر وكل من له علم باحلديث يشهد بأن هذا األصل حمفوظ ع لتعدد طرقه 
  . )٤( )) وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وقد  ) ١٦٦٩ رقم ١/٥٣٧( وابن ماجه  ) ٣٣٥ ـ ٣/٣١٧(  ـ يف الكربى ـ )) النسائي ((و . صحيح 
   ) .٩٣١ رقم ٤/٦٥ ( )) إرواء الغليل ((أفاض يف ختريج طرقه ـ وصحح بعضها ـ األلباين يف 

 أنه  ثبت اخلرب عن النيب ((: وقال  ) ١٩٦٥ رقم ٣/٢٢٧ ( )) صحيحه ((وممن مجع بينهما ابن خزمية يف     )١(
واحتج . إن احلجامة ال تفطر الصائم :  فقال بعض من خالفنا يف هذه املسألة )) أفطر احلاجم واحملجوم ((: قال 

 إمنا وهذا اخلرب غري دال على أن احلجامة ال تفطر الصائم ؛ ألن النيب . احتجم وهو صائم حمرم  بأن النيب 
   .))... احتجم وهو صائم يف سفر 

   ) .١/٤٣٠ ( )) املستدرك ((    )٢(
 أفطر ((:  أحاديث (( : اقال اإلمام أمحد رمحه  ) ٣/٢٤٥ ( )) خمتصر سنن أيب داود ((قال املنذري يف     )٣(

وهذا يعين أن األحاديث  . )) يشد بعضها بعضاً وأنا أذهب إليها )) ال نكاح إال بويل (( و ))احلاجم واحملجوم 
  .تتقوى بكثرة شواهدها ومتابعاا وأن تلك الطرق تعضد ما يف احلديث من ضعف 

   ) .٣/٢٤٨ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
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٥٩٥ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ائن املصاحبة للسند واملنت يف احلكم دل هذا احلديث أن األئمة النقّاد حيكمون القر  ـ ١
:  ومن مجلة القرائن الَّيت حكموها يف رد هذا احلديث.  على احلديث الفرد قبوالً ورداً

، وخمالفته ملا عرف من  ، ومقاربة إسناده إلسناد حديث آخر ، وحال املتفرد التفرد (
 يبحال الن ة ألجل هذ.  ... ) ، وخمالفته ألحاديث البابم مجع من األئما وه

أمحد وابن املديين والنسائي :   األنصاري يف تفرده ذا احلديث منهما بن عبد حممد
  . ومل مينعهم من ذلك أَنه ثقة.   ملا بان هلم غلطه فيهـوهم من كبار أئمة هذا الشأن  ـ

 ثبت عند الناقد أو إن احلديث الفرد قد يكون له متابعات وشواهد ال يتقوى ا إذا  ـ ٢
فحديث األنصاري هذا الَّذي رواه من طريق ميمون بن .  غلب على ظنه خطأ راويه فيه

مهران عن ابن عباس له متابعات قاصرة وردت عن ابن عباس بعضها بلفظه وبعضها 
  . بنحوه إال أَنه مل يتقوى ا لثبوت خطأ األنصاري فيه

هذا منكر ؛ ال نعلم  ((:  نسائي على ما يفهم من قولهالتفرد من قرائن العلّة عند ال  ـ ٣
  . منكر ألنه تفرد به:   وكأنه قال)) ... أحداً رواه عن حبيب غري األنصاري

أن الثِّقة املكثر ال يغمز بتفرده باحلديث واحلديثني عند الذَّهيب ويؤخذ ذلك من   ـ ٤
رد به فإنه صاحب ما ينبغي أن يتكلم يف مثل األنصاري ألجل حديث تف ((:  قوله

  . )١( )) حديث

، واختصار احلديث اختصاراً خيل  من أسباب التفرد تركيب إسناد على غري متنه  ـ ٥
  . مبعناه

  . اخلطأ:  املنكر عند حيي بن سعيد القطَّان وأمحد والنسائي هو  ـ ٦

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٦٠١ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(



  

٥٩٦  

æìÈi‰þaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
 بن مرزوق البصري حدثنا حممد حدثنا حممد:   )٣٨٥٠ رقم ٥/٦٤٧( قال الترمذي 

َآاَن َقْيُس ْبُن َسْعٍد  ((:  حدثين أيب عن مثامة عن أنس قال.   األنصاريا بن عبد
يعِني : قَالَ اَألنصاِري .  ))  ِبَمْنِزَلِة َصاِحِب الشَُّرِط ِمَن اَألِميِر ِمَن النَِّبيِّ

  .ِمما يِلي ِمن أُموِرِه 

  . هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث األنصاري:  قال أبو عيسى

א א : א
:   بن املثىنا عبد:  وأبوه.  ، وسبقت ترمجته )١( )) ثقة:   بن املثينا حممد بن عبد ((

  . وسيأيت مزيد بيان حلاليهما.  )٣( صدوق:  ا ومثامة بن عبد )٢( صدوق كثري الغلط

§a@wíŠ¥sí† Z@ @

عن  ) ٣٨٥٠ رقم ٥/٦٤٨( والترمذي  ) ٣٧٣٦ رقم ٦/٢٦١٦( أخرجه البخاري 
 ا حدثنا حممد بن عبد.  حدثنا حممد بن حيىي ((:  قال الترمذي )٤( حممد بن حيىي الذهلي

  . )) األنصاري حنوه ومل يذكر فيه قول األنصاري
:  ص ( )) ... معرفة علوم احلديث ((واحلاكم يف  ) ٢/٣٠٤ ( )) الضعفاء ((والعقيلي يف 

  . راشدمن طريق حممد بن خزمية بن  ) ٣٨١
  . التيميمن طريق ابن املثىن وإبراهيم بن حممد  ) ٢/١٠٨ ( )) الكامل ((وابن عدي يف 
  . آدممن طريق بشر بن  ) ٤٥٠٨ رقم ١٠/٣٦٦ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف 

،  ، وابن املثىن ، وحممد بن خزمية بن راشد حيىي، وحممد بن  حممد بن مرزوق( كلهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .١٣/١٤٣ ( )) الفتح ((:  ينظر )) محمد بن خالد ((البخاري نسبه إىل جده األعلى فقال     )٤(
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٥٩٧ 

  . )١(  األنصاري بها عن حممد بن عبد) ، وبشر بن آدم  وإبراهيم بن حممد التيمي
אאא W 

  . مل أقف هلذا احلديث على متابعة وال شاهد فدل على تفرد األنصاري به تفرداً مطلقاً

@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß…ČŠÐŞnÛa Z@ @

 بن املثىن ومنهم من ا طعن بعضهم يف هذا احلديث منهم من جعله مما أنكر على عبد
  . جعل احلمل فيه على شيخه مثامة

 بن املثىن األنصاري عن مثامة وغريه وال ا عبد (( : بن املثىن ا قال العقيلي يف ترمجة عبد
:  وساق بسنده إىل أيب سلمة أَنه قال.  )٢( وذكر هذا احلديث...  يتابع على أكثر حديثه

  . )٤( )) وكان ضعيفاً منكر احلديث )٣(  بن املثىن ومل يكن يف القريتني بعظيما حدثنا عبد ((

فيه :  قال زكريا الساجي ((:   بن املثىنا  يف ترمجة عبد)) امليزان ((وقال الذَّهيب يف 
: :  مثّ رويا له حديث.  روى مناكري:  وقال األزدي.  ضعف مل يكن صاحب حديث

 ِبَمْنِزَلِة َصاِحِب الشَُّرِط ِمَن اَألِميِر  َآاَن َقْيُس ْبُن َسْعٍد ِمَن النَِّبيِّ ((
  . وجعاله من مناكريه:  أي )٥( )) ...

 بن أنس وعده من األحاديث ا وأورد ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة مثامة بن عبد
وذكر حديث  ( ا  يف ترمجة مثامة بن عبد)) امليزان ((وقال الذَّهيب يف .  )٦( هالَّيت أنكرت علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق محمد بن املثين عن  ) ١٤٥ ـ ١٣/١٤٤ ( )) الفتح ((وكذا أخرجه اإلمساعيلي ـ كما يف     )١(

 فكلّم سعد النيب ((وال أعلمه إال عن أنس ـ وذكره وزاد : قال األنصاري . نصاري حدثين أيب عن مثامة األ
 وذكر ابن  . )) يف قيس أن يصرفه من املوضع الَّذي وضعه فيه خمافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك

ديث هو الَّذي اقتصر عليه البخاري  فكأن القدر احملقق وصله من احل((: حجر من تابعه على هذه الزيادة وقال 
   .))... وأما الزيادة فكان األنصاري يتردد يف وصلها . وأكثر من أخرج احلديث 

   ) .٢/٣٠٤ ( )) الضعفاء ((    )٢(
 لسعدي اهلامشي )) شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال ((: ينظر . هذه من ألفاظ اجلرح النادرة     )٣(

  ) . ٢٥٨: ص  (
   ) .٢/٣٠٤ ( )) الضعفاء ((    )٤(
)٢/٤٩٩(     )٥. (   
 ومن عادته ـ يعين ابن (( ) : ٤٥١: ص  ( )) هدى الساري ((قال بن حجر يف  ) ٢/١٠٨ ( )) الكامل ((    )٦(

   .))عدي فيه ـ أي يف الكامل ـ أن خيرج األحاديث اليت أنكرت على الثِّقة 
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٥٩٨ 

.  )٢( )) هذا احلديث يرويه مثامة عن أنس.  ال يصح ((:  البن معني فقال )١( كتاب الصدقات
٣( )) وكذا انفرد حبديث كان قيس مبرتلة صاحب الشرطة من األمري ((:  قال الذَّهيب( .  

وهذا احلديث شاذ مبرة فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس  ((:  موقال احلاك
  . )٤( )) عن غريه من الصحابة بإسناد آخر وال

א א : מ

  .  بن املثىن وشيخه مثامة متكلم فيهماا أن عبد  ـ ١

  . ما ال حيتمل التفرد مبثلهوحاهل.  أما رويا أصل مل يتابعهما أحد عليه  ـ ٢

وهذا احلديث ورد من هذا .  أن ابن معني تكلم يف خصوص رواية مثامة عن أنس  ـ ٣
  . الطَّريق

  .  على ما ذكره احلاكمـأَنه ليس له أصل عن أنس وال عن غريه من الصحابة   ـ ٤

  : ولعل ذلك ملا يلي.  وقبله البخاري فأخرجه يف صحيحه وكذا ابن حبان

ال يعدوان أن يكونا من الرواة املختلف  ا بن املثىن ومثامة بن عبد ا أن عبد  ـ ١
  . )٥( فيهما

مل أر :   املثىن ما علم صحته قال ابن حجر بنا أن البخاري انتقى من حديث عبد  ـ ٢
وأما مثامة فاحتج به .  )٦( )) ...  احتج به إال يف روايته عن عمه مثامةالبخاري
  . )٧( اجلماعة

وال شك أن آل الرجل  ((:  قال ابن حجر.  ه من رواية األنصاري عن أبيه عن عمهأَن  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٨٠ رقم ٢/٥٢٥  ()) صحيحه ((أخرجه البخاري يف     )١(
  .وحديث الباب من هذا الطريق . وهذا يعين أن هذا الطريق عند ابن معني ال يصح     )٢(
  .من كالم الذهيب ) إخل ... وكذا انفرد ( وقوله  ) . ١/٣٧٢(     )٣(
   ) .٣٨١: ص (  للحاكم )) معرفة علوم احلديث ((    )٤(
   .٤٣٦ ، ٤١٣:  ص ))الباري  مقدمة فتح ((وقد دافع عنهما ابن حجر يف     )٥(
   ) .٤٣٦: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٤١٤: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
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٥٩٩ 

  . )١( )) أخص به من غريهم

  . أَنه من أحاديث املناقب الَّيت يتسامح يف روايتها عادة  ـ ٤

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 األنصاري عن أبيه عن عمه مثامة عن ا هذا احلديث تفرد به راويه حممد بن عبد  ـ ١
، ويف إسناده عدة رواه تفرد بعضهم عن بعض وبعضهم ليسوا  جده أنس تفرداً مطلقاً

وكأم راعوا .  ، واحلاكم ، وابن عدي ، واألزدي ، والساجي العقيلي:  بأقوياء فرده
وهذا  ((:   فقد قالمع التفرد حال شيخ الراوي املتفرد به وحال شيخ شيخه إال احلاكم

احلديث شاذ مبرة فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس وال عن غريه من الصحابة 
وظاهر قوله أَنه يعله بالتفرد وحده وأنه ال يقبل ما تفرد به الثِّقة ما مل .  )٢( )) بإسناد آخر

وحنن على  ((:  وهذا الظاهر ال يتفق مع منهجه الَّذي ذكره يف قوله.  يرو من طريق آخر
  . وكأن منهجه مل يطرد.  )٣( )) أصلنا يف قبول الزيادات من الثِّقات يف األسانيد واملتون

بدليل قبوهلما هذا احلديث .  ظهر أن البخاري وابن حبان ال يعالن بالتفرد لذاته  ـ ٢
، وحيكم مبوجب  وأن البخاري ينتقي من حديث الراوي وإن كان فيه ضعف.  الفرد
 كما ـكأن يكون من أهل بيته .  رواية الراوي عمن له به اختصاص:   والَّيت منهاالقرائن

  . يف هذا احلديث

، ال سيما إذا مل تظهر ملا  ظهر أثر حال الراوي غري القوي يف احلكم على ما تفرد به  ـ ٣
  . تفرد به علَّة سوى حاله

ال  ((:  األنصاري يف قوله ا نسب الترمذي التفرد يف هذا احلديث حملمد بن عبد  ـ ٤
 وقد أظهرت الدراسة أن احلمل فيه كان على من )) نعرفه إال من حديث األنصاري

وعليه ؛ فال يلزم من نسب إليه التفرد أن يكون احلمل عليه دائماً إذا كان من .  فوقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا يؤكد أن البخاري ينتقي من أحاديث الراوي وإن كان فيه ضعف ما : قلت  ) ٢/٦٠٦ ( )) النكت ((    )١(

: واليت منها . وأنه يعمل القرائن . اله العام وال يكتفي حب. يعلم أنه حفظه وينظر إىل حال الراوي يف شيخه 
  .رواية الراوي عن من له به اختصاص 

   ) .٣٨١: ص (  للحاكم )) معرفة علوم احلديث ((    )٢(
   ) .١/٤١٣ ( )) املستدرك ((    )٣(
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  . كما يف هذا احلديث.  ، وأضعف منه حاالً فوقه متفرداً

 يظهر من سياقه أَنه )) ال يتابع على أكثر حديثه ((:   بن املثىنا قول العقيلي عن عبد  ـ ٥
وكان  ((:  ـ بعد ذلك عن هذا الراوي ـأراد تضمني حكاية التفرد اإلعالل بداللة قوله 

  . )) ضعيفاً منكر احلديث

  



  

٦٠١  

æìÈi‰þaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
:  ، قال حدثنا أبو زرعة:   )٤٧٠٥ رقم ٥/٣٥٦ (( )) األوسط ((قال الطرباين يف 
حدثين حممد بن :  حدثنا أبو غسان حممد بن مطرف قال:  ، قال حدثنا علي بن عياش
َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا ِإَذا َقَضى ،  ((:   اقال رسول :  املنكدر عن جابر قال

  . )) َسْمًحا ِإَذا اْقَتَضى

  . ن املنكدر إال أبو غسان حممد بن مطرفمل يرو هذا احلديث عن حممد ب:  وقال

א א : א
حممد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان املدين نزيل عسقالن ثقة من السابعة مات  ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  بعد الستني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٤٩٠٣ رقم ١١/٢٦٧( وابن حبان  ) ١٩٧٠ رقم ٢/٧٣٠( أخرجه البخاري 
 ٢٨٥:  ص ( )) الصغري ((والطرباين يف  ) ١٠٧٦٠ رقم ٥/٣٥٧ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

  . من طريق علي بن عياش)  مسارة ـ

 رقم ٢/٢٢٩ ( )) العلل ((وابن أيب حامت يف  ) ٢٢٠٣ رقم ٢/٧٤٢( وأخرجه ابن ماجه 
  . عن عمرو بن عثمان بن سعيد احلمصي عن أبيه ) ١١٤٦

عن علي بن )  )٣(  ومها ثقتانـعلي بن عياش وعثمان بن سعيد احلمصي : (  مهاكال
  . مطرف به

אאא W 
زيد بن عطاء بن السائب عن ابن املنكدر عن جابر :  تابع حممد بن مطرف متابعة تامة

ًال ِإَذا َباَع ، َسْهًال َغَفَر اللَُّه ِلَرُجٍل َآاَن ِمْن َقْبِلُكْم ؛ َسْه ((:  بلفظ.  مرفوعاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
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َسْهًال ِإَذا  (( هذا لفظ الترمذي وزاد أمحد )) ِإَذا اْشَتَرى ، َسْهًال ِإَذا اْقَتَضى
،  )٣( )) العلل الكبري ((، ويف  )٢( )) سننه ((، والترمذي يف  )١( أخرجه أمحد.  )) اْقَتَضى

اء عن إسرائيل بن يونس عن من طرق عن عبد الوهاب بن عط )٤( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . زيد بن عطاء عنه به

وقال .  حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه:  )) سننه ((وقال عنه الترمذي يف 
  . )) هو حديث حسن:  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  )) العلل الكبري ((يف 

هو عندي  ((:  كدر فقد قالإال أن أبا حامت أنكره مرفوعاً ورجح أَنه من مراسيل ابن املن
، ومل يذكر  ، قال بلغين أَنَّ النيب :  منكر رواه بعض الثِّقات عن حممد بن املنكدر قال

  . )٥( )) جابر

.  )٦( )) هو شيخ وليس باملعروف ((زيد بن عطاء بن السائب قال عنه أبو حامت :  وفيه
ألجل  )٧( )) لترمذي حديثاً والنسائي آخرروى له ا ((وحديثه قليل عند األئمة قال املزي 

وشاركهما يف الرواية عن ابن مطرف حيي بن سعيد .  )٨( )) مقبول ((ذلك قال عنه ابن حجر 
أخرجه مالك يف .  األنصاري إال أَنه جعله عن ابن املنكدر مرسالً ومل يذكر جابراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٤٦٤١ رقم ٣/٣٤٠ ( )) مسنده ((يف     )١(
   ) .١٣٢٠ رقم ٣/٦١٠(     )٢(
)١/٥٣١(     )٣. (   
   ) .١٠٧٦١ رقم ٥/٣٥٧(     )٤(
   ) .١١٤٦ رقم ٢/٢٢٩(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٥(
 )) شيخ ليس باملعروف ((: وفيه  ) ٣/٤١٨ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٣/٥٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(

وقد تكلم ابن . وذكر يف ترمجته حديث الباب  ) ١٤٢٧ رقم ٣/٣٦٠ ( )) الثِّقات ((ن حبان يف وذكره اب
 وهذا الَّذي (( ) : ١/١٤ ( )) لسان امليزان ((حجر يف توثيق ابن حبان للراوي إذا انتفت جهالة عينه فقال يف 

ىل أن يتبني جرحه مذهب عجيب ، ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إ
واجلمهور على خالفه ، وهذا مسلك ابن حبان يف كتابه الثِّقات الَّذي ألفه ، فإنه يذكر خلقاً ممن نص عليهم 
أبو حامت وغريه على أم جمهولون ، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العني ترتفع برواية واحد مشهور وهو 

   .)) حاله باقية عند غريه مذهب شيخه ابن خزمية ولكن جهالة
   ) .١٠/٨٩ ( )) ذيب الكمال ((    )٧(
 ومن ليس له من احلديث إال القليل ومل يثبت فيه ما يترك ((: بقوله  ) ٧٤( وقد فسرها ص  . )) التقريب ((    )٨(

   .قد توبع هنا: قلت  . ))حديثه من أجله وإليه اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإال فلني احلديث 
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ق فيحىي بن سعيد األنصاري قال عنه ولعل أبا حامت عىن بقوله السابق هذا الطَّري.  )١( املوطأ
مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم من ابن شهاب وحيىي بن  ((:  ابن املديين

  . )٣( )) حيىي بن سعيد يوازي الزهري:  وقال عنه أبو حامت )٢( )) ... سعيد

ديث مل خيتلف على مالك يف هذا احل ((:  يضاف إىل هذا ما ذكر ابن عبد الرب يف قوله
  . )٤( )) أَنه موقوف على ابن املنكدر وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن املنكدر

  . وذا يكون هذا احلديث خمتلف يف رفعه ووقفه ووصله وإرساله

 بن ا وللحديث شواهد عن عثمان بن عفان وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وعبد
  . مرفوعاً ـعمرو 

  :  أما حديث عثمانـ ١

 عِن مسعت رجالً حيدث عن عثمان :  عبة عن عمرو بن دينار قالفقد رواه ش
يبالن َسْمًحا َباِئًعا َوُمْبَتاًعا َوَقاِضًيا َوُمْقَتِضًيا ؛ َفَدَخَل  َآاَن َرُجٌل ((:   قال

  . )) اْلَجنََّة

وهذا حديث ضعيف إذ  )٧( وأبو القاسم البغوي )٦( وأبو داود الطيالسي )٥( أخرجه أمحد
  .  فيه راوياً جمهوالًأن

ورواه إمساعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ عن عثمان مرفوعاً 
  . ))  اجلنة رجالً كان سهالً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياًاأدخل  ((:  بلفظ

 ـ )١(  وابن ماجهـ واللفظ له ـ )٩( )) الكربى ((ويف  )٨( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١٠٠ رقم ٢/٦٨٥(     )١(
   ) .١١/٢٢٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
)٢٤/١١٥(     )٤. (   
   ) .٤١٤ رقم ١/٥٨ ( )) املسند ((يف     )٥(
   ) .١٤: ص  ( )) املسند ((    )٦(
   ) .١٦٥١ رقم ١/٤٧٦ ( )) اجلعديات ((    )٧(
   ) .٤٦٩٦ رقم ٧/٣١٨(     )٨(
   ) .٦٢٤٩ رقم ٦/٩١(     )٩(
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 وأخرجه يف ـ بلفظه ـ )٢(  ، وأمحد)) َسْهًال َباِئًعا َوُمْشَتِرًيا ((:  واقتصر على قوله
محاد :  وتابع إمساعيل بن عليه عن يونس.   ويف أوله سبب ورود احلديثـ )٣( موضع آخر
قال ابن .  وفيه عطاء بن فروخ.  )٥( وعبد بن محيد )٤(  أخرجه أمحدـ متابعة تامة ـبن سلمة 
َرِحَم اللَُّه َرُجًال  ((:  روى له النسائي وابن ماجه حديثاً واحداً عن عثمان:  حجر

 ذكر علي بن املديين ـ والقائل ابن حجر ـ احلديث قلت )) ...َسْهًال ُمْشَتِرًيا َوَباِئًعا 
  . )٧( وكذا قاله البزار )٦( يف العلل أَنه مل يلق عثمان 

عطاء بن فروخ عن عثمان  ((:   يسمعه من عثمان فقالوأشار البخاري إىل أن عطاء مل
عن عطاء :  قال ابن طهمان عن يونس.  موىل قريش روى عنه يونس بن عبيد وعلي بن زيد

 يبِن النبن فروخ عن رجل ع  :)) َأْدَخَل اللَُّه اْلَجنََّة َرُجًال َسْهًال ُمْشَتِرًيا (( ، 
:  وقال أبو معمر.   عِن النيب ي عن أيب هريرة وعن يونس عمن حدثه عن سعيد املقرب

 عِن النيب حدثنا عبد الوارث عن يونس عن عثمان بن عطاء حدثت عن عثمان بن عفان 
٨(  حنوه( .  

 ـ ومل يذكر عثمان ـوفيه أن يونس بن عبيد قال مرةً عن عطاء بن فروخ عن رجل 
:  وعثمان بن عطاء.  عن عثمان بن عفانحدثت :  عن عثمان بن عطاء:  ومرةً قال
  . ومرة رواه عمن حدثه عن سعيد املقربي عن أيب هريرة )٩( ضعيف

 فيما قاله البخاري ـ مل يضبطه ومل يرد عنه ـ )١٠(  مع كونه ثقة ثبتاًـفدل على أن يونساً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٢٢٠٢ رقم ٢/٧٤٢(     )١(
   ) .٥٠٨ رقم ١/٧٠(     )٢(
   ) .٤١٠ رقم ١/٥٨(     )٣(
   ) .٤٨٥ رقم ١/٦٧(     )٤(
   ) .٤٧ رقم ١/١٠١ ( )) املنتخب من مسند عبد بن محيد ((    )٥(
   ) .٧/٢١٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .٣٩٢ رقم ٢/٤٨ ( )) مسند البزار ((    )٧(
   ) .٩٠٧٩ رقم ٢٥٤/ ٦ ( )) التأريخ الكبري ((    )٨(
  .منكر احلديث : عمرو بن علي : قال  ) ٥/١٧٠ ( )) الكامل ((ويف  . )) التقريب ((    )٩(
   .)) التقريب ((    )١٠(
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٦٠٥ 

سطة  أن عطاء بن فروخ رواه عن عثمان بل الَّذي رواه عن عثمان هو عثمان بن عطاء بواـ
 ـوقول البخاري هذا يفسر قول شيخه ابن املديين  )١( فال يبعد وقوع االشتباه لتقارب األمساء

أن عطاء مل يسمع هذا احلديث من عثمان بن :  إال أَنه أخص منه إذ أن معناه.  ويؤكده
  . أَنه مل يسمع منه شيئاً:  يف حني أن قول ابن املديين.  عفان

وهو ذا يوافق .   إىل عثمان بن عطاء عمن حدثه عن عثمانفيكون احلديث قد عاد
.  احلديث السابق الَّذي رواه شعبة عن عمرو بن دينار عن رجٍل عن عثمان بن عفان به

فيعل طريق يونس عن عطاء عن عثمان بطريق شعبة ومن وافقه ويقوى كونه مروياً عن 
  . رجل عن عثمان

  :  وأما حديث أيب هريرةـ ٢

إسحاق بن سليمان الرازي عن املغرية بن مسلم عن يونس بن عبيد عن احلسن فقد رواه 
ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ َسْمَح اْلَبْيِع ، َسْمَح  ((:   اقال رسول :  عن أيب هريرة قال

  . )) الشَِّراِء ، َسْمَح اْلَقَضاِء

عضهم هذا هذا حديث غريب وقد روى ب ((:  وقال )٢( )) سننه ((أخرجه الترمذي يف 
سألت :  وقال )٣( )) العلل الكبري ((ويف .  احلديث عن يونس عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

هو حديث خطأ روى هذا احلديث إمساعيل بن علية عن :  حممداً عن هذا احلديث فقال
فإن احلسن مل .  علَّة االنقطاع:  يضاف إىل هذا.  يونس عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

قاله ابن املديين وأبو حامت وأبو زرعة ويونس بن عبيد .   أيب هريرة ومل يرهيسمع من
  . )٤(  وغريهمـالراوي عنه هذا احلديث  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكالمها روى عنه يونس بن . فالتقارب بني عطاء بن فروخ وعثمان بن عطاء ال خيفى . وهي علَّة دقيقة     )١(

 وابن عطاء حدث عن عثمان بن عفان إال أن عطاء رواه عن رجل مل يسم عن النيب . يد هذا احلديث عب
 على ما نقله عنه ابن علية ومحاد بن فيمكن أن يقع الوهم من يونس فيجعله عن عطاء عن عثمان عن النيب 

وكلها : روايات عن يونس وقال إىل تعدد ال ) ٢٧٥ رقم ٣/٤٣ ( )) علله ((وقد أشار الدارقطين يف . سلمة 
  .حمفوظ عن يونس 

   ) .١٣١٩ رقم ٦١٠ ـ ٣/٦٠٩(     )٢(
   ) .٥٣٠: ( ص     )٣(
   ) .٨٢(  ص )) حتفة التحصيل ((    )٤(
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٦٠٦ 

من طريق املغرية بن مسلم عن يونس عن سعيد  )١( )) مستدركه ((وأخرجه احلاكم يف 
إال أن .  ه الذَّهيبصحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافق:  املقربي عن أيب هريرة مرفوعاً به وقال

وكنت أفرح ذا احلديث حتى روى  ((:  البخاري أشار إىل أن هذا الطَّريق معلول فقد قال
فعلم  )٢( )) بعضهم هذا احلديث عن يونس عن من حدث عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

يث أيب وعليه فهذا احلديث ال يصح من حد.  ذا أن سعيد املقربي مل يسمعه من أيب هريرة
  . )٣( هريرة ذا اللفظ

  :  وأما حديث أيب سعيد اخلدريـ ٣

فقد رواه حممد بن إبراهيم قال حدثنا الشاذكوين قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا 
 عن أيب العالء قال مسعت أبا سعيد اخلدري عِن ـ وكان ثقة ـ اهلدادي ا  بن عبدا عبد

 يبالنُل اْلُمْؤِمِنيَن ؛ َرُجٌل َسْمَح اْلَبْيِع ، َسْمَح الشَِّراِء ، َأْفَض ((:   قال
  . )) َسْمَح االْقِتَضاِء

 وهو ـمل يرو هذا احلديث عن أيب العالء  ((:  وقال )٤( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف 
  . ))  اهلدادي تفرد به الشاذكوينا  بن عبدا  إال عبدـ الشخري ا يزيد بن عبد

سليمان بن داود قال :  والشاذكوين هو.  مل أقف له على ذكر:   اهلداديا عبد:  فيه
فال :  قلت.  )٧( فيه نظر:  وقال البخاري )٦( وكذبه أمحد كذلك )٥( كذاب:  عنه ابن معني

  . ؟ ، فكيف مبا تفرد به يلتفت إىل حديث من كان هذا حاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٦٤(     )١. (   
   ) .٥٣١: (  للترمذي ـ ترتيب القاضي ص )) العلل الكبري ((    )٢(
 أن رجالً مل يعمل خرياً قط وكان يداين (( هذا املعىن  حديث يقرب منوقد ورد عن أيب هريرة عن النيب     )٣(

 اقال : وفيه ...  تعاىل أن يتجاوز عنا االناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تعسر وجتاوز لعل 
 )) الكربى ((ويف  ) ٤٦٩٥، ٤٦٩٤ رقم ٧/٣١٨ ( )) اتىب (( أخرجه النسائي يف ))قد جتاوزت عنك :  تعاىل

   ) .٦٢٤٨ ، ٦٢٤٧ رقم ٩٢ ـ ٦/٩١( 
   ) .٧٥٤٠ رقم ٨/٢٦٧(     )٤(
   ) .٤٩٨ رقم ٤/١١٥(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٥(
  .املرجع نفسه     )٦(
   ) .٢/٢٥٦ ( )) التأريخ األوسط ((    )٧(
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٦٠٧ 

  : اص بن عمرو بن العا  وأما حديث عبدـ ٤

 ا  عبدعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن) املعلم ( من طريق حبيب  )١( فقد أخرجه أمحد
َدَخَل َرُجٌل اْلَجنََّة ِبَسَماَحِتِه َقاِضًيا  ((:   اقال رسول :  ابن عمر وقال
واحلكم على هذا احلديث ينبين على اخلالف يف مرويات عمرو بن شعيب .  )) َوُمَتَقاِضًيا

أصحاب احلديث  ((:  قال اإلمام أمحد.   بن عمرو والكالم فيها يطولا ه عن عبدعن أبي
وإذا شاءوا  )٢( إذا شاءوا احتجوا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

، وإمنا يكتب  له أشياء مناكري ((:  وأقل أحواهلا أا يعترب ا كما قال أمحد )٣( )) تركوه
فعلى هذا ميكن أن يقبل هذا احلديث يف .  )٤( )) ن حجة فالحديثه يعترب به فأما أن يكو

  . الشواهد حلديث الباب

lbjÛa@sí†y@¿@ÞìÔÛa@òÜ–ªë Z@ @

زيد بن عطاء بن :   عن ابن املنكدر وتابعه عليهـ وهو ثقة يغرب ـأَنه رواه أبو غسان 
 األنصاري  وخالفهما حيي بن سعيدـ )٥( ليس باملعروف:  قال عنه أبو حامت.  السائب

 ـ مبعناه ـوقد وردت له شواهد .  وأوقفه مالك على ابن املنكدر.  فأرسله ومل يذكر جابراً
عن مجع من الصحابة مل تسلم من الضعف وأقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

  .  مع ما فيهـجده 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

رواه :  الرمحن سألت أيب عن حديث  ابنه عبداحلديث أنكره أبو حامت الرازي فقد قال
حدثنا أبو غسان حممد بن مطرف عن حممد بن :  عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه قال

َرِحَم اللَُّه َعْبًدا ِإَذا َباَع  ((:   اقال رسول :   قالا املنكدر عن جابر بن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٩٦٠ رقم ٢/٢١٠ ( )) مسنده ((يف     )١(
عمرو بن شعيب عن :  والضمري املتصل جبده يف قوهلم (( ) : ١٩٦(  ص )) جامع التحصيل ((قال العالئي يف     )٢(

   .))أبيه عن جده عائد إىل شعيب ال إىل عمرو 
   ) .٨/٤٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٥٦٨( سبق ص     )٥(
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٦٠٨ 

.  )١( )) هذان احلديثان منكران ((:  يب قال أـ وذكره ومعه حديث آخر ـ )) ... َسْمًحا
:  وكذا أنكر متابعة زيد بن عطاء بن السائب أليب غسان عن ابن املنكدر عن جابر فقال

 قال ومل بلغين أَنَّ النيب :  هو عندي منكر رواه بعض الثِّقات عن حممد بن املنكدر قال ((
  . )٢( )) جابراً يذكر

أي عن ابن  )٣( )) تفرد به أبو غسان حممد بن مطرف عنه ((:  وأما الدارقطين فقال
  . ومل يذكر فيه سوى التفرد.  املنكدر

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

لذا أنكر ذكر .  أشار أبو حامت أن احلديث رواه بعض الثِّقات عن ابن املنكدر مرسالً  ـ ١
  . ، فأعل املوصول باملرسل جابر فيه

:   كما يفهم من قول أيب حامتـواه موصوالً أن من رواه مرسالً أكثر وأوثق ممن ر  ـ ٢
))  يبد بن املنكدر قال بلغين أَنَّ النرواه بعض الثِّقات عن حمم ... (( .  

أن طريق ابن املنكدر عن جابر جادة مسلوكة تسبق إليها األلسنة :  ميكن أن يضاف  ـ ٣
ذكر ذلك اإلمام فيجعل بسببها ما كان مرسالً عن ابن املنكدر موصوالً عن جابر وقد 

ابن املنكدر عن :  أهل املدينة إذا كان احلديث غلطاً يقولون ((:  أمحد فقال
  . )٤( )) ... جابر

صار كل ...  وملا اشتهرت رواية ابن املنكدر عن جابر ((:  ـ شارحاً ـقال ابن رجب 
يبِن النضعيف وسيئ احلفظ إذا روى حديثاً عن ابن املنكدر جيعله عن جابر ع  (( )٥( .  

 البخاري وابن حبان حيث أخرجاه يف : وقد قبل هذا الحديث بعض أهل العلم منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١٤٦ رقم ٢/٢٢٩ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .٥٦٨( سبق ص     )٢(
 ) ٣/٣٣٧(  للزيلعي )) نصب الراية ((و  ) ١٧٠٧ رقم ٢/٣٨٩(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(

أن بل الغالب :  يقال )) فإن غرابة احلديث والتفرد به ال خيرجه عن الصحة ((: ونقل عن ابن عبد اهلادي قوله 
  .الغرابة والتفرد مظنة اخلطأ والوهم وكثرياً ما تتكشف عن علَّة كما تبني من ثنايا هذا البحث 

   ) .٢/٥٠٢(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(



æìÈi‰þaë@åßbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦٠٩ 
  . )١( )) صحيحهما ((

ïç@ŠèÄí@bàîÏ@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . صحة ظاهر إسناده إذ أن رواته مسع بعضهم من بعض وكلهم ثقات  ـ ١

 جابر زيد بن عطاء عن ابن املنكدر عن:   قال عن حديثـ ا رمحه ـالبخاري   ـ ٢
أن :  وقد تابع فيه زيد ابن مطرف متابعة تامة مما يعين.  )٢( حديث حسن:  مرفوعاً بأنه

  .  عن ابن املنكدر بالوصلـ عنده ـحممد بن مطرف مل يتفرد 

  . )٣( وكونه عند جابر موقوفاً ال ينفي أن يكون عنده مرفوعاً:  وميكن أن يضاف  ـ ٣

 عن ـ مرفوعاً ـ فقد ورد ـ ـ أن له أصالً احلديث له شواهد كثرية مبعناه تدل على  ـ ٤
 مع ما فيها كما سبق ـ وهو أقواها ـ بن عمرو ا ، وأيب هريرة وعبد عثمان بن عفان

  . بيانه

: أن املعىن الَّذي تضمنه احلديث قد دلت عليه عمومات األدلة ومنها قوله تعاىل   ـ ٥
 َوِإْن َآاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة  )٤( وقوله ،   :))  َوَمْن َيسََّر

َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو  ((:  وقوله  )٥( )) َعَلى ُمْعِسٍر ؛ َيسََّر اللَُّه َعَلْيِه
  . اهـ )٧(  ، وغريه)٦( )) َوَضَع َعْنُه ؛ َأَظلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

كم الدارقطين والطرباين على هذا احلديث بأنه تفرد به حممد بن مطرف مع أَنه قد ح  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٦٧(  ص )) التخريج ((سبق يف     )١(
حديث صحيح حسن : وقال عنه  ) ١٣٢٠ رقم ٣/٦١٠( وتابعه الترمذي يف سننه  ) . ٥٦٨( سبق ص     )٢(

.  متضمنة معىن القبول عنده )) حديث حسن ((: وال يبعد أن يكون قول البخاري . غريب من هذا الوجه 
  .حه وحسنه بداللة ما فهمه تلميذه الترمذي منها فصح

وذا ميكن أن . أن األكثر رووه عن جابر موقوفاً وفيهم أثبات فأين هم عن رواية الرفع ؟ : إال أنه يرد عليه     )٣(
  .حيصل فيه التنازع قبوالً ورداً 

   . ]٢٨٠: البقرة [     )٤(
   ) .٢٦٩٩ رقم ٤/٢٠٧٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٥(
   ) .٣٠٠٦ رقم ٤/٢٣٠٢ ( )) صحيح مسلم ((    )٦(
  . رجحان قول من قبله ملا له من قرائن القبول ايظهر يل والعلم عند     )٧(
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٦١٠ 

 حلال ـ مع العلم ا ـفيحتمل أما مل يعتدا ذه املتابعة .  تابعه زيد بن عطاء بن السائب
وينبين .  وحيتمل أا مل تبلغهما.  شيخ وليس باملعروف:  زيد إذ أَنه قال عنه أبو حامت

االحتياط يف قبول دعوى :  لى اَألول أن املتابعة الضعيفة ال تنفي التفرد وعلى الثَّاينع
  . التفرد

احلديث إذا ترجح خطؤه ال تنفعه املتابعة غري القوية على ما ظهر من صنيع أيب حامت   ـ ٢
ه فقد أنكر حديث حممد بن مطرف عن ابن املنكدر ألنَّ غريه ممن هو أثبت من.  الرازي

فلما ذكرت له متابعة زيد بن عطاء بن السائب حملمد بن مطرف أنكرها .  رواه مرسالً
ألنه قد ترجحت لديه رواية اإلرسال وألن زيداً عنده ليس بالقوي فقد قال .  أيضاً
  . )١( )) هو شيخ وليس باملعروف ((:  عنه

 ـ الراوي املتفرد به حكم أبو حامت الرازي على هذا احلديث بأنه منكر مع أَنه قال عن  ـ ٣
مما يعين أن املنكر عنده ال يقتصر على خمالفة الضعيف  )٢(  بأنه ثقةـوهو حممد بن مطرف 

  .  أو ترجح فيه خطأهـملن هو أوىل منه بل يشمل ما أخطأ فيه الثِّقة 

ظهر من دراسة هذا احلديث دقة منهج البخاري يف اختياره ألحاديث كتابه   ـ ٤
فقد .   لكثرة قرائن قبولهـ مع طعن أيب حامت فيه ـ فقد أخرج هذا احلديث )) الصحيح ((

 ـ وإن مل ختلو هذه املتابعة من ضعف ـتوبع راويه حممد بن مطرف تابعه زيد بن أسلم 
 بأنه ـ )) العلل الكبري (( فيما حكاه عنه الترمذي يف ـإال أن البخاري قال عن حديثه 

 وإن مل ختل من ضعف ـ شواهد احلديث الواردة مبعناه يضاف إىل ذلك كثرة )٣( حسن
.  وصحة ظاهر إسناده.   مع شهادة عمومات األدلة لهـوبعضها ميكن أن يعترب ا 

  . فذلك جيرب ما خيشى من وهم الراوي املتفرد به

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٥٧٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .٨/١٠٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .٥٦٨( سبق ص     )٣(



  

٦١١  
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نا :  مد بن بشار قالحدثنا حم ) ١٨٢١ رقم ٥/٢١٧ ( )) مسنده ((قال البزار يف 

 رفعه إىل ا نا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد:  الرمحن بن مهدي قال عبد
 يبالنَتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَآًة ((:   قال (( .  
 الرمحن عن أيب بكر ذا اإلسناد موقوفاً وال وهذا احلديث قد رواه غري واحد عن عبد ((

الرمحن عن أيب بكر إال حممد بن بشار وقد رواه أمحد بن يونس  نعلم أحداً أسنده عن عبد
  . )) عن أيب بكر مرفوعاً

א א : א
، ثقة من العاشرة مات سنة  ، بندار حممد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر ((

ثقة عابد إال أَنه :  وأبو بكر بن عياش.  )١( )) ع.  وله بضع ومثانون سنة.  اثنتني ومخسني
ثقة :  وزر بن حبيش )٣( صدوق له أوهام:  وعاصم بن دلة.  )٢( كلما كرب ساء حفظه

  . )٤( جليل

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 رقم ٣/١٠٨ ( )) الكربى ((ويف  ) ٢١٤٤ رقم ٤/١٤٠ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف 
 ( )) صحيحه ((وابن خزمية يف  ) ٥٧٠٤ رقم ٩/٧ ( )) سندهم ((وأبو يعلى يف  ) ٢٤٦٥

  . عن حممد بن بشار ) ١٩٣٦ رقم ٣/٢١٣

القاسم بن :  عن مجع من الرواة وهم ) ٤/٢٨ ( )) الكامل ((وأخرجه ابن عدي يف 
كلهم عن حممد بن .  الليث الرسعين وأبو يعلى وأمحد بن يوسف بن الضحاك أمحد بن املثىن

  . بشار به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) السابق  املرجع((    )٢(
   .)) املرجع السابق ((    )٣(
   .)) املرجع السابق ((    )٤(



æìÈi‰þaë@ÉbnÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦١٢ 

אאא W 
مل أقف على من تابع حممد بن بشار يف روايته هذا احلديث عن ابن مهدي عن أيب بكر 

 وهو ثقة ـ بن سعيد ا عبيد:  بل قد شاركه يف الرواية عن ابن مهدي.  ابن عياش مرفوعاً
وتابع .   )٢١٤٥ رقم ٤/١٤١ ( )) سننه ((أخرجه النسائي يف .  فجعله موقوفاً )١( مأمون
فقد سئل ابن املديين عن .  أبو داود احلفري:  الرمحن بن مهدي  على وقفه عن عبدا عبيد

عن :  يعين )٢( )) حدثين أبو داود موقوفاً:   فأنكره وقالـ املرفوع ـحديث حممد بن بشار 
ي وخالفه وعلى هذا فيكون حممد بن بشار قد تفرد برواية الرفع عن ابن مهد.  ابن مهدي

  . والتفرد مع املخالفة من أقوى قرائن العلّة.  ثقتان

:  الرمحن بن مهدي عن أيب بكر بن عياش يكون احملفوظ عن عبد:  وعلى ضؤ ما سبق
  . رواية الوقف

 فرواه عن ابن عياش عن ـ )٣(  وهو ثقة حافظـأمحد بن يونس :  الرمحن تابعه ولكن عبد
أي كرواية حممد بن بشار الَّيت تفرد ا . (  وعاً مرفا عاصم عن زر عن عبد

  . ) فيها وخولف

 مجع من أصحابه مما يؤكد روايته له على ـ املرفوع ـوقد روى حديث أمحد بن يونس 
والفضل .  )٥( وحممد بن عثمان بن سعيد )٤( الرحيم البزار حممد بن عبد:  هذه الصفة وهم

  . ليؤكد أَنه مرفوع:   قلت)) بت هذا احلديث من أصل الشيخكت ((:  وقال )٦( ابن العباس

فأمحد بن يونس رواه مرفوعاً .  وذا يتبني أن احلديث متنازع فيه بني الرفع والوقف
.  ؟ وكالمها حافظ فأيهما الراجح.   يف رواية األكثر عنهـوابن مهدي ورد عنه موقوفاً 

حممد بن :  ؟ فنقل عنه الرفع وعاً وموقوفاًوهل يرد أن ابن مهدي رواه على وجهني مرف
  . ؟  بن سعيدا أبو داود احلفري وعبيد:  ؟ ونقل عنه الوقف بشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٩/٧١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .١٩٣٦ رقم ٣/٢١٣ ( )) صحيح ابن خزمية ((    )٤(
   ) .١٠٢٣٥ رقم ١٠/١٣٨(  للطرباين )) املعجم الكبري ((    )٥(
   ) .٣٦٩ رقم ٧٥٢ ـ ٣/٧٥١ ( )) معجم شيوخ اإلمساعيلي ((    )٦(
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٦١٣ 

وعادة ما تكون املرجحات بالنظر إىل من شاركهما يف الرواية عن شيخهما أيب بكر بن 
رقطين أن إال أين مل أقف على من شاركهما يف الرواية عنه إال ما أشار إليه الدا.  عياش

.  يرويه عاصم واختلف عنه ((:   فقالـ ومل يذكرهم ـأصحاب أيب بكر رووه عنه موقوفاً 
مرفوعاً وغريه ...  الرمحن بن مهدي عن أيب بكر بن عياش عن عاصم فرواه بندار عن عبد

، ورواه  ورواه أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش فرفعه.  يرويه عن ابن مهدي موقوفاً
ويظهر من قول .  )١( )) ن أصحاب أيب بكر عن أيب بكر فوقفوه واملوقوف الصحيحغريه م

وهذا يعين خطأ رواية الرفع .  وأنه هو الصحيح عنه.  الدارقطين أَنه يراه عند أيب بكر موقوفاً
وخطأ رواية الرفع الَّيت رواها أمحد بن يونس عن .  الَّيت رواها حممد بن بشار عن ابن مهدي

  . أيب بكر بن عياش

ويبدو يل أَنه خالف يف القف والرفع يشبه أن يكون متكافئاً بني أمحد بن يونس 
ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال  ((فابن مهدي أحد األئمة وهو .  الرمحن بن مهدي وعبد

وقال .  )٣( )) كان ثقة متقناً ((:  وأمحد بن يونس قال عنه أبو حامت الرازي.  )٢( )) واحلديث
فال يتوجه .  )٤( )) أخرج إىل أمحد بن يونس فإنه شيخ اإلسالم ((:  أمحد بن حنبل لرجل
والقول بترجيح رواية الوقف كما قال الدارقطين يلزم منه توهيم .  توهيم أحدمها بال دليل

  . أمحد بن يونس وبندار بال حجة ومها ثقتان

 بكر بن عياش ال سيما وقد قال عنه أن يكون احلمل فيه على أيب:  واألقرب من هذا
ومن هذا حاله فاحلمل .  )٥( )) إذا حدث من حفظه...  كثري اخلطأ جداً ((:  اإلمام أمحد
ورواه موقوفاً .  إذ حيتمل أَنه اضطرب فيه فرواه مرفوعاً فنقله عنه أمحد بن يونس.  عليه أوىل

  . الرمحن بن مهدي ومن تابعه فنقله عنه عبد

خمالفاً يف ذلك .  النظر فيما تفرد به حممد بن بشار عن ابن مهدي من رواية الرفعيبقى 
فيحتمل أن ابن مهدي رواه عن أيب بكر بن .  بقية الرواة الَّذين رووه عن ابن مهدي موقوفاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٦٧ ( )) علل الدارقطين ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
  .وأبو حامت عرف عنه تشدده يف الرجال  ) . ٢/٥٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .١/٣٧٧ ( )) ذيب الكمال ((    )٤(
   ) .١٢/٣٧ ( ))يب  ذيب التهذ((    )٥(
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٦١٤ 

فنقل حممد بن بشار عن .   بأن ابن عياش اضطرب فيهـ على القول ـعياش على الوجهني 
ويكون هذا التفرد سببه اضطراب الراوي .  ذا الوجه دون غريه من الرواةابن مهدي ه

وحيتمل أن ابن يشار وهم فيه فوافق ما رواه أمحد بن يونس عن ابن عياش يف رواية .  األعلى
  . )٢( وال يبعد ومهه فيه فهو ليس بالقوي استضعفه ابن معني والقواريري.  )١( الرفع

حة تدل على صحة رواية الرفع الَّيت رواها حممد بن بشار وغريه وللحديث شواهد صحي
َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر  ((:  قَالَ النيب :   قالمن أصحها حديث أنس 

ويف الباب عن  ((:  ـ بعد إخراج حديث أنس هذا ـقال الترمذي .  )٣(  متفق عليه)) َبَرَآًة
 وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض ا عود وجابر بن عبد بن مسا أيب هريرة وعبد

  . )٤( )) ...  وأيب الدرداءا بن سارية وعتبة بن عبد

 أن حديث بندار الَّذي رواه عن ابن مهدي عن ابن عياش مرفوعاً إمنا : وخالصة القول
:  هيعرف عن ابن مهدي موقوفاً على ابن مسعود رواه عن ابن مهدي فيما وقفت علي

وخالف ابن مهدي أمحد بن يونس عن .   بن سعيد وأبو داود احلفري وكالمها ثقةا عبيد
ومل أقف على من تابع أبا بكر عن عاصم يف هذا احلديث وال من .  ابن عياش فرواه مرفوعاً
.   بن مسعود من غري هذا الطَّريقا ، ومل أقف عليه من حديث عبد تابع عاصماً عن زر

  .  صحيحة من غري هذا احلديث تثبت أن له أصالًوله شواهد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

مل خيرج حديث حممد بن بشار هذا أحد من أصحاب األصول الستة ما عدا النسائي 
 ا وشدد ابن املديين يف إنكاره فقد قال عبد.  ومع إخراجه له فقد أشار إىل إعالله بالوقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرد احتمال أنه أخذه عن أمحد بن يونس فاشتبه عليه حبديث ابن مهدي إال أنه احتمال ضعيف فأمحد بن     )١(

 مل يرحل من البصرة ففاته كبار ((: وحممد بن بشار بصري مل يرحل من البصرة قال الذهيب . يونس من الكوفة 
واملسوغ هلذا االحتمال أن  ) ٩/٧٣ ( )) ذيب التهذيب (( كما يف ))وأقتنع بعلماء البصرة أرجو أنه ال بأس به 
 ومل أقف على ما يدل على أنه مسع منه ) ١/٥١ ( )) ذيب التهذيب ((أمحد بن يونس دخل البصرة ـ كما يف 

.  
   ) .٩/٧٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١٠٩٥ رقم ٢/٧٧٩ ( ))لم  مس((و  ) ١٨٢٣ رقم ٢/٦٧٨ ( )) البخاري ((أخرجه     )٣(
   ) .٧٠٨ رقم ٣/٨٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
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٦١٥ 

مسعت أيب وسألته عن حديٍث رواه بندار عن ابن مهدي عن أيب بكر :  ابن علي ابن املديين
َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي  ((:   قال عِن النيب ا عن عياش عن عاصم عن زر عن عبد

وأنكره أشد .  ، حدثين أبو داود موقوفاً هذا كذب ((:   فقال)) السَُّحوِر َبَرَآًة
  . )٢( )) واملوقوف الصحيح ((ين إىل أَنه ال يصح مرفوعاً بقوله وأشار الدارقط.  )١( )) اإلنكار

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

  . تفرد بندار بالرفع عن ابن مهدي خمالفاً غريه ممن تتابعوا على روايته عنه موقوفاً  ـ ١

ثقة مأمون  ((:  ذي قال عنه النسائي بن سعيد أبو قدامة الَّا عبيد:  أن فيمن خالفه  ـ ٢
فال  )٤( )) صاحل ال بأس به ((:  يف حني أَنه قال عن ابن بشار )٣( )) قل من كتبنا عن مثله

السيما .   بن سعيد على ما رفعه بندارا يستغرب أن يرجح النسائي ما وقفه عبيد
  .  قد توبع ومل يتابع ابن بشارا وعبيد

الرمحن بن مهدي وهو إمام حافظ مشهور روى  احلديث عن عبدأن بندار روى هذا   ـ ٣
عنه الناس واعتنوا حبديثه فمن انفرد عنه حبديث ال يعرف عنه أنكر عليه السيما وابن 

الرمحن جييء ا  كان عبد ((:  مهدي ممن يعتين بالدقة يف ألفاظه قال عنه أمحد بن حنبل
ما رأيت أحداً أتقن ملا مسع وملا  ((:   بكر املقدميوقال حممد بن أيب.  )٥( )) على ألفاظها

وهذا الَّذي يدعو إىل القول بأن هذا االختالف  )٦( )) الرمحن بن مهدي يسمع من عبد
  . منه ، ولعلَّ هذا يفسر شدة إنكار ابن املديين هلذا احلديث من النقلة عنه ال

 كما سبق يف ـد أخرجه يف صحيحه  منهم ابن خزمية فقومن األئمَّة من قبل هذا الحديث
  . التخريج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/٧١ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٥١٥ / ٢٤ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٥/٦٧ ( )) علل الدارقطين ((    )٢(
   ) .٧/١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٩/٧٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١/١٩٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٥(
   ) .١/١٩٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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٦١٦ 

@éÛìjÓ@pa‰ßëـ@ŠèÄí@bàîÏ@ـïç@ Z@ @

:  )) التوحيد ((ثقة الراوي املتفرد به وجاللته عند ابن خزمية فقد قال يف كتاب   ـ ١
  . )١( ))  وذكر حديثاًـ بندار ـحدثنا إمام أهل زمانه يف العلم واألخبار حممد بن بشار  ((

عن ابن أيب بكر  )٢( ـ وهو ثقة حافظ ـابعة قاصرة تابعة أمحد بن يونس أَنه توبع مت  ـ ٢
لذلك أورد ابن خزمية حديث أمحد بن يونس عن أيب بكر عن .  بن عياش به مرفوعاً

عياش عقب حديث حممد بن بشار عن ابن مهدي ولعله يشري ذا إىل تقويته ذه 
  . املتابعة

ليستشهد  )٣( وقد أورده ابن خزمية بعدمها.  أن احلديث ورد مرفوعاً من حديث أنس  ـ ٣
  . به على أن حلديث ابن مسعود املرفوع أصالً

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

إن تفرد الثِّقة مبا ال يعرف عن شيخه يثري استغراب النقّاد ال سيما إذا خولف ورمبا   ـ ١
هم على الراوي املتفرد وسؤاله عن ذلك احلديث تتابع:  ومن مظاهر االستغراب.  أنكروه

وكان هذا مما  ((:  ويفهم هذا من قول ابن عدي.  وهو متضمن عدم االطمئنان لصحته
فابن املديين .  وتتفاوت أحكامهم وألفاظهم يف التعبري عن ما الحظوه.  )٤( )) يسأل بندار
املوقوف  ((:  ارقطين اكتفى بقولهوالد.  )٥(  وأنكره أشد اإلنكار)) كذب ((:  قال عنه
وابن .  )٧( ، والنسائي أورده وأتبعه باملوقوف وكأنه يشري إىل إعالله به )٦( )) الصحيح

  . )٨( خزمية أخرجه يف صحيحه وأتبعه مبتابعة وشاهد

على ما ظهر .  أن التفرد مع املخالفة من أقوى القرائن الَّيت تدل على العلّة يف احلديث  ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣/٤٩١ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .١٩٣٦ رقم ٣/٢١٣ ( )) صحيح ابن خزمية ((    )٣(
   ) .٤/٢٨ ( )) الكامل ((    )٤(
   ) .٥٨١ ـ ٥٨٠( سبق ص     )٥(
   ) .٥٨١( سبق ص     )٦(
   ) .٥٧٨( سبق ص     )٧(
   ) .٥٧٧( سبق ص     )٨(
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٦١٧ 

  . يع ابن املديين والنسائي والدارقطين يف هذا احلديثمن صن

فالنسائي .  ظهر من دراسة هذا احلديث اثر حال الراوي يف قبول أو رد ما تفرد به  ـ ٣
ولعل ذلك بناء على حاليهما .   بن سعيد على رواية حممد بن بشارا رجح رواية عبيد

:  ، وقال عن الثَّاين )١( )) ن كتبنا عن مثلهثقة مأمون قل م ((: فقد قال عن اَألول .  عنده
  . )٢( )) صاحل ال بأس به ((

التفرد عن اإلمام املتقن املدقق يف ألفاظه املعروف حبفظه ملروياته الَّذي نقل الناس عنه   ـ ٤
، وخطأ من  الرمحن بن مهدي خيتلف عن التفرد عمن دونه حديثه وعرفوه كحال عبد
ولرمبا كانت ألفاظ النقّاد .   اإلمام أوضح من خطأه يف غريهخالف يف حديث مثل هذا

على ما أشار إليه قول ابن املديين يف رده لرواية الرفع الواردة عن .  يف بيان خطئه أشد
أن ألفاظ النقّاد يف :  وعليه ميكن القول )٣( )) هذا كذب ((:  ابن بشار عن ابن مهدي

جة وضوح اخلطأ فيه على ما يظهر حكمهم على احلديث بالرد تتناسب مع در
ومبا أم متفاوتون يف اإلمامة يف هذا الشان فال يستغرب تفاوم يف ألفاظهم .  ألحدهم

  . األحاديثاملتضمنة ألحكامهم عل تلك 
قد ال يعتد الناقد باملتابعة وإن كان ظاهرها الصحة إذا ترجح لديه غلط الراوي   ـ ٥

رقطين إذ مل يعتد برواية الرفع الَّيت رواها أمحد بن يونس املتفرد كما ظهر من صنيع الدا
  . مهديوهي مبثابة املتابعة القاصرة لرواية الرفع الَّيت رواها حممد بن بشار عن ابن 

 أن ـ وهم من أئمة هذا الشأن ـ، والدارقطين  ، والنسائي  ابن املديينـمل يشأ األئمة   ـ ٦
 عن ابن مهدي ولعله ـ الرفع والوقف ـبول كال القولني يفتحوا باب التجويز العقلي يف ق

  . عندهملظهور خطأ الراوي املتفرد 
أن االضطراب سبب :  إذا صح أن احلمل فيه على أيب بكر بن عياش فإنه يؤخذ منه  ـ ٧

  . عنهيف حصول التفرد للراوي أو من روى 
وية احلديث الفرد باملتابعات ظهر من صنيع ابن خزمية يف هذا احلديث أَنه يرى تق  ـ ٨

وال يراعي ما .  والشواهد ويعول على صحة ظاهر اإلسناد ولو خالف غريه من األئمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٨١( سبق ص     )١(
   ) .٥٨١( سبق ص     )٢(
   ) .٥٨١( سبق ص     )٣(



æìÈi‰þaë@ÉbnÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦١٨ 

.  وهذا خالف منهج من سبقه من أئمة هذا الشأن.  يدل عليه التفرد واملخالفة من علَّة
  . قدهافكثرت خمالفته يف أحكامه على األحاديث الَّيت يشارك األئمة يف ن

  

  



  

٦١٩  

æìà¨a@sí†§a@ @
  :  )٢٧٤٦ رقم ٣/٣٥٠ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

حدثنا إبراهيم قال حدثنا أمية حدثنا معتمر بن سليمان قال مسعت محيداً الطويل حيدث 
 َرخََّص ِفي اْلُقْبَلِة َأنَّ النَّبيَّ  ((عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري 

   .)) ِة ِللصَّاِئِمَواْلِحَجاَم

  . مل يرو هذا احلديث عن محيد إال معتمر:  وقال

א א : א
، من كبار التاسعة مات سنة سبع  ، ثقة معتمر بن سليمان التيمي أبو حممد البصري ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات )١( )) ع.  ومثانني وقد جاوز الثمانني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

أخربنا إسحاق بن :  قال ) ٣٢٢٤ رقم ٣/٣٤٥ ( )) الكربى ((ي يف أخرجه النسائ
 ِفي اْلُقْبَلِة ِللصَّاِئِم ، َوَرخََّص ِفي َرخََّص النَّبيُّ  (( : ))  بلفظـإبراهيم 

   .)) اْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِم

عن يعقوب بن إبراهيم  ) ١٩٦٨،  ١٩٦٧ رقم ٣/٢٣١ ( )) صحيحه ((وابن خزمية يف 
  اللَِّه أّن َرُسوَل ((:  وحممد بن عبد األعلى الصنعاين وبشر بن معاذ بلفظالدورقي 

؟  واحلجامة:  قلت للصنعاين...  ((:   قال أبو بكر)) َرخََّص ِفي اْلُقْبَلِة ِللصَّاِئِم
  . )) فغضب فأنكر أن يكون يف اخلرب ذكر احلجامة

حدثنا :  قال)  هاشم ا عبد:   حتقيقـ ٢/١٣٨ ( )) سننه ((وأخرجه الدارقطين يف 
:  بلفظ.  امللك بن أمحد الدقاق وأبو عبيد بن احملاملي قاال حدثنا يعقوب الدورقي عبد

كلهم :   ، وقال))  ِفي اْلُقْبَلِة ِللصَّاِئِم َواْلِحَجاَمِة اللَِّه َرخََّص َرُسوُل ((
  . ثقات وغري معتمر يرويه موقوفاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٦٢٠ 

راهيم ويعقوب الدورقي وبشر بن معاذ وحممد بن عبد أمية وإسحاق بن إب( كلهم 
  . عن املعتمر بن سليمان به) األعلى 

א W 
فتأكد ما ذكره .  مل يتابع معتمراً أحد يف رواية هذا احلديث عن محيد الطويل مرفوعاً

أيب وقد شاركه يف الرواية عن محيد عن أيب املتوكل عن .  الطرباين من تفرده به عن محيد
  : سعيد مجاعة إال أم رووه عنه موقوفاً منهم

ال بأس به :  أَنه سأل أبا سعيد عن احلجامة للصائم فقال ((:  بشر بن املفضل بلفظ  ـ ١
  . )١( )) ال بأس به:  وعن القبلة للصائم فقال

ال بأس  ((:  أَنه سأل أبا سعيد عن الصائم حيتجم فقال ((:  وإمساعيل بن علية بلفظ  ـ ٢
  . )٢( )) به
عن أيب سعيد أَنه كان ال يرى بالقبلة وباحلجامة للصائم  ((وحممد بن أيب عدي بلفظ   ـ ٣

  . )٣( )) بأساً
مل يرو هذا احلديث  ((:  وقد انفرد املعتمر برواية الرفع عنهم فظهر أن معىن قول الطرباين

  . اٌمرفوعاً بداللة أَنه رواه غريه موقوف:   أي)) عن محيد إال معتمر
  . خالد احلذاء وقتادة:  وقد تابع محيد الطويل عن أيب املتوكل

  .  أما طريق خالد احلذاء فقد اختلف عليه فيه فروي عنه مرفوعاً وموقوفاًـ ١
إسحاق بن يوسف األزرق عن سفيان الثوري عن خالد :  أما الطَّريق املرفوع فقد رواه

 ٣/٣٤٦ ( )) الكربى ((لنسائي يف أخرجه ا.  احلذاء عن أيب املتوكل عن أيب سعيد
 ٨/٣٩١ ( )) األوسط ((والطرباين يف  ) ٢/١٨٢ ( )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٣٢٢٨ رقم

 وقال ))  َرخََّص ِفي اْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِمَأنَّ النَّبيَّ  ((:  بلفظ ) ٧٧٩٣رقم 
  . )٤( )) يرو هذا احلديث عن سفيان إال إسحاق األزرق مل ((:  الطرباين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٢٢٥ رقم ٣/٣٤٥ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف     )١(
   ) .٣٢٢٧ رقم ٣/٣٤٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٢٢٦ رقم ٣/٣٤٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
ابن أيب القاسم األشجعي ـ : أي مل يروه عن سفيان إال إسحاق األزرق مرفوعاً بداللة أنه رواه عن سفيان     )٤(

= 



æìà¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٦٢١ 

سألت حممداً عن  ((:  ِإالَّ أن البخاري أعل رواية الرفع هذه عن إسحاق قال الترمذي
  . )١( )) حديث إسحاق األزرق عن سفيان هو خطأ:  هذا احلديث فقال

الرمحن األشجعي وهو ثقة   بن عبدا عبيد:  وقد خالف إسحاق األزرق عن سفيان
عن أيب سعيد  ((:  فرواه عن الثوري موقوفاً فقال )٢( مأمون أثبت الناس كتاباً يف الثوري

 ) ١٩٦٩ رقم ٣/٢٣١( أخرجه ابن خزمية .  )) رخص للصائم يف احلجامة والقبلة:  قال
دال على أَنه ليس ...  فهذا اخلرب ((:  وقال ابن خزمية ) ٢/١٨٢ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
 يبفيه ذكر الن (( .  

  ال كما رواهـ كما قال األشجعي ـيان رواه عن خالد احلذاء موقوفاً وذا يترجح أن سف
 ومما يؤكد خطأ إسحاق األزرق يف رواية الرفع عن سفيان وأنه.  إسحاق األزرق عنه مرفوعاً

 بن املبارك فرواه ا ، تابعه عبد عند سفيان موقوفاً أن سفيان توبع على وقفه عن خالد احلذاء
  . )٣( )) ال بأس باحلجامة للصائم:  عن أيب سعيد اخلدري قال (( بلفظ عن خالد موقوفاً

  .  أما طريق قتادة عن أيب املتوكل فقد رواه عنه شعبة موقوفاً على أيب سعيدـ ٢

 )) الضعفاء ((والعقيلي يف  ) ٣٢٣١ رقم ٣/٣٤٧ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف 
َال َبْأَس ِباْلِحَجاَمِة  ((:  عبة بلفظ بن خريان عن شا من طريق عبد ) ٢/٢٤٥ (

وحديث أيب املتوكل ليس من  ((:  وقال العقيلي.  )) ِللصَّاِئِم ِإَذا َلْم َيِجْد َضْعًفا
  . )) حديث قتادة إمنَا رواه عن محيد الطويل عن أيب املتوكل

 ما ـ املتوكل  ال عن أيبـويؤكد ما قاله العقيلي أن قتادة إمنَا رواه عن محيد الطويل 
رواه قتادة ومجاعة من احلفاظ عن محيد عن أيب  ((:  ذكره أبو حامت وأبو زرعة يف قوهلما

  . )٤( )) املتوكل عن أيب سعيد قوله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
وعلى هذا فإنه يلزم التدقيق يف معرفة مراد الطرباين يف حكايته للتفرد فإنه قد يقول تفرد . كما هو مبني أعاله 

 على صفة معينة كأن يكون تفرد به موقوفاً أو مرفوعاً وال يقصد أنه ال يرويه عنه به فالن ويقصد أنه تفرد به
  .غريه كما هو املتبادر 

   ) .٣٦٧ ـ ٣٦٦: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
   .)) تقريب التهذيب ((    )٢(
   ) .٣٢٢٩ رقم ٣/٣٤٦ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف     )٣(
  ) . نشأت ٦٧٦ رقم ٢/١٨ ( )) علل احلديث ((    )٤(
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٦٢٢ 

ورواه عن أيب املتوكل بالعنعنة فاحتمل أَنه أسقط محيداً فظهر .  وقتادة مدلس:  قلت
قتادة  (كن يرد على هذا أَنه من رواية شعبة عنه ول.  كأنه متابع له يف روايته عن أيب املتوكل

ال يتابع  ((:   بن خريان فإن العقيلي قال عنها فأمن فيه تدليسه فيبقى احلملُ فيه على عبد) 
  . )١( )) على حديثه

 على فرض ـوذا ال يكون طريق قتادة متابعة حلميد الطويل عن أيب املتوكل بل يكون 
  . )٢( رواة الَّذين خالفوا املعتمر بن سليمان ورووه عن محيد الطويل موقوفاً متابعة للـصحته 

أبو نضرة فرواه عنه موقوفاً أخرجه :  وقد تابع أبا املتوكل عن أيب سعيد اخلدري
  .  )٤٢٣٠ رقم ٣/٣٤٦ ( )) الكربى ((النسائي يف 

 يد الطويل مرفوعاً معتمر بن سليمان تفرد برواية هذا احلديث عن مح أن: وخالصة القول
  . وخالفه إمساعيل بن علية وبشر بن املفضل وحممد بن أيب عدي وقتادة فرووه عنه موقوفاً

وتابع محيد الطويل عن أيب املتوكل خالد احلذاء فاختلف عليه والراجح أَنه عنده موقوفاً 
وتابع .  سليمانومل تصح عنه رواية الرفع الَّيت لو صحت كانت متابعة للمعتمر بن .  كذلك

  . املنذر بن مالك فرواه كما رواه اجلماعة موقوفاً:  أبو نضرة:  أبا املتوكل عن أيب سعيد

فصح ما حكاه .  وذا يتبني أَنه مل يروه مرفوعاً إال املعتمر بن سليمان عن محيد الطويل
  . الطرباين من تفرده به عنه

ê†çaì‘@bßc Z@ @

 َآاَن النَِّبيُّ  ((:  مسلم من حديث عائشة قالتفمنها ما أخرجه البخاري و
وكذلك ما أخرجه .  )٣( )) ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصاِئٌم ؛ َوَآاَن َأْمَلَكُكْم ِإلْرِبِه

 َوُهَو اْحَتَجَم النَّبيُّ  ((:  عنهما قال االبخاري من حديث ابن عباس رضي 
  .  مرفوع ذكر فيه اجلمع بني القبلة واحلجامة للصائمومل اقف له على شاهد.  )٤( )) َصاِئٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٤٥ ( )) الضعفاء ((    )١(
   ) .٥٨٥( سبق ذكرهم ص     )٢(
   ) .١١٠٦ رقم ٢/٧٧٦( ومسلم  ) ١٨٢٦ رقم ٢/٦٨٠( أخرجه البخاري     )٣(
   ) .١٨٣٧ رقم ٢/٦٨٥( أخرجه البخاري     )٤(
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٦٢٣ 

sí†§a@aˆèi@ÝíìİÛa@†î»@åÇ@æbàîÜ@åi@ŠànÈ½a@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . أنكر تفرد املعتمر ذا احلديث مرفوعاً مجع من النقّاد

سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه معتمر بن سليمان عن محيد  ((:  قال ابن أيب حامت
 َآاَن ُيَرخُِّص ِفي الِحَجاَمِة َأنَّ النَّبيَّ  ((الطويل عن أيب املتوكل عن أيب سعيد 

رواه مجاعة من .  هذا خطأ إمنا هو عن أيب سعيد قوله:   فقاال)) َوالُمَباَشَرِة ِللصَّاِئِم
إن إسحاق األزرق رواه عن :  احلفاظ عن محيد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قوله قلت

وهم إسحاق يف :   قاالري عن محيد عن أيب املتوكل عن أيب سعيد عِن النيب الثو
  . )١( وهم فيه أيضاً معتمر:  قد تابعه معتمر فقاال:  قلت.  احلديث

روى .  )٢( وحديث أيب املتوكل عن أيب سعيد موقوف أصح هذا ((:  وقال البخاري
حدثنا إبراهيم بن سعيد نا ابن علية .  د قولهعن أيب سعي )٣( قتادة وغري واحد عن أيب املتوكل

  . )٤( )) ...  عن أيب املتوكل عن أيب سعيد مثله ومل يرفعهـ وهو الطويل ـعن محيد 

…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

تفرد املعتمر بروايته مرفوعاً عن محيد الطويل مع خمالفته جلمع من أصحاب محيد   ـ ١
  . ين رووه عنه موقوفاً ورواية اجلمع أوىل بالصواب من رواية املنفردالطويل الَّذ

تؤكد وهم املعتمر يف .  ورد حلميد الطويل متابعات تامة وقاصرة كلها موقوفة  ـ ٢
  . رفعه

õbàÜÈÛa@åß@òÐöb@sí†§a@aˆç@ÝjÓ@†Óë N@ @

 )٥( زادواوالذين رفعوه ثقات وقد  ((:  الدارقطين فقد أورد طرقه واخلالف فيه وقال:  منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ نشأت ٦٧٦ رقم ١٩ ـ ٢/١٨ ( )) علل احلديث ((    )١(
   .)) أصح من هذا ((: قلت كأن السياق يقتضي أن يكون     )٢(
 . زرعة الَّذين يرون أنه إمنا هو عن قتادة عن محيديظهر من قول البخاري هذا أنه خيالف العقيلي وأبا حامت وأبا     )٣(

وقد سبق القول أن . ياً عنه والبخاري يراه عن قتادة عن أيب املتوكل فيكون بذلك قتادة متابعاً حلميد ال راو
   ) .٢٣٣٠ رقم السؤال ٣٤٧ ـ ١١/٣٤٦ ( )) علل الدارقطين ((وللمزيد ينظر . األقرب أنه رواه عن محيد 

   ) .٣٦٨ ـ ٣٦٧: ص (  للترمذي ـ بترتيب القاضي )) العلل الكبري ((    )٤(
  .الرفع : أي     )٥(
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٦٢٤ 

إسناده  ((:  وقال ابن حجر )٢( وصححه ابن حزم.  )١( ))  أعلمواوزيادة الثِّقة مقبولة 
  . )٤( وصححه األلباين )٣( )) صحيح

ïç@ë†jí@bàjÏ@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

 فيمكن أن تعد هذه متابعة ـ كما سبق ـأَنه روي مرفوعاً عن غري معتمر بن سليمان   ـ ١
  . ) حني أا مل يصح منها شئ يف. (  له عند من يصححه

أن معتمراً ومن تابعه هم من الرواة الثِّقات وزيادم يف هذا ملواطن زيادة مقبولة مثّ   ـ ٢
  .  على ما أشار إليه الدارقطينـهي زيادة ال تنايف أصل احلديث 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . من عالماته الدالة عليه السيما مع املخالفةالتفرد مظنة الوهم وهو   ـ ١

إذا ثبت خطأ الراوي املتفرد باحلديث فإنه ال تنفعه املتابعات على ما دل عليه صنيع   ـ ٢
  . )٥( أيب حامت وأيب زرعة الرازيني

فهذا الراوي املتفرد توبع على .  ظهر اثر املتابعات يف احلكم على احلديث قبوالً أورداً  ـ ٣
ولعل الدارقطين أشار إىل ذلك يف .  متابعة قاصرة ميكن أن يعتضد ا قول من قبلهرفعه 
  . )٧( ))  أعلمواوزيادة الثِّقة مقبولة  )٦( والذين رفعوه ثقات وقد زادوا ((:  قوله

  . رفع املوقوف:  من أسباب التفرد  ـ ٤

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٣٣٠:  رقم السؤال ١١/٣٤٦ ( )) علل الدارقطين ((    )١(
   ) .٦/٢٠٩ ( )) احمللَّى ((    )٢(
   ) .٤/١٧٨ ( )) الفتح ((    )٣(
   ) .٧٥ ـ ٤/٧٤ ( )) اإلرواء ((    )٤(
  .موقف أهل العلم من تفرد املعتمر : ينظر     )٥(
  .الرفع : أي     )٦(
   ) .٢٣٣٠:  رقم السؤال ١١/٣٤٦ ( )) علل الدارقطين ((    )٧(



  

٦٢٥  

æìà¨aë@ð…b§a@sí†§a@ @
حدثنا موسى بن عيسى بن  ((:   )٧٩٥٧ رقم ٨/٤٦٢  ()) األوسط ((قال الطرباين يف 

 بن عمر عن نافع عن ا املنذر قال حدثنا أيب قال حدثنا حممد بن حرب األبرش عن عبيد
  . )) َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفِر ((:   اقال رسول :  ابن عمر قال

  . )) مر إال حممد بن حرب بن عا مل يرو هذا احلديث عن عبيد:  وقال

א א : א
.  حممد بن حرب اخلوالين احلمصي األبرش ثقة من التاسعة مات سنة أربع وتسعني ((
  . )٢( وبقية رجاله ثقات )١( )) ع

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن حممد بن املصفى احلمصي والطرباين يف  ) ١٦٦٤ رقم ١/٥٣٢( أخرجه ابن ماجه 
عيسى بن ( من طريق خالد بن عمرو السلفي كلهم  ) ٦٢٨٩ رقم ٧/١٥٩ ( )) طاألوس ((

  . عن حممد بن حرب به) املنذر وحممد بن املصفى وخالد بن عمرو 

אאא W 
.   بن عمرا مل أقف على من تابع حممد بن حرب يف روايته هذا احلديث عن عبيد

فتأكد ما قاله الطرباين من تفرد .   عمر من غري هذا الطَّريقكما مل أقف عليه من حديث ابن
  . حممد بن حرب به

  . واحلديث معروف من غري هذا الطَّريق

 َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:   قالفقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر 
َما َهَذا ؟ َفَقاُلوا : ِفي َسَفٍر َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجًال َقْد ُظلَِّل َعَلْيِه ، َفَقاَل 

  . )٣( )) َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِر: َصاِئٌم ، َفَقاَل : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )) تقريب التهذيب ((    )١(
  . )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١١١٤ رقم ٢/٧٨٦( ومسلم  ) ١٨٤٤ رقم ٢/٦٨٢( البخاري     )٣(
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٦٢٦ 

†îjÇ@åÇ@lŠy@åi@†Şàª@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß sí†§a@aˆèi@ŠàÇ@åi@éÜÛa Z@ @

الرمحن  حكى أبو حامت الرازي تفرد حممد بن حرب ذا احلديث فقد قال ابنه عبد
 بن عمر عن نافع عن ابن عمر عِن ا أيب عن حديث رواه حممد بن حرب عن عبيدسألت 
 يبالنهذا :   فسمعت أيب يقول)) َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفِر ((:   قال

  . )١( )) حديث مل يروه غري حممد بن حرب

 ـ ا األبرش عن عبيدسألت أيب عن حديث حممد بن حرب :  ويف موضع آخر قال
  . )٢( هذا حديث منكر:   قال أيبـوذكره بقية إسناده ومتنه 

: א

 ممن اعتىن الناس ا وعبيد.   بن عمرا تفرد حممد بن حرب بروايته عن عبيد  ـ ١
  . فمثل هذا التفرد يستغرب.  حبديثهم

  . ن عمرهذا احلديث إمنا يعرف من حديث جابر ال من حديث اب  ـ ٢

  . أَنه ورد عن حممد بن حرب من ثالثة طرق مل يصح منها شئ:  يضاف إىل هذا  ـ ٣

رواه خالد بن عمرو السلفي وقد كذبه جعفر الفريايب ووهاه ابن عدي : الطَّريق اَألول 
  . )٣( وغريه

وموسى بن عيسى هذا قال عنه .  طريق موسى بن عيسى عن أبيه:  الطَّريق الثَّاين
:  وأبوه عيسى بن املنذر قال عنه ابن حجر )٤( ليس هو شيئاً.  ال أحدث عنه شيئاً:  يالنسائ
  . )٥( مقبول

صدوق له أوهام وكان :   وحممد هذاـطريق حممد بن املصفى احلمصي :  الطَّريق الثَّالث
وطريقه هذا أمثل الطرق عن حممد بن حرب إال أن حديثه هذا متكلم فيه  )٦( يدلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ الدباسي ٧٧٤ رقم ١/٥٧٥ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .٧٢٦ رقم ١/٥٥٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٦٣٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٦/١٢٦ ( )) لسان امليزان ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
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٦٢٧ 

 كما قاله ابن ـفقد قرأه أصحاب احلديث عليه يف مرض موته وهو ال يعقل .  هخبصوص
  . وعليه فال يصح هذا احلديث عن حممد بن حرب واحلملُ فيه على من رواه عنه.  )١( حبان

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

مل يروه غري حممد بن  ((:  حكى أبو حامت الرازي تفرد حممد بن حرب يف قوله  ـ ١
 وضمنه اإلعالل ال جمرد اإلخبار بالتفرد بداللة أَنه ذكره يف موضع آخر وقال )) حرب
  . )) منكر ((:  عنه

، ولعله  وأنكر ما تفرد به.  )٢( )) صاحل احلديث ((:  الراوي املتفرد قال عنه أبو حامت  ـ ٢
  .  حيتمل التفرد مبثل هذا احلديث، وأنه ال حينما أنكر تفرده راعى حاله

تفرد الراوي عن إمام يعتىن حبديثه مظنة االستغراب والنكارة على ما ظهر من صنيع   ـ ٣
  . أيب حامت

  .  ، واحلمل فيه على غريه كهذا احلديث قد ينكر على الراوي املتفرد  ـ ٤

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٣١(  للذهيب )) امليزان ((و  ) ١/١٦٤(  البن حبان )) اروحني ((    )١(
   ) .٧/٢٣٧ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٢(



  

٦٢٨  

æìà¨aë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
الرمحن بن  حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد:  ) ١٦١٤ رقم ٤/١٣٧( قال الترمذي 

 عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن ـ هو الثوري ـمهدي حدثنا سفيان 
 )١(الطَِّيَرُة ِمَن الشِّْرِك ، َوَما ِمنَّا  ((:   اقال رسول :   قالـ بن مسعود ا عبد

  . )) َوآُِّلاللََّه ُيْذِهُبُه ِبالتَّ ِإالَّ ، َوَلِكنَّ

  . )) ... وهذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث سلمة بن كهيل ((:  وقال

א א : א
، وبقية رواته  )٢( )) ع.  ، ثقة من الرابعة ، أبو حيىي الكويف سلمة بن كهيل احلضرمي ((
  . )٣( ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ٢/٤٠٩( وأبو داود  ) ٩٠٩ رقم ٢/٣٥٥(  )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف 
 ) ٤١٩٤ رقم ١/٤٤٠( وأمحد  ) ٣٥٣٨ رقم ٢/١١٧٠( وابن ماجه  ) ٣٩١٠ رقم

وابن  ) ٥٢١٩ رقم ٩/١٤٠( وأبو يعلى  ) ١٨٤٠ رقم ٥/٢٣٠ ( )) مسنده ((والبزار يف 
  . من طريق سفيان الثوري ) ٦١٢٢ رقم ١٣/٤٩١ ( )) صحيحه ((حبان يف 

)  ٦٥١ رقم ٢/١٢٠ ( )) مسنده (( يف والشاشي ) ٤١٧٢ رقم ١/٤٣٨( أمحد وأخرجه 
 ) ١٨ ـ ١/١٧ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ٣٥٦ رقم ٤٧:  ص( وأبو داود الطيالسي 

  . من طريق شعبة بن احلجاج

  . حديث صحيح سنده ثقات رواته ومل خيرجاه:  وقال احلاكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من يعتريه التطري إال :  معناه )) وما منا إال ((:  قوله (( ) : ٥/٣٧٤ ( )) ذيب السنن ((قال ابن القيم يف     )١(

   .))فحذف اختصاراً للكالم واعتماداً على فهم السامع . ويسبق إىل قلبه الكراهة فيه 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٦٢٩ 

  . من طريق منصور بن املعتمر ) ٥٠٩٢ رقم ٩/٢٦ ( )) مسنده ((وأخرجه أبو يعلى يف 

  . عن سلمة بن كهيل به) سفيان وشعبة ومنصور ( كلهم 

אאא W 
 فيما وقفت ـمل يتابع سلمة بن كهيل أحد يف رواية هذا احلديث عن عيسى بن عاصم 

متابعة  إال أا ـ ا وورد أن زراً تابعه مسروق عن عبد.   وال توبع عيسى عن زرـعليه 
  . تثبت ال

الطَِّيَرُة ِشْرٌك  (( :  عِن النيب ا فقد سئل الدارقطين عن حديث مسروق عن عبد
يرويه منصور واختلف :  فقال.  )) ، َوَلْيَس ِمنَّا ِإالَّ ، َوَلِكنَّ اللََّه ُيْذِهُبُه ِبالتََّوآُِّل

 ووهم ا  مسروق عن عبدحدث به عمرو بن أيب قيس عن منصور عن أيب وائل عن.  عنه
عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن :  والصواب.  ومهاً قبيحاً

  . )١( قاله جرير عن منصور وكذلك قال الثوري عن سلمة بن كهيل.  ا حبيش عن عبد

ومل يروه غريه .  وعليه فهذا حديث فرد مطلق ال يعرف عن ابن مسعود إال ذا اإلسناد
ِإنَّ الطَِّيَرَة َلُشْعَبٌة ِمَن  ((:   الصحابة إال ما ورد من قول سعد بن أيب وقاصنم

  . )٢( )) الشِّْرِك

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 وحكى الترمذي )) صحيحيهما (( هذا احلديث يف ـ البخاري ومسلم ـمل خيرج الشيخان 
وهذا احلديث ال  ((:  وكذا البزار يف قوله.  )٣( تفرد سلمة بن كهيل به عن عيسى بن عاصم

  . )٤(  إال من هذا الوجه ذا اإلسنادا نعلمه يروى عن عبد

عيسى بن عاصم سكن أرمينية :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال:  وقال الترمذي
مسع منه سلمة بن كهيل قدمياً وجرير بن حازم وقع ا فسمع منه شيئاً وال أعلم أحداً روى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٥٥:  س ٢٤٥ ـ ٥/٢٤٤ ( )) علل الدارقطين ((    )١(
   ) .٢٦٨٠٦ رقم ٨/٥٧١ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٢(
   ) .٥٩٣( سبق ص     )٣(
   ) .٥/٢٣٠ ( )) مسند البزار ((    )٤(
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٦٣٠ 

  .  فكأنه مل يعده مساعاً منهـوروى معاوية عنه شيئاً .  عنه غريمها

 هلذا وكان سليمان بن حرب ينكر هذا احلديث أن يكون عِن النيب :  قال حممد
  . )١(  بن مسعود قولها هذا كأنه عند عبد:   وكان يقول)) ...َما ِمنَّا  ((احلرف 

א א : א

فقد رواه سلمة بن كهيل عن عيسى بن .  والبزار على تفرد راويه بهنص الترمذي   ـ ١
وال يعرف .  وكذا مل يتابع عيسى يف روايته عن زر بن حبيش.  عاصم ومل يتابع عليه

  . عن ابن مسعود من وجه يصح إال من هذا الطَّريق

 كالم  ليس مشهوراً بالعلم وإىل هذا يشريـ عيسى بن عاصم ـشيخ الراوي املتفرد   ـ ٢
مسع منه سلمة بن كهيل قدمياً وجرير بن ...  عيسى بن عاصم ((:  البخاري يف قوله

 وكأنه يشري إىل أَنه ال حيتمل مثل )) ... وال أعلم أحداً روى عنه غريمها...  حازم
  . التفرد هذا

 حال  تتناىف مع)) ...َوَما ِمنَّا  ((:  أن فيه شائبة اإلدراج من كالم الصحايب فقوله  ـ ٣
يبالن لذلك أنكر هذا .   ؛ ملا علم من حتقيقه كمال التوحيد الَّذي ال تشوبه شائبة

ونقل .  )٢(  بن مسعود قولها هذا كأنه عند عبد:  احلرف سليمان بن حرب وقال
والصواب ما قاله  ((:  وقال املنذري )٣( وكذا اخلطايب.  البخاري عنه ذلك مستحسناً له

  . )٤( ))  اخل من كالم ابن مسعود)) ... وما منا ((:  أن قولهالبخاري وغريه 

  : ومن أهل العلم من صححه منهم

 وابن حبان )) ... حسن صحيح ((الترمذي فقد حكى فيه التفرد ومع هذا قال عنه 
 ويظهر )) ... ثقات رواته.  صحيح سنده (( واحلاكم وقال فيه )) صحيحه ((بإخراجه له يف 
  . بناء على ظاهر إسنادهأم صححوه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٩١ ـ ٦٩٠: ص (  للترمذي ـ بترتيب القاضي )) العلل الكبري ((    )١(
   ) .٦٩١ ـ ٦٩٠: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٠/٢٢٤ ( )) الفتح ((ما كذلك ابن حجر يف وتابعه ) ٤/٢٣٠ ( )) معامل السنن ((كما يف     )٣(
   ) .٧/٢٠٧(  للشوكاين )) نيل األوطار ((    )٤(
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٦٣١ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، وليس  وشيخ راويه املتفرد به ليس بالقوي.  هذا احلديث تفرد به راويه تفرداً مطلقاً  ـ ١
،  وقد أنكره سليمان بن حرب وتابعه البخاري واخلطايب واملنذري.  مشهوراً بالعلم

، الحتمال أن من رده  وال ميكن القول أم ردوه للتفرد وحده.  وابن حجر على قوله
  . وكذا منافاة املعىن حلال النيب .  راعى مع التفرد حال املتفرد

قبل هذا احلديث الترمذي وابن حبان واحلاكم وأبرز قرينة للقبول هي سالمة ظاهر   ـ ٢
، ومل يظهر من صنيعهم ما يدل على  فظهر ذا أم ال يعلون احلديث بالتفرد.  إسناده

  . )١( )باستثناء الترمذي ( أن التفرد قرينة على العلّة 

وهذا يعين .  صحيح:  ، ومل يعل به احلديث بداللة أَنه قال عنه حكى الترمذي التفرد  ـ ٣
  . أَنه ليس كل حكاية تفرد عنده يعل ا احلديث

  .  احلكم على ما تفرد بهظهر أثر حال الراوي غري القوي يف  ـ ٤

، من أسباب اخلالف بني  ، وتغليب النظر إىل ظاهر اإلسناد ظهر أن خفاء العلّة  ـ ٥
  . األئمة

  . )٢( رفع املوقوف:  من أسباب التفرد  ـ ٦

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وحيتمل أنه عارضها من حال الراوي عنده ما هو أقوى منها . فإنه حكى فيه التفرد ومل يعله ا     )١(
  .على قول سليمان بن حرب ومن تابعه     )٢(



  

٦٣٢  

æìà¨aë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا :   بن حممد قالا حدثنا عبد:   )٩ رقم ١/١٢ ( )) صحيحه ((قال البخاري يف 

 بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة ا حدثنا سليمان بن بالل عن عبد:  أبو عامر العقدي
 يبِن النع اِإليَماُن ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن  ((:   قال

  . )) اِإليَماِن

 صاحل وحممد بن عجالن ويزيد وروى سهيل بن أيب ((:  وقد أعله العقيلي بالتفرد فقال
اِإليَماُن  ((:   قال بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة أَنَّ النيب ا ابن اهلاد عن عبد

وال تابع .  من األثبات عليه )١(  ، ومل يتابعهم أحد ممن مسينا)) ...ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َباًبا 
تفرد به أبو صاحل  ((:  وقال ابن حجر )٢( )) ...  ابن دينار عن أيب صاحل عليه أحدا عبد

  . )٣( ))  بن دينار عن أيب صاحلا ، وتفرد به عبد عن أيب هريرة

א א : א
  . )٤(  سبقت ترمجته)) ثقة:   بن دينارا عبد ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ٨/١١٠ ( )) اتىب ((، والنسائي يف  ) ٣٥ رقم ١/٦٣( احلديث أخرجه مسلم 
  . من طريق سليمان بن بالل ) ٥٠٠٤ رقم

، والترمذي   )٤٦٧٦ رقم ٢/٦٣٠( ، وأبو داود   )٣٥ رقم ١/٦٣( و أخرجه مسلم 
، وابن ماجة  ) ٥٠٠٥ رقم ٨/١١٠ ( ـ يف اتىب ـ، والنسائي   )٢٦١٤رقم ٥/١٢ (
، وابن )  ٩٧٢٨ رقم ٢/٤٤٥( ،   )٩٣٣٤ رقم ٢/٤١٤( ، وأمحد   )٥٧ رقم ١/٢٢٢ (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسفيان . شعبة :  بن دينار ا وهو قد روى عن عبد (( ) : ٢/٢٤٧ ( )) الضعفاء ((يشري إىل قول له كتابه     )١(

   .))وأما رواية املشايخ عنه ففيها اضطراب ... الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة أحاديث متقاربة 
   ) .٢/٢٤٩(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٢(
   ) .٢٤: ص  ( )) نزهة النظر ((    )٣(
   ) .٥٣٨( ص     )٤(
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٦٣٣ 

  . عن سهيل بن أيب صاحل ) ١٩١ رقم ١/٤٢٠( حبان 

بنحوه من طريق حممد بن  ) ٥٠٠٦ رقم ٨/١١٠ ( )) اتىب ((وأخرجه النسائي يف 
  . عجالن

 بن ا عن عبد) ، وحممد بن عجالن  ، وسهيل بن أيب صاحل سليمان بن بالل( كلهم 
  . دينار به

אאא W 
  .  بن دينار عن أيب صاحل متابعتان تامتان إال أن يف ثبوما نظرا دورد لعب

  : تابعه

اِإليَماُن ِبْضٌع  ((:  بلفظ ـ )١(  وهو صدوق تغري حفظه بآخرهـسهيل بن أيب صاحل   ـ ١
 ؛ أخرجه أبو داود )) َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه: َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة ؛ َأْفَضُلَها َقْوُل 

  . قال حدثنا وهيب عنه به ) ٢٤٠٢ رقم ٣١٦:  ص( الطيالسي 

 أخرجه )) اإلميان أربعة وستون باباً (( بلفظ ـ )٢(  وهو ال بأس بهـوعمارة بن غزية   ـ ٢
  . عن قتيبة عن بكر بن مضر عنه به ) ٢٦١٤ رقم ٥/١٢( الترمذي 

 رواه وكذلك ((:   وأشار إىل ضعفهما فقالـ وغريمها ـوذكر الدارقطين هاتني املتابعتني 
والصحيح ...  عمارة بن غزية ومعمر بن راشد ووهيب عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

واختلف ...   بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرةا عن سهيل عن عبد:  قول من قال
وقيل عن عمارة عن أيب .  عن عمارة بن غزية فقيل عنه عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

وبالتايل ال تصح هاتان املتابعتان ويبقى .  )٣( )) ...  مل يذكر سهيالًصاحل عن أيب هريرة
  .  بن دينار منفرداً برواية هذا احلديث عن أيب صاحلا عبد

  : فقد تابع أبا صاحل يف روايته عن أيب هريرة.   بن دينار متابعتان قاصرتانا وورد لعبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١٩٧ ـ ٨/١٩٦ ( )) علل الدارقطين ((    )٣(
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٦٣٤ 

  . ـ )١(  وهو ثقةـ يزيد األصم ـ ١

حدثنا جعفر بن برقان :  حدثنا وكيع قال:  قال ) ٩٧٢٩ رقم ٢/٤٤٥ ( أخرجه أمحد
اِإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َباًبا  ((:   اعن يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال رسول 

... (( .  

 إال )) صدوق يهم يف حديث الزهري ((:  )) التقريب ((وفيه جعفر بن برقان قال عنه يف 
خيطئ يف حديث الزهري وهو ثقة ضابط حلديث ميمون ويزيد بن  (( قال فيه أن اإلمام أمحد

  . وحديثه هذا عن يزيد.  )٢( )) األصم

  :  وسعيد املقربيـ ٢

بضع وسبعون  ((:  بلفظ ) ٨٩٩٩ رقم ٩/٤٦٢ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف 
  . )٣( ليس بثقة:   وفيه مقدام بن داود الرعيين قال عنه النسائي)) شعبة

فال يكون أبو صاحل منفرداً برواية .  وبالتايل يكون املعولُ عليه متابعةَ يزيد بن األصم
 بن دينار الَّذي ذكره العقيلي تفرداً ا ويصبح تفرد عبد.  هذا احلديث عن أيب هريرة

  . نسبياً

أخرجه الطرباين يف .  وورد له شاهد ضعيف من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعاً
 قال اهليثمي يف )) بضع وسبعون شعبة ((:  بلفظ ) ٦٩٥٨ رقم ٧/٤٨٤ ( )) وسطاأل ((
  . ورجال إسناده مستورون:   )١٠٣ رقم ١/١٨٩ ( )) جممع الزوائد ((

†jÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß اsí†§a@aˆèi@b•@ïic@åÇ@‰bäí…@åi@ Z@ @

  . )٤( سبق القول أن العقيلي أعل هذا احلديث بالتفرد

א א : )٥( א

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/٤٠٣ ( )) ميزان االعتدال ((    )٢(
   ) .٦/٨٤ ( )) لسان امليزان ((    )٣(
   ) .٥٩٧( ص     )٤(
 ) ٢٤٦: ص (  أبو بكر كايف )) منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها ((: وقد أفدته من     )٥(

  .بتصرف يسري 
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٦٣٥ 

 بن دينار برواية هذا احلديث إذ مل يتابعه يف روايته عن أيب صاحل أحد ا تفرد عبد ((  ـ ١
  . ممن يعتد مبتابعته عند العقيلي

 بن دينار ومل يتابعهم عليه ا إن هذا احلديث إمنا يرويه الشيوخ من أصحاب عبد  ـ ٢
 بن دينار لنقله ا فلو كان عند عبد.  ثوري ومالك وابن عيينةشعبة وال:  احلفاظ أمثال

  . عنه كبار أصحابه

  . ))  بن دينارا وجود االختالف واالضطراب يف رواية هؤالء الشيوخ عن عبد  ـ ٣

هذا حديث  ((:  قال الذَّهيب.  وقد قبل أهل العلم هذا الحديث وتتابعوا على روايته وتصحيحه
جه األئمة الستة يف كتبهم من حديث سهيل بن أيب صاحل وابن صحيح من العوايل أخر

  . )١( ))  بن دينار حنوها ، وسليمان بن بالل عن عبد عجالن

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

 بن دينار تتابع األئمة على توثيقه فقد وثَّقه أمحد وابن ا أن راويه املتفرد به عبد  ـ ٢
  . )٢( وأبو حامت وحممد بن سعد والنسائي والعجليمعني وأبو زرعة 

والتفرد يف مثل  )٣( أن راويه املتفرد به من الطبقة املتقدمة فقد روى عن ابن عمر   ـ ٣
  . )٤( هذه الطبقة ال يستنكر عادةً

 عن ـ  شيخ ابن دينار ـورد له متابعة قاصرة عن يزيد بن األصم تابع فيها أبا صاحل   ـ ٤
  . )٥(أيب هريرة 

أَنه موافق ملا دل عليه القرآن لذلك أورد البخاري قبل هذا احلديث آيتني يف نفس   ـ ٥
وقوله تعاىل .  )٦( اآلية  ...َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم  : معناه ومها قوله تعاىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٦٢ ـ ٥/٤٦١ ( )) السير ((    )١(
   ) .٥/٢٠٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٥/٢٠٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
  .املعىن  ) ٧٧(  ص )) املوقظة ((ينظر     )٤(
   ) .٥٩٩ ، ٥٩٨( سبقت ص     )٥(
   . ]١٧٧: البقرة [     )٦(
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٦٣٦ 

 :  َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن...  إىل قوله  : َدْوَس ُهْم ِفيَها الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْر
أشار إىل إمكان عد ) أي البخاري ( وكأن املؤلف  ((:  قال ابن حجر . )١(  َخاِلُدوَن

  . )٢( )) الشعب من هاتني اآليتني وشبههما

 بن دينار عن أيب صاحل ال يضره ا فتفرد عبد.  أما ذكره العقيلي فيمكن اإلجابة عليه
 مثلها التفرد مثّ ِإنه ورد عن أيب هريرة من غري طريق لكونه ثقة ويف طبقة متقدمة حيتمل يف

وأما القول بأنه مل يروه عنه إال الشيوخ من أصحاب .   بن دينار أيب صاحلا شيخ عبد
سليمان بن بالل ويزيد بن :  تتابع على الرواية عنه ثقتان ومها:   بن دينار فيقالا عبد
، وتتقوى روايتهم مبوافقتهم  ى عنه فيهم الضعيف والصدوقوبقية من رو.   بن اهلادا عبد

  . ملن ذكرنا من الثِّقات

 وعلى )) بضع وسبعون (( و )) بضع وستون ((أما ألفاظه فحصل فيها اختالف حنو 
 فهذا ال يقدح يف صحة أصل احلديث وإن )) شعبة (( وبعضها )) باباً ((، ويف بعضها  الشك

  . )٣( كان يقدح يف ثبوت العدد
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ومل خيالف يف ذلك إال .  قبل أهل العلم تفرد الثِّقة إذا كان يف الطبقات العليا  ـ ١
  . العقيلي

 يشبه كالم القطَّان وأمحد )) مل يتابع عليه ((:  وقول العقيلي ((:  قال ابن رجب  ـ ٢
 مل يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون يف أن احلديث إذا...  والربدجيي
  . )٤( )) منكراً

وما قاله ابن رجب ال ميكن اعتباره منهجاً مطرداً ليحي القطَّان واإلمام أمحد    
ألنه قد ظهر يف ثنايا هذا البحث أن التفرد ال خيلو من علَّة مصاحبة تظهر .  والربدجيي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ]١١ ـ ١: املؤمنون [     )١(
   ) .١/٦٦ ( )) الفتح ((    )٢(
 ال يلزم من (( ) : ٥/٣٧٩ ( )) الفتح ((قال اإلمساعيلي كما يف .  يف مثن بعري جابر وله نظائر كاختالفهم    )٣(

   .))وهم بعضهم يف قدر الثمن توهينه ألصل احلديث 
   ) .١/٤٧٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
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٦٣٧ 

ومما .   ال جيزم معه بأن الناقد رد احلديث للتفرد ذاتهمما.  أحياناً وختتفي أحياناً أخرى
أما ابن القطَّان .  يدل على ذلك أن أمحد ورد عنه أَنه يقبل ما تفرد به الثِّقة أحياناً قليلة

ولعل كثرة رد اإلمام أمحد لألحاديث .  فلم يكثر نقده يف ثنايا هذا البحث ليتبني موقفه
  . ، مع عدم االستقراء التام ألحكامه هذا القول إليهاألفراد تسببت يف نسبة 

أما العقيلي فهذا احلديث من الشواهد أَنه ال يرده رد التفرد بل رده ألنَّ كبار    
ومل  ((:  على ما يظهر من قوله.   بن دينار مل ينقلوه عنها احلفاظ من أصحاب عبد

 ا ، وال تابع عبد ممن مسينا من األثبات أحد ـ يعىن من ذكرهم من الشيوخ ـيتابعهم 
وهذا اإلعالل موافق ملنهج غريه من األئمة فقد قال ابن معني يف .  )) ابن دينار عليه أحد

وقال أبو .  )١( )) هذا وهم لو كان هكذا حلدث به الناس مجيعاً عن سفيان ((:  حديث
ثوري وشعبة عن هذا أين كان ال ((:  حامت الرازي يف حديث إمساعيل بن رجاء

أصحاب أيب هريرة املعروفون ليس هذا  ((:  وقال أمحد يف حديث.  )٢( )) احلديث
  . )٣( )) عندهم

، وأم خيتلفون يف إدراكها  ظهر أن األئمة حيكمون القرائن يف نقد احلديث الفرد  ـ ٣
ة عند ناقد فقد تكون القرينة املعين.  ، كما خيتلفون يف املوازنة بينها واإلطالع عليها

وهذا يفسر اختالفهم يف النتيجة مع وحدة منهجهم .  معني أقوى من غريها من القرائن
 بن ا فالعقيلي يف هذا احلديث رأى أن عدم رواية الكبار من أصحاب عبد.  النقدي

،  ، وخالفه غريه من النقّاد يف خصوص هذا احلديث دينار علَّة مؤثرة يف قبول احلديث
  . ة مؤثرة يف غريه من األحاديثوقد تكون علَّ
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   ) .١٦٧١( رواية الدوري رقم     )١(
   ) .١/٩٢ ( )) العلل ((    )٢(
   ) .١٣٧: ص  ( ))ل  املنتخب من علل اخلال((    )٣(



  

٦٣٨  
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حدثنا الفضل بن سهل األعرج البغدادي حدثنا :   )٧٣ رقم ١/١٠٧( قال الترمذي 
:  حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال:  حيىي بن غيالن قال

  . )٢( ))  ؛ َألنَُّهْم َسَمُلوا َأْعُيَن الرَُّعاِة)١(ُهْم  َأْعُيَنِإنََّما َسَمَل النَِّبيُّ  ((

هذا حديث غريب ال نعلم أحداً ذكره غري هذا الشيخ عن يزيد بن  ((:  وقال
 ٨٤٥ رقم ٢/٩٨ ( )) أطراف الغرائب واألفراد (( كما يف ـوقال الدارقطين .  )) ... زريع

  . )) ... عن التيمي )٣( تفرد به حيىي بن غيالن عن يزيد بن زريع ((:  )

א א : א
، ثقة من العاشرة مات سنة   اخلزاعي البغدادي أبو الفضلا حيىي بن غيالن بن عبد ((

  . )٥( وبقية رواته ثقات )٤( )) س.  ت.  م.   على الصحيحـعشرين ومائتني 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

:  ص ( )) العلل ((لترمذي يف ، وا ) ١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٨( احلديث أخرجه مسلم 
 رقم ٣/٤٣٦ ( )) الكربى ((ويف  ) ٤٠٤٣ رقم ٧/١٠٠ ( )) اتىب ((، والنسائي يف  ) ١٤٣
 ( )) سننه ((، والدارقطين يف  ) ٦١٢٥ رقم ٤/٨٩ ( )) مسنده ((، وأبو عوانة يف  ) ٣٤٩٢

 يرو هذا احلديث مل:  وقال ) ١٧٣١ رقم ٢/٤٢٦ ( )) األوسط ((، والطرباين يف  ) ٣/١٣٦
حديث صحيح اإلسناد :  وقال ) ٤/٣٦٧( واحلاكم .  عن سليمان إال يزيد تفرد به حيىي

  . من طرق عن الفضل بن سهل.  )٦( ومل خيرجاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي أعني العرنيني     )١(
   ) .٢/٤٠٣(  البن األثري )) النهاية ((أي فقأها حبديدة حمماة أو غريها كما يف : مسل أعينهم     )٢(
  .يزيد بن ربيعة وهو تصحيف  : )) املطبوع ((يف     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) ذا يف مسلم ((: قوله وتعقبه الذهيب ب    )٦(
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٦٣٩ 

،  من طريق إسحاق بن إبراهيم ) ٦١٢٤ رقم ٤/٨٩ ( )) مسنده ((وأبو عوانة يف 
  . وهارون بن سفيان والفضل بن سهل

  .  من طريق هشام بن علي السدوسي )٤/٣٦٧( واحلاكم 

  . عن حيىي بن غيالن به) الفضل وإسحاق وهارون وهشام ( أربعتهم 

אאא W 
 فيما وقفت ـمل يتابع حيىي بن غيالن أحد يف رواية هذا احلديث عن يزيد بن زريع 

 بل ومل أقف عليه ـ ذا اللفظ من غري هذا الطَّريق ـومل أقف عليه من حديث أنس .  عليه
  . ، مما يعين ثبوت تفرد حيىي به من حديث غريه من الصحابة

 َقِدَم َعَلى النَِّبيِّ  ((:   وأصل احلديث معروف من حديث أنس فقد قال
َنَفٌر ِمْن ُعْكٍل َفَأْسَلُموا ، َفاْجَتَوُوا اْلَمِديَنَة ، َفَأَمَرُهْم َأْن َيْأُتوا ِإِبَل 

، َفَفَعُلوا ، َفَصحُّوا ، َفاْرَتدُّوا ،  ْشَرُبوا ِمْن َأْبَواِلَها َوَأْلَباِنَهاالصََّدَقِة َفَي
،  َوَقَتُلوا ُرَعاَتَها ، َواْسَتاُقوا اِإلِبَل ، َفَبَعَث ِفي آَثاِرِهْم ، َفُأِتَي ِبِهْم

ْمُهْم َحتَّى َفَقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم ، َوَسَمَل َأْعُيَنُهْم ، ُثمَّ َلْم َيْحِس
  . )) َوَسمََّر َأْعُيَنُهْم (( : ـ ويف لفظ ـ )) َماُتوا

أبو قالبة :  وقد رواه عن أنس مجع من أصحابه بألفاظ مقاربة هلذا السياق منهم
ومحيد  )٤( العزيز بن صهيب وعبد )٣( ومعاوية بن قرة )٢(  وقتادةـ واللفظ له ـ.  )١( اجلرمي
  . )٦( وثابت البناين )٥( الطويل

َألنَُّهْم َسَمُلوا  ((:  ومل يرد عن أحد منهم ما ورد عن سليمان التيمي من قوله
  .  الَّذي تفرد به حيىي عن يزيد عنه)) َأْعُيَن الرَِّعاِء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٦ ( )) مسلم ((و  ) ٦٤١٧ رقم ٦/٢٤٩٥ ( )) البخاري ((    )١(
   ) .١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٨ ( )) مسلم ((و  ) ١٤٣٠ رقم ٢/٤٥٦ ( )) البخاري ((    )٢(
   ) .١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٨ ( )) مسلم ((    )٣(
   ) .١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٦ ( )) مسلم ((    )٤(
   ) .١٦٧١ رقم ٣/١٢٩٦ ( )) مسلم ((    )٥(
   ) .٥٣٦١ رقم ٥/٢١٥٣ ( )) البخاري ((    )٦(
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٦٤٠ 

وقد ورد ذلك يف قوله .  وقد تضمن هذا احلديث أن عقوبة اجلاين من جنس عمله
وكذا ورد يف السنة من   .)١(  ْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِهَوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِم :  تعاىل

... َأنَّ َيُهوِديًّا َقَتَل َجاِرَيًة َعَلى َأْوَضاٍح َلَها ، َفَقَتَلَها ِبَحَجٍر  ((حديث أنس 
وهذا يعين أن معىن هذا احلديث قد ورد  )٢( ))  َبْيَن َحَجَرْيِنَفَقَتَلُه َرُسوُل اللَِّه 

  . من غريه

@ÑÓìß…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc Z@ @

:  قال الترمذي.  سألت حممداً عن هذا احلديث فلم يعرفه:  )) العلل ((قال الترمذي يف 
  . )٣( وال أعلم أن أحداً ذكر هذا احلرف إال هو

ال نعلم أحداً ذكره غري هذا الشيخ عن .  هذا حديث غريب ((:  )) السنن ((وقال يف 
 ، وقد روي عن  ]٤٥: املائدة  [  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص :  قولهوهو معىن .  يزيد بن زريع

وحكى .  )٤( ))  هذَا قَبلَ أَنْ تنِزلَ الْحدودِإنما فَعلَ ِبِهم النِبي  ((:  حممد بن سريين قال
  . )٦(  والدارقطين)٥(تفرد حيىي بن غيالن به الطرباين 

א : מ

ويزيد بن زريع يعد من الرواة .  تفرد حيىي بن غيالن بروايته عن يزيد بن زريع  ـ ١
  . ؟ فكيف ال يرويه عنه إال حيىي بن غيالن.  )٧( املكثرين الَّذين اعتىن الناس حبديثهم

  . أن كبار أصحاب أنس رووا أصل هذا احلديث ومل يرد يف حديث أحد منهم هذا احلرف  ـ ٢

والتفرد يف هذه الطبقات رمبا .  نزول طبقة الراوي املتفرد فهو يف طبقة شيوخ األئمة  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ]١٢٦: النحل [     )١(
   ) .١٦٧٢ رقم ٣/١٢٩٩ ( )) مسلم ((و  ) ٦٤٨٥ رقم ٦/٢٥٢٢ ( )) البخاري ((    )٢(
  . حيتمل معىن إنكاره له )) فلم يعرفه ((: وقوله  ) ١٤٤: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٣(
   ) .١/١٠٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .٦٠٣( سبق ص     )٥(
   ) .٦٠٣( سبق ص     )٦(
   ) .١٣٠ ـ ٣٢/١٢٤ ( )) ذيب الكمال ((كما يتضح من ترمجته يف     )٧(
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٦٤١ 

  . )١( يستنكر

وأخرجه يف آخر ( اإلمام مسلم :  ، منهم وقد قبل هذا الحديث بعُض أهل العلم وصححه
حرق باب إذا  ((:   وأشار البخاري إليه يف تبويبه بقولهـ.  )٢( واحلاكم) أحاديث الباب 

وكأنه أشار بذلك على ختصيص النهي يف :  قال ابن حجر.  )) ؟ املشرك املسلم هل حيرق
وقد أورد ...   مبا إذا مل يكن ذلك على سبيل القصاص)) اال يعذب بعذاب  ((:  قوله

املصنف يف الباب حديث انس يف قصة العرنيني وليس فيه التصريح بأم فعلوا ذلك بالرعاء 
  . )٣( ـ وذكره ـ ما ورد يف بعض طرقه لكنه أشار إىل

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  .  ثقاتـ ومن فوقه ـ، فراويه املتفرد به  أن ظاهره السالمة  ـ ١

أن معناه ليس فيه ما يستنكر وليس فيه خمالفة ملَا رواه غريه بل فيه زيادةُ علم وورد ما   ـ ٢
 األدلة أن اجلزاء من يدل على صحة معناه من الكتاب والسنة وهو موافق مع عمومات

  . )٤( جنس العمل

 ثبت أن فإن قلنا إم مل يسملوا الرعاة فالنيب .  ال يترتب على إثباته كبري عمل  ـ ٣
وإن مسلوا كما يف هذا احلديث .  من مجلة ما عاقبهم به السمل من غري هذا احلديث

 ـل أعينهم جاز مس ((:  قال ابن بطال.  فيكون جزاؤهم بالسمل حينئٍذ أنسب للعقوبة
  . )٥( ))  ولو مل يفعلوا ذلك باملسلمني فجوازه إن فعلوه أوىلـوهو تعذيب بالنار 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . ظهر أن ما تفرد به الثِّقة مظنة لالختالف فيه بني النقّاد بقدر خفاء علته  ـ ١

ي والترمذي على ما ظهر من قوليهما يف هذا التفرد قرينة على العلّة عند البخار  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٥٨٢ ( ))الترمذي  شرح علل ((، و  ) ٧٧: ص  ( )) املوقظة ((    )١(
   .)) التخريج ((كما سبق يف     )٢(
   ) .٦/١٧٨ ( )) الفتح ((    )٣(
.  فإن مثل ـ أي الكافر ـ باملقتول جاز أن ميثل به (( ) : ٤/١٢ ( )) ذيب السنن ((قال ابن القيم يف     )٤(

  . ))  اعلوا ذلك برعاء رسول  أيدي العرنيني وأرجلهم ومسر أعينهم وكانوا ف اولذلك قطع رسول 
   ) .٦/١٧٨(  البن حجر )) فتح الباري ((    )٥(
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٦٤٢ 

  . )١( احلديث
  . )٢( أورد اإلمام مسلم هذا احلديث يف خامتة مرويات حديث العرينني إشعاراً بعدم قوته عنده  ـ ٣
أورد اإلمام مسلم هذا احلديث يف خامتة مرويات حديث العرينني إشعاراً بعدم قوته   ـ ٤

تقدم األخبار الَّيت هي أسلم من العيوب من  ((:  )) صحيحه ((وقد قال يف مقدمة . عنده 
، فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها أخباراً يقع يف  غريها وأنقى

علل  ((:  قال القاضي عياض )٣( )) أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان
ضعها من األبواب من اختالفهم يف احلديث الَّيت ذكر ووعد أَنه يأيت ا قد جاء ا يف موا

وهذا يدل .  ، وذكر تصاحيف املصحفني األسانيد كاإلرسال واإلسناد والزيادة والنقص
، وقد فاوضت يف  ... على استيفائه غرضه يف تأليفه وإدخاله يف كتابه كلما وعد به

ال ق )٤( )) تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفاً إال صوبه
  . وهذا الَّذي اختاره ظاهر جداً:  النووي

عادة مسلم أن يرتب روايات احلديث حسب قوا  ((:  وبىن عليه العالَّمة املُعلِّمي قوله
وعلى هذا فحديث حيىي بن غيالن هذا الَّذي تفرد به أضعف .  )٥( )) يقدم األصح فاألصح

 وإن كان إدخاله يف صحيحه مشعراً عند مسلم من بقية الروايات الواردة يف حديث العرنيني
وذا يظهر أن البخاري أحوط من مسلم يف قبول أمثال هذا احلديث إذ مل خيرج .  بقبوله له

  . يف صحيحه هذا احلديث
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  .التفرد موقف أهل العلم من هذا : ينظر     )١(
   ) .٢٣( ما سبق يف ح رقم : ينظر     )٢(
   ) .١/٥ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٣(
   ) .١/١٤٢ ( )) مقدمة النووي ((    )٤(
   ) .٢٩: ص  ( )) األنوار الكاشفة ((    )٥(



  

٦٤٣  

æìà¨aë@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن سهل بن عسكر :   )١٨١٥ رقم ٤/٢٣٣ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

حدثنا سليمان بن بالل .  حدثنا حيىي بن حسان:  الرمحن قاال  بن عبدا دالبغدادي وعب
 يبِن النعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عَبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع  ((:   قال

  . )) َأْهُلُه

.  هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام بن عروة إال من هذا الوجه:  وقال
  . ال أعلم أحداً رواه غري حيىي بن حسان:   وسألت البخاري عن هذا احلديث فقال: قال

א א : א
خ م د ت .  ، ثقة من التاسعة ، مات سنة مثان ومائتني حيىي بن حسان التنيسي ((
  . )٢( وبقية رواته ثقات )١( )) س

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ـالرمحن الدارمي   بن عبدا عن عبد)  ٢٠٤٦ رقم ٣/١٦١٨( احلديث أخرجه مسلم 
الَ َيُجوُع َأْهُل َبْيٍت ِعْنَدُهُم  ((:  بلفظ ) ١٩٨٩ رقم ١/٥٣٧ ( )) مسنده (( يف وهو
  . )) التَّْمُر

عن حممد بن سهل بن  ) ٣٢٤ رقم ٧٦٩:  ص ( )) العل الكبري ((والترمذي يف 
  . عسكر

  . ىي بن حسان بهعن حي) الدارمي وحممد بن سهل ( كالمها 

אאא W 
مروان بن حممد الطاطري أخرجه أبو داود :  تابع حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل

  . عن الوليد بن عتبة ) ٣٨٣١ رقم ٢/٣٩٠ (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٦٤٤ 

من طريق  ) ٥٢٠٦ رقم ١٢/٥( وابن حبان  ) ٣٣٢٧ رقم ٢/١١٠٤( وابن ماجه 
  . أمحد بن أيب احلواري

عن حممد بن عوف احلمصي  ) ٨٣٣٧ رقم ٥/١٨٨ ( )) مسنده (( وأبو عوانة يف
  . األزهر وأيب

عن مروان ) الوليد بن عتبة وأمحد بن أيب احلواري وحممد بن عوف وأبو األزهر ( كلهم 
  . )١( )) ثقة ((:  وحممد بن مروان.  بن حممد الطاطري به

وذا يكون مروان الطاطري تابع حيي .  هوتتابع الرواة عن مروان بن حممد يفيد ثبوته عن
إن ثبتت تنفي التفرد الَّذي ذكره .  بن حسان يف رواية هذا احلديث عن هشام متابعة تامة

وقد أعل أبو حامت .  )٢( )) ال أعلم أحداً رواه غري حيىي بن حسان ((:  البخاري يف قوله
والعلة الَّيت أشار إليها .  )٣( )) سنادهذا حديث منكر ذا اإل ((:  الرازي حديث مروان بقوله

  . )٤( ليست ظاهرة

 عنها فقد ا رضي ـوقد ورد ما يدل على أن حلديث حيي بن حسان أصالً عن عائشة 
الرمحن عن أمه عمرة عن عائشة قالت  رواه يعقوب بن حممد بن طحالء عن حممد بن عبد

 قَالَها )) ... َال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه َبْيٌت! َيا َعاِئَشُة  ((:   اقال رسول 
  .مرتيِن أَو ثَالَثًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١٨١٥ رقم ٤/٢٣٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
   ) .٢٣٨٤ رقم ٣/٩٩( علل احلديث     )٣(
ري أخذ هذا ال يبعد أن يكون مروان الطاط: علَّة حديث الطاطري ليس ظاهرة وميكن أن تلتمس بأن يقال     )٤(

احلديث عن حيىي بن حسان يف املذاكرة ، وظنه مما أخذه عن شيخهما سليمان بن بالل ـ إذا انتفى القول 
ال سيما ومروان بن محمد كثري اإلطراء ليحىي بن حسان وورد ما يدل على أنه أفاد منه . بتدليس مروان ـ 

 قال (( ) : ٣١/٢٦٨ ( )) ذيب الكمال ((ا يف يقول أمحد بن أيب احلواري كم. ـ وإن مل يذكر يف شيوخه 
يل مروان بن محمد لو رأيتين والوليد بن مسلم نطلب احلديث قبل أن يقدم حيىي بن حسان لرمحتنا مل نكن 

ويرد أن أبا حامت أعله من هذا الطريق ألنه يراه معلوالً من حديث  . ))حنسن نطلب حتى قدم حيىي بن حسان 
وهلا نظائر . فأبطل هذه املتابعة . فكيف يكون معلوالً وتوجد له متابعة . افقاً غريه ممن أعله حيي بن حسان مو

   ) .١١٤٦ رقم ٢/٢٢٩ ، ٤٨٧ رقم ١/٤٢٤ ( )) علل احلديث ((: ينظر . عنده 
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٦٤٥ 

 ٢/١٤١(  ، والدارمي ـ واللفظ له ـ ) ٢٠٤٦ رقم ٣/١٦١٨( أخرجه مسلم 
  .  )٢٥٥٣٧ رقم ٦/١٨٨( ،   )٢٥٤٤٥ رقم ٦/١٧٩( ، وأمحد  ) ٢٠٦٠ رقم

َبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه َآاْلَبْيِت  ((:  وكذا ورد عن سلمى امرأة أيب رافع مرفوعاً بلفظ
 بن علي بن ا عبيد:  وفيه ) ٣٣٢٨ رقم ٢/١١٠٥(  أخرجه ابن ماجه )) َال َطَعاَم ِفيِه

  . )١( )) لني احلديث ((؛  أيب رافع

 أن حيىي بن حسان روى هذا احلديث عن سليمان بن بالل عن :ويتلخَّص مما سبق 
مروان بن حممد الطاطري وأعل أبو حامت الرازي هذه وتابعه .  هشام بن عروة عن عائشة

  . ، وقد ورد ما يدل على أن حلديث حيىي بن حسان أصالً عن عائشة وغريها املتابعة

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

حكى البخاري تفرد حيي بن حسان ذا احلديث عن هشام بن عروة ومل خيرجه يف 
ا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام ابن عروة هذ ((:  صحيحه وقال الترمذي

ووجدت فيه  ((:  وقال أبو الفضل بن عمار.  ، ومل يصححه أيضاً )٢( )) إال من هذا الوجه
 عن حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن هشام ابن عروة عن ـأي يف صحيح مسلم  ـ

 يبِن النأبيه عن عائشة عوروى .  )) ْهُل َبْيٍت ِعْنَدُهُم التَّْمُرالَ َيُجوُع َأ ((:   قال
 يبِن النذا اإلسناد أيضاً ع )) ُّوساق بإسناده إىل أمحد بن صاحل .  )) ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخل

نظرت يف كتب  ((:  قال أمحد بن صاحل.  حدثنا حيىي بن حسان ذين احلديثني:  أَنه قال
  . )٣( ))  احلديثني أصالًسليمان بن بالل فلم أجد هلذين

: א

  . أن هذا احلديث تفرد به حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل  ـ ١

  . أَنه مل يوجد له أصل يف كتب سليمان بن بالل  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
  .عالل بالتفرد وهذه العبارة حتتمل أنه ضمنها اإل ) ١٨١٥ رقم ٤/٢٣٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
 للترمذي )) العلل الكبري ((ويف  ) . ١٠٩: ص  ( )) علل ا ألحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج ((    )٣(

ال أعلم أحداً روى هذين احلديثني غري حيىي : سألت حممداً عن هذين احلديثني فقال :  قال (( ) : ٧٧٣: ص  (
   .))ا محمد إال من هذا الوجه ومل يعرفهم. بن حسان عن سليمان بن بالل 



æìà¨aë@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦٤٦ 

  . أَنه ال يعرف من حديث هشام بن عروة عن أبيه  ـ ٣

  . )١( )) صحيحه (( وأخرجه يف وقد قبل اإلمام مسلم هذا الحديث

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓ@æc@ŠèÄíë Z@ @

وميكن أن يضاف أن حيىي .  راوية املتفرد به حيىي بن حسان ثقة وكذا بقية رواته  ـ ١
  . ينفرد بل تابعه مروان الطاطري وما أعل به طريق الطاطري من علَّة فإا ليست بينة مل

أمه عمره الرمحن عن  أن هذا احلديث له أصل عن عائشة من حديث حممد بن عبد  ـ ٢
 يبِن النعنها ع  .وكأنه يشري إىل .  وقد أورده مسلم عقيب حديث حيىي بن حسان

  . تقويته به

وال يعد هذا احلديث أصالً .  أَنه من أحاديث الفضائل الَّيت يتساهل عادة يف روايتها  ـ ٣
  . )٢( يف إثبات هذه الفضيلة بل ثبتت من غريه

@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿ Z@ @

ال أعلم أحداً رواه غري  ((:  مل يقبل البخاري حديث حيي بن حسان مع أَنه ثقة وقال  ـ ١
  . )٣( مما يعين أَنه يطلق التفرد ويضمنه احلكم على احلديث بالرد.  )) حيىي بن حسان

بل ما تفرد على القول بأن متابعة الطاطري ليحي بن حسان ال تصح ؛ فإن مسلماً يق  ـ ٢
  . وال يشترط يف قبوله له املتابعة.  به الثِّقة

ظهر ضعف من يقول بقبول ما تفرد به الثِّقة مطلقاً ومن ذلك ما ورد عن اخلطيب   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التخريج ((كما سبق يف     )١(
 ـ أن هذا احلديث ال يبعد أن يكون معلوالً يف إسناده يف كونه روي من حديث ايظهر يل ـ والعلم عند     )٢(

 محمد وطريقه األشهر إمنا هو عن ابن الطحالء عن. سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
فال يبعد أن يكون انقلب إسناده علي حيىي بن حسان أو على . ابن عبد الرمحن عن أمه عمرة عن عائشة 

واألقرب أن احلمل فيه ـ . جادة هشام عن أبيه عن عائشة املشهورة . شيخه سليمان بن بالل فسلك اجلادة 
وسليمان مل يتابع .  ألن حيي تابعه مروان .ال على حيي بن حسان . إن كان فيه علَّة ـ على سليمان بن بالل 

  ...) .ال نعرفه من حديث هشام بن عروة : ( ويستأنس هلذا بقول الترمذي فيما سبق . 
ميكن أن . وعن دراسة احلديث يوجد له علل أخرى . أحياناً ال حيكي الناقد يف رده للحديث إال التفرد     )٣(

فقد يصرح بعضهم . ويتضح األمر إذا شاركه غريه يف النقد . بالتفرد يكون الناقد راعاها واكتفى عن ذكرها 
  .مبا أملح إليه اآلخر 
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٦٤٧ 

اتفق مجيع أهل العلم على أَنه لو انفرد الثِّقة بنقل حديث مل ينقله غريه  ((:  يف قوله
ض بصنيع أيب حامت فقد رد رواية الطاطري فهذا االتفاق منقو.  )١( )) لوجب قبوله

  . )٣( ثقة:  مع أَنه قال عنه )٢( وأنكرها

إن األئمة املتقدمني أدق نظراً يف نقد األحاديث األفراد ولديهم من وسائل النقد ما مل   ـ ٤
  : يتيسر ملن جاء بعدهم ظهر منها يف هذا احلديث

:  . م من قول أمحد بن صاحلرجوعهم إىل أصول الراوي والنظر فيها كما يفه   � أ 
  . )٤( )) نظرت يف كتب سليمان بن بالل فلم أجد هلذين احلديثني أصالً ((

.  ومعرفة إن كان هذا احلديث من حديثه أم ال.  حصرهم مرويات الراوي   � ب 
  . )٥( ))...  ال نعرفه من حديث هشام بن عروة ((على ما ظهر من قول الترمذي 

فأبطلوا ذا املتابعات .   وأنه ال يعرف إال من حديثهعلمهم أن فالناً تفرد به   � ج 
  . )٦( ، الَّيت وردت بعد شهرة احلديث براويه املعلولة
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   ) .٥٩٨: ص  ( )) الكفاية ((    )١(
   ) .٦٠٩( سبق ص     )٢(
   ) .٨/٢٧٥(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .١٠٩: ص  ( ))حاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج  علل ا أل((    )٤(
   ) .٦٠٨( سبق ص     )٥(
  .على ما دل عليه صنيع البخاري وأيب حامت يف هذا احلديث     )٦(



  

٦٤٨  

æìà¨aë@…bŞÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن سهل بن عسكر البغدادي :   )١٨٤٠ رقم ٤/٢٤٥( قال الترمذي 

ن عروة عن أبيه عن عائشة أن حدثنا حيىي بن حسان حدثنا سليمان بن بالل عن هشام ب
الرمحن أخربنا حيي   بن عبدا حدثنا عبد.  )) ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخلُّ ((:   قال ارسول 

ِنْعَم اِإلَداُم َأِو اُألْدُم  ((:  بن حسان عن سليمان بن بالل ذا اإلسناد حنوه إال أَنه قال
غريب من هذا الوجه ال نعرفه من حديث هذا حديث حسن صحيح :  وقال.  )) اْلَخلُّ

  . هشام بن عروة إال من حديث سليمان بن بالل

א א : א
.  )١( )) ع.   ثقة من الثامنة مات سنة سبع وسبعني)) سليمان بن بالل البتمي موالهم ((

  . )٢( وبقية رواته ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

الرمحن الدارمي   بن عبدا عن عبد ) ٢٠٥١ رقم ٣/١٦٢١( احلديث أخرجه مسلم 
  .  عن حيىي بن حسانـ ) ١٩٧٧ رقم ١/٥٣٤ ( ـ وهو يف مسنده ـ

عن قريش بن موسى عن حيىي بن صاحل  ) ٢٥٠١ رقم ٣/١٦٢١( وأخرجه مسلم أيضاً 
  . الوحاظي

عن مروان  ) ٨٣٦١ رقم ٥/١٩٤( وأبو عوانة  ) ٣٣١٦ رقم ٢/١١٠٢( وابن ماجه 
عن ) حيىي بن حسان وحيىي الوحاظي ومروان بن حممد ( ثالثتهم .  لطاطريابن حممد ا

  . سليمان بن بالل به

אאא W 
ومل أقف عليه من .  مل يتابع سليمان بن بالل يف رواية هذا احلديث عن هشام بن عروة

بن املؤمل عن ابن  ا إال أَنه رواه زيد بن احلباب عن عبد.  حديث عائشة من وجه يصح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٦٤٩ 

وابن  ) ٢٤٦١٥رقم ٥/١٤٨( أيب مليكة عن عائشة مرفوعاً أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة 
 بن املؤمل وذكر مجلة من األحاديث الَّيت ا يف ترمجة عبد ) ٤/١٣٥ ( )) الكامل ((عدي يف 

غري وهذا مع ما أمليت من أحاديث ابن املؤمل فكلها  ((:  أنكرت عليه وهذا منها وقال
  . )١( وابن املؤمل ضعفه أمحد وابن معني والنسائي وأبو داود:  قلت.  )) حمفوظة

  .  مرفوعاًا  معروف من حديث جابر بن عبد)) ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخلُّ ((وهذا احلديث 

والنسائي  ) ٣٨٢١ رقم ٢/٣٨٧( وأبو داود  ) ٢٠٥٢ رقم ٣/١٦٢٢( أخرجه مسلم 
وذا يكون منت .   )١٤٢٠٨ رقم ٣/٣٠١( وأمحد  ) ٣٧٩٦ رقم ٧/١٤ ( )) اتىب ((يف 

  . حديث عائشة ثابت من غري طريق سليمان بن بالل

sí†§a@aˆèi@Þýi@åi@æbàîÜ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

فقد سأله الترمذي عنه .  ، وأعله بالتفرد  هذا احلديث)) صحيحه ((مل خيرج البخاري يف 
ال أعلم أحداً روى هذين احلديثني غري حيىي بن حسان عن  ((:  فقال )٢( وعن حديث آخر
  . )٣( )) ومل يعرفهما إال من هذا الوجه ((:   قال الترمذي)) سليمان بن بالل

نظرت يف كتب  ((:  وروى أمحد بن صاحل هذين احلديثني عن حيىي بن حسان وقال
، وحدثين  )) أمحد بن صاحل ((:  ال، وق )٤( )) سليمان بن بالل فلم أجد هلذين احلديثني أصالً

َأنَّ  ((: ابن أيب أويس قال حدثين ابن أيب الزناد عن هشام عن رجل من األنصار 
ِنْعَم اِإلَداُم  ((:   قَالَ)) الَخّل:  َسَأَل َقْوًما َما ِإَداُمُكْم ؟ َقالوا  اللَِّه َرُسوَل
  . )) اْلَخلُّ

:  ن احلفاظ استنكروه على سليمان بن بالل منهموذكرنا أن كثرياً م ((:  وقال ابن رجب
على أَنه روي من .  فإنه غريب من حديث عائشة عِن النيب ...  أمحد وأبو حامت وغريهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٠ ـ ١٦/١٨٩ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٥٥(  ح رقم ))ت .  د ((وقد سبقت دراسته وهو يف  . )) بيت ال متر فيه جياع أهله ((هو حديث     )٢(
ظهر من التخريج أن هذا احلديث رواه عن سليمان بن : قلت  ) ٧٦٩: ص  ( )) علل الترمذي الكبري ((    )٣(

  .حيىي بن حسان وحيىي الوحاظي ومروان بن محمد :  بالل
   ) .١٠٩: ص (  أليب الفضل بن عمار )) علل األحاديث يف كتاب صحيح مسلم ((    )٤(
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٦٥٠ 

يبِن النوجه آخر عنها وهو ضعيف واحلديث معروف من حديث جابر ع  (( )١( .  
מ : א

وهشام .  بن بالل تفرد بروايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةأن سليمان   ـ ١
وعروة مكثر عن خالته عائشة فكيف ال يرويه من هذا الطَّريق .  مكثر عن أبيه عروة
  . املشهور إال سليمان

  .  من وجه يصحأَنه ال يعرف من حديث عائشة عِن النيب   ـ ٢
  . ل املكتوبةأَنه ال يوجد يف أصول سليمان بن بال  ـ ٣
أن أمحد بن صاحل روى هذا احلديث بإسناده عن هشام عن رجل من األنصار عِن   ـ ٤

يبالن  فلو كان هذا احلديث عند هشام عن أبيه عن عائشة ملا عدل عنه إىل روايته عن 
  . رجل جمهول ال يعرف من األنصار

ن احلديث عند ومبا أ.  أن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جادة مسلوكة  ـ ٥
 )) عن رجل من األنصار ((:  وبدالً من أن يقول.  هشام فال يبعد أن يهم فيه سليمان

  . )) ... عن أبيه عن عائشة ((:  قال

éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

حديث حسن  ((:  والترمذي يف قوله )٢( )) صحيحه ((منهم اإلمام مسلم فقد أخرجه يف 
فه من حديث هشام بن عروة إال من حديث سليمان بن صحيح غريب من هذا الوجه ال نعر

  . )٣( )) بالل
هذا حديث صحيح غريب فرد على شرط الشيخني وانفرد مسلم به  ((:  وقال الذَّهيب

فكان يدق علي الباب وأنا :  قال.  وقد كان الدارمي يقصد يف رواية هذا احلديث لتفرده به
  . )٤( )) ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخلُّ ((:  انحيىي بن حس:  ؟ فيقال ببغداد فأقول من ذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٤٧ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
  .سبق يف التخريج     )٢(
   ) .٦١٣( سبق ص     )٣(
أنه أجل من رواه :  أي ))لتفرده به ...  وكان الدارمي يقصد ((: له وقو ) ١٢/٢٣٠ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٤(

أخرجه الترمذي . محمد بن سهل بن عسكر البغدادي : عن حيىي بن حسان وإال فقد شاركه يف الرواية عنه 
= 



æìà¨aë@…bŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦٥١ 

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

.  فيمكن أن يشهد هلذا احلديث.  أن منت هذا احلديث معروف من حديث جابر  ـ ٢
  . وقد أخرجه مسلم عقيب حديث الباب لإلشارة إىل أَنه يعتضد به

  . )١( يف روايتهاأَنه من أحاديث الفضائل الَّيت يتسامح بعضهم   ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 فأنكر عليه مما يدل على أَنه ليس ـ وهو ثقة ـهذا احلديث تفرد به سليمان بن بالل   ـ ١
  . بل منها ما يقبل ومنها ما يرد.  كل أفراد الثِّقات تقبل

على ما . (  ديث الفرد قبوالً ورداًظهر أن األئمة حيكمون القرائن يف احلكم على احل  ـ ٢
  . )ظهر من مبحث القرائن 

حديث  ((:  فقد قال الترمذي.  الغرابة ميكن أن جتامع الصحة عند الترمذي والذَّهيب  ـ ٣
وهذا من .  )٣( )) ... صحيح غريب فرد:  وقال الذَّهيب.  )٢( )) ... حسن صحيح غريب

  . فرد وليس مضمن الداللة على العلّةاملواضع الَّيت يطلق فيه الغريب مبعىن ال

ال أعلم أحداً روى هذين احلديثني  ((:  فالبخاري قال.  قد حيكى التفرد وال يثبت  ـ ٤
حيي :  ، وقد تابع حيي بن حسان )٤( )) غري حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فقد تويف محمد بن سهل . وحيتمل أنه تفرده به حقيقة بعد موت محمد بن سهل  ) ٤/٢٤٥ (
  ) . هـ ٢٥٥(  وبقي الدارمي بعده إىل سنة ) ـه ٢٥١ ( سنة

   ) .١١( ينظر ما سبق تقريره يف ح رقم     )١(
   ) .٦١٣( سبق ص     )٢(
 من رواه أنه أجل:  أي ))لتفرده به ...  وكان الدارمي يقصد ((: وقوله  ) ١٢/٢٣٠ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٣(

أخرجه الترمذي . محمد بن سهل بن عسكر البغدادي : عن حيىي بن حسان وإال فقد شاركه يف الرواية عنه 
فقد تويف محمد بن سهل . ، وحيتمل أنه تفرده به حقيقة بعد موت محمد بن سهل  ) ٤/٢٤٥ (

  ) . هـ ٢٥٥( وبقي الدارمي بعده إىل سنة )  هـ ٢٥١ ( سنة
ظهر من التخريج أن هذا احلديث رواه عن سليمان بن : قلت  ) ٧٦٩: ص  ( ))ل الترمذي الكبري  عل((    )٤(

  .حيىي بن حسان وحيىي الوحاظي ومروان بن حممد :  بالل
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٦٥٢ 

  . )١( الوحاظي ومروان الطاطري

  . وهذا يستدعي التثبت من دعوى التفرد   

فاملترجح أن احلديث عند هشام بن عروة .  ن أسباب التفرد سلوك اجلادة املشهورةم  ـ ٥
هشام بن عروة : (  ، فرواه عنه سليمان بن بالل فسلك به جادة عن رجل من األنصار

  . فحصل له التفرد فأنكر عليه) عن أبيه عن عائشة 

متضمن إعالله .. ) . فإنه غريب من حديث عائشة: (  الغريب يف قول ابن رجب  ـ ٦
  . ، وهذا أحد إطالقات الغريب ذا وأن يف نفس الناقد منه شئ

وأن .  ظهر أن مسلماً والترمذي يقبالن ما تفرد به الثِّقة ما مل يتبني أَنه معلول  ـ ٧
فالبخاري رد .   أكثر من احتياط اإلمام مسلم)) أفراد الثِّقات ((البخاري حيتاط يف قبول 

 مع تتابع أمحد والبخاري وأبو حامت وأمحد )) صحيحه ((ومسلم أخرجه يف هذا احلديث 
  . بن صاحل على إعالله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كما ظهر من التخريج     )١(
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٦٥٣ 

  

  

  

  



  

٦٥٤  

æìàà¨aë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا مالك بن إمساعيل عن :   )٧ رقم ١/١٢( قال الترمذي 

:   قالتـ عنها ا رضي ـعن عائشة إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أيب برد ة عن أبيه 
  . )) ُغْفَراَنَك:  ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَخَالِء َقاَل َآاَن النَِّبيُّ  ((

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف بن أيب :  وقال
  .  عنها عِن النيب اوال نعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة رضي ...  بردة

א א : א
، تكلم  ، ثقة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين أبو يوسف الكويف ((

وشيخه هو يوسف بن أيب  )١( )) ع.  فيه بال حجة من السابعة مات سنة ستني وقيل بعدها
:  قال عنهوخالفه الذَّهيب ف )٢( مقبول:  قال عنه ابن حجر.  بردة بن أيب موسى األشعري

  . )٣( ثقة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

ويف )  الصمد ا فضل ـ ٦٩٣ رقم ٢/١٤٥ ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف 
والدارمي يف ) يوسف بن أيب بردة :   يف ترمجةـ ١٢٧٥٦ رقم ٨/٢٦٢ ( )) التأريخ الكبري ((
  . عن مالك بن إمساعيل به ) ٦٨٤ رقم ١/١٨٤ ( )) سننه ((

 ١/١١٠( ، وابن ماجه  ) ٩٨٢٤ رقم ٩/٣٥ ( )) الكربى ((سائي يف وأخرجه الن
من  ) ١٤٤٤ رقم ٤/٢٩١( ، وابن حبان  ) ٩٠ رقم ١/٤٨( ، وابن خزمية  ) ٣٠٠ رقم

  . طريق حيىي بن أيب بكري به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
 : )) التقريب (( فقوله يف (( : )) الكاشف ((مي يف حاشيته على وقال سبط ابن العج ) ٦٤٢٧ ( )) الكاشف ((    )٣(

   .))فيه نظر  : )) مقبول ((
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٦٥٥ 

 ١/٢٣ ( )) املنتقى ((، وابن اجلارود يف  ) ٣٠ رقم ١/٥٥( وأخرجه أبو داود 
  . لقاسم بهمن طريق هاشم بن ا)  ٤٢ رقم

  . من طريق أيب غسان النهدي به ) ٣٠٠ رقم ١/١١٠( وأخرجه ابن ماجه 

 بن موسى ومعاوية ا من طريق عبيد ) ١/١٥٨ ( )) املستدرك ((وأخرجه احلاكم يف 
هذا حديث صحيح فإن يوسف بن أيب بردة من ثقات آل أيب  ((:  وقال احلاكم.  ابن عمرو
  .  عنهااه وقد ذكر مساع أبيه من عائشة رضي ، ومل جند أحداً يطعن في موسى

من طريق  ) ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٦٤ رقم ١/١٥٢ ( )) الكربى ((وأخرجه البيهقي يف 
  .  بهـ وفصل بينهم ـ بن موسى ا طلق بن غنام وأيب النضر وعبيد

، وهاشم بن القاسم وطلق بن غنام وأبو  مالك بن إمساعيل وحيىي بن أيب بكري( كلهم 
  . عن إسرائيل عن يوسف به)  بن موسى ا ضر وعبيدالن

אאא W 
ظهر من التخريج أن الراوي املتفرد به هو إسرائيل بن يونس تفرد به عن يوسف بن أيب 

ومل أقف عليه من حديث أيب بردة وال من حديث .  بردة ومل يتابع يوسف على روايته
مل يرد عن أحد من الصحابة ما يشهد له فدل على أَنه عائشة من غري هذا الطَّريق و

  . مطلق فرد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 مع حاجتهما إليه )) صحيحهما ((أعرض البخاري ومسلم عن إخراج هذا احلديث يف 
حسن غريب ال  ((:  ومل يصححه الترمذي واكتفى بقوله.  ، إذ مل خيرجا ما يغين عنه يف بابه
  . )١( )) ... فه إال من حديث إسرائيل عن يوسف بن أيب بردةنعر

  . )٢( )) ال نعلمه يروى عن عائشة إال ذا اإلسناد:  وحكى البزار تفرده به فقال

  . )٣( )) تفرد به يوسف عن أبيه عنها وتفرد به عنه إسرائيل ((:  وقال الدارقطين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦١٨( سبق ص     )١(
   ) .١/٢١٧(  البن حجر )) ختريج األذكار ((    )٢(
   ) .٦٣٣٩ رقم ٥٤٠٤ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
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٦٥٦ 

: א

ل عن يوسف عن أيب بردة تفرداً مطلقاً إذ ال يعلم من غري هذا تفرد به إسرائي  ـ ١
  . الطَّريق

 ، )٢(  ، وابن حبان)١( فإمنا وثَّقه العجلي.  يوسف بن أيب بردة ليس بالقوي  ـ ٢
والعجلي وابن حبان مشهوران بالتساهل يف التوثيق .  )٤(  ، وتابعهم الذَّهيب)٣( واحلاكم

اجلرح  ((وقد أورده ابن أيب حامت يف .  ـأن كما هو معروف عند أهل هذا الش ـ
وهذا يدل على أَنه ليس من املشهورين .  ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً )٥( )) والتعديل
:  )) التقريب ((، وال نقل الناس عنه كثرياً من احلديث لذلك قال عنه يف  بالعلم

من ليس له  ((:  ي املرتبة الَّيت قال فيهاوهذه ه.  )٦( أي إذا توبع وإال فلني:  )) مقبول ((
وذا يظهر أن حال .  )٧( )) من احلديث إال القليل ومل يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله
  . ـ عند من رد حديثه ـهذا الراوي املتفرد ال حيتمل مثل هذا التفرد مبثل هذا األصل 

قة املتفرد كلما قويت درجة نزول طبقة الراوي املتفرد به وكلما نزلت طب  ـ ٣
  . )٨( االستغراب

  . أَنه تفرد بسنة تتوافر الدواعي على نقلها وتدعو احلاجة إىل العلم ا  ـ ٤

 كابن خزمية وابن حبان واحلاكم وأخرجه وقد قبل هذا الحديث جمع ممن اشترط الصحة
  . ـ كما سبق بيانه يف التخريج ـغريهم كثري 

 يعين يف )) أصح شيء يف هذا الباب ((ي عن هذا احلديث أَنه وقد قال أبو حامت الراز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٠٥٦ رقم ٢/٣٧٥ ( )) معرفة الثِّقات ((    )١(
   ) .٥٣٨٤ رقم ٤/٤٠٨ ( )) الثِّقات ((    )٢(
   ) .٦١٩( سبق ص     )٣(
   ) .٦١٨( سبق ص     )٤(
)٩/٢٢٦(     )٥. (   
   ) .٧٤(  ص )) التقريب ((    )٦(
   .)) املرجع نفسه ((    )٧(
   ) .٧٧(  للذهيب ص )) املوقظة ((ينظر     )٨(
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٦٥٧ 

وهذا ال يفيد صحة احلديث كما  ((:  قال األلباين.  )١( باب الدعاء عند اخلروج من اخلالء
  . )٢( )) هو مقرر يف املصطلح وإمنا يفيد صحة نسبية

د والنووي يف صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن اجلارو ((:  وقال املناوي
  . )٣( )) )) جمموعه ((

  . )٤( )) صحيح ((:  وقال عنه األلباين

  . )٥( )) وغرابته النفراد إسرائيل به وإسرائيل ثقة حجة ((:  وقال أمحد شاكر

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

  . مل يذكر له علَّة إال التفرد  ـ ٢

  . ومعناه ليس فيه ما يستنكر  ـ ٣

@åß@wnäní@bßéàØy@¿@åßë@òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰… Z@ @

  هذا احلديث وحكى الترمذي والبزار والدارقطينـ البخاري ومسلم ـمل يقبل الشيخان   ـ ١
وقد وجد بدراسة هذا احلديث أَنه مشتمل على مجلة من قرائن الرد متنع .  فيه التفرد

، وأنه  ، ونزول طبقته ، وحال الراوي املتفرد فردالت:  القول بأنه رد للتفرد وحده وهي
وخالفهم طائفة من أهل العلم .  تفرد بسنة تتوافر الدواعي على نقلها والعناية ا

،  ، واحلاكم ، ابن حبان ، وابن خزمية ابن اجلارود:  وغالبهم من املتأخرين فقبلوه وهم
،  ك بناء على أَنه ليست فيه علَّة ظاهرةولعل ذل.  ، واأللباين ، وأمحد شاكر والنووي

فيلمح من هذا أن التفرد وغريه من القرائن الَّيت .  والتفرد ليس عندهم من قرائن العلّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويظهر أن احلافظ ابن حجر فهم من ) .  ـ الدباسي ٩٣ رقم ١/٢٤٨(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )١(

ه أمحد شاكر  وتابع)) صححه أبو حامت (( ) : ٩١: ( عبارة أيب حامت هذه ما دعاه إىل القول يف بلوغ املرام رقم 
  .وال يظهر أا مفيدة للتصحيح  ) . ١/١٢ ( )) الترمذي ((على ذلك كما يف حاشيته على 

   ) .١/٦٠ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٢(
   ) .٥/١٢٢ ( )) فيض القدير ((    )٣(
   ) .١/٩١ ( )) إرواء الغليل ((    )٤(
  .يراع تفرده به عن يوسف ومل  ) . ١/١٢ ( )) سنن الترمذي ((يف حاشيته على     )٥(
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٦٥٨ 

كان حيكم مبوجبها األئمة املتقدمون قد ضعفت داللتها على العلّة مقارنة مبا كانت عليه 
  . عند األئمة املتقدمني

، إذا   مل يقبال تفرد الراوي غري القويـلى ما يظهر من صنيعهما  عـالبخاري ومسلم   ـ ٢
  . ، السيما إذا نزلت طبقة املتفرد تفرد بأصل تتوافر اهلمم على روايته

  . ، ومل يرد ما يدل على أما أعاله به البزار والدارقطين حكيا التفرد يف هذا احلديث  ـ ٣
  . ختالف بني العلماء قبوالً ورداًتفرد الراوي غري القوي من أسباب اال  ـ ٤
عدم ظهور العلّة الَّيت كثرياً ما ينطوي عليها التفرد مدعاة لالختالف يف احلكم على   ـ ٥

  . ويكثر قبوله حينئذ ممن ال ميعن النظر يف القرائن الَّيت حتتف بالرواية.  احلديث
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٦٥٩  

æìà¨aë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
أنا يزيد بن زريع :  حدثنا نصر بن علي قال:   )١٥٤٤ رقم ٤/٣٤٧( قال الرباز 

قال :   قالا نا خالد احلذاء عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد:  قال
ِلَيِلَينِّي ِمْنُكْم ُأوُلو اَألْحالِم َوالنَُّهى ، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ،  ((:   ا رسول

وهذا احلديث ذا اللفظ ال أعلم رواه :  وقال.  )١( ))  اَألْسَواِقَوَنَهى َعْن َهْوَشاِت
  . )) ، وال عن أيب معشر إال خالد احلذاء  إال أبو معشرا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد

א א : א
أشار محاد بن زيد إىل أن حفظه .  خالد بن مهران أبو املنازل ثقة يرسل من اخلامسة ((
:  ـ وهو زياد بن كليب ـ ((، وشيخه أبو معشر  )٢( )) ع...   ملا قدم من الشامتغري
  . )٤( وبقية رواته ثقات )٣( )) ثقة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن حيىي بن حبيب وصاحل بن وردان  ) ٤٣٢ رقم ١/٣٢٣( احلديث أخرجه مسلم 
  . )) وإياكم وهيشات األسواق) ثالثاً ( مثّ الَّذين يلوم  ((وفيه 

من طريق مسدد مثل من سبقه  ) ٢/٨( واحلاكم  ) ٦٧٥ رقم ١/٢٣٧( وأبو داود 
  . )) وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ((:  وزاد

، وابن حبان  ) ١٥٧٢ رقم ٣/٣٢( ، وابن خزمية  ) ٢٢٨ رقم ١/٤٤٠( والترمذي 
 مثل.  وقرن معه ابن خزمية بشر بن معاذ.  من طريق نصر بن علي ) ٢١٨٠ رقم ٥/٥٥٤ (

  . )٥( )) حسن صحيح غريب ((:  وقال الترمذي.  رواية مسدد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٦/٣٦٦ ( )) اللِّسان ((فتنها وارتفاع األصوات فيها كما يف :  مجع هيشة )) هيشات ((: ويف بعض ألفاظه     )١(
   ) .٤/١١٩ ( )) الفائق ((و 

   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   .)) حسن غريب (( ) : ٧/٩٦(  )) حتفة األشراف ((ويف     )٥(
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٦٦٠ 

  . عن زكريا بن عدي ) ١٢٤٧ رقم ١/٣٠٨( والدارمي 

  . عن يونس مثل الَّذي قبله ) ٤٣٧٤ رقم ١/٤٥٧( وأمحد 

،  ، وبشر بن معاذ ، ومسدد نصر بن علي وحيىي بن حبيب وصاحل بن وردان( كلهم 
  . بن زريع عن خالد احلذاء بهعن يزيد ) ، ويونس  وزكريا بن عدي

אאא W 
إال أَنه مل ينص .  ظهر من التخريج أن يزيد بن زريع مل يتابع يف روايته عن خالد احلذاء

، وأبو معشر مل يتابع يف روايته عن إبراهيم  ومل يتابع خالد عن أيب معشر.  على تفرده به
  . بن مسعود من غري هذا الطَّريقومل أقف عليه من حديث ا.  النخعي

َآاَن  ((:  لصدره من حديث أيب مسعود األنصاري قال )١( وله شاهد صحيح
اْسَتُووا َوَال َتْخَتِلُفوا :  َيْمَسُح َمَناِآَبَنا ِفي الصَّالِة َوَيُقوُل  اللَِّه َرُسوُل

َوالنَُّهى ، ُثمَّ الَِّذيَن ِلَيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو اَألْحالِم . َفَتْخَتِلَف ُقُلوُبُكْم 
   .)) َيُلوَنُهْم ، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم

 ) ٦٧٤رقم  ) ١/٢٣٧(  وأبو داود ـواللفظ له  ) ٤٣٢ رقم ١/٣٢٣( أخرجه مسلم 
 ) ٩٧٦ رقم ١/٣١٢( وابن ماجه  ) ٨٨٨ رقم ١/٤٣١ ( )) الكربى (( يف ـوالنسائي 

األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر من طرق عن  ) ١٧٠٧٣ رقم ٤/١٢٢( وأمحد 
  . عن أيب مسعود به

ليليين منكم الَّذين يأخذون  ((:  حبيب بن أيب ثابت عن عمارة بلفظ:  وتابع األعمش
 مع شذوذه ـوهذا اللفظ  ((:  قال األلباين ) ٢/٢١٩(  أخرجه احلاكم ))  يعين الصالةـعين 

  . )) بعن راوية اجلماعة عن األعمش فيه عنعنة حبي

 حديث ابن ـ فلم ترد بلفظها إال يف حديث الباب )) هوشات األسواق ((:  وأما قوله
 ١/١٧٩ ( )) صحيحه ((فقد بوب البخاري يف .   وإن كان معناها ليس مبستنكرـمسعود 

ترفَعاِن  ((:  وذكر حتته قول عمر.  )) باب رفع الصوت يف املسجد ((:  بقوله ) ٤٥٨رقم 
   .)) ما ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه أَصواتكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ال يؤمن أن يكون منقلباً عنه كما سيأيت     )١(
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٦٦١ 

ويف الباب عن أيب بن كعب  ((:  وحلديث الباب شواهد أشار إليها الترمذي يف قوله
  . )١( )) وأيب مسعود والرباء وأنس

وذا ال يكون هلذا احلديث أصل من حديث ابن مسعود لكن له أصل من حديث أيب 
  . مسعود األنصاري وغريه

ÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@á Z@ @

حدثين حممد بن أمحد :  أنكر اإلمام أمحد هذا احلديث فقد قال أبو الفضل بن عمار
 )) هذا حديث منكر ((:  مسعت حنبل بن إسحاق عن عمه أمحد قال:  موىل بين هاشم قال
مسعود فأما حديث أيب .  )٢( وإمنا أنكره أمحد بن حنبل من هذا الطَّريق ((:  وقال أبو الفضل

  . )٣( )) األنصاري فهو صحيح

أرجو أن  ((:  والبخاري مل جيزم بصحته ومل يرده وعبارته تشعر بأن فيه شيئاً فقد قال
  . )٥( وسبق أن البزار حكى فيه التفرد.  )٤( )) يكن حمفوظاً

تفرد به خالد بن مهران احلذاء عن أيب معشر زياد بن كليب عن  ((:  وقال الدارقطين
  . )٦( ))  أي عن علقمةـيم عنه إبراه

א מ א : א

هذا احلديث فيه تفرد استمر إىل طبقة أتباع التابعني وهو تفرد يستغرب فكيف   ـ ١
يتسلسل برواية الواحد عن الواحد حتى يصل إىل يزيد بن زريع وال ينقله أحد عن بعض 

  . رف عن ابن مسعود إال من هذا الطَّريق؟ مثّ هو ال يع من رواه فوقه

 مل يبني اإلمام أمحد سبب إنكاره هلذا احلديث لكن أشار أبو الفضل بن عمار أن اإلمام أمحد  ـ ٢
 إمنا أنكره أمحد من هذا ((:  مل ينكر متنه بل أنكر إسناده كما يفهم من قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٤١ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
  .طريق حديث الباب     )٢(
   ) .٨١: ص  ( )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج ((    )٣(
   ) .٢١١ : ص(  للترمذي ـ ترتيب القاضي ـ )) العلل الكبري ((    )٤(
   ) .٦٢٣( ص     )٥(
   ) .٣٧٥٨ رقم ٤/١١٦ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٦(
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٦٦٢ 

  . )) ... الطَّريق

قال أبو .  ـ أحد رواته ـيف أيب معشر وبتأمل حال رواته جند أن اإلمام أمحد تكلم    
.  )) ؟ ابن أيب سليمان:   يعينـأبو معشر أحب إليك أو محاد  ((:  داود لإلمام أمحد

:  زعموا أن أبا معشر كان يأخذ عن محاد إال أن أبا معشر عند أصحاب احلديث:  قال
:  ة عن محاد بأنهوقال مر.  )١( )) ؛ ألنَّ محاداً كان يرى اإلرجاء كان أكرب:  يريد

وقد قال عن محاد بن أيب سليمان بأنه .  )٢( )) أصح حديثاً من أيب معشر ((
  . ومثله ال حيتمل التفرد عند أمجد.  فيكون أبو معشر عنده مقارباً أو أقل )٣( )) مقارب ((

هذا احلديث ورد عن ابن مسعود وشاهده الَّذي صحح ومل يقدح فيه بشيء عن أيب   ـ ٣
  . نصاري فيمكن أن حيصل فيه االشتباه وجيعل ابن مسعود بدل أيب مسعودمسعود األ

فإن كان أخذه عنه فال .   أن أبا معشر رمبا أخذ عن محادـ فيما سبق ـوقد أشار أمحد 
فقد نقل ابن عدي عن أيب .  يستغرب ختليط محاد يف إسناده ال سيما يف روايته عن إبراهيم

وقال ابن .  ثنا محاد عن إبراهيم حبديث وكان غري ثقةحد:  بكر بن عياش عن األعمش قال
.  )٤( )) ويقع يف أحاديثه أفرادات وغرائب...  كثري الرواية عن إبراهيم خاصة ((:  عدي

 إنك لتكذب على وا:  إبراهيم فقلت:  قال:  كان محاد يقول:  وقال حبيب بن أيب ثابت
  . )٥( إبراهيم أو أن إبراهيم ليخطئ

  . )٦(  اإلمام مسلم والترمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم: بعضهم ، منهموقد قبله 

@éÛìjÓ@åöaŠÓëـŠèÄí@bàîÏ@ Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

َوِإيَّاُآْم  ((ورد له شاهد صحيح من حديث أيب مسعود األنصاري عدا لفظة   ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩٠: ص  ( )) سؤاالت أيب داود ((    )١(
   ) .٣/٣٨٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٣/٣٨٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٢٣٥ ( ))كامل  ال((    )٤(
   ) .٢/١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   .)) التخريج ((كما سبق يف     )٦(
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٦٦٣ 

  .  ومعىن هذا اللفظة غري مستنكر بل ورد ما يشهد هلا)) َوهيشات اَألْسَواِق

.  ، وكثرة الشواهد له ِإنه صحيح لثقة رواته ((:   مبينا أسباب قبولهـقال ابن سيد الناس 
  . )١( )) ، وأما غرابته فليست تنايف الصحة يف بعض األحيان ولذلك حكم مسلم بصحته:  قال

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . أن التفرد مظنة اخلطأ  ـ ١

ظهر من دراسة هذا احلديث موقف اإلمام أمحد من األحاديث األفراد وأنه يغلب   ـ ٢
.  وتبعه على قوله أبو الفضل بن عمار.  جانب ردها السيما لو انفرد ا راٍو غري قوي

  . ولعله لسعة علمه بالعلل يالحظ من وراء التفرد ما يدعوه إىل ردها

 ومع هذا مل خيرجه يف )) ن يكون حمفوظاًأرجو أ ((:  قال البخاري عن هذا احلديث  ـ ٣
، مما يدل على أن البخاري أكثر  )) صحيحه (( خبالف مسلم فقد أخرجه يف )) صحيحه ((

  . ـ ومن وافقه ـاحتياطاً يف قبول هذه األفراد من مسلم 

إذا ترجح أن احلديث الفرد منطٍو على علَّة وفيه عدة رواة تفرد أحدهم عن اآلخر   ـ ٤
فقد .   على املتفرد األضعف على ما ظهر من صنيع البزار والدارقطينفاحلمل يكون

حكيا تفرد خالد وأيب معشر ومل يشريا إىل تفرد يزيد بن زريع مع أَنه مل يتابع يف روايته 
إليه  ((:  قال عنه أمحد.  ولعله ألجل أن يزيد متقن ال يغمز بالتفرد.  عن خالد احلذاء
  . ومها دونه يف التثبت واإلتقان.  )٢( )) البصرةاملنتهى يف التثبت ب

 مظنة أن ختتلف فيه أنظار ـ وليس بالقوي ـاحلديث الفرد الَّذي يتفرد به راٍو موثق   ـ ٥
، وتأثريها  األئمة قبوالً ورداً حبسب ما يظهر هلم من القرائن املصاحبة هلذا التفرد

  . احلديث يف

  . )٣( عيف املردود على ما فهم أبو الفضل بن عماراملنكر عند اإلمام أمحد هو الض  ـ ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٢٠٦ ( )) نيل األوطار ((    )١(
   ) .١٢٧/ ٣٢ ( )) ذيب الكمال ((    )٢(
ي أنه يشبه أن يكون مما أخذه أبو معشر عن محاد بن أيب وأقوى قرائن رده يف نظر ) . ٦٢٥( سبق ص     )٣(

سليمان ونسبه إلبراهيم وليس هو من حديث إبراهيم ، ـ وقد ورد ما يدل على أنه كثري اخلطأ عن إبراهيم ، 
  .فلعل هذا من تلك 
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٦٦٤ 

  



  

٦٦٥  

æìà¨aë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
حدثنا أبو كريب وحممد بن عبيد :   )٣٣٨٤رقم ٥/٤٣٢ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

 حدثنا حيي بن زكريا بن أيب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة:  احملاريب قاال
 َيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:   قَالَتـ عنها اُي  رضـعن عائشة 
   .)) َأْحَياِنِه

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حيي بن زكريا بن  ((:  قال أبو عيسى
  :  كما سيأيت وعليهـقد توبع حيي :  قلت.  )) ا عبد:  والبهي امسه.  زائدة

א : )١( א
اهلمداين الوادعي أبو حيىي ...  هبرية بن ميمون:  خالد ويقال:  زكريا بن أيب زائدة ((

  . )٢( )) ع.   وأربعنيـ أو مثان أو تسع ـمات سنة سبع ...  الكويف ثقة وكان يدلس
فرد وت.  )٣( وخالد هذا وثَّقه أمحد وابن معني وابن املديين.  تفرد به عن خالد بن سلمة

  . )٤( صدوق خيطئ:   البهيا ، وعبد  البهيا به خالد عن عبد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

، والترمذي   )١٨ رقم ١/٥١( ، وأبو داود  ) ٣٧٣ رقم ١/٢٨٢( أخرجه مسلم 
 رقم ٦/٧٠( ، وأمحد   )٣٠٢ رقم ١/١١٠( ، وابن ماجه   )٣٣٨٤ رقم ٥/٤٣٢ (

  رقم١/١٠٤( ، وابن خزمية   )٥٧٨ رقم ١/١٨٤ ( )) مسنده ((، وأبو عوانة يف   )٢٤٤٠٢
  . من طرق عن حيىي بن زكريا عن أبيه به.  ) ٨٠١ رقم ٣/٨١( ، وابن حبان  )٥(  )٢٠٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من تفرد به منهم ويظهر يل من صنيع أهل العلم أم إذا حكوا التفرد يف إسناد فيه عدة فإم يذكرون آخر    )١(

:  وقال ابن حجر ))...  ال نعرفه إال من حديث حيىي ((: ومن ذلك قول الترمذي . وإن وجد من تفرد به قبله 
  . وكالمها ذكر آخر متفرد به عنده ))...  املنفرد به زكريا ((

  .املرجع نفسه     )٢(
   ) .٣/٩٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
حدثنا ابن أيب زائدة عن خالد بن سلمة : حدثنا محمد بن العالء بن كريب وعلي بن مسلم قاال : وفيه     )٥(

= 
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٦٦٦ 

 يعين ابن القاسم بن ـحدثنا الوليد :  قال ) ٢٦٣٦٧ رقم ٦/٢٧٨( و أخرجه أمحد 
  . به...  حدثنا زكريا قال حدثنا خالد بن سلمة:   قالـالوليد 

شتهر هذا احلديث عن حيىي بن زكريا عن أبيه رواه عنه مجع من الرواة منهم وقد ا
، وزكريا  )٤( ، وحيىي بن معني )٣( ، وحممد بن عبيد )٢( ، وإبراهيم بن موسى )١( كريب أبو

، وعلي بن  )٨( وخلف بن الوليد )٧( ، وسويد بن سعيد )٦( ، ومعلى بن منصور )٥( ابن حيىي
ة من رواه عنه ال يكاد يعرف إال من حديثه حتى حكى الترمذي تفرده به ، ولكثر )٩( مسلم

  . ـ كما سبق ـ

 وذكر ابن حجر أَنه تابعه أيضاً ـ كما تقدم عند أمحد آنفاً ـوقد تابعه الوليد بن القاسم 
  : احلميد احلماين وقال ، والفضل بن موسى وعبد إسحاق بن يوسف األزرق

 وافالظاهر أن املنفرد به زكريا ال ابنه حيىي .  ه عن زكريافهؤالء األربعة روو ((
  . )١١( وإسحاق األزرق والفضل بن موسى كالمها ثقة.  )١٠( )) أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وابن أيب زائدة الَّذي يروي عنه أبو كريب هو حيىي بن . أهـ . هذا لفظ حديث أيب كريب : وذكره وقال 
ات عن أيب كريب أنه يروي عن حيىي بن وقد اتفقت الرواي ) ٢٦/٢٤٥ ( )) ذيب الكمال ((زكريا كما يف 
عن أيب كريب عن ابن أيب زائدة ـ وال حيتمل أنه زكريا :  فقال )) صحيح ابن خزمية ((ويف . زكريا عن أبيه 

 سيما واملطبوع فيه )) عن أبيه ((: ولعله سقط من املطبوع . ألن أبا كريب مل يرو عنه ـ عن خالد بن سلمة 
  .سقط كثري 

  .وغريه  ) ٣٧٣ رقم ١/١٢٦( م عند مسل    )١(
   ) .٣٧٣ رقم ١/١٢٦( عند مسلم     )٢(
   ) .٣٣٨٤ رقم ٥/٤٦٣( عند الترمذي     )٣(
   ) .٥٧٨ رقم ١/١٨٥( عند أيب عوانة     )٤(
   ) .٨٠٢ رقم ٣/٨١( عند ابن حبان     )٥(
   ) .٥٧٨ رقم ١/١٨٥( عند أيب عوانة     )٦(
   ) .٣٠٢ رقم ١/١١٠( عند ابن ماجه     )٧(
   ) .٢٤٤٠٢ رقم ٦/٧٠( عند أمحد     )٨(
   ) .٢٠٧ رقم ١/١٠٤( عند ابن خزمية     )٩(
   ) .١٧٣ ـ ٢/١٧١ ( )) تغليق التعليق ((    )١٠(
   .)) التقريب ((    )١١(



à¨aë@ÉbŞnÛa@sí†§aæì: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٦٦٧ 

אאא W 
، ومل يتابع  مل يتابع زكريا بن أيب زائدة على رواية هذا احلديث عن خالد بن سلمة

.  ومل يتابع البهي عن عروة بن الزبري.  ن البهيخالد بن سلمة على روايته هذا احلديث ع
 عن غريها من ـ مرفوعاً ـومل أقف عليه مروياً عن عائشة من غري هذا الطَّريق بل ومل يرو 

  . فظهر أَنه فرد مطلق.  ـ فيما وقفت عليه ـالصحابة 

ى ُآلِّ َيْذُآُر اللََّه َعَل ((:  قول عائشة ((:  قال ابن حبان يف بيان معىن احلديث
وقد  )١(  أرادت به الذكر الَّذي هو غري القرآن إذ القرآن جيوز أن يسمى ذكراً)) َأْحَياِنِه

  . )٢( )) كان ال يقرأه وهو جنب وكان يقرأه يف سائر األحوال

فيه دليل على أن الذكر ال مينع منه حدث :  ـ يف شرحه هلذا احلديث ـوقال ابن رجب 
 إذا أطلق ال يراد به اعلى جواز قراءة القرآن للجنب ؛ ألنَّ ذكر وال جنابة وليس فيه دليل 

  . )٣( )) القرآن

  حبديث علي ـ عنها ا رضي ـويستدل على أن القرآن ال يدخل يف عموم قوهلا 
 ، وحبديث ))  َال َيْحُجُبُه َعِن اْلُقْرآِن َشْيٌء َما َخَال اْلَجَناَبُةَآاَن النَّبيُّ  ((

 وإن كان يف )) َال َيْقَرُأ اْلُجُنُب َوَال اْلَحاِئُض َشْيًئا ِمَن الُقْرآِن (( مرفوعاً ابن عمر
  . )٤( صحتهما مقالٌ

:  وذكر ابن رجب االختالف يف قراءة اجلنب واحلائض للقرآن ومن مجلة ما ذكر
  . )٥( )) واالعتماد يف املنع على ما روي عن الصحابة ((:   وقالـ اآلنف الذكر ـحديث علي 

ومن أهل العلم من محل احلديث على عمومه حبيث يشمل قراءة القرآن للجنب ومنهم 
 وذكر بعده حديث عائشة )) ولَم ير ابن عباٍس ِبالِْقراَءِة ِللْجنِب بأْسا ((:  البخاري فقد قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . وال يستقيم به السياق )) الَّذي ذكر ((يف املطبوع     )١(
   ) .٣/٨٢ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(
   ) .١/٤٢٦( بن رجب  ال)) فتح الباري ((    )٣(
أن حديث : وبني ما فيهما وخالصة ما قاله  ) ١٣٩ ـ ١٣٨/ ١ ( )) التلخيص ((وقد ذكرمها ابن حجر يف     )٤(

وأبطله أمحد أيضاً وأما حديث علي فقد قال . خطأ وقال إمنا هو ابن عمر قوله : ابن عمر قال عنه أبو حامت 
   .)) كان أمحد يوهن هذا احلديث ((:  وقال اخلطايب ))نه  أهل احلديث ال يثبتو((: عنه الشافعي 

  .وذكر أنه قول أكثر الصحابة والتابعني  ) ١/٤٣٠ ( )) فتح الباري ((    )٥(
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٦٦٨ 

إن :  ـ بطال  نقالً عن ابن رشيد وابنـوقد بني ابن حجر مراده فقال  )١( ـ معلقاً ـهذا 
:  وقال )٢(  عنهاامراده االستدالل على جواز قراءة احلائض واجلنب حبديث عائشة رضي 

 بعموم حديث ـ كالطربي وابن املنذر وداود ـمتسك البخاري ومن قال باجلواز غريه  ((
القرآن أو  ؛ ألنَّ الذكر أعم من أن يكون ب)) َآاَن َيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه ((

  . )٤( وهو على هذا املعىن ال يوجد له ما يشهد له وهو خمالف ملا عليه اجلمهور.  )٣( )) بغريه

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

سألت أبا زرعة عن :  أشار أبو زرعة إىل ضعف هذا احلديث فقد قال ابن أيب حامت
ليس بذاك هو :   فقالـره  وذكـحديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة 

الَّذي :   فقالـ ا رمحه ـحديث ال يروى إال من ذي الوجه فذكرت قول أيب زرعة أليب 
وظاهره أن أبا حامت .  أهـ )٦( )) على هذا احلديث...  )٥(  على كل حالاأرى أن يذكر 

:  الترمذي يف قولهواستغربه .  ـ فيضاف قوله إىل أقوال من قبلوه ـخيالف أبا زرعة يف رده 
  . )٧(  وهي صيغة يطلقها غالباً على األحاديث الضعيفة)) ... حديث غريب ((

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

  . )) ال يروى إال من ذي الوجه ((:  التفرد كما يف قول أيب زرعة  ـ ١

 وهو من الرواة املكثرين ـشة يضاف أن هذا احلديث ورده من حديث عروة عن عائ  ـ ٢
وروى حديثه عنها مجع غفري من الناس فكيف ال يروي حديثه هذا عنها إال .  عنها
، وليس البهي من خاصة أصحاب عروة وال من كبارهم وقد قال عنه  ؟  البهيا عبد

بن مثّ إن خالد .  )٨( )) ونفس البهي ال حيتج حبديثه وهو مضطرب احلديث ((:  أبو حامت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١١٦ ( )) صحيح البخاري ((    )١(
   ) .٤٨٧ ـ ١/٤٨٦ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   .))... على الكنيف وغريه  ... ((: تمته ت    )٥(
   ) .١٢٤ رقم ٢٦٢ ـ ٢٦١ /١ ( )) علل احلديث ((    )٦(
  ) . ـ املعىن ١٦٦( ص : نور الدين عتر  : )) اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني ((    )٧(
   ) .٢٠٦ رقم ١/٢٢٢ ( )) علل احلديث ((    )٨(
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٦٦٩ 

 فقد قال عنه احلافظ ابن ـ مع القول بتوثيقه ـسلمة املتفرد به عن البهي ليس بالقوي 
  . فتفرد من هذا حاله ال يؤمن عليه اخلطأ وقد ال حيتمل تفرده.  )١( )) صدوق ((:  حجر

وبالنظر إىل موضوع احلديث فإنه يعد تفرد بأصل متس احلاجة إليه وتتوافر الدواعي   ـ ٣
  . ، ومثل هذا التفرد يستنكر عادة على نقله

، فإن هذا احلديث على هذا املعىن  على القول بأن الذكر يدخل فيه قراءة القرآن  ـ ٤
  . خيالف ما عليه األكثرون من الصحابة والتابعني وأئمة الدين

ézz•ë@éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

هو حديث :  ديث فقالسألت حممداً عن هذا احل ((:  ، قال الترمذي البخاري:  منهم
  . )٢( )) صحيح

وأخرجه أبو عوانة وابن خزمية .  ، وقبله أبو حامت الرازي وأخرجه مسلم يف صحيحه
  : ومربرات قبوله تتمثل فيما يأيت.  )٣( وابن حبان

أن الذكر ال مينع منه حدث وال جنابة وال يدخل يف :  على القول بأن معىن احلديث  ـ ١
:  ذا قد انعقد عليه اإلمجاع وليس فيه ما يستنكر قال ابن املنذرمعناه قراءة القرآن فإن ه

  . )٤( ))  ويسبحانها أن يذكرا ـ اجلنب واحلائض ـأمجع أهل العلم على أن هلما  ((

لقد تضمن احلديث معىن اإلكثار من الذكر وهو معىن كثرت نصوصه يف الكتاب   ـ ٢
  . ال راويه، وهذا جيرب ما فيه من تفرد ويعتضد به ح والسنة

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

الترمذي رأى أن الراوي املتفرد ذا احلديث هو حيىي بن زكريا مع العلم أَنه تابعه   ـ ١
ويستنتج من هذا أن دعوى التفرد قد تكون .   كما سبقـمتابعة تامة مجع من الرواة 
  . لوقوف على كالم أكثر من ناقد يف دعوى التفردمنقوصة وهلذا فمن املهم ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٩٠٥(  ص)) العلل الكبري ((    )٢(
  .كما سبق يف التخريج     )٣(
   ) .١/٤٢٦(  البن رجب )) فتح الباري ((    )٤(
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٦٧٠ 

ليس بذاك هو  ((:  رد أبو زرعة هذا احلديث ومل يذكر له علةً سوى التفرد فقال  ـ ٢
  . فدل ذلك على أن التفرد من دالئل العلّة عنده )١( )) حديث ال يروى إال من ذي الوجه

مية وابن حبان هلذا احلديث تصحيح البخاري وأيب حامت ومسلم وأيب عوانة وابن خز  ـ ٣
  . يدل على أم ال يعلون بالتفرد ارد

وأنه يندر وجود تفرد ال حتتف به .  ظهر أن التفرد ارد قابل لالجتهاد واالختالف  ـ ٤
  . قرائن جتذبه للقبول أو جتذبه للرد

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٣١( سبق ص     )١(



  

٦٧١  

æìnÛa@sí†§a@ @
ن سفيان حدثين حممد بن ثنا احلسن ب:   )٣/٢١٩ ( )) الكامل ((قال ابن عدي يف 

قال :  املتوكل ثنا عمرو بن أيب سلمة عن زهري بن حممد عن حممد بن املنكدر عن جابر قال
ال :   ، وقال)) ُغْسُل َيْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُآلِّ ُمْحَتِلٍم ((:   ارسول 

  . أعلم يرويه عن ابن املنكدر غري زهري

א א : א
زهري بن حممد التميمي أبو املنذر اخلراساين سكن الشام مثّ احلجاز رواية أهل الشام  ((

كأن زهرياً الَّذي يروي عنه :  ، قال البخاري عن أمحد غري مستقيمة فضعف بسببها
حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة مات سنة :  ، وقال أبو حامت الشاميون آخر
والراوي عنه عمرو  )٢( )) ثقة يغرب ويأيت مبا ينكر ((:  وقال الذَّهيب.  )١( ))  ع. اثنتني وستني

  . )٤( وبقية رجاله ثقات.  )٣( بن أيب سلمة صدوق له أوهام

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ٥/١٤٦ ( )) األوسط ((والطرباين يف  ) ١٧٤٦ رقم ٣/١٢٤( أخرجه ابن خزمية 
  . ي قال حدثنا زهري بهعن عمرو بن أيب سلمة التنيس ) ٤٢٧٩ رقم

אאא W 
، وعليه فهو املتفرد ذا  مل أقف على من تابع عمرو بن أيب سلمة يف روايته عن زهري

إال أَنه ورد عن .  ، كما مل أقف على من تابع زهرياً يف روايته عن ابن املنكدر )٥( احلديث
  . جابر من غري هذا الطَّريق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/٤٠٨ ( )) الكاشف ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
  .اين كما سيأيت وهو قول الطرب    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
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٦٧٢ 

وابن  ) ١٧٤٦ رقم ٣/٢٤( وابن خزمية  ) ١٣٧٨ رقم ٣/٩٣( ائي فقد أخرجه النس
:   قالمبعناه من حديث أيب الزبري عن جابر عِن النيب  ) ١٢١٩ رقم ٤/٢١( حبان 

َعَلى ُآلِّ َرُجٍل ُمْسِلٍم ِفي ُآلِّ َسْبَعِة َأيَّاٍم ُغْسُل َيْوٍم ؛ َوُهَو َيْوُم  ((
وحديث زهري هذا الَّذي رواه .  لس ومل يصرح فيه بالسماعوأبو الزبري مد.  )) اْلُجُمَعِة

عن ابن املنكدر إمنا يعرف ذا اللفظ من حديث أيب سعيد اخلدري وقد أخرجه الشيخان 
  . )١( من طريقه

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . )٢( ـ كما مر ـحكى تفرد زهري به عن ابن املنكدر ابن عدي 

تفرد به .  مل يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال زهري بن حممد ((:  وقال الطرباين
  . )٣( عمرو بن أيب سلمة وال يروى عن جابر إال ذا اإلسناد

  . )٤( ))  أي عن جابرـتفرد به زهري بن حممد عن ابن املنكدر عنه  ((:  وقال الدارقطين

  . )٥( )) هذا خطأ ((:  وقال أبو حامت

علَّة هذا احلديث ما روى سعيد بن سلمة بن أيب  ((:   موضع آخر وقالوذكره يف
 يبِن الند بن املنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب سعيد عاحلسام عن حمم (( )٦(  .

  . أي فعاد احلديث إىل أيب سعيد اخلدري

د بن املنكدر عن عن حمم:  روى هذا احلديث زهري بن حممد فقال ((:  ـوقال الدارقطين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٤٦ رقم ٢/٥٨٠( ومسلم  ) ٨٥٥ رقم ١/٣٠٥( أخرجه البخاري     )١(
   ) .٦٣٤( سبق ص     )٢(
 جابر رواه عنه لعله يقصد ذا اللفظ ، وإال فقد سبق أنه روي عن )٤٢٧٩ رقم ٥/١٤٦ ( )) األوسط ((    )٣(

  .الزبري  أبو
   ) .١٦٨١ رقم ٢/٣٨٢ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٤(
  ) . الدباسي ٥٩٢ رقم ١/٤٨٩ ( )) علل احلديث ((    )٥(
 كذا يف مجيع النسخ من رواية محمد عن عمرو وقد ((: وقال احملقق  ) ٦١٤ رقم ١/٤٩٩( املرجع نفسه     )٦(

 وقد رواه سعيد بن سلمة بن أيب ((: عن أيب مسعود الدمشقي قوله  ) ٣/٤٢٦ ( )) التحفة ((نقل املزي يف 
احلسام عن محمد ابن املنكدر عن أخيه أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم بن خلدة عن أيب سعيد مثل 

  .فأخشى أن يكون انتقل نظر الناسخ  ) ٢٨١ س ١١/٢٧٣ ( )) العلل (( راجع ))حديث شعبة وبكري 
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٦٧٣ 

، وإمنَا رواه حممد بن املنكدر عن أخيه أيب بكر عن عمرو بن سليم الزرقي  ، ووهم فيه جابر
  . ويف هذا بيان لكيفية وقوع اخلطأ الَّذي ذكره أبو حامت الرازي.  )١( )) ... عن أيب سعيد

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆ@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ@—‚Ünmë Z@ @

واملعروف عن ابن .  تفرد زهري بن حممد ذا احلديث عن أيب املنكدر عن جابر  ـ ١
وهذا يعين .  املنكدر أَنه رواه عن أخيه أيب بكر عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب سعيد

أن زهرياً قلب إسناده وسلك اجلادة فطريق ابن املنكدر عن جابر تسبق إليها األلسنة قال 
  . )٢( ))  املدينة إذا كان احلديث غلطاً يقولون ابن املنكدر عن جابرأهل ((:  أمحد

 متكلم فيه ـ طريق زهري عن ابن املنكدر ـأن هذا الطَّريق الَّذي ورد منه هذا احلديث   ـ ٢
 الوليد وعمرو ـ أي عن زهري ـروى عنه  ((:  خبصوصه قال ابن عدي نقالً عن اجلنيدي

، وقد أورد ابن  )٣( )) ر وهشام بن عروة وأيب حازمبن أيب سلمة مناكري عن ابن املنكد
  . عدي يف ترمجته مجلة من منكراته عن ابن املنكدر عن جابر

حتى قال  )٤( أن زهرياً متكلم يف روايته عن أهل الشام خاصة وأم رووا عنه مناكري  ـ ٣
من وعمرو بن أيب سلمة  )٥( )) كأن الَّذي روى عنه أهل الشام زهرياً آخر ((أمحد 
  . )٦( دمشق أهل

 )) صحيحه (( ابن خزمية مع ما فيه من الكالم السابق فأخرجه يف :وقد قبل هذا الحديث 
ولعله صححه ألنه .  )٧( )) لست أنكر أن يكون حممد بن املنكدر مسع من جابر ((:  وقال

 كذلك )) صحيحه ((ورد ما يشهد ملعناه من حديث أيب الزبري عن جابر فقد أخرجه يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٢٨١ س ١١/٢٧٦ ( )) العلل ((    )١(
   ) .٢/٥٠٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٣/٢١٨ ( )) الكامل ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
 مساع ابن املنكدر عن واملالحظ أن علَّة هذا احلديث ليست يف ) . ١٧٤٦ رقم ٣/١٢٤( صحيح ابن خزمية     )٧(

  .هلذا مل أعلم مراد ابن خزمية من قوله هذا . جابر ، وإمنا يف تفرد زهري به عن ابن املنكدر 
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٦٧٤ 

  . )١( سبق كما

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

هذا احلديث تفرد زهري عن ابن املنكدر فأعل بتفرده به ؛ ألنَّ زهرياً متكلم يف   ـ ١
وقد تفرد به عنه عمرو بن .  وجعل احلمل فيه عليه.  خصوص روايته عن ابن املنكدر

فال يبعد أن يكون ذلك من قبل عمرو فقد قال .  )٢( وهو صدوق له أوهام:  أيب سلمة
 فغلط فقلبها ا روى عن زهري أحاديث بواطيل كأنه مسعها من صدقة بن عبد ((:  أمحد

، ولعل هذا مقصود الطرباين حينما حكى تفرد عمرو بن أيب سلمة عن  )٣( )) عن زهري
  .  عليه تبعة تفردهوكأنه مل يترجح له من.  زهري وتفرد زهري به عن ابن املنكدر

، وإمنا ذكر تفرد زهري به عن  الدارقطين مل يذكر تفرد عمرو بن أيب سلمة عن زهري  ـ ٢
وعليه فحكايته للتفرد ليس .  ، ولعله ذكر من يرى أن عليه تبعة هذا التفرد ابن املنكدر

ووهم  ((:  ل وقا)) العلل ((رد الوصف بل ضمنها اإلعالل ويؤكد ذلك أَنه ذكره يف 
  . )٤(  أي زهريـ )) فيه

فدل على أَنه أقل صرامة يف موقفه .  ابن خزمية قبل حديث زهري هذا مع ظهور علته  ـ ٣
ومل يراِع كالم من سبقه من األئمة الَّذين نصوا على .  من األحاديث األفراد املعلولة

  . ، وغريه يردها ولعله ألجل ذلك كثرت األحاديث الَّيت خيالف يف تصحيحها.  علته

فاحلديث إمنا هو حديث ابن .  أن القلب وإدخال إسناد يف آخر من أسباب التفرد  ـ ٤
.  املنكدر عن أخيه أيب بكر أو حديثه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب سعيد اخلدري

) ابن املنكدر عن جابر (  فسلك به اجلادة فجعله عن ـ على قول األكثر ـأخطأ فيه زهري 
  .  التفرد بذلكفحصل له

فقد تتابع مجع من النقّاد .  ظهر أثر حال الراوي املتفرد يف احلكم على ما تفرد به  ـ ٥
، وكأم ال يرون حاله حتتمل  على إعالل هذا احلديث بتفرد زهري به عن ابن املنكدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٣٥( سبق ص     )١(
  .التقريب     )٢(
   ) .٤٤/ ٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٦٣٥( سبق ص     )٤(
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٦٧٥ 

  . ، والدارقطين ومنهم من ومهه فيه وأنكره عليه كأيب حامت الرازي.  هذا التفرد

  



  

٦٧٦  

æìnÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
أنبأنا علي بن :  أخربنا علي بن حجر قال ) ٦٦ رقم ١/٥٣ ( )) سننه ((قال النسائي يف 

 :  اقال رسول :   قالمسهر عن األعمش عن أيب رزين وأيب صاحل عن أيب هريرة 
 . ))  ِلَيْغِسْلُه َسْبَع ِمَراٍرِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُآْم َفْلُيِرْقُه ، ُثمَّ ((

:  قلت.  )) فلريقه ((:  أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله ال:  الرمحن قال أبو عبد
 تقوم مقام حديث ألجل ذلك حكى مجع من األئمة تفرد علي بن )) فلريقه ((وهذه اللفظة 

  . مثّ اختلفوا فيها قبوالً ورداً كما سيأيت.  مسهر ا

אא : א
ثقة له غرائب بعد أن أضر من الثامنة :  علي بن مسهر القرشي الكويف قاضي املوصل ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.  مات سنة تسع ومثانني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٦٥ رقم ١/٩٦ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ٢٧٩ رقم ١/٢٣٤( أخرجه مسلم 
  . من طريق علي بن حجر.   )١١٨١ رقم ١/٣٣٣ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

 )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٥١ رقم ٢٥:  ص ( )) املنتقى ((وأخرجه ابن اجلارود يف 
) ١/٦٤(  .  

من طريق  ) ١٢٩٦ رقم ٤/١١١( وعنه ابن حبان  ) ٩٨ رقم ١/٥١( وابن خزمية 
  . إمساعيل بن خليل

 بن حممد ا عن عبد ) ٥٣٨ رقم ١/١٧٦ ( )) دهمسن ((وأخرجه أبو عوانة يف 
  . الكرماين

  . من طريق منجاب بن احلارث ) ٥٨ رقم ١/٤٤ ( )) الكربى ((وأخرجه البيهقي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٦٧٧ 

، ومنجاب بن   بن حممدا ، وعبد ، وإمساعيل بن خليل علي بن حجر( كلهم 
  . عن علي بن مسهر به)  احلارث

אאא W 
 عن األعمش عن أيب )) فلريقه (( ـ ذه اللفظة الزائدة ـ علي بن مسهر هذا احلديث روى

وقد شاركه عن األعمش يف رواية هذا احلديث .  رزين وأيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً به
ومحاد بن  )٣( الواحد بن زياد وعبد )٢( وحفص بن غياث )١( شعبة:  وهم.  مجع من الرواة

بنحوه إال أَنه مل يذكر  )٦( ، وأبو معاوية حممد بن خازم )٥( عيل بن زكرياوإمسا )٤( أسامة
  . أحد منهم هذه اللفظة

:   بلفظـ )٧( ابنه سهيل بن أيب صاحل:  وقد تابع األعمش يف روايته عن أيب صاحل
  . األعمش الَّذي رواه عنه اجلماعة

منهم حممد بن :  من الرواةوقد رواه عن أيب هريرة غري أيب صاحل وأيب رزين مجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عن األعمش عن ذكوان به ـ دون أيب رزين ـ  ) : ١/٢١ ( )) شرح معاين اآلثار ((أخرجه الطحاوي يف     )١(
  .عن األعمش عن ذكوان أيضاً  ) ١/٢١ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
  .نا أبو صاحل وأبو رزين به : عن األعمش قال  ) ١/٦٣ ( )) سننه ((طين يف أخرجه الدارق    )٣(
  .عن األعمش عن أيب رزين  ) ٣٧٢٣٩ رقم ١٣/١٢٨ ( )) مصنفه ((أخرجه ابن أيب شيبة يف     )٤(
ـ بعد حديث ابن مسهر ـ وحدثين محمد بن الصباح : وقال  ) ٢٧٩ رقم ١/٢٣٤( أخرجه مسلم     )٥(

  .فلريقه : ل بن زكريا عن األعمش ذا اإلسناد مثله ومل يقل حدثنا إمساعي
 ٢/٢٥٣ ( )) املسند ((وأمحد يف . عن األعمش عن أيب رزين  ) ١٨٣٨ رقم ١/٣١٥( أخرجه ابن أيب شيبة     )٦(

  .عن األعمش عن أيب صاحل وأيب رزين به  ) ٧٤٣٧رقم 
حدثنا خالد بن خملد : البكائي قال :  قال حدثنا  )١٧٨ رقم ١/١٧٨ ( )) مسنده ((أخرجه أبو عوانة يف     )٧(

  .القطواين عن سليمان بن بالل عنه به 
  :فائدة     
عبد الرمحن بن محيد : من طريق  ) ٢٥٦ رقم ١١٢: ص  ( )) الصغري ((حديث األعمش أخرجه الطرباين يف     

مل :  وقال )) فلريقه ((يس فيه الرؤاسي عن األعمش عن أيب صاحل وأيب رزين عن أيب هريرة مرفوعاً به ـ ول
هذا غريب فقد رواه عن : قلت . يروه عن األعمش جمموعاً عن أيب صاحل وأيب رزين إال عبد الرمحن بن محيد 

  .علي بن مسهر ، وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية : األعمش جمموعاً عنهما 
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٦٧٨ 

، وأبو  )٤( وثابت بن عياض )٣( ومهام بن منبه )٢( الرمحن بن هرمز واألعرج عبد )١( سريين
  .  أيضاً)) فلريقه ((وليس يف حديث أحٍد منهم هذه اللفظة  )٦( ، وغريهم )٥( رافع

تنه اختالف ويف م.  وقد وردت اإلراقة عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة موقوفاً
من طريق أسباط بن حممد  )٧( )) سننه ((حيث جعل الغسل ثالثاً أخرجه الدارقطين يف 

 عن عطاء عن أيب هريرة ـ وهو ابن أيب سليمان ـامللك  وإسحاق األزرق قاال حدثنا عبد
هذا موقوف  ((:  وقال . )) اٍتِإذَا ولَغَ الْكَلْب ِفي اِإلناِء فَأَهِرقْه ، ثُم اغِْسلْه سبع مر ((:  قال

  . )) امللك عن عطاء مل يروه هكذا غري عبد
ورواه مجاعة من  ((:   إىل خمالفة عطاء ألصحاب أيب هريرة فقال)) العلل ((وأشار يف 

الرمحن  الرمحن بن أيب عمرة وعبد عبيد بن حنني وعبد:  التابعني عن أيب هريرة منهم
سناء اليمامي وأبو صاحل السمان فاتفقوا على أن يغسل من ولوغ األعرج وعقبة بن أيب احل

الكلب سبع مرات وخالفهم عطاء بن أيب رباح فرواه عن أيب هريرة أَنه يغسل ثالثاً ومل 
  . )٨( )) امللك بن أيب سليمان يرفعه قاله عبد

عن أيب امللك بن أيب سليمان عن عطاء  وأما الَّذي يروى عن عبد ((:  وقال البيهقي
امللك ال يقبل منه ما  امللك وعبد  فإنه مل يروه غري عبدـ وذكر احلديث ـهريرة موقوفاً عليه 
  . )٩( )) خيالف فيه الثِّقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٦٤ ( )) سننه ((والدارقطين يف )  ٧٥٨٨ رقم ٢/٢٦٥( وأمحد  ) ٢٧٩ رقم ١/٢٣٤( أخرجه مسلم     )١(

  ) .صحيح : ( وقال 
   ) .٢٧٩ رقم ١/٢٣٤( ومسلم  ) ١٧٠ رقم ١/٧٥( أخرجه البخاري     )٢(
   ) .٢٧٩ رقم ١/٢٣٤( أخرجه مسلم     )٣(
   ) .٧٦٥٥ رقم ٢/٢٧١( أخرجه أمحد     )٤(
  ) .صحيح :  وقال ١/٦٥ ( )) سننه ((أخرجه الدارقطين يف     )٥(
: حتفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار : حمقق : سع يف ختريج هذا احلديث ومن رواه عن أيب هريرة تو    )٦(

 من ثالثة عشر طريقاً  وقد روي هذا احلديث عن أيب هريرة ((: وقال  ) ٢٤٠ ـ ١/٢٣٧( خالد الرباط 
  . وذكرها ))أكثرها صحيحاً 

)١/٦٦(     )٧. (   
   ) .١٠٢ ـ ٨/١٠١(     )٨(
وقد حتدث البيهقي بكالم جزل يف رد حديث عبد امللك بن أيب  ) . ٢/٥٩ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٩(

= 
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٦٧٩ 

امللك هذا معلول بالتفرد واملخالفة لألكثر واألحفظ مثّ  وال خيفى أن حديث عبد
ذي تتابع الناس على نقله عنه واحملفوظ عن أيب هريرة الَّ.  موقوف على أيب هريرة من قوله

امللك بن أيب  ويشهد له ما صح عن ابن املغفل هو املرفوع وبه ميكن أن يعل حديث عبد
وإذا تعارض قول الصحايب مع ما صح .  سليمان هذا حتى مع القول بصحة ظاهر إسناده

 يبِن النع  يبم قول النومل يثبت بينهما نسخ قُد ، ل قولالصحايب إذا ثبتت نسبته  وأو
  . إليه أما إن كان يف الطَّريق إليه مضعف حمل احلمل عليه فيه

امللك عن عطاء عن أيب هريرة من فعله أخرجه الدارقطين يف  كما أَنه روي عن عبد
أَنه كَانَ ِإذَا  ((امللك أيضاً عن عطاء عن أيب هريرة   من طريق ابن الفضيل عن عبد)) سننه ((
اٍتورثَالثَ م لَهغَسأهراقه و ١( )) لَغَ الْكَلْب( .  

ِإَذا  ((:  مرفوعاً بلفظ )٢( امللك عن عطاء عن أيب هريرة  عن عبد)) اإلراقة ((ووردت 
أخرجه ابن .  )) َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُآْم َفْلُيِرْقُه ، َوِلَيْغِسْلُه َثَالَث َمرَّاٍت

وهذا ال يرويه غري  ((:  سني الكرابيسي ثنا إسحاق األزرق عنه به وقالعدي من طريق احل
 يبالكرابيسي مرفوعاً إىل النوعلى ما ذكر يف متنه من اإلهراق والغسل ثالث مرات  ((  .

 غري ما ـ أي للكرابيسي ـومل أجد منكراً  ((:  وأشار إىل أَنه مما أنكر عليه فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 زعم الطحاوي أنه تتبع اآلثار مثّ روى ((: فقال . سليمان مضمناً كالمه منهج األئمة يف نقد ما تفرد به الثِّقة 

 يف تطهري اإلناء منه واستعمال التراب فيه األحاديث الصحيحة يف ولوغ الكلب وترك القول بالعدد الوارد
مثّ جاء إىل حديث عبد امللك ... وجعل نظري ذلك األحاديث اليت وردت يف غسل اليدين قبل إدخاهلما اإلناء 

بن أيب سليمان عن عطاء عن أيب هريرة يف اإلناء يلغ فيه الكلب أو اهلر يغسل ثالث مرات ، واعتمد عليه يف 
 يف الولوغ واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن بأيب هريرة بأنه ال تة عن النيب ترك األحاديث الثاب

 يف السبع ومبا روينا من فتيا أيب وهال أخذ باألحاديث الثابتة عن النيب .  فيما يرويه عنه خيالف النيب 
وافقاً حلديث أيب هريرة مبا  ، وهو حيتمل أن يكون م بن مغفل عن النيباهريرة بالسبع ومبا روينا عن عبد 

تقدم ذكرنا له على خطأ عبد امللك فيما تفرد به من بني أصحاب عطاء مثّ أصحاب أيب هريرة وملخالفته أهل 
. احلفظ والثِّقة يف بعض رواياته ، تركه شعبة بن احلجاج ومل حيتج به محمد بن إمساعيل البخاري يف الصحيح 

وي عنه من قول أيب هريرة وروي عنه من فعله فكيف جيوز ترك رواية احلفاظ وحديثه هذا خمتلف عليه ، فر
الثِّقات األثبات من أوجه كثرية ال يكون مثلها غلطاً برواية واحد ، قد عرف مبخالفة احلفاظ يف بعض أحاديثه 

   .))وباهللا التوفيق 
  . هاشم اط عبد  ) ١/٦٦(     )١(
  .وهو خطأ الزهري  : )) املطبوع ((يف     )٢(
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٦٨٠ 

هذا حديث ال يصح مل يرفعه غري الكرابيسي وهو  ((:   ابن اجلوزيقال.  )١( )) ... ذكرت
يف رفعه نظر والصحيح أَنه  ((:  وذكره ابن حجر وقال )٢( )) ممن ال حيتج حبديثه

  . )٣( )) موقوف

امللك مرة من قول أيب هريرة ومرةً من فعله ومرة جيعل اإلراقة مع  وروده عن عبد:  قلت
على ما أشار .  امللك مل يضبطه ومثله يعل باالضطراب على أن عبدثالثاً يدل الغسل 
  . البيهقي إليه

وقد صحت اإلراقة من قول أيب هريرة مع الغسل سبعاً فيما رواه محاد بن زيد عن 
يهراق ويغسل سبع  ((:  أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة يف الكلب يلغ يف اإلناء قال

  . )٤( صحيح موقوف:   وقال)) سننه (( أخرجه الدارقطين يف.  مرات

 تضمنت حكماً زائداً على ما يف احلديث أشار )) فلريقه (( أن لفظة : وخالصة القول
املراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً فلو كان طاهراً مل يؤمر  ((:  إليه ابن حجر يف قوله

  . )٥( )) بإراقته للنهي عن إضاعة املال

وبدراسة طرق حديث أيب هريرة هذا ظهر .  وايتها عن األعمشانفرد علي بن مسهر بر
،   وال تعرف عن أيب رزين وال أيب صاحلـ من غري هذا الطَّريق ـأا ال تعرف عن األعمش 

 يبِن النمن أصحاب أيب هريرة ع ومل ينقلها أحدا وردت من .   من طريق يصحإال أ
  . طرق صح بعضها عن أيب هريرة موقوفاً

@òÄÐÜi@Šèß@åia@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìßII éÓÜÏ HH Z@ @

مل خيرج حديث ابن مسهر هذا البخاري وال خرجه من أصحاب السنن األربع إال 
ال أعلم أحداً تابع علي بن مسهر  ((:  النسائي ومع إخراجه له فقد أعله بالتفرد حيث قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٣٦٦ ( )) الكامل ((    )١(
   ) .١/٣٣٣ ( )) العلل املتناهية ((    )٢(
   ) .١/٣٣١ ( )) الفتح ((    )٣(
   .)) إسناده صحيح ((: وقال  ) . ١/٣٣١ ( )) الفتح ((وذكره يف  ) ١/٦٤(     )٤(
   ) .١/٣٣١ ( )) الفتح ((    )٥(
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٦٨١ 

تفرد بذكر اإلراقة فيه علي بن مسهر وال  ((:  ، وقال ابن منده )١( )) فلريقه ((:  على قوله
 يبِن النيعرف ع٢( ))  بوجه من الوجوه إال من روايته( د الكناينوقال محزة بن حمم )٣(  :

.  )٤( ))  غري حمفوظة)) فلريقه ((:  وهذه الزيادة يف قوله:  مل يروها غري علي بن مسهر قال ((
مل يذكره أصحاب األعمش الثِّقات احلفاظ مثل  ((.  ـة  عن هذه الزيادـ:  وقال ابن عبد الرب

  . وقوله هذا يدل على توهينه هلا وإعالهلا باملخالفة مع التفرد.  )٥( )) شعبة وغريه

إذا شرب الكلب يف  ((حديث :  وعلي بن مسهر له مفاريد ومنها:  وقال ابن رجب
وال يف بعضها التصريح بالرد وبعضها وهذه األق.  )٦(  وقد أخرجه مسلم)) إناء أحدكم فلريقه
  . يفهم من سياقه

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

 فلم يروها غريه من أصحاب )) فلريقه ((تفرد علي بن مسهر عن األعمش ذه اللفظة   ـ ١
شعبة :  األعمش وهم كثر وقد شاركوه يف رواية هذا احلديث ومل يذكروها ومنهم

  . الواحد بن زياد وغريهم ضرير وعبدوحفص بن غياث ومحاد بن أسامة وأبو معاوية ال

وهذا معىن قول ابن عبد .  )٧( طبقة ابن مسهر يف األعمش أقل من طبقة منم خالفهم  ـ ٢
  . )٨( )) فلم يذكره أصحاب األعمش الثِّقات احلفاظ مثل شعبة وغريه ((:  الرب

 روى ، علماً أن أبا هريرة هذا احلديث ليس له أصل عن أيب هريرة ذا اللفظ مرفوعاً  ـ ٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٦٣٨( سبق ص     )١(
   ) .١/٢٣ ( )) التلخيص احلبري ((    )٢(
 ٣٥٧( ومات سنة )  هـ ٢٧٥( املصرية ولد سنة  ، حمدث الديار محزة بن محمد بن علي بن العباس: هو     )٣(

 ١/٣٨٧( ي  للسيوط)) طبقات احلفاظ ((و  ) ١٦/١٧٩(  للذهيب )) سري أعالم النبالء ((ينظر ترمجته يف ) هـ 
. (  

   ) .٢/١٢١(  أليب زرعة العراقي )) طرح التثريب ((    )٤(
   ) .٢/٢٠٩ ( )) التمهيد ((    )٥(
   ) .٢/٥٨٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٦(
 ـ ٢/٥٢٩ ( )) شرح علل الترمذي ((أشار إىل تفاوت أصحاب األعمش ومن يقدم فيه منهم ابن رجب يف     )٧(

  .ابن مسهر وليس من مجلتهم  ) ٥٣٦
وهنا تظهر أمهية علم طبقات الرواة عن الشيخ وهو علم مل خيدم بعد اخلدمة  ) ٢/٢٠٩ ( )) التمهيد ((    )٨(

  .املناسبة ألمهيته 
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٦٨٢ 

هذا احلديث كثري من أصحابه منهم ابن سريين واألعرج ومهام بن منبه وثابت بن  عنه
 لوردت يف أحاديث هؤالء أو ولو رواها أبو هريرة عِن النيب .   وغريهمعياض
  . بعضهم

 وهذا معىن ـ إذا استثين هذا الطَّريق إا ال تعرف عن أحد من الصحابة عِن النيب   ـ ٤
أي إال .  )١( ))  بوجه من الوجوه إال من روايتهوال يعرف عِن النيب  ((:   مندهقول ابن

  . من رواية ابن مسهر

 متكلم فيه فقد طعن اإلمام أمحد فيما تفرد به ابن مسهر ـ وإن وثق ـالراوي املتفرد   ـ ٥
بن مسهر ذكر األثرم عن أمحد أَنه أنكر حديثاً فقيل له رواه علي :  قال ابن رجب

إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد فإن كان روى هذا غريه :  فقال
  . )٢( )) وإال فليس بشيء يعتمد

 عن عطاء عن أيب )) فلريقه ((امللك بن أيب سليمان العرزمي روى هذه اللفظة  عبد  ـ ٦
 من شيوخ علي بن )) امللك عبد ((وهو .  هريرة من قوله ورواها أيضاً من فعله

امللك وأدخلها يف احلديث  فال يبعد أن يكون مسعها علي بن مسهر من عبد )٣( مسهر
املرفوع الَّذي مسعه من األعمش من حديث أيب هريرة فاختلط املوقوف باملرفوع وحصل 

  . التفرد السيما وكالمها عن أيب هريرة

òÄÐÜÛa@êˆç@ÝjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

 صحيحه وأشار إىل أن ابن مسهر قد خولف فيها منهم اإلمام مسلم حيث أخرجها يف
وحدثين حممد بن الصباح حدثنا إمساعيل بن زكريا  ((:  فقال بعد إخراجه حديث ابن مسهر

وأخرجها ابن خزمية وابن حبان يف .  )٤( )) فلريقه ((عن األعمش ذا اإلسناد مثله ومل يقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٤٣ ـ ٦٤٢( سبق ص     )١(
   ) .٢/٥٨٤ ( )) شرح علل الترمذي ((يف     )٢(
   ) .٢١/١٣٦ ( ))ب الكمال  ذي((    )٣(
  .هل يرد أن مسلماً أوردها ليبني أا معلولة بالتفرد واملخالفة ؟  ) . ٢٧٩ رقم ١/٢٣٤ ( )) صحيح مسلم ((    )٤(

وعلى هذا القول فال  ) . ٢٣( ينظر احلديث رقم . ليس مبستبعد على رأي القاضي عياض وابن الصالح     
  .أا على شرطه يف الصحة : والقول الثَّاين وهو املشهور . يسلم أن مسلماً صححها ولو أخرجها 
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٦٨٣ 
، إسناده  صحيح ((:   مسهر هذاوقال الدارقطين عن حديث ابن.  )١( )) صحيحهما ((

  . )٢( )) ، ورواته ثقات حسن

bìjÓ@åöaŠÓ Z@ @

، إسناده  صحيح ((:  صحة ظاهر إسناد احلديث على ما يفهم من قول الدارقطين  ـ ١
  . )) حسن ورواته كلهم ثقات

وقد أشار إىل .  أا ليس فيها منافاة للحديث الَّذي ذكرت فيه وإمنا فيها زيادة علم  ـ ٢
:   فقالـ بعد أن أورد أقوال من أعل هذه اللفظة بالتفرد ـ:  زرعة العراقيهذا أبو 

وهذا غري قادح فإن زيادة الثِّقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء واألصوليني  ((
واحملدثني وعلي بن مسهر قد وثَّقه أمحد وابن معني والعجلي وغريهم وهو أحد احلفاظ 

  . )٣( )) ما علمت أحداً تكلم فيه فال يضره تفرده بهالَّذين احتج م الشيخان و

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

موقف األئمة من زيادة الثِّقة على ما ظهر من دراسة هذا احلديث هو نفس موقفهم   ـ ١
، وحاله يف  حال املتفرد يف نفسه:  من تفرد الثِّقة حيكمه النظر للقرائن ومن أبرزها

، وهل هذه املخالفة منافية ملَا رواه  ، وطبقته بني أصحابه الَّذين شاركوه يف شيخه شيخه
 هي حمل ـ وغريها ـ؟ وكل هذه القرائن  ؟ وهل يف املعىن الَّذي زاده ما ينكر غريه أم ال

ن مباحث تفرد وعليه فزيادة الثِّقة ال خترج ع.  نظر األئمة يف نقدهم ملا يتفرد به الثِّقة
  . ، وإن فصلت عنها يف الدراسة النظرية والتسمية الثِّقة

والزيادة من الثِّقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء  ((:  قول أيب زرعة العراقي  ـ ٢
  : ال خيلو من نظر يتمثل فيما يلي.  )٤( )) واألصوليني واحملدثني فال يضره تفرد به

  . ولو خالفهم يف ذلك غريهم.  الرد إمنا هو بأقوال احملدثنيأن العربة يف القبول و   � أ 

واقع التطبيق العملي من خالل هذا احلديث بني أن أكثر احملدثني ردوا هذه    � ب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٦٣٨(  ص )) التخريج ((سبق يف     )١(
   ) .٦٣٨(  ص )) التخريج ((سبق يف     )٢(
   ) .٢/١٢٢ ( )) طرح التثريب ((    )٣(
)٤(    آنفًا وقد مر .  
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٦٨٤ 

، فلم يقبلها من أصحاب الكتب الستة إال مسلم مع نصه على  الزيادة
أعلم أحداً تابع علي ال  ((:  ، والنسائي مع إعالله إياها بالتفرد يف قوله )١( خمالفتها

،  ، ومحزة الكناين ابن منده:  وكذا أعلها.  )٢( )) فلريفه ((:  بن مسهر على قوله
،   وابن خزميةـ يف ظاهر قوله ـوقبلها الدارقطين .  ، وابن رجب وابن عبد الرب
، وعدم التدقيق يف  ، وقد عرفا بالتصحيح على ظاهر اإلسناد وابن حبان

  . )٣( العلل

أيب زرعة هذا معارض بقول غريه وأن موقف أئمة هذا الشأن هو أن قول    � ج 
:  حتكيم القرائن ال القول بقبول زيادة الثِّقة ومن ذلك قول ابن حجر

والذي جيري على قواعد احملدثني أم ال حيكمون عليه حبكم  ((:  السخاوي ((
  . )٥( خاوي حنوهوقال الس.  )٤( )) مطرد ون القبول والرد بل يرجحون بالقرائن

امللك بن أيب سليمان يكون   إن صح أن ابن مسهر أخذ هذه اللفظة عن شيخه عبدـ ٣
، ويعرب عنه  حينئٍذ من أسباب التفرد دخول بعض ألفاظ حديث موقوف يف مرفوع

  . وهذا نوع منه.  بدخول حديث يف حديث
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  .واملخالفة من أقوى قرائن العلّة عند األئمة ، فيحتمل أنه أراد تعليلها بذلك     )١(
   ) .٦٣٨( سبق ص     )٢(
   ) .٢٩١ ـ ١/٢٨٩ ( )) النكت ((على ما ذكره ابن حجر يف     )٣(
   ) .٢/٦٨٧ ( )) النكت ((    )٤(
   ) .١/٢٥١ ( )) فتح املغيث ((    )٥(



  

٦٨٥  

æìnÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا نصر بن علي عن أيب علي احلنفي  ) : ١٩ رقم ٥٢/ا ( )) سننه ((قال أبو داود يف 

 ِإَذا َدَخَل  َآاَن النَِّبيُّ ((: عن مهام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قَالَ 
  . )) َخاَتَمُه اْلَخَالَء َوَضَع

هذا حديث منكر إمنا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن :  قال أبو داود
 ، والوهم فيه ))  اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍق ُثمَّ َأْلَقاُهنَّ النَِّبيَّ أَ ((الزهري عن أنس 

  . يروه إال مهام من مهام ومل

א א : א
، ثقة رمبا وهم من   أو أبو بكر البصريا مهام بن حيىي بن دينار العوذي أبو عبد ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ع.   وستنيـ أو مخس ـالسابعة مات سنة أربع 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . )٣( إال أَنه قال أبو بكر احلنفي ) ٣٠٣ رقم ١/١١٠( أخرجه من هذا الطَّريق ابن ماجه 

،   )٥٢١٣ رقم ٨/١٧٨ ( )) النسائي ((و  ) ١٧٤٦ رقم ٤/٢٠١( وأخرجه الترمذي 
 وقرنه الترمذي ـ.  عامر، من طريق سعيد بن   )٩٤٧٠ رقم ٨/٣٨٤ ( )) الكربى ((ويف 

:   )١/٣٨٥ ( )) التحفة ((، ويف  )) حسن غريب (( وقال الترمذي ـباحلجاج بن منهال 
  . حسن صحيح غريب

 ٤/٢٦٠ ( )) ابن حبان ((و  ) ٣٥٤٣ رقم ٦/٢٤٧ ( )) مسنده (( يف )) أبو يعلى ((و 
 ١/٩٤ ( )) السنن ((، ومن طريقه البيهقي يف   )١/١٨٧( واحلاكم .   )١٤١٣رقم 
  . من طريق هدبة بن خالد.   )٤٥٤ رقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
 ذيب (( وهو الَّذي يروي عنه مهام كما يف اايد بن عبيد  أبو علي احلنفي وهو عبد : )) أيب داود ((عند     )٣(

  .صحيف وال يبعد أن يكون وقع يف امسه وهم أو ت. فلعله هو  ) ١٩/١٠٥ ( ))الكمال 
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٦٨٦ 

عن مهام ) أبو علي احلنفي وسعيد بن عامر واحلجاج بن منهال وهدبة بن خالد ( كلهم 
  . )١( وكلهم ثقات عدا أيب علي فإنه صدوق.  به

אאא W 
فظ مما يدل على أَنه تتابع هؤالء األربعة على رواية هذا احلديث عن مهام بن حيي ذا الل

 الكاليب فرواه عن مهام عن ابن جريج ا وخالفهم عمرو بن عاصم بن عبيد.  الثابت عنه
وحاله ال حتتمل هذا التفرد مع املخالفة فقد قال عنه ابن .  )٢( عن الزهري عن أنس موقوفاً

  . )٣( صدوق يف حفظه شيء:  حجر

  . مرفوعاًفيكون احملفوظ عن مهام أَنه رواه 

  . مثّ إن مهاماً قد توبع عن ابن جريج متابعات ال تثبت

أخرجه البيهقي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري عن .  تابعه حيىي بن املتوكل  ـ ١
 َلِبَس َخاَتًما َنْقُشُه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه ،  اهللا َأنَّ َرُسوَل ((أنس 

.  )٤( )) وهذا شاهد ضعيف ((:  وقال البيهقي . )) َفَكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَخالَء َوَضَعُه
وكان  ((:  وقال ابن حبان.  )٥( )) ال أعرفه ((:  فيحىي بن املتوكل قال عنه ابن معني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/١٠٨ ( )) التلخيص احلبري ((و  ) ١/٢٦ ( )) ذيب السنن (( كما يف )) العلل ((ذكره الدارقطين يف     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
ألن حيىي  إمنا ضعفه ـ يعين البيهقي ـ ((: وقال ابن القيم  ) . ٤٥٤ رقم ١/١٥٠ ١ ( )) السنن الكربى ((    )٤(

 (( كما يف ))ليس بشيء وضعفه اجلماعة كلهم : واهي احلديث وقال ابن معني : هذا قال فيه اإلمام أمحد 
أن هذا القول  ) . ١٠٦: ص  ( )) التقييد واإليضاح ((ورأى العراقي كما يف  ) . ١/٢٧ ( ))ذيب السنن 

  .ي يصلح أن يكون يف حيىي بن املتوكل صاحب ية ال يف الباهل
 تأريخ ((: ينظر . جمهول احلال :  أي )) ال أعرفه ((و معىن قول ابن معني  ) ١١/٢٧١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(

 وإذا قال (( ) : ٤/٢٩٨ ( )) الكامل ((وقال ابن عدي يف . أمحد نور سيف : حتقيق  ) ١/١١٩ ( ))الدوري 
عرفه غريه ال يعتمد على معرفة غريه ألن الرجال بابن ال أعرفه فهو جمهول غري معروف وإذا : مثل ابن معني 

وليس قوله على إطالقه ، ولو قبل هذا القول النتفت . أراد بيان مرتلة ابن معني : قلت  . ))معني تسرب أحواهلم 
  .احلاجة إىل بقية أقوال أهل العلم ، وال قائل ـ فيما أعلم ـ بذلك 
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٦٨٧ 

وأما ذكر ابن حبان له يف الثِّقات  ((:  قال ابن حجر )١( )) راوياً البن جريج وكان خيطئ
  . )٢( ))  يتوقف به يف قبول أفرادهكان خيطئ وذلك مما ((:  فإنه قال فيه مع ذلك

قال ابن حجر عن حيي .  ـ )٣(  كما قاله الدارقطينـوتابعه كذلك حيىي بن الضريس   ـ ٢
وحيىي هذا ثقة فينظر اإلسناد  ((:  وقال ابن القيم.  )٤( )) صدوق ((:  ابن الضريس

ف على طريق ابن ومل أق.  وكأنه يشري إىل أَنه مل يقف على اإلسناد إليه.  )٥( )) إليه
فهذه املتابعات :  الضريس الَّذي أشار إليه فال تقبل متابعة ال يعرف حال رواا وبالتايل

  . يظهر من حال رواا أا ال تصلح لنفي التفرد الَّذي ذكره أبو داود وغريه

  . مثّ إن احلديث عند ابن جريج قد روي بلفظ آخر وإسناد آخر

:  فقال.   وهو زياد بن سعدـينه وبني الزهري واسطة فقد رواه ابن جريج وجعل ب
 هَرَأى ِفي َيِد َرُسوِل  ((أخربين زياد أن ابن شهاب أخربه أن أنس بن مالك أخربه أَن

 َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َيْوًما َواِحًدا ، ُثمَّ ِإنَّ النَّاَس اْضَطَرُبوا اْلَخَواِتَم اللَِّه 
 َخاَتَمُه ، َفَطَرَح النَّاُس  َفَطَرَح النَِّبيُّ ِمْن َوِرٍق َفَلِبُسوَها ،

  . )٦( )) َخَواِتيَمُهْم

أن النقلة تتابعوا على روايته عنه ذا :  ومما يدل على أن هذا هو الصحيح عن ابن جريج
 ا وعبد )٨( وروح بن عبادة )٧( حجاج بن حممد املصيصي:  اإلسناد وهذا اللفظ وهم

  . )١( وأبو عاصم الضحاك بن خملد )٩( خزومياحلارث امل ابن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤/٣٩١ ( )) الثِّقات ((    )١(
   ) .٢/٦٧٨ ( )) النكت ((    )٢(
   ) .١/٢٦ ( )) ذيب السنن ((ونقله عنه ابن القيم يف     )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .١/٢٧٩ ( )) ذيب السنن ((    )٥(
حدثنا عقبة بن : وقال . من حديث محمد بن منري عنه  ) ٢٠٩٣ رقم ٣/١٦٥٨ ( )) مسلم ((هذا لفظ     )٦(

  . أبو عاصم عن ابن جريج ذا اإلسناد مثله حدثنا. مكرم العمي 
   ) .٨٦٢٧ رقم ٥/٢٥٥ ( )) مسند أيب عوانة ((    )٧(
 مسند ((، و  ) ١٣١٢٥ رقم ٣/٢٠٦ ( )) مسند أمحد ((و  ) ٢٠٩٣ رقم ٣/١٦٥٨ ( )) صحيح مسلم ((    )٨(

   ) .٨٦٢٧ رقم ٥/٢٥٥ ( ))أيب عوانة 
   ) .٥٤٩٢ رقم ١٢/٣٠٤ ( )) صحيح ابن حبان (( و  ) .١٣١٢٥ رقم ٣/٢٠٦ ( )) مسند أمحد ((    )٩(
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٦٨٨ 

وتتبني خمالفة مهام هلؤالء يف .  وبالتايل يكون هذا احلديث هو احملفوظ عن ابن جريج
ويف املنت حيث جعل وضع .  عن ابن جريج عن الزهري ومل يذكر زياداً:  السند إذ جعله

  .  عليه ذكر للخالءاخلامت عند دخول اخلالء وليس يف أصله الَّذي تتابع النقلة

أصحاب الزهري :  إضافة إىل أَنه رواه باللفظ الَّذي تتابع عليه أصحاب ابن جريج
الرمحن بن خالد بن مسافر وإبراهيم بن  ، وشعيب وعبد يونس بن يزيد:  وهم
  . فدل تتابعهم على أَنه هو احملفوظ عن الزهري.  )٣( وعقيل )٢( سعد

  : خمالفة الزهري

 يف حديث ـ كما سبق ـفقد ورد .  لف الزهري عن أنس يف هذا احلديثوقد خو
 يبالزهري أَنَّ النوأصحاب أنس مل يذكروا .   طرح خامت الورق فطرح الناس خواتيمهم

 َخاَتًما ِمْن ِفضٍَّة َنْقُشُه اتََّخَذ النَِّبيُّ  ((: طرح اخلامت وإمنا رووا عن أنس بلفظ 
 اْلَخاَتِم ِفي ِإْصَبِع ـ َأْو ِبَبِصيِص ـاللَِّه ، َفَكَأنِّي ِبَوِبيِص ُمَحمٌَّد َرُسوُل : 

:  رواه بنحو من هذا عن أنس مجع من أصحابه منهم . ))  َأْو ِفي َآفِِّهالنَِّبيِّ 
  . )٦( وثابت )٥( العزيز بن صهيب ، وعبد )٤( قتادة

 يبذكر أَنَّ الن هوتتمثل خمالفة الزهري أَنطرح  يبخامت الورق ؛ وإمنا طرح الن  خامت 
َآاَن  ((:   عنهما قالاالذهب ، ودليله ما ورد يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي 

َال َأْلَبُسُه َأَبًدا ، :  َيْلَبُس َخاَتًما ِمْن َذَهٍب َفَنَبَذُه ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
وهو غري حديث أنس السابق ؛ فإنه ليس فيه إال أَنَّ .  )٧( )) َفَنَبَذ النَّاُس َخَواِتيَمُهْم

 يبالنهكذا روى  ((:  وقد ذكر ابن حجر رواية الزهري وقال.   اختذ خامتاً من فضة
احلديث الزهري عن أنس واتفق الشيخان على خترجيه من طريقه ونسب فيه إىل الغلط ؛ ألنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٢٠٩٣ رقم ٣/١٦٥٨ ( )) صحيح مسلم ((    )١(
   ) .٥/٢٢٠٣( هذا ومن قبله ذكرهم البخاري ومعهم زياد بن سعد     )٢(
   ) .٨٦٢٦ رقم ٥/٢٥٥ ( )) مسند أيب عوانة ((    )٣(
  ) . ٢٠٩٢ رقم ٣/١٦٥٧ ( )) مسلم ((و  ) ٥٥٣٤ رقم ٥/٢٢٠٤  ()) صحيح البخاري ((وهذا لفظة ـ يف     )٤(
   ) .٢٠٩٢ رقم ٣/١٦٥٦ ( )) صحيح مسلم ((و  ) ٥٥٢٦ رقم ٥/٢٢٠٥ ( )) صحيح البخاري ((    )٥(
   ) .٢٠٩٥ رقم ٣/١٦٥٩ ( )) صحيح مسلم ((    )٦(
   ) .٢٠٩١ رقم ٣/١٦٥٥ ( )) صحيح مسلم ((و  ) ٥٥٢٩ رقم ٥/٢٢٠٣ ( )) صحيح البخاري ((    )٧(
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٦٨٩ 

يباملعروف أن اخلامت الَّذي طرحه الن  بسبب اختاذ الناس مثله إمنا هو خامت الذهب كما 
قال مجيع أهل احلديث :  قال النووي تبعاً للقاضي عياض.  صرح به يف حديث ابن عمر

  . )١( )) هذا وهم من ابن شهاب ؛ ألنَّ املطروح ما كان إال خامت الذهب

ند دخول اخلالء ومع القول مبخالفة الزهري فإنه ليس يف شئ من حديثه وضع اخلامت ع
وومهه من مهام .  الَّذي رواه مهام عن ابن جريج عنه فدل على أن حديث مهام وقع فيه وهم

  . كما قال أبو داود

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

والوهم ...  حديث منكر:  فأبو داود سبق أَنه قال عنه:  من أهل العلم من رده وضعفه
قال .  )٣( )) وهذا احلديث غري حمفوظ ((:  والنسائي قال.  )٢(  مهامفيه من مهام ومل يروه إال

حديث ضعيف ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي واجلمهور وقول الترمذي ِإنه  ((:  النووي
  . )٤( )) حسن مردود عليه

  . )٥( )) أخرجه األربعة وهو معلول ((:  وقال ابن حجر

  :  النقّاد فيما يليوتتلخص مربرات رده من كالم هؤالء

ومل  ((:  تفرد مهام بن حيىي به دون أصحاب ابن جريج وإليه أشار أبو داود بقوله  ـ ١
  . )) يروه إال مهام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠/٣٣٢ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٦٤٧( سبق ص     )٢(
   ) .٩٤٧٠ رقم ٨/٣٨٤ ( )) السنن كربى ((    )٣(
   ) .١/١٥١ ( )) خالصة األحكام ((    )٤(

.  عليه االصطالح احلسن الَّذي استقر: يتوجه قول النووي على رد حتسني الترمذي إذا أراد الترمذي : قلت     
إذ يشمل احلديث الضعيف غري شديد الضعف . ومعلوم أن احلسن عند الترمذي أعم مما استقر عليه االصطالح 

فالذي يؤخذ على الترمذي ـ فيما يظهر يل ـ حتسينه له مع شذوذه خمالفاً يف ذلك . وأن ال يكون شاذاً 
 ((تعريف الترمذي للحسن يف : ينظر .  ينفي الضعف إذ التحسني عند الترمذي ال. ال مطلق حتسينه . شرطه 

   ) .١/٣٨٤(  البن رجب ))شرح علل الترمذي 
   ) .اطارق عوض :  ـ حتقيق ٧٦: ص  ( )) بلوغ املرام ((    )٥(
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٦٩٠ 

قال حممد بن منهال الضرير مسعت .   يف حفظه شيءـ مع القول بتوثيقه ـأن مهاماً   ـ ٢
ثقة صدوق :  متوقال أبو حا.  )١( مهام حفظه رديء وكتابه صاحل:  يزيد بن زريع يقول

  . )٢( يف حفظه شيء

كان مهام ال يكاد يرجع إىل :  مسعت عفان يقول:  وقال احلسن بن علي احللواين   
:  كتابه وال ينظر فيه وكان خيالف فال يرجع إىل كتابه مثّ رجع بعد فنظر يف كتابه فقال

ق النظر فيما وهذا يستلزم االحتياط وتدقي.  )٣( ايا عفان كنا خنطئ كثرياً فنستغفر 
  . تفرد به

فقد رووه عن ابن جريج عن زياد بن .  خمالفة مهام ألصحاب ابن جريج يف إسناده  ـ ٣
وال .  ـ ومل يذكر زياداُ ـ.  ورواه مهام عن ابن جريج عن الزهري.  سعد عن الزهري

فيعل طريق مهام الَّذي انفرد به .  يعرف هذا احلديث من حديث ابن جريج عن الزهري
  . رواه اجلماعة عن ابن جريج نظراً لكثرم وثقتهممبا 

خمالفة مهام ألصحاب ابن جريج يف متنه فقد انفرد بذكر وضع اخلامت عند اخلالء   ـ ٤
وإمنا تتابع أصحابه على روايته .  وليس هذا يف شيء من الروايات الواردة عن ابن جريج

  . )) اُس َخَواِتيَمُهْم َخاَتَمُه َوَطَرَح النََّطَرَح النَِّبيُّ  ((بنحو 

.  أَنه باللفظ الَّذي رواه به مهام ال يعرف من حديث الزهري على كثرة من نقله عنه  ـ ٥
  . وال يعرف من حديث أنس

إن حديث مهام تضمن إثبات حكم تتوافر اهلمم على نقله والعناية به وتكثر حاجة   ـ ٦
نقله إال مهام عن فكيف ال ي.  وضع اخلامت عند دخول اخلالء:  الناس إليه وهو

  . ؟ جريج ابن

 فيما ـمثّ ِإنه مل يرد عن أحٍد من الصحابة ال مرفوعاً وال موقوفاً من غري هذا الطَّريق   ـ ٧
  .  مما يدل على أَنه ال أصل لهـوقفت عليه 

وذا ال يقال عنه وعن احلديث الَّذي .  أَنه ورد من الطَّريق الَّذي رواه منه اجلماعة  ـ ٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/١٠٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .٩/١٠٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١١/٧٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
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٦٩١ 

ماعة بأما حديثان خمتلفان بل مها حديث واحد انقلب أحدمها عن اآلخر رواه اجل
  . )) وضع اخلامت ((واجتمعا يف معىن مشترك وهو .  بداللة أما من رواية ابن جريج
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  . )١( حديث حسن صحيح غريب:  الترمذي حيث قال عنه:  منهم

هذا  ((:   وقال عنه)) املستدرك ((واحلاكم يف  )٢( )) صحيحه ((وابن حبان أورده يف 
والصواب عندي  ((:  وقال املنذري )٣( )) حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

  . )٥( وتبعه أبو الفتح القشريي يف آخر االقتراح )٤( )) تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات
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  . إسنادهثقة رواته وصحة ظاهر   ـ ١

جتويز أن يكون هذا منت آخر غري املنت الَّذي رواه بقية أصحاب ابن جريج قال ابن   ـ ٢
على أن للنظر جماالً يف تصحيح حديث مهام ألنه مبين على أن أصله حديث  ((:  حجر

 يف اختاذ اخلامت وال مانع أن يكون هذا منت آخر غري ذلك املنت وقد الزهري عن أنس 
بان فصححهما مجيعاً وال علَّة له عندي إال تدليس ابن جريج فإن مال إىل ذلك ابن ح

  . )٦( )) وجد عنه التصريح بالسماع فال مانع من احلكم بصحته يف نقدي
وعلته أَنه من رواية مهام عن ابن  ((:  تقويته مبا ورد له من متابعات قال ابن حجر  ـ ٣

:  مهام على ذلك مرفوعاًوقد رواه مع ...  جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات
وقد .  ، والدارقطين )٧( حيىي بن الضريس البجلي وحيىي بن املتوكل وأخرجهما احلاكم

رواه عمرو بن عاصم وهو من الثِّقات عن مهام موقوفاً على أنس وأخرج له البيهقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٤٧( على أحد القولني الواردة عنه وقد سبق ذكرها ص     )١(
   ) .٦٤٧( سبق ص     )٢(
   ) .٦٤٧( سبق ص     )٣(
   ) .١/١٠٨ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(
   ) .١/١٠٨ ( ))رجع نفسه  امل((    )٥(
   ) .٢/٦٧٨ ( )) النكت ((    )٦(
   ) .٢/٦٧٨ ( )) النكت ((    )٧(
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٦٩٢ 

  . )١( )) شاهداً وأشار إىل ضعفه ورجاله ثقات
وسبقه إىل ذلك العراقي .  فرد مهام به وتقويتهفظاهر كالم ابن حجر أَنه يريد نفي ت

وكأن البيهقي ظن أن حيىي بن  ((:  حيث رد تضعيف البيهقي ليحىي بن املتوكل فقال
 وهو ضعيف عندهم وليس هو به إمنا هو باهلي يكىن ـهو أبو عقيل صاحب ية  املتوكل

ال أعرفه فقد عرفه :  ن معني وال يقدح فيه قول اب)) الثِّقات ((بكر ذكره ابن حبان يف  أبا
غريه وروى عنه حنو من عشرين نفساً إال أَنه اشتهر تفرد مهام به عن ابن جريج 

٢( )) أعلم وا( .  
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فظ ، وال يعرف ذا الل هذا احلديث تفرد به مهام بن حيي تفرداً مطلقاً عن ابن جريج  ـ ١
 وقد انكشف تفرد مهام بن حيىي يف هذا احلديث ـ.  من وجه يصح إال من هذا الطَّريق

  .  مما يؤكد أن التفرد مظنة للخطأـ مع كونه ثقة ـعن علَّة يف املنت واإلسناد 

أبو داود والنسائي والدارقطين :  ظهر من الدراسة أن مجعاً من النقّاد أعلوه وهم  ـ ٢
،  ، واحلاكم ، وابن حبان الترمذي:  وقبله آخرون وهم.  وابن القيموالبيهقي والنووي 

  . ، والذَّهيب ، وابن دقيق العيد واملنذري

.  وبعد دراسته تبني أَنه معلول أخطأ فيه راويه املتفرد مهام بن حيي يف إسناده ومتنه   
ن الرد وأن  مع من رده وضعفه ملا سبق ذكره يف قرائـ فيما ظهر يل ـوأن الصواب 
وقد .  وأن من صححه بىن على سالمة ظاهر إسناده.  التفرد واملخالفة:  أقواها هي

هذا حديث  ((:  وأما قول الترمذي بعد خترجيه له ((:  أشار العراقي إىل ذلك يف قوله
حسن صحيح غريب فإنه أجرى حكمه على ظاهر اإلسناد وقول أيب داود والنسائي 

وهذا إسناد ظاهره الصحة وقد اغتر به احلاكم  ((:  وقال األلباين.  )٣( )) أوىل بالصواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٠٨ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
 وأما متابعة ((: بقوله  ) ٢/٦٧٨ ( )) النكت ((وتعقبه ابن حجر يف  ) . ١٠٦: ص  ( )) التقييد واإليضاح ((    )٢(

ال أعرفه أراد به جهالة عدالته ال جهالة عينه : قد تفيد لكن قول حيىي بن معني حيىي بن املتوكل عن ابن جريج ف
   .))فال يعترض عليه بكونه روى عنه مجاعة فإن جمرد روايتهم عنه ال تستلزم معرفة حاله 

   ) .١٠٦: ص  ( )) التقييد واإليضاح ((    )٣(



æìnÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٦٩٣ 

  . )١( )) ، ووافقه الذَّهيب )) صحيح على شرط الشيخني ((:  فقال

 على ما أشار إليه ابن ـأن قرينيت التفرد واملخالفة ومها أشهر القرائن الدالة على العلّة   ـ ٣
قد ضعف النظر إليهما وغلب عليهما النظر إىل ظاهر  مل يعمل مبدلوليهما وـ )٢( الصالح

مما يشري إىل أن معامل .  اإلسناد عند غالب من صحح هذا احلديث وغالبهم من املتأخرين
  . النقد عند املتأخرين حصل فيها شئ من التغري مقارنة مبا عند املتقدمني

:   أَنه حديث منكر وقالـ )٣(  وهو ثقةـأطلق أبو داود على ما تفرد به مهام بن حيىي   ـ ٤
  :  وهذا فيه أمور)) مل يروه إال مهام ((

بداللة أَنه قرنه .  أَنه ضمن حكاية التفرد اإلعالل ومل يرد به جمرد الوصف   � أ 
  . بالنكارة

أن املنكر عند أيب داود يطلق على ما تفرد به الثِّقة إذا غلب على الظن أو جزم    � ب 
وال يشترط إلطالق النكارة عنده املخالفة وال ضعف .  رد بهبأنه أخطأ فيما تف

  . املتفرد

والوهم فيه :  بل يعين اخلطأ بداللة قوله.  )٤( التفرد املطلق:  أَنه ال يعين باملنكر   � ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٩/١٣ ( )) ضعيف سنن أيب داود ((    )١(
  
 ويستعان على إدراك العلّة بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع ((: يف قوله  ) ٥٣: ص  ( ))ديث  علوم احل((    )٢(

   .))قرائن تنضم إىل ذلك 
 . ))مهام يضبط ضبطاً جيداً :  مسعت أمحد قال (( ) : ٣٣٥: ص  ( )) سؤاالته لإلمام أمحد ((قال أبو داود يف     )٣(

 وليس من حد الثِّقة أنة ال خيطئ. نكر ألنه يضعفه بل ألنه رأى إنه من أخطائه ويظهر أنه مل يطلق على حديثه بأنه م
.  

 املنكر أطلقه أمحد بن حنبل ومجاعة على (( ) : ٤٥٩: ص  ( )) هدي الساري ((قال احلافظ ابن حجر يف     )٤(
 ) : ٤١٢/ص ( ))اري  هدي الس(( وقال أيضاً ))... احلديث الفرد الَّذي ال متابع له فيحمل هذا على ذلك 

وأبو داود هو تلميذ اإلمام أمحد وحري أن يتابعه يف  . ))أمحد وغريه يطلقون املناكري على األفراد املطلقة  ((
والذي ظهر يل من هذا البحث أن املنكر يطلق على احلديث الفرد تفرد به ثقة أو غريه إذا ظهر . اصطالحه 

وعلى هذا فأبو داود ال يطلق املنكر .  إذ أن التفرد مظنة اخلطأ غالباً للناقد أو غلب على ظنه وقوع اخلطأ فيه
وقد . رد عدم وجود املتابع ، بل يطلق املنكر على التفرد إذا الح له ضعف املتفرد أو ظهرت له فيه علَّة 

 آخر ومنت أن احلديث معروف عن ابن جريج بإسناد: يصرح ا كما فعل يف هذا احلديث حيث ذكر منها 
  . وال يذكر موجب اإلنكار )) حديث منكر ((: وقد يكتفي بقوله . آخر 
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٦٩٤ 

  . )١( )) من مهام

 ا وعبدتفرد مل خيالف فيه من تفرد به كتفرد مالك :  التفرد نوعان ((:   قال ابن القيمـ ٥
وتفرد خولف فيه .  وأشباه ذلك) وقد سبق أن ذكرمها ( ابن دينار ذين احلديثني 

  إن النيب:  املتفرد كتفرد مهام ذا املنت على هذا اإلسناد فإن الناس خالفوه فيه وقالوا
  . احلديث...  اختذ خامتاً من ورق

 يرو هذا عن ابن جريج وتفرد فلو مل.  فهذا هو املعروف عن ابن جريج عن الزهري
 بن دينار وحنوه فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم ا مهام حبديثه لكان نظري حديث عبد

  . )) إمهاله

هذه الروايات كلها تدل على غلط مهام فإا جممعة على أن احلديث إمنا هو  ((:  وقال
ء فهذا هو الَّذي حكم ألجله يف اختاذ اخلامت ولبسه وليس يف شيء منها نزعه إذا دخل اخلال

واملصحح له ملا مل ميكنه دفع هذه العلّة حكم .  هؤالء احلفاظ بنكارة احلديث وشذوذه
؟ ولعل الترمذي موافق  بغرابته ألجلها فلو مل يكن خمالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته

ة وهي الَّيت منعت أبا للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغربه هلذه العلّ
  . )) ، فال يكون بينهما اختالف بل هو صحيح السند لكنه معلول داود من تصحيح متنه
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 بن ا أن تفرد مهام بن حيي ولو مل خيالف ليس كتفرد مالك وعبد:  املالحظة األوىل
رد ألنَّ حاله ال حتتمل التفرد وإن مل فإن حاله ليس كحاهلما وقد ينكر على املتف.  دينار
فإنه قد ينكر على صاحب الطبقة النازلة ما ال ينكر .  وطبقته نازلة مقارنة بطبقتهما.  خيالف

  . )٢( على املتفرد يف الطبقات العليا

ألنه إن .   حتتاج إىل مزيد تدقيق)) صحيح السند لكنه معلول ((:  قوله:  املالحظة الثانية
ان مهام أخطأ يف سنده فجعله عن ابن جريج عن الزهري وأسقط زياد بن سعد فال يطلق ك

وإن كان املراد أن مهاماً عن ابن جريج عن الزهري عن أنس سند .  )) صحيح السند ((عليه 
رجاله كلهم ثقات فال يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون يف الواقع روى عمن فوقه يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٤٧( سبق ص     )١(
   ) .٧٨ ـ ٧٧: ص (  للذهيب )) املوقظة ((: ينظر     )٢(
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٦٩٥ 

ميكن أن يكون روى عنه حديثاً آخر غري املذكور فال يقال فيه صحيح و.  سلسلة اإلسناد
صحيح السند  ((:  ولعل مراده بقوله.  اإلسناد إال إذا روى الثِّقة عن الثِّقة ذلك احلديث بعينه

أن هذا السند على هذا النحو ورد منه أحاديث صحيحة أو أم ثقات :  )) لكنه معلول
وعلى كل فليست هذه طريقة أئمة هذا الشأن فيما ظهر .  عرفت رواية بعضهم عن بعض

يل من صنيعهم إذ أم حيكمون على احلديث بالنكارة واخلطأ إذا ورد خطأ يف املنت أو 
 البن )) علل احلديث ((اإلسناد واألمثلة أكثر من أن حتصى ومن أراد الوقوف عليها فلرياجع 

  . أيب حامت وغريه

كحال ابن حجر يف .  د متجاذباً عند الناقد بني القبول والرد قد يكون احلديث الفرـ ٦
  . احلديث هذا

للنظر جماالً  ((:  وقال يف موضع آخر.  )١( )أخرجه األربعة وهو معلول : (  فقد قال عنه
 يف اختاذ اخلامت يف تصحيح حديث مهام ألنه مبين على أن أصله حديث الزهري عن أنس 

 منت آخر غري ذلك املنت وقد مال إىل ذلك ابن حبان فصححهما وال مانع أن يكون هذا
مجيعاً وال علَّة له عندي إال تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فال مانع من 

  . )٢( )) احلكم بصحته يف نقدي

مع أن .  أَنه جوز أن يكون هذا منت آخر:  ولعل الَّذي جعله يقول بإمكان تصحيحه
  . حدسندمها وا

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .اطارق عوض :  ـ حتقيق ٧٦: ص  ( )) بلوغ املرام ((    )١(
   ) .٢/٦٧٨ ( )) النكت ((    )٢(



  

٦٩٦  

æìnÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
الرمحن بن  حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد:   )١١٤١ رقم ٣/٤٤٧( قال الترمذي 

 حدثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن يك عن أيب هريرة عِن مهدي
يبالن َيْعِدْل َبْيَنُهَما ؛ َجاَء َيْوَم ِإَذا َآاَن ِعْنَد الرَُّجِل اْمَرَأَتاِن َفَلْم ((:   قال 

   .)) اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َساِقٌط

ورواه هشام الدستوائي عن .  وإمنا أسند هذا احلديث مهام بن حيىي عن قتادة ((:  وقال
ومهام .  وال نعرف هذا احلديث مرفوعاً إال من حديث مهام.  كان يقال:  قتادة قال

  . )) حافظ ثقة

א א : א
  . )٢( وبقية رواته ثقات.  )١( )) مهام بن حيىي بن دينار العوذي البصري ثقة رمبا وهم ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٢١٢٦  رقم٢/٥٨٢( والدارمي ،  ) ٢١٣٣ رقم ١/٦٤٨( احلديث أخرجه أبو داود 
ي يف والنسائ.   )٢٤٥٤ رقم ٣٢٢:  ص ( )) مسنده (( وهو يف ـعن أيب الوليد الطيالسي 

ومن طريقه  ) ٨٨٣٩ رقم ٨/١٥٠ ( )) الكربى ((ويف  ) ٣٩٤٢ رقم ٧/٦٣ ( )) اتىب ((
الرمحن بن  عن عمرو بن علي عن عبد ) ١٨٨٨ رقم ١٠/٤١ ( )) احمللى ((ابن حزم يف 

  . مهدي

)  ٤٢٠٧ رقم ١٠/٧ ( )) صحيحه (( حبان يف وابن ) ١٩٦٩ رقم ١/٦٣٣( وابن ماجه 
  . أخربنا وكيع:  إبراهيم قالمن طريق إسحاق بن 

  . حدثنا وكيع وز:  قال ) ١٠٠٧١ رقم ٢/٤٧١( وأمحد 

  . ـ يعين بن هارون ـحدثنا يزيد :  قال ) ٧٩١٨ رقم ٢/٢٩٥( وأمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٦٩٧ 

  . حدثنا ز وعفان:  قال ) ٨٥٤٢ رقم ٢/٣٤٧( وأمحد 

:  المن طريق عفان وحممد بن سنان وق ) ٢/١٨٦ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف 
  . ووافقه الذَّهيب.  صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((

، ووكيع وز ويزيد بن هارون  ، وأبو الوليد الطيالسي الرمحن بن مهدي عبد( كلهم 
  . عن مهام بن حيىي به) وعفان وحممد بن سنان 

אאא W 
 ومل أقف عليه مرفوعاً من ـفت عليه  فيما وقـمل يتابع مهاماً يف رفع هذا احلديث أحد 

كما مل أقف له على شاهٍد  )١( حديث أيب هريرة من غري هذا الطَّريق فصح تفرده به
  . بلفظه صحيح

  . إال أَنه ورد له شاهد ضعيف من حديث أنس

من طريق حممد بن  ) ١٦٧٣ رقم ٢/٢٧١ ( )) تأريخ أصبهان ((أخرجه أبو نعيم يف 
 ـ  اقال رسول :  احلميد عن ثابت عن أنس قال  ثنا شعبة عن عبداحلارث احلارثي

  . )٢( ـوذكره 

  . )٣( ليس بشيء:  حممد احلارثي قال عنه ابن معني:  وفيه

 َآاَن َيْقِسُم َبْيَن َأنَّ النَِّبيَّ  ((وورد يف العدل بني النساء حديث عائشة 
 َهِذِه ِقْسَمِتي ِفيَما َأْمِلُك ، َفَال َتُلْمِني اللَُّهمَّ: ِنَساِئِه َفَيْعِدُل ، َوَيُقوُل 
  . ـ )٤(  ، إال أَنه معلول)) ِفيَما َتْمِلُك َوَال َأْمِلُك

 ٢/١١٥ ( )) علله ((وابن أيب حامت يف  ) ٢١٣٤ رقم ١/٦٤٨( وقد أخرجه أبو داود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تفرد به ((: وقال  ) ٤٩٨٧ رقم ٥/١٥٦ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((ذكر الدارقطين هذا احلديث يف     )١(

متروك : عباد بن صهيب : قلت .  ـ أي عن النضر ـ ))عباد بن صهيب عن سليمان التيمي عن قتادة عنه 
   ) .٢/٣٦٧ ( )) ميزان االعتدال (( كما يف

ومل حيكما  ) ٣/٢١٤( )) نصب الراية ((والزيلعي يف  ) ٣/٢٠١ ( )) التلخيص احلبري ((ذكره ابن حجر يف     )٢(
  .عليه بشيء 

   ) .٣/٥٠٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
  .تفرد محاد بن سلمة به مرفوعاً وخمالفته : ومن مجلة ما أعله به     )٤(
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٦٩٨ 

وقال .  عيلمن طريق موسى بن إمسا ) ٢/١٨٧ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ١٢٧٩رقم 
  . ووافقه الذَّهيب.  )) صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ((:  احلاكم

:  ص(  ترتيب القاضي ـ )) العلل الكبري ((ويف  ) ١١٤٠ رقم ٣/٤٤٦( والترمذي 
  . عن ابن أيب عمر عن بشر بن السري ) ٤٤٨

 ٨٨٤٠ رقم ٨/١٥٠ ( )) الكربى ((ويف  ) ٣٩٣٤ رقم ٧/٦٤ ( )) اتىب ((والنسائي يف 
  . من طريق يزيد بن هارون ) ١٩٧١ رقم ١/٦٦٣( وابن ماجه ) 

عن محاد بن سلمة عن ) موسى بن إمساعيل وبشر بن السري ويزيد بن هارون ( كلهم 
  .  عن عائشة بهـ هو اخلطمي ـ بن يزيد ا أيوب عن أيب قالبة عن عبد

أخربنا إمساعيل بن :  قال ) ٨/١٦٨ ( )) الطبقات الكربى ((وأخرجه ابن سعد يف 
 َآاَن َيْقِسُم َبْيَن ِنَساِئِه  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل ((إبراهيم عن أيوب عن أيب قالبة 

  .  بن زيدا هو عبد:  وأبو قالبة.   وذكرهـ )) َفَيْعِدُل

  . )١( اجلرمي ثقة فاضل كثري اإلرسال

  . وقد تتابع مجع من النقّاد على إعالله باإلرسال

رواه محاد بن زيد :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  )) العلل ((رمذي يف قال الت
  . )٢( )) عن أيوب عن أيب قالبة مرسالً

حديث عائشة هكذا رواه غري واحد عن محاد بن سلمة  ((:  )) سننه ((وقال الترمذي يف 
 ))  َآاَن َيْقِسُميَّ َأنَّ النَِّب (( بن يزيد عن عائشة ا عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد

.  

 َأنَّ النَِّبيَّ  (( ـ مرسالً ـ عن أيوب عن أيب قالبة ـ وغري واحد ـورواه محاد بن زيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن زيد وبني من روى عنه ـ يف حديث محاد اويالحظ التقارب بني اسم أيب قالبة عبد  . )) التقريب ((    )١(

  . بن يزيد ـ فيمكن أن يقع بينهما االشتباه ابن سلمة ـ عبد 
 ) ٢/٦٦ ( )) الدراية ((وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف  ) . ٤٤٨: ص (  ـ ترتيب القاضي )) العلل الكبري ((    )٢(

 إال أن البخاري صوب أنه من رواية محاد عن أيوب عن أيب ((:  وقال ))...  من كان له امرأتان ((حديث 
ووقع  . ))...  اللهم هذا قسمي ((: فالبخاري قال هذا القول على حديث عائشة .  وهذا وهم ))قالبة مرسالً 
  .البن حجر كالذي وقع  ) ٣/٢١٤ ( )) نصب الراية ((للزيلعي يف 
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٦٩٩ 

  . )١( ))  وهذا أصح من حديث محاد بن سلمة)) َآاَن َيْقِسُم

  . )٢( )) ال أعلم أحداً تابع محاداً على هذا ((:  وقال أبو زرعة الرازي

  . )٣( )) أرسله محاد بن زيد ((:  وقال النسائي

وقد رواه عبد الوهاب الثقفي وابن علية عن أيوب عن  ((:  )) العلل ((وقال الدارقطين يف 
 يبأيب قالبة أَنَّ الن ٤( )) واملرسل أقرب إىل الصواب:   وقالـ وذكره ـ( .  

صحيح على  ((:  وعليه جرى احلاكم فقال.  وهذا إسناد ظاهره الصحة ((:  قال األلباين
فقد اتفق ...  لكن احملققني من األئمة أعلوه...   ووافقه الذَّهيب وابن كثري)) شرط مسلم

على إرساله وكل منهما أحفظ وأضبط من محاد بن  )٥( محاد بن زيد وإمساعيل بن عليه
  . )٦( )) سلمة فروايتهما أرجح عند املخالفة السيما إذا اجتمعا عليه

واملعىن الَّذي انطوى عليه .  يث عائشة ال يصح شاهداً حلديث البابوذا يتبني أن حد
 أخص يف معناه من النصوص الواردة يف تعاهد العدل )) جاء وشقه مائل ((حديث 

  . الزوجات بني

sí†§a@aˆç@òíaëŠi@óî°@åi@âbàç@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

ر الترمذي إىل أن له علَّة وإن وأشا.   هذا احلديثـ البخاري ومسلم ـمل خيرج الشيخان 
حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد  ((:   قال)) العلل ((فبعد أن أخرجه يف .  مل يرجح إعالله ا

 فذكر حنو ـإذا كان عند الرجلني امرأتان :  كان يقال:  األعلى عن سعيد عن قتادة قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٤٤٦ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
  
روى ابن عليه :  قلت ((: وقال ابن أيب حامت عقبه )  ـ الدباسي ١٢٧٩ رقم ٢/١١٥ ( )) علل احلديث ((    )٢(

  . احلديثَ مرسالً ))...  يقسم بني نسائه  اعن أيوب عن أيب قالبة قال كان رسول 
   ) .٨٨٤٠ رقم ٨/١٥٠ ( )) الكربى ((و  ) ٣٩٣٤رقم  ٧/٦٤ ( )) اتىب ((يف     )٣(
   ) .٣/٢١٥(  للزيلعي )) نصب الراية ((    )٤(
  .وكذا عبد الوهاب الثقفي : قلت     )٥(
 ))ولكن احملققني من األئمة أعلوه ...  إسناده ظاهره الصحة ((: قوله : قلت  ) ٧/٨٢ ( )) إرواء الغليل ((    )٦(

  . جهود األئمة املتقدمني الَّذين هم أئمة هذا الشأن بال منازع منهج سديد إذ به حتفظ
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٧٠٠ 

 )) سننه ((وسبق أَنه قال يف .  )١( )) حديث مهام أشبه وهو ثقة حافظ:  وقال...  حديث مهام
وال نعرف هذا احلديث .  كان يقال:  ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال ((:  حنوه وفيه

  . )) مرفوعاً إال من حديث مهام

خالفا مهاماً يف رفعه وذكرا عن قتادة أَنه  )٢( فيؤخذ من جمموع قوليه أن سعيداً وهشاماً
  .  أي وال يسنده)) كان يقال ((:  كان يقول

، وال   إال أبو هريرةال نعلم رواه عِن النيب  ((:  وأعل البزار هذا احلديث بالتفرد فقال
  . )٣( )) طريقاً عنه إال هذا الطَّريق

هو خرب ثابت لكن علته أن مهاماً تفرد به وأن هشاماً رواه  ((:  احلق اإلشبيلي وقال عبد
  . )٤( )) كان يقال:  عن قتادة فقال

א מ א א א : א

  . تفرد مهام برفعه عن قتادة تفرداً مطلقاً  ـ ١

ومها أثبت الناس يف قتادة .  ، وسعيد بن أيب عروبة خالفه يف الرفع هشام الدستوائي  ـ ٢
  . انالرازي )٧( وأبو حامت )٦( وكذا قاله أبو زرعة )٥( على ما قاله ابن أيب خيثمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٤٩: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
 يتوافق مع )) السنن ((مما ظهر يل من صنيع الترمذي أن كالمه عادة يف  ) ٣/٤٤٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(

 عن سعيد عن قتادة ((:  قال )) العلل ((ففي .  املخالفة ويف هذا املوضع بالذات فيه بعض . )) العلل ((كالمه يف 
فيحتمل أن الَّذي خالف مهاماً هو هشام الدستوائي إذ مل أجد .  عن هشام عن قتادة ((:  قال ))السنن  (( ويف ))

 هشام  عن((:  بل ذكروا قوله )) عن سعيد ((األئمة الَّذين تكلموا على هذا احلديث ذكروا عن الترمذي قوله 
 ) ٣/٢١٤ ( )) نصب الراية (( و الزيلعي يف ٣/٢٠١ ( )) التلخيص احلبري (( منهم عبد احلق ـ كما يف ))... 

مثّ إن سعيد أيب عروبة من أثبت الناس يف قتادة ـ على ما ذكره يف  ) ٦/٢٤٣ ( )) النيل ((والشوكاين يف 
 مثّ إن حديث سعيد هذا من رواية عبد األعلى عنه وقد مسع . فلو خالف مهاماً لكثر ذكر خمالفته ))التقريب  ((

   ) .٢/٥٦٨) ( شرح علل الترمذي ( منه قبل االختالط ومساعه منه صحيح 
   ) .٣/٢١٤ ( )) نصب الراية ((    )٣(
  . هاشم ـ ويف العبارة تصحيف ا من النسخة اليت صححها عبد ٣/٢٠١ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(
   ) .٤/٦٣ ( ))ذيب التهذيب  ((    )٥(
   ) .٤/٦٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .١١/٤٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
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٧٠١ 

كان حيىي بن سعيد ال :  قال عمرو بن علي.   يف حفظه شيءـ مع توثيقه ـومهام   ـ ٣
مهام حفظه  ((:  وقال يزيد بن زريع.  )١( الرمحن حيدث عنه حيدث عن مهام وكان عبد

  . )٢( )) رديء وكتابه صاحل
ن عليه فتفرده برفع هذا احلديث وخمالفته ملن هو أثبت منه تشريان إىل أَنه ال يؤم   

  . وكونه ثقةً ال تكفي يف تصحيح كل حديث يرويه.  اخلطأ فيه

، بل وال يعرف من حديث النيب  مثّ إن هذا احلديث ال يعرف من حديث أيب هريرة  ـ ٤
 قلةـ على ما قاله البزار ـ إال من هذا الطَّريق؟  فأين عنه الن .  

والتفرد يف هذه الطبقة .  )٣( ألئمةإذ هو من طبقة شيوخ ا.  نزول طبقة الراوي املتفرد  ـ ٥
 من املكثرين الَّذين اعتىن الناس ـ وهو قتادة ـمثّ إن شيخه الَّذي تفرد عنه  )٤( رمبا يستنكر
  . حبديثهم

  : وقد قبله بعض أهل العلم وصححوه

  . )٥( )) وحديث مهام أشبه وهو ثقة حافظ ((:  الترمذي يف ظاهر قوله:  منهم

،  )١٠( ، والذَّهيب )٩( ، وابن كثري )٨( احلق ، وعبد )٧( ، وابن حزم )٦( موابن حبان واحلاك
وإسناده على شرط الشيخني قاله  ((:  وقال ابن حجر.  )١( ، والسيوطي )١١( وابن امللقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١/٦٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .١١/٦٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٠٤ ـ ٣٠/٣٠٢(  للمزي )) ذيب الكمال ((كما هو ظاهر من ترمجته يف     )٣(
   ) .٧٧: ص  ( ))ملوقظة  ا((    )٤(
  .وهذا ليس تصحيحاً صرحياً وإمنا يفيد تقويته له  ) . ٦٦١( سبق ص     )٥(
   .)) التخريج ((كما سبق يف     )٦(
  .خرب ثابت : وقال عنه  ) ١٠/٦٥ ( )) احمللَّى ((    )٧(
   ) .٦٦٢( سبق ص     )٨(
   ) .٦٦١( سبق ص     )٩(
   ) .٦٥٩( سبق ص     )١٠(
 ـ )) ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث مهام ((: ـ عقيب قول الترمذي : وقال  ) ٢/٣٩٠ ( )) حتفة احملتاج ((    )١١(

وكذا قال صاحب : على شرط الشيخني : هو ثقة باإلمجاع صححه ابن حبان واحلاكم وقال : ت  قل((: 
  .يعين به ابن دقيق العيد :  قلت ))إنه على شرطهما : االقتراح 
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٧٠٢ 

هو خرب :  احلق وقال عبد )٢( ، واستغربه الترمذي مع تصحيحه احلاكم وابن دقيق العيد
وهذه علَّة غري قادحة ولذلك تتابع  ((:  قال األلباين )٣( ))  تفرد بهثابت لكن علته أن مهاماً
  . )٥( صحيح:  وقال عنه )٤( )) العلماء على تصحيحه

áaìÓc@åß@ŠèÄí@bàîÏ@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . أن راويه املتفرد به ثقة حافظ  ـ ١

ح يف أَنه من أحاديث الترغيب والترهيب الَّيت يتسام:  ميكن أن يضاف إىل هذا  ـ ٢
، وهو موافق  )٦( مثّ إن العدل بني الزوجات ورد من فعله .  روايتها بعضهم

  . الشريعة ألصول

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

رواية املتفرد به ثقة إال أَنه خالفه يف شيخه من هو أوثق منه بل خالفه أثبت أصحاب   ـ ١
ولعل هذا هو الَّذي جعل .   عروبة وهشام الدستوائيسعيد بن أيب:  شيخه ومها

:  الشيخني يتجنبان روايته وأشار الترمذي إىل هذه املخالفة بعد أن حكى التفرد يف قوله
  . )٧( )) كان يقال:  ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال ((

يرد ما احلديث وال يلزم أن .  يرى الترمذي أن املخالفة والتفرد قرينتان على الرد  ـ ٢
ويؤخذ هذا من صنيعه فقد ذكر املخالفة والتفرد ومع .  إذا عورضتا مبا هو أقوى منهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   .)) صحيح ((: وقال عنه  ) ٨٢٦ رقم ١/٤٣٠ ( )) فيض القدير ((    )١(
بة إال أن يكون مراده حكاية التفرد مثّ إن الترمذي وليس فيها ذكر للغرا. سبقت عبارة الترمذي أعاله     )٢(

خالف ما أوردناه  ) ٩/٣٠٥ ( )) حتفة األشراف ((يصححه وإمنا وثق راويه فحسب ومل يذكر املزي يف  مل
  .فاهللا أعلم .  أعاله

   ) .٣/٢٠١ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
   ) .٧/٨١ ( )) إرواء الغليل ((    )٤(
   .))نفسه  املرجع ((    )٥(
 ال يفضل بعضنا  اكان رسول :  يا ابن أخيت ((:  عنها لعروة بن الزبري اومن ذلك قول عائشة رضي     )٦(

 صحيح ((وقال األلباين يف . ـ وغريه  ) ٢١٣٥ رقم ١/٦٤٩(  أخرجه أبو داود ))... على بعض يف القسم 
  . ووافقه الذهيب )) صحيح ((: قال احلاكم  و)) إسناده حسن صحيح (( ) : ٦/٣٥٢ ( ))سنن أيب داود 

   ) .٦٥٨( سبق ص     )٧(
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٧٠٣ 

فكأنه رجح القبول حلال الراوي .  )١( )) حديث مهام أشبه وهو ثقة حافظ ((:  هذا قال
،  لردكما يؤخذ من هذا أَنه يراعي قرائن القبول وا.  وأنه حيتمل ما تفرد به ولو خولف

  . ويقارن بينها

،  ، وابن حزم ، واحلاكم  ابن حبان: وقد قبله طائفة غيره من أهل العلم وهم  ـ ٣
.  ، واأللباين ، والسيوطي ، وابن حجر ، وابن امللقن ، والذَّهيب ، وابن كثري احلق وعبد

ار إليهما فدل قبول هؤالء العلماء له على عدم اعتبار دالليت املخالفة والتفرد اللتني أش
وعليه فالترمذي مع قبوله هلذا احلديث أقرب يف منهجه النقدي حينما أشار .  الترمذي

  . إىل التفرد واملخالفة من منهج هؤالء الَّذين قبلوه ومل يعتدوا اتني القرينتني

  :  يالحظ عليه ما يليـ غري الترمذي ـأن تصحيح من صححه   ـ ٤

ملعدودين من املتأخرين عن زمن النقّاد كلهم ممن جاء بعد الترمذي وهم من ا   � أ 
  . الكبار أئمة هذا الشأن الَّذين أدركوا زمن التدوين

أن منهم من عرف بالتصحيح على ظاهر اإلسناد كابن حبان واحلاكم    � ب 
  . وغريمها

.   واملخالفةـ ٢.   التفردـ ١:  ذكر الترمذي ثالث قرائن للقبول والرد وهي   � ج 
  . وي املتفردوثقة الرا ـ ٣

  : فتردد يف كالم بعض هؤالء العلماء املصححني ثقة الراوي املتفرد ومن ذلك

وإسناده على شرط  ((:  وقال ابن حجر.  )) هو ثقة باإلمجاع ((:  قال ابن امللقن
  . )) الشيخني قاله احلاكم وابن دقيق العيد

هو خرب ثابت لكن علته أن مهاماً تفرد  ((:  احلق باإلشارة إىل التفرد يف قوله وانفرد عبد
وهذه علَّة غري قادحة  ((:  ففهم األلباين أَنه يشري إىل إمكانية إعالله ا فتعقيه بقوله.  )) به

  . )) ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه

  . ـ فيما وقفت عليه من كالمهم ـأما املخالفة فلم يذكرها منهم أحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٤٩: ص  ( )) العلل الكبري ((    )١(
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٧٠٤ 

املخالفة والتفرد واللتان نص عليهما :  شهر قرائن الرد ومهاأن أ:  ومن هنا نالحظ
مما يعين أن حال .  )) ثقة الراوي املتفرد ((:  الترمذي اختفتا تدرجيياً وبقيت قرينة القبول

الراوي غلب النظر إليه وضعف النظر إىل ما صاحبه من قرائن أخرى كانت مراعاة عند 
  .  فال يستغرب تتابع هؤالء على تصحيحه. األئمة املتقدمني

 ظهر أن تتابع هؤالء العلماء على تصحيحه كان مبثابة قرينة قبول إضافية أشار إليها ـ ٥
 علَّة غري قادحة ولذلك تتابع العلماء على ـ أي التفرد ـوهذه  ((:  األلباين يف قوله

يز على ثقة الراوي وإمهال  مع التركـفأخفى هذا التتابع على تصحيحه  )١( )) تصحيحه
  .  ما انطوى عليه هذا احلديث من علَّةـقرينيت التفرد واملخالفة 

 كشفت دراسة هذا احلديث عن سبب املخالفة بني األئمة املتقدمني ومن جاء بعدهم ـ ٦
وأنه نتج عن أن الركائز الَّيت بىن عليها املتقدمون نقدهم قد اعتراها بعض التغيري ومن 

فالتفرد عند املتقدمني يدل على العلّة وقد يكتفى .  أبرز ذلك ما اعترى التفرد واملخالفة
مل يتابع  (( أو )) مل يروه إال فالن ((:  به تعليالً للحديث لوضوح العلّة من ورائه فيقال

  أو)) هو ثقة باإلمجاع ((:  فأضعفت هذه القرينة مبثل قول بعضهم.   أو حنو ذلك)) عليه
 وكان ينبغي أن يعلم أن األئمة مل ينصوا عليها لغري فائدة كيف )) هذه علَّة غري مؤثرة ((

وال شك أن معارضتها مبثل هذا القول فيه إضعاف هلذه األداة .  وقد كثرت يف كالمهم
  . الَّيت كانت تدل على اخلطأ وتبينه

، فال يستغرب مع   إذا تفردكما أن املخالفة علَّة مؤثرة تدل كثرياً على وهم املخالف
غياب هذه األدوات واالكتفاء بثقة الراوي أن خيتلف منهج النقد بني املتقدمني واملتأخرين 

ولعل هذا هو مستند من .  ضرورة ضعف األدوات عند املتأخرين وقصورها عما كانت عليه
اء بأحكام منع التصحيح يف األزمان املتأخرة وقال بإغالق باب االجتهاد واالكتف

  . )٢( املتقدمني األئمة

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٦٤( سبق ص     )١(
   ) .١/٢٧٠ ( : البن حجر )) النكت على كتاب ابن الصالح ((    )٢(
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٧٠٥ 

  



  

٧٠٦  

æìnÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
  .  )٢٨٨٩ رقم ٣/٤١٣ ( )) األوسط ((قال الطرباين يف 

 بن رجاء املكي عن ا حدثنا عبد:  حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعد بن زنبور قال
اْلَحَالُل َبيٌِّن  ((:   اقال رسول :  عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال

   .)) ...َواْلَحَراُم َبيٌِّن ، َوَبْيَنُهَما ُشُبَهاٍت ، َفَمِن اتََّقاَها َآاَن َأْنَزه ِلِديِنِه 

  . )) ا  إال عبدا مل يرو هذا احلديث عن عبيد ((:  وقال

א א : א
ة تغري حفظه قليالً من صغار  بن رجاء املكي أبو عمران البصري نزيل مكة ثقا عبد ((

  . )٢( وبقية رجاله ثقات )١( )) ر م د س ق.  الثامنة مات يف حدود التسعني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن أبيه عن أمحد )  الدباسي ـ ١٨٨٧ رقم ٢/٤٠٧ ( )) علله ((أخرجه ابن أيب حامت يف 
 )) الصغري (( والطرباين يف ) ٢/٢٥٢ ( )) الضعفاء ((والعقيلي يف .  ابن شبيب بن سعيد

سعد بن زنبور ( كلهم .  إبراهيم بن حممد الشافعي:  من طريق ) ٣٢ رقم ٣١:  ص (
.   بن رجاء املكي بها عن عبد) وأمحد بن شبيب بن سعيد وإبراهيم بن حممد الشافعي 

  . )٤( وصاحباه صدوقان.  )٣( )) جمهول ((:  وسعد بن زنبور

אאא W 
.   بن عمرا  بن رجاء يف رواية هذا احلديث عن عبيدا مل أقف على من تابع عبد

  .  بن رجاء بها وهذا يؤكد صحة تفرد عبد.  وكذلك مل أقف عليه من حديث ابن عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٣٦٧ رقم ٤/٨٣ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
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٧٠٧ 

 ، )١( ، وعنه أخرجه البخاري وهذا احلديث مشهور من حديث النعمان بن بشري
 من حديث ابن عمر وقد روي عِن النيب  ((:  جب ، وغريمها قال ابن ر)٢( ومسلم
بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس وحديث النعمان أصح أحاديث  وعمار
  . )٣( )) الباب

†jÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß sí†§a@aˆèi@õbu‰@åi@éÜÛa Z@ @

ومنهم من .   رجاء بنا مل يتداول أهل العلم هذا احلديث مع ثقة راويه املتفرد به عبد
حتفظ عن :  ـ يعين اإلمام أمحد ـ ا قلت أليب عبد ((:  صرح بإعالله فقد قال ابن هانئ

اْلَحَالُل َبيٌِّن  ((:   قال عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النيب ا  بن رجاء عن عبيدا عبد
:  ا وقال يل أبو عبد.  شيءهذا حديث منكر ما أرى هذا ب:   فقال)) ...َواْلَحَراُم َبيٌِّن 

إن ابن رجاء هذا زعم أن كتبه كانت ذهبت فجعل يكتب من حفظه ولعله توهم 
وورد عنه ما يدل على أَنه قوى حال راويه مع إنكاره حلديثه فقد قال األثرم .  )٤( )) هذا

 ـمرفوعاً  ـ عن نافع عن ابن عمر ا  بن رجاء عن عبيدا حتفظ عن عبد:  قلت ألمحد
  . )٥( )) ا هذا منكر لعله توهم مثّ حسن أمحد أمر عبد ((:   ؟ فقال)) ... اْلَحَالُل َبيٌِّن ((

وهذا ) املكرب (  بن عمر ا ورآه أبو زرعة وأبو حامت الرازيان من حديث عبد
بن أيب فقد فال ا.  )٧( )) ثقة ثبت (( بن عمر ا ال من حديث أخيه عبيد )٦( )) ضعيف ((

 ـ بن رجاء ا وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أمحد بن شبيب بن سعيد عن عبد ((:  حامت
:  هكذا حدثنا أمحد من حفظه مثّ رجع أمحد بن شبيب عنه فقال:   قال أبو زرعةـوذكره 
ومسعت أيب وحدثنا عن  ((:  وقال ابن أيب حامت أيضاً )٨( ))  بن عمر وهو الصحيحا عن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٤٦ رقم ٢/٧٢٣( ،  ) ٢٥٢ رقم ١/٢٨(     )١(
   ) .١٥٩٩ رقم ٣/١٢١٩(     )٢(
   ) .٦٦: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٣(
   ) .٢/٢٥٢(  للعقيلي ))ضعفاء  ال((    )٤(
   ) .٢/٤٢١ ( )) ميزان االعتدال ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
   .)) املرجع نفسه ((    )٧(
  ) . ـ الدباسي ١٩٢٣ رقم ٢/٤٢٢ ( )) علل احلديث ((    )٨(
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٧٠٨ 

مثّ كتب إلينا  ((:   قال أيبـ وذكره ـ بن رجاء املكي ا د بن شبيب بن سعيد عن عبدأمح
  . )١( ))  بن عمرا اجعلوا هذا احلديث عن عبد:  أمحد بن شبيب بن سعيد

א מ א א א : א

على ما ذكره .  لعله تومهه، ف الراوي املتفرد ذهبت كتبه فجعل يتحدث من حفظه  ـ ١
  . أمحد بن حنبل

، وإمنا هو   بن عمرا أن أمحد بن شبيب أشار إىل أَنه أخطأ فيه إذ جعله عن عبيد  ـ ٢
واالشتباه بينهما وارد على .   بن عمر املكرب الضعيف على ما ذكره الرازيانا عن عبد

  . من خف ضبطه من النقلة

§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí† Z@ @

 بن عمر ا وعبيد.   بن عمرا  بن رجاء املكي ذا احلديث عن عبيدا تفرد عبد  ـ ١
، ال سيما واملتفرد ليس من  فالتفرد عنه يستغرب.  كثر النقلة عنه واعتىن الناس حبديثه

مثّ إن .  هذا احلديث، وال يعرف له به اختصاص يقبل مبوجبه تفرده مبثل  كبار أصحابه
وإليه أشار .  التفرد عمن جيمع حديثه ويعتىن به ينكر منه ما ال ينكر على من دونه

  :وكثرة الغرائب إمنا تضر الراوي يف أحد حالني  ((:  العالَّمة املُعلِّمي يف قوله

  . أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة:  األوىل   

  . ن يكون مع كثرة غرائبه غري معروف بكثرة الطَّلبأ:  الثانية   

.  ففي احلال األوىل تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها   
من أين له هذه الغرائب الكثرية مع قلة طلبه فيتهم بسرقة :  ويف احلال الثانية يقال

  . )٢( )) احلديث

، وكثرا تؤثر على حاله وعلى  )٣(  بأن له مناكري، فقد وصف حال الراوي املتفرد  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٨٨٧ رقم ٢/٤٠٧ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
 )) اإلرشاد ((: وينظر . أو باخلطأ فيه : يضاف إليها ) م بسرقة احلديث ويته( قوله  ) ١/١٠٤ ( )) التنكيل ((    )٢(

   ) .١/٤٥٩( للخليلي 
 ذيب (( وقال ابن حجر يف )) عنده مناكري ذات عدد ((: قال األزدي  ) ٢/٤٢١ ( )) امليزان ((ففي     )٣(

   .))  عنده مناكري اختلف أمحد وحيىي فيه((: قال الساجي  ) ٥/٢١١ ( )) التهذيب
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٧٠٩ 

، وأا  ما تفرد به مما يعين أن حال الراوي املتفرد إن مل يكن قوياً فإنه ال حيتمل له التفرد
ولعل هذا هو الَّذي دعا أمحد بن حنبل إىل القول عن .  من روافد إنكار ما تفرد به

  . )١( )) يءمنكر ما أرى هذا بش ((:  حديثه

وكثرياً ما يضاف إليه .  التفرد أحد القرائن الدالة على العلّة وا يدرك خطأ الراوي  ـ ٣
على ما ظهر من .  ، وشيخه الَّذي تفرد عنه كحال املتفرد:  قرائن أخرى تؤكد اخلطأ

مما يعين أن القول .  وعليه يصعب وجود تفرد ال تصحبه قرائن رد أخرى.  هذا احلديث
  . بأن الناقد رد احلديث املعني رد التفرد ليس بدقيق

  : تدل على أمرين.   مثّ حسن أمره)) هذا منكر لعله توهم ((:  قول أمحد  ـ ٤

أن أمحد وغريه :   خالفاً ملا يقال)) لعله توهم ((:  أن املنكر هو اخلطأ بداللة قوله   � أ 
  . )٢( إمنا يطلقون املنكر على الفرد الَّذي ال متابع له

 أن يكون راوي ـ على ما ظهر من قوله يف هذا احلديث ـال يشترط عند أمحد    � ب 
  . املنكر ضعيفاً

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٥٢(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(
   ) .٤٥٩: ص ( ،  ) ٤١٢: ص  ( )) هدي الساري ((قاله ابن حجر يف     )٢(



  

٧١٠  

æìnÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا :   )٤٢٠ رقم ٢/٢٨١ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

:   اقال رسول :  الواحد بن زياد حدثنا األعمش بن أيب صاحل عن أيب هريرة قال عبد
:  وقال.  )) ِإَذا َصلَّى َأَحُدُآْم َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلَيْضَطِجْع َعَلى َيِميِنِه ((

  . حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

א א : א
ده ، ثقة ويف حديثه عن األعمش وح  البصريـ موالهم ـالواحد بن زياد العبدي  عبد

  . )٢( وبقية رجاله ثقات )١( )) ع.  ، مات سنة ست وسبعني وقيل بعدها مقال من الثامنة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من  ) ٢٤٦٨ رقم ٦/٢٢٠( وابن حبان  ) ١١٢٠ رقم ٢/١٦٧( أخرجه ابن خزمية 
مشاه ِإلَى أَما يجِزئ أَحدنا م: فَقَالَ مروانُ بن الْحكَِم  ((:  وفيه.  طريق بشر بن معاذ

: أَكْثَر أَبو هريرةَ ، قَالَ : ال ، فَبلَغَ ذَِلك ابن عمر فَقَالَ : الْمسِجِد حتى يضطَِجع ؟ قَالَ 
 رمِن عقُولُ ؟ قَالَ : فَِقيلَ البا يئًا ِمميش ِكرنلْ ته : أَكْثَر هلَِكنلَ)٣(الَ ، وا ، فَبنبجو  غَ ذَِلك
  . )) ؟ ما ذَنِبي ِإنْ حِفظْت شيئًا ونسوا: أَبا هريرةَ فَقَالَ 

 بن عمر ا عن مسدد وأيب كامل وعبيد ) ١٢٦١ رقم ١/٤٠٤( وأخرجه أبو داود 
  .  خمتصراًـعن عفان  ) ٩٣٤١ رقم ٢/٤١٥( وأخرجه أمحد .   مطوالًـابن ميسرة 

  .  بهالواحد بن زياد عن عبد) وعفان  ا وأبو كامل وعبيدبشر بن معاذ ومسدد ( كلهم 

אאא W 
  . الواحد بن زياد يف روايته هذا احلديث عن األعمش مل يتابع عبد

 يبِن النوقد ورد عن أيب صاحل عن أيب هريرة عفاحتمل أن يكون األمر . (   من فعله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) اجترأ ((ويف بعض ألفاظه     )٣(
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٧١١ 

 ورآمها بعض النقّاد حديثني منفصلني على ما سيأيت ، منقلب عن الفعل عند بعض النقّاد
  . )ذكره 

  اللَِّه َآاَن َرُسوُل ((:  فقد رواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال
  : وقد روي عن سهيل من طريقني . )) ِإَذا َصلَّى َرْآَعَتِي اْلَفْجِر اْضَطَجَع

ثنا النضر .  )١(  عن عمر بن هشام )١١٩٩ رقم ١/٣٧٨(  رواها ابن ماجه : األولى
  . بن مشيل أنبأنا شعبة حدثين سهيل بن أيب صاحل به

حدثنا أبو الصلت عن أيب كدينة حيىي :   رواها أبو طالب أمحد بن محيد قال: والثانية
  . )٢(  )١/٣٢١(  البن القيم )) زاد املعاد ((كما يف .  ابن املهلب عن سهيل به

مسعت أبا هريرة حيدث  ((:  د بن إبراهيم التيمي عن أيب صاحل قالحمم:  وقد تابع سهيالً
 َآاَن َيْفِصُل َبْيَن  اهللا َأنَّ َرُسوَل (( ـ وهو على املدينة ـمروان بن احلكم 

 أخرجه )) َرْآَعَتيِه ِمَن الَفْجِر َوِمَن الصُّْبِح ِبَضْجَعٍة َعَلى ِشّقه اَألْيَمن
  . )٣( البيهقي

وحممد بن إبراهيم التيمي اتفقا على رواية احلديث عن  )٤(  بن أيب صاحلسهيل:  فهذان
الواحد بن زياد عن األعمش  فخالفا بذلك ما رواه عبد.   ال من قولهأيب صاحل من فعله 

هذا أوىل أن يكون حمفوظاً  ((:  ـ بعد رواية حديث التيمي ـقال البيهقي .  عن أيب صاحل
  . )٥( )) ات عن عائشة وابن عباسملوافقته سائر الرواي

 ِإَذا َصلَّى َرْآَعَتِي َآاَن النَِّبيُّ  (( : وحديث عائشة الَّذي أشار إليه هو قوهلا
 َآاَن ِإَذا َأنَّ النَِّبيَّ  ((:  ويف لفظ )٦( ))  َعَلى ِشقِِّه اَألْيَمِناْلَفْجِر اْضَطَجَع

َثِني ، َوِإالَّ اْضَطَجَع َحتَّى ُيْؤَذَن َحدَّ َصلَّى ؛ َفِإْن ُآْنُت ُمْسَتْيِقَظًة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    قريب وعمر بن هشام ـ شيخ ابن ماجه ـ قال عنه ابن حجر يف الت :)) توبع وقد : قلت  . )) مقبول.  
  . )) التقريب ((    )٢(
   ) .٤٩٩٢ رقم ٣/٦٥ ( )) السنن الكربى ((: يف     )٣(
وشعبة ال حيمل عن . إال إنه رواه عنه شعبة .  كما يف التقريب )) صدوق تغري حفظه بآخره ((: سهيل     )٤(

   ) .١/٣٦٠ ( )) الفتح ((مشاخيه إال صحيح حديثهم كما قاله ابن حجر يف 
   ) .٣/٦٥ : ( )) السنن الكربى ((    )٥(
   ) .٧٣٦ رقم ١/٥٠٨( واللفظ له ومسلم  ) ١١٠٧ رقم ١/٣٨٩( أخرجه البخاري     )٦(
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٧١٢ 

  . )٢( وحديث ابن عباس بنحوه.  )١( )) ِبالصََّالِة
وهذا يدل على أن األمر باالضطجاع بعد ركعيت الفجر مل يرد إال من حديث 

ومل يرد له متابعة وال .  الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عبد
؟ أم أَنه عنده من فعله فقط   من فعله ومن قولهيب هريرة عِن النيب فهل هو عند أ.  شاهد

  . ؟ وأخطأ من جعله من قوله

  : من أهل العلم من قال ذا ومنهم من قال ذا ويتضح هذا من خالل

†jÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß @ČŞäÛa@ÞìÓ@åß@éníaëŠi@“àÇþa@åÇ@…bí‹@åi@†yaìÛa Z@ @

  : يث مجاعة من أهل العلمأنكر هذا احلد

  . )٣( ))  وإمنا فعله النيب ليس هذا أمر من النيب  ((:  فقد قال اإلمام أمحد

:  حديث أيب هريرة ليس بذاك قلت:   قالـ أي أمحد ـ ا إن أبا عبد:  وقال املروزي
  . )٤( بهالواحد وحده حيدث  عبد:  إن األعمش حيدث به عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال

فقال .  مسعت أمحد بن حنبل يسأل عن االضطجاع بعد ركعيت الفجر ((:  وقال األثرم
؟  ِلم لَم تأخذ به:  قيل له.   كأنه مل يعبه إن فعلهـ مثّ سكت ـفإن فعله رجل .  ما أفعله أنا

:  حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال:  فقال ليس فيه حديث يثبت قلت له
  . )٥( )) بعضهم مرسالًرواه 
وعن إبراهيم .  إا بدعة:  وقال )٦( وذكر األثرم من وجوه عن ابن عمر أَنه أنكره ((

  . وسبق رد البيهقي هلذا احلديث.  )٧( )) وأيب عبيدة وجابر بن زيد أم أنكروا ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٤٣ رقم ١/٥١١( واللفظ له ومسلم  ) ١١٠٨ رقم ١/٣٨٩( أخرجه البخاري     )١(
   ) .٤٤٩٠ رقم ٣/٦٥ ( )) الكربى ((ي يف والبيهق ) ١١٢١ رقم ٢/١٦٨( أخرجه ابن خزمية     )٢(
   ) .١٠٨ ، ١/١٠٦ ( ))رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :  مسائل اإلمام أمحد ((    )٣(
   ) .١/٣٢١ ( )) زاد املعاد ((    )٤(
   ) .٤/١٤٨: (  البن عبد الرب )) التمهيد ((    )٥(
 عن ابن عمر أنه رأى قوماً قد اضطجعوا بعد الركعتني بسنده ) ٣/٦٧ ( )) السنن الكربى ((نقل البيهقي يف     )٦(

ارجع : نريد السنة قال : ما محلهم على ما صنعوا؟ فقالوا : قبل صالة الفجر فقال ملن معه ارجع إليهم فسلهم 
  .إليهم فأخربهم أا بدعة 

   ) .٤/١٤٨ ( )) التمهيد ((    )٧(
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٧١٣ 

عد باب من حتدث ب ((:  وأشار البخاري إىل رده فقد بوب على حديث عائشة بقوله
 مل يكن يداوم عليها أشار ذه الترمجة إىل أَنه :   قال ابن حجر)) الركعتني ومل يضطجع

 ـوبذلك احتج األئمة على عدم الوجوب ومحلوا األمر الوارد بذلك يف حديث أيب هريرة 
  . )١( ))  على االستحبابـعند أيب داود وغريه 

 فإن كنت مستيقظة حدثين وإال وقد ذكر مسلم عن عائشة ((:  قال القاضي عياض
اضطجع فهذا يدل على أَنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة 

  . )٢( )) يضطجع ال

 إمنا الصحيح ـ ليس بصحيح ـهذا باطل :  مسعت ابن تيمية يقول ((:  وقال ابن القيم
وعد الذَّهيب هذا  )٣( )) زياد وغلط فيهالواحد بن  واألمر تفرد به عبد.  عنه الفعل ال األمر ا

أحد املشاهري احتجا به يف ...  الواحد بن زياد عبد ((:  احلديث من منكرات ابن زياد فقال
الصحيحني وجتنبا تلك املناكري الَّيت نقمت عليه فيحدث عن األعمش بصيغة السماع عن أيب 

ا َصلَّى َأَحُدُآُم الرَّْآَعَتْيِن َقْبَل ِإَذ ((:   اقال رسول :  صاحل عن أيب هريرة قال
  . )٤( )) الصُّْبِح َفْلَيْضَطِجْع َعَلى َيِميِنِه

א מ : א

:  الواحد بن زياد بروايته عن األعمش على ما يؤخذ من قول أمحد تفرد عبد  ـ ١
احد متكلم يف حديثه عن األعمش خاصة الو وعبد.  )٥( )) الواحد وحده حيدث به عبد ((

الواحد بن زياد يطلب حديثاً قط بالبصرة وال بالكوفة  ما رأيت عبد ((:  قال حيىي القطَّان
، أذاكره حديث األعمش ال يعرف منه  وكنا جنلس على بابه يوم اجلمعة بعد الصالة

 األعمش فوصلها عهد إيل نقل أحاديث كان يرسلها ((:  وقال أبو داود.  )٦( )) حرفاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/١٩٦( احمللى  ) . ٣/٥٣ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٦/٢٦٢ ( )) شرح صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .١/٣١٩ ( )) زاد املعاد ((    )٣(
   ) .٢/٦٧٢ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(
   ) .١/٣٢١ ( )) زاد املعاد ((    )٥(
   ) .٣/٥٥(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٦(
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٧١٤ 

  . )١( )) حدثنا جماهد يف كذا وكذا:  حدثنا األعمش قال:  كلها يقول

رواه بعضهم  ((:  ، على ما يؤخذ من قول أمحد أيضاً أن هذا املرفوع معلول باملرسل  ـ ٢
  . )٢( )) مرسالً

  .  من فعله ال من قولهأَنه مروي عن أيب صاحل عن أيب هريرة عِن النيب   ـ ٣

  . ديث خبالفه عن عائشة وابن عباس تدل على أَنه من فعلهوردت أحا  ـ ٤

أنكر ابن عمر االضطجاع بعد ركعيت الفجر وعدها بدعة وكذا ورد عن   ـ ٥
  . التابعني بعض

  : وقد قبله جمع من أهل العلم

حديث حسن صحيح غريب من هذا  ((:  فقد صححه الترمذي يف قوله
،  )٥( ، وقبله ابن حزم )٤( )) صحيحيهما ((ن يف ورواه ابن خزمية وابن حبا )٣( )) الوجه

ومشس احلق العظيم  )٩( والشوكاين )٨( ، وابن حجر )٧( والعراقي )٦( وصححه النووي
  . )٣( واأللباين )٢( وأمحد شاكر.  )١( واملباركفوري.  )١٠( آبادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٥٥(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(
  
   ) .٤/١٤٨: ( لرب  البن عبد ا)) التمهيد ((    )٢(
   ) .٦٧١( سبق ص     )٣(
   ) .٦٧١( سبق ص     )٤(
كل من ركع ركعيت الفجر مل جتزه صالة الصبح إال بان يضطجع على شقه : ( وقال  )٣/١٩٦ ( )) احمللَّى ((    )٥(

 بني سالمه من ركعيت الفجر وبني تكبريه لصالة الصبح وسواء عندنا ترك الضجعة عمداً أو نسياناً األمين
واستدل . فغن مل يصل ركعيت الفجر مل يلزمه أن يضطجع …وسواء صالها يف وقتها أو صالها قاضياً هلا 

  .حبديث عبد الواحد بن زياد 
   ) .٦/٢٦٢ ( )) شرح صحيح مسلم ((    )٦(
   ) .٣/٢٧ ( ))ل األوطار  ني((    )٧(
   ) .٥٣ (/)) فتح الباري ((    )٨(
   ) .٣/٢٧ ( )) نيل األوطار ((    )٩(
 لصاحل الرفاعي )) الثِّقات الَّذين ضعفوا يف بعض شيوخهم ((: نقالً عن  ) ٦٢: ص  ( )) إعالم أهل العصر ((    )١٠(

   ) .١٣٨: ص  (
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٧١٥ 

أن :  والصحيح ((:  فقد تعقب النووي القاضي عياض يف رده هذا احلديث فقال
فهذا :   وقالـ وذكر حديث ابن زياد ـاالضطجاع بعد سنة الفجر حلديث أيب هريرة 

حديث صحيح صريح يف األمر باالضطجاع وأما حديث عائشة باالضطجاع بعدها وقبلها 
وحديث ابن عباس قبلها فال خيالف هذا فإنه ال يلزم من االضطجاع قبلها أن ال يضطجع 

مر باالضطجاع بعدها مع روايات الفعل املوافقة لألمر به وإذا صح احلديث يف األ...  بعد
  . )٤( )) تعني املصري إليه وإذا أمكن اجلمع بني األحاديث مل جيز رد بعضها

الواحد بن زياد وال شيخه  مل ينفرد به عبد ((:  ونقل الشوكاين عن العراقي قوله
حل عن أبيه إال أَنه جعله من األعمش فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أيب صا

  . )٥( )) فعله ال من قوله

جيب على كل أحد وجعله شرطاً لصحة :  وأفرط ابن حزم فقال ((:  قال ابن حجر
ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه يف صحة احلديث .  صالة الصبح
  . )٦( )) أَنه تقوم به احلجة، ويف حفظه مقال واحلق  الواحد بن زياد به لتفرد عبد

 ال ينايف كونه ورد من قوله فيكون عند أيب وروده من فعله  ((:  وقال الشوكاين
حديث األمر به وحديث ثبوته من فعله على أن الكل يفيد ثبوت أصل :  هريرة حديثان

  . )٧( )) الشرعية فريد نفي النافني

ألمر كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وليس ليس ا ((:  وقال مشس احلق العظيم آبادي
، واحلق أن   بعيد عن الصواب وهذا خطأ اجتهادي منه )٩( الئحة البطالن بل قوله )٨( فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٤٧٨ ـ ٢/٤٧٧ ( )) حتفة األحوذي ((    )١(
   ) .١/٢٨١ ( )) سنن الترمذي ((يف تعليقه على     )٢(
   ) .٤٣١ ـ ٤/٤٢٩ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٣(
   ) .٢٦٣ ـ ٦/٢٦٢٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٣/٢٧ ( )) نيل األوطار ((    )٥(
   ) .٣/١٩٦( احمللى  ) . ٣/٥٣ ( )) الفتح ((    )٦(
   ) .٣/٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
  .يف احلديث : ي أ    )٨(
  .ابن تيمية : أي     )٩(
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٧١٦ 

الواحد بن زياد قد وثَّقه مجاعة من  ، وعبد احلديث صحيح من جهة اإلسناد
  . )١( )) والنقاد احلفاظ

 كالً إن أبا هريرة روى عِن النيب :  ني فيقالميكن اجلمع بني الروايت ((:  وقال األلباين
:  وإذا تبني هذا فقول ابن تيمية يف هذا احلديث...  والكل صحيح...  من األمر والفعل

  . )٢( )) مردود ألنه ال دليل عليه...  )) باطل ((

ïmdí@bàîÏ@—‚Ünm@sí†§a@aˆ@òŞàöþa@õüûç@ÞìjÓ@pa‰ßë Z@ @

فقد نص على ثقته مما .  د به ثقة تقوم به احلجة وحيتمل له هذا التفردأن الراوي املتفر  ـ ١
:  يشري إىل أن حاله من قرائن قبول حديثه هذا ومن ذلك قول مشس احلق العظيم آبادي

الواحد بن زياد قد وثَّقه مجاعة من  ، وعبد واحلق أن احلديث صحيح من جهة اإلسناد ((
  . )٣( )) احلفاظ والنقاد

:  وإليه أشار النووي يف قوله.   ميكن أن جيمع بينه وبني ما خالفه من أحاديثأَنه  ـ ٢
فهذا حديث صحيح صريح يف األمر باالضطجاع وأما حديث عائشة باالضطجاع  ((

بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فال خيالف هذا فإنه ال يلزم من االضطجاع قبلها 
يث يف األمر باالضطجاع بعدها مع روايات الفعل وإذا صح احلد...  أن ال يضطجع بعد

املوافقة لألمر به تعني املصري إليه وإذا أمكن اجلمع بني األحاديث مل جيز 
  . )٤( )) بعضها رد

(  ومن قوله وال تنايف بينهما التجويز العقلي املفيد أَنه ميكن أن يكون من فعله   ـ ٣
 ال ينايف وروده من فعله  ((:  يف قولهوإليه أشار الشوكاين .  )وهو قريب من سابقه 

حديث األمر به وحديث ثبوته من :  كونه ورد من قوله فيكون عند أيب هريرة حديثان
  . )٥( )) فعله على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فريد نفي النافني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٨: ص (  للرفاعي ))...  الثِّقات الَّذين ضعفوا ((نقالً عن  ) ٦٢٠/ص ( )) إعالم أهل العصر ((    )١(
   ) .٤/٤٣١ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )٢(
   ) .١٣٨: ص (  للرفاعي ))...  الثِّقات الَّذين ضعفوا ((نقالً عن  ) ٦٢٠/ص ( )) إعالم أهل العصر ((    )٣(
   ) .٢٦٣ ـ ٦/٢٦٢٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٣/٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
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٧١٧ 

الواحد  مل ينفرد به عبد: (  اعتبار رواية الفعل متابعة لرواية القول فقد قال العراقي  ـ ٤
بن زياد وال شيخه األعمش فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أيب صاحل 

  . )١( )) عن أبيه إال أَنه جعله من فعله ال من قوله
|îuÛaë@òã‹aì½a Z@ @

 رجحان ما قاله اإلمام أمحد والبخاري ومن تبعهما من رد هذا ـ ا والعلم عند ـيظهر 
فإن ابن زياد وإن كان ثقة إال أَنه طعن .  أنه ثابت من فعله ال من قولهو.  احلديث وإعالله

 مثّ أَنه خولف فقد روي احلديث عن ـ وهذا احلديث منها ـيف خصوص روايته عن األعمش 
 يبمن فعله الن هأيب صاحل عن أيب هريرة على أَن  . وورد لرواية الفعل ما يشهد هلا من

وحيمل هذا .   هلذه السنةـ وغريه ـوال يضرهم إنكار ابن عمر  ((عباس حديث عائشة وابن 
وعائشة يف هذه السنة .   على أم مل يعلموا ا ومل تبلغهمـ وغريه ـاإلنكار من ابن عمر 

 ال يتمكّن من العلم به ـ وقت الفجر ـيقدم قوهلا على قول ابن عمر ؛ ألنَّ هذا االضطجاع 
  . )) نهمونقله إال خاصته وهي م

مثّ إن اإلمام أمحد ومن تبعه انصب ردهم على خصوص رواية األمر الَّيت تفرد ا ابن 
.  الواحد ثقة تقوم به احلجة إال على القول بأن الثِّقة ال خيطئ زياد فال يرد عليه بأن عبد

ته مع تفرده وليس علَّة الرد مبنيةً على تفرده ذا احلديث فقط بل ملخالف.  وهذا ال يقال به
  . عند أيب هريرة فإن سياق احلديث مينع ذلك.  ومراعاة حاله وأما القول بأما حديثان

فاحلديث مسعه أبو صاحل من أيب هريرة حبضور مروان بن احلكم وهذا ورد يف حديث 
وشاركه التيمي يف الرواية عن أيب صاحل عن أيب هريرة .  الواحد بن زياد يف رواية األمر عبد
أما .  فدل ذلك على أَنه حديث واحد الحتاد خمرجهما ووحدة موضوعهما.  اه من فعلهفرو

 فقول الواحد بدليل أَنه تابعه من رواه من فعل النيب  قول العراقي بأنه مل ينفرد به عبد
ومع القول .  إذ رواية القول ختتلف عن رواية الفعل وال تعد الثانية متابعة لألوىل.  غريب

الواحد بن زياد فإنه ال جيزم بأن اخلطأ من ابن زياد بل  أن الراجح عدم قبول حديث عبدب
يرد أن األعمش مل يسمعه من أيب صاحل وإمنا مسعه من راو ضعيف عن أيب صاحل فدلَّسه قال 

وخمالفة  )٢( )) ... وهو يدلس ورمبا دلس عن ضعيف وال يدري به ((:  الذَّهيب عن األعمش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣/٢٧ ( )) نيل األوطار ((    )١(
   ) .٢/٢٢٤ ( )) امليزان ((    )٢(
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٧١٨ 

لسهيل بن أيب صاحل وحممد بن إبراهيم التيمي مع عدم تصريح األعمش بالسماع األعمش 
وإعالل احلديث بعنعنة .  من أيب صاحل تقوي احتمال أن العلّة إمنا جاءت من جهة األعمش

  . )١( الواحد بن زياد األعمش أوىل من تغليط الثِّقة عبد
@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa Z@ @

 يدل على أن التفرد من قرائن )) الواحد وحده حيدث به عبد ((:  قول اإلمام أمحد  ـ ١
ويدل على أَنه مل حيكى هذا التفرد رد الوصف بل أراد إعالل احلديث به أَنه .  العلّة
رواه بعضهم  ((:  وقال.  )٢( ))  وإمنا فعله النيب ليس هذا أمر من النيب  ((:  قال

ومل يرد اإلشارة إىل هذه القرينة الدالة على العلّة عند من قبل هذا احلديث .  )٣( )) مرسالً
حديث حسن صحيح غريب من هذا  ((:   فقد قالـ باستثناء الترمذي ـوهم كثر 

 داللته ـ وغالبهم من املتأخرين ـفدل ذلك على أن التفرد قد ضعفت عندهم .  )) الوجه
  . أمحدعلّة مقارنة مبا كانت عليه عند اإلمام على ال

أن البيهقي أشار إىل خمالفة حديث األمر لغريه من الروايات الصحيحة الواردة حبديث   ـ ٢
هذا أوىل أن يكون حمفوظاً ملوافقته سائر  ((:  فرواه من حديث التيمي وقال.  الفعل

نة بإمكان اجلمع بني فألغي دور هذه القري.  )٤( )) الروايات عن عائشة وابن عباس
  . األمراألحاديث عند من قبل حديث 

وإىل هذا أشار ابن .  يف حني أن التفرد واملخالفة من أبرز القرائن الدالة على العلّة   
ويستعان على إدراك العلّة بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن  ((:  الصالح يف قوله
 دور هاتني القرينتني الدالتني على العلّة يترتب عليه وإضعاف.  )٥( )) تنضم إىل ذلك

 عما كانت عليه عند أئمة هذا )) نقد األحاديث األفراد ((ضعف وتغري معايري النقد 
  . عندهمالشأن مما ينتج عنه قبول أحاديث معلولة كانت مردودة 

 ديثه ما علما صحته ويرداأشار الذَّهيب إىل الثِّقة املتفرد غري القوي ينتقى الشيخان من ح  ـ ٣
الواحد بن  عبد ((:  فقال) وهو منهج االنتقاء من حديث الراوي ( ما أخطأ فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف  ) ١٤٠: ص  ( ))...  الثِّقات الَّذين ضعفوا ((    )١(
   ) .١٠٨ ، ١/١٠٦ ( ))ية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ روا:  مسائل اإلمام أمحد ((    )٢(
   ) .٤/١٤٨: (  البن عبد الرب )) التمهيد ((    )٣(
   ) .٣/٦٥ : ( )) السنن الكربى ((    )٤(
   ) .٥٣: ص  ( )) معرفة علوم احلديث ((    )٥(
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٧١٩ 

أحد املشاهري احتجا به يف الصحيحني وجتنبا تلك املناكري الَّيت نقمت ...  زياد
  . )١( )) ... عليه

ليس من إن صح أن األعمش دلس هذا احلديث فيترتب على ذلك القول بأن التد  ـ ٤
  . التفردأسباب 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٧٢ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(



  

٧٢٠  

æìnÛaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
 هو ابن ـحدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير :   )١١٢٠ رقم ١/٣٦١( قال أبو داود 

 َيْنِزُل ِمَن اْلِمْنَبِر َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه  ((:   عن ثابت عن أنس قالـحازم 
َيُقوُم َمَعُه َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتُه ، ُثمَّ َفَيْعِرُض َلُه الرَُّجُل ِفي اْلَحاَجِة ، َف

احلديث ليس مبعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن :  وقال . )) َيُقوُم َفُيَصلِّي
  . حازم

א א : א
 ، وله أوهام جرير بن حازم األزدي أبو النضر البصري ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضعف ((

.  فظه مات سنة سبعني بعدما اختلط لكن مل حيدث يف حال اختالطهإذا حدث من ح
  . )١( )) ع

  . )٢( وبقية رواته ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق  ) ١١١٧ رقم ١/٣٥٤( وابن ماجه  ) ٥١٧ رقم ٢/٣٩٤( أخرجه الترمذي 
  .  )٢٠٤٣رقم ٣٧٣:  ص ( )) مسنده (( وهو يف ـأيب داود الطيالسي 

 ) ١٣٢١٣ رقم ٣/٢١٣( وأمحد .  عن الفريايب ) ١٤١٩قم  ر٣/١١٠( والنسائي 
.  )) يعرض له الرجل يوم اجلمعة بعدما يرتل من املنرب ((:  وفيه.  عن وهب بن جرير

 ( )) الكامل ((وابن عدي يف .  عن شيبان ) ٣٤٥٢ رقم ٦/١٧١ ( )) مسنده ((يعلي يف  وأبو
  . من طريق حممد بن أبان ) ٢/١٢٧

حديث :   وقالـمن طريق مسلم بن إبراهيم  ) ١/٢٩٠ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف 
  . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

مسلم بن إبراهيم وأبو داود والفريايب ووهب بن جرير وشيبان وحممد بن ( كلهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   .))فسه  املرجع ن((    )٢(
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٧٢١ 

  . عن جرير بن حازم به)  أبان

אאא W 
ومل أقف عليه من حديث .  ا احلديث عن ثابتمل أقف على من تابع جريراً يف رواية هذ

 ) ٥٣٥٣ رقم ٣/٢٠٨ ( )) الرزاق مصنف عبد (( يف إال أَنه ورد.  ثابت وال من حديث أنس
 ، ))  ُيَكلَُّم ِحْيَن َيْنِزُل ِمَن اْلُخْطَبِة اللَِّه َقْد َآاَن َرُسوُل ((:  عن الزهري قال

مراسيل الزهري ليست  ((:  ها حيىي بن معنيوهذا من مراسيل الزهري الَّيت قال في
وورد أن مالكاً سأل ابن شهاب عن الكالم يوم اجلمعة إذا نزل اإلمام عن .  )١( )) بشيء

  . )٢( ال بأس بذلك:  فقال ابن شهاب.  املنرب قبل أن يكرب

، وأنه ال حيرم  ال بأس بالكالم بعد فراغ اخلطيب من اخلطبة ((:  قال الشوكاين
 عن عطاء وطاووس والزهري وبكر املزين والنخعي )) املغين ((ره ونقله ابن قدامة يف يك وال

  . )٣( )) وروى ذلك عن ابن عمر:  قال...  ومالك والشافعي

،  وخنلص إىل أن حديث جرير هذا ليس له متابعة وال شاهد وأنه تفرد به تفرداً مطلقاً
  . يه بعض التابعني وغريهموأن معناه ليس فيه ما يستنكر وقال مبا دل عل

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

احلديث ليس مبعروف عن ثابت هو  ((:  قال أبو داود.  هذا احلديث أعله بعض األئمة
  . )٤( )) مما تفرد به جرير بن حازم

قال ومسعت .  )٥( هذا حديث ال نعرفه إال من حديث جرير بن حازم ((:  وقال الترمذي
:  والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال.  وهم جرير بن حازم يف هذا احلديث:   يقولحممداً

 ، َفَما َزاَل ُيَكلُِّمُه َحتَّى ُأِقيَمِت الصََّالُة ، َفَأَخَذ َرُجٌل ِبَيِد النَِّبيِّ  ((
 وجرير بن حازم رمبا يهم يف.  واحلديث هو هذا:   قال حممد)) َنَعَس َبْعُض اْلَقْوِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٨٤(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .١٠٤: ص : ( املوطأ     )٢(
   ) .٣/٣١٢ ( )) نيل األوطار ((    )٣(
   ) .٦٨٠( سبق ص     )٤(
   .)) غريب ((عن الترمذي أنه قال عنه  ) ١/١٠٤ ( )) حتفة األشراف ((نقل املزي يف     )٥(
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٧٢٢ 

  . )١( )) الشيء وهو صدوق

مجلة أحاديث  ) ١٣٠ ـ ٢/١٢٤ ( )) الكامل ((وقد أورد ابن عدي يف ترمجة جرير يف 
  . )٢( وهذا احلديث منها.  تفرد ا

  . )٣( )) تفرد به جرير بن حازم ((:  وقال الدارقطين

  . )) صحيحيهما ((وقد جتنب الشيخان إخراج هذا احلديث يف 

אמ : א

،  ، والترمذي أبو داود:  وأشار إىل تفرده به.  أن جريراً تفرد به عن ثابت عن أنس  ـ ١
  . والدارقطين

رمبا يهم يف الشيء  ((:  وإليه أشار البخاري يف قوله.  راويه املتفرد به ليس بالقوي  ـ ٢
وقال  )٥( )) جرير كثري الغلط ((:  اله اإلمام أمحديضاف إىل هذا ما ق.  )٤( )) وهو صدوق
:  وقال الساجي.  )٦( )) كان خيطئ ؛ ألنَّ أكثر ما كان حيدث من حفظه ((:  ابن حبان

  . ومثله ال حيتمل حاله التفرد.  )٧( )) صدوق حدث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة ((

  . داودعلى ما قاله أبو .  أَنه ال يعرف من حديث ثابت  ـ ٣

:  ولفظه.  أن ثابتاً يروى عن أنس حديثاً آخر مقارباً هلذا احلديث يف معناه  ـ ٤
 ، َفَما َزاَل ُيَكلُِّمُه َحتَّى ُأِقيَمِت الصََّالُة ، َفَأَخَذ َرُجٌل ِبَيِد النَِّبيِّ  ((

 رواه محاد بل.  ِإالَّ أَنه ليس فيه ذكر للمنرب وال للجمعة.  )٨( )) َنَعَس َبْعُض اْلَقْوِم
ُأِقيَمْت َصَالُة اْلِعَشاِء  ((:   بلفظـ وهو من أثبت أصحاب ثابت ـبن سلمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٣٩٤ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
  .وابن عدي ـ كما هو معلوم ـ خيرج يف ترمجة الراوي األحاديث اليت أنكرت عليه     )٢(
   ) .٢/٢٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
   ) .٢/٣٩٤ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .٢/٧١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٦٢٥ رقم ٣/٢٥٨ ( )) الثِّقات ((    )٦(
   ) .٢/٧١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
 ) ٢٠١ رقم ١/١٠٠( وأبو داود  ) ٣٧٦ رقم ١/٢٨٤( ومسلم  ) ٦١٧ رقم ١/٢٣٠( أخرجه البخاري     )٨(

   ) .١٢٦١٦رقم  ) ٣/١٦٠(  وأمحد )) حديث حسن صحيح ((: وقال  ) ٥١٨ رقم ٢/٣٩٦( والترمذي 
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٧٢٣ 

وقد جزم البخاري أن جرير إمنا عىن .  فيمكن أن يشتبه هذا احلديث بذاك.  )١( )) ...
  . هذا احلديث فوهم

 إمامته يفوالنسائي مع .  فقد أخرج يف كثري من دواوين اإلسالم : وقد قبله بعض أهل العلم
 ومل يتعقبه ـ وذكره ـ )٢( )) الكالم والقيام بعد الرتول عن املنرب ((:  العلل بوب مبضمونه فقال

  . )٣( صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذَّهيب ((:  وأخرجه احلاكم وقال.  بشيء

حيح كالم الرجل فيما أعل به البخاري وأبو داود احلديث من أن الص ((:  وقال العراقي
بل اجلمع بينهما .  له بعد ما أقيمت الصالة ال يقدح ذلك يف صحة حديث جرير بن حازم

،  ممكن بأن يكون املراد بعد صالة اجلمعة وبعد نزوله من املنرب فليس اجلمع بينهما متعذراً
 الرجل كيف وجرير بن حازم أحد الثِّقات املخرج هلم يف الصحيح فال تضر زيادته يف كالم

واحلق ما قال العراقي من  ((:  ووافقه أمحد شاكر وقال.  )٤( )) له أَنه كان بعد نزوله من املنرب
، فتكون الواقعة الَّيت روى غري الواقعة  بل قد يكون حديثه حديثاً آخر.  صحة حديث جرير

  . )٥( )) الَّيت روى غريه

õbàÜÈÛa@õüûç@†äÇ@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

.  تفرد به جرير بن حازم وأنه حيتمل له ما زاده على غريه يف هذا احلديثثقة راويه امل  ـ ١
وجرير بن حازم أحد الثِّقات املخرج هلم يف الصحيح فال  ((:  وإليه أشار العراقي يف قوله

  . )٦( )) تضر زيادته يف كالم الرجل له أَنه كان بعد نزوله من املنرب

وحيتمل .  ، على ما ذكره العراقي  احلديث الَّذي أعل بهأَنه ميكن أن جيمع بينه وبني  ـ ٢
  . على ما ذكره أمحد شاكر.  أن يكونا واقعتني خمتلفتني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٧٦ رقم ١/٢٨٤(  مسلم أخرجه    )١(
   ) .٣/١١٠ ( )) سنن النسائي ((    )٢(
   ) .١/٢٩٠ ( )) املستدرك ((    )٣(
   ) .٣/٥٢ ( )) حتفه األحوذي ((    )٤(
  ) . ـ احلاشية ٢/٣٩٥ ( )) سنن الترمذي ((    )٥(
   ) .٣/٥٢ ( )) حتفه األحوذي ((    )٦(
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٧٢٤ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

احلديث ليس مبعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن  ((:  قول أيب داود  ـ ١
فقد حكم على .  فرد عنده من القرائن الدالة على العلّةيدل على أن الت.  )١( )) حازم

مما يعين أن حكاية .   وعلل حكمه عليه بالتفرد)) ليس مبعروف ((:  احلديث بالرد يف قوله
وتبعه على حكايته للتفرد الترمذي يف .  التفرد ليست للوصف بل هي متضمنة للتعليل

:  وكذا الدارقطين يف قوله.  )٢( )) ير بن حازمال نعرفه إال من حديث جر ((:  قوله
وحكاية الترمذي والدارقطين للتفرد حيتمل أا متضمنة .  )٣( )) تفرد به جرير بن حازم ((

.  ـ إن مل يكن متطابقاً ـ؛ ألنَّ منهجهم يف احلكم على احلديث متقارب  للتعليل كذلك
فقد حيكي أجدهم التفرد الَّذي .   مفهمة للسامعفإم إذا الحظوا العلّة عربوا عنها بعبارة

.  هو قرينة العلَّة ويراه كافياً يف احلكم على احلديث بالرد كما فعل الترمذي والدارقطين
وهم جرير بن حازم يف  ((:  وحيكم الثَّاين على احلديث باخلطأ كما فعل البخاري يف قوله

 وبني )) التفرد ((كر بني القرينة الدالة على العلّة وجيمع الثَّالث يف الذ.  )٤( )) هذا احلديث
  . وال تنايف بينها.  احلكم على احلديث بالرد كما فعل أبو داود

، مما يعين  ظهر جلياً أن من رد احلديث ال يكتفي يف نقده للحديث بثقة راويه املتفرد  ـ ٢
، والنظر هلذا احلديث عند  أن دائرة النظر عندهم تشمل النظر إىل حال الراوي يف نفسه

.  ، مع النظر إىل أحاديث الباب املقاربة له يف معناه ، وعلى أي صفة رواه الشيخ شيخه
،  ، والبخاري أبو داود:  وهم( وبه يتبني أن منهج األئمة الَّذين ردوا هذا احلديث 

.  فردهو حتكيم القرائن يف نقد احلديث ال) ، وابن عدي والدارقطين  والترمذي
  . االكتفاء بثقة الراوي املتفرد ال

  : مها) كما سبق يف قرائن القبول ( ظهر أن من قبل هذا احلديث ركز على أمرين   ـ ٣

  .  وأنه ميكن أن جيمع بينه وبني احلديث الَّذي أعل بهـ ٢ ثقة الراوي املتفرد ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٨٠( سبق ص     )١(
   .)) غريب ((عن الترمذي أنه قال عنه  ) ١/١٠٤ ( )) حتفة األشراف ((نقل املزي يف     )٢(
   ) .٢/٢٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
   ) .٢/٣٩٤ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
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٧٢٥ 

א א : א

ولوال ذلك ملا .  ، فالثقة قد يهم تكفي يف تصحيح احلديثالقول بأن راويه ثقة ال    � أ 
  . اشترط األئمة انتفاء الشذوذ يف حد احلديث الصحيح

ظهر من صنيع :  فيقال.  أما القول بأنه ميكن اجلمع بينه وبني احلديث الَّذي أعل به   � ب 
،  حيتف به من قرائن، وما  األئمة املتقدمني أن نظرهم يتعلق باحلديث املنتقد سنداً ومتناً

فإن علموا خطأ راويه فيه أو ترجح لديهم فإم ال يتكلفون اجلمع بينه وبني غريه من 
أما مىت جيمعون بينه وبني غريه من األحاديث فإن .  ، وحيكمون عليه بالنكارة األحاديث

وعلى هذا التقرير .  ، أو كالمها حمتمل للصحة ذلك يكون يف حالة كوما صحيحني
  :  ألمورـ ا فيما يظهر يل والعلم عند ـ مجع العراقي ومن تبعه ليس هذا حمله فإن

  .  أن هذا احلديث ال يعرف من حديث ثابت عن أنس ذا اللفظ: أوًال

 أن احلديث نقله مجع من أصحاب ثابت عنه عن أنس بلفظ مقارب له ميكن أن : ثانيًا
  . يشتبه ذا احلديث

  . ، فيمتنع القول أما واقعتان خمتلفتان حد أن طريقهما وا: ثالثًا

، فال يناسب أن   أن مجعاً من أئمة هذا الشأن تتابعوا على إعالل هذا الطَّريق: رابعًا
وليس هو .  ؛ ألنَّ إمكان اجلمع ليس دليالً على صحة احلديثني يعارض قوهلم بإمكان اجلمع
معناه مقبول ال يتناىف مع غريه من فقد يكون احلديث خطأ و.  من طرق تصحيح احلديث

  . ، فال يربر ذلك قبوله كما هو ظاهر األحاديث الصحيحة

، واالعتماد على حال الراوي ليست من أدوات النقد عند   أن إمكانية اجلمع: خامسًا
إن لكل من  ((:  ، بل هي ألصق بصنيع الفقهاء واألصوليني يقول ابن دقيق العيد احملدثني
فإن الَّذي تقتضيه قواعد األصول والفقه أن .  قه واحلديث طريقاً غري طريق اآلخرأئمة الف

، ونظرهم مييل إىل اعتبار التجويز  العمدة يف تصحيح احلديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية
، وجاز أن ال يكون  ، فمىت حصل ذلك ، وعدم غلطه الَّذي ميكن معه صدق الراوي

بني روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه اجلائزة مل يترك ، وأمكن اجلمع  غلطاً
، مثّ تقوم هلم  أما أهل احلديث فإم قد يروون احلديث من رواية الثِّقات العدول...  حديثه
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٧٢٦ 

  . )١( )) علل متنعهم من احلكم بصحته

م ومن هنا يتبني أن بعض احملدثني املتأخرين تبع الفقهاء واألصوليني يف طريقة نقده
فصححوا أحاديث .  ، فاختلف نقدهم مع نقد أئمة هذا الشأن املتقدمني لألحاديث األفراد

  . سبقهمكانت معلولة عند من 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٧ ( )) توضيح األفكار ((    )١(



  

٧٢٧  

æìnÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
حدثنا هيثم قال حدثنا داود بن :   )٩٣٨٣ رقم ١٠/١٧٧( قال الطرباين يف األوسط 

ِإَذا  ((:   اقال رسول :  ت عن أنس قالحدثنا جرير بن حازم عن ثاب:  منصور قال
مل يرو هذا احلديث عن :  وقال . )) ُأِقيَمِت الصََّالُة َفَال َتُقوُموا َحتَّى َتَرْوِني

  . ثابت إال جرير ابن حازم

א א : א
وله أوهام إذا حدث .  ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضعف:  جرير بن حازم بن زيد ((
  . )٢( ثقة عابد:  وثابت البناين.  )١( )) حفظةمن 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق أيب داود  ) ٢٧٦:  ص ( )) العلل الكبري ((احلديث أخرجه الترمذي يف 
  .  )٢٠٢٨ رقم ٢٧١:  ص(  وهو يف مسنده ـالطيالسي 

  . عن وهب بن جرير ) ١٢٥٧ رقم ٢/٢٦١(  )) املنتخب (( وأخرجه عبد بن محيد كما يف

الرمحن  من طريق اهليثم بن مجيل وعبد ) ٢/١٢٧ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف و
  . ابن عمرو احلراين

) الرمحن بن عمرو  ، ووهب بن جرير واهليثم بن مجيل وعبد أبو داود الطيالسي( كلهم 
  . )٣( عن جرير بن حازم به

אאא W 
ية هذا احلديث عن ثابت ومل أجد له أصالً عن مل أقف على من تابع جريراً يف روا

  . فيصح ما قاله الطرباين من تفرد جرير به عن ثابت.  أنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .))جع نفسه  املر((    )٢(
. أخطأ فيه جرير بن حازم : عن جرير بن معاذ وهو تصحيف بني بداللة أنه قال بعده :  قال )) املطبوع ((يف     )٣(

  .فعلم أنه هو املقصود 
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٧٢٨ 

 يبِن النومنت هذا احلديث معروف من حديث أيب قتادة ع  . أخرجه البخاري
  .  )٦٠٤ رقم ١/٤٢٢( ومسلم  ) ٨٦٧ رقم ١/٣٠٨ (

sí†§a@aˆèi@ŠíŠu@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

حدثنا إسحاق :  فقد قال اإلمام أمحد.  تتابع مجع من األئمة على إعالل هذا احلديث
 ـ وذكره ـحدثت محاد بن زيد حبديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس :  بن عيسى قال

  . )١( )) فأنكره

كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناين فحدث حجاج بن :  وعن محاد بن زيد قال
 بن أيب قتادة عن أبيه ذا احلديث فوهم فيه ا ن حيىي بن أيب كثري عن عبدأيب عثمان ع

  . )٢( جرير فظن أن ثابتاً حدثه عن أنس ذا

  . )٣( )) أخطأ فيه جرير بن حازم.  هو حديث خطأ ((:  وقال البخاري

  . )٤( )) وحديث أنس غري حمفوظ ((:  وقال الترمذي

أ فيه جرير بن حازم وليس هذا من حديث أنس إمنَا وهذا يقال أخط ((:  وقال ابن عدي
  . )٥( ))  بن أيب قتادة عن أبيها رواه ثابت عن عبد

فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو مشهور ليحىي بن أيب  ((:  وقال السيوطي
  . )٦( ))  بن أيب قتادة عن أبيه عِن النيب ا كثري عن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٦٢٥ رقم ٢/٨٣ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )١(
:  قال محمد ((: قال الترمذي  ) ٢/٣٩٥( ويف سنن الترمذي  ) . ١٢٧: ص (  أليب داود )) املراسيل ((    )٢(

 ) ١٥٤: ص  ( )) جامع التحصيل ((وأورده العالئي يف .  وذكر قوله هذا ))... ويروي عن محاد بن زيد 
   ) .٥٨: ص  ( )) حتفة التحصيل ((زرعة العراقي يف  وأبو

لصواف كان عند ثابت البناين  ذكروا أن احلجاج ا((: وقال  ) ٢٢٧: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٣(
  . وتتمته ورد يف كالم محاد بن زيد أعاله ))... وجرير بن حازم يف الس 

   ) .٢/٤٨٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
وإمنا روي يف .  بن أيب قتادة عن أبيه اومل أقف عليه من حديث ثابت عن عبد  ) ٢/١٢٧ ( )) الكامل ((    )٥(

   .)) ا رواه ثابت عن عبد ((:  وكأن ابن عدي وهم يف قوله جملس ثابت ـ كما مر ـ
   ) .١/٣٤٦ ( )) تدريب الراوي ((    )٦(
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٧٢٩ 

@aˆç@ÞýÇg@åöaŠÓësí†§a Z@ @

وثابت قد اعتىن الرواة حبديثه فكيف ال يرويه .  أن جرير مل يتابع يف روايته عن ثابت  ـ ١
  . عنه إال جرير السيما وجرير له أوهام

  . أَنه ال يعرف من حديث أنس  ـ ٢

، حضر الس الَّذي نقل فيه جرير هذا احلديث وشهد ومهه فيه  أن محاد بن زيد  ـ ٣
وهذا هو األساس .   وتتابع األئمة على نقل كالمه يف ذلكلذلك قبل قوله يف إنكاره له

  . يف رد هذا احلديث وما سبق من قرائن تؤيد ما قاله

ومل أجده يف مسند أمحد ويظهر أَنه ترك إخراجه لظنه أن  ((:  وقبله أمحد شاكر يف قوله
 عن ـجريراً  يعين ـحفظه إياه  ((:   وقال)) ... جريراً وهم فيه وهو عندي حديث صحيح

  . )١( )) ثابت عن أنس ال ينفيه أن يرويه حجاج الصواف من حديث أيب قتادة

@éÛìjÓ@åöaŠÓëـ@ŠèÄí@bàîÏ@ـïç@ Z@ @

مع إغفاله ما تتابع عليه األئمة من النص على خطأ جرير يف هذا ( أخذ بظاهر إسناده   ـ ١
  . )احلديث بعينه 

دة ال تنايف روايته عن ثابت جوز أن يكون حديثًا آخر إذ أن روايته عن أيب قتا  ـ ٢
  . أنس عن

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

فقد انطوى تفرد جرير ذا .  وقد أكد هذا احلديث ذلك.  التفرد مظنة اخلطأ  ـ ١
  . احلديث على علَّة متثلت يف أَنه ركب إسناد على منت ليس له

  . كما يف هذا احلديث.  عد مقبوالً بل يكون منها املردودليس كل ما يتفرد به الثِّقة ي  ـ ٢

.  ظهر أن األئمة املتقدمني ال يكتفون بالنظر إىل ظاهر اإلسناد بل ينقدون املنت كذلك  ـ ٣
وأن من اكتفى بالنظر إىل ظاهر اإلسناد فإنه .  وحيكمون القرائن الَّيت حيتف ا احلديث

  . كما فعل أمحد شاكر يف هذا احلديث.  احلديثحري أن ال يوافقهم يف احلكم على 

عرب األئمة عن اخلطأ الَّذي الحظوه وراء التفرد بألفاظ خمتلفة فالطرباين حكى تفرد   ـ ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٣٩٥ ( )) سنن الترمذي ((يف حاشيته على     )١(
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٧٣٠ 

 )) غري حمفوظ ((:   والترمذي قال)) حديث خطأ ((:  والبخاري قال.  جرير به عن ثابت
وعند التأمل يظهر أا .  )) ادهانقلب إسن ((:  والسيوطي قال.  ومحاد بن زيد أنكره

وأا مترادفة باعتبار داللتها .  متقاربة يف معانيها وأن بعضها يكمل معىن بعضها اآلخر
لوجود .  على العلّة لذا ال ينبغي أن حيد كل لفظ منها حبد مينع اشتراك اآلخر معه

  . االشتراك بينها
  .  اخلطأالقلب يف اإلسناد على وجه:  أن من أسباب التفرد  ـ ٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٧٣١  

æìnÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا موسى بن هارون  ) ٨١٧٥ رقم ٩/٨٤ ( )) املعجم الوسط ((قال الطرباين يف 

حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيي بن أيب :  حدثنا احلكم بن موسى قال:  قال
َأْسَوُأ النَّاِس  ((:   ارسول قال :   بن أيب قتادة عن أبيه قالا كثري عن عبد

َآْيَف َيْسِرُق ! َيا َرُسوَل اللَِّه : َقاُلوا . َسِرَقًة الَِّذي َيْسِرُق َصالَتُه 
   .)) َال ُيِتمُّ ُرُآوَعَها َوُسُجوَدَها: َصالَتُه ؟ َقاَل 

 بن مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال الوليد وال رواه عن الوليد إال احلكم:  وقال
  . )١( موسى وسليمان بن أمحد الواسطي

א א : א
، القنطري صدوق من العاشرة مات  احلكم بن موسى بن أيب زهري البغدادي أبو صاحل ((

وابن  )٤( والعجلي )٣( وثَّقه ابن معني.  )٢( )) سنة اثنتني وثالثني خت م مد س ق
وبقية رجاله .  )٨( )) الثِّقات ((كره ابن حبان يف وذ )٧( وابن قانع )٦( وصاحل جزرة )٥( سعد
  . )٩( ثقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومثلها ال يعتد ا ، وال ينتفي ا . مل أقف على رواية سليمان بن أمحد الواسطي اليت ذكرها الطرباين     )١(

كذبه حيىي ، وضعفه  ) : ٣/٢٧٧ ( )) ميزان االعتدال ((إذ أن سليمان بن أمحد هذا قال فيه الذهيب يف  ردالتف
  . النسائي

   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .١٠٢(  ص )) تأريخ عثمان بن سعيد الدارمي ((    )٣(
   ) .١/٣١٣ ( )) معرفة الثِّقات ((    )٤(
   ) .٧/٣٤٦ ( )) الطَّبقات ((    )٥(
   ) .١١/٥ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٦(
   ) .٢/٤٤٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
)٥/١٢٩(     )٨. (   
   .)) التقريب ((    )٩(
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٧٣٢ 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . )عن احلكم :  أي( عنه )  البغا ـ ١٣٠٢ رقم ١/٣٢٤( أخرجه الدارمي 

الرمحن  من طريق حممد بن عبد ) ٦٦٣ رقم ١/٣٣١ ( )) صحيحه ((وابن خزمية يف 
:  وقال.  من طريق حممد بن إبراهيم العبدي)  ١/٢٢٩ ( )) املستدرك ((البزاز واحلاكم يف 

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه والذي عندي أما مل خيرجاه خلالف فيه  ((
.  ))  والوليد بن مسلمـاحلميد بن حبيب بن أيب العشرين  عبد:   يعينـبني كاتب األوزاعي 

  .  )٣٨٠٩ رقم ٢/٣٨٥ ( )) الكربى ((ومن هذا الطَّريق أخرجه البيهقي يف 

 بن أمحد ا عن عبد ) ٣٢٨٣ رقم ٣/٢٤٢ ( )) املعجم الكبري ((وأخرجه الطرباين يف 
  .  احلضرميا ابن حنبل وحممد بن عبد

ورواه علي بن :  وقال.  عن ابن منيع ) ٨/١٥ ( )) العلل ((وأخرجه الدارقطين يف 
  . املديين عن احلكم بن موسى كذلك

 بن ا الرمحن البزاز وحممد بن إبراهيم العبدي وعبد وحممد بن عبدالدارمي ( كلهم 
  . عن احلكم بن موسى به) أمحد وحممد احلضرمي وابن منيع وعلي بن املديين 

א W 
أبو جعفر السويدي :  تابع احلكم بن موسى يف رواية هذا احلديث عن الوليد بن مسلم

حدثين :  حدثين حممد بن أيب عتاب قال:  وقال أبو زرعة.  )١( أخرجه أمحد.  متابعة تامة
حدثين أبو جعفر السويدي عن الوليد بن مسلم كما رواه احلكم بن :  أمحد بن حنبل قال

وأبو جعفر السويدي .  )٢( رجل من أصحابنا:  ؟ قال من السويدي:  موسى قيل أليب زرعة
وذكره .  )٤( إال أَنه وثَّقه أبو داود.  )٣( ال أعرفه:  هو حممد بن النوشجان قال عنه أبو حامت

  . )٥( )) الثِّقات ((ابن حبان يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢٢٦٣٨ رقم ٥/٣١٠ ( )) مسنده ((يف     )١(
   ) .١/٣٥١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٢(
   .حاله بداللة أنه ذكر بعض شيوخه وبعض من روى عنه ال يعرف :ومراده  ) ٨/١١٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
 ثقة حدثنا عنه أمحد ، كان صاحب شكوك يف ((: قال عنه  ) ٢/٢٨٢ ( )) سؤاالت أيب عبيد اآلجري ((    )٤(

   .))احلديث رجع الناس من عند عبد الرزاق بثالثني ألفاً ورجع بأربعة آالف 
  .إذا ثبتت تنفي القول بتفرد احلكم بن موسى عن الوليد بن مسلم وهذه املتابعة  ) . ٥/٤٥٢(     )٥(
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٧٣٣ 

bèäß@†çaì‘@sí†zÜÛë Z@ @

احلميد بن حبيب بن أيب العشرين عن األوزاعي عن  ما رواه هشام بن عمار عن عبد
 النَّاِس َسِرَقًة َأْسَوُأ ((:  حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعاً قال

َال ُيِتمُّ : َوَآْيَف َيْسِرُق َصالَتُه ؟ َقاَل : َقاَل . الَِّذي َيْسِرُق َصالَتُه 
   .)) ُرُآوَعَها َوَال ُسُجوَدَها

وصحح إسناده  )٢( )) مستدركه ((واحلاكم يف  )١( )) صحيحه ((ابن حبان يف :  أخرجه
 بعدما ذكر حديث )) العلل ((وذكره الدارقطين يف  )٣( )) الكربى ((ووافقه الذَّهيب والبيهقي يف 

إال أَنه أعله أبو .  )٤( ))  أعلموايشبه أن يكون حديث أيب هريرة أثبت  ((:  أيب قتادة وقال
  . )٥( )) حديث ابن أيب العشرين مل يروه أحد سواه ((:  حامت الرازي بالتفرد فقال

د بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد ورواه محاد بن سلمة عن علي بن زي
وأبو يعلى يف  )٧( وأبو داود الطيالسي )٦( أخرجه أمحد.  ، عِن النيب  اخلدري

:  وقال أبو نعيم )١٠( )) احللية ((وأبو نعيم يف  )٩( )) الكامل ((وابن عدي يف  )٨( )) مسنده ((
وعلي بن زيد قال عنه .  )) وعنه محادتفرد به علي بن زيد وهو ابن جدعان عن سعيد  ((

وقال عنه محاد بن .  )١٢( ضعيف:  وقال عنه أمحد )١١( ال حيتج به:  البخاري وأبو حامت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٨٨٨رقم  ) ٥/٢٠٩(     )١(
)١/٢٢٩(     )٢. (   
)٢/٣٨٦(     )٣. (   
)٦/١٤١(     )٤. (   
   ) .١/٣٥١ ( )) علل احلديث ((    )٥(
   ) .١١٥٤٩ رقم ٣/٥٦( يف مسنده     )٦(
   ) .٢٢١٩ رقم ١/٢٩٤( يف مسنده     )٧(
   ) .١٣١١رقم  ٢/٤٨٢(     )٨(
)٥/١٩٩(     )٩. (   
)٨/٣٠٢(     )١٠. (   
   ) .٣/١٢٨ ( )) ميزان االعتدال ((    )١١(
   ) .٣٠٣: ص (  البن عبد اهلادي )) حبر الدم ((    )١٢(
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٧٣٤ 

  . )١( كان يقلب األحاديث:  زيد

 عن حيىي بن سعيد األنصاري عن النعمان بن مرة أَنَّ )) املوطأ ((ورواه مالك بن أنس يف 
:   ، وفيه)) َرْوَن ِفي الشَّاِرِب َوالسَّاِرِق َوالزَّاِني ؟َما َت ((:   قال ارسول 

  . )٣( والنعمان تابعي وحديثه مرسل.  )٢( )) َوَأْسَوُأ السَِّرَقِة الَِّذي َيْسِرُق َصَالَتُه ((

ومل يتابع .   أن احلكم بن موسى توبع على حديثه تابعه أبو جعفر السيدي: والخالصة
وله .  فيكون هو املتفرد به على ما يظهر.   روايته عن األوزاعيشيخه الوليد بن مسلم يف

شواهد ليست بالقوية عدا حديث أيب هريرة الَّذي رواه ابن أيب العشرين عن األوزاعي عن 
وقد صححه .  فهو حديث ظاهره الصحة.  حيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة

  .  بالتفردحامت الرازي وأعله أبو.  مجع من النقّاد

sí†§a@aˆèi@óìß@åi@áØ§a@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛ@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  : منهم من حكى تفرده به ومن ذلك

كذا حدثنا احلكم بن موسى وال أعلم أحداً  ((:  ـ بعد أن ذكر احلديث ـقال أبو حامت 
  . )٤( )) روى عن الوليد هذا احلديث غريه

عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن تفرد به احلكم بن موسى  ((:  وقال الدارقطين
غريب من :  )) األفراد ((وقال يف .  )٥(  بن أيب قتادة عن أبيها حيىي بن أيب كثري عن عبد

تفرد به .   عن أبيه وغريب من حديث األوزاعي عنها حديث حيىي بن أيب كثري عن عبد
  . )٦( احلكم بن موسى عن الوليد بن مسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/١٢٧ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
  ) .عبد الباقي :  ـ حتقيق ٧٢ رقم ١٦٧: ص (     )٢(
 ) . ٢٩٦٧ رقم ١/٢٥٨ ( )) مصنفه ((وكذا أخرج ابن أيب شبة يف )  ٢٩١: (  ص )) جامع التحصيل ((    )٣(

  .هذا احلديث عن هشيم عن يونس عن احلسن مرسالً 
  ) . ـ نشأت ١/٣٥٠ ( )) علل احلديث ((    )٤(
   ) .٦/١٤١ ( )) العلل ((    )٥(
   ) .٤٨٦٨ رقم ٥/١١٧(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٦(
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٧٣٥ 

  : يهومنهم من أنكره عل

قدم علي بن املديين بغداد فحدثه :  منهم ابن املديين فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي
 يبِن الناحلكم بن موسى حبديث أيب قتادة ع  :))  َأْسَوُأ النَّاِس َسِرَقًة الَِّذي

 قال.  )١( )) لو غريك حدث به ما صنع به:   ، فقال ابن املديين)) ... َيْسِرُق َصالَتُه
  . )٢( أي ألنك ثقة وال يرويه غري احلكم:  املزي

 ـ أي حديث الباب ـوكذا أنكره أبو حامت الرازي فقد ذكر حديث احلكم بن موسى 
مجيعاً منكرين ليس لواحٍد منهما معىن قال ابنه  ((:  وحديث ابن أيب العشرين وقال عنهما

شرين مل يروه أحد سواه وكان ألنَّ حديث ابن أيب الع:  ؟ قال مل:  قلت:  الرمحن عبد
  . )٣( ))  وليس فيه هذا احلديث)) الصالة ((الوليد صنف كتاب 

حديث الصدقات ذاك الطويل وحديثه عن :  وللحكم حديثان منكران ((:  وقال الذَّهيب
  . )٤( )) الوليد بن مسلم يف الَّذي يسرق من صالته فهذا إسناده ثقات ولفظه منكر

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

  . ، والدارقطين فرد به احلكم بن موسى عن الوليد بن مسلم على ما ذكره أبو حامتت  ـ ١

  . على ما ذكره أبو حامت.  أَنه ليس يف كتاب الصالة الَّذي صنفه الوليد  ـ ٢

، وغريب من حديث حيي بن أيب  غريب من حديث األوزاعي عن حيي بن أيب كثري  ـ ٣
  .  ما ذكره الدارقطين بن أيب قتادة عن أبيه علىا كثري عن عبد

:  وميكن أن يضاف.  )٥( أن الوليد مل يتابع يف روايته عن األوزاعي كما قال الطرباين  ـ ٤
قال حنبل عن ابن معني مسعت أبا .  )٦( أَنه كثري التدليس والتسوية السيما يف حديثه عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١/٦ ( )) ِسير أعالم النبالء ((، و  ) ٧/١٤١ ( ))الكمال  ذيب ((    )١(
   ) .٧/١٤١ ( )) ذيب الكمال ((    )٢(
   ) .١/٣٥١ ( )) علل احلديث ((    )٣(
 أن يكون من رواية )) املنكر ((ومنه يؤخذ أن الذهيب ال يشترط يف  ) . ١/٥٨١ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(

  .ثِّقة قد يروي احلديث املنكر بل يرى أن ال. الضعيف 
   ) .٦٩٠( سبق ص     )٥(
   ) .١١/١٥٤ ( )) ذيب التهذيب (( ، و )) التقريب ((    )٦(
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٧٣٦ 

و السفر كان الوليد ممن يأخذ عن أيب السفر حديث األوزاعي وكان أب ((:  مسهر يقول
كان الوليد بن مسلم حيدث  ((:  وقال مؤمل بن إهاب عن أيب مسهر.  )١( )) كذَّاباً

:  وقال صاحل بن حممد األسدي.  )٢( )) حديث األوزاعي عن الكذابني مثّ يدلِّسها عنهم
قد أفسدت حديث األوزاعي :  قلت للوليد بن مسلم:  مسعت اهليثم بن خارجه يقول

وعن األوزاعي عن الزهري وعن .   تروى عن األوزاعي عن نافع: ؟ قلت كيف:  قال
 بن عامر ا وغريك يدخل بني األوزاعي وبني نافع عبد.  األوزاعي عن حيىي بن سعيد
؟  إبراهيم بن مرة وقرة وغريمها فما حيملك على هذا:  األسلمي وبينه وبني الزهري

ت فإذا روى األوزاعي عن هؤالء قل.  أنبل األوزاعي أن يروي عن مثل هؤالء:  قال
 أحاديث مناكري فأسقطتهم أنت وصريا من رواية األوزاعي عن ـوهؤالء ضعفاء  ـ

وكذا ورد أَنه يسقط من روى عن  )٣( )) فلم يلتفت إىل قويل.  الثِّقات ضعف األوزاعي
وليد كان ال:  األوزاعي من الضعفاء ويرويها مباشرة عن األوزاعي كما قال أبو مسهر

  . )٤( بن مسلم حيدث بأحاديث األوزاعي عن الكذابني مثّ يدلِّسها عنهم

اختلطت :  ورمبا حصل منه ذلك بغري قصد قال مهنا سألت أمحد عن الوليد فقال   
فال يؤمن أن :  قلت.  )٥( )) ... عليه أحاديث ما مسع وما مل يسمع وكانت له منكرات

ض الضعفاء مثّ أسقطهم فحصلت فيه النكارة يكون هذا احلديث قد أخذه الوليد عن بع
  . الَّيت ذكرها بعض أهل العلم

 الوليد بن مسلم يف الرواية ـ كاتب األوزاعي ـاحلميد بن أيب العشرين  شارك عبد  ـ ٥
، فجعله عن األوزاعي عن حيىي بن أيب سلمة عن أيب هريرة خمالفاً يف ذلك  عن األوزاعي

.   بن أيب قتادة عن أبيها وزاعي عن حيىي عن عبدالوليد بن مسلم الَّذي رواه عن األ
مل يوصف بتدليس وال تسوية خبالف الوليد فيقدم ما رواه على ما  )٦( ثقة:  احلميد وعبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١١/١٥٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
د بن مسلم عن سبب إسقاط الضعفاء الَّذين روى عنهم  قال الولي((: وفيه  ) : ١١/١٥٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(

   .))األوزاعي أنبل األوزاعي عن هؤالء 
   ) .٣١/٩٧ ( )) ذيب الكمال ((    )٣(
   ) .٣١/٩٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١١/١٥٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .٦/١١( ن أيب حامت  الب)) اجلرح والتعديل ((ينظر . وثقه أمحد وأبو زرعة     )٦(
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٧٣٧ 

ويشبه أن يكون حديث أيب  ((:  رواه الوليد ولعل ذلك هو الَّذي دعا الدارقطين إىل قوله
  . )١( )) هريرة أثبت

  . ـ كما سبق يف التخريج ـ ابن خزمية واحلاكم :  قبله وصححه منهمومن أهل العلم من

  . وهلا ورد له من شواهد )٢( ولعل ذلك بناء على ظاهر اإلسناد

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

؛ ألنَّ  ظهر من دراسة هذا احلديث أن الراوي املتفرد ليس هو احلكم بن موسى  ـ ١
.  وإمنا املتفرد هو شيخه الوليد بن مسلم.  تابعه أبو جعفر السويدي متابعة تامةاحلكم 

 مل ـ فيما سبق من قوليهما أن املتفرد به هو احلكم بن موسى ـفلعل أبا حامت والدارقطين 
يقفا على هذه املتابعة فإن وقفا عليها فيكون حكايتهما للتفرد باعتبار أشهر وأوثق من 

ويرد أن أبا حامت مل يعتد مبتابعة أيب جعفر السويدي للحكم بن موسى .  لوليدرواه عن ا
ومن هنا يظهر أثر .  فلعله مل يقبل متابعته لذلك )٣( ال أعرفه:  ألنه قال عن السويدي

كما يتبني أثرها يف .  املتابعة وحال راويها يف إثبات التفرد عن الراوي املعني أو نفيه
  . م فيمن هو الراوي املتفرداختالف أهل العل

 أن حديثه هذا منقلب ـ فيما ظهر يل ـانكشف تفرد الوليد بن مسلم عن علَّة متثلت   ـ ٢
عن األوزاعي عن حيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن  ((:  فإسناده الصحيح هو.  اإلسناد

فجعله  )٤( ن الضعفاء أخطأ فيه الوليد أو نقله ودلَّسه عمن أخطأ فيه م)) أيب هريرة مرفوعاً
 فأورث هذا القلب ))  بن أيب قتادة عن أبيه مرفوعاًا عن األوزاعي عن حيي عن عبد ((

وعليه فالقلب من أسباب .  التفرد والنكارة واالستغراب الَّذي تتابع عليه أهل العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبناء على ما ذكر أعاله يترجح ـ فيما ظهر يل ـ صحة قول الدارقطين هذا يف  ) . ٦٩٢( سبق ص     )١(
  .ترجيحه حديث ابن أيب العشرين على ما رواه الوليد بن مسلم 

   .)) إسناده ثقات ولفظه منكر ((:  بقوله وقد سبق أن الذهيب وثق رجال إسناده    )٢(
   .حاله بداللة أنه ذكر بعض شيوخه وبعض من روى عنهال يعرف : ومراده  ) ٨/١١٠ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
. فإن دلّسه عمن أخطأ فيه فيكون التدليس من أسباب حصول التفرد ـ السيما التدليس على الضعفاء     )٤(

وي الضعيف إذا وقع يف اخلطأ لزم من ذلك حصول التفرد فإذا أسقط من اإلسناد وروي احلديث وذلك أن الرا
عمن فوقه من الثِّقات نسب التفرد إىل ذلك الثِّقة فرمبا قبل لثقة من نسب إليه ـ وهو يف حقيقة أمره معلول 

فطن إىل صنيع املدلسني عن الضعفاء ألجل ذلك لزم الت. ـ ورمبا نسب ذلك الثِّقة إىل الوهم وهو برئ منه 
  .والتدقيق يف مرويام وعدم االستعجال يف نسبة اخلطأ إىل من رووا عنه من الثِّقات 
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٧٣٨ 

  . التفرد

 أحداً روى عن ال أعلم ((:  قال أبو حامت الرازي يف رده حلديث احلكم بن موسى  ـ ٣
حديث ابن  ((:  وقال يف رده حلديث ابن أيب العشرين.  )١( )) الوليد هذا احلديث غريه

وهذا يدل على أن التفرد عالمة على العلّة عنده .  )٢( )) أيب العشرين مل يروه أحد سواه
 أَنه قال وأنه مل يطلق التفرد رد الوصف بل ضمنه اإلعالل بداللة.  يستدل به عليها

  . )) منكر ((:  عنه يف موضع آخر

وال يؤخذ من قوله أَنه رد حديث احلكم بن موسى رد التفرد ألنه أشار يف رده إىل    
 وليس فيه هذا )) الصالة ((وكان الوليد صنف كتاب  ((:  قرينة أخرى فقال

د وحده إذ يرد أَنه راعى حال وأيضاً مل يرد حديث ابن أيب العشرين للتفر.  )٣( )) احلديث
  . )٤( )) كاتب ديوان ومل يكن صاحب حديث ((:  الراوي املتفرد به فقد قال عنه

 عن أبيه وغريب ا غريب من حديث حيىي بن أيب كثري عن عبد ((:  قول الدارقطين  ـ ٤
 دل بسياقه أني )٥( )) تفرد به احلكم بن موسى عن الوليد بن مسلم.  من حديث األوزاعي عنه

  . بل مشعرة بأن يف نفسه من هذا التفرد شيئاً )) فرد (( ليس مرادفة لكلمة )) غريب ((كلمة 

يفهم منه أن الثِّقة قد يروي ما هو  )٦( )) فهذا إسناده ثقات ولفظه منكر ((:  قول الذَّهيب  ـ ٥
م يعربون به عن اخلطأ فه.  وهذا يوافق صنيع األئمة املتقدمني يف إطالقهم للمنكر.  منكر

  . ، أو خمالفاً وال يشترطون يف راوي املنكر أن يكون ضعيفاً.  أو ما يترجح أَنه خطأ

فدل .  صحح ابن خزمية واحلاكم حديث احلكم بن موسى مع ما فيه من علَّة القلب  ـ ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٩٣( سبق ص     )١(
 )) اجلرح والتعديل ((شرين يف وقد قال عن ابن أيب الع ) ١/٣٥١(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )٢(

 سألت أيب عن ابن أيب العشرين ثقة هو ؟ قال كاتب ديوان مل ((: ما ذكره عنه ابنه عبد الرمحن قال )  ٦/١١ (
ثقة حديثه مستقيم وهو من :  قال عنه أبو زرعة )) املرجع نفسه ((مع أنه كما يف  . ))يكن صاحب حديث 

  .ووثقه أمحد . املعدودين يف أصحاب األوزاعي 
  .املرجع نفسه     )٣(
   ) .١١/ ٦(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .٤٨٦٨ رقم ٥/١١٧(  البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٥(
   ) .١/٥٨١ ( )) ميزان االعتدال ((    )٦(
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٧٣٩ 

  . على أن التصحيح على ظاهر اإلسناد يؤدي إىل قبول أحاديث معلولة

  

  



  

٧٤٠  

bnÛa@sí†§aæìnÛaë@É@ @
 بن حممد القاضي حدثنا ا حدثنا عبد:   )١/٢٦٧ ( )) اإلرشاد ((قال اخلليلي يف 

احلسن بن حممد بن عثمان الفارسي بالبصرية حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا حيىي 
ُعَمَر  َوَأَبا َبْكٍر َوالنَِّبيَّ  َأنَّ ((ابن صاحل حدثنا مالك عن الزهري عن سامل عن أبيه 

   .)) َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة

ثقة يروي عنه األئمة وروى حديثاً عن مالك ال :  حيىي بن صاحل الوحاظي ((:  وقال قبله
  . )) يتابع عليه

א א : א
، صدوق من أهل الرأي من صغار التاسعة مات سنة  حيىي بن صاحل الوحاظي احلمصي ((

  . وبقية رجاله ثقات )١( )) قد جاز التسعني خ م د ت قاثنتني وعشرين و

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 بن أيب داود ا من طريق عبد ) ٦/٢٠٥ ( )) التمهيد ((أخرجه ابن عبد الرب يف 
  . وإسحاق بن إبراهيم عن يعقوب بن سفيان عن حيي بن صاحل الوحاظي به

אאא W 
  . تفرد حيىي الوحاظيمل أقف له متابعة صحيحة تنفي 

  . وفيه تفرد وخمالفة.  وهذا احلديث مشهور من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري

üëc @Z…ČŠÐŞnÛa N@ @

َرَأْيُت  ((:  هذا احلديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال
وقد رواه عن سفيان مجع .  ))  َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِةالنَِّبيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
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٧٤١ 

وأمحد بن  )٣( وقتيبة بن سعيد )٢(  ، وأمحد بن حنبل)١( احلميدي:  منهم:  غفري من الرواة
  . )٦( وحممود بن غيالن )٥( وإسحاق بن منصور )٤( منيع

، ويونس بن عبد  )٩( ، وسريج بن يونس )٨( وأبو داود )٧( وعلي بن املديين
، وحممد بن عبيد  )١٣( والعباس بن الوليد )١٢( وابنا أيب شيبة )١١( وأبو خيثمة )١٠( األعلى
  . وغريهم )١٤( الكويف

 وليس بينهم ـ مرفوعاً ـوكلهم رواه عن سفيان عن الزهري عن سامل عن ابن عمر 
  . مما يعين ثبوته عن سفيان عن الزهري مرفوعاً.  اختالف يف ذلك

ابن :  فقد تابعه.  تابعات ال ختلو من نظروقد توبع سفيان يف رواية الرفع عن الزهري م
 ـ )١٨(  ويف الطَّريق إليه ضعفـ )١٧(  ومعمرـ )١٦(  وهو صدوق له أوهامـ )١٥( أخي الزهري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٠٧ رقم ٢/٢٧٦ ( )) مسند احلميدي ((    )١(
   ) .٤٥٤٠ رقم ٢/٨ ( )) مسند أمحد ((    )٢(
   ) .١٠٠٧ رقم ٣/٣٢٩ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
   ) .٦٩٥٨ رقم ٤/٣٤(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٧(
   ) .٣١٧٩ رقم ٢/٢٢٢ ( )) سنن أيب داود ((    )٨(
   ) .٣٠٤٥ رقم ٧/٣١٧ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٩(
   ) .١٨١٠ رقم ٢/٤٢٩ ( )) سنن الدارقطين ((    )١٠(
   ) .١٨٠٩ رقم ٢/٤٢٩ ( )) املرجع نفسه ((    )١١(
   ) .٣٠٤٦ رقم ٧/٣١٧ ( )) صحيح ابن حبان ((، و  ) ١١٣٢٧ رقم ٤/٤٥٤ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )١٢(
   ) .٣٠٤٦ رقم ٧/٣١٧ ( ))ابن حبان  صحيح ((    )١٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )١٤(
وفيه زيادة  ) ٥٤٦٤ رقم ٩/٣٥٤ ( )) مسند أيب يعلى ((و  ) ٦٠٣٦ رقم ٢/١٢٢ ( )) مسند أمحد ((    )١٥(

   .))وعثمان  ((
   .)) التقريب ((    )١٦(
   ) .٦/٢٠٧ ( )) التمهيد ((    )١٧(
   ) .١١/٣٠٦ ( )) ذيب التهذيب ((كما يف . محد والنسائي إذ فيه حيىي بن اليمان ضعفه أ    )١٨(
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٧٤٢ 

العمل على  ((:  ـ قال الذَّهيب عن ابن هليعة ـ )١( ويونس بن يزيد وعقيل رواه عنهما ابن هليعة
  . )٢( )) تضعيف حديثه

حديث ابن عمر هكذا  ((:  ج وغريه تابعوا ابن عيينة فقالوذكر الترمذي أن ابن جري
 رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغري واحد عن الزهري عن سامل عن أبيه حنو ـأي مرفوعاً  ـ

  . )٣( )) حديث ابن عيينة

ïÜí@bàîÏ@Ýràní@ŠÄã@åß@ìÜ±@ü@ŽéŞãc@´jní@ÞìÔÛa@aˆç@òa‰†ië Z@ @

قاله ابن .  لزهري وإمنا أخذه عن ابن عيينةأن ابن جريج مل تصح روايته له عن ا  ـ ١
ال يصح مساع ابن جريج من الزهري إمنا أخذه عن  ((:  وقال اخلليلي أيضاً.  )٤( )) املبارك

  . )٥( )) ابن عيينة

.  أما زياد بن سعد فلم تصح عنه رواية الرفع أيضاً وهي مما أخطأ فيه مهام بن حيي  ـ ٢
ومل مييز .  زياد بن سعد:  ع من الرواة منهموذلك أن مهاماً روى هذا احلديث عن مج

حدثنا سفيان  ((:  بني حديث كل منهم فأوهم أم رووه مجيعاً على صفة واحدة فقال
ومنصور وبكر الكويف وزياد بن سعد كلهم ذكر أَنه مسعه من الزهري حيدث أن ساملاً 

َبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  َوَأَأنَُّه َرَأى النَِّبيَّ  ((: أخربه أن أباه أخربه 
أخرجه .  )) بكْر وحده لَم يذْكُر عثْمانَ . )) َيْمُشوَن َبْيَن َيَدِي اْلَجَناَزِة

وقد أعله مجع من .  )٩( وابن حزم )٨(  والبيهقيـ  واللفظ لهـ )٧( والنسائي )٦( الترمذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٣٦٢ رقم ٦/٦٤(  للطرباين )) املعجم األوسط ((كما يف     )١(
   ) .١/٥٩٠ ( )) الكاشف ((    )٢(
   ) .٣/٣٣٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   ) .٣/٣٣٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .١/٣٥١ ( )) اإلرشاد ((    )٥(
   ) .١٠٠٨ رقم ٣/٣٢٩ ( )) سنن الترمذي ((    )٦(
   ) .٢٠٨٣ رقم ٢/٤٢٩ ( )) الكربى ((يف     )٧(
 وقد )) ...  ا أن ساملاً أخربه أنه رأى رسول ((: وفيه  ) ٦٩٥٩ رقم ٤/٣٥ ( )) السنن الكربى ((يف     )٨(

   . ااملاً مل ير رسول وكما هو واضح فإن س.  كما هو عند النسائي )) أن أباه أخربه ((سقط منه 
   ) .٥/١٦٥ : ( )) احمللَّى ((    )٩(
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٧٤٣ 

ومنهم اخلليلي .  واحداً ومل مييزه عن بعضهالنقّاد مبا ذكرنا من أَنه ساق حديثهم مساقاً 
ورواه عمرو بن عاصم الكاليب عن مهام عن بكر بن وائل وسفيان ومنصور  ((:  يف قوله
وقال .  )٢( )) مسنداً عن الزهري ويقال أَنه أخطأ فيه حيث مجع بينهم مرفوعاً )١( ومعمر

  . )٣( )) وهذا خطأ والصواب مرسل ((:  النسائي بعد إخراجه

âŒy@åiaë@ïÔèîjÛa@ÑÛbë @Nâbàç@éÛbÓ@bß@òČz•@µg@a‰b‘dÏ N@ @

ومل خيف علينا قول  ((:  وقال ابن حزم.  )٤( )) تفرد به مهام وهو ثقة ((:  فقال البيهقي
، ولكنا ال نلتفت إىل دعوى اخلطأ يف رواية  مجهور أصحاب احلديث أن خرب مهام هذا خطأ

وذا ال يكون ابن عيينة عندمها منفرداً برواية الرفع بل .  )٥( )) الثِّقة إال ببيان ال يشك فيه
  . تابعه من ذكرهم مهام

|uaŠÛaë @Z‰ìßþ@âbàç@sí†y@ÝÇc@åß@ÞìÓ@ìç Z@ @

  . كما يفهم من قوهلما.  أن من صححه إمنا هو بناء على ظاهر إسناده  ـ ١

 مثّ إن ـائي  السيما النسـومن أعله من األئمة فهم أوالً أرسخ وأعلم ذا الشأن   ـ ٢
  . عندهم زيادة علم ليس عند من قبله

وذا .  أن تصحيحه يتناىف مع ما تتابع عليه األئمة من توهيم سفيان يف هذا احلديث  ـ ٣
  . ، وال تنفي عن سفيان بن عيينة تفرده برواية الرفع ال تصح هذه املتابعات

bîãbq @ZòÐÛb‚½a N@ @

لزهري مرسالً كما هو عند رواة املوطأ من خالف اإلمام مالك ابن عيينة فرواه عن ا
  . )٦( أصحابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .زياد : مل يذكر معمراً غري اخلليلي وغريه يقول     )١(
   ) .١/٣٥١ ( )) اإلرشاد ((    )٢(
   ) .٢٠٨٣ رقم ٢/٤٢٩ ( )) الكربى ((يف     )٣(
   ) .٦٩٥٩ رقم ٤/٣٥ ( )) السنن الكربى ((يف     )٤(
: ويفهم من سياق قول ابن حزم . فيه إثبات أن مجهور احملدثني على ختطئة مهام  ) ٥/١٦٥(  : )) احمللَّى ((    )٥(

  .أن األصل عنده قبول رواية الثِّقة ما مل يثبت خطؤه ـ عنده ـ وإن خالف اجلمهور 
   ) .٦/٢٠٥ ( )) التمهيد ((    )٦(
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٧٤٤ 

فقد رواه عن الزهري عن سامل بن .  شعيب بن أيب محزة:  ورواه موقوفاً على ابن عمر
وأَنَّ ) : الزهري : أي ( قال . أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر كَانَ يمِشي بين يدِي الِْجنازِة  (( ا عبد

: قال الزهري  . ))  كَانَ يمِشي بين يديها وأَبو بكٍْر وعمر وعثْمانُ  اللَِّه رسولَ
  . )١( وكذلك السنة

 َآاَن النَِّبيُّ  ((:  وجعله معمر عن الزهري مرسالً فقد نقل معمر أن الزهري قال
وأخربين :  قال الزهري:  قال معمر . )) َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة َوَأُبو
  . )٢( )) أَنَّ أَباه كَانَ يمِشي أَمام الْجنازِة ((: سامل 

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغري واحد من احلفاظ عن  ((:  قال الترمذي
ين وأخرب:  قال الزهري . ))  َآاَن َيْمِشي َأَماَم اْلَجَناَزِةَأنَّ النَِّبيَّ  ((الزهري 

  . )٣( )) أَنَّ أَباه كَانَ يمِشي أَمام الْجنازِة ((: سامل 

أن الزهري روى هذا احلديث عن سامل أن ابن عمر كان ميشي :  وذا يتبني
  . اجلنازة أمام

 َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َآاُنوا َيْمُشوَن َأَماَم َأنَّ النَِّبيَّ  ((ورواه مرسالً 
   .)) اْلَجَناَزِة

َرَأْيُت النَِّبيَّ  ((:  عن الزهري عن سامل عن أبيه قال( وليس يف حديث أحد منهم 
الَّذي رواه سفيان عن الزهري ) ))  َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة  .

  . وخمالفته للجمع تدل على أن يف حديثه وهم

ê‰bØãgë@éiaŠÌna@óÜÇ@…bÔäÛa@Éibnm@aˆ N@ @

إن :  يا أبا حممد:  فقد روى البيهقي أن ابن املديين قال لسفيان.  ابن املديين:  نهمم
:   فقال يعين أما يرسالن احلديث عِن النيب ـمعمراً وابن جريج خيالفانك يف هذا 

 فقلت يا أبا ـالزهري حدثنيه مسعته من فيه يعيده ويبديه عن سامل عن أبيه  )٤( استقر ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٠٤٨ رقم ٧/٣٢٠ ( )) صحيح ابن حبان ((    )١(
)٢(    ))١٠٠٩ رقم ٣/٣٣٠ ( ))رمذي  سنن الت. (   
   ) .١٠٠٩ رقم ٣/٣٣٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
  . وهو أقرب )) استيقن ((: وقال  ) ٢/١١١ ( )) التلخيص احلبري ((ونقله يف     )٤(
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٧٤٥ 

لعله قد قاله :  فصدقهما فقال:   قال)) وعثمان ((إن معمراً وابن جريج يقوالن فيه :  حممد
ونقل الترمذي عن ابن املبارك .  )١( )) هو ومل أكتبه لذلك أين كنت أميل إذ ذاك إىل الشيعة

  . )٢( )) حديث الزهري يف هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة ((:  قوله

إمنا هو عن الزهري مرسل وحديث سامل فعل  ((:  أمحد قولهونقل الطرباين عن اإلمام 
  . )٣( )) ابن عمر وحديث ابن عيينة كأنه وهم

 َوَأَبا َأنَّ النَِّبيَّ  ((: الصحيح عن الزهري  ((:  ونقل الترمذي عن البخاري أَنه قال
وقال .  مرسالً:   يعين:  قلتـ )٤( )) َبْكٍر َوُعَمَر َآاُنوا َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة

وقال .  )٥( )) وأهل احلديث كلهم يرون أن احلديث املرسل يف ذلك أصح ((:  الترمذي
هذا احلديث خطأ وهم فيه ابن عيينة خالفه مالك ورواه عن الزهري  ((:  النسائي
والصواب مرسل وإمنا أتى ...  ((:  وفصل النسائي كيف وقع له اخلطأ فقال.  )٦( )) مرسالً

أَنه كَانَ يمِشي  (( ألنَّ هذا احلديث رواه الزهري عن سامل عن أبيه ـ  أعلموا ـهذا عندي 
 َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم َآاَن النَِّبيُّ  ((:  قال . )) أَمام الْجنازِة
كان النيب :  قال(  و .  وأبو بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة وكان النيب )) اْلَجَناَزِة
  ( ...إمنا هو من قول الزهري )يقال أخطأ ابن عيينة يف هذا  ((:  وقال اخلليلي.  )٧

وذكر الدارقطين يف .  )٨( )) ... احلديث حيث رفعه وأصحاب الزهري وقفوه عن ابن عمر
عن الزهري عن :  والصحيح قول من قال ((:   اختالفاً كثرياً فيه على الزهري وقال)) العلل ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥ ـ ٤/٣٤ ( )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٣/٣٣٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  .املرفوع مرسل ، واملسند موقوف على ابن عمر : يعين  ) . ١٢/٢٨٦ ( )) املعجم الكبري ((    )٣(
   ) .١/٤٠٤(  ـ بترتيب القاضي )) العلل الكبري ((    )٤(
   ) .٣/٣٣٠ ( )) سنن الترمذي ((    )٥(
   ) .٢٠٨٢ رقم ٢/٤٢٩ ( )) السنن الكربى ((    )٦(
 ن عمر مثّ ذكر بعده ما كان يرويه مرسالً عن النيب أن الزهري رواه عن سامل موقوفاً من فعل اب: مراده     )٧(

فأصبح احلديث عنده .  وصاحبيه فعله فظن سفيان أن ابن عمر فعل ذلك ونقل عن النيب . وأيب بكر وعمر 
  .تفسري النسائي هذا من القليل الوارد عن األئمة يف تفسريهم لكيفية وقوع الوهم للراوي : قلت . مرفوعاً 

   ) .١/٣٥١ ( ))رشاد  اإل((    )٨(
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٧٤٦ 

  . أي موقوفاً عليه.  )١( )) ... سامل عن أبيه أَنه كان ميشي

وقد أشار ابن حجر إىل أن سبب الوهم الَّذي حصل لسفيان هو من دمج الزهري 
واألمر  ((:  )) مسعته من فيه عن سامل عن أبيه ((:   عقيب قول سفيانـ:  للحديث فقال

  . )٢( )) ... زهري أدجمه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغريهكذلك إال أن فيه إدراجاً لعل ال

اختلف  ((:  ومع كثرة من أعل حديث سفيان هذا فقد أشار البيهقي إىل صحته فقال
:  فيه على عقيل ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن الزهري موصوالً وقيل

وهو سفيان بن عيينة حجة مرسالً ومن وصله واستقر على وصله ومل خيتلف عليه فيه 
.  )٤( )) والذي وصله سفيان بن عيينة وهو إمام ((:  وكذلك فعل النووي فقال.  )٣( )) ثقة

سفيان بن عيينة من احلفاظ :  وقد قيل ((:  وعد املنذري وصله زيادة ثقة مقبولة فقال
:  على رفعهاألثبات وقد أتى بزيادة على من أرسل فوجب تقدمي قوله وقد تابع ابن عيينة 

 إذا رواه ـوتعقبه ابن القيم مبيناً أن تقدمي الوصل  )٥( )) ابن جريج وزياد ابن سعد وغري واحد
ومثل  ((:   على اإلرسال واعتباره من زيادة الثِّقة ليس من منهج األئمة املتقدمني فقالـالثِّقة 
 ومل خيف عليهم أن سفيان حجة ،  ال يعبأ به أئمة احلديث شيئاًـ يعين مقالة املنذري ـهذا 

  . )٦( )) ثقة وأنه قد وصله فلم يستدرك عليهم املتأخرون شيئاً مل يعرفوه

ابن املبارك وابن املديين وأمحد والبخاري والترمذي :   ما تتابع عليه األئمة: قلت الراجح
  .والنسائي واخلليلي من أن سفيان وهم فيه 

ÞìÔÛa@aˆç@|îuŠm@òÛ…c@åßë Z@ @

  .  سفيان برواية الرفع وما ورد له من متابعات مل تسلم من ضعفتفرد  ـ ١

  . خمالفته لبقية أصحاب الزهري  ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/١١١ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
   ) .٢/١١٢ ( )) التلخيص احلبري ((    )٢(
   ) .٦٩٥٩ رقم ٤/٣٥ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .٥/٢٧٩ ( )) اموع ((    )٤(
   ) .٤/٣١٥ ( )) خمتصر سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .٤/٣١٥ ( )) ذيب السنن ((    )٦(
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٧٤٧ 

  . أن من رجح هذا القول هم أئمة هذا الشأن الَّذي جيب املصري إىل قوهلم إذا تتابعوا  ـ ٣

 أن رواية الرفع الَّيت تفرد ا سفيان بن عيينة ال تصح بل هي معلولة : وبهذا يتبين
  . لتايل ال يعتضد ا حديث البابوبا

 شاهد مرفوع وفيه تفرد وعلَّة ـ حديث الوحاظي عن مالك ـوقد ورد حلديث الباب 
 َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َآاُنوا َيْمُشوَن َأَماَم َأنَّ النَِّبيَّ  ((من حديث أنس 

  . )) اْلَجَناَزِة

:  من طريق حممد بن بكر الربساين قال )٣(  يعلىوأبو )٢( وابن ماجه )١( أخرجه الترمذي
وحديث أنس يف هذا  ((:  قال الترمذي.  حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس به

  . )) الباب غري حمفوظ

هذا حديث خطأ أخطأ فيه حممد بن :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  وقال
 َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ  (( الزهري بكر وإمنا يروى هذا احلديث عن يونس عن

قال الزهري وأخربين سامل أن أباه كان ميشي أمام .  )) َآاُنوا َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة
  . اجلنازة

وقد أرجع البخاري حديث أنس إىل ما رواه :  قلت.  )) وهذا أصح:  قال حممد
  . )٤( الزهري مرسالً

روي عن ابن  ((:  قال ابن عبد الرب.   املشي أمام اجلنازة عن مجع من الصحابةوقد ورد
عمر وأيب هريرة واحلسن بن علي وابن الزبري وأيب أسيد الساعدي وأيب قتادة وعبيد بن عمري 
وشريح أم كانوا ميشون أمام اجلنازة ويأمرون بذلك وهو قول الفقهاء السبعة املدنيني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠١٠ رقم ٣/٣٣١ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   ) .١٤٨٣ رمق ٦/٢٩١ ( )) سنن ابن ماجه ((    )٢(
   ) .٣٦٠٨ رقم ٦/٢٩١ ( )) مسنده ((يف     )٣(
   .)) وخلفها (( بن راشد وزاد اوهب : تابعه . إال أن الربساين قد توبع يف روايته عن يونس بن يزيد     )٤(

 وهذا خطأ ال شك فيه ال ((: وقال  ) . ٦/٢١١ ( )) التمهيد (( كما يف )) التمهيد ((يف أخرجه ابن عبد الرب     
 )) يصح يف هذا احلديث وهي لفظة منكرة ال يقوهلا أحد من رواته فال )) وخلفها (( :وأما قوله ... أدري ممن جاء 

.  
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٧٤٨ 

  . )١( )) املشي خلف اجلنازة من خطأ السنة:  ال الزهريوأكثر احلجازيني وق

 أن حيي بن صاحل الوحاظي روى هذا احلديث عن مالك عن الزهري عن : والخالصة
وله متابعة قاصرة .  سامل عن ابن عمر مرفوعاً ومل يتابع على رفعه عن مالك متابعة صحيحة

 أا تتابع على إعالهلا أكثر إال.  عن ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه مرفوعاً
وعن الزهري عن سامل عن أبيه .  وبينوا أن الصحيح إمنا هو عن الزهري مرسالً.  احملدثني
  . وما ورد له من شاهد من حديث أنس فال يصح أيضاً.  من فعله

ÙÛbß@åÇ@éÈÏŠi@ïÃbyìÛa@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 وقال )) روى عن مالك حديثاً ال يتابع عليه ((:  أعله اخلليلي وحده بالتفرد يف قوله
.  هذا حديث منكر من حديث مالك واحملفوظ من حديث ابن عيينة عن الزهري ((:  بعده
  . )٢( )) إن سفيان أخطأ فيه وله علَّة ذكرناها يف غري هذا املوضع:  وقيل

א מ : א

 خمالفاً يف ذلك بقية أصحاب مالك ـ مع أَنه ثقة ـك تفرد الوحاظي بالرفع عن مال  ـ ١
  . )٣(  رووه مرسالًـ كما قال ابن عبد الرب ـالَّذين 

، فكيف يتابع  ، وهي معلولة أن رواية الرفع إمنا تعرف مما رواه ابن عيينة عن الزهري  ـ ٢
  . ؟ فدل ذلك على أن هذه املتابعة معلولة على خطئه

ˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@a Z@ @

هذا  ((:   وقرن ذلك بقوله)) ال يتابع عليه ((:  قال اخلليلي عن حديث الوحاظي هذا  ـ ١
وال جيزم بأنه أعله بالتفرد .  فدل ذلك أَنه ضمن حكاية التفرد اإلعالل.  )) حديث منكر

  . يت ال يبعد أَنه راعاهاوحده ألنه اقترن مع التفرد علَّة أخرى هي املخالفة الَّ

 فدل على )) ثقة (( أن اخلليلي أطلق على هذا احلديث النكارة مع أَنه وصف راويه بأنه  ـ ٢
 يف سياقها الَّذي )) منكر (( ويظهر أن كلمة.  يطلق على ما تفرد به الثِّقة )) املنكر ((أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٥٦ ـ ٤/٤٥٤  ()) مصنف ابن أيب شيبة ((: وينظر  ) ٦/٢١٣ ( )) التمهيد ((    )١(
   ) .١/٢٦٧ ( )) اإلرشاد ((    )٢(
   ) .٦/٢٠٥ ( )) التمهيد ((    )٣(
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٧٤٩ 

إن سفيان أخطأ :  وقيل ((:  بداللة قوله بعدها.  )) خطأ ((ذكرت فيه تقارب كلمة 
  . )) فيه
إن وهم أحد الرواة الثِّقات يف حديث ما حتى ال يعرف إال عنه ملما يعلل به األئمة   ـ ٣

  . ، وال يعد متابعة له رواية من وافقه ممن مل يعرف برواية ذلك احلديث
فحديث ابن .  إذا مل يدقق يف العلّة فقد جيعل احلديث املعلول شاهداً ملعلول آخر  ـ ٤

حدثنا  ((:  وقد رواه مهام بن حيي فقال.  عيينة معلول استدل على علته بالتفرد واملخالفة
سفيان ومنصور وبكر الكويف وزياد بن سعد كلهم ذكر أَنه مسعه من الزهري حيدث أن 

  َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَنَأنَُّه َرَأى النَِّبيَّ  ((أن أباه أخربه : ساملاً أخربه 
.   ، فلم مييز بني ما رفعه ابن عيينة وما أرسله غريه)) َيْمُشوَن َبْيَن َيَدِي اْلَجَناَزِة

فغفل .  وخطأ احلفاظ مهام يف ذلك.  فظهر كأم تابعوا ابن عيينة يف رواية الرفع
املنذري وعدهم متابعني لسفيان ونفى بروايام التفرد عنه وصحح رواية الرفع الَّيت تواىل 

،  ، والترمذي ، والبخاري ، وأمحد ، وابن املديين ابن املبارك:  على توهيمه فيها
ومن هنا تظهر أمهية التدقيق يف املتابعات والشواهد .  ، والدارقطين ، واخلليلي والنسائي

، ال سيما إذا علموا ا ومل  قبل احلكم بنفيها للتفرد الَّذي نص عليه األئمة املتقدمون
  . وهايقبل

ظهر بدراسة هذا احلديث أن ابن حزم يقل اهتمامه بالعلة الَّيت كان يراعيها األئمة   ـ ٥
  . املتقدمون وأنه يصحح على ظاهر اإلسناد

  . أن اإلدراج من أسباب التفرد  ـ ٦
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٧٥٠ 

  

  

  

  

  

  



  

٧٥١  

æìÈjÛa@sí†§a@ @
حدثنا :   قالحدثنا أمحد بن داود السجزي:   )١/٢٢٨ ( )) الضعفاء ((قال العقيلي يف 

حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوس عن :  احلسن بن سوار البغوي قال
 َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل ((:   بن حنظلة بن الراهب قالا عبد

بع احلسن بن سوار وال يتا ((:  وقال . )) َناَقٍة ، َال َضْرَب َوَال َطْرَد ، َوَال ِإَلْيَك ِإَلْيَك
  . )) ... على هذا احلديث

א א : א
احلسن بن سوار البغوي أبو العالء صدوق من التاسعة مات سنة ست عشرة أو سبع  ((

وقد  )٢( )) ومل يكن له كتاب...  صدوق يغلط ((:  وعكرمة بن عمار )١( )) عشرة د ت س
  . )٤( ةثق:  وضمضم )٣( وثَّقه ابن معني وغريه

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف   )١/٣٨٤ ( )) العلل الكبري ((ذكره الترمذي يف 
  . من طريق أمحد السجزي ) ٤/١٤٠ ( )) تأريخ بغداد ((

من طريق حممد بن إمساعيل الترمذي  ) ٥/٢٧٥ ( )) الكامل ((وأخرجه ابن عدي يف 
  . ))  به عن عكرمة بن عمار غري احلسن بن سواروهذا ذا اإلسناد مل حيدث ((:  وقال

אאא W 
ومل .  مل أقف على من تابع احلسن بن سوار يف روايته هلذا احلديث عن عكرمة بن عمار

فصح ما .   بن حنظلة الراهب من غري هذا الطَّريقا أقف له على أصل من حديث عبد
  . سن به عن عكرمةحكاه العقيلي وابن عدي من تفرد احل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٢٦٢/ ٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
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٧٥٢ 

:   قالا واحلديث ذا اللفظ رواه قُران بن متام عن أمين بن نابل عن قدامة بن عبد
 َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة ، َيْسَتِلُم اْلَحَجَر  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل ((

   .)) ِبِمْحَجِنِه

 ) ٩٢٨ رقم ٢/٢٢٩(  وأبو يعلى ـواللفظ له  ـ ) ١٥٣٩٣ رقم ٣/٤١٣( أخرجه أمحد 
مل يرو هذا احلديث عن أمين إال  ((:  وقال ) ٨٠٢٤ رقم ٩/١٥ ( )) األوسط ((والطرباين يف 
  . )) قُران بن متام

فقد .   فقد خولف يف لفظهـ على ما ذكر الطرباين ـومع تفرد قران عن أمين بن نابل 
، ومكي بن  )٣( عاويةومروان بن م )٢( وأبو أمحد الزبريي )١( وكيع:  رواه عن أمين

 َيْرِمي اْلِجَماَر َعَلى َناَقٍة ، َرَأْيُت النَّبيَّ  ((:  بلفظ )٥( وغريهم )٤( إبراهيم
ومل يذكر أحد ممن رواه عن أمين  . )) َلْيَس َضْرٌب َوَال َطْرٌد ، َوَال ِإَلْيَك ِإَلْيَك

  . )) الطواف ((

  . وقد أنكر مجع من األئمة هذا احلديث على قران

أين .  عن أمين إال قران وال أراه حمفوظاً )٦( مل يرو هذا احلديث ((:  قال أبو حامت الرازي
وهذا احلديث رواه  ((:  وقال العقيلي.  )٧( )) ؟ كان أصحاب أمين بن نابل عن هذا احلديث

 يتابع  هكذا ومل الكاليب عِن النيب ا قران بن متام عن أمين بن نائل عن قدامة بن عبد
:  ا الثوري ومجاعة عن قدامة بن عبد:  ورواه الناس عن أمين بن نابل.  عليه قران

وقد روي .   ذا اللفظ))  َيْرِمي َجْمَرَة الَعَقَبِة َعَلى َناَقٍةَرَأْيُت النَّبيَّ  ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣٠٦١ رقم ٥/٢٧٠ ( )) اتىب ((أخرجه النسائي يف     )١(
   ) .١/٤٣٤ ( )) الكامل ((ه ابن عدي يف أخرج    )٢(
.  بن حنظلة ا ويف الباب عن عبد ((: ـ واللفظ له ـ وقال  ) ٩٠٣ رقم ٣/٢٤٧( أخرجه الترمذي     )٣(

 حديث حسن صحيح وإمنا يعرف هذا احلديث من هذا الوجه وهو حدث أمين اوقال حديث قدامة بن عبد 
  . ))بن نابل وهو ثقة عند أهل احلديث 

   ) .٤/٥٥٢ ( )) املستدرك ((أخرجه احلاكم يف     )٤(
 ) ٩١٦٨ رقم ٥/١٠١(  للبيهقي )) السنن الكربى ((و  ) ١٩٠١ رقم ٢/٨٧ ( )) سنن الدارمي ((: ينظر     )٥(

   ) .٢٨٧٨ رقم ٤/٢٧٨ ( )) صحيح ابن خزمية (( و
  .أي ذا اللفظ     )٦(
  ) .لدباسي  ـ ا٨٨٦ رقم ١/٦٢٧ ( )) علل احلديث ((    )٧(
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٧٥٣ 

 يبِن النعكان على بعري بغري هذا اإلسناد ه١( )) بإسناد صحيح.   أَن( .  

َرَأْيُت  ((:  ا واحملفوظ حديث أمين عن قدامة بن عبد ((:  قال الذَّهيبو
وقد شذَّ قران بن متام فرواه عن أمين .   وذكره)) ... َيْرِمي اْلَجْمَرَة  اهللا َرُسوَل

  . )٢( )) يطوف ((:  عن قدامة فقال فيه

 بن أمحد بن ا فقد قال عبدورد عن قران أَنه رواه كما رواه اجلماعة عن أمين :  قلت
ثنا قران بن متام عن أمين بن نابل عن :  حدثين حمرز بن عون وعباد بن موسى قاال:  حنبل

 َيْرِمي اْلِجَماَر َعَلى َناَقٍة ؛ َال َضْرَب َأنَُّه َرَأى النَِّبيَّ  (( : ا قدامة بن عبد
وهذا يدل على أن قراناً يضطرب يف هذا :  قلت )٣( )) ...َوَال َطْرَد ، َوَال ِإَلْيَك ِإَلْيَك 

وحاله ال حتتمل هذا التنوع .  وأن ذكره للطواف الَّذي انفرد به وخالف ال يصح.  احلديث
لتبني الوهم  )٤( وال يبعد أن يعد حديثه هذا منكراً.  )) صدوق رمبا أخطأ ((يف الرواية فهو 

وأما الطواف على البعري واستالم .  ابوبالتايل ال يصح أن يعد شاهداً حلديث الب.  فيه
  . )٥( الركن باحملجن فقد ثبت من حديث جابر وابن عباس وعائشة وأيب الطفيل

sí†§a@aˆèi@ðìÌjÛa@‰aČì@åi@å§a@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

هذا الشيخ ثقة :  سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال ((:  )٦( قال أبو إمساعيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٢٨(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(
   ) .١/٤٩٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٢(
   ) .١٥٣٩٣ رقم ٣/٤١٣ ( )) مسند أمحد ((    )٣(
 ومل يتابع عليه ((:  وقال العقيلي )) وال أراه حمفوظاً ((: وقد أطلق عليه أبو حامت قوله . على رسم احملدثني     )٤(

ال يتابع عليه ، واملنكر : والشاذ ، وغري احملفوظ ، وما يقال فيه : قلت  . )) شذ ((: ال الذهيب  ، وق))قران 
وال يظهر من صنيع األئمة املتقدمني أن لكل منها تعريف خاص به مينع غريه من مشاركته . متقاربة يف املعىن 

وكلها جيمعها . خلطأ ونفس الناقد يف معناه وإن كان بعضها أدل على الوهم من بعض وهلا عالقة بوضوح ا
املتقدمون يكثر : (  ـ )) نزهة النظر ((إبراهيم الالحم ـ يف تعليقه على : قال شيخنا . معىن الرد وعدم القبول 

واملعىن الواحد يعرب عنه بأكثر من . اهتمامهم باملعاين ال باأللفاظ فالكلمة الواحدة يوردوا على عدة معاين 
  .رأيت أن هذا هو املوافق لتطبيقام العملية وقد ) . كلمة 

   ) .٩٢٧ ـ ٢/٩٢٦ ( )) صحيح مسلم ((    )٥(
  .هو محمد بن إمساعيل الترمذي     )٦(
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٧٥٤ 

  . )١( )) نعم:  ؟ قلنا اكتبتموه من كتاب:  غريب مثّ أطرق ساعة وقالثقة واحلديث 

وال يتابع احلسن بن سوار على هذا احلديث وقد حدث أمحد بن منيع  ((:  وقال العقيلي
وغريه عن احلسن بن سوار هذا عن الليث بن سعد وغريه أحاديث مستقيمة وأما هذا 

 أمحد بن ا على أيب عبد )٢( ألقيت ((:  قولهونقل عن أيب إمساعيل .  احلديث فهو منكر
  . )٣( )) أما الشيخ فثقة وأما احلديث فمنكر:  حنبل فقال

:   فقال حممدـ وذكره ـسألت حممداً عن حديث احلسن بن سوار  ((:  وقال الترمذي
علي  فدفعه ـ يعين ابن املديين ـ ا رأيت أبا قدامة يعرض هذا احلديث على علي بن عبد ((

وقد كتب به احلسن بن سوار إيلّ وكأن حممداً مل يعرف هذا :  ، وقال حممد يعين أنكره
  . )٤( )) احلديث

وهذا ذا اإلسناد مل حيدث به عن عكرمة بن عمار غري  ((:  وسبق أن ابن عدي قال
يه حديثه ثقة أنكر عل (( بأنه ـ عن احلسن بن سوار ـ:  وقال الذَّهيب.  )٥( )) احلسن بن سوار

  . )٦( ))  وذكرهـعن عكرمة بن عمار 

א מ א : א

  . تفرد احلسن بن سوار بن سوار برواية هذا احلديث عن عكرمة بن عمار  ـ ١

:  فقد قال عنه ابن حجر.  أن شيخه عكرمة بن عمار متكلم فيه:  ميكن أن يضاف  ـ ٢
  . على حديثه عن ضمضم، ومل يتابع  )٧( )) صدوق يغلط ((

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

  . ، ودال عليه ظهر من دراسة هذا احلديث أن التفرد مظنة الوهم  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦/١٧٠ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
  .أي هذا احلديث     )٢(
   ) .١/٢٢٨(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٣(
   ) .١/٣٨٤ ( )) العلل الكبري ((    )٤(
   ) .٧٠٨( سبق ص     )٥(
   ) .١/٤٩٣ ( )) ميزان االعتدال ((    )٦(
  .ومع هذا مل يشر أحد من األئمة إىل حاله  ) . ٧٠٨( سبق ص     )٧(
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٧٥٥ 

، فقد أظهرت الدراسة أن  هذا احلديث وإن أعل بالتفرد ومل تذكر معه علَّة أخرى  ـ ٢
 يعرف ذا اللفظ إال من حديث قران بن متام عن مع التفرد علَّة أخرى متثلت يف كونه ال

 ويشبه أن يكون حديث الباب منقلب  عِن النيب ا أمين بن نابل عن قدامة بن عبد
  . وبالتايل ال جيزم بأن حديث الباب رد للتفرد وحده.  عن هذا

:  لك، وقوله بعد ذ )) هذا الشيخ ثقة ثقة واحلديث غريب ((:  قول اإلمام أمحد  ـ ٣
.  يدل على أن نقد احلديث عنده ليس متقيداً حبال الراوي )١( )) أكتبتموه من كتاب ((

 يف هذا السياق ليس مرادفاً للفرد بل هو أقرب للمنكر فإن سياقه )) غريب ((:  وأن قوله
:  مشعر بأن يف نفسه منه شيئاً بداللة أَنه التمس ما ميكن أن يفسر به هذه الغرابة فقال

:  وعليه.   ؟ فلو قيل له كتبناه من حفظه حلكم عليه بالوهم فيه)) أكتبتموه من كتاب ((
 تقارباً يف املعىن جيمعهما ما ينقدح يف حس الناقد من )) املنكر (( و )) الغريب ((فإن بني 

وح فيطلق الناقد اللفظ املناسب لدرجة وض.  أن الراوي املنفرد أخطأ أو حيتمل أَنه أخطأ
  . )) غريب ((:   وإن خشي أَنه أخطأ قيل)) منكر ((:  فإن كان واضحاً قيل.  ذلك اخلطأ

كما ال يلزم أن .  مثّ ال يلزم من استغراب الناقد للحديث أن يكون عنده مردوداً   
.  ، وإمنا تفيد هذه اللفظة أن الناقد مل يطمئن إىل هذا التفرد يكون عنده مقبوالً

  . )) املنكر ((إال أا أقل مما يف .  أن يف الغرابة نسبة من الرد:  ميكن أن يقال:  وبالتايل

 من األلفاظ الدالة على التفرد إال أَنه ضمنها إفادة )) ال يتابع عليه ((:  قول العقيلي  ـ ٤
  . )٢( )) وأما هذا احلديث فهو منكر ((:  ، بداللة أَنه أردفها بقوله تعليل احلديث

أين .  مل يرو هذا احلديث عن أمين إال قران وال أراه حمفوظاً ((:  قول أيب حامت الرازي  ـ ٥
يدل على أن الشيخ الَّذي اعتىن  )٣( )) ؟ كان أصحاب أمين بن نابل عن هذا احلديث

، وإن وثق  ال سيما إن كان املتفرد غري قوي.  الناس حبديثه ينكر على من تفرد عنه
  . ن بن نابلكحال قران يف أمي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦/١٧٠ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .١/٢٢٨( يلي  للعق)) الضعفاء ((    )٢(
  ) . ـ الدباسي ٨٨٦ رقم ١/٦٢٧ ( )) علل احلديث ((    )٣(
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٧٥٦ 

  

  



  

٧٥٧  

æìÈjÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
:  حدثنا حممد بن إمساعيل الواسطي قال:   )٩٢٧ رقم ٣/٢٦٦: (  قال الترمذي

ُآنَّا ِإَذا َحَجْجَنا َمَع  ((:  مسعت ابن منري عن أشعث بن سوار عن أيب الزبري عن جابر قال
هذا :  وقال . )) َنْرِمي َعِن الصِّْبَياِن ؛ َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن النَِّساِء ، َوالنَِّبيِّ 

  . ال نعرفه إال من هذا الوجه )١( حديث غريب

א א : )٢( א
 الواسطي نزيل بغداد صدوق ا احلساين أبو عبد...  حممد بن إمساعيل بن البحتري ((

:  ث بن سوار، وشيخ شيخه أشع )٣( )) من احلادية عشرة مات سنة مثان ومخسني ت ق
  . إذ أَنه قد توبع.  وسيأيت ما جيرب ضعفه )٤( ضعيف

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  إال الترمذيـ فيما وقفت عليه ـ ذا اللفظ ـمل خيرج هذا احلديث 

א W 
 ذا اللفظ عن ابن منري ـمل يتابع حممد بن إمساعيل الواسطي أحد يف رواية هذا احلديث 

  : وقد شاركه يف الرواية عن ابن منري اثنان.  فصح تفرده به

وعنه  ) ١٤٠١١ رقم ٥/٣٢٨ ( )) مصنفه ((أبو بكر بن أيب شيبة فقد أخرجه يف   ـ ١
 َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  ((:  بلفظ ) ٣٠٣٨ رقم ٢/١٠١٠( رواه ابن ماجه 

    .)) ْمَوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ، َفَلبَّْيَنا َوَرَمْيَنا َعْنُه

َوَمَعَنا النَِّساُء  ((:  بلفظ ) ٣١٤ /٣ ( )) مسنده (( وأمحد بن حنبل يف ـ ٢
   .)) َوالصِّْبَياُن ، َوَرَمْيَنا َعْنُهْم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ألن املشهور أن النساء يلبني عن أنفسهن )) نليب عن النساء ((: والغرابة هي يف قوله : قلت     )١(
  .سيأيت من كالم الذهيب ما يدل على أنه املتفرد ذا احلديث     )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .))املرجع نفسه  ((    )٤(



æìÈjÛaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٧٥٨ 

sÈ‘c@åÇ@éníaë‰@¿@¸@åia@Éibm@ë Z@ @

  ... )١(  وهو ثقة فقيهـ حفص بن غياث ـ ١

:  بلفظ ) ١٥٠٩٨ رقم ٥/٥٢١ ( )) مصنفه ((أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف 
  . ))  َوَلبَّْيَنا َعِن الِوْلَداِنَحَجْجَنا َمَع النَِّبيِّ  ((

  . )٢(  وهو صدوق رمي بالتشيعـ ومنصور بن أيب األسود ـ ٢

َحَجْجَنا َمَع  ((:  بلفظ ) ٨٩٦ رقم ١/٤٩٠ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف 
مل يرو هذا :   وقال)) َياِن َوَنْرِمي َعْنُهْم َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن الصِّْب اللَِّه َرُسوِل

  . )٣( ثقة حافظ:  وسعيد هذا هو ابن سليمان الواسطي.  احلديث عن منصور إال سعيد

  . )٤(  وهو صدوق يهمـأمين بن نابل :  وتابع أشعث يف روايته عن أيب الزبري

ان بن ميمون قال حدثنا حممد بن أب ) ١/٤٣٣ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف 
:  حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن أمين عن أيب الزبري عن جابر قال:  السراج قال

 َوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ، َفَلبَّْيَنا َعِن َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  ((
  . )) الصِّْبَياِن ، َوَرَمْيَنا َعْنُهْم

من حديث أيب خيثمة عن أيب الزبري عن جابر  ) ١٢١٣م  رق٢/٨٨٢( وأخرجه مسلم 
 ُمِهلِّيَن ِباْلَحجِّ َمَعَنا النَِّساُء َواْلِوْلَداُن َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  ((: قال 
  . ـ ومل يذكر تلبيةً وال رمياً ـ )) ...

ïÜí@bß@Åyýã@bäçë Z@ @

بن إمساعيل الواسطي يف الرواية أن أبا بكر بن أيب شيبة وأمحد بن حنبل شاركا حممد   ـ ١
وقال .  )) نليب عن النساء ونرمي عن الصبيان ((عن ابن منري وخالفاه يف اللفظ فقال هو 

وقال  . )) َوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ، َفَلبَّْيَنا َوَرَمْيَنا َعْنُهْم ((:  ابن أيب شيبة
 ومل يذكر ـ )) ْبَياُن ، َوَرَمْيَنا َعْنُهْمَوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّ ((:  أمحد بن حنبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(



æìÈjÛaë@ð…b§a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٧٥٩ 

  . التلبية

 حيتمل عود الضمري إىل )) رمينا عنهم (( أو )) فلبينا ورمينا عنهم ((:  قول ابن منري  ـ ٢
  .  إذ هو أقرب مذكور)) الصبيان ((النساء والصبيان مجيعاً وحيتمل عوده إىل 

شاركا ابن منري يف الرواية عن ولكن حفص بن غياث ومنصور بن أيب األسود اللذان    
ولبينا عن  ((:  فقال اَألول )) الصبيان ((أشعث بينا مرجع الضمري وأن املقصود به 

  . )) نليب عن الصبيان ونرمي عنهم ((:   وقال الثَّاين)) الولدان

 إال أَنه تابعه أمين بن نابل يف روايته عن أيب ـ وإن كان ضعيفاً ـوأشعث بن سوار   ـ ٣
  . ري عن جابر بنحو ما رواه حفص ومنصور عن أشعثالزب

 حديث أيب الزبري عن جابر مل يرد يف ـوذا يتبني أن الرواة الَّذين رووا هذا احلديث   ـ ٤
وأن .  حديثهم ذكر التلبية عن النساء الَّيت انفرد ا حممد بن إمساعيل عن ابن منري

ري بداللة أن أبا بكر بن أيب شيبة وأمحد بن بن إمساعيل هو املخطئ فيها ال ابن من حممد
  . حنبل خالفاه يف لفظه ومها أحفظ منه وأثبت

  . أما وجه خطئه يف احلديث فإنه رواه باملعىن غري املطابق  ـ ٥

َوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ،  (( : فإنه قد يفهم من قول ابن منري.  واخلطأ فيه وارد
 أن الضمري يعود إىل النساء والصبيان وأم لبوا عن النساء كما ))  َعْنُهْمَناَفَلبَّْيَنا َوَرَمْي
  . لبوا عن الصبيان

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 خمالفة لإلمجاع فقال )) نليب عن النساء ((عد الترمذي وابن القطَّان هذه اللفظة 
يليب عنها غريها بل هي تليب عن نفسها وقد أمجع أهل العلم على أن املرأة ال  ((:  الترمذي

  . )١( )) ويكره هلا رفع الصوت بالتلبية

أشبه بالصواب فإن املرأة ال يليب عنها غريها  )٢( ولفظ ابن أيب شيبة ((:  وقال ابن لقطان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٢٦٦ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   .)) ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم ((: يعين     )٢(
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٧٦٠ 

  . )١( )) أمجع أهل العلم على ذلك

اً وما به بأس لكنه وثقة الدارقطين وكان ضرير ((:  وقال الذَّهيب عن حممد بن إمساعيل
رواية أيب بكر بن أيب شيبة :  والصواب ((:  وقال ((غلط غلطة ضخمة وذكر حديثه هذا 

  . )٢( )) ... هلذا اخلرب

: א
  . منريتفرد حممد بن إمساعيل برواية هذا احلديث عن ابن   ـ ١
  . وأحفظخمالفته من هو أوثق منه   ـ ٢
  . خمالفة لإلمجاع )) نليب عن النساء (( ث حممد بن إمساعيلأن هذه اللفظة الَّيت وردت يف حدي  ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

فردها .   تفرد ا حممد بن إمساعيل عن ابن منري)) نليب عن النساء ((هذه اللفظة   ـ ١
وحد.  الترمذي وابن القطَّان الفاسي والذَّهيب فرده بل ملا اقترن به من علل ومل ترد للت

  . لإلمجاع، وملخالفتها  أخرى متثلت يف خمالفته مل شاركه الرواية يف شيخه
،  )٣( ))  الوجههذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا ((:  حكى الترمذي التفرد يف قوله  ـ ٢

:  هومل يقصد به جمرد الوصف بالتفرد بل ضمنه اإلعالل بداللة ما أضافه إليه من قول
  . )٤( )) وقد أمجع أهل العلم على أن املرأة ال يليب عنها غريها بل هي تليب عن نفسها ((
وأضيف إليهما خمالفة اإلمجاع .  التفرد واملخالفة من أبرز القرائن الدالة على العلّة  ـ ٣

غلط  ((:  وإليه اإلشارة يف قول الذَّهيب.  وذا كانت علته ظاهرة.  كما يف هذا احلديث
ولعلّه ألجل ذلك .  )٥( والعلة إذا كانت ظاهرة ال يكاد خيتلف يف رده.  )) غلطة ضخمة

  . اإلسنادمل يقبله أحد من النقّاد حتى من عرف بتصحيحه على ظاهر 
تبني من كالم الترمذي أن نقد احلديث الفرد ال يقتصر فيه على النظر إىل ظاهر   ـ ٤

مدى موافقة :  القرائن الَّيت حيتف ا احلديث ومنهااإلسناد بل ينظر كذلك إىل املنت وإىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٧٠ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
  .كأنه مل يقف عليه من رواية اإلمام أمحد بن حنبل : قلت  ) ٣/٤٨٢ ( )) امليزان ((    )٢(
   ) .٣/٢٦٦ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   ) .٣/٢٦٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
  .أن القبول والرد أمر نسيب كذلك : وينبين عليه . علماً بأن الظهور أمر نسيب     )٥(
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٧٦١ 

  . لإلمجاعمضمونه أو خمالفته 

  . املطابق هو روايتها باملعىن غري ـ فيما ظهر ـسبب التفرد ذه اللفظة   ـ ٥

  



  

٧٦٢  

æìÈjÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا علي بن حجر وأمحد بن حممد بن موسى :   )٢١ رقم ١/٣٢( قال الترمذي 

 عن احلسن عن ا  بن املبارك عن معمر عن أشعث بن عبدا أخربنا عبد:   قاالـدويه مر ـ
 َنَهى َأْن َيُبوَل الرَُّجُل ِفي ُمْسَتَحمِِّه ، َأنَّ النَِّبيَّ  ((:   بن مغفلا عبد

  . )) ِإنَّ َعامََّة اْلَوْسَواِس ِمْنُه: َوَقاَل 

 وقال يف )) ا  إال من حديث أشعث بن عبدوقال هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً
ال يعرف هذا :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:   )١/١٠٤: (  )) العلل الكبري ((

  . )) احلديث إال من هذا الوجه

א א : א
 قد ينسب إىل ا  بن جابر احلداين األزدي بصري يكىن أبا عبدا أشعث بن عبد ((
وشيخه  )٢( ؛ وثَّقه ابن معني والنسائي )١( )) ٤، صدوق من اخلامسة خت   وهو احلمليجده

:  قال أمحد بن حنبل )٣( وكان يرسل كثرياً ويدلس...  ثقة فقيه فاضل:  احلسن البصري
  . )٤( )) ...  بن مغفلا مسع من أنس بن مالك وعبد ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) اتىب ((والنسائي يف  ) ١/٣٩٨ ( )) أريخ الكبريالت ((احلديث أخرجه البخاري يف 
 ) ٢٠٥١٢ رقم ٥/٥٦( وأمحد .   )٣٣ رقم ١/٨٥ ( )) الكربى ((و  ) ٣٦ رقم ١/٣٤ (

  . من طرق عن ابن املبارك ) ١٢٥٥ رقم ٤/٦٦( وابن حبان 

وعبد بن  ) ٣٠٤ رقم ١/١١١( وابن ماجه  ) ٢٧ رقم ١/٥٤( وأخرجه أبو داود 
 ١/٢١ ( )) املنتقى (( وابن اجلارود يف )) املنتخب (( كما يف ـ ٥٠٤ رقم ١/٤٠٥( محيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/٣٥٥ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .٨٦: ص (  أليب زرعة العراقي )) حتفة التحصيل ((    )٤(
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٧٦٣ 

 ) ١/١٦٧ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ١/٢٩ ( )) الضعفاء ((والعقيلي يف  ) ٣٥ رقم
 )) األوسط ((والطرباين يف .  حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه:  وقال

 من ))  إال معمرا هذا احلديث عن أشعث بن عبدمل يرو  ((:  وقال ) ٣٠٢٩ رقم ٤/٢٥ (
  .  )٩٧٨ رقم ١/٢٥٥ ( )) مصنفه ((الرزاق وهو يف  طرق عن عبد

  . عن معمر عن أشعث به) الرزاق  ، وعبد  بن املباركا عبد( كالمها 

א W 
 يف  وهذا يؤكد ما قاله الطرباينـمل أقف على من تابع معمراً يف روايته عن أشعث 

   .)١( ))  إال معمرا مل يرو هذا احلديث عن أشعث بن عبد ((:   يف قوله)) األوسط ((

  : تابعه.  أما أشعث يف روايته عن احلسن البصري فقد توبع متابعات ضعيفة

  :  قتادة بن دعامةـ ١

حدثنا حممد بن هارون :  قال ) ٦٧٨٩ رقم ٧/٤٠٧ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف 
 بن ا ل حدثنا مروان بن حممد قال حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن عبدقا

مل يرو هذا احلديث عن :  وقال.   وذكره))  ... اهللا َنَهى َرُسوُل ((:  مغفل قال
سعيد بن بشري هو :  قلت.  )) قتادة عن احلسن إال سعيد بن بشري تفرد به مروان بن حممد

  . )٢( ضعيف:  األزدي

  :  إمساعيل بن مسلم املكيـ ٢

غريب ال نعرفه مرفوعاً إال :  قال الترمذي ((:   )٨/٤٥٢ ( )) الفتح ((قال احلافظ يف 
وتعقب بأن الطربي أخرجه من طريق إمساعيل بن مسلم عن احلسن .  من حديث أشعث

  . )) أيضاً وهذا التعقب وارد على اإلطالق وإال فإمساعيل ضعيف

 ذا احلديث عن احلسن ا ابعتان حيتمل أما ال تنفيان تفرد أشعث بن عبدوهاتان املت
  . الَّذي نص عليه البخاري والترمذي

.  عقبه بن صهبان:   بن مغفلا  وقد شارك احلسن يف رواية هذا احلديث عن عبدـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وقد مر آنفًا     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
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٧٦٤ 

وعن عقبة بن  ((:  فقد ذكره البخاري معلقاً فقال.  إال أَنه مل يرفعه بل أوقفه )١( وهو ثقة
:  قال ابن حجر.  )٢( ))  بن املغفل املزين يف البول يف املغتسلا مسعت عبد:  صهبان قال

 ، واحلاكم من طريق يزيد بن زريع )) املستخرج ((وهذا احلديث قد أخرجه أبو نعيم يف  ((
 أن ـ أو زجر ـنهي  ((:   بن املغفل قالا عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد

  . )٣( )) املغتسل يبال يف

:  حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال:  وقال ابن أيب شيبة
  . )٤( )) البول يف املغتسل يأخذ منه الوسواس ((:   بن مغفل املزين يقولا مسعت عبد
:  لف يف لفظه فورد عنهفما رواه عقبه بن صهبان عن ابن مغفل من قوله خمت:  قلت

 وله حكم الرفع )) ينا (( و )) أمرنا ((وهذا يشبه .  ))  أن يبال يف املغتسلـ أو زجر ـي  ((
 يبإىل النالحأمرنا بكذا أو  ((:  )) قول الصحايب ((:   وإن مل يصرحوا به لقول ابن الص

ديث وهو قول أكثر أهل  من نوع املرفوع واملسند عند أصحاب احل)) ينا عن كذا
  . )٥( )) ... العلم

ويظهر أن مثله ال يقال بالرأي .  )) البول يف املغتسل يأخذ منه الوسواس ((:  وورد عنه
 بن ا وهذا يدل على أن للحديث أصالً عن عبد.  فيمكن أن يكون من املرفوع حكماً

وهذا مطابق .  ا  عنه أشعث بن عبد فيما رواهـمغفل إال أَنه مل يرفعه إال احلسن البصري 
  . )) ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث أشعث ((لقول الترمذي 

אא W 
 وهو ابن ـ ما رواه محيد احلمريي ـ ويف صحته خالف ـويشهد للنهي يف املغتسل 

َهى َن ((:   كما صحبه أبو هريرة قاللقيت رجالً صحب النيب :   قالـالرمحن  عبد
  . ))  َأْن َيْمَتِشَط َأَحُدَنا ُآلَّ َيْوٍم ، َأْو َيُبوَل ِفي ُمْغَتَسِلِهاللَِّه  َرُسوُل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
  ) . حتت الشجرة وإذ يبايعونك( باب . يف كتاب التفسري  ) ٤/١٨٣٢ ( )) صحيح البخاري ((    )٢(
   ) .٨/٤٢٥ ( )) الفتح ((    )٣(
 )) من كان يكره أن يبول يف مغتسله ((: حتت عنوان  ) ١٢٠٨ رقم ١/٢٠٦ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٤(

ونقل آثاراً يف كراهية ذلك عن عمران بن حصني وابن مسعود وعائشة وزاذان وميسرة واحلسن ـ وذكر 
  .ـ مل يكرهوا ذلك  غريهم

  ) . عتر ٤٩: ص  ( )) علوم احلديث ((    )٥(
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٧٦٥ 

 ) ٢٣٨ رقم ١/١٣٠ ( )) اتىب ((والنسائي يف  ) ٢٨ رقم ١/٥٤( أخرجه أبو داود 
 ١/٢٦٩ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ١٦٩٨٢ رقم ٤/١١٠ ( )) مسنده ((وأمحد يف 

  .  األودي عن محيد بها  من طرق عن داود بن عبد )٩٣٩ رقم

، إال أن محيداً مل يسم الصحايب الَّذي  وهذا احلديث رواته ثقات ((:  وقال البيهقي
حدثه فهو مبعىن املرسل إال أَنه مرسل جيد لوال خمالفته األحاديث الثابتة املوصولة قبله وداود 

  . )) خاري ومسلم مل حيتج به الشيخان البا ابن عبد

رجاله ثقات ومل أقف ملن أعله على حجة قوية  ((:   فقال)) الفتح ((وتعقبه ابن حجر يف 
، وقد صرح  ؛ ألنَّ إام الصحايب ال يضر ودعوى البيهقي أَنه يف معىن املرسل مردودة

  . )١( )) ... التابعي بأنه لقيه

يث أشعث عن احلسن عن ابن فإن هذا احلديث ميكن أن يتقوى به حد:  وعلى هذا
  . بناء على قول ابن حجر.  مغفل املرفوع ويعد شاهداً له

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 فإن الشيخني مل خيرجاه ـ كما ظهر من التخريج ـمع كثرة تداوله يف الدواوين املشهورة 
:   أشعث به يف قولهوقد حكى البخاري تفرد.   مع احلاجة إليه يف بابه)) صحيحيهما ((يف 

حديث غريب ال  ((:  وكذا الترمذي يف قوله.  )) ال يعرف هذا احلديث إال من هذا الوجه ((
  . )٢( )) ا نعرفه مرفوعاً إال من حديث أشعث بن عبد

حديث  ((:  وقد استنكره العقيلي من رواية معمر عن أشعث احلداين عن احلسن وقال
  . ملوقوف أوىل من املرفوعأن ا:  أي.  )٣( )) شعبة أوىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقل تصحيح  ) ١/٥٧ ( )) صحيح سنن أيب داود ((وقد صححه األلباين إسناده يف  ) ١/٣٥٩ ( )) الفتح ((    )١(

  .واحلديث سكت عليه املنذري : إسناده عن النووي والعراقي وابن حجر وقال 
   ) .٧١٧( سبق ص     )٢(
 ال (( يف حديثه وهم وذكر هذا احلديث ((: فقد ترجم فيه ألشعث احلداين وقال  ) ١/٢٩ ( )) الضعفاء ((    )٣(

 بن امسعت عبد :  مثّ أردفه حبديث شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال ))... يبولن أحدكم يف مستحمه 
 النكت ((: وينظر  . )) حديث شعبة أوىل ((:  مثّ قال ))سواس  البول يف املغتسل يأخذ من الو((: مغفل يقول 

 ١/٢٦٦ ( )) امليزان ((وتعقب الذهيب العقيلي يف ) . حتفة اإلشراف للمزي :  ـ حباشية ٧/١٧٣ ( ))الظراف 
   .)) قول العقيلي يف حديثه وهم ليس مبسلم إليه وأنا أتعجب كيف مل خيرج له البخاري ومسلم ((: فقال ) 
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٧٦٦ 

א : א

:   برفعه وهو خمتلف فيه توسط فيه ابن حجر فقالا تفرد أشعث بن عبد  ـ ١
  .  ألجل ما فيه من خالف)) صدوق ((

وطريقه .  عقبه بن صهبان فوقفه عليه:   بن مغفلا هذا احلديث رواه عن عبد  ـ ٢
  . فال يبعد أن يعل املرفوع باملوقوف.  أشعثأقوى من طريق 

وصحح إسناده النووي والعراقي وابن .  )١(  ابن حبان واحلاكم: وقد قبله آخرون منهم
  . )٢( حجر واأللباين

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

وال ميتنع .   بن مغفل رواه عقبه بن صهبانا إن له أصالً عن عبد:  ميكن أن يقال  ـ ٢
  . وذا جيمع بني قول من وقفه وقول من رفعه.  أن يفيت الصحايب مبا هو عنده مرفوع

الرمحن احلمريي عن رجل صحب  ورد له شاهد قوي من حديث محيد بن عبد  ـ ٣
يبالن كما صحبه أبو هريرة  .  

  . )٣( أن كراهية البول يف املغتسل ورد عن بعض الصحابة والتابعني  ـ ٤

ní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnä Z@ @

، وسياق كالمهما يدل على أما  حكى البخاري والترمذي التفرد يف هذا احلديث  ـ ١
مما يعين أن التفرد من العالمات .  ، ال جمرد الوصف بالتفرد ضمنا كالمهما اإلعالل
  . الدالة على العلّة عندمها

 ابن حبان واحلاكم والنووي والعراقي وابن حجر واأللباين ؛ :وهم األئمة الَّذين قبلوه   ـ ٢
.  خبالف البخاري والترمذي.  ظهر أَنهم مل يعدوا التفرد علَّة وال قرينة دالة على العلّة

 تسبب يف اختالف معايري النقد عندهم عما ـ أو ضعف داللتها ـوغياب هذه القرينة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التخريج ((ينظر     )١(
   ) .١( حاشية  ) ٧٢٠( سبق ص     )٢(
   ) .٤( حاشية  ) ٧١٩( سبق ص     )٣(
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٧٦٧ 

، ومن مثّ  نتج عن ذلك ضعف الوسائل يف إدراك العلّةف.  كانت عليه عند املتقدمني
  . صححوا هذا احلديث

  .  هو رفع املوقوفـ على ما رجحه العقيلي ـظهر أن سبب التفرد   ـ ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٧٦٨  

æìÈjÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
 ا أخربنا أبو عبد:   )٧٣٣٥ رقم ٤/١٤٠ ( )) السنن الكربى ((قال البيهقي يف 

حلافظ أنبأنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أمحد بن الفرج ثنا عثمان بن سعيد بن ا
أَنها كَانت : كثري بن دينار ثنا حممد بن مهاجر عن ثابت بن عجالن ثنا عطاء عن أم سلمة 

 يبٍب ، فسألت عن ذلك النذَه ا ِمناحضأَو سلْبتفقالت   :وه زِإَذا  ((:  ؟ فَقَالَ أَكَن
  . )) َأدَّْيِت َزَآاُتُه َفَلْيَس ِبَكْنٍز

أخربناه أبو علي الرذباري أنبأ حممد بن بكر ثنا :   )٧٦٤٣ رقم ٤/٢٣٧( وقال 
وهذا ينفرد به ثابت بن  ((:  وقال.  داود ثنا حممد بن عيسى ثنا عتاب عن ثابت فذكره أبو

  . )) عجالن

א א : א
، صدوق من اخلامسة  ، نزيل أرمينية  احلمصيا ثابت بن عجالن األنصاري أبو عبد ((

  . )٢( ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال:  عطاء.  )١( )) خ د س ق

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  . من طريق عتاب بن بشري ) ١٥٦٤ رقم ١/٤٨٨( أخرجه أبو داود 

 ١/٣٩٠  ()) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ١٩٥٠ رقم ٢/٤٩٦ ( )) سننه ((والدارقطين يف 
( من طريق حممد بن مهاجر كالمها .  صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه:  وقال) 

  . عن ثابت به) حممد بن مهاجر وعتاب بن بشري 

אאא W 
 أقف عليه كما مل.  مل يتابع ثابتاً يف رواية هذا احلديث أحد عن عطاء فيما وقفت عليه

  . فدل على أن ثابتاً تفرد به كما ذكر عنه.  من حديث أم سلمة إال من هذا الطَّريق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٧٦٩ 

كلما  ((:   فقد قالـ عنهما ا رضي ـوورد ما يشهد ملعناه من حديث ابن عمر   ـ ١
، وكل ماٍل ال تؤدي زكاته فهو  أديت زكاته وإن كان حتت سبع أرضني فليست بكرت

 ٤/١٠٧ ( )) مصنفه ((الرزاق يف  أخرجه عبد.  )) ى وجه األرضكرت وإن كان ظاهراً عل
 عن ا من طريق عبيد ) ٧٣٣١ رقم ٤/١٣٩ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٧١٤١ رقم

وكذلك رواه مجاعة عن نافع .  هذا هو الصحيح موقوف:  نافع عنه به وقال البيهقي
  . )١( )) ...  بن عمرا ومجاعة عن عبيد

وهو قول جماهد .  )٢( )) ما أدي زكاته فليس بكرت ((:  عن ابن عباس أَنه قالوورد   ـ ٢
  . وميكن أن يستدل ذه اآلثار أن حلديث الباب أصالً.  )٣( وعطاء وسعيد بن املسيب

sí†§a@aˆç@òíaëŠi@æývÇ@åi@oibq@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

.  )٤( ))  ما أدي زكاته فليس بكرت: باب ((:  بوب البخاري بلفظ هذا احلديث فقال
 ا رضي ـ بن عمر ا خرجنا مع عبد:  ، معلقاً قال وساق حتته حديث خالد بن أسلم

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال  :  اأخربين قول :   فقال أعرايبـعنهما 
من كَنزها  ((  ـ عنهما ا رضي ـ ، قال ابن عمر  ]٣٤: التوبة  [  ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه

فَلَم يؤد زكَاتها فَويلٌ لَه ، ِإنما كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تنزلَ الزكَاةُ ، فَلَما أُنِزلَت جعلَها اللَّه طُهرا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ابن عيينة عن ابن عجالن عن نافع  ) ٦١٢ رقم ١/٢٢٣ ( )) مسنده ((فعي يف رواه الشا: وتتمة خترجيه     )١(
 بن اعن مالك عن عبد  ) ٦١٣ رقم ١/٢٢٤( وكذا رواه فيه . ـ وذكره ـ : أن ابن عمر كان يقول 

رج وأخ. هو املال الَّذي ال يؤدى منه الزكاة :  بن عمر وهو يسأل عن الكرت فقال ادينار قال مسعت عبد 
وشذ . وهذا هو الصحيح موقوف : وقال  ) ٧٣٣٣ رقم ٤/١٣٩ ( )) الكربى ((البيهقي هذا احلديث يف 

 ٧٣٣٢ رقم ٤/١٣٩ ( )) سننه ((أخرجه البيهقي يف .  بن عمر مرفوعاً اسويد بن عبد العزيز فرواه عن عبيد 
 بن عمر ارفع هذا احلديث عن عبيد  مل ي((: وقال  ) ٨٢٧٥ رقم ٩/١٢٩ ( )) األوسط ((والطرباين يف ) . 

ضعيف وقد خالفه من هو أوثق منه وأكثر عدداً فال يبعد أن يكون : وسويد هذا  . ))إال سويد بن عبد العزيز 
من طريق هارون بن زياد  ) ٧٣٣٤ رقم ٤/١٤٠ ( )) الكربى ((وأخرجه البيهقي أيضاً يف . تفرده هذا منكراً 

 ((:  بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال البيهقي اثري عن سفيان الثوري عن عبد املصيعي ثنا محمد بن ك
وعلى هذا فاحلديث  . )) عن نافع عن ابن عمر موقوفاً اليس هذا مبحفوظ وإمنا املشهور عن سفيان عن عبيد 

  .إمنا هو عن ابن عمر قوله 
   ) .١٠٦١٥ رقم ٤/٣٠٩ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٢(
   ) .٣٠٩ ـ ٤/٣٠٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٥٠٩(  كتاب الزكاة )) صحيح البخاري ((    )٤(
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٧٧٠ 

  . )١( )) ِلَألمواِل

وثَّقه ابن معني وقال أمحد بن  ((:  ترمجة ثابت بن عجالن يف )) امليزان ((قال الذَّهيب يف 
ال يتابع يف :  وذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء وقال...  أنا متوقف فيه:  حنبل
:  ، فمما أنكر عليه حديث عتاب بن بشري عنه عن عطاء عن أم سلمة قالت )٢( )) حديثه

  . )٣(  وذكر بتمامهـكنت ألبس أوضاحاً 

ثابت ال حيتج  ((:  احلق وقال احلافظ عبد.  )٤( )) يف سنده مقال ((:  الربوقال ابن عبد 
  . )٥( )) به

وعتاب  ((:  وقال ابن حزم.  )٦( )) تفرد به ثابت بن عجالن ((:  وقال البيهقي
  . )٧( )) جمهول

ويف إسناده عتاب بن بشري أبو احلسن احلراين وقد أخرج له البخاري  ((:  وقال املنذري
  . )٩( )) وهذا من أفراد ابن عجالن ((:  وقال ابن القيم.  )٨( )) كلم فيه غري واحدوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  )٥٥٩ رقم ٢/١٠٢(  )) السلسلة الصحيحة (( يف قال األلباين ) . ١٣٣٩رقم  ٢/٥٠٩ ( )) املرجع نفسه ((    )١(

ذلك ال يكون إال بتوقيف من  وهو وإن كان موقوفاً فهو يف حكم املرفوع ألنه يف أسباب الرتول و((
   .)) ...  الرسول

وهو عطاء بن عجالن . وردت يف حديث معني فيه راو متروك  ) ١/١٧٦ ( )) الضعفاء ((وعبارة العقيلي يف     )٢(
أي على هذا احلديث ) ال يتابع عليه ( وإمنا ) ال يتابع يف حديثه ( ولفظها ليس . وليس يف ثابت بن عجالن 

وإخراج هذه العبارة عن سياقها وتغيري لفظها جعل هلا معىن أوسع امتد حتى مشل . هما فرق كبري وبين. بعينه 
مع العلم أنه مل يذكره العقيلي ومل يقل أن ثابتاً مل يتابع . حديث ثابت عن عطاء عن أم سلمة يف األوضاح 
يف هذا السياق تشبه أن تكون ) اخل . ..فمما أنكر عليه : ( عليه واستتبع هذا أن منهم من خطأ العقيلي وقوله 

  .وليس كذلك بل هي من كالم الذهيب ألا مل ترد يف كالم العقيلي . من كالم العقيلي 
   ) .١/٣٦٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٣/٣٢٠(  البن حجر )) الفتح ((    )٤(
   ) .١/٣٦٥ ( )) ميزان االعتدال ((    )٥(
   ) .٧٢٣( سبق ص     )٦(
   ) .٦/٧٩ ( )) احمللَّى ((    )٧(
   ) .٢/١٧٥ ( )) خمتصر سنن أيب داود ((    )٨(
   ) .٦/١٢٧ ( )) ذيب السنن ((    )٩(
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٧٧١ 

  : وهذا إسناد ضعيف فيه ثالث علل ((:  وقال األلباين
 وأم سلمة فإنه مل يسمع منها كما ـ وهو ابن أيب رباح ـ االنقطاع بني عطاء : األولى

  . قال أمحد وابن املديين
وقال ...  )) الضعفاء ((ن فإنه خمتلف فيه وقد أورده العقيلي يف  ثابت بن عجال: الثانية

وقد صرفهم مجيعاً االختالف يف ثابت عن االنتباه للعلة احلقيقية يف اإلسناد أال :  )األلباين  (
  . وهي االنقطاع

بدل ثابت ) عتاب بن بشري (  على أين أرى أَنه لو ذهب ذاهب إىل إعالله بـ : الثالثة
 عجالن مل يكن قد أبعد عن الصواب فإنه دونه يف الثِّقة كما يتبني ذلك بالرجوع إىل ابن

صدوق  ((:   وحسبك دليالً على ذلك قول احلافظ يف عتاب)) التهذيب ((ترمجتيهما من 
  . )) صدوق ((:   ويف ثابت)) خيطئ

 املرفوع منه  إن هذا اإلسناد ضعيف النقطاعه وسوء حفظ عتاب إال أن: وجملة القول
  . )١( ))  وذكرهـيشهد له حديث خالد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب 

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@pbÄyýß@åß@ìÜ±@ü@aˆç@ïãbjÛþa@âý×@æc@ïÛ@ŠèÄíë Z@ @

  :  الطعن يف عتاب بن بشري غري متوجه ألمرين: أوًال
وإمنا أنكروا عليه  )٤( وقد روى له البخاري )٣( والدارقطين )٢( أَنه وثَّقه ابن معني   � أ 

  . )٥( أحاديث رواها عن خصيف ورجح أمحد أن نكارا من قبل خصيف
.  )٦(  وهو ثقةـأَنه مل ينفرد بروايته عن ثابت بل تابعه حممد بن املهاجر    � ب 

  . )٧( وأخرج حديثه الدارقطين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٠٣ ( )) السلسة الصحيحة ((    )١(
   ) .١٥٤: ص  ( )) تأريخ عثمان بن سعيد الدارمي ((    )٢(
   ) .٢٣٣٠ رقم ٢/٤٣٩ ( )) الدارقطين  موسوعة أقوال((    )٣(
   ) .٢/٥٩٨(  للكالباذي )) رجال صحيح البخاري ((    )٤(
   ) .٣/٢٧ ( )) ميزان االعتدال ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
حديث محمد بن مهاجر عن ثابت  ) ٤/٣٦٩( وقد ذكر ابن اجلوزي يف التحقيق  . )) التخريج ((سبق يف     )٧(

= 
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٧٧٢ 

 أما االنقطاع فلم أقف على من نفى مساع عطاء من أم سلمة إال على : ثانيًا
  . )١( املديين ابن

وأم سلمة ماتت سنة .  )٢( وعطاء أدرك أم سلمة فإنه ولد لعامني خلوا من خالفة عثمان
وقد مسع عطاء من عائشة وهي أقدم منها  )٤(  موتاًوهي آخر أزواج النيب  )٣( اثنتني وستني
وهذا يدل .  )٥( )) رواية عطاء عن عائشة ال حيتج ا إال أن يقول مسعت ((:  موتاً قال أمحد

وهو مل يصرح بالسماع يف حديثه هذا عن أم سلمة ويف كالم أمحد .  على أَنه مسع منها
وال شك أن نفي السماع الَّذي نص عليه ابن املديين أخص .  السابق ما يدل على أَنه يدلس

  . )شهور وفيها خالف م. (  إذ أن اإلدراك ال يلزم منه ثبوت السماع.  من جمرد اإلدراك

 ـ علَّة االنقطاع الَّيت ذكرها ابن املديين ـولكن عدم إعالل األئمة هلذا احلديث ذه العلّة 
.  مع ظهورها والتركيز على حال الراوي املتفرد يشعر بأم مل يوافقوا ابن املديين يف قوله

ن املديين هذا يف كيف وقد نقل ابن حجر قول اب.  ويبعد أم تتابعوا على عدم العلم ا
  . ؟ وهو من مجلة من تعرض هلذا احلديث )٦( )) ذيبه ((

א א : מ

  . أن ثابت بن عجالن مل يتابع يف رواية هذا احلديث  ـ ١

  .  فإنه قد تكلم فيه مما يعين أن حاله ال حتتمل هذا التفردـ وإن وثق ـأَنه   ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 فتعقبه ابن عبد اهلادي يف التنقيح ))كان يضع على الثِّقات :  فيه محمد بن مهاجر وقال ابن حبان ((: وقال 
هذا حديث من رواية عثمان بن سعيد احلمصي عن ابن مهاجر الثِّقة الشامي فأما .  هذا وهم قبيح ((: وقال 

   .))... رب بأساً ابن مهاجر الكذاب فآخر متأخر يف زمان ابن معني وما أرى ذا اخل
ومل أقف على نفي اإلمام أمحد لسماعه منها الَّذي أشار إليه  ) ١٢٩: ص (  البن أيب حامت )) املراسيل ((    )١(

  .األلباين 
   ) .٢٠/٨٤(  للمزي )) ذيب الكمال ((    )٢(
   ) .٨/٢٢٥(  البن حجر )) اإلصابة ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
)٥(    ))ذيب الت  ٧/٢٠٣ ( ))هذيب. (   
   ) .٧/٢٠٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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٧٧٣ 

 على ما ـاوي عنه وهو عتاب بن بشري متكلم فيه وميكن أن يعل به احلديث أن الر  ـ ٣
  . قاله ابن حزم واملنذري واأللباين

  . أن فيه شائبة االنقطاع بني عطاء وأم سلمة  ـ ٤

  : وقد قبله آخرون

وصححه ابن .  )١( )) صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه ((:  فقد قال احلاكم
  . )٣( )) سنده جيد ((:  )) شرح الترمذي ((اقي يف وقال العر.  )٢( القطَّان

:   فقال)) تفرد به ثابت بن عجالن ((:  وقد تعقب ابن عبد اهلادي البيهقي يف قوله
وهذا ال يضر فإن ثابت بن عجالن روى له البخاري ووثَّقه ابن معني وقال ابن القطَّان يف  ((
، ورأى  ، وابن أيب مليكة ، وجماهد ، وعطاء روى عن القدماء سعيد بن جبري ((:  )) كتابه ((

احلق  وقول عبد.  صاحل احلديث:  وقال أبو حامت.  ثقة:  ، قال النسائي فيه أنس بن مالك
  . هـ.  أ )٤(  به قولٌ مل يقله غريه)) ال حيتج ((:  فيه

ال يتابع على  ((:  وقول العقيلي يف ثابت بن عجالن ((:  وقال ابن القطَّان
فأما من عرف بالثقة .  ، إذ ال ميس ذا إال من ليس معروفاً بالثقة حتامل منه )٥( )) هحديث

؟   أَنه سئل عن أكان ثقةـ ارمحه  ـوكذلك ما نقل عن اإلمام أمحد .  فانفراده ال يضره
ومن .  إذ ال يدل السكوت على شيء وقد يكون سكوته لكونه مل يعرف حاله.  فسكت

أو ألنه ال يستحق اسم الثِّقة عنده فيكون إما صدوقاً أو .   مل يعرفعرف حجة على من
 مل )) كتابه ((وملا ذكره ابن عدي يف .  صاحلاً أو ال بأس به أو غري ذلك من مصطلحام

، وكم من رجل قد قبل   حتامل أيضاً)) ال حيتج به ((:  احلق أيضاً وقول عبد.  يسمه بشيء
  . )٦( ))  أعلموا،  روايته ليسوا مثله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٢٣( سبق ص     )١(
   ) .٣/٣٢٠(  البن حجر )) الفتح ((    )٢(
   ) .٣/٣٢٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢/٣٧٢ ( )) نصب الراية ((    )٤(
. فال يتوجه اإلنكار على العقيلي : وعليه  ) ٧٢٥( ناقشة ذلك ص هذه ليست عبارة العقيلي وقد سبق م    )٥(

  .وترك االعتماد على الوسائط ما أمكن . وهنا تظهر أمهية الوقوف على ألفاظ األئمة 
   ) .٢/٣٧٢ ( )) نصب الراية ((    )٦(
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٧٧٤ 

 ورد ابن القطَّان عليه )) ال يتابع ((:  ابن حجر فنقل قول العقيلي:  وتبعه على قوله
ابن ( وقال .  )) هذا ال يضر إال من ال يعرف بالثقة وأما من وثق فانفراده ال يضره ((:  بقوله

ثِّقات ال غري  فإن مثل هذا ال يضره إال خمالفته الـ أي ابن القطَّان ـوصدق  ((:  )حجر 
  . )١( )) ... فيكون حديثه حينئٍذ شاذاً

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@éÜjÓ@åß@†äÇ@éÛìjÓ@åöaŠÔÏ@aˆç@óÜÇë Z@ @

أن راويه املتفرد به ثقة وحيتمل تفرده به وكون اإلمام أمحد سكت عنه فرمبا ألنه ال   ـ ١
  . على ما ذكره ابن القطَّان.  يعرفه فيقدم عليه قول من عرفه

واجلمهور على أن الكرت املذموم ما مل تؤد زكاته  ((:  ال ابن عبد الربق.  أن عليه العمل  ـ ٢
  . )٢( )) ويشهد له حديث أيب هريرة مرفوعاً إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

إن احلديث :  ومجلة القول ((:  وقد ذكر األلباين له شاهداً وقال.  ورد ما يشهد له  ـ ٣
  . )٣( )) ذا الشاهد حسن أو صحيح

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 تطلق ويراد ا اإلعالل ال جمرد حكاية )) ال يتابع عليه ((:  ظهر أن قول العقيلي  ـ ١
وقد فهم ابن القطَّان أَنه أراد تضعيفه وإعالل ما تفرد به حبكايته للتفرد فاعترض .  التفرد

كذلك يقال يف قول .  )) ... ميس ذا من ال يعرف بالثقة مطلقاًإمنا  ((:  عليه بقوله
 فإا مفيدة لإلعالل بداللة أن ابن عبد اهلادي فهم من )) تفرد به ثابت ((:  البيهقي

  . ))  ال يضرـ أي التفرد ـوهذا  ((:  السياق أَنه أراد التضعيف فرد ذلك بقوله

صل قبول ما تفرد به عند ابن القطَّان والذَّهيب وابن ظهر أن من اتفق عليه بأنه ثقة فاأل  ـ ٢
أن من اختلف فيه :  ومفهومه.  حجر واأللباين وهو الزم تصحيح احلاكم والعراقي

  . فإن هذا حمل اختالف ونظر عندهم) منهم من وثَّقه ومنهم من مل يوثِّقه  (

ابن القطَّان رد قول ف.  ظهر اثر االختالف يف حد الثِّقة يف احلكم على هذا احلديث  ـ ٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/١٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .٣/٣٢٠ ( )) الفتح ((    )٢(
وقد سبق القول أنه ضعفه ، فلعل تصحيحه إمنا هو  ) . ٥٥٩ رقم ٢/١٠٣ ( )) السلسلة الصحيحة ((    )٣(

  .مبجموع طرقه 
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٧٧٥ 

أما من .  إمنا ميس ذا من ال يعرف بالثقة مطلقاً ((:   فقال)) ال يتابع عليه ((:  العقيلي
أما من  ((:  فتعقبه الذَّهيب بقوله.  )١( )) عرف ا فانفراده ال يضره إال أن يكثر ذلك منه

:  ومثل أيب حامت يقولوأما من وثق ومثل أمحد اإلمام يتوقف فيه .  عرف بالثقة فنعم
ومن هذا يتضح أن .  )٢( )) صاحل احلديث فال نرقيه إىل رتبة الثِّقة وتفرد هذا يعد منكراً

  . اختالفهم يف حال الراوي نتج عنه اختالفهم يف احلكم على ما تفرد به

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٣٦٥ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .١/٣٦٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(



  

٧٧٦  

æìÈjÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
حدثنا احلسن بن الصباح بن البزار :   )١٥٢٣ رقم ٤/٣٣٠ ( )) مسنده ((قال البزار يف 
نا إسرائيل عن األعمش عن :  نا حممد بن سابق قال:   بن اجلنيد قاالا وإبراهيم بن عبد

َلْيَس اْلُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن ،  ((:   اقال رسول :   قالا إبراهيم بن علقمة عن عبد
وهذا احلديث ال نعلم  ((:  وقال.  )١( )) اْلَبِذيِءَوَال اللَّعَّاِن ، َوَال اْلَفاِحِش ، َوَال 

  . )) رواه عن األعمش إال إسرائيل وال نعلم رواه عن إسرائيل إال حممد بن سابق

א א : א
، صدوق من كبار العاشرة مات  البزاز الكويف نزيل بغداد...  حممد بن سابق التميمي ((

  . )٣( وبقية رواته ثُقات.  )٢( )) س ت.  د.  م.  خ.  عشرةسنة ثالث عشرة وقيل أربع 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 بن ا من طريق عبد ) ٣٣٢ رقم ٤٢٤:  ص ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف 
  . حممد

هذا حديث  ((:  وقال.  عن حممد بن حيىي األزدي ) ١٩٧٧ رقم ٤/٣٠٨( والترمذي 
  .  من غري هذا الوجها ، وقد روي عن عبد حسن غريب

عن حممد بن سابق بال :  أي( عنه  ) ٨٣٨٣ رقم ١/٤٠٤ ( )) مسنده ((وأمحد يف 
  . )واسطة 

  . عن أيب خيثمة ) ٥٣٦٩ رقم ٩/٢٥٠ ( )) مسنده ((وأبو يعلى يف 

  . عن أمحد بن علي الرباري ) ١٨٣٥ رقم ٢/٤٨٤ ( )) األوسط ((والطرباين يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وال حدث ((وقال حنو قوله أعاله إال أنه زاد  ) ٣٢٠٧ رقم ٨/١٧٧ ( )) مسنده ((وأخرجه البزار أيضاً يف     )١(

   .))به عن إسرائيل متصالً إال حممد ـ بن سابق 
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٧٧٧ 

احلديث عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة إال إسرائيل تفرد به مل يرو هذا :  وقال
  . حممد بن سابق

  .  وسيأيت قولهـ.  من طريق حممد بن غالب ) ١/١٢ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف 

من طريق احلسني بن الفضل  ) ٣٥٥٥ رقم ١٣/١٣٤ ( )) شرح السنة ((والبغوي يف 
  . البجلي

 بن حممد وحممد بن ا  بن اجلنيد وعبدا راهيم بن عبداحلسن بن الصباح وإب( كلهم 
، واحلسني بن الفضل  حيىي وأمحد بن حنبل وأبو خيثمة وأمحد بن علي وحممد بن غالب

  . عن حممد بن سابق به) البجلي 

א W 
مل أقف على من تابع حممد بن سابق متابعة صحيحة يف روايته هذا احلديث عن 

  .  بن مسعود مرفوعاً أصالًا وقد ورد ما يدل على أن له عن عبد.  ئيلإسرا

الرمحن بن  فقد رواه أبو بكر بن عياش عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن حممد بن عبد
  .  وذكره عِن النيب ا يزيد عن أبيه عن عبد

:  )) مسنده (( يف وأمحد ) ٣١٢ رقم ١/٤١٠ ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف 
 ومن طريقه ـ ٥٠٨٨ رقم ٩/٢٠ ( )) مسنده ((وأبو يعلى يف  ) ٣٩٤٨ رقم ١/٤١٦ (

 )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ١٩٢ رقم ١/٤٢١ ( )) صحيحه ((أخرجه ابن حبان يف 
  . من طرق عن أيب بكر بن عياش به.  )) على شرطهما ((:  وقال ) ١/١٢ (

 )) مسنده ((الرمحن بن مغراء به أخرجه البزار يف   عبد: وتابع ابن عياش عن الفقيمي
  . )١( )) صحيح ((:  وقال عنه األلباين.   )١٩١٤ رقم ٥/٢٩٦ (

אא W 
أخرجه .   مرفوعاًـ بن عمرو ا ورد هلذا احلديث شاهد بلفظ حديث الباب رواه عبد

 زكريا الساجي عن من حديث.   )٦٦٧٦ رقم ٥/٢٨٦ ( )) شعب اإلميان ((البيهقي يف 
  . إمساعيل بن حفص بن عمر عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغرية عن الشعيب عنه به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٢٠رقم  ( )) الصحيحة ((و  ) ٢٣٧ رقم ١٣٠: ص  ( )) صحيح األدب املفرد ((    )١(
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٧٧٨ 

كتبت عنه عن  ((:  ـ راوي هذا احلديث عنه ـو إمساعيل بن حفص قال عنه الساجي 
ال بأس  ((:  واستضعفه أبو حامت عن درجة.  )١( )) أبيه ومل يكن نافقاً أحسبه حلقه ضعف أبيه

تفرد إمساعيل بالرواية عن :  قلت.  )٣( أرجو أن ال يكون به بأس:  وقال النسائي )٢( )) به
،  فيها شيء من الغرابة:  معتمر بن سليمان مع كثرة من روى عن معتمر ونزول طبقته

  .  بن عمرو إال من هذا الوجها السيما ومل أقف عليه من حديث عبد

َلْيَس اْلُمْؤِمُن ِبَطعَّاٍن َوَال  ((:  فاً أَنه قالوورد له شاهد آخر عن ابن عمر موقو
   .)) َلعَّاٍن

رواه الطرباين وفيه كثري بن  ((:  وقال ) ٨/١٣٩ ( )) جممع الزوائد ((ذكره اهليثمي يف 
كثري بن زيد صدوق :  قلت.  )) زيد وثَّقه مجاعة وفيه لني وبقية رجاله رجال الصحيح

  . )٤( خيطئ

 بن مسعود من ا حديث الباب ورد له ما يدل على أن له أصالً عن عبدوذا يكون 
  . )٥(  عن غري ابن مسعودـ ال ختلوا من مقال ـوورد له شواهد .  غري طريق األعمش

sí†§a@aˆèi@Õib@åi@†Şàª@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . أعل هذا احلديث مجع من أهل العلم بتفرد حممد بن سابق به

هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة وإمنا روى هذا  ((:  د قال ابن املديينفق
  . )٦( ))  من غري حديث األعمش عنها أبو وائل عن عبد

إن كان حممد بن سابق حفظه  ((:  ورواه أبو بكر ابن أيب شيبة عن حممد بن سابق وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٨٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
.  بن عمرو ا بن عمر وعبد اوشواهده عن عبد .  بن مسعود اأن حديث الباب عن عبد : ويالحظ     )٥(

ك ، السيما مع عدم قوة فتبدوا كأا شواهد وليست كذل. وال يؤمن أن حيصل الوهم فيبدل أحدهم باآلخر 
  .ضبط رواا 

   ) .٩/١٧٥ ( )) ذيب التهذيب ((،  )٥/٣٣٩ ( )) تأريخ بغداد ((    )٦(
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٧٧٩ 

  . )١( )) فهو غريب

  . )٢( ))  من غري هذا الوجها وقد روي عن عبدحسن غريب  ((:  وقال الترمذي

ال نعلم رواه عن األعمش إال إسرائيل وال نعلم رواه عن  ((:  وسبق أن البزار قال
  . )٣( )) إسرائيل إال حممد بن سابق

٤(  وذكرهـومما ينكر حملمد بن سابق حديثه عن إسرائيل  ((:  وقال الذَّهيب( .  

א א א אא : מ

  . وحاله ال حتتمل هذا التفرد.  تفرد حممد بن سابق بروايته عن إسرائيل عن األعمش  ـ ١

أَنه ال يعرف من حديث إبراهيم عن علقمة وإمنا يعرف من حديث أيب وائل عن ابن   ـ ٢
  .  على ما ذكره ابن املديينـمسعود 

هذا حديث صحيح على شرط  ((:   وقالـ )٥(  كما سبقـ وقد قبله الحاآم وصححه
:  وأكثر ما ميكن أن يقال فيه.  )٦( الشيخني فقد احتجا ؤالء الرواة عن آخرهم ومل خيرجاه

، وقد شارك  وإسرائيل بن يونس كبريهم وسيدهم.  ِإنه ال يوجد عند أصحاب األعمش
ا احلديث وللحديث شاهد آخر األعمش يف مجاعة من شيوخه فال ينكر له التفرد عنه ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/١٧٥ ( )) ذيب التهذيب (( ) ٥/٣٣٩ ( )) تأريخ بغداد ((    )١(
   ) .٧٣١( سبق ص     )٢(
   ) .٧٣١( سبق ص     )٣(
   ) .٣/٥٥٥ ( )) ميزان االعتدال ((    )٤(
   ) .٧٣١( يف مصادر التخرج ص     )٥(
جاج أن الراوي إذا احتج به الشيخان يف حديث معني أنه ميكن االحت: احلاكم يرى فيما يظهر من قوله هذا     )٦(

وقد صرح ابن . به يف غريه ، وهذا غري متوجه إذا علمنا أما ينتقيان من حديث الراوي ما يوافق شرطهما 
 وال ((: معتذراً عن مسلم يف إخراجه حلديث مطر الوراق وحنوه فقال  ) ١/٣٦٤ ( )) زاد املعاد ((القيم ذا يف 

هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من عيب على مسلم يف إخراج حديثه ألنه ينتقي من أحاديث 
فغلط يف هذا املقام من استدرك عليه إخراج مجيع حديث الثِّقة ومن . أحاديث الثِّقة ما يعلم أنه غلط فيه 

طريقة احلاكم وأمثاله والثانية طريقة أيب محمد ابن حزم وأشكاله : فاألوىل . ضعف مجيع حديث سيئ احلفظ 
يظهر يل كأن احلاكم بىن منهجه هذا على أن للراوي : قلت  . ))قة أئمة هذا الشأن وطريقة مسلم هي طري

كما يظهر أيضاً أن طريقة . حاالً واحدة وهذا خالف ما عليه األئمة الَّذين سبقوه فالراوي له أحوال متعددة 
  . صنيعه ممن جاء بعده احلاكم هذه سامهت يف تغري منهج النقد عما كان عليه عند أئمة هذا الشأن وتوبع على
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٧٨٠ 

  .  وذكر حديث الفقيميـ )١( )) على شرطهما

ïç@ê†äÇ@éÛìjÓ@åöaŠÓ@æc@aˆç@éÛìÓ@åß@—Ü‚níë Z@ @

  . أن الشيخني احتجا برواته كلهم  ـ ١

  . أن إسرائيل حيتمل أن يتفرد به عن األعمش إذ هو كبري أصحابه  ـ ٢

  . أن له شاهداً على شرط الشيخني  ـ ٣

kîÔÈm Z@ @

م لتفرد حممد بن سابق عن إسرائيل إذ أَنه هو املتفرد األضعف يف مل يتعرض احلاك
مثّ إن احتجاج الشيخني مبحمد بن .  واحلديثُ قد أعل به ال بإسرائيل.  سلسلة اإلسناد

أما الشاهد فيعترب به إذا مل جيزم الناقد  )٢( سابق ال يلزم منه قبول كل ما رواه كما هو معلوم
فإن جزم خبطئه أو غلب على ظنه فال تنفعه .  ديث أو يغلب ذلك على ظنهباخلطأ يف احل

  . متابعة وال شاهد

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

أبو بكر بن :  نص مجع من األئمة القدماء على تفرد هذا الراوي ذا احلديث وهم  ـ ١
وهذا يدل على أن التفرد من  )٤( والدارقطين )٣( أيب شيبة والترمذي والبزار والطرباين

فدل .  وخالفهم احلاكم فلم يعتد بداللتها فصحح هذا احلديث.  القرائن الدالة على العلّة
  . على أن أدواته يف النقد أضعف من أدوات من سبقه من النقّاد

ختالف ، هو مظنة لال ظهر أن الراوي املختلف فيه الَّذي يقرب من درجة الصدوق  ـ ٢
 على ـ على ما أشارت إليه دراسة هذا احلديث ـواألكثر .  يف احلكم على ما تفرد به

  . عدم قبول ما تفرد به

 موقف املتردد للتجاذب ـ غري القوي ـأن الناقد قد يقف من حديث تفرد به راويه   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٢ ( )) املستدرك ((    )١(
   ) .١/٣٦٤ ( )) زاد املعاد ((ينظر ما قاله ابن القيم يف     )٢(
   ) .٧٣٢ ـ ٧٣١( سبق ص     )٣(
   ) .٣٧١٧ رقم ٤/١٠٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٤(
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٧٨١ 

دد بن إ ((:  ، وهذا يؤخذ من قول أيب بكر بن أيب شيبة بني قرائن القبول والرن كان حمم
يضاف إىل .  فظاهره عدم اجلزم باحلكم على هذا احلديث )١( )) سابق حفظه فهو غريب

:   هنا ال تدل على الضعف بل تدل على التفرد فقط بداللة قوله)) غريب ((هذا أن كلمة 
  . )) ... إن كان حفظه ((

رك األعمش يف ، وقد شا وإسرائيل بن يونس كبريهم وسيدهم ((:  قول احلاكم  ـ ٤
تدل على أَنه يراعي حال  )٢( )) مجاعة من شيوخه فال ينكر له التفرد عنه ذا احلديث

  . وأن الراوي الكبري يف شيخه إذا تفرد عنه فإنه يقبل تفرده.  الراوي املتفرد

ا هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة وإمنا روى هذ ((:  قول ابن املديين  ـ ٥
  . يدل على أن املنكر عنده هو اخلطأ.  )٣( )) ا أبو وائل عن عبد

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٣٣( سبق ص     )١(
   ) .٧٣٤( سبق ص     )٢(
   ) .٧٣٣( سبق ص     )٣(



  

٧٨٢  

æìÈjÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
نا احلسني بن حفص :  حدثنا عمر بن شبة قال:   )٢٠٢٣ رقم ٥/٣٨٩( قال الرباز 

:   اقال رسول :   قالا نا سفيان يعين الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد:  قال
 ، وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن )) ...ُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال ِإنَّ ((

  . الوجه  إال من هذاا عبد

א א : א
عمر بن شبة صدوق له تصانيف من كبار احلادية عشرة مات سنة اثنني وستني وقد  ((

  . )٣( وبقية رواته ثقات )٢( صدوق:  واحلسني بن حفص.  )١( )) ق.  جاوز التسعني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ١٦/٣٢٣( وابن حبان .   )٢١٦٥ رقم ٢/٥٤٦ ( )) العلل ((أخرجه ابن أيب حامت يف 
 ) ٧/٤٦١ ( )) التهذيب ((وقال ابن حجر يف .  عن أمحد بن احلسن احلرادي ) ٧٣٢٨رقم 

  .  علي بن احلسن بن مسلم احلافظـ أي عن عمر بن شبة ـورواه عنه 

  . عن عمر بن شبة به) البزار وأمحد بن احلسن وعلي بن احلسن بن مسلم ( ثالثتهم 

אאא W 
مل يتابع عمر بن شبة أحد يف روايته عن احلسني بن حفص عن الثوري ومل أقف عليه 

  .  بن مسعودا من حديث عبد

 ـبري عن ابن عباس وهذا احلديث يعرف من حديث املغرية بن النعمان عن سعيد بن ج
  : رواه عن املغرية.   مرفوعاًـ عنهما ارضي 

  .  )٣١٧١ رقم ٣/١٢٢٢( أخرج حديث البخاري .  سفيان الثوري  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٧٨٣ 

 ٤/١٧٦٦( ،   )٤٣٤٩ رقم ٤/١٦٩١( وشعبة أخرج حديثه البخاري أيضاً   ـ ٢
  .  )٤٤٦٣ رقم

sí†§a@aˆèi@òj‘@åi@ŠàÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

اد على أن عمر بن شبة أخطأ يف هذا احلديث فركب إسناداً على منت تتابع بعض النقّ
  . ليس له

هذا غلط رواه  ((:  ـ بعد أن ذكره حديث عمر بن شبة بإسناده ومتنه ـقال أبو حامت 
  . )١( )) سفيان عن املغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعاً

عن الثوري عن زبيد عن مرة :  )٢( كتاب احلسنيبلغين أن يف  ((:  وقال ابن أيب حامت
الثوري عن املغرية :  وعلى أثره . )٣(  اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه و :   يف قولها عن عبد

 يبِن النبن النعمان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ع  :))  ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن... (( ، 
  . )٤( )) د حديث اَألول يف منت حديث الثَّاينفدخل لعمر بن شبة إسنا

 إال من هذا الوجه وأحسب أن ا هذا احلديث ال نعلمه يروى عن عبد ((:  وقال البزار
عمر بن شبة أخطأ فيه ألنه مل يتابعه عليه أحد وإمنا عند الثوري هذا الكالم عن املغرية بن 

أن يكون دخل له منت حديث يف وأحسب .  النعمان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
  . )٥( ))  حديثاً مسنداًا إسناد حديث وليس عند الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد

هذا عندي  ((:  ورواه عنه علي بن احلسني بن مسلم احلافظ وقال:  وقال بن حجر
  . )٦( )) ... دخل لعمر بن شبة حديث يف حديث وهذا مشهور عن املغرية

אא : מ

  . تفرد عمر بن شبة بروايته عن احلسني بن حفص عن الثوري ومل يتابع عليه  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢١٦٥ رقم ٢/٥٤٦(  البن أيب حامت )) علل احلديث ((    )١(
  .شيخ عمر بن شبة يف هذا احلديث     )٢(
   . ]١٠٢: آل عمران [     )٣(
   ) .٢١٦٥ رقم ٢/٥٤٦ ( )) علل احلديث ((    )٤(
   ) .٢٠٢٣ رقم ٣٩٠ ـ ٣٨٩/ ٥ ( )) مسند البزار ((    )٥(
  . ) ٧/٤٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
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٧٨٤ 

  .  بن مسعودا أَنه ال يعرف من حديث عبد  ـ ٢

 ليس عن زبيد عن مرة ـ رواه سفيان الثوري )) ...ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن  ((حديث   ـ ٣
،  ه عن املغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس وإمنَا رواـعن ابن مسعود 

  . فهذا هو املعروف من حديث سفيان.   كما مرـوتابع الثوري شعبة 

  .  حديثاً مسنداًا أن الثوري ليس عنده عن زبيد عن مرة عن عبد  ـ ٤

  .  ولعله بناء على سالمة ظاهر إسناده)) صحيحه ((وقبله ابن حبان فأخرجه يف 

í@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnän Z@ @

:  التفرد يستدل به على اخلطأ وقد استدل به البزار على علَّة هذا احلديث فقال  ـ ١
  . )١( )) وأحسب أن عمر بن شبة أخطأ فيه ألنه مل يتابعه عليه أحد ((

 يعل ا هذا شهرة احلديث من طريق معني حتى ال يعرف إال منه من الوسائل الَّيت  ـ ٢
  . احلديث إذا ورد من طريق آخر

ظهر أن من منهج نقد األحاديث األفراد أن يتتبع الناقد خمرج احلديث ابتداًء من   ـ ٣
فمنت هذا .  صحابيه حتى شيخ الراوي املتفرد حبيث ينظر هل له أصل عندهم أم ال

 سفيان ـلراوي املتفرد  وجد عند شيخ شيخ ا)) ...ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن  ((احلديث 
فعلم ذا أن هذا هو أصل احلديث .   لكن ليس ذا اإلسناد وإمنا بإسناد آخرـالثوري 

  . وأنه انقلب إسناده على راوية

ظهر أن وسائل النقد عند املتقدمني أدق منها عند املتأخرين ومما ورد منها يف   ـ ٤
  : احلديث هذا

وليس عند الثوري عن  ((:  يف قول البزارحصر مرويات الراوي عن شيخه كما    � أ 
 وهذا الضابط علم به علَّة حديث عمر ))  حديثاً مسنداًا زبيد عن مرة عن عبد

  . ابن شبه هذا

:  أم شاهدوا األصول أو عاصروا من شاهدها كما يف قول ابن أيب حامت   � ب 
:   يف قولها بلغين أن يف كتاب احلسني عن الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٣٨( سبق ص     )١(
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٧٨٥ 

 ، وعلى أثره الثوري عن  ]١٠٢: آل عمران  [  اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه  و
، فهذا مكن من شاهد األصول من العلم بأن إسناد اَألول ركب  )١( )) ... املغرية

  . وليس هلم من ذلك إال السماع.  وهذا متعذر عند املتأخرين.  على منت الثَّاين

وأنه .   ابن حبان يتسامح يف قبول أفراد الثِّقات الَّيت أعلها األئمة الَّذين سبقوه ظهر أنـ ٥
  . يعول على سالمة ظاهر اإلسناد فكثرت خمالفته هلم

  .  من أسباب التفرد القلب حبيث يركب إسناد على منت ليس له فيحصل التفردـ ٦

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٣٨( سبق ص     )١(



  

٧٨٦  

æìÈjÛaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
الرمحن بن سلم  حدثنا عبد:   )٤٧٤٨ رقم ٥/٣٧٧ ( )) األوسط (( قال الطرباين يف

حدثنا معمر عن :  الرزاق وحدي قال حدثين عبد:  حدثنا أبو األزهر النيسابوري قال:  قال
َال  ((:   إىل علي فقالنظر النيب :   عن ابن عباس قالا  بن عبدا الزهري عن عبيد
َمْن َأَحبََّك َفَقْد َأَحبَِّني ، . ٌن ، َوَال َيْبَغُضَك ِإالَّ ُمَناِفٌق ُيِحبَُّك ِإالَّ ُمْؤِم

َوَمْن َأْبَغَضَك َفَقْد َأْبَغَضِني ، َوَحِبيبي َحِبْيب اللَِّه ، َوَبِغْيِضي َبِغْيُض 
  . )) اللَِّه ، َوْيٌل ِلَمْن َأْبَغَضَك َبْعِدي

  . )) إال أبو األزهر النيسابوريالرزاق  مل يرو هذا احلديث عن عبد ((:  وقال

א א : א
أمحد بن األزهر بن منيع أبو األزهر العبدي النيسابوري صدوق كان حيفظ مثّ كرب  ((

وثَّقه ابن  )١( )) ، من احلادية عشر مات سنة ثالث وستني س ق فصار كتابه أثبت من حفظه
...  ثقة صاحب حديث ((:  وقال الذَّهيب )٣( )) الثِّقات ((وذكره ابن حبان يف  )٢( شاهني

  . )٥( ، وبقية رجاله ثقات )٤( )) احتج به النسائي والناس

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

مسعت عليك الرازي وهو علي بن :  قال ) ١/١٩٢ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف 
 واحلسني أمحد بن سلمة:  من طريق ) ٣/١٢٨ ( )) املستدرك ((سعيد وذكره واحلاكم يف 

، وأمحد بن حيىي بن إسحاق  ، وحممد بن إسحاق ، وإبراهيم بن أيب طالب ابن حممد القتباين
  . ، وأيب علي املزكي احللواين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .١/١٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١٥١ رقم ٥/٢٧(     )٣(
   ) .٤٤ :ص  ( )) الثِّقات املتكلم مبا يوجب ردهم ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(



æìÈjÛaë@…bŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٧٨٧ 

وإذا تفرد الثِّقة .  صحيح على شرط الشيخني وأبو األزهر بإمجاعهم ثقة ((:  وقال
  . )) حبديث فهو على أصلهم صحيح

من طريق أمحد بن احلسن بن  ) ٤/٤١ ( )) خ بغدادتأري ((وأخرجه اخلطيب يف 
  .  )١/٢٥٩ ( )) ذيب الكمال ((ومن طريق اخلطيب أخرجه املزي يف .  اجلبار عبد

وال  ((:   الشرقي وقالا من طريق عبد ) ٢/٨١٣ ( )) اإلرشاد ((وأخرجه اخلليلي يف 
  . )) يسقط أبو األزهر ذا

، وإبراهيم بن أيب  ، وأمحد بن سلمة والقتباين  وعليك، الرمحن بن سلم عبد( كلهم 
اجلبار  طالب وحممد بن إسحاق وأمحد بن حيىي وأبو علي املزكي وأمحد بن احلسن بن عبد

  . عن أيب األزهر به)  بن حممد الشرقي ا وعبد

אאא W 
  .  سفيان النجارحممد بن علي بن:  الرزاق وتابع أبا األزهر عن عبد

وقد رواه حممد بن محدون النيسابوري عن  ((:  ـ فيما نقله عنه املزي ـقال اخلطيب 
الرزاق فربئ أبو األزهر من عهدته إذ توبع على  حممد بن علي بن سفيان النجار عن عبد

  . )١( )) روايته

ا حممد بن محدون  بن سعد حدثنا وحدثين عبد ((:  ونقل الذَّهيب عن احلاكم قوله
  . )٢( )) حدثنا حممد بن علي النجار فذكره

 ولعل ـ على ما ذكره الذَّهيب ـواخلطيب مل يسند هذه املتابعة وإمنا أسندها احلاكم 
مثّ إن حممد بن علي النجار .  )) املستدرك (( ومل أقف عليها يف ـاخلطيب أخذها عن احلاكم 

واحلاكم ال ينتقي رجاله إذا رووا شياً يف مناقب .  جم لهمل أقف على حاله ومل أجد من تر
 وقال وله شاهد )) أنا مدينة العلم وعلي باا ((:  أَنه أورد حديث:   ودليل ذلكعلي 
 بن يزيد ا حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح وساقه من طريق أمحد بن عبد من

ن احلاكم وجرأته يف تصحيحه هذا وأمثاله من العجب م ((:  فتعقبه الذَّهيب بقوله.  احلراين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٦٠ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٩/٥٧٥ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(
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٧٨٨ 

فال يؤمن أن يكون حممد بن علي النجار من .  )١( )) البواطيل وأمحد هذا دجال كذاب
أولئك اهللكى الَّذين يلجأ إليهم احلاكم إذا مل جيد غريهم كما حصل منه يف روايته عن أمحد 

عة ما ورد من تفرد أيب األزهر ذا فال تنفي هذه املتاب:  وعليه.   احلراينا ابن عبد
  . )٢( احلديث

 أمر متفق عليه ال حتتاج أن يدلل عليها باألحاديث وفضائل علي بن أيب طالب 
وورد يف حمبته والتحذير من بغضه حديث عدي بن .   كثريةومناقبه .  الضعيفة واملنكرة
َة َوَبَرَأ النََّسَمَة ِإنَُّه َلَعْهُد َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبَّ ((:  قال علي:  ثابت عن زر قال

 ِإَليَّ َأْن َال ُيِحبَِّني ِإالَّ ُمْؤِمٌن ، َوَال ُيْبِغَضِني ِإالَّ النَِّبيِّ اُألمِّيِّ 
  . )٣( )) ُمَناِفٌق

†jÇ@åÇ@Šç‹þa@ïic@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß sí†§a@aˆèi@ÖaŞ‹ŠÛa Z@ @

من أشهر من أنكره حيىي بن معني فقد قال أنكر هذا احلديث مجاعة من أهل العلم و
الرزاق يف  ملا حدث أبو األزهر النيسابوري حبديثه عن عبد:  أمحد بن حيىي بن زهري التستري

، فبينا هو عنده يف مجاعة أهل احلديث إذ قال حيىي بن  الفضائل أخرب حيىي بن معني بذلك
؟ فقام أبو  الرزاق ذا احلديث من هذا الكذاب النيسابوري الَّذي حدث عن عبد:  معني

وتعجب من .  أما إنك لست بكذاب:  فتبسم حيىي بن معني وقال:  هو ذا أنا:  األزهر فقال
  . )٤( الذنب لغريك يف هذا احلديث:  سالمته وقال

الرزاق ذا  كيف حدثك عبد:  مثّ قال له ((:  وأورد احلاكم بسنده حنواً من هذا وزاد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضع : وقال  ) ١/١٩٢ ( )) الكامل ((وقد ترجم ابن عدي ألمحد احلراين يف  ) ٣/١٢٧ ( )) املستدرك ((    )١(
 يروي عن عبد الرزاق والثِّقات ((: وقال  ) ١/١٥٢ ( )) اروحني ((احلديث وكذا ترجم له ابن حبان يف 

حال من كان كذلك ال خيفى على مثل احلاكم ولعل له هوى يف تقوية حديثة :  قلت ))األوابد والطامات 
وهذا يؤكد صحة مذهب من رد رواية صاحب اهلوى . حينما وافق هواه ومذهبه فصحح إسناد حديثه هذا 

  .إذا أيدت روايته هواه 
 ذيب ((وال أجدين أوافق اخلطيب البغدادي إذ عدها متابعة صاحلة أليب األزهر ، وقد ردد قوله املزي يف     )٢(

ولعل ذلك مبين على أن أبا األزهر . ومل يتعقباه  ) ١/١٢ ( )) ذيبه ((وابن حجر يف  ) ١/٢٦٠ ( ))الكمال 
  .غري هذه املتابعة كما سيأيت بيانه قد دلت الدالئل على براءة ساحته من عهدة هذا احلديث ب

  .وغريه  ) ٧٨ رقم ١/٨٦( أخرجه مسلم     )٣(
   ) .٩/٥٧٥(  للذهيب )) سري أعالم النبالء ((و ) ١/٢٦٠ ( )) ذيب الكمال ((    )٤(
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٧٨٩ 

الرزاق غائب يف  ، وعبد اعلم يا أبا زكريا أين قدمت صنعاء:  ؟ فقال كومل حيدث به غري
قرية له بعيدة فخرجت إليه وأنا عليل فلما وصلت إليه سألين عن أمر خراسان فحدثته ا 

 ، وانصرفت معه إىل صنعاء فلما ودعته قال يل وجب علي حقك فأنا أحدثك حبديث وكتبت عنه
ذا احلديث لفظاً فصدقه حيىي بن معني واعتذر  وا ثينفحد )١( يسمعه مين غريكمل 
  . )٢( )) إليه

الرزاق إىل قريته فبكرت إليه  خرج عبد:  وقال مكي بن عبدان حدثنا أبو األزهر قال
، فلما  يوماً حتى خشيت على نفسي من البكور فوصلت إليه قبل أن خيرج لصالة الصبح

غ من الصالة دعاين وقرأ علي هذا احلديث وخصين به ، فلما فر )٣( ، فأعجبه خرج رآين
  . )٤( )) دون أصحايب

وأفظع حديث له ما تفرد به عنه الثِّقة أمحد بن  ((:  الرزاق وقال الذَّهيب يف ترمجة عبد
  . )٥( )) ... األزهر يف مناقب اإلمام علي فإنه شبه موضوع

، ومل يتكلموا فيه إال لروايته عن  وحدث عنه جلة ((:  وقال يف ترمجة أيب األزهر
  . )٦( )) الرزاق عن معمر حديثاً يف فضائل علي يشهد القلب أَنه باطل عبد

الرزاق  وبرأ ابن عدي ساحة أيب األزهر من هذا احلديث أيضاً وجعل تبعته على عبد
لصدق وهو ينسب الرزاق من أهل ا الرزاق فعبد وأما هذا احلديث عن عبد ((:  لتشيعه فقال

الرزاق غمز  وقد أشار ابن عدي إىل أن عبد.  )٧( )) إىل التشيع فلعله شبه عليه ألنه شيعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبق وهذه قرينة قوية تدل على بطالن املتابعة اليت أوردها احلاكم عن محمد بن علي بن سفيان النجار واليت    )١(

 مسعت أبا األزهر (( ) : ١/٢٥٩ ( )) ذيب الكمال ((كما يف : ويؤكد ذلك أن أبا حامت قال . نقدها وردها 
يا أبا األزهر أفيدك حديثاً ما حدثت : خرجت مع عبد الرزاق إىل قريته فكنت معه يف الطريق فقال يل : يقول 

 أنه مل حيدث به غريه إىل ذلك الوقت إال أنه ال ميتنع أن فهذا صريح . ))فحدثين ذا احلديث : به غريك ؟ قال 
  .يكون حدث به غريه بعد ذلك 

   ) .٣/١٢٨ ( )) املستدرك ((    )٢(
  .هكذا ، وكأن مراده فأعجبه تبكريي ، وحرصي     )٣(
   ) .٩/٥٧٦ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٤(
   ) .٩/٥٧٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .١/٨٢ ( ))العتدال  ميزان ا((    )٦(
   ) .١/١٩٣ ( )) الكامل ((    )٧(
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٧٩٠ 

، وقد رحل إليه ثقات  الرزاق بن مهام أصناف وحديث كثري ولعبد ((:  بذلك فقال
وى املسلمني وأئمتهم وكتبوا عنه ومل يروا حبديثه بأساً إال أم نسبوه إىل التشيع وقد ر

، فهذا أعظم ما رموه به من روايته  أحاديث يف الفضائل مما ال يوافقه عليها أحد من الثِّقات
، وأما يف باب الصدق  هلذه األحاديث وملَا رواه يف مثالب غريهم مما مل أذكره يف كتايب هذا

ب آخرين فأرجو أَنه ال بأس به إال أَنه قد سبق من أحاديث يف فضائل أهل البيت ومثال
وذا يتبني أن عهدة هذا احلديث على عبدالرزاق ال على أيب األزهر فيما .  )١( )) مناكري

  . ظهر من كالم أهل العلم

א א : א

  . الرزاق الرزاق مع كثرة النقلة عن عبد تفرد به أمحد بن األزهر عن عبد  ـ ١

فكيف يروى .  يت يعتين جبمع حديثهاأن رواية معمر عن الزهري من الطرق اجلليلة الَّ  ـ ٢
الرزاق وعنه أبو  احلديث من هذا الطَّريق اجلليل مثّ ال يشتهر وال يعرف إال عن عبد هذا

  . ؟ األزهر

  . أن احلديث يشبه األحاديث الَّيت يضعها الغالة يف أهل البيت  ـ ٣

على ما وقد بىن تصحيحه على ظاهر إسناده .  وقد انفرد احلاكم بتصحيحه كما سبق
وإذا تفرد الثِّقة حبديث .  صحيح على شرط الشيخني وأبو األزهر بإمجاعهم ثقة ((:   من قولهيفهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالنظر يف األحاديث اليت أوردها ابن عدي يف ترمجة عبد الرزاق وأنكرت عليه جند  ) ٥/٤٣ ( )) الكامل ((    )١(

 : لفاطمة وقوله  . ))...  أنت سيد يف الدنيا سيد يف اآلخرة ((: حديث الباب : أا من هذا القبيل منها 
: وحديث  . ))أباك واآلخر بعلك؟ :  اطلع على أهل األرض فاختار منهم رجلني أحدمها اأما ترضني أن  ((
وإن وليتموها علياً فهاٍد  ... ((: وحديث  . ))وإنه مينع قطر مطر هذه األمة ببغضهم علي بن أيب طالب  ... ((

وال يبعد أن تكون  . ))معاوية على منربي فاقتلوه  إذا رأيتم ((: وحديث  . ))مهتد يقيمكم على طريق مستقيم 
 )) الكامل ((هذه األحاديث وأمثاهلا هي اليت دعت بعضهم إىل إغالظ القول فيه ومن ذلك ما رواه ابن عدي يف 

 محمد بن عثمان الثقفي يقول ملا احدثنا محمد بن أمحد بن محاد قال مسعت أبا عبد : قال  ) ٥/٣١١( 
اس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق وكان رحل إليه للحديث أتيناه لنسلم عليه فقال لنا قدم العب

ألست قد جتشمت اخلروج إىل عبد الرزاق ورحلت إليه وأقمت عنده حتى : وحنن مجاعة عنده يف البيت 
إال . حممد بن عمر الواقدي أصدق منه مسعت منه ما أردت ؟ واهللا الَّذي ال إله إال هو إن عبد الرزاق كذاب و

  .رد هذا القول ومل يرتضه  ) ٩/٥٧٢ ( )) السير ((أن الذهيب يف 
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٧٩١ 

وهلذا نظائر عنده على ما ذكره ابن .  ولعله قبله لتشيعه )١( ))  على أصلهم صحيحفهو
  . )٢( حجر

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، ويؤخذ هذا من قول   عن شيخ مكثر جيمع حديثه مظنة لإلنكار عليهتفرد الراوي  ـ ١
  .  ؟)) الرزاق ذا ومل حيدث به غريك كيف حدثك عبد ((:  ابن معني

نكارة احلديث ال تعرف من حال الراوي فقط بل تعرف من منت احلديث   ـ ٢
من  ((:  ل، يدل على هذا أن ابن معني أنكره قبل أن يعرف حال راويه فقا وموضوعه

 فلما علم أَنه أبو )) ؟ الرزاق ذا احلديث هذا الكذاب النيسابوري الَّذي حدث عن عبد
 ويظهر من )) الذنب لغريك يف هذا احلديث ((:  األزهر جعل العهدة فيه على غريه فقال

  . قوله هذا أَنه ال يزال ينكره إال أَنه برأ ساحة أيب األزهر منه

  . لتفرد أن خيص الشيخ أحد التالميذ مبا مل حيدث به غريهمن أسباب ا  ـ ٣

الراوي املتفرد الثِّقة املكثر ال يتضرر بالتفرد كما يتضرر به من دونه إذ حيتمل أَنه   ـ ٤
وحفظ ما مل حيفظ من دونه وإىل هذا أشار ابن عدي .  وقف على ما مل يقف عليه غريه

احلديث فأكثر ومن أكثر البد من أن يقع يف حديثه وأبو األزهر هذا كتب  ((:  يف قوله
وال يسقط  ((:   بن حممد الشرقيا وقال عبد.  )٣( )) الواحد واالثنني والعشرة مما ينكر

  . )٤( )) أبو األزهر ذا

ظهر أن األئمة حيتاطون يف قبول األحاديث األفراد الغريبة ويتحامون روايتها ورمبا   ـ ٥
 ويؤخذ هذا من صنيع ـ ولو كان ظاهر إسنادها الصحة ـا أنكروا على من رواه

الرزاق فإنه مل يكن حيدث األئمة أمثال أمحد وابن معني مبا يستغرب أو يستنكر من  عبد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا دليل آخر على بطالن . يؤخذ من هذه اجلملة أنه يثبت تفرد أيب األزهر به  ) ٣/١٢٨ ( )) املستدرك ((    )١(
  .والذهيب متابعة محمد بن علي النجار اليت سبق أن ذكرها اخلطيب 

 إمام صدوق ولكنه يصحح يف مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ((: وفيه  ) ٥/٢٣٢ ( )) لسان امليزان ((    )٢(
ذلك فما أدري خفيت عليه فما هو ممن جيهل ذلك وإن علم فهو خيانة عظيمة مثّ هو شيعي مشهور بذلك من 

   .))غري تعرض للشيخني 
   ) .١/١٩٣ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٢/٨١٣(  للخليلي )) اإلرشاد ((    )٤(
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٧٩٢ 

  . أمثال هذا احلديث وإمنا خيص به غريهم ممن هم دوم

،  خيرج إىل قريةالرزاق  كان عبد:  قال أبو حممد بن الشرقي حدثنا أبو األزهر قال   
أال أخربك :  تعال فأركبين خلفه على البغل مثّ قال يل:  فذهبت خلفه فرآين أشتد فقال

فلما رجعت إىل بغداد :  قال.  بلى فحدثين باحلديث فذكره:  قلت )١( ؟ حبديث غريب
  . )٢( )) أنكر علي حيىي بن معني وهؤالء فحلفت أين ال أحدث به حتى أتصدق بدرهم

وأبو األزهر بإمجاعهم ثقة وإذا تفرد الثِّقة حبديث فهو على أصلهم  ((:  اكمقال احل  ـ ٦
  : وهذا فيه نظر يتمثل فيما يلي )٣( )) صحيح

من أهل :   غري مسلم بل قال فيه حممد بن حيي)) بإمجاعهم ثقة ((:  فقوله   � أ 
 ال:  وقال النسائي والدارقطين.  صدوق:  وقال أبو حامت وصاحل جزرة.  الصدق

ومل أقف على .  )٤( )) صحيحيهما ((بأس به ومل خيرج عنه البخاري وال مسلم يف 
.  )٦( ووثَّقه الذَّهيب.  )٥( )) الثِّقات ((من وثَّقه إال ابن شاهني وذكره ابن حبان يف 

  . فظهر أن قول احلاكم هنا غري دقيق

ري مسلم أيضاً  غ)) وإذا تفرد الثِّقة حبديث فهو على أصلهم صحيح ((:  وقوله   � ب 
وال يقبل على إطالقه وال يصح نسبته لألئمة وقد أثبتت هذه الدراسة أن أفراد 

  . الثِّقات منها ما يقبل ومنها ما يرد واألمثلة على هذا كثرية أشهر من أن تذكر هنا

 تكشف عن منهج احلاكم يف التصحيح وأنه ـ اآلنفة الذكر ـأن هذه العبارة    � ج 
وهذا .  قة وتفسر سبب تصحيحه ألحاديث معلولة عند غريهيقبل ما تفرد به الثِّ

من األدلة البينة أَنه يصحح على ظاهر اإلسناد وأقرب مثال أَنه صحح هذا 
فأضعف .  وال يبعد أن يكون قد تابعه على عبارته هذه من جاء بعده.  احلديث

.  لى أصلهم صحيحهذا القول النظر إىل علل احلديث اكتفاء بأن تفرد الثِّقة ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هذا يدل على أن عبد الرزاق يعلم غرابته ، وظاهر أنه مل حيدثه به من كتاب     )١(
   ) .١٢/٣٦٨ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(
   ) .٧٤١( سبق ص     )٣(
  . ) ١/١٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .١/١٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٧٤١( سبق ص     )٦(
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٧٩٣ 

  . وأدىن نظرة إىل كتب العلل تبني أَنه قول غري حمرر وال يؤخذ على إطالقه

 الراوي املتفرد صاحب اهلوى إذا روى ما يتأيد به هواه فإنه حيتاط يف قبول حديثه أكثر ـ ٧
  . ألنه قد يتساهل يف رواية ذلك.  من غريه

املعلول وينسب إليه يف حني أن العهدة فيه على  قد حيكى تفرد الراوي باحلديث ـ ٨
الرزاق يف  فأبو األزهر أنكر عليه هذا احلديث وبدراسته تبني أَنه مما تساهل عبد.  شيخه

  . )١( روايته لتشيعه

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذيب التهذيب ((ـ كما يف : وقد أشار أهل العلم إىل تشيع عبد الرزاق ومن ذلك ما قاله أمحد عن جعفر     )١(
 قدم جعفر بن ((:  ، وقال أيضاً ))... ي  كان يتشيع وكان حيدث بأحاديث يف فضل عل(( ) : ٢/٩٥ ( ))

 مسعت ((: قال ابن معني  ) ٢/٩٦ ( )) ذيب التهذيب ((ويف  . ))سليمان عليهم بصنعاء فحدثهم حديثاً كثرياً 
إن أستاذيك الَّذين أخذت : فقلت له . الرزاق كالماً يوماً فاستدللت به على ما ذكر عنه من املذهب  من عبد

قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضالً : هم أصحاب سنة ، فعمن أخذت هذا املذهب فقال عنهم ثقات كل
: عن محمد بن أيوب بن الضريس  ) ٩/٥٧٠ ( )) السير ((ونقل الذهيب يف  . ))حسن اهلدي فأخذت هذا عنه 

فقدت : بد الرزاق فقال روى عنه ع: سألت محمد بن أيب بكر املقدمي عن حديث جلعفر بن سليمان فقلت 
 بل ما أفسد عبد الرزاق سوى (() : الذّهيب ( عبد الرزاق ما أفسد جعفراً غريه ـ يعين يف التشيع ـ قلت أنا 

   .))جعفر بن سليمان 
. ضيق ولعلَّ عبد الرزاق كان ال يروي ما ينفر النقلة عنه وبالتايل ال يروي أمثال هذه األحاديث إال يف نطاق     

 وكان عبد الرزاق (( ) : ١/٨٢ ( )) ميزان االعتدال ((وبالتايل مل يتداوله النقلة عنه وهذا معىن قول الذهيب يف 
   .))فربئ أبو األزهر من عهدته ... يعرف األمور فما جسر حيدث ذا إال سراً ألمحد ولغريه 

ث به ملثل أمحد وابن معني وعلي بل وال خرجه يف  ما جسر أن حيد(( ) : ١٢/٣٦٧ ( )) السير ((وقال يف     
ومما يدل على أنه كان خيفي تشيعه عن اإلمام أمحد ما قاله  . ))تصانيفه وحدث به إال وهو خائف يترقب 

أكان عبد الرزاق يفرط يف :  سألت أيب (( ) : ٩/٥٧٠ ( )) ِسير أعالم النبالء (( بن أمحد ـ كما يف ا عبد
وأشار  . ))أما أنا فلم أمسع منه يف هذا شيئاً ولكن كان رجالً يعجبه أخبار الناس أو األخبار :  ؟ قال التشيع

 ) ٩/٥٧٣ ( )) ِسير أعالم النبالء ((فقد نقل الذهيب يف . ابن معني إىل أنه مسع منه أشياء يف التشيع مل يرضها 
 بن موسى بسبب التشيع امحد بن حنبل تكلم يف عبيد مسعت حيىي بن معني وبلغه أن أ: عن أمحد بن زهري 

 بن موسى ولكن ا واهللا العظيم لقد مسعت من عبد الرزاق يف هذا املعىن أكثر مما يقول عبيد ((: فقال حيىي 
  .روامها ثقتان عنه :  وقال ))خاف أمحد بن حنبل أن تذهب رحلته إىل عبد الرزاق أو كما قال 

د ورد أن عند عبد الرزاق عنده نظائر من جنس هذا احلديث على ما ذكره ابن عدي استدل ا وق: قلت     
 )) مرويات عبد الرزاق اليت تدل على تشيعه وموقف النقّاد منها ((على تشيعه ، تستحق أن تفرد بدراسة بعنوان 

  .وميكن أن توسع لتشمل الرواة الثِّقات الَّذين وصفوا بالتشيع 
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٧٩٤ 

  

  



  

٧٩٥  

æìÈjÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
:   قالأخربنا إسحاق بن إبراهيم:   )١٢٩ رقم ١/١٢٣ ( )) الكربى ((قال النسائي يف 
حدثنا سفيان عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل عن املغرية بن شعبة :  أخربنا وكيع قال

ما نعلم أن :  وقال . ))  َمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن َوالنَّْعَلْيِنَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ((
  . )) ... أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية

א א : א
، صدوق رمبا خالف من السادس مات  لرمحن بن ثَروان أبو قيس األودي الكويفا عبد ((

  . )٢( ثقة:  وهزيل )١(  )٤سنة عشرين ومائة خ 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

:  وقال ) ٩٩ رقم ١/١٦٧( والترمذي  ) ١٥٩ رقم ١/٨٩( احلديث أخرجه أبو داود 
 ٤/٢٤٥( د ، وأمح ) ٢٥٥٩ رقم ١/١٨٥( ، وابن ماجه  حديث حسن صحيح

 ) ١٣٣٨ رقم ٤/١٦٧( ، وابن حبان  ) ١٩٨ رقم ١/٩٩( ، وابن خزمية  ) ١٨١٠٢ رقم
  . كلهم من طريق سفيان الثوري عن أيب قيس به

ورواه كليب بن وائل عن أيب قيس عمن  (( ) ٧/١١٢ ( )) العلل ((وقال الدارقطين يف 
  . )) وهو هزيل ولكنه مل يسمعه.  أخربه عن املغرية

אאא W 
مل أقف على من تابع أبا قيس يف روايته عن هزيل عن املغرية فأكد هذا تفرده به الَّذي 

  . ذكره النسائي

 يبِن النوورد له شاهد ضعيف عن أيب موسى األشعري عمثله  .  

 ٢/٦٠ ( )) األوسط ((والطرباين يف  ) ٥٦٠ رقم ١/١٨٥( أخرجه ابن ماجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(



æìÈjÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

٧٩٦ 

الرمحن  طريق عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبدمن  ) ١١٠٣ رقم
ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال ذا اإلسناد  ((:  ابن عزرب عنه به وقال الطرباين

  . )١( )) وليس باملتصل وال بالقوي ((:  وذكره أبو داود وقال.  )) تفرد به عيسى

محن مل يثبت مساعه من أيب موسى وعيسى بن الر الضحاك بن عبد ((:  وقال البيهقي
وتفرد من كان هذا حاله .  )٣( وقد ضعفه أمحد وابن معني.  )٢( )) سنان ضعيف ال حيتج به
  . وال ينتفع به حديث الباب.  )٤( ال يبعد أن يكون منكراً

لي ومسح ع ((:  إال أن املسح على اجلوربني قد ورد من أقواهلم وأفعاهلم قال أبو داود
اجلوربني ابن مسعود والرباء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو 

  . )٥( )) وروي عن عمر بن اخلطاب وابن عباس.  بن حريث

فهؤالء ثالثة عشر صحابياً  ((:  وعدد ابن القيم من ورد عنهم املسح على اجلوربني وقال
  . )٦( ))  ال على حديث أيب قيسـ عنهم ا رضي ـوالعمدة يف اجلواز على هؤالء 

وبه يقول سفيان الثوري وابن .  وهو قول غري واحد من أهل العلم ((:  وقال الترمذي
ميسح على اجلوربني وإن مل تكن نعلني إذا كانا :  املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق قالوا

  . )٧( )) ثخينني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٨٩ ( )) سنن أيب داود ((    )١(
   ) .١/٣٨٨ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
   ) .٣/٣١٢ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
 من ) ١٧/٤٨٠ ( )) ِسير أعالم النبالء ((أخرجه الذهيب بإسناده يف . وروي أيضاً عن أنس مرفوعاً حنوه     )٤(

 ) ٦/٣٥١ ( )) الكامل ((وقال ابن عدي يف . لكن موسى ليس بثقة : طريق موسى الطويل عن أنس به وقال 
 روى عن أنس أشياء (( ) : ٢/٢٤٣ ( )) اروحني ((وقال ابن حبان يف  . )) حيدث عن أنس مبناكري ((: 

بأنه  ) ٤/٢١٠ ( )) امليزان ((يف ووصفه الذهيب  . ))ال حيل كتابة حديثه إال على جهة التعجب ...  موضوعة
  .وعليه فحديثه واٍه أو موضوع . متهم 

فقد أورد فيه آثاراً  ) ٣٤٧ ـ ١/٣٤٢ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((وينظر  ) . ١/٨٩ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
  .كثرية 

   ) .١/١٥٨ ( )) التلخيص احلبري ((وينظر ما ورد يف  ) ١/١٢٢ ( )) ذيب السنن ((    )٦(
   ) .١/١٦٨ ( )) سنن الترمذي ((    )٧(
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٧٩٧ 

sí†§a@aˆèi@îÓ@ïic@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . ل هذا احلديث مجع من أهل العلم ومل يقبلوه مع أن ظاهره السالمةأع

الرمحن بن مهدي قلت لسفيان الثوري لو حدثتين حبديث أيب قيس عن هزيل  قال عبد
  . )١( احلديث ضعيف أو واٍه أو كلمة حنوها:  فقال سفيان.  ما قبلته منك

 على ـغرية من رواية أيب قيس  يعين حديث املـعرضت هذا احلديث :  وقال ابن املبارك
  . )٢( فعسى أن يكون ومهاً.  مل جييء به غريه:  الثوري فقال

الرمحن بن  أىب عبد:  وقال.  ليس يروى هذا إال من حديث أيب قيس:  وقال أمحد
  . )٣( )) ... مهدي أن حيدث به يقول هو منكر

ذا احلديث ؛ ألنَّ املعروف الرمحن بن مهدي ال حيدث  كان عبد ((:  وقال أبو داود
  . )٤( )) اْلُخفَّْيِن  َمَسَح َعَلىَأنَّ النَّبيَّ  ((عن املغرية 

ينكر على  )٥( وكان حيىي ((:   فقالـ مقراً له ـونقل البخاري إعالل حيىي هلذا احلديث 
 َعَلى َمَسَح النَّبيُّ  ((:  وحديث هزيل عن املغرية )٦( هذا:  أيب قيس حديثني

  . )٧( )) ْوَرَبْيِناْلَج

 عن هذا احلديث ـ يعين حيىي بن معني ـسألت أبا زكريا :  وقال املفضل بن غسان
  . )٨( الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس:  فقال

، وأهل  حديث املغرية بن شعبة يف املسح رواه عن املغرية أهل املدينة:  وقال علي املديين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٣٨٧ ( )) سنن البيهقي ((    )١(
   ) .٢٠٤ ـ ٢٠٣(  ملسلم )) التمييز ((    )٢(
 وصوابه ما أثبت أعاله على ما ذكره الزيلعي )) وأتى ((وفيه  ) ٣٦٧ ـ ٣/٣٦٦ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٣(

   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((يف 
   ) .١/٨٩ ( )) سنن أيب داود ((    )٤(
يظهر يل أنه ابن القطان فإنه شيخ شيخه ابن املديين الَّذي أكثر من النقل عنه ، وهو الَّذي ميكن أن يتابعه     )٥(

  .البخاري على قوله جلاللته يف علم العلل 
  .ثلث القرآن )  أحد اقل هو : ( أي     )٦(
   ) .٣/١٢٦ ( )) التأريخ الكبري ((    )٧(
   ) .١/٣٨٨ ( )) سنن البيهقي الكربى ((    )٨(
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٧٩٨ 

ومسح على :  اه هزيل بن شرحبيل عن املغرية إال أَنه قالورو.  الكوفة وأهل البصرة
  . )١( اجلوربني وخالف الناس

 مثّ ذكر من خالفه ممن رواه ـ وذكره ـ )) ذكر خرب ليس مبحفوظ املنت ((:  وقال مسلم
فكل هؤالء قد اتفقوا على خالف رواية أيب قيس  ((:  عن املغرية وأوردها باألسانيد مثّ قال

واحلمل فيه على أيب قيس أشبه وبه أوىل منه زيل ؛ ألنَّ أبا قيس قد استنكر  (( : عن هزيل
  . )٢( )) أهل العلم من روايته أخباراً غري هذا اخلرب

أبو قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع  ((:  وقال مسلم يف موضع آخر
 . )) اْلُخفَّْيِن َمَسَح َعَلى ((:  قالواخمالفتهما األجلة الَّذين رووا هذا اخلرب عن املغرية ف

  . )٣( )) نترك ظاهر القرآن مبثل أيب قيس وهزيل ال:  وقال

والصحيح عن املغرية .  ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية ((:  وقال النسائي
  . )٤( )) اْلُخفَّْيِن  َمَسَح َعَلىَأنَّ النَّبيَّ  ((

والرواية يف اجلوربني فيها  ((:  ا احلديث يف ترمجة أيب قيس وقالوأورد العقيلي هذ
  . )٥( )) لني

ومل يروه غري أيب قيس وهو مما يغمز عليه به ؛ ألنَّ احملفوظ عن  ((:  وقال الدارقطين
  . )٦( )) املغرية املسح على اخلفني

ن بن مهدي وأمحد الرمح ِإنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد ((:  وقال البيهقي
ابن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين ومسلم بن احلجاج واملعروف عن املغرية حديث 

  . )٧( )) املسح على اخلفني ويروى عن مجاعة أم فعلوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٣٨٨ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٢٠٣ ـ ٢٠٢ ( )) التمييز ((    )٢(
   ) .١/٣٨٧(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .١/١٢٤ ( )) السنن الكربى ((    )٤(
   ) .٢/٣٢٧ ( )) الضعفاء ((    )٥(
   ) .٧/١١٢ ( ))لل  الع((    )٦(
   ) .٢/١٢٢(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )٧(
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٧٩٩ 
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وقد أشار .  ريق، وال يعرف عن املغرية إال من هذا الطَّ تفرد أيب قيس عن هزيل  ـ ١
فعسى أن يكون .  مل جييء به غريه ((:  سفيان الثوري يف قوله:  هذه القرينة إىل
  . )١( )) ومهاً

  . )٢( )) ليس يروى هذا إال من حديث أيب قيس ((:  وأمخد يف قوله   

  . )٣( )) ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية ((:  والنسائي يف قوله   

  . )٤( )) ومل يروه غري أيب قيس ((:   يف قولهوالدارقطين   

الرمحن بن مهدي فيما نقله عنه أبو  وقد أشار إليها عبد:  املخالفة ألحاديث الباب  ـ ٢
الرمحن بن مهدي ال حيدث ذا احلديث ؛ ألنَّ املعروف عن  كان عبد ((:  داود يف قوله

  . )٥( )) ِناْلُخفَّْي  َمَسَح َعَلىَأنَّ النَّبيَّ  ((املغرية 

 وإليها أشار مسلم يف ـ املغرية بن شعبة ـخمالفته للمعروف عن الصحايب املنسوب إليه   ـ ٣
أبو قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة الَّذين  ((:  قوله

  . )٦( )) رووا هذا اخلرب عن املغرية

حديث املغرية بن شعبة يف املسح  ((:  قولهوإليها أشار ابن املديين يف :  خمالفته لألكثر  ـ ٤
ورواه هزيل بن شرحبيل عن .  ، وأهل الكوفة وأهل البصرة رواه عن املغرية أهل املدينة

:  وابن معني يف قوله.  )٧( )) ومسح على اجلوربني وخالف الناس:  املغرية إال أَنه قال
  . )٨( )) الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٠٤ ـ ٢٠٣(  ملسلم )) التمييز ((    )١(
 وصوابه ما أثبت أعاله على ما ذكره الزيلعي )) وأتى ((وفيه  ) ٣٦٧ ـ ٣/٣٦٦ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٢(

   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((يف 
   ) .١/١٢٤ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .٧/١١٢ ( )) العلل ((    )٤(
   ) .١/٨٩ ( )) سنن أيب داود ((    )٥(
   ) .١/٣٨٧(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٦(
   ) .١/٣٨٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
   ) .١/٣٨٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٨(
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٨٠٠ 

ال نترك ظاهر القرآن مبثل أيب  ((:  ، وإليها أشار مسلم يف قوله خمالفته لظاهر القرآن  ـ ٥
  . )١( )) قيس وهزيل

:  وىل هذا أشار مسلم يف قوله.  الراوي املتفرد ال حيتمل التفرد مبثل هذا احلديث  ـ ٦
استنكر أهل العلم واحلمل فيه على أيب قيس أشبه وبه أوىل منه زيل ؛ ألنَّ أبا قيس قد  ((

أبو قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال  ((:  وقال.  )٢( )) من روايته أخباراً غري هذا اخلرب
  . )٣( )) ... حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة

أىب  ((:  وقد عدها اإلمام أمحد من قرائن الرد يف قوله.  أن األئمة الكبار مل يقبلوه  ـ ٧
  . )٤( )) ...  حيدث به يقول هو منكرالرمحن بن مهدي أن عبد

هذا وحديث هزيل :  كان حيىي ينكر على أيب قيس حديثني ((:  وتبعه البخاري فقال
  . )٥( )) ))  َعَلى اْلَجْوَرَبْيِنَمَسَح النَّبيُّ  ((:  عن املغرية

 الرمحن بن ِإنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد ((:  وتبعهما البيهقي فقال
مهدي وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين ومسلم بن احلجاج واملعروف عن 

  . )٦( )) املغرية حديث املسح على اخلفني ويروى عن مجاعة أم فعلوه

áèäß@ézz•@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

  . ، واأللباين ، وأمحد شاكر ، وابن التركماين ، وابن حبان ، وابن خزمية الترمذي

  . )٧( )) حديث حسن صحيح ((:  ي قال عنهفالترمذ

  . )٨( )) صحيحيهما ((وأخرجه ابن خزمية وابن حبان يف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٣٨٧(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٢٠٣ ـ ٢٠٢ ( )) التمييز ((    )٢(
   ) .١/٣٨٧(  للبيهقي )) السنن الكربى ((    )٣(
 وصوابه ما أثبت أعاله على ما ذكره الزيلعي )) وأتى ((وفيه  ) ٣٦٧ ـ ٣/٣٦٦ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٤(

   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((يف 
   ) .٣/١٢٦  ()) التأريخ الكبري ((    )٥(
   ) .٢/١٢٢(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )٦(
  .سبق يف التخريج     )٧(
  .سبق يف التخريج     )٨(
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٨٠١ 

أبو  ((:  )) اإلمام (( فقال يف ـ ومل يذكرهم ـوأشار ابن دقيق العيد أَنه صححه بعضهم 
ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أيب ...  )) صحيحه ((قيس األودي احتج به البخاري يف 

ى كونه ليس خمالفاً لرواية اجلمهور خمالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه وال قيس عل
، وال سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن املغرية مل يشارك املشهورات يف  يعارضه
  . )١( )) سندها

هذا اخلرب أخرجه أبو داود وسكت  ((:  وتعقب ابن التركماين البيهقي يف تضعيفه فقال
الرمحن بن ثروان  وأبو قيس عبد.  حسن صحيح:  وصححه ابن حبان وقال الترمذي )٢( عنه

وهزيل وثَّقه العجلي وأخرج هلما معاً البخاري يف .  ثقة ثبت:  وثَّقه ابن معني وقال العجلي
مثّ إما مل خيالفا الناس خمالفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رووه .  )) صحيحه ((

  . )٣( )) مستقل غري معارض فيحمل على أما حديثان وهلذا صحح احلديث كما مربطريق 

هكذا صحح الترمذي هذا احلديث وقد صححه غريه وهو احلق  ((:  وقال أمحد شاكر
 وذكر تضعيف أيب داود والنسائي وابن املديين له ـ )) وقد أعله بعضهم مبا ال يدفع يف صحته

وقد غال النووي غلواً شديداً  ((:   وقالـوابن معني ومسلم وكذا تضعيف ابن مهدي وأمحد 
وإن كان .  وهؤالء هم أعالم أئمة احلديث ((:  يف قوله ) ١/٥٠٠ ( )) اموع ((فقال يف 

حديث حسن فهؤالء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤالء لو انفرد قدم :  الترمذي قال
  . )) على الترمذي باتفاق أهل املعرفة

والصواب صنيع الترمذي يف تصحيح هذا احلديث  )٤(  األمر كما قال هؤالء األئمةوليس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((    )١(
  .بل أعله ومل يسكت عنه كما مر : قلت     )٢(
   ) .١/٢٧٥(  لأللباين )) صحيح سنن أيب داود ((    )٣(
سفيان الثوري وابن مهدي وأمحد وابن املديين وابن معني والبخاري ومسلم وأبو : ئمة هم سبق أن هؤالء األ    )٤(

وقد . واتفاق هؤالء الكبار من أقوى الدالئل على صحة قوهلم . داود والنسائي والعقيلي والدارقطين والبيهقي 
غلب التصحيح على ظاهر وظهر أنه ي. ضعف حتقيق الشيخ أمحد شاكر مبخالفة هؤالء مع علمه بأقواهلم 

وال يعتمد عليه . فينبغي أن يعترب بتصحيحه فحسب . فكثرت خمالفته . اإلسناد ويرجح كثرياً قول من قال به 
  .إذا انفرد أو خالف 
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٨٠٢ 

وقد روى الناس عن املغرية أحاديث .  وهو حديث آخر غري حديث املسح على اخلفني
ومنهم من .  ومنهم من روى املسح على العمامة.  املسح فمنهم من روى املسح على اخلفني

س شيء منها خمالف لآلخر إذ هي أحاديث متعددة ، ولي روى املسح على اجلوربني
فمن املعقول أن .   حنو مخس سنني، واملغرية صحب النيب  وروايات عن حوادث خمتلفة

 يبيشهد من النواة منه شيئاً  وقائع متعددة يف وضوئه وحيكيهافيسمع بعض الر ،  ،
  . )١( )) ويسمع غريه شيئاً آخر وهذا واضح بديهي

فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري يف صحيحه حمتجاً ...  صحيح ((:  أللباينوقال ا
كان  ((:  وقد أعله بعض العلماء بعلة غري قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه.  م
 َأنَّ النَّبيَّ  ((الرمحن بن مهدي ال حيدث ذا احلديث ؛ ألنَّ املعروف عن املغرية  عبد

 كما ـوهذا ليس بشيء ؛ ألنَّ السند صحيح ورجاله ثقات .  )) فَّْيِناْلُخ َمَسَح َعَلى
بل فيه زيادة ...  ذكرنا وليس فيه خمالفة حلديث املغرية املعروف يف املسح على اخلفني فقط

 فاحلق أن ما فيه حادثة )) املصطلح (( كما هو مقرر يف ـ، والزيادة من الثِّقة مقبولة  عليه
وقد أشار هلذا العالمة ابن دقيق .  يت فيها املسح على اخلفنيأخرى غري احلادثة الَّ

  . )٢( )) ... العيد

õbàÜÈÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

 راويه املتفرد به موثق واحتج به البخاري وإىل هذا أشار ابن دقيق العيد يف احتجاجه ملن  ـ ١
وتبعه .  )٣( )) ... )) صحيحه ((يف أبو قيس األودي احتج به البخاري  ((:  صححه فقال

:  الرمحن بن ثروان وثَّقه ابن معني وقال العجلي وأبو قيس عبد ((:  ابن التركماين فقال
  . )٤( )) ... )) صحيحه ((وهزيل وثَّقه العجلي وأخرج هلما معاً البخاري يف .  ثقة ثبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنه ليس . عرضت قوله بطوله لتتبني مقومات قبوله للحديث ) .  ـ احلاشية ١/١٦٧ ( )) سنن الترمذي ((    )١(

د وال املخالفة اليت راعاها خمالفوه يف مجلتها التفر.  
دراسة  ) ٢٧٧ ـ ١/٢٧٤ ( )) صحيح سنن أيب داود ((وأورد يف  ) . ١٣٨ ـ ١/١٣٧ ( )) إرواء الغليل ((    )٢(

موسعة نقل فيها قول ابن التركماين وابن دقيق العيد وأمحد شاكر ، وذكر أن للحديث شاهداً من حديث أيب 
  .قت دراسته وتضعيفه ـ وقوى هذا الشاهد موسى األشعري ـ وقد سب

   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((    )٣(
   ) .١/٢٧٥(  لأللباين )) صحيح سنن أيب داود ((    )٤(



æìÈjÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

٨٠٣ 

البخاري يف صحيحه فإن رجاله كلهم ثقات رجال ...  صحيح ((:  وقال األلباين   
  . )١( )) حمتجاً م

هذا  ((:  أَنه صححه بعض أهل العلم املتقدمني وإىل ذلك أشار ابن التركماين يف قوله  ـ ٢
حسن :  اخلرب أخرجه أبو داود وسكت عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي

  . )٢( )) ... صحيح

هكذا صحح  ((:  قالوتبعه أمحد شاكر على هذا حمتجاً لصحته بتصحيح من سبق ف   
الترمذي هذا احلديث ، وقد صححه غريه وهو احلق وقد أعله بعضهم مبا ال يدفع يف 

  . )٣( )) صحته

.  أَنه غري خمالف خمالفة معارضة لألحاديث الَّيت أعل ا وقد تتابعوا على هذه القرينة  ـ ٣
 كونه ليس خمالفاً ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أيب قيس على ((:  فقال ابن دقيق العيد

، وال سيما  لرواية اجلمهور خمالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه وال يعارضه
  . )٤( )) وهو طريق مستقل برواية هزيل عن املغرية مل يشارك املشهورات يف سندها

مثّ إما مل خيالفا الناس  ((:   بعد ذكره لتفرد أيب قيس وهزيلـوقال ابن التركماين    
الفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غري معارض فيحمل على خم

  . )٥( )) أما حديثان وهلذا صحح احلديث كما مر

وليس فيه خمالفة حلديث املغرية املعروف يف املسح على اخلفني  ((:  وقال األلباين   
 )) املصطلح (( كما هو مقرر يف ـ، والزيادة من الثِّقة مقبولة  بل فيه زيادة عليه...  فقط

وقد أشار هلذا .  فاحلق أن ما فيه حادثة أخرى غري احلادثة الَّيت فيها املسح على اخلفني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة  ) ٢٧٧ ـ ١/٢٧٤ ( )) صحيح سنن أيب داود ((وأورد يف  ) . ١٣٨ ـ ١/١٣٧ ( )) إرواء الغليل ((    )١(

وابن دقيق العيد وأمحد شاكر ، وذكر أن للحديث شاهداً من حديث أيب موسعة نقل فيها قول ابن التركماين 
  .موسى األشعري ـ وقد سبقت دراسته وتضعيفه ـ وقوى هذا الشاهد 

   ) .١/٢٧٥(  لأللباين )) صحيح سنن أيب داود ((    )٢(
  ) . ـ احلاشية ١/١٦٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
   ) .١/١٨٥ ( )) نصب الراية ((    )٤(
   ) .١/٢٧٥(  لأللباين )) صحيح سنن أيب داود ((    )٥(
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٨٠٤ 

  . )١( )) ... العالمة ابن دقيق العيد

أَنه جيوز أن يكون حديثاُ آخر وقد مر يف كالم ابن التركماين آنفاً وتبعه أمحد شاكر   ـ ٤
 ، واملغرية صحب النيب  عددة وروايات عن حوادث خمتلفةهي أحاديث مت ((:  فقال

،   وقائع متعددة يف وضوئه وحيكيهافمن املعقول أن يشهد من النيب .  حنو مخس سنني
  . )٢( )) ، ويسمع غريه شيئاً آخر وهذا واضح بديهي فيسمع بعض الرواة منه شيئاً

رم وتتابعهم على إعالله مع العلم عدم االعتداد بتضعيف من سبق من األئمة مع كث  ـ ٥
  . بتلك األقوال وقد ظهر هذا يف قول أمحد شاكر واأللباين

، وابن  ، وابن املديين ، وأمحد الرمحن بن مهدي فقد ذكر أمحد شاكر تضعيف عبد
وليس األمر كما قال هؤالء األئمة  ((:  ، والنسائي مثّ قال ، ومسلم ، وأيب داود معني

  . )٣( )) يع الترمذي يف تصحيح هذا احلديثوالصواب صن

وقد أعله بعض العلماء بعلة غري قادحة منهم أبو داود فقد قال  ((:  وقاربه األلباين فقال
َأنَّ  ((الرمحن بن مهدي ال حيدث ذا احلديث ؛ ألنَّ املعروف عن املغرية  كان عبد ((:  عقبه

وهذا ليس بشيء ؛ ألنَّ السند صحيح ورجاله .  )) اْلُخفَّْيِن  َمَسَح َعَلىالنَّبيَّ 
  . )٤( )) )) ثقات

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، وأن األئمة  ظهر من دراسة هذا احلديث أن التفرد أحد األدلة الدالة على العلّة  ـ ١
على .  الل به على عليهااملتقدمني ال يذكرونه رد الوصف بالتفرد بل يذكرونه لالستد

فعسى أن يكون .  مل جييء به غريه ((:  ما يؤخذ من قول سفيان الثوري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٣٨ ـ ١/١٣٧ ( )) إرواء الغليل ((    )١(
  
  ) . ـ احلاشية ١/١٦٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  ) . ـ احلاشية ١/١٦٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
دراسة  ) ٢٧٧ ـ ١/٢٧٤ ( ))د  صحيح سنن أيب داو((وأورد يف  ) . ١٣٨ ـ ١/١٣٧ ( )) إرواء الغليل ((    )٤(

موسعة نقل فيها قول ابن التركماين وابن دقيق العيد وأمحد شاكر ، وذكر أن للحديث شاهداً من حديث أيب 
  .موسى األشعري ـ وقد سبقت دراسته وتضعيفه ـ وقوى هذا الشاهد 
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٨٠٥ 

،  ، والنسائي وتبعه أمحد.  فسياق قوله يدل على أَنه عده دليله على الوهم )١( )) ومهاً
  . إال أن هذه القرينة مل يرد هلا ذكر عند من قبل هذا احلديث.  والدارقطين

 الراوي قد يؤثر على حاله عند األئمة النقّاد على ما يظهر من قول ظهر أن تفرد  ـ ٢
فظهر ذا العالقة .  )٢( )) ... ومل يروه غري أيب قيس وهو مما يغمز عليه به ((:  الدارقطين

فكما أن تفرده باحلديث قد يؤثر على حديثه .  التبادلية بني حال الراوي وما تفرد به
له  (( أو )) يغرب ((ويصف بأنه .  فإنه قد يغمز بتفرده هذا.  فيستغرب أو يستنكر

  .  وحنوها)) غرائب

ظهر أن منهج األئمة املتقدمني يف نقد األحاديث األفراد هو حتكيم القرائن وقد ورد   ـ ٣
، ومتابعة  ، وحال املتفرد ، واملخالفة وهلا أنواع التفرد ((:  منها يف نقدهم هلذا احلديث

  . )) لم ذا الشأناألع

وخالفهم بعض املتأخرين وبنوا تصحيحهم له على قرائن قبول ورد منها يف أقوال    
وأنه .  ، وأنه قد صححه بعضهم أن راويه قد وثق وقد خرج له البخاري ((:  بعضهم

ويرى ابن دقيق .  )) ، وجيوز أن يكون حديثاُ آخر ليس معارضاً لغريه من األحاديث
 النقد ذه الطريقة ليس هو منهج أئمة احلديث بل هو منهج الفقهاء العيد أن هذا
.  إن لكل من أئمة الفقه واحلديث طريقاً غري طريق اآلخر ((:  فقد قال.  واألصوليني

فإن الَّذي تقتضيه قواعد األصول والفقه أن العمدة يف تصحيح احلديث عدالة الراوي 
، وعدم   اعتبار التجويز الَّذي ميكن معه صدق الراوي، ونظرهم مييل إىل وجزمه بالرواية

، وأمكن اجلمع بني روايته ورواية  ، وجاز أن ال يكون غلطاً ، فمىت حصل ذلك غلطه
أما أهل احلديث فإم قد يروون ...  من خالفه بوجه من الوجوه اجلائزة مل يترك حديثه

  . )٣( )) علل متنعهم من احلكم بصحته، مثّ تقوم هلم  احلديث من رواية الثِّقات العدول

وهذا يشبه أن يكون اختالفاً منهجياً يف موازين القبول والرد نتج عنه تصحيح    
  . أحاديث كانت معلولة حينما حوكمت على غري منهج األئمة املتقدمني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٠٤ ـ ٢٠٣(  ملسلم )) التمييز ((    )١(
   ) .٧٥٢( سبق ص     )٢(
   ) .١/١٧ ( )) توضيح األفكار ((    )٣(
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٨٠٦ 

 وتبعهم غريهم ـظهر من دراسة هذا احلديث أن الترمذي وابن خزمية وابن حبان   ـ ٤
فأما ابن خزمية وابن حبان .   يف النظر إىل العلّة الَّيت راعاها األئمة النقّاد الكبارتساهلوا

، فقد تتابع األئمة الكبار على إعالله  لكن املستغرب منه هو الترمذي.  )١( فعرفوا ذا
  وهذا مبناهـفإن كثر ذلك منه .  ، ويبعد أَنه مل يطلع على إعالهلم له وخالفهم فصححه

، وهيأ   فإنه ميكن أن يعد ممن ساهم يف فتح باب قبول األحاديث املعلولةـعلى االستقراء 
  . الطَّريق لغريه ممن جاء بعده كابن خزمية وابن حبان واحلاكم ومن تبعهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٩١ ( )) النكت ((قاله ابن حجر يف     )١(
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٨٠٧ 

  

  

  

  

  



  

٨٠٨  

æìÈjÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
 حيىي بن حيىي أخربنا جعفر حدثنا:   )٨٩٨ رقم ٢/٦١٥ ( )) صحيحه ((قال مسلم يف 

 َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه  ((:  بن سليمان عن ثابت البناين عن أنس قال
 َثْوَبُه َحتَّى َأَصاَبُه ِمَن اْلَمَطِر ، َفَحَسَر َرُسوُل اللَِّه : َقاَل . َمَطٌر 
َألنَُّه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّه : اَل ؟ َق ِلَم َصَنْعَت َهَذا! َيا َرُسوَل اللَِّه : َفُقْلَنا 
   .)) َتَعاَلى

وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بني أصحاب  ((:  قال أبو الفضل بن عمار
  . )١( )) ثابت مل يروه غريه

א א : א
جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من  ((
  . )٣( ثقة عابد:  ، وثابت )٢( )) ٤بخ م .  ة مات سنة مثاٍن وسبعنيالثامن

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 بن أيب األسود ا عن عبد ) ٥٧١ رقم ٢/٣١ ( )) األدب املفرد ((أخرجه البخاري يف 
وابن  ) ١٨٥٠ رقم ٢/٣٢٨ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ٥١٠٠ رقم ٢/٧٤٨( وأبو داود 

من طريق قتيبة بن سعيد وأخرجه من طريقه البغوي يف  ) ٦١٣٥ رقم ١٣/٥٠٥( حبان 
  . )) حديث صحيح ((وقال  ) ١١٧١ رقم ٤/٤٢٤ ( )) شرح السنة ((

  . عن عفان ) ١٣٨٠٤ رقم ٣/٢٦٧( وأمحد 

  . عن ز بن أسد ) ١٢٣٥٠ رقم ٣/١٣٣( وأمحد كذلك 

  . عن قطن بن نسري ) ٣٤٢٦ رقم ٦/١٤٨ ( )) مسنده ((وأبو يعلى يف 

  . من طريق أيب كامل ) ٢/١٤٩ ( )) الكامل ((ابن عدي يف و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٨٦: ص  ( )) علل احلديث يف كتاب الصحيح ملسلم ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٨٠٩ 

صحيح  ((:   وقالـ.  من طريق حبان بن هالل ) ٤/٢٨٥ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف 
،  حيىي بن حيىي(  كلهم )) ذا يف مسلم ((:  ، قال الذَّهيب )) على شرط مسلم ومل خيرجاه

عن ) ، وقطن وأبو كامل وحبان بن هالل  وز،  ، وعفان ، وقتيبة  بن أيب األسودا وعبد
  . جعفر عن ثابت به

אאא W 
 ده به ـ فيما وقفت عليه ـمل يتابع جعفراً يف رواية هذا احلديث عن ثابت أحدفصح تفر 

  . )١( ومل يتابع ثابت عليه عن أنس.  عن ثابت

فثار سحاب أمثال  ((:   وفيهمن حديث أنس الطويل )٢( وورد ما يدل على التمطُر
  . )٣( )) اجلبال مثّ مل يرتل عن منربه حتى رأيت املطر يتحادر على حليته

 )) من متطّر يف املطر حتى يتحادر على حليته:  باب ((:  وقد بوب عليه البخاري بقوله
بت ولعله أشار إىل ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثا ((:  قال ابن حجر
...  َثْوَبُه َحتَّى َأَصاَبُه ِمَن اْلَمَطِر َحَسَر َرُسوُل اللَِّه  ((:  عن أنس قال

 أراد أن يبني ـ يعين البخاري ـوكأن املصنف  ... )) َألنَُّه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّه: وَقاَل 
من  ((:   مل يكن اتفاقاً وإمنا كان قصداً فلذلك ترجم بقولهأن حتادر املطر على حليته 

ألنه لو مل يكن باختياره لرتل عن املنرب أول ما وكف .   أي قصد نزول املطر عليه)) متطر
  . )٤( )) السقف لكنه متادى يف خطبته حتى كثر نزوله حبيث حتادر على حليته 

:  أما قوله.  ـ عنهما ا رضي ـ )٦( وابن عباس )٥( وورد التمطر من فعل عثمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه ابن  . )) كان يتمطر يف أول مطره  أن النيب ((: رواه عن ثابت بلفظ ورد عن يزيد بن أبان فقد     )١(

 ويزيد .عن وكيع عن الربيع ـ هو ابن صبيح ـ عن يزيد به  ) ٢٦٥٨٠رقم  ٨/٥٢٩ ( )) مصنفه ((أيب شيبة يف 
 ) : ١١/٣١٠ ( )) ذيب التهذيب ((كما يف ( وقال النسائي ) . كما يف التقريب ( زاهد ضعيف : بن أبان ا

  ) .متروك 
   ) .٢/٦٠٤ ( )) الفتح (( قاله ابن حجر يف )) التعرض لوقوع املطر ((: والتمطر هو     )٢(
   ) .٨٩٧ رقم ٢/٦١٣ ( )) مسلم ((و  ) ٩٨٦ رقم ١/٣٤٩( أخرجه البخاري     )٣(
   ) .٢/٦٠٤ ( )) الفتح ((    )٤(
  ) . ٢٦٥٧٨ رقم ٨/٥٢٨ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((    )٥(
   ) .٢٦٥٧٩ رقم ٨/٥٢٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
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٨١٠ 
 فلم أقف له على ما يشهد له وذا يكون جعفر بن سليمان تفرد ))  ِبَربِِّهَحِديُث َعْهٍد ((

  . حبديثه هذا عن ثابت عن أنس تفرداً مطلقاً

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 إذ ليس راويه املتفرد به من رجال )) صحيحه ((مل خيرج البخاري هذا احلديث يف 
وبوب مبا يدل على صحة بعض معناه وقال .   يف األدب املفردإال أَنه أخرجه.  )) صحيحه ((

تفرد به جعفر بن سليمان من بني أصاحب ثابت مل يروه  ((:  أبو الفضل بن عمار
  . )٢( ، فذكره يف ترمجته وعده ابن عدي فيما أنكر على جعفر.  )١( )) غريه

اوينفرد بأحاديث عدت مما ينكر عليه وا ((:  وقال الذَّهيب ختلف يف االحتجاج (( 
  . )٣( )) وذكر منها هذا احلديث

: א

 ـوثابت ممن اعتىن أصحابه .  تفرد جعفر بن سليمان برواية هذا احلديث عن ثابت  ـ ١
 حبديثه وفيهم حفاظ كبار أمثال شعبة ومحاد بن زيد وسليمان بن املغرية ـوهم كثر 

فكيف ال يروي هذا احلديث إال  )٤( ليس جعفر معدوداً منهمو.  ومحاد بن سلمة ومعمر
  . ؟ هو

  . جعفر ليس بالقوي وله مناكري على ما أشار إليه الذَّهيب  ـ ٢

  . )٥( )) ، وعنده أشياء ليست عند غريه مل يكن عند جعفر كتاب ((:  قال ابن املديين  ـ ٣

أكثر  ((:  ابن املديينفهو يصل مراسيله قال .  أَنه متكلم يف خصوص روايته عن ثابت  ـ ٤
 يبِن النجعفر عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكري عن ثابت ع (( )٦(  ،

ويؤخذ عنه الزهد والرقائق فأما احلديث فعامة  ((:  وأكَّد ذلك أبو الفتح األزدي يف قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٦١( سبق ص     )١(
   ) .٢/١٤٩ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .١/٤١٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٢/٤٩٩ ( )) شرح علل الترمذي ((ينظر طبقات الرواة عن ثابت يف     )٤(
   ) .٨٦: ص (  أليب الفضل ابن عمار )) علل األحاديث ((    )٥(
   ) .٢/٤٨١(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
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٨١١ 

  . )١( ))  فيها نظر ومنكرـ وغريه ـحديثه عن ثابت 

 تشعر بظاهرها أن املطر نازل من فوق )) ْهٍد ِبَربِِّهَحِديُث َع ((:  أن قوله  ـ ٥
ومع أن هذا الظاهر ليس مراداً فإن العبارة فيها إمجال حيتاج يف إثبات .  )٢( السموات

 يبنسبتها إىل النإىل دليل أقوى من هذا وإذا ثبتت فيمكن توجيهها  .  

سلم وابن حبان واحلاكم اإلمام م:  ومن أهل العلم من قبل هذا احلديث وصححه منهم
 مع قلة من ـ على ما ظهر من التخريج ـوكثرة من رواه عن ثابت .  )٤( واأللباين )٣( والبغوي

وأهم تصحيح له هو تصحيح .  أشار إىل نكارته منهم مشعرة أَنه تلقى بالقبول يف اجلملة
  .  يف الصحة وبقية من ذكر عرف عنهم تصحيح ما دونه)) صحيحه ((مسلم إذ أخرجه يف 

@éÛìjÓ@åöaŠÓ@Ýrànmëـ@ŠèÄí@bß@óÜÇ@ـïÜí@bàîÏ@ Z@ @

  . أن راويه املتفرد به يترجح أَنه صدوق  ـ ١

بل هو أقرب إىل .  أَنه ليس من أحاديث احلالل واحلرام وحنوها الَّيت يشدد فيها عادةً  ـ ٢
 أن له معىن إال.   له بعد عقدي)) َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّه ((:  وإن كان قوله.  اآلداب

  . )٥( صحيحاً ميكن محله عليه بعد القول بثبوته

لعل مسلماً قبل هذا احلديث مع تفرد راويه به ومل يعده منكراً ألنه انطبق عليه شرط   ـ ٣
:  ومنهجه يف قبول هذه األفراد هو ما ذكره يف قوله.  القبول عنده ووافق منهجه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٣/٢١٩(  ملغلطاي )) إكمال ذيب الكمال ((    )١(
يد من طريق سع ) ٢٦١٧٨ رقم ٥/٢٨٩ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((وقد ورد هذا الظاهر ـ مبيناً ـ يف     )٢(

 أنه كان إذا رأى ((ـ عمن حدثه عن علي  ) ٣/٢٩ ( )) اللِّسان ((بن أيب رزين ـ وهو ال يعرف كما يف 
 فمع سقوط هذا اخلرب يف ميزان النقد إال أنه ميكن أن ))حديث عهد بالعرش : املطر خلع ثيابه وجلس يقول 

   .)) حديث عهد بربه ((يقال أن من قاله دون علي فهم ذلك من قوله 
  .ـ كما سبق يف التخريج ـ     )٣(
 موضعه ـ ووقع يف املطبوع تأخري حلكم الشيخ على هذا احلديث عن ) ٦٧٨ رقم ٣/١٤٤ ( )) إرواء الغليل ((    )٤(

   .)) صحيح ((فظهر كأن الشيخ بضعفه وليس كذلك بل قال عنه . وقُدم حكمه على حديث آخر ضعفه 
 معناه أن املطر رمحة وهي قريبة العهد خبلق (( ) : ٦/١٩٥ ( ))م  شرحه على صحيح مسل((قال النووي يف     )٥(

ا ا لو كان املراد قرب عهدها باخللق لكان مثلها بقية األشياء املخلوقة حديثاً : قلت  . )) تعاىل هلا فيتربك .
إمنا هو . ا مطلقًا وإن مل يكن علوه.  به نفسه اولكن مع كوا رمحة فإا نازلة من جهة العلو الَّذي وصف 

  .نسيب 
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٨١٢ 
احملدث من احلديث أن يكون قد شارك والذي نعرف من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به  ((

إذا .  الثِّقات من أهل العلم واحلفظ يف بعض ما رووا وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم
وبتطبيق قوله .  )١( )) وجد كذلك مثّ زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته

  : هذا على هذا احلديث جند اآليت

 غري هذا ـ طريق جعفر عن ثابت عن أنس مرفوعاً ـأن مسلماً أخرج من هذا الطَّريق 
  : وهي.   ستة أحاديث قد توبع جعفر فيهاـاحلديث 

 َآاَن َرُسوُل اللَِّه  (( ) : ١٨١٠ رقم ٣/١٤٤٣ ( )) يف كتاب اجلهاد والسري  ـ ١
  . تابعه فيه محاد بن سلمة عن ثابت.  )) َيْغُزو ِبُأمِّ ُسَلْيٍم َوِنْسَوٍة ِمَن األََْنَصاِر

 تابعه محاد بن )) ...ُمرَّ ِبَجَناَزٍة  ((:   )٩٥٠ رقم ٢/٦٥٦ ( )) كتاب اجلنائز ((يف   ـ ٢
  . زيد وغريه عن ثابت

 َيْسَمُع َآاَن َرُسوُل اللَِّه  (( ) : ٤٧٠ رقم ١/٣٤٢ ( )) كتاب الصالة ((يف   ـ ٣
  .  تابعه سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس)) ...ُبَكاَء الصَِّبيِّ 

  . تابعه سليمان بن املغرية عن ثابت ) ٢٣٣٠ رقم ٤/١٨١٤(  )) الفضائلكتاب  ((يف   ـ ٤

َياَأيَُّها الَِّذيَن  َلمَّا َنَزَلْت  (( ) : ١١٩ رقم ١/١١٠ ( )) كتاب اإلميان ((يف   ـ ٥
 تابعه محاد ))  ... ]٢: احلجرات  [  َءاَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ

  .  وسليمان ابن املغريةبن سلمة

 تابعه )) َمَتى السَّاَعة (( ) : ٢٦٣٩ رقم ٤/٢٠٣٢ ( )) الرب والصلة ((يف كتاب   ـ ٦
  . محاد بن زيد

 ومل يورد له متابعاً ـ كما سبق ـ فقد أخرجه مسلم )) ...َأَصاَبَنا َمَطٌر  ((:  أما حديث
 فيصح أَنه أمعن يف املوافقة مثّ . وال شاهداً إال أن راويه وافق غريه يف ستة أحاديث من سبعة

وحيتمل أن مسلماً أورده ليبني خمالفته لغريه من .  فلعل مسلماً قبل زيادته هلذا.  زاد
ويدل على ذلك أَنه أخرجه يف آخر .  األحاديث الصحيحة فال يكون حينئذ على شرطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة هنا أن يأيت حبديث ليس عند أصحابه  : )) قبلت زيادته ((: وقوله  ) ١/٧ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )١(

. وحيتمل أنه أراد هذه وتلك ) . ما يتفرد به احملدث من احلديث : ( وليس املراد ا زيادة الثِّقة بداللة قوله 
  .فباا واحد 
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٨١٣ 

وسرتيد  ((:  ة فقالوقد نص على أن ما كان كذلك فإا ال ختلو من علَّ.  باب االستسقاء
 تعاىل شرحاً وإيضاحاً يف مواضع من الكتاب عند ذكر األخبار املعللة إذا أتينا اإن شاء 

وهذا ما مال إليه القاضي .  )١( )) ... عليها يف األماكن الَّيت يليق ا الشرح واإليضاح
اديث يف كتاب علل األح ((ويؤيده أن أبا الفضل بن عمار أورده يف كتابه .  )٢( عياض

،  ومع القول ذا فإنه ال يبعد أن تكون علته غري مؤثرة.  )) الصحيح ملسلم بن احلجاج
  . وورد يف بابه ما يدل على معناه

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بني  ((:  قول أيب الفضل بن عمار  ـ ١
وعلم أَنه ال .  يفيد أن التفرد عنده من قرائن العلّة )٣( )) حاب ثابت مل يروه غريهأص

يقصد بالتفرد جمرد الوصف بل أراد أن يضمنه الداللة على اإلعالل أَنه قرن التفرد مبا 
  . )٤( )) جعفر ضعيف ((:  يدل على الرد فقد نقل عن حممد بن عثمان أَنه قال

فاخلالف يف درجة جعفر بن .  ظهر أثر حال الراوي يف احلكم على ما تفرد به  ـ ٢
  . سليمان أثر يف احلكم على حديثه هذا قبوالً ورداً

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٨ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )١(
   ) .٢٣: ( ينظر تقريره فيما سبق يف ح رقم     )٢(
   ) .٨٦: ص  ( )) علل احلديث يف كتاب الصحيح ملسلم ((    )٣(
   ) .٨٦: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٤(



  

٨١٤  

æìÈjÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
أخربنا علي بن املنذر قال حدثنا ابن  ) ٢٢٠٥ رقم ٤/١٥٧ ( )) سننه ((قال النسائي يف 

:   اقال رسول :  يد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قالفضيل قال حدثنا حيي بن سع
.  )) َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه ((

  . )١( )) هذا حديث منكر من حديث حيىي ال أعلم أحداً رواه غري ابن فضيل ((:  وقال

א א : א
)) محن الكويف صدوق عارف رمي  د بن فضيل بن غزوان الضيب موالهم أبو عبدحممالر

وثَّقه ابن معني وابن املديين .  )٢( ع.  بالتشيع من التاسعة مات سنة مخس وتسعني
.  )٤( )) ثقة شيعي ((:  وقال الذَّهيب )٣( والدارقطين ويعقوب بن سفيان وابن سعد والعجلي

  . )٥( وبقية رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٢٥٢٦ رقم ٣/١٢٨ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي من هذا الطَّريق يف 

  . عن حممد بن سالم البيكندي ) ٣٨ رقم ١/٢٢ ( )) صحيحه ((وأخرجه البخاري يف 

عن  ) ٥٩٣٠ رقم ١٠/٣٣٦( وأبو يعلى  ) ١٦٤١ رقم ١/٥٢٦( و ابن ماجه 
  .  )٨٩٥٩رقم ٤/٧ ( )) فهمصن ((وهو يف .  بكر بن أيب شيبة أيب

من طريق  ) ٣٤٣٢ رقم ٨/١٢٨( ، وابن حبان   )٧١٧٠ رقم ٢/٢٣٢( و أمحد 
  . حممد بن خالَّد الباهلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ـ وليس يف املطبوع ـ  ) ١٥٣٥٣ رقم ١١/٦٣ ( )) حتفة األشراف ((كما يف     )١(
   .))تقريب  ال((    )٢(
   ) .٩/٤٠٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢/٢١١ ( )) الكاشف ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
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٨١٥ 

عن ) علي بن املنذر وابن سالّم وابن أيب شيبة واإلمام أمحد وحممد بن خالَّد ( كلهم 
  . حممد بن فضيل به

אאא W 
يف روايته هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري عن مل يتابع حمم د بن فضيل أحد

  . )١( أيب سلمة على ما ظهر من التخريج وهذا يؤكد قول من حكى فيه التفرد

 يبِن النواحلديث معروف عن أيب سلمة عن أيب هريرة عَمْن َصاَم  ((:   بلفظ
 َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه ، َوَمْن َقاَم َلْيَلَة َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ؛ ُغِفَر

   .)) اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه

وحيىي بن  )٣( وحممد بن عمرو )٢( الزهري:  رواه عن أيب سلمة مجع من أصحابه منهم
من قام  ((:   بلفظـ مرفوعاً ـ سلمة عن أيب هريرة ورواه الزهري أيضاً عن أيب.  )٤( أيب كثري

محيد ابن :  وتابع أبا سلمة عن أيب هريرة على هذا اللفظ.  )٥( )) ... رمضان إمياناً واحتساباً
من يقم ليلة القدر إمياناً  ((:  ورواه األعرج عن أيب هريرة بلفظ )٦( الرمحن عبد

  . )٧( )) ... واحتساباً

وقد اتفق البخاري ومسلم على .  ذه املرويات إذ أن بعضها يكمل اآلخروال تنايف بني ه
 من طريق الزهري وحيىي )) َمْن َصاَم َرَمَضاَن ((:  إخراج حديث أيب سلمة عن أيب هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووجه النكارة فيه أنه من رواية محمد بن فضيل عن حيي بن سعيد األنصاري إذ ال يعلم أنه من مروياته عنه     )١(

  .ـ كما سيأيت ـ 
)٢(     هريأخرجه من طريق الز :)) و  ) ٧٥٩ رقم ١/٥٢٣ ( )) مسلم ((و  ) ١٩١٠ رقم ٢/٧٠٩ ( )) البخاري

 وكذا رواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة وحممد بن عمر ((: وقال  ) ١٣٧٢ رقم ١/٤٣٦ ( )) أبو داود ((
   ) .٢٥٢٥ رقم ٣/١٢٨ ( )) الكربى ((ويف  ) ٢٢٠٤ رقم ٤/١٥٦ ( )) النسائي (( و ))عن أيب سلمة 

 ١/٤٢٠ ( )) ابن ماجه ((و  ) ٦٨٣ رقم ٣/٦٧ ( )) الترمذي ((: أخرجه من طريق محمد بن عمرو     )٣(
   ) .١٣٢٦ رقم

 ١/٥٢٣ ( )) مسلم ((و  ) ١٨٠٢ رقم ٢/٦٧٢ ( )) البخاري ((: أخرجه من طريق حيىي بن أيب كثري     )٤(
   ) .٢٣٦٠ رقم ١/٣١١ ( )) الطيالسي ((و  ) ١٠٠٩٨ رقم ٢/٤٧٣ ( )) أمحد ((و  ) ٧٦٠ رقم

  .واللفظ املسلم  ) ٧٥٩ رقم ١/٥٢٣ ( )) مسلم ((و  ) ١٩٠٤ رقم ٢/٧٠٧ ( )) البخاري ((    )٥(
   ) .٧٥٩ رقم ١/٥٢٣ ( )) مسلم ((و  ) ١٩٠٥ رقم ٢/٧٠٧ ( )) البخاري ((    )٦(
   ) .٧٦٠ رقم ١/٥٢٤ ( )) مسلم ((و  ) ٣٥ رقم ١/٢١ ( )) البخاري ((    )٧(
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٨١٦ 

 عن حيىي بن ـ ومل يتابع ـبن أيب كثري وانفرد البخاري بإخراجه من طريق حممد بن فضيل 
لم من إخراج هذا الطَّريق وكأنه تركها حلال حممد بن فضيل سعيد عن أيب سلمة وامتنع مس

وذا يكون تفرد حممد بن الفضيل عن .  مع أن له متابعات قاصرة تثبت أصله عن أيب سلمة
 شاهد يصح غري )) ...َمْن َصاَم َرَمَضاَن  ((:  وليس لقوله.  حيي ابن سعيد تفرداً نسبياً

  . ـ فيما علمت ـما ذكر 

@ÑÓìß…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@òŞàöþa Z@ @

تتابع مجع من النقّاد على القول بأن حممد بن فضيل تفرد به عن حيىي بن سعيد 
هذا حديث منكر من حديث حيىي ال أعلم  ((:  فالنسائي قال.  األنصاري ومنهم من أنكره
  . )١( )) أحداً رواه غري ابن فضيل

عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة إال ابن هذا احلديث ال نعلم رواه  ((:  وقال البزار
  . )٢( )) فضيل

  . )٣( )) تفرد به حممد بن فضيل عن حيىي عن أيب سلمة ((:  وقال الدارقطين

  .  من هذا الطَّريق)) صحيحه ((وحتاشى مسلم إخراجه يف 

ïÜí@bàîÏ@sí†§a@aˆ@Č…ŞŠÛa@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

، والبزار والدارقطين اكتفيا  بإنكاره مع حكاية التفردمما سبق يتبني أن النسائي انفرد 
  . حبكاية التفرد

  : ، ولعله يتمثل فيما يلي ومل يبني النسائي سبب إنكاره إال أَنه ميكن أن يلتمس

، وروى عنه مجع من الكبار  حيىي بن سعيد من املشاهري الَّذين يعتين جبميع حديثهم  ـ ١
، فأين   ومالك بن أنس والثوري وحيىي بن سعيد القطَّانامللك بن جريج عبد:  أمثال

  . ؟ هؤالء وغريهم عن هذا احلديث الَّذي مل ينقله عنه إال حممد بن فضيل

فلعله ألجل  )١( )) ليس به بأس ((:  أن حممد بن فضيل مل يوثِّقه النسائي وإمنا قال عنه  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ـ وليس يف املطبوع ـ  ) ١٥٣٥٣ رقم ١١/٦٣ ( )) حتفة األشراف ((كما يف     )١(
   ) .٩/٢٣٠ ( )) حاشية علل الدارقطين ((يف مسند أيب هريرة كما يف  ) ٢/١٨٨(     )٢(
   ) .٥٥٧٨ رقم ٥/٣١٨ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٣(
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٨١٧ 

  . ذلك مل حيتمل تفرده فأنكر حديثه

ىي بن سعيد األنصاري عن أيب سلمة حمصورة ومعروفة وليس منها هذا أن أحاديث حي  ـ ٣
حدث سليمان عن حممد بن فضيل عن حيىي بن سعيد :  قال علي بن املديين.  احلديث

 يبِن النعن أيب سلمة عن عائشة ع  :))  َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر
:   بن سعيد عن أيب سلمة غري حديثنيهذا كذاب مل يرو حيىي:  فقال )٢( )) َبَرَآًة

إين ألقضي رمضان يف  ((وحديث عائشة  )٣( )) كنت أرى الرؤيا ((:  حديث أيب قتادة
ويظهر أن النسائي أخذ بقول ابن املديين هذا فأنكر حديث .  )٥( )٤( )) شعبان

منكر حديث حيىي بن سعيد هذا إسناده حسن وهو  ((:   وقال عنه)) ...َتَسحَُّروا  ((
) هذا ( وأنكر حديث ابن فضيل .  )٦( )) وأخاف أن يكون الغلط من حممد ابن فضيل

 إذ أَنه من نفس الطَّريق الَّيت )) ...َمْن َصاَم َرَمَضاَن  ((عن حيي بن سعيد األنصاري 
ويؤكد متابعة النسائي البن املديين يف قوله السابق .  أنكرها ابن املديين على ابن فضيل

أَن القضاء يف  (( و )) الرؤيا ((مل خيرج من هذا الطَّريق إال حديث ) أي النسائي ( ه
  . ومها احلديثان اللذان أثبت ابن املديين مساع حيي هلما من أيب سلمة )٧( )) شعبان

  . بإخراجهما له يف صحيحيهما.   البخاري وابن حبان:وقد قبله آخرون منهم 

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

وأنه ثبت مساعه من حيىي بن سعيد .   بن فضيل وثَّقه مجع من أهل العلمأن حممد  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٩/٤٠٦ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٤/١٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
 ) ١٠٩٥ رقم ٢/٧٧٠ ( )) مسلم ((و  ) ١٨٢٣ رقم ٢/٦٧٨ ( )) البخاري ((: أخرجه من غري هذا الطريق     )٢(

   ) .٢١٦٤ رقم ٤/١٤٠ ( )) النسائي ((و 
 ـ يف )) النسائي ((و  ) ٢٢٦١ رقم ٤/١٧٧١ ( )) مسلم ((و  ) ٦٥٨٣ رقم ٦/٢٥٦٣ ( )) البخاري ((    )٣(

   ) .٧٥٨٠ رقم ٧/١٠٥( الكربى 
 ٤/١٩١ ( )) النسائي ((و  ) ١١٤٦ رقم ٢/٨٠٢ ( )) مسلم ((و  ) ١٨٤٩ رقم ٢/٦٨٩ ( )) البخاري ((    )٤(

   ) .٢٣١٩ رقم
   ) .٣/١٢١٨(  أليب الوليد الباجي )) التعديل والتجريح ((    )٥(
   ) .٢١٥١ رقم ١٤٢١٤ ( )) سنن النسائي ((    )٦(
  .كما ظهر يف التخريج     )٧(
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٨١٨ 

  . ، وحيىي ثبت مساعه من أيب سلمة األنصاري

وقبوله ال يترتب .  أن هذا احلديث صح من طرق عدة عن أيب سلمة عن أيب هريرة  ـ ٢
.  وال يترتب عليه قبول أصل ال يعرف إال من هذا الطَّريق.  عليه إثبات مساع مل يثبت

وأنه ال يوجد دليل مقطوع به ينفي كونه من األحاديث الَّيت مسعها حيىي من أيب سلمة 
وخالفه .  عدا ما ورد عن ابن املديين بأنه مل يسمع منه إال حديثني ليس هذا أحدها

 وهذا يدل على أَنه مل يقتصر على ما )) َمْن َصاَم َرَمَضاَن ((البخاري فقبل حديث 
ديين وليس قول أحدمها أوىل بالقبول من قول اآلخر ما مل يترجح ذكر شيخه ابن امل

وأما ابن حبان فعرف بالتصحيح على ظاهر اإلسناد فال .  أحدمها مبرجح خارجي
  . يستغرب تصحيحه له

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 وإن مل خيالف ـع عليه راويه أطلق النسائي النكارة على احلديث الفرد الَّذي مل يتاب  ـ ١
 ألنه ـ وإن كان ظاهر صنيعه يدل على هذا ـ وال جيزم بأنه أنكره للتفرد وحده ـغريه 

وألن أحاديث .  )١( ليس به بأس:  قال عن راويه املتفرد حممد بن فضيل عند النسائي
ة هذه العلل فمراعا.  حممد بن فضيل عن حيي األنصاري حمصورة عنده وليس هذا منها

وال يبعد أن يكون التفرد دله على العلّة فنص عليه .  متنع القول بأنه مل يقبله ألجل التفرد
  . لكونه من أبرز دالئل العلّة

معرفة الناقد أحاديث الراوي وحصرها مما يعلل به حديث الثِّقة ومن يف حكمه إذا   ـ ٢
  . ن صنيع ابن املديين والنسائيروى حديثاً ليس منها وتفرد به على ما ظهر م

 من طريق الزهري عن أيب سلمة )) َمْن َصاَم َرَمَضاَن ((النسائي أخرج حديث   ـ ٣
 ـ كما سبق ـوأنكره من طريق حممد بن الفضيل عن حيي عن أيب سلمة  )٢( عن أيب هريرة

من هذا الطَّريق فدل على أَنه مل يعله ؛ ألنَّ متنه ليس معروفاً بل ألنَّ متنه ليس مبعروف 
وأن احلديث وإن صح من طريق فإنه قد يعل من .  فظهر ذا دقة نظره يف العلل.  املعني

 إذا ظهرت له علَّة احلديث من ـ ممثالً يف النسائي ـكما ظهر أن الناقد .  طريق آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/٤٠٦ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٤/١٠ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .٢٢٠٢ رقم ٤/١٥٦ ( )) سنن النسائي ((    )٢(
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٨١٩ 

ج يف وهذا املنه.  طريق معني فإنه ال يصححه بناء على أَنه ورد من وجه آخر صحيح
للفقهاء يف  )١( النقد خيتلف مع منهج التجويز العقلي الَّذي نسبه أبو احلسن األندلسي

أن للمحدثني أغراضاً يف طريقتهم احتاطوا فيها وبالغوا يف االحتياط وال يلزم  ((:  قوله
وأن الفقيه قد يعلم صحة احلديث مبوافقة األصول أو آية من .  الفقهاء اتباعهم على ذلك

وإذا مل .   تعاىل فيحمله ذلك على قبول احلديث والعمل به واعتقاد صحتهاكتاب 
 تعاىل وسائر ايكن يف سنده كذاب فال بأس بإطالق القول بصحته إذا وافق كتاب 

وذا صححت أحاديث كثرية كانت معلولة عند أئمة :  ، قلت )٢( )) أصول الشريعة
  . )٣( ملنهج املخالف ملنهجهمهذا الشأن ملا طبق عليها هذا ا

أن إعالل احلديث بالتفرد أمر اجتهادي ختتلف فيه أنظار األئمة النقّاد باعتبار ما   ـ ٤
وإن قبله بعضهم فإنه غالباً ال يسلم ممن يرده حتى لو كان ظاهره .  حيتف به من قرائن

ديث غريب ولو احتج رجل حب ((:  وهذا معىن قول أيب داود.  الصحة كهذا احلديث
  . )٤( )) وجدت من يطعن فيه

ظهر أن البخاري وابن حبان يقبالن ما تفرد به الثِّقة وإن مل يتابع إذا مل تظهر هلما   ـ ٥
  . علته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ ٦١١ ، عامل مشارك يف بعض العلوم تويف علي بن محمد اخلزرجي الفاسي ويعرف باحلصار: هو     )١(

   ) .٢٢٨/ ٧كحالة : معجم املؤلفني  (
: نقالً عن  ) ٢٥: ص (  ملرتضى الزين أمحد ))دثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة  مناهج احمل((    )٢(

 فمعىن ذلك أن أحاديث ((: ـ ومل أقف عليه يف النكت ـ وقال  )١٣١ ـ ٢/١٢٨(  البن حجر ))النكت  ((
 وسائر الكتاب املتروكني ومن يف درجتهم ممن وصفوا بالضعف الشديد حيكم عليها بالصحة رد موافقتها 

   .وهذا أمر ال يقوله علماء احلديث . ))احلديث راو كذاب فقط أصول الشريعة وال مينع من ذلك إال إذا كان يف إسناد 
أنه لو وهم واهم فركب إسناد اً ظاهره الصحة على حكمة تضمنت معىن : ويلزم من قول أيب احلسن هذا     )٣(

وهذا الالزم بطالنه ظاهر ويدل .  قاهلا نصححها ونعتقد أن النيب صحيحاً وافق األصول فإنه ال مانع أن 
وأنه قول دخيل يترتب عليه اختالط الصحيح بالضعيف ويفسد مثرة جهود األئمة . على بطالن امللزوم 

سب مع املتقدمني الَّذين افنوا أعمارهم يف التمييز بني الصحيح والسقيم حتى استقام هلم منهج نقدي فريد يتنا
ومن هنا وجب التفطن ملن سار على هذا املنهج وتتبع ما صححوه من أحاديث . مكانة السنة يف التشريع 

وليت جهود املختصني تتجه إىل هذا األمر فتنقى السنة . وإعادة دراستها على ضوء أقوال أئمة هذا الشأن فيها 
  .مما علق ا من ذلك 

   .) ٤٧ ( :  أليب غدة ص))ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث  ((:  ضمن )) رسالة أيب داود إىل أهل مكة ((    )٤(
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٨٢١  
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امللك القرشي  حدثنا حممد بن عبد ) ١٠٠٠ رقم ٣/٢١٣ ( )) مسنده ((قال البزار يف 

الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن  ا عبدن:  نا بشر بن املفضل قال:  قال
َشِهْدُت ِحْلَف  ((:   قالالرمحن بن عوف عِن النيب  مطعم عن أبيه عن عبد

 َوَأَنا ُغَالٌم َمَع ُعُموَمِتي ، َفَما ُأِحبُّ َأْن َأْنُكُثُه َأْو َأنِّي )١(اْلُمَطيَِّبيَن 
وهذا احلديث ال نعلم رواه إال  ((:  وقال.  )) )٢(َر النََّعِم َنَكْثُتُه َوَأنَّ ِلي ُحْم

الرمحن بن عوف من غري وجه وهذا اإلسناد  الرمحن بن عوف وقد روي عن عبد عبد
الرمحن إال  الرمحن بن عوف وال روى جبري عن عبد أحسن إسناد يروى يف ذلك عن عبد

  . )٣( )) هذا احلديث
؟ قال أما ما  الرمحن بن إسحاق كيف هو فعبد:  ا  أليب عبدقلت ((:  وقال املروذي

 تفرد به مثّ ذكر حديث ـ كأنه أراد ـكتبنا من حديثه فقد حدث عن الزهري بأحاديث 
  . )٤( )) ما رواه غريه:   وقالا فأنكره أبو عبد.   حلف املطيبنيـحممد بن جبري يف احللف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال بعض أهل (( ) : ٦/٦٠٤ ( )) السنن الكربى ((قال محمد بن نصر املروزي فيما نقله عن البيهقي يف     )١(

لف الفضول وذلك أن  غلط إمنا هو ح)) حلف املطيبني ((إن قوله يف هذا احلديث : املعرفة بالسري وأيام الناس 
 وقال القتييب فيما نقله عنه البيهقي )) مل يدرك حلف املطيبني ألن ذلك كان قدمياً قبل أن يولد بزمان النيب 

وألن املطيبني هم الَّذين عقدوا ...  أحسبه أراد حلف الفضول (( ) : ٦/٦٠٤ ( )) السنن الكربى ((أيضاً يف 
هذا :  قلت ((: ـ بعد أن نقل ما أورده البيهقي  ) ٢/٢٧٠ ( )) البداية (( وقال ابن كثري يف ))حلف الفضول 

ال شك فيه وذلك أن قريشاً حتالفوا بعد موت قصي وتنازعوا يف الَّذي كان جعله قصي البنه عبد الدار من 
ناف فأحضر أصحاب بين عبد م... السقاية والرفادة واللواء والندوة واحلجابة ونازعهم فيه بنو عبد مناف 

   .))... الفضول : ولكن املراد ذا احللف . فسموا املطيبني ... جفنة فيما طيب فوضعوا أيديهم فيها وحتالفوا 
  . وهو تصحيف )) محر النعيم ((يف املطبوع     )٢(
  . عن عبد الرمحن بن عوف ومل يذكر من تفرد به ممن دونهوقول البزار هذا يفيد أنه ال يعرف إال  ) ١/٢١٤(     )٣(
 وقال (( ) : ٦/١٣٩ ( )) ذيب التهذيب ((وقال احلافظ ابن حجر يف  ) ٥٠: ص  ( )) سؤاالت املروذي ((    )٤(

: ليس هذا يف املطبوع من النسخة اليت حققها :  قلت ))أما ما كتبنا من حديثه فصحيح : املروذي عن أمحد 
غري هذه ، ومل يكن ذه النسخة اليت لدينا فإن مل يكن احلافظ اعتمد على نسخة أخرى . صبحي السامرائي 

  .سقط فلعلها منقولة عن أصلها باملعىن وهي على هذا النحو خمالفة ألصلها 
= 
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א א מـא : ـא
:  نزيل البصرة ويقال له.   بن احلارث املدينا الرمحن بن إسحاق بن عبد عبد ((
  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ٤بخ م .  ، صدوق رمي بالقدر من السادسة عباد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وأبو يعلى يف .  ةوفيه زياد ) ١٦٥٤ رقم ١/١٩٠ ( )) مسنده ((أخرجه اإلمام أمحد يف 
.   )١٣٣٥٣ رقم ٦/٦٠٢ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٨٤٥ رقم ٢/١٥٧ ( )) مسنده ((

  . عن بشر بن املفضل
 ١/١٩٣( وأمحد  ) ٥٦٧ رقم ٢/٢٨(  املفرد )) األدب ((وأخرجه البخاري يف 

)  ٨٤٦ رقم ٢/١٥٧ ( )) مسنده (( وأبو يعلى يف ـشهدت غالماً :   وفيهـ ) ١٦٧٥ رقم
:  )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٢٣٨ رقم ١/٢٧١ ( )) مسنده ((واهليثم بن كليب يف 

واحلاكم يف  ) ٤/٣٠١ ( )) الكامل ((وابن عدي يف  ) ٤٣٧٣ رقم ١٠/٢١٦ (
.   ومل خيرجاه ووافقه الذَّهيب)) صحيح اإلسناد ((:  وقال ) ٢/٢٢٠ ( )) املستدرك ((

 )) املختارة ((واملقدسي يف  ) ١٣٣٥٤ رقم ٦/٦٠٢(  )) السنن الكربى ((والبيهقي يف 
  : من طرق عن إمساعيل بن علية.  )) إسناده صحيح ((:  وقال ) ٩١٦ رقم ٣/١١٦ (

  . الرمحن بن إسحاق به  عن عبد)) بشر بن املفضل وإمساعيل بن علية ((كالمها 
املفضل وإمساعيل بن  بشر بن ـالرمحن   أي عن عبدـحدث به عنه  ((:  وقال الدارقطين

عنه :  فقيل )٣( علية وإبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب وخالد الواسطي واختلف عنه
  . )٤( )) الرمحن ومل يذكر فيه أباه جبرياً عن حممد بن جبري عن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  
وقال النسائي ليس به . صاحل ـ وأبو داود والبخاري : وقد وثقه ابن معني ـ وقال مرة  . )) التقريب ((    )١(

   ) .٦/١٣٨ ( )) ذيب التهذيب ((: ينظر . عفه الدارقطين بأس وقال أبو حامت يكتب حديثه وال حيتج به وض
   .)) التقريب ((    )٢(
  .أي عن عبد الرمحن بن إسحاق     )٣(
 أخرجها أبو يعلى يف )) جبري ((والطريق اليت أشار إىل أا مل يذكرها فيها  ) ٢٦١ ـ ٤/٢٦٠ ( )) العلل ((    )٤(

ذيب  (( قطعة ألن رواية محمد بن جبري عن عثمان مرسلة كما يفوهي من ) ٨٤٤ رقم ٢/١٥٦ ( ))مسنده  ((
لتسع بقني كما يف : وقيل . وعبد الرمحن بن عوف مات لست بقني من خالفة عثمان  ) ٩/٩٢ ( ))التهذيب 

= 
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٨٢٣ 

אאא W 
اظ وتردد ذكرها يف ظهر من التخريج أن الطَّريق املعروفة هلذا احلديث والَّيت تناقلها احلف

الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن  الدواوين حتى ال يكاد يعرف غريها هي طريق عبد
  . الرمحن بن عوف مرفوعاً به حممد بن جبري عن أبيه عن عبد

ورواه  ((:  الرمحن بن إسحاق متابعة عن الزهري فقال إال أن الدارقطين قد ذكر لعبد
العزيز وابن أخي الزهري عن الزهري عن حممد بن جبري  ن بن عبدالرمح الواقدي عن عبد

فجعل بني حممد بن جبري  )١( )) الرمحن بن عوف الرمحن بن أزهر عن عبد عن عبد
  . الرمحن بن أزهر عبد:  الرمحن بن عوف وعبد

ن الزهري  عا  عن الواقدي قال حدثين حممد بن عبد)) الطبقات ((وأخرج ابن سعد يف 
الرمحن بن أهر عن جبري بن مطعم مرفوعاً   بن عوف عن عبدا عن طلحة بن عبد

متروك مع سعة  ((فهو :  وكالمها من طريق الواقدي.  فجعله عن الزهري عن طلحة )٢( به
  . فال تقبل متابعته السيما مع اضطرابه البني يف إسناده )٣( )) علمه

يز الدراوردي عن عمرو بن عثمان بن موسى عن العز وأخرج البزار من طريق عبد
قال :  الرمحن قال الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرمحن بن محيد بن عبد عبد

َشِهْدُت ِحْلَف َبِني َهاِشم وزهرة وتيم َفَما َيُسرُِّني  ((:   ارسول 
أن َأنِّي نقضته ولي حمر النعم ، ولو دعيت به اليوم ألجبت ؛ على 
 . )) نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، ونأخذ للمظلوم من الظالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

على نفي  ) ٩/٩٢ ( )) التهذيب ((وبنحو من هذا استدل ابن حجر يف  ) ٥/١٣٤ ( )) تأريخ البخاري الكبري ((
 ال يصح مساعه عن عمر بن اخلطاب فإن الدارقطين نص على أن حديثه ((: مساعه من عمر بن اخلطاب فقال 

 وعليه فال يتوجه ما قاله حسني سليم أسد من أنه من املزيد يف متصل األسانيد يف تعليقه ))عن عثمان مرسل 
خالد الواسطي فخالف : ن بن إسحاق  وقد تفرد به على هذا الوجه عن عبد الرمح)) مسند أيب يعلى ((على 

  .بذلك كل من رواه عنه وهم كثر فتقدم روايتهم عليه 
   ) .٤/٢٦١ ( )) العلل ((    )١(
)١/١٢٩(     )٢. (   
   .)) التقريب ((    )٣(
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٨٢٤ 

  . )١( الرمحن يف قصة احللف بغري هذا اللفظ وهذا احلديث قد روي عن عبد:  وقال

 عن الدراوردي عن عمر بن عثمان بن موسى عن )) العلل ((وذكره الدارقطين يف 
وإمنا هو عثمان بن عمر بن  )٢( ووهم فيهكذا عمر بن عثمان بن موسى :  الرمحن وقال عبد

قلت ليحىي بن :  عثمان بن عمر بن موسى قال الدارمي:  ويف هذا اإلسناد.  )٣( موسى
؟ فقال ما  فعمر بن عثمان الَّذي يروي عن أبيه عن ابن شهاب ما حاهلما ((:  معني

:   بن عثمان مثّ قالعمر:   يف ترمجة)) الكامل ((وهكذا أورده ابن عدي يف  )٤( )) أعرفهما
وقول حيىي بن معني يف عمر بن عثمان هذا ووالده أَنه ال يعرفهما فهو كما قال إمنا حدث  ((

وتعقب ابن حجر  )٥( )) عنه من أهل املدينة إبراهيم بن املنذر وابن أيب أويس بالشيء اليسري
 عثمان الدارمي عن حيىي وقول (( ـ يف ترمجة عثمان بن عمر ـ:  ابن معني وابن عدي فقال

فقد عرفه غريمها حق املعرفة .  عجيب:  ابن معني ال أعرفه وقول ابن عدي هو كما قال
  . )٦( )) وكما سيأيت يف ترمجة عمر بن عثمان

:  يعين هذا املصطلح عند النقّاد غالباً:  ال أعرفه:  قول ابن معني ((قال أمحد نور سيف 
قول حيىي بن  ((:  قال ابن عدي...  به يف الغالب جهالة احلالجمهول العني إال أن حيىي يعين 

:  ال أعرفه كأن حيىي إذا مل يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول:  معني يف الراوي
ومل ينقل ابن حجر يف  ((:  وقال يف موضع آخر )٧( وساق أمثلة على ذلك.  )) ال أعرفه ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٠٢٤ رقم ٢٣٥ /٣ ( )) مسند البزار ((    )١(
   .))...  سيئ احلفظ (( ) : ١٨/١٩٤ ( ))ل  ذيب الكما((الدراوردي قال عنه أبو زرعة كما يف : أي     )٢(
 ) ٦/٧٨ ( )) التأريخ الكبري ((وتوكيد ما قاله الدارقطين أن البخاري يف . ومل حيكم فيه بشيء  ) ٤/٢٦٨(     )٣(

  .عثمان بن عمر التيمي عن أيب الغيث روى عنه عبد العزيز بن محمد ـ يعين الدراوردي ـ : قال 
   ) .٢٩ رقم ٤٧: ص  ( ))الدارمي  تأريخ عثمان ((    )٤(
: يف ترمجة  ) ٦٧٤ رقم ٦/١٢٤ ( )) اجلرح والتعديل ((وقد ساق ابن أيب حامت هذا النص يف  ) . ٥/٦٨(     )٥(

 ثنا عثمان بن سعيد قال سألت حيىي بن معني عن عمر بن عثمان الَّذي يروي عن أبيه ((: عمر بن عثمان وفيه 
 )) ذيب الكمال ((وأورده املزي يف  . ))أنه جمهول : يعين : قال أبو محمد . فه ما أعر: عن ابن شهاب فقال 

   .)) سؤاالت الداِرمي ((كما أورده ابن عدي وكما هو املثبت يف  ) ١٩/٤٦٤( 
   ) .٧/١٤٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .١/١١٩ ( )) تأريخ الدوري ((    )٧(



æìãbàČrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــ

  

٨٢٥ 

.  )١( قق به املعرفة عند حيىي إال ذكر ابن حبان هلما يف الثِّقاتترمجتها ألحد من النقّاد ما تتح
  . وقال ابن حجر يف التقريب عن عثمان بأنه مقبول

َال ِحْلَف ِفي  ((:   أَنه قال اوقد أخرج مسلم عن جبري بن مطعم عن رسول 
 )) ُه اِإلْسالُم ِإالَّ ِشدًَّة، َوَأيَُّما ِحْلٍف َآاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة َلْم َيِزْد اِإلْسَالِم

قال احلافظ ابن  )٢( الرمحن بن عوف عن أبيه عن جبري به من طريق سعد بن إبراهيم بن عبد
كتاب  ((وهلذا احلديث طرق منها عن أم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة يف  ((:  حجر
 شبة وأصله يف فذكر حنوه أخرجه ابن...  وعن عمرو بن شعيب عن جده.   عن أبيه)) مكة

َال ِحْلَف ِفي  ((:   عن احللف فقال االسنن وعن قيس ابن عاصم أَنه سأل رسول 
 أخرجه أمحد وعمر بن شبة )) ، َوَلِكْن َتَمسَُّكوا ِبِحْلِف اْلَجاِهِليَِّة اِإلْسَالِم
ِة َلْم َما َآاَن ِمْن ِحْلٍف ِفي اْلَجاِهِليَّ ((ومنها عن ابن عباس رفعه .  واللفظ له

 أخرجه عمر بن شبة واللفظ له وأمحد وصححه ابن )) َيِزْدُه اِإلْسَالُم ِإالَّ ِشدًَّة َوِحدًَّة
  . )٣( ـ وذكر بعض املراسيل يف هذا املعىن عن بعض التابعني ـ )) حبان

:  قلت ألنس :  من حديث عاصم األحول قال )٥( ومسلم )٤( وأخرج البخاري
يبأبلغك أَنَّ الن فقال)) ...َال ِحْلَف ِفي اِإلْسَالِم  ((:   قال   : يبالن الَفح قَد 

  . )٦( )) بين قُريٍش واَألنصاِر ِفي داِري

ما استدل به أنس على إثبات احللف ال ينايف حديث جبري بن مطعم يف :  قال الطربي
وارثون به مثّ نسخ من ذلك املرياث نفيه فإن اإلخاء املذكور كان يف أول اهلجرة وكانوا يت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٨: ص  ( )) تأريخ عثمان الدارمي ((    )١(
 ٦/١٣٥ ( )) الكربى ((والنسائي يف  ) ٢٩٢٥ رقم ٢/١٤٤( وكذا أبو داود  ) ٢٥٣٠ رقم ٤/١٩٦١(     )٢(

 ١٠/٢١٤ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ١٦٧٣٨ رقم ٤/٨٣ ( )) مسنده ((وأمحد يف  ) ٦٣٨٥رقم 
  .وغريهم  ) ٤٣٧١ رقم

  .لشعيب عن عدي بن ثابت وا ) ٤/٥٥٣ ( )) الفتح ((    )٣(
   ) .٢١٧٢ رقم ٢/٨٠٣(     )٤(
   ) .٢٥٣٠ رقم ٤/١٩٦١(     )٥(
 وتضمن جواب أنس إنكار صدر احلديث ـ أي حديث (( ) : ١٠/٥١٨ ( )) الفتح ((قال ابن حجر يف     )٦(

 جبري ـ ألن فيه نفي احللف وفيما قاله هو إثباته وميكن اجلمع بأن املنفي ما كانوا يعتربونه يف اجلاهلية من نصر
   .))... واملثبت ما عدا ذلك من نصر املظلوم والقيام يف أمر الدين وحنو ذلك ... احلليف ولو كان ظاملاً 
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٨٢٦ 

  . )١( )) وبقي ما مل يبطله القرآن وهو التعاون على احلق والنصر واألخذ على يد الظامل

شهدت مع عموميت حلف  ((:  الرمحن بن عوف ومجع ابن حجر أيضاً بني حديث عبد
 اِإلْسَالِم َال ِحْلَف ِفي (( وبني حديث جبري بن مطعم )) املطيبني فما أحب أن أنكثه

... (( .  

وحلف املطيبني كان قبل املبعث مبدة ذكره ابن إسحاق وغريه وكان مجع من  ((:  فقال
قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا املظلوم وينصفوا بني الناس وحنو ذلك من خالل 

لى الرمحن بن عوف أم استمروا ع اخلري واستمر ذلك بعد املبعث ويستفاد من حديث عبد
  . )٢( )) ذلك يف اإلسالم وإىل ذلك اإلشارة يف حديث جبري بن مطعم

  . وذا تأتلف أحاديث الباب

:   اقال رسول :  الرمحن بن عوف شاهد عن أيب هريرة قال وقد ورد حلديث عبد
 َأنَّ َما َشِهْدُت ِحْلًفا ِإالَّ ِحْلَف ُقَريش ِمْن ِحْلِف اْلُمَطيَِّبيَن ، َوَما ُأِحبُّ ((

   .)) ِلي ِبِه ُحْمَر النََّعِم َوَأنِّي ُآْنُت َنَقْضُتُه

  . رواه أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عنه به

  . ورجح أَنه عن عمر عن أبيه مرسالً )٤( )) العلل ((والدارقطين يف  )٣( أخرجه البيهقي

 يروه ذا اللفظ إال  مل)) ...َشِهْدُت َمَع ُعُموَمِتي  (( أن حديث :والخالصة 
الرمحن ابن عوف كما قال البزار وأنه ال يعرف عنه من طريق ظاهره الصحة إال من  عبد

، وميكن أن  الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري عن أبيه عنه طريق عبد
لُ من وإن مل تخ.  الرمحن بن محيد تعضدها الطَّريق الواردة عن عثمان بن عمر عن عبد

 وأما الشواهد فقد ورد ما يدل على معناها من ـ كما مر ـضعف جلهالة حاِل عثمان 
  . حديث أنس وجبري ابن مطعم وابن عباس وأم سلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٦/٢٩٩ ( )) املنهاج ((: وينظر  ) ٥٥٤ ـ ٤/٥٥٣ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .١٠/٥١٨ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   ) .١٣٣٥٥ رقم ٦/٦٠٢ ( )) الكربى ((يف     )٣(
)٣٠٢  /٩(     )٤. (   
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٨٢٧ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . )١( ـ كما مر يف رواية املروذي عنه ـأنكر اإلمام أمحد هذا احلديث 

لك جتنب إخراجه أصحاب السنن األربع ولعلهم ومل خيرجه البخاري وال مسلم وكذ
  . رأوا فيه ما يوجب ذلك

Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

إنكار :  وأقوى ما ورد يف تفرده هذا.  الرمحن بن إسحاق ذا احلديث تفرد عبد  ـ ١
 وكأن تفرده به عن الزهري خاصة هو الَّذي )) ما رواه غريه ((:  اإلمام أمحد له وقال
حدث عن الزهري بأحاديث  ((:   عليه بالنكارة كما يدل عليه قولهسبب حكم اإلمام

  . )٢( )) ـكأنه أراد تفرد ا  ـ

رجلٌ صاحل أو  ((:   مل يوثق هذا الراوي املتفرد به بل قال عنهـإن اإلمام أمحد   ـ ٢
وأشار  )٥( )) ليس به بأس ((:  وقال مرة )٤( )) هو صاحل احلديث ((وقال مرة  )٣( )) مقبول

 ـروى عن أيب الزناد أحاديث منكرة وكان حيىي  ((:  إىل أَنه روى أحاديث منكرة فقال
  . )٦( ))  ال يعجبه وهو صاحل احلديثـيعين ابن القطَّان 

الرمحن بن إسحاق مل يتابعه أحد من أصحاب الزهري يف روايته هلذا احلديث  أن عبد  ـ ٣
.  الرمحن بن إسحاق  فكيف ال يرويه إال عبدوأصحاب الزهري كثر وأحاديثه يعتىن ا

وال له معه طول مالزمة حيتمل معها تفرده بشيء ال  )٧( وهو ليس من أصحابه احلفاظ
  . يشارك فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٧٣( ص     )١(
 مما فهمه املروذي من )) كأنه أراد تفرد ا ((: ويشبه أن يكون قوله  ) . ٧٧٣( سبق كالم اإلمام أمحد ص     )٢(

  .أمحد كالم اإلمام 
   ) .٤/٣٠٠ ( )) الكامل ((    )٣(
   ) .٤/٣٠١ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .٦/١٣٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
)  ٤٨٦ ـ ٢/٤٧٨( و  ) ١/٣٩٩ ( رجب البن )) شرح علل الترمذي ((الزهري يف طبقات أصحاب : ينظر     )٧(

.  
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٨٢٨ 

الزبيدي وشعيب :  وقد ذكر اجلوزجاين طائفة من كبار أصحاب الزهري منهم   
ي ليس له أصل فما وجدت من حديث حيكى عن الزهر ((:  وعقيل وأبو أويس وقال

  . )١( )) عند بعض هؤالء فتأنّ يف أمره
أن يف روايته عن الزهري خاصة فغالب األحاديث الَّيت أوردها ابن عدي يف ترمجته   ـ ٤

  . )٢(  هذا)) حلف املطيبني ((حديث :  وأنكرت عليه هي من أحاديثه عن الزهري ومنها
aˆç@érí†y@ÝjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  (( واحلاكم وقال )) صحيحه (( فقد أخرجه ابن حبان يف
  . )٣( )) إسناده صحيح ((:   وقال)) املختارة ((ووافقه الذَّهيب واملقدسي يف 

 إىل اإلمام ـ بسنده ـفقد روى ابن عدي .  وقد ورد عن اإلمام أمحد ما يفيد قبوله له
تعال حتى نذكر ما روى الزهري  ((:  ـره  وهو يذاكـأمحد أَنه قال ألمحد بن صاحل املصري 

 فجعال يتذاكران وال يغرب أحدمها عن اآلخر إىل أن قال  اعن أوالد أصحاب رسول 
عندك عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن :  أمحد بن حنبل ألمحد بن صاحل

 َأنَّ ِلي ُحْمَر النََّعِم َوَأنَّ ِلي َما َيُسرُِّني ((:  الرمحن بن عوف قَالَ النيب  عبد
أنت األستاذ وتذكر مثل :  قال أمحد بن صاحل ألمحد بن حنبل )٤( )) ِحْلَف اْلُمَطيَِّبيَن

رواه عن الزهري رجلٌ مقبول أو صاحل :  ؟ فجعل أمحد بن حنبل يبتسم ويقول هذا
حدثنا رجالن :  حاق قالالرمحن بن إس من رواه عن عبد:  قال.  الرمحن بن إسحاق عبد

سألتك :  فقال أمحد بن صاحل ألمحد بن حنبل.  ثقتان إمساعيل بن علية وبشر بن املفضل
من الكتاب فقام فدخل وأخرج الكتاب وأماله عليه فقال :  ، فقال أمحد باهللا إال أمليته علي
  . )٥( )) وخرجلو مل أستفد بالعراق إال هذا احلديث كان كثرياً مثّ ودعه :  أمحد بن صاحل

éÛìjÓ@åöaŠÓ Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٤٨٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٣٠٤ ـ ٤/٣٠١ ( )) الكامل ((    )٢(
   .)) التخريج ((سبق يف     )٣(
  .رواه باملعىن ألنه يف املذاكرة     )٤(
   ) .١٢/١٧٠ ( )) السير ((وأورده الذهيب يف  ) ١/١٨١ ( )) الكامل ((    )٥(
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٨٢٩ 

الرمحن بن محيد عن أبيه عن   عن عثمان بن عمر عن عبدـ فيها ضعف ـله متابعة   ـ ٢
  . جده مرفوعاً بنحوه ميكن أن يعتضد ا احلديث

  . ، ومعناه ليس مبستنكر له شواهد مبعناه عن عدد من الصحابة  ـ ٣

¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@ Z@ @

الرمحن بن إسحاق وهو ليس بالقوي فاختلف موقف  هذا احلديث تفرد به عبد  ـ ١
وورد عنه ما يدل على قبوله وروايته مرة .  ، وأعله بالتفرد اإلمام أمحد منه فأنكره مرة

  : ومن هذا يؤخذ ما يلي.  أخرى
  . رده ومنها ما يقبلهأن اإلمام أمحد ال يرد كل األفراد بل منها ما ي   � أ 
إعالل اإلمام أمحد هلذا احلديث ليس للتفرد وحده بل للتفرد مع مراعاة حال    � ب 

إضافة إىل أَنه .  )١( الراوي املتفرد فإنه مل يوثِّقه وأشار إىل أَنه روى أحاديث منكرة
ي حدث عن الزهر ((:  يف حديث عن الزهري شيئاً على ما يفهم من قوله

  . فال يبعد أَنه راعى ذلك أيضاً.  )٢( )) ـ كأنه أراد تفرد ا ـبأحاديث 
فلو جزم .  أن املنكر عند اإلمام أمحد يطلق على ما يترجح وهم راويه فيه   � ج 

بل قبوله مرة ورده أخرى يدل أَنه متأرجح .  خبطئه فيه مل يقبله يف أحد قوليه
  . عنده

يث أن الراوي غري القوي يتأثَّر حاله عند النقّاد بعدد أحاديثه  يظهر من دراسة هذا احلدـ ٢
الَّيت يتفرد ا فإن أكثر من ذلك كان يف تفرده مزيد من الطعن فيه فينعكس هذا سلباً 

  . على قبوهلا
الرمحن بن   عبدـومن ذلك ما أشار إليه ابن عدي يف ترمجة هذا الراوي املتفرد 

ولعله استدل على .  )٣( )) ويف حديثه بعض ما ينكر وال يتابع عليه ((:  بقوله:  ـ إسحاق
  . )٤( نكارته من جمموع أحاديثه الَّيت تفرد ا عن الزهري ويف بعضها خمالفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٧٣( كما سبق ص     )١(
   ) .٧٧٣( ام أمحد ص سبق كالم اإلم    )٢(
   ) .٤/٣٠٤ ( )) الكامل ((    )٣(
:  وقال ))...  سألت ريب الالهني من ذرية البشر ((ـ وحديث : ومن تلك األحاديث اليت أوردها يف ترمجته     )٤(

= 
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٨٣٠ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 القائل غري ا إن أعىت الناس على ((وحديث .  ))... ال أعلم يرويه عن الزهري غري عبد الرمحن بن إسحاق  ((

: وقال  . )) إذا مسعت املؤذن فقولوا كما يقول ((: وحديث أيب هريرة مرفوعاً .  وقال فيه كالذي قبله ))قاتله 
هكذا رواه عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة ومل يضبط إسناده ورواه  ((

:  وقال )) ال ومقلب القلوب ((: وحديث  . ))ري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري أصحاب الزه
وذكر  . ))هكذا قال عن الزهري عن حممود بن لبيد عن عبادة وإمنا يعرف هذا من حديث سامل عن أبيه  ((

يف حديثه بعض ما ينكر  ولعبد الرمحن غري ما ذكرت عن الزهري وعن غريه من شيوخه و((: غريها ـ مثّ قال 
   .))واألكثر منه صحاح وهو صاحل احلديث كما قال ابن حنبل 



  

٨٣١  

æìãbàrÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
  :  )٥٩٣٦ رقم ١٢/٢٢٥ ( )) مسنده ((قال البزار يف 

:  د بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قالنا حمم:  نا يعلى:  حدثنا حممد بن معمر
ِإَذا َنَعَس َأَحُدُآْم ِفي َمْجِلِسِه َيْوَم اْلُجُمَعِة َفْلَيَتَحوَّْل  ((:   ارسول  قال

، وال نعرفه   إال ابن عمروهذا الكالم ال نعلم رواه عِن النيب  ((:  وقال.  )) ِإَلى َغْيِرِه
  . )) إال من رواية ابن إسحاق وحده

א א : א
حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطليب موالهم املدين نزيل العراق إمام املغازي  ((

، رمي بالتشيع والقدر من صغار اخلامسة مات سنة مخسني ومائة ويقال  صدوق يدلس
  . )٢( وبقية رجاله ثقات.  )١( )) ٤بعدها خت م 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٢٧٩٢ رقم ٧/٣٢ ( )) صحيحه (( وابن حبان يف  )٤٧٤٢ رقم ٢/٢٢ (أخرجه أمحد 
  . من طريق يعلى بن عبيد

  . عن يعلى وحممد ابين عبيد ) ٧٤٥ رقم ٢/١٥ ( )) املنتخب ((وأخرجه عبد بن محيد 

من طريق أيب خالد  ) ١٨١٩ رقم ٣/١٦٠ ( )) صحيحه ((وأخرجه ابن خزمية يف 
  . عبيد ويزيد بن هارون ويعلى بن عبيدوعبده بن سليمان وحممد بن 

عن يزيد بن  ) ٥٢٩٣ رقم ٢/٥٦٧( وابن أيب شيبة  ) ٤٨٧٦ رقم ٢/٣٢( وأمحد 
  . هارون

 وليس ـعن هناد بن السري عن عبدة بن سليمان  ) ١١١٩رقم ١/٣٦٠( وأبو داود 
  . )) يوم اجلمعة ((فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٨٣٢ 

 سليمان وأيب خالد األمحر عن عبدة بن ) ٥٢٦ رقم ٢/٤٠٤ ( )) سننه ((والترمذي يف 
  . )) حديث حسن صحيح ((:  وقال

 وصرح فيه ـعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه  ) ٦١٨١ رقم ٢/١٣٥( وأمحد 
  . )) ... حدثين نافع ((:  ابن إسحاق بالتحديث عن نافع فقال

صحيح  ((:  من طريق عيسى بن يونس وقال ) ١/٢٩١ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف 
  . )) ى شرط مسلم ومل خيرجاهعل

من طريق أمحد بن خالد الوهيب  ) ٦٠١٩ رقم ٣/٣٤٣ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
هذا احلديث يعد يف أفراد حممد بن إسحاق بن يسار وقد روي من وجه آخر :  وقال
  . نافع عن

ارون يعلى وحممد ابنا عبيد وأبو خالد األمحر وعبدة بن سليمان ويزيد بن ه( كلهم 
  . عن حممد بن إسحاق بن يسار به) وإبراهيم بن سعد وعيسى بن يونس وأمحد بن خالد 

 ما عدا إبراهيم بن سعد )) عن حممد بن إسحاق عن نافع ((:  وكلهم ورد يف حديثه
  . فورد يف حديثه التصريح بالتحديث

حممد بن  ((:  ئيقال العال.  وحممد بن إسحاق غالب عليه التدليس وال حيتج بعنعنته
إسحاق بن يسار اإلمام تقدم أَنه مشهور بالتدليس وأنه ال حيتج إالّ مبا قال فيه حدثنا وابن 

إذا قال ابن  ((:  وقال اإلمام أمحد.  )) ... حبان مل يراع ذلك يف صحيحه بل احتج به مطلقاً
شيخه علي بن املديين ، وقد سأل يعقوب بن شيبة  )١( ))  فلم يسمعه)) وذكر ((:  إسحاق

إذا كان الغالب عليه :   ؟ فقال)) حدثنا ((عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما مل يقل 
  . )٢( )) التدليس فال حتى يقول حدثنا

אאא W 
  . تابع حممد بن إسحاق عن نافع يف هذا احلديث حيي بن سعيد األنصاري

الرمحن بن   إىل عبدـث حممد بن إسحاق السابق  عقب حديـفقد ساقه البيهقي بسنده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٦٢ ـ ٢٦١: ص  ( )) جامع التحصيل ((    )١(
  ) . دار التراث العريب ٥١٧ص  ( )) الكفاية ((    )٢(
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٨٣٣ 

:   اقال رسول :  حممد احملاريب عن حيىي بن سعيد األنصاري عن نافع عن ابن عمر قال
  .  وذكره)) ...ِإَذا َنَعَس َأَحُدُآْم  ((

أخربنا :  وقال.  واملشهور عن ابن عمر من قوله.  وال يثبت رفع هذا احلديث ((:  وقال
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأ الربيع بن :  و زكريا بن أيب إسحاق وغريه قالواأب

كان ابن عمر يقول للرجل  ((:  سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
  . )١( )) )) إذا نعس يوم اجلمعة واإلمام خيطب أن يتحول منه

 فيه تضعيف حلديث حممد بن )) . ... ذا احلديثال يثبت رفع ه ((:  وقول البيهقي
وأعلهما بأن هذا احلديث إمنا يصح .  إسحاق عن نافع وملتابعة حيىي بن سعيد األنصاري له

  . عن ابن عمر من قوله

الرمحن احملاريب وهو  أن متابعة حيىي األنصاري إمنا هي من طريق عبد:  يضاف إىل ذلك
  . واهولني والكذابني ويدلسموصوف بأنه يروي عن الضعفاء 

ووصفه به أمحد  )٢( )) بلغنا أَنه كان يدلس ((:   بن أمحد بن حنبلا قال عبد
صدوق إذا حدث عن الثِّقات ويروي عن اهولني  ((:  وقال أبو حامت الرازي )٣( كذلك

ثٌ للمحاريب وقد ذكر ألمحد حدي )٤( )) أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن اهولني
 وكان سيف كذاباً وأظن ـ ابن أخت سفيان ـكان احملاريب جليساً لسيف بن حممد  ((:  فقال

  . )٥( )) احملاريب مسعه منه

وقد أورده ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني الَّذين ال حيتج األئمة من 
فال .  ح بالسماع يف هذا احلديثوهو مل يصر )٦( أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع
  . وبالتايل يظهر ضعف هذه املتابعة.  يؤمن أن يكون أخذه عن الضعفاء ودلسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٠٢١ ، ٦٠٢٠ رقم ٣٤٤ ـ ٣/٣٤٣ ( )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٥٥٩٧ رقم ٣/٣٦٤ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٢(
   ) .٢/٣٤٨(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٣(
   ) .٥/٢٨٢ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .٢/٣٤٨(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٥(
   ) .١٤٠: ص  ( )) تعريف أهل التقديس ((    )٦(
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٨٣٤ 

ñŠ@sí†y@åß@†çb‘@Öbzg@åia@sí†§@…‰ëë N@ @

من طريق إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن مسرة بن  )٢( والبيهقي )١( أخرجه البزار
 يبجندب أَنَّ النإمساعيل بن :   وذكره وقال البيهقي)) ...َس َأَحُدُآْم ِإَذا َنَع ((:   قال

يسند عن احلسن  ((:  حاله أضعف من ذلك فقد قال عنه أمحد:  قلت.  مسلم هذا غري قوي
وحديث هذا الضرب ال يقوي  )٤( )) متروك احلديث ((وقال النسائي  )٣( )) عن مسرة مناكري
بن إسحاق مل يتابع يف حديثه عن نافع متابعة وذا خنلص إىل أن حممد .  غريه وال يتقوى

  . صحيحه تنفي عنه التفرد وصح قول من حكى تفرده به كالبزار والبيهقي

sí†§a@aˆèi@Öbzg@åia@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

ومل خيرجه الشيخان يف  )٦( وضعفه البيهقي.  )٥( رد هذا احلديث ابن املديين وأنكره
  . )) صحيحيهما ((

: א

أنكر ابن املديين هذا احلديث وليس ذلك حلال راويه عنده فإنه ممن يصحح حديث ابن 
سألت ابن املديين كيف حديث ابن :  ما قال يعقوب بن شيبة:  إسحاق والدليل على ذلك

مالك مل جيالسه ومل :  ؟ قال فكالم مالك فيه:  صحيح قلت له:  ؟ فقال إسحاق عندك
وهشام بن عروة قد تكلم فيه قال :  ، قلت له أي شيء حدث باملدينة:  ال عليمثّ ق.  يعرفه
  . )٧( )) الَّذي قال هشام ليس حبجة لعله دخل على امرأته وهو غالم فسمع منها:  علي

إن حديث حممد بن  ((:  على صدق ابن إسحاق بقوله) ابن املديين ( وكذا استدل 
وروى عن .  ذكر أبو الزناد:  حدثين أبو الزناد ومرة:  إسحاق ليتبني فيه الصدق يروي مرة

صوم  ((:  حدثين سفيان بن سعيد عن سامل أيب النضر عن عمر:  رجل عمن مسع منه يقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤٦٠١ رقم ١٠/٤٤٥ ( ))سنده  م((يف     )١(
   ) .٦٠٢٢ رقم ٣/٣٤٤ ( )) الكربى ((يف     )٢(
  .وهذا هو الطريق الَّذي ورد منه حديث هذا  ) . ١/٢٤٩ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   ) .٥٠: ص  ( )) الضعفاء واملتروكون ((    )٤(
   ) .٢/٢٨ ( )) املعرفة والتأريخ ((    )٥(
   ) .٧٨٤( ي ص سبق تضعيف البيهق    )٦(
   ) .٩/٤٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
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٨٣٥ 

ويقول حدثين احلسن بن دينار عن أيوب .   وهو من أروى الناس عن أيب النضر)) يوم عرفة
  . )١( )) لناس عن عمرو بن شعيب وهو من أروى ا)) سلف وبيع ((عن عمرو بن شعيب يف 

يظهر أن ابن املديين مل ينكر هذا احلديث على ابن إسحاق ألنه ال يقبل ما :  وبالتايل
.  ، بل لعلة أخرى وهي تصرحيه بسماعه هذا احلديث من نافع عن ابن عمر مرفوعاً تفرد به

إسحاق إال حديثني مل أجد البن :  قال علي ((:  قال يعقوب الفسوي.  وهو مل يسمعه منه
ِإَذا َنَعَس َأَحُدُآْم َيْوَم اْلُجُمَعِة  ((:  نافع عن ابن عمر عِن النيب :  منكرين

.  )) ِإَذا َمسَّ َأَحُدُآْم َفْرَجُه ((:   ، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد)٢( )) )) ...
قال .  )٥( )) هذا فيه حدثناذكر فالن ولكن :  يقول )٤( مل يرومها عن أحد والباقني )٣( هذين

ذكر فالن ولكن هذا فيه :  والباقي يعين املناكري يف حديثه يقول ((ابن حجر مفسراً كالمه 
  . )٦( )) حدثنا

ومراد ابن املديين أن ما وجد يف حديث ابن إسحاق من مناكري فإنه ال يقول :  قلت
 وهذا كما قال ـ )) قال فالن (( أو )) النذكر ف ((:   وإمنا يقول)) مسعت (( أو )) حدثنا ((فيها 

 إال هذين احلديثني فإما منكران من حديثه ومل يسمعهما ـ )٧( اإلمام أمحد من صدقه
  . )٨( وهذا هو وجه إنكار ابن املديين هلذين احلديثني.  وروامها بصيغة التحديث

وإمنا  ((:  ذين احلديثني فقالوقد نقل البيهقي عن اإلمام أمحد أَنه فسر إنكار ابن املديين هل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢٧ ( )) املعرفة والتأريخ ((    )١(
  .وهو حديث الباب     )٢(
  .أكرم العمري :  للفسوي بتحقيق )) املعرفة والتأريخ ((هكذا يف     )٣(
...  هذان ((: بلفظ  ) ٤٢١ ـ ٢٤/٤٢٠ ( )) ذيب الكمال ((ا النص يف وذكر املزي هذ. هكذا فيه أيضاً     )٤(

   ) .٧/٤٥ ( )) السير (( وتبعه الذهيب يف ))والباقون 
   ) .٢/٢٨ ( )) املعرفة والتأريخ ((    )٥(
   ) .٩/٤٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
 مل )) وذكر ((:  إذا قال ابن إسحاق ((: ن أمحد عن أبيه  باقال عبد  ) ٧/٣٩ ( )) ِسير أعالم النبالء ((ففي     )٧(

   .))يسمعه وهذا يدل على صدقه 
 )) الضعفاء ((ففي . وما ذهب إليه ابن املديين يف قبول ما صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث خالفه فيه أمحد     )٨(

: هو يقول :  قال )) فهو ثقة ؟  أخربين وحدثين((: فإذا قال :  قيل لإلمام أمحد (( ) : ٣/٢٣٧( للعقيلي 
   .)) فيخالف ))أخربين  ((
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٨٣٦ 

 إمنا روي عن عمرو بن دينار ـ )) ِإَذا َنَعَس (( ـقال هذا علي بن املديين ألنَّ احلديث اَألول 
وأما احلديث الثَّاين فألنه مشهور بعروة عن بسرة بنت صفوان ...  عن ابن عمر موقوفاً

  . )١( )) فرواه حممد بن إسحاق عن عروة عن زيد بن خالد اجلهين

kîÔÈm Z@ @

 اهوبالعنعنة ((وقد ظهر يل أن ابن إسحاق ال جيزم بأنه رواه بصيغة التحديث وإمنَا ر (( 
  : وبيان ذلك.  فإن كان كذلك فال يتوجه إليه إنكار ابن ابن املديين

 الَّذي رواه ابن إسحاق عن نافع فإنه قد )) ...ِإَذا َنَعَس َأَحُدُآْم  ((:  أن حديث
يعلى وحممد ابنا عبيد وأبو خالد األمحر وعبدة بن سليمان :   عنه مجع من النقلة وهمرواه

 كما تقدم يف ـويزيد بن هارون وإبراهيم بن سعد وعيسى بن يونس وأمحد بن خالد 
 وإمنا اتفقوا على أَنه )) حدثين نافع ((:   ومل يذكر أحد منهم أن ابن إسحاق قالـالتخريج 

حدثين  ((:   فنقل عنه أَنه قال)) يعقوب بن إبراهيم بن سعد (( وخالفهم )) ن نافعع ((:  قال
  .  فاألوىل أن يكون الوهم من يعقوب أو من أبيه للتفرد واملخالفة)) نافع

 الَّذي رواه ابن إسحاق عن الزهري )) ...ِإَذا َمسَّ َأَحُدُآْم َفْرَجُه  ((وأما حديث 
فهو كذلك من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن .  لد مرفوعاًعن عروة عن زيد بن خا

  . أبيه وهو الَّذي تفرد بصيغة التحديث يف احلديث السابق

 )) شرح معاين اآلثار ((والطحاوي يف  ) ٢١٦٨٢ رقم ٥/١٩٤( فقد أخرجه أمحد 
 بن من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد ) ١/٧٣ (

  .  تصرح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهريـ وفيه )) مسلم الزهري به

قال حدثنا معاذ بن املثىن ثنا  ) ٥٢٢٢ رقم ٥/٢٤٣ ( )) الكبري ((وأخرجه الطرباين يف 
علي بن املديين ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن حممد بن إسحاق عن 

عن ( بل قال .  يه بالتحديث عن الزهريومل يصرح ابن إسحاق ف.  )) ... الزهري
  . ) الزهري

فمرة يذكر .  مما يعين أن يعقوب بن إبراهيم بن سعد أو أباه مل يضبط لفظ ابن إسحاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦١ ـ ٦٠: ص  ( )) جزء القراءة خلف اإلمام ((    )١(
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٨٣٧ 

  . وابن املديين روى هذا احلديث من طريقه.  التحديث ومرة أخرى ال يذكر التحديث

األعلى ومل يرد يف  بن عبداألعلى  عبد:  وقد تابع إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق
 ٩/٢١٩ )) أخرجه البزار (( )) عن الزهري ((وإمنا فيه .  حديثه التصريح بالتحديث

والطرباين يف .   )١٧٣٤ رقم ١/٢٩٨ ( )) مصنفه ((، وابن أيب شيبة يف   )٣٧٦٢ رقم
  .  )٥٢٢١ رقم ٥/٢٤٣ ( )) الكبري ((

إسحاق مل ينقله عنه يف كال احلديثني فعلم من هذا أن التصريح بالتحديث املنسوب البن 
 من هو أوىل )) ِإَذا َنَعَس ((إال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه وقد خالفه يف حديث 

 عبد )) ...َمْن َمسَّ َفْرَجُه  ((وكذا خالفه يف حديث .  منه بالقبول لكثرة عددهم
رواه يعقوب عن أبيه فقد ورد  ومل خيتلف قوله خالفاً ملَا ـاألعلى بن عبد األعلى وهو ثقة 

وما وافق يف غريه أوىل بالقبول مما .  عنه التصريح بالتحديث مرة وورد عنه العنعنة أخرى
  . خالف فيه

وعليه فالراجح أن صيغة التحديث ليست من ابن إسحاق وإمنا هي ممن دونه فيما ظهر 
وإذا كان مل .  تصرحيه بالتحديثفال يتوجه إنكار ابن املديين عليه فيما نسب إليه من .  يل

يثبت عليه التصريح بالتحديث فال إنكار عليه يف روايته خصوص هذين احلديثني وتبقى 
  . كسائر أحاديثه األخرى املنكرة الَّيت أشار إىل نكارا هو حينما ميزها فرواها بالعنعنة

  . ـ وهم األكثر ـ وقد قبل حديثه هذا آخرون

وحديثه هذا متداول يف .  خزمية وابن حبان واحلاكمفقد صححه الترمذي وابن 
  . )١( الدواوين كما ظهر من التخريج

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

.  أن كونه عند ابن عمر من قوله ال مينع أن يكون عنده مرفوعاً:  وميكن أن يضاف  ـ ٢
  . )٢(  رفعهوذا جيمع بني قول من وقفه وقول من.  فتارة يفيت به وتارة يرفعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٧٨٢( سبق ص     )١(
كالم إال أنه يرد يف . ومل أقف على أحد قال به . هذا التماس قد يقول به بعض من قبل هذا احلديث     )٢(

  .بعضهم على مثل هذا احلديث 
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٨٣٨ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، وال راويه عنده  وليس فيه خمالفة.  )) منكر ((أطلق ابن املديين على هذا احلديث بأنه   ـ ١
 عند املتقدمني أوسع إطالقاً )) املنكر ((مما يدل على أن .  وقصد باملنكر اخلطأ.  بضعيف

  . منه عند املتأخرين
يؤخذ هذا من قول .  أن الناقد قد حيكي التفرد مع علمه بأن له متابعة ضعيفة  ـ ٢

وقد روي من وجه آخر عن ...  هذا احلديث يعد يف أفراد حممد بن إسحاق ((:  البيهقي
  .  وساقه بسنده)) نافع

  . اًظهر أن االختالف يف الراوي املتفرد يستتبع االختالف يف ما تفرد به قبوالً ورد  ـ ٣
من رد هذا احلديث مل يرده للتفرد بل ملا لوحظ فيه من علَّة أخرى وهي رفع   ـ ٤

  . املوقوف
  . قد ينكر على الراوي والعهدة على من نقل عنه  ـ ٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٨٣٩  

æìãbàrÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
د الرمحن بن حمم أخربنا عبد ) ٢٩٢٣رقم ٣/٢٥٤ ( )) السنن الكربى ((قال النسائي يف 

الرمحن   عن العالء بن عبدا قال حدثنا حممد بن ربيعة عن أيب عميس وامسه عتبة بن عبد
ِإَذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفُكفُّوا َعِن  ((:   اقال رسول :  عن أبيه عن أيب هريرة قال

  . )) نالرمح ال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري العالء بن عبد ((:   وقال)) الصَّْوِم

א א : א
الرمحن بن يعقوب احلُرقي أبو شبل املدين صدوق رمبا وهم من اخلامسة  العالء بن عبد ((

  . )٢( ، وبقية رجاله ثقات )١( )) ٤د م .  مات سنة بضع وثالثني

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٩٦٨٧ رقم ٢/٤٤٢( أخرجه من طريق أيب العميس اإلمام أمحد 

 ٣/١١٥ ( )) الترمذي ((، و  ) ٢٣٣٧ رقم ١/٧١٣ ( )) أبو داود ((وأخرجه 
رواه الثوري وشبل بن  ((:  وقال أبو داود.  العزيز بن حممد من طريق عبد)  ٧٣٨ رقم

  . )) العالء وأبو عميس وزهري بن حممد عن العالء

مع مسلم  مقروناً ـالعزيز بن حممد  من طريق عبد ) ١٦٥١ رقم ١/٥٢٨( وابن ماجه 
  . عن ابن عيينة ) ٧٣٢٥ رقم ٤/١٦١ ( )) مصنفه ((الرزاق يف  عبد.  ابن خالد

  . من طريق روح بن القاسم ) ٣٥٨٩ رقم ٨/٣٥٥ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف 

، ومسلم بن خالد وزهري بن حممد  العزيز بن حممد  وعبدا عتبة بن عبد( كلهم 
  . عن العالء به) ح بن القاسم والثوري وشبل وابن عيينة ورو

אאא W 
ورد عن أيب هريرة ما يشبه حديث الباب من حيث النهي عن تقدم رمضان بصيام إال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وسيأيت مزيد بيان حلاله  . )) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٨٤٠ 

َأَال َال َتَقدَُّموا َقْبَل  ((:   قال ا عن رسول ، فعنه  أَنه أطلق ومل يقيده بالنصف
َآاَن َيُصوُم ِصَياًما َوَأَتى َذِلَك اْلَيْوُم َعَلى الشَّْهِر ِبِصَياٍم ، ِإالَّ َرُجٌل 

 الوليد عن ـ ذا اللفظ ـوهذا احلديث معلول بالتفرد واملخالفة انفرد به .  )١( )) ِصَياِمِه
  . األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعاً

 وهو صدوق صحيح ـن شعيب حممد ب:  وقد شارك الوليد يف روايته عن األوزاعي
َال َيَتَقدََّمنَّ َأَحٌد الشَّْهَر  ((:   وخالفه يف متنه فقيده بيوم أو يومني فقالـ )٢( الكتاب

  . )٣( )) ِبَيْوٍم َوَال َيْوَمْيِن ؛ ِإالَّ َأَحٌد َآاَن َيُصوُم ِصَياًما َقْبَلُه َفْلَيُصْمُه

 مجع من ـ متابعة قاصرة ـ عن أيب سلمة وقد تابع حممد بن شعيب عن حيىي بن أيب كثري
.  )٤( ، ومعاوية بن سالّم وهشام وأيوب وشيبان علي بن املبارك:  الرواة ذا اللفظ منهم
  .  أَنه هو الصحيح عن حيىي بن أيب كثري)) يوم أو يومني ((فدل اتفاقهم على ذكر 

 عن األوزاعي الَّذي أطلق ومل خيرجا لفظ الوليد )٥( وقد أخرجه الشيخان ذا اللفظ
  . النهي عن الصيام

واتفاق اجلمع على خمالفة الوليد يف لفظه يدل على أن الوليد نقله عن األوزاعي باملعىن 
 فال يشهد حلديث )) اليوم واليومني ((وأن الصحيح من هذا احلديث أن فيه ذكر .  فأخطأ
 وقد عنعن ومل يصرح ـ )٦(  مدلسويضاف إىل خمالفة الوليد وتفرده أن الوليد.  العالء

  . )٧( )) كان الوليد كثري اخلطأ ((:  وقال عنه أمحد.  بالسماع عن األوزاعي

وليس يف أصلها الصحيح ما يشبه حديث العالء .   أن هذه الرواية ال تصح: والخالصة
  . لهومل أقف على ما يصلح أن يكون شاهداً .  فيكون العالء تفرد حبديثه تفرد مطلقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٩٣ رقم ٣/١١٨ ( )) الكربى ((ويف  ) ٢١٧٢ رقم ٤/١٤٩ ( )) النسائي ((    )١(
   .)) التقريب ((كما يف     )٢(
   ) .٢٤٩٤ رقم ٣/١١٨ ( ))ربى  لك((و  ) ٢١٧٣ رقم ٤/١٤٩ ( )) النسائي ((    )٣(
   ) .٢/٧٦٣( على ما ذكره مسلم بعد خترجيه حلديث حيىي بن أيب كثري     )٤(
 من طريق علي )) مسلم ((و  ) ١٨١٥ رقم ٢/٦٧٦(  ـ من طريق هشام عن حيىي بن أيب كثري )) البخاري ((    )٥(

  .وذكر من تابعه  ) ١٠٨٢ رقم ٢/٧٦٢( بن املبارك عن حيىي به 
   ) .١٧٠: ص  ( )) تعريف أهل التقديس ((    )٦(
   ) .١١/١٥٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
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٨٤١ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل  عبد:  استنكر حديث العالء هذا مجع من األئمة وهم
د أبو داود والنسائي والذَّهيبورده البيهقي والطحاوي بدعوى .  وابن معني وأعله بالتفر

  . )) حيهماصحي ((ومل خيرجه الشيخان يف .  معارضته ملا هو أقوى منه

ألنه كان :  ؟ قال مل:  الرمحن ال حيدث به قلت ألمحد وكان عبد ((:  قال أبو داود
.   خالفه ، وقال عِن النيب ))  َآاَن َيِصُل َشْعَباَن ِبَرَمَضاَنَأنَّ النَِّبيَّ  ((عنده 
...  )١( أبيهوليس هذا عندي خالفه ومل جييء به غري العالء عن :  ـ أي أبو داود ـوقال 

هذا حديث منكر وكان  ((:  قال أمحد بن حنبل:  قال أبو داود ((:  وقال البيهقي
:  روي عن اإلمام أمحد أَنه قال ((:  وقال الزيلعي.  )٢( )) الرمحن بن مهدي ال حيدث به عبد

  . )٣( )) والعالء ثقة ال ينكر من حديثه إال هذا:  هذا احلديث ليس مبحفوظ وقال

ال نعلم أحداُ روى هذا احلديث غري العالء  ((:  ـ بعد إخراجه ـبق قول النسائي فيه وس
  . )) الرمحن ابن عبد

ِإَذا اْنَتَصَف  ((:  من أغرب ما أتى به عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً ((:  وقال الذَّهيب
  . )٤( )) ...َشْعَباُن َفَال َتُصوُموا 

.  جيوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان:  العلماءقال مجهور  ((:  وقال ابن حجر
وقد استدل البيهقي حبديث .  ِإنه منكر:  وضعفوا احلديث الوارد فيه وقال أمحد وابن معني

:   على ضعفه فقالـ )) ... ال يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومني (( أي ـالباب 
  . )٦( وكذا صنع قبله الطحاوي.  )٥( )) الرخصة يف ذلك مبا هو أصح من حديث العالء ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٣٣٧ رقم ١/٧١٣ ( )) أبو داود ((    )١(
 )) خمتصر سنن أيب داود ((ونقل ذلك املنذري يف  ) . ٨٥٩٥ رقم ٦/٢٤٠ ( )) معرفة السنن واآلثار ((يف     )٢(

) ٣/٢٢٤. (   
   ) .٢/٤٤١ ( )) نصب الراية ((    )٣(
   ) .٦/١٨٧ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٤(
   ) .٤/٣٥١ ( )) السنن الكربى ((    )٥(
   ) .١٥٤ ـ ٤/١٥٣ ( )) الفتح ((    )٦(
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٨٤٢ 

ïÜí@bàîÏ@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

وإليه أشار النسائي يف .  تفرد العالء به عن أبيه تفرداً مطلقاً ومل يتابعه عليه أحد  ـ ١
  . )١( )) الرمحن ال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري العالء بن عبد ((:  قوله

الرمحن بن مهدي فيما نقله عنه أبو داود يف  وإليه أشار عبد.  الفته ملا هو أصح منهخم  ـ ٢
َأنَّ  ((ألنه كان عنده :  ؟ قال مل:  الرمحن ال حيدث به قلت ألمحد وكان عبد ((:  قوله

  . )٢( ))  خالفه وقال عِن النيب ))  َآاَن َيِصُل َشْعَباَن ِبَرَمَضاَنالنَِّبيَّ 

وإليها أشار ابن القيم يف .  نه تفرد بسنة تتوافر الدواعي على نقلها وتعم ا البلوىأَ  ـ ٣
أَنه مل يتابع العالء عليه أحد :  أحدمها.  الَّذين ردوا هذا احلديث هلم مأخذان ((:  قوله

بل انفرد به عن الناس وكيف ال يكون هذا معروفاً عند أصحاب أيب هريرة مع أَنه أمر 
أم ظنوه معارضاً حلديث عائشة وأم :  ؟ واملأخذ الثَّاين عم به البلوى ويتصل به العملت

  . )٣( )) ...  شعبان كلهيف صيام النيب  ((سلمة 

  . )٤(  فإنه ليس بالقويـ وإن وثق ـأن العالء   ـ ٤

أن مل من قرائن الرد عند اإلمام أمحد يف رده هلذا احلديث الفرد أن أئمة هذا الش  ـ ٥
هذا حديث  ((:  يؤخذ هذا من قوله.  الرمحن بن مهدي شيخه عبد:  يقبلوه ومنهم

  . )٥( )) الرمحن بن مهدي ال حيدث به منكر وكان عبد

 الترمذي وابن حبان ابن حزم وهو ظاهر قول ابن القيم : ، منهم وقد قبله بعُض أهل العلم
  . وكذلك األلباين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٩٢٣ رقم ٣/٢٥٤ ( )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٢٣٣٧ رقم ١/٧١٣ ( )) أبو داود ((    )٢(
   ) .٣/٢٢٤ ( )) ذيب السنن ((    )٣(
 ليس حديثه حبجة ((: فقال  ) . ٦/٣٥٧ ( )) اجلرح والتعديل ((تكلم فيه ابن معني كما يف . فقد اختلف فيه     )٤(

 ) : ١٩٧٤ رقم ٦/٣٥٨ ( )) اجلرح والتعديل ((وقال أبو حامت كما يف  . ))وهو وسهيل قريب من السواء 
 البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((عنه أمحد كما يف قال  . ))روى عنه الثِّقات وأنا أنكر من حديثه أشياء  ((
   .)) ثقة مل أمسع أحداً ذكره بسوء (( ) : ١٩٧٤ رقم ٦/٣٥٨ (

 )) خمتصر سنن أيب داود ((ونقل ذلك املنذري يف  ) . ٨٥٩٥ رقم ٦/٢٤٠ ( )) معرفة السنن واآلثار ((يف     )٥(
) ٣/٢٢٤. (   
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٨٤٣ 

حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من  ((:  يه وصححه فقالفالترمذي حكى التفرد ف
ذكر خرب  ((:  ، وصحح حديث العالء ابن حبان حيث قال )١( )) هذا الوجه على هذا اللفظ

،  )٢(  وذكره)) أوهم غري املتبحر يف صناعة العلم أَنه مضاد لألخبار الَّيت تقدم ذكرنا هلا
 ما اعتمد عليه املصححون يف قبول هذا احلديث ، وذكر ابن القيم )٣( واحتج به ابن حزم

وأما املصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح يف صحته وهو حديث : (  فقال
على شرط مسلم فإن مسلماً أخرج يف صحيحة عدة أحاديث عن العالء عن أبيه عن أيب 

د ثقة حبديث مستقل وله عدة نظائر يف الصوالتفرد الَّذي :  قالوا.  حيحهريرة وتفرده به تفر
يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه أو زيادة لفظة مل 
يذكروها وأما الثِّقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به مل يكن تفرده علَّة فكم قد تفرد الثِّقات 

 يبِن النبسنن عا األمة ظن معارضته باألحاديث الدالة على صيام وأما:  قالوا.   عملت 
، وعلى  شعبان فال معارضة بينهما وأن تلك األحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله

،  الصوم املعتاد يف النصف الثَّاين وحديث العالء يدل على املنع من تعمد الصوم بعد النصف
ما كون العالء مل يسمعه من ، وال مضافاً إىل ما قبله ويشهد له حديث التقدم وأ ال لعادة

أبيه فهذا مل نعلم أن أحداً علل به احلديث فإن العالء قد ثبت مساعه من أبيه ويف صحيح 
  . )٤( )) ... مسلم عن العالء عن أبيه بالعنعنة غري حديث

وقد استشكل األلباين توثيق اإلمام أمحد للعالء مع حكمه على حديثه بالنكارة وذلك 
:   قال األلباين)) ... هذا حديث منكر:  قال أمحد بن حنبل ((:   داودبعد أن نقل قول أيب

؛ ألنَّ اإلمام أمحد نفسه قال يف العالء بن  وال يكفي عندي يف تضعيف احلديث ((
  . )٥( )) ...  وقد وثَّقه مجاعة آخرون)) ثقة مل أمسع أحداً ذكره بسوء ((:  الرمحن عبد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٣٨ رقم ٣/١١٥ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
، وهذا التبويب غري دقيق ألن ممن قال مبضادته غريه من  ) ٣٥٨٩ رقم ٨/٣٥٥ ( )) صحيح ابن حبان ((    )٢(

  .ابن مهدي وتبعه أمحد بن حنبل وال يوصفان ذا الوصف : األخبار 
   ) .٧/٢٦ ( )) احمللَّى ((    )٣(
   ) .٣/٢٢٤ ( )) ذيب السنن ((    )٤(
   ) .٧/١٠٢ ( ))ن أيب داود  صحيح سن((    )٥(
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٨٤٤ 

Üí@bß@óÜÇ@éÜjÓ@åß@†ànÇa@†Óëï Z@ @

وقد أشار ابن حزم إىل أَنه قبله ألجل ذلك فقال .  الرمحن ثقة راويه العالء بن عبد  ـ ١
هكذا رواه سفيان عن العالء والعالء ثقة روى عنه شعبة وسفيان  ((:  بعد إخراجه

وكلهم حيتج حبديثه .  الثوري ومالك وسفيان بن عيينة ومسعر بن كدام وأبو العميس
هو ثقة عند أهل  ((:  والترمذي قال عنه.  )١( )) ني لهفال يضره غمز ابن مع

  . )٢( )) احلديث

هو حديث  ((:  أَنه تفرد حبديث مستقل وإليه أشار ابن القيم أن من يصححه يقول  ـ ٢
على شرط مسلم فإن مسلماً أخرج يف صحيحه عدة أحاديث عن العالء عن أبيه عن أيب 

  . )٣( )) ...  وله عدة نظائر يف الصحيحهريرة وتفرده به تفرد ثقة حبديث مستقل

وقد .  أَنه ميكن أن يجمع بينه وبني ما خالفه من األحاديث الَّيت عدت معارضة له  ـ ٣
ومعىن هذا احلديث عند بعض أهل العلم أن الرجل  ((:  أشار إىل ذلك الترمذي يف قوله

وقال ابن .  )٤( )) ... مفطراً فإذا بقي من شعبان شيء أخذ يف الصوم حلال شهر رمضان
وأما ظن معارضته باألحاديث الدالة على صيام شعبان فال معارضة  ((:  القيم
  . )٥( )) ... بينهما

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 )٦( )) الرمحن ال نعلم أحدا روى هذا احلديث غري العالء بن عبد ((:  قول النسائي  ـ ١
  . نه أطلق التفرد ال رد الوصف بل ضمنه الداللة على العلّةيدل على أَ

،  ، وابن معني ، وأمحد الرمحن بن مهدي عبد: (  ظهر أن األئمة املتقدمني أمثال  ـ ٢
حيكمون القرائن ) ، والذَّهيب  ، والطحاوي البيهقي: (  وتبعهم غريهم أمثال) والنسائي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/٢٦ ( )) احمللَّى ((    )١(
   ) .٥٢ رقم ١/٧٤ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
   ) .٣/٢٢٤ ( )) ذيب السنن ((    )٣(
   ) .٧٣٨ رقم ٣/١١٥ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .٣/٢٢٤ ( )) ذيب السنن ((    )٥(
   ) .٢٩٢٣  رقم٣/٢٥٤ ( )) السنن الكربى ((    )٦(
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٨٤٥ 

ومن تلك القرائن الَّيت .  على ما ظهر من هذا احلديثيف احلكم على احلديث الفرد 
، وكون احلديث مما تتوافر الدواعي  ، وحال الراوي املتفرد ، واملخالفة التفرد:  راعوها

  . على نقله وروايته

؛ ألنَّ مع التفرد قرائن  ال ميكن أن يقال بأن هؤالء النقّاد ردوا احلديث رد التفرد  ـ ٣
  . وهذا حال بقية األحاديث األفراد.  د ميكن أن يكون الناقد راعاهاأخرى للر

وظهر أم ركزوا على ثقة .  ، واأللباين  الترمذي وابن حبان وابن حزم: وقد قبله  ـ ٤
ومل يستدلوا بالتفرد .  ، وإمكان اجلمع بينه وبني غريه من األحاديث املعارضة له الراوي

فدل على أن هاتني القرينتني اهلامتني .  مة املتقدمون ومن تبعهمواملخالفة الَّيت راعاها األئ
فالتفرد أجيب عنه بأنه تفرد حبديث مستقل .  ضعف إعماهلا عندهم أو عند بعضهم

  . ، واملخالفة أجيب عنها بإمكانية اجلمع ومثله ال يضر

:  بقوله فتعقبه األلباين )) هذا حديث منكر ((:  قال اإلمام أمخد عن هذا احلديث  ـ ٥
وال يكفي عندي يف تضعيف احلديث ؛ ألنَّ اإلمام أمحد نفسه قال يف العالء بن  ((

  . )١( )) ...  وقد وثَّقه مجاعة آخرون)) ثقة مل أمسع أحداً ذكره بسوء ((:  الرمحن عبد

 أن توثيق اإلمام أمحد للعالء ال ينايف ـ ا والعلم عند ـوالذي يظهر يل :  قلت   
والثِّقة قد .  فالنكارة هنا مبعىن اخلطأ.  حديث بعينه من أحاديثه بأنه منكرحكمه على 

ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثِّقات  ((:  فريوي ما هو منكر قال ابن رجب.  خيطئ
ال يرتل حديثه عن درجة احلسن لكن  ((:  وكذا قال الذَّهيب عن العالء )٢( )) الكبار

.   فدل ذلك على أن الثِّقات قد يروى أحدهم ما ينكر عليه. )٣( )) يتجنب ما أنكر عليه
اهوا راوي يف جمموع ما روى واحلكم على حديث معني مموأنه يفرق بني حال الر  .

يف حني أن .  ويلوح من قول األلباين أَنه مييل إىل طرد حال الراوي ويأىب جتزئة حاله
وقد .  فقد يكون ثقة يف بعض روايته دون غريها.  الًللراوي عند األئمة املتقدمني أحوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧/١٠٢ ( )) صحيح سنن أيب داود ((    )١(
   ) .١/٣٥٣ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٦/١٨٧ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٣(
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٨٤٦ 

  . )١( يكون ثقة يف جممل حاله إال أَنه أخطأ يف مرويات معينة

ظهر من دراسة هذا احلديث أن الناقد قد يصحح احلديث بناء على متابعة معلولة مل   ـ ٦
 معناه ما يشهد فالترمذي أشار بعد أن صحح هذا احلديث إىل أَنه ورد يف.  يتفطن لعلتها

ومعىن هذا احلديث عند أهل العلم أن يكون الرجلُ مفطراً فإن بقي  ((:  ـ عقبه ـله فقال 
وقد روي عن أيب هريرة عِن .  من شعبان شيء أخذ يف الصوم حلال شهر رمضان

يبالن  ما يشبه قوهلم حيث قال   :)) ََّال َتَقدَُّموا َشْهَر َرَمَضاَن ِبِصَياٍم ، ِإال 
وقد دل يف هذا احلديث إمنا .  )) َأْن ُيَواِفَق َذِلَك َصْوًما َآاَن َيُصوُمُه َأَحُدُآْم

وهذا احلديث الَّذي ذكره هو .  )٢( )) الكراهية على من يتعمد الصيام حلال رمضان
 بأنه معلول ـ يف املتابعات ـحديث الوليد بن مسلم عن األوزاعي الَّذي سبق القول فيه 

بىن تقويته حلديث العالء على حديث معلولبالتفر ه٣( د واملخالفة فيتضح حينئذ أَن(  .
ومن هنا يتبني أثر املتابعة املعلولة يف اختالف النقّاد يف احلكم على احلديث الفرد قبوالً 

  . ورداً

 )) ال نعرفه ِإالَّ من هذا الوجه على هذا اللفظ ((:  حكاية الترمذي للتفرد يف قوله  ـ ٧
 فلو أعله بالتفرد )) ... حديث حسن صحيح ((:  يضمنها اإلعالل بداللة أَنه قال عنه مل

وهذا من األمثلة على أن التفرد يطلقه الترمذي وال يريد به إال جمرد .  مل يصححه
  . الوصف بالتفرد

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف ذكر قوم من الثِّقات ال يذكر أكثرهم غالباً: ( قال ابن رجب  ) ٢/٥٥٢(  )) شرح علل الترمذي ((: ينظر     )١(

اجلرح وقد ضعف حديثهم إما يف بعض األوقات ، أو يف بعض األماكن ، أو عن بعض الشيوخ يف أكثر كتب 
. (  

   ) .٧٣٨ رقم ٣/١١٥ ( )) الترمذي ((    )٢(
فكثرت خمالفته ملن هم أجل منه . وميكن أن يستدل على تساهل الترمذي ذا وأنه يقوي باألحاديث املعلولة     )٣(

  .من األئمة 



  

٨٤٧  

æìãbàrÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
أخربنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري :   )٢٦٠١ رقم ٧/٥٤ ( )) مسنده ((قال البزار يف 

الرمحن بن منيع قاال أخربنا األحوص بن جواب قال أخربنا  وإسحاق بن إبراهيم بن عبد
قال :   قالسعري بن اخلمس عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد 

َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا ؛ : اِحِبِه َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَص ((:   ارسول 
  . )) َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء

وال عن سعري إال .  وهذا احلديث ال نعلم رواه عن سليمان التيمي إال سعري:  وقال
  . األحوص بن جواب

א א : א
عة مات األحوص بن جواب الضيب يكىن أبا اجلواب كويف صدوق رمبا وهم من التاس ((

ليس بذاك :  وقال مرة )٢( ثقة:  قال ابن معني )١( )) سنة إحدى عشرة م د ت س
 كان متقناً رمبا )) الثِّقات ((وقال ابن حبان يف  )٤( صدوق:  وقال أبو حامت )٣( القوي
  . )٧( وبقية رجاله ثقات )٦( صدوق:  وسعري بن اخلمس.  )٥( وهم

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري  ) ٢٠٣٥ رقم ٤/٣٣٣ ( )) سنه ((أخرجه الترمذي يف 
  . واحلسني بن احلسن املروزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .))  التقريب((    )١(
   ) .١٢٧٢ رقم ٢/٢٠ ( )) تأريخ الدوري ((    )٢(
   ) .١/١٩٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .١٢٥٣ رقم ٢/٣٢٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .٣٨٤ رقم ٣/٢٢٧(     )٥(
 به ، ويف ال حيتج: وثقه ابن معني وقال أبو حامت  ) : ١/٤٤٧ ( )) الكاشف ((وقال يف  . )) التقريب ((    )٦(

   .))وهو ثقة عند أهل احلديث وقال الدارقطين ثقة :  قال الترمذي (( ) : ٤/١٠٦ ( ))ذيب التهذيب  ((
   .)) التقريب ((    )٧(
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٨٤٨ 

 ٩/٧٨ ( )) الكربى ((وكذا النسائي يف  ) ٨٠٣:  ص ( )) العلل الكبري ((وأخرجه يف 
إبراهيم :  من طريق ) ٣٤١٣ رقم ٨/٢٠٢ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٩٩٣٧رقم 

  . اجلوهري وحده

شعب  ((والبيهقي يف  ) ١١٨٥ رقم ٤٨٨:  ص ( )) الصغري ((طرباين يف وأخرجه ال
  . من طريق أمحد بن يونس الضيب ) ٩١٣٧ رقم ٦/٥٢١ ( )) اإلميان

إبراهيم بن سعيد اجلوهري وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق بن منيع واحلسني ( كلهم 
  . بهعن األحوص بن جواب ) ابن احلسن املروزي وأمحد بن يونس الضيب 

א W 
وليس .  ـ فيما وقفت عليه ـمل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال من هذا الطَّريق 

  . له ذكر عند أحد من الشيوخ الوارد ذكرهم يف سلسلة إسناده فتأكد تفرد األحوص به

אא W 
.  سناد روى األحوص بن جواب حديثاً آخر مقارباً له يف املعىن خمالفاً له يف اإلـ ١

 ـ أي طريق األحوص ـأخرجه احلاكم من طريقه ) ميكن أن يكون هذا احلديث منقلباً عنه  (
َمْن  (( :  اقال رسول :  عن عمار بن رزيق عن األعمش عن جماهد عن ابن عمر قال

 َسَأَلُكْم ِباللَِّه َفَأْعُطوُه ، َوَمِن اْسَتَعاَذُآْم َفَأِعيُذوُه ، َوَمْن َدَعاُآْم
َفَأِجيُبوُه ، َوَمْن َأْهَدىِإَلْيُكْم َفَكاِفُئوُه ، َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه 

صحيح على شرط الشيخني :   وقال)) َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوَن َأْن َقْد َآاَفْيُتُموُه
العزيز  ميد وعبداحل فقد تابع عمار بن رزيق على إقامة هذا اإلسناد أبو عوانة وجرير بن عبد

  . )١( مثّ ساق أسانيده إىل هؤالء الَّذين ذكرهم.  بن مسلم القسملي عن األعمش به

 ، )٤( )) اتىب (( يف ـوالنسائي  )٣( وأبو داود )٢( )) األدب املفرد ((وأخرجه البخاري يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٠٣ ( )) املستدرك ((    )١(
   ) .٢١٦ رقم ٩٨: ص  ( )) صحيح األدب املفرد ((    )٢(
  ) . ٥١٠٩ رقم ٢/٧٥٠ ) ( ١٦٧٢ رقم ١/٢٥٤(     )٣(
   ) .٢٥٦٧ رقم ٢/٨٢(     )٤(
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٨٤٩ 

من طرق عن األعمش عن جماهد عن ابن  )٢( )) صحيحه (( ، وابن حبان يف )١( وأمحد
  . مرفوعاً )٣( عمر

  . وانفرد أبو بكر بن عياش فرواه عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة مرفوعاً به

هذا إسناد صحيح فقد صح عند األعمش اإلسنادان مجيعاً على  ((:  أخرجه احلاكم وقال
 . )٤( )) شرط الشيخني وحنن على أصلنا يف قبول الزيادات من الثِّقات يف األسانيد واملتون

وأقره الذَّهيب .  

 وابن )) امليزان (( وأعله بأيب بكر بن عياش ونقل كالم الذَّهيب يف ـوقد ذكره األلباين 
ولذلك فالقلب ال يطمئن ملا تفرد به من الزيادة بل  ((:   فيه وقال)) التقريب ((حجر يف 

ن أيب هريرة القواعد العلمية تشهد أن روايته هلذا احلديث عن األعمش عن أيب حازم ع
  . )٥( )) ... رواية شاذة

 وورد من حديث أيب هريرة وفيه ضعف رواه موسى بن عبيدة عن حممد بن ثابت عن ـ ٢
َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا َفَقْد َأْبَلَغ : ِإَذا َقاَل َرُجٌل َألِخْيِه  ((:  أيب هريرة مرفوعاً بلفظ

  . )) ِفي الثََّناِء

.  )٨(  بن داودا وعبد )٧( وسفيان بن عيينة )٦( فيان الثوريس:  رواه عن موسى بن عبيدة
  . )١( ال حيتج حبديثه:  وقال عنه ابن معني )٩( منكر احلديث:  وموسى بن عبيدة قال عنه أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥٣٦٦ رقم ٢/٦٨ ( )) مسنده ((يف     )١(
   ) .٢٤٠٨ رقم ٨/١٩٩(     )٢(
أخرجه اخلطيب . ورد حديث األحوص بلفظه عن ابن عمر مرفوعاً من طريق الليث بن سعد عن نافع عنه     )٣(

: الذهيب عنه يف امليزان قال . موسى بن نصر السمرقندي : وفيه  ) ١٠/٢٨٢ ( )) تأريخ بغداد ((يف 
  .ثقة كان غري : قال اخلطيب ) :  ٤/٢٢٥ (

وهذا يعين أنه ال يراعى اإلعالل بالتفرد واملخالفة وإمنا ينظر حال الرواة ففارق  ) ١/٤١٣ ( )) املستدرك ((    )٤(
  .غريه منهج األئمة يف النقد ونتج عن ذلك أنه صحح ما ضعفه 

   ) .٦/٦٠ ( )) إرواء الغليل ((    )٥(
   ) .٣١١٨ رقم ٢/٢١٦ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٦(
  .هريرة محمد بن ثابت عن أبيه عن أيب : وفيه  ) ١١٦٠ رقم ٢/٤٩٠ ( )) مسند احلميدي ((    )٧(
   ) .٦/٣٥٥(  البن عدي )) الكامل ((    )٨(
   ) .٦/٣٣٣ ( )) املرجع السابق ((    )٩(
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٨٥٠ 

 وورد من حديث أم سلمة رواه سليم بن مسلم اخلشاب عن موسى بن عبيدة عن ـ ٣
ِإَذا َقاَل الرَُّجُل َألِخْيِه  ((:   ال رسول قا:  ثابت موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت

  .  وذكره)) ...

 بن موسى وأبو عاصم وغريمها ا وهذا حديث يرويه عبيد ((:  أخرجه ابن عدي وقال
وسليم بن مسلم هذا مل يضبط .  عن موسى بن عبيدة عن حممد بن ثابت عن أيب هريرة

موىل أم :  ونسب ثابت فقال.   عن حممد بن ثابتعن ثابت وإمنا هو:  إسناده فأقلبها فقال
وذا يتبني أَنه منقلب عن :  قلت.  )٢( عن أم سلمة وإمنا هو عن أيب هريرة:  سلمة وقال

  . حديث أيب هريرة السابق

 ذهبت اقالت املهاجرون يا رسول :   قال وورد معناه من حديث أنس ـ ٤
ْيس ُتْثُنوَن َعَلْيِهْم ِبِه َوَتْدُعوَن اللََّه َلُهْم ؟ َقالوا َأَل ((:  قال...  األنصار باألجر

  . )٣( أخرجه أبو داود.  )) َفَذاَك ِبَذاَك: َبَلى ، َقاَل : 

  . )٥( )) األدب املفرد ((والبخاري يف  )٤( )) الكربى (( يف ـوالنسائي 

له متابعة ومما سبق يتبني أن حديث األحوص عن سعري عن سليمان التيمي مل يرد 
وإمنا ورد ما يقرب من لفظه من حديث أيب هريرة وهو .  صحيحة ومل يصح له شاهد بلفظه

أما معناه فقد ورد مطلق الدعاء ملن صنع معروفاً يف حديث ابن عمر .  حديث ال يصح
  . ـ عنهما ا رضي ـوأنس 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . ثأنكر البخاري وأبو حامت هذا احلدي

، وسعري بن اخلمس  هذا منكر:  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال:  قال الترمذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
عن ابن معني أنه  ) ٦/٣٣٣ ( )) الكامل ((ونقل ابن عدي يف  ) ١٢١٠ رقم ١/٥٩٤ ( )) تأريخ الدوري ((    )١(

  .بشيء ليس : قال عنه 
   ) .٣/٣١ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .٤٨١٢ رقم ٢/٦٧١(     )٣(
   ) .٩٩٣٨ رقم ٩/٧٩(     )٤(
  .صحيح : وقال األلباين  ) ٢١٧ رقم ٩٩: ص  ( )) صحيح األدب املفرد ((    )٥(
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٨٥١ 

  . )١( كان قليل احلديث ويروون عنه مناكري

...  وسألت أيب عن حديث رواه أبو اجلواب عن سعري بن اِخلمس:  وقال ابن أيب حامت
:   موضع آخروقال يف )٢( هذا حديث عندي موضوع ذا اإلسناد:  قال أيب.  وذكره

  . )٣( )) هذا حديث منكر ذا اإلسناد ((

هذا حديث حسن جيد غريب  ((:  وأشار الترمذي إىل إعالله مع حكاية التفرد يف قوله
 يبِن النال نعرفه من حديث أسامة بن زيد إال من هذا الوجه وقد روي عن أيب هريرة ع 

  . )٤( )) مبثله وسألت حممداً فلم يعرفه

aŠÓČ…ŞŠÛa@åö Z@ @

  . أَنه ال يعرف من حديث أسامة بن زيد إال من هذا الطَّريق  ـ ١

أن شيخ الراوي املتفرد وهو سعري بن اخلمس كان قليل احلديث ويروون عنه   ـ ٢
أخطأ يف غري :  وقال أبو الفضل بن عمار الشهيد عن سعري.  ، كما قال البخاري مناكري

قال ابن .  )٦( ه مسلم حديثاً واحداً يف الوسوسةروى ل.  )٥( ما حديث مع قلة ما روى
  . )٧( رفعه هو وأرسله غريه:  حجر

هذا احلديث إمنا يعرف من حديث أيب هريرة فيما رواه عنه موسى بن عبيدة   ـ ٣
  . ضعيف وهو

  . )٨( )) صحيحه (( ابن حبان فأخرجه يف :وقد قبله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٠٤ ـ ٨٠٣: ص  ( ))الكبري  العلل ((    )١(
  ) . ـ الدباسي ٢١٩٧ رقم ٣/١٥ ( )) علل احلديث ((    )٢(
   ) .٢٥٧٠ رقم ٣/١٧٩ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢٠٣٥ رقم ٤/٣٣٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .٤/١٠٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
  .واملراد أنه مع قلة ما له فقد خولف فيه  : )) املرجع نفسه ((    )٧(
   .)) التخريج ((: سبق يف     )٨(
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٨٥٢ 

éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

  . وليس يف معناه ما ينكر.  ناهله شواهد مبع  ـ ٢

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

فليس يف هذا احلديث علَّة ظاهرة توجب .  ظهر أثر حال الراوي يف قبول ما تفرد به  ـ ١
 فدل على أن تفرد من كان حاله كحال من تفرد ذا ـ وغريها ملتمسة ـرده إال التفرد 

 فإنه ال حيتمل تفرده عند البخاري وأيب حامت خبالف ابن حبان الَّذي ظهر احلديث
  . تساهله يف قبول هذا النوع من األفراد

أطلق البخاري وأبو حامت النكارة على هذا احلديث الفرد ومل جيزما بتعيني سببها مما   ـ ٢
 ومع إدراكه قد ـقد يعين أن تعيني العلّة وبيان كيفية حصوهلا أمر زائد قد يدركه النا

  .  وقد ال يدركه لكنه يعلم بوقوع العلّة فيهـينص عليه وقد ال ينص عليه 

املنكر عند البخاري وأيب حامت مبعىن اخلطأ وال يشترط يف إطالقه على الراوي   ـ ٣
  . املخالفة

وحنن على أصلنا يف قبول الزيادات من الثِّقات  ((:  نص احلاكم على منهجه يف قوله  ـ ٤
  . )١( ))  األسانيد واملتونيف

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي ورود احلديث عن الثِّقة من : ومراده بزيارة الثِّقة على ما دل عيه صنيعه  ) ١/٤١٣ ( )) املستدرك ((    )١(

يق األعمش عن مثّ أخرجه من طر. طريق آخر فقد أخرج الطريق األول عن األعمش عن جماهد عن ابن عمر 
 فعلم من هذا أنه يقصد ما رواه األعمش من ))...  وحنن على أصلنا ((: مثّ قال . أيب حازم عن أيب هريرة 

. وكأن األعمش بروايته احلديث من الطريق اآلخر زاد إسناداً غري اإلسناد األول فيقبل منه . الطريق اآلخر 
  .اها على ما استقر عليه يف كتب االصطالح وعليه فزيارة الثِّقة ذا املعىن ختتلف عن معن



  

٨٥٣  

æìãbàrÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
أخربنا عيسى بن حممد أبو عمري :   )٤٨٧٧ رقم ٥/١٣ ( )) الكربى ((قال النسائي يف 

:   بن دينار عن ابن عمر قالا الرملي وعيسى بن يونس عن ضمرة عن سفيان عن عبد
ال نعلم أن أحداً :   ، وقال)) ٍم َمْحَرٍم عتَقَمْن َمَلَك َذا َرِح ((:   اقال رسول 

  . )) روى هذا احلديث عن سفيان غري ضمرة وهو حديث منكر

א א : א
، صدوق يهم قليالً من التاسعة   أصله دمشقيا ضمرة بن ربيعة الفلسطيين أبو عبد ((

، وابن  )٤( ، والنسائي )٣( ابن معني، و )٢( وثقة أمحد.  )١( )) ٤مات سنة اثنتني ومئتني بخ 
  . )٧( ، وبقية رواته ثقات )٦( ، والعجلي )٥( سعد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  معلقاًـ ) ١٣٦٥ رقم ٣/٦٤٧( احلديث ذكره الترمذي 

  .  بن اجلهما عن راشد بن سعيد وعبيد ) ٢٥٢٥ رقم ٢/٨٤٤( وأخرجه ابن ماجه 

العزيز  من طريق حممد بن عبد ) ٩٧٢ رقم ٢٤٤:  ص ( )) املنتقى ((وابن اجلارود يف 
  . الرملي

  . من طريق حممد بن يوسف الفريايب ) ٢/٢١٤ ( )) املستدرك ((واحلاكم يف 

  . من طريق أيب عمري بن النحاس ) ٢٢٠٣٠ رقم ١٠/٤٨٤ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .))...  من الثِّقات املأمونني ((وقال عنه  ) ٢٦٢٤ رقم ٢/٣٦٦ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٢(
   ) .٤٤١ رقم ١٣٥: ص  ( )) تأريخ عثمان الدرامي ((    )٣(
   ) .٤/٤٦٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .٤/٤٦٠ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .١/٤٧٤ ( )) معرفة الثِّقات ((    )٦(
   .)) التقريب ((    )٧(
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٨٥٤ 

 بن اجلهم ا يد، وعب ، وراشد بن سعيد ، وعيسى بن يونس عيسى بن حممد( كلهم 
عن ضمرة عن ) العزيز وحممد بن يوسف الفريايب وأبو عمري بن النحاس  وحممد بن عبد

  . سفيان به
אאא W 

 بن دينار وال ورد من ا مل يتابع ضمرة عن سفيان أحد ومل يرد هذا احلديث عن عبد
  . نسائي من تفرد ضمرة به عن سفيان فتأكد ما ذكر الـ فيما وقفت عليه ـحديث ابن عمر 

 يبِن النوقد ورد هذا احلديث بلفظه من حديث مسرة بن جندب ع .  
 ) ١٣٦٥ رقم ٣/٦٤٦( ، والترمذي  ) ٣٩٤٩ رقم ٢/٤١٩( أخرجه أبو داود 

  )٢٠١١٠ رقم ٥/١٥( ، وأمحد  ) ٤٨٨١ ـ ٤٨٧٨ رقم ٥/١٣(  )) الكربى ((والنسائي يف 
وقد أعل هذا احلديث .  ن سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بهمن طرق عن محاد ب

  . بالتفرد واملخالفة
وقال .  )١( )) مل حيدث ذلك احلديث إال محاد بن سلمة وقد شك ((:  قال أبو داود

سألت حممداً عن هذا احلديث فلم يعرفه عن احلسن عن مسرة إال من حديث  ((:  الترمذي
  . )٢( )) ى عن قتادة عن احلسن عن عمر هذا احلديث أيضاًويرو:  قال.  محاد بن سلمة

  . )٣( )) ... هذا حديث ال نعرفه مسنداً إال من حديث محاد بن سلمة ((:  وقال الترمذي
فقد رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن .   قد خولفـ مع تفرده ـومحاد 

  .  )٤٨٨٥قم  ر٥/١٥ ( )) الكربى ((أخرجه النسائي يف .  مرسالً
 )) التلخيص ((ذكره ابن حجر يف .  وكذا رواه شعبة عن قتادة عن احلسن مرسالً

واتفاق شعبة وسعيد على أَنه مرسل يدل .  )) شعبة أحفظ من محاد ((:  وقال ) ٤/٢١٢ (
  . )٤( على وهم محاٍد يف رفعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ وذكره ـ ))  ا عن مسرة بن جندب ـ فيما حيسب محاد ـ قال قال رسول ((: ورد عند أيب داود     )١(

  .وهذا هو الشك الَّذي عناه . 
   ) .٥٦١: ص  ( )) العلل الكبري ((    )٢(
   ) .٣/٦٤٦ ( )) سنن الترمذي ((    )٣(
:  أخربنا ابن أيب خيثمة ـ فيما كتب إيلّ ـ قال (( ) : ٤/٦٤ ( )) اجلرح والتعديل ((قال ابن أيب حامت يف     )٤(

= 
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٨٥٥ 

:  وقال البيهقي.  )١( )) هذا عندي منكر ((:  وهلذا قال ابن املديين عن حديث محاد
واحلديث إذا انفرد به محاد بن سلمة مثّ يشك فيه مثّ خيالفه فيه من هو أحفظ منه وجب  ((

  . )٢( )) التوقف فيه

وذا يتبني أن هذا الشاهد ال يصح .  )٣( وأورد ابن القيم حلديث محاٍد هذا مخس علل
وهي خمتلف فيها عند أهل .  ويترجح أَنه من مراسيل احلسن.  مرفوعاً من حديث مسرة

  . )٤( العلم

وله طرق .   موقوفاًـ عنه ا رضي ـوللحديث طرق متعددة إىل عمر بن اخلطاب 
، تثبت أن له أصالً عن بعض الصحابة  )٥( مقطوعة عن جابر بن زيد وإبراهيم النخعي

  . والتابعني

sí†§a@aˆèi@ñŠà™@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

أنكره أمحد ورده رداً  ((:  فقد ذكره ابن حجر وقال:  مجع من النقّادهذا احلديث أعله 
وقال  ((:  وقال ابن القيم.  )٦( )) إن هذا كذب ملا كان خمطئا:  لو قال رجل:  شديداً وقال

هذا :  أحدمها.  اإلمام أمحد عن ضمرة ِإنه ثقة إال أَنه روى حديثني ليس هلما أصل
  . )٧( )) احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

أثبت الناس يف قتادة ابن أيب عروبة وهشام الدستوائي وشعبة فمن حدثك من : مسعت حيىي بن معني يقول 
 ) : ١/٥٠٨ ( )) شرح علل الترمذي ((وقال ابن رجب يف  . ))أن تسمعه من غريه هؤالء الثالثة فال تبايل 

   .)) أن محاد بن سلمة عندهم خيطئ يف حديث قتادة كثرياً )) التمييز ((وذكر مسلم يف كتاب  ((
   ) .١٤/٤٠٦(  للبيهقي )) معرفة السنن واآلثار ((    )١(
  .مه ميكن أن يعد تفسرياً للنكارة الواردة يف كالم ابن املديين أعاله وكال ) . ١٤/٤٠٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
تفرد محاد بن سلمة به : أحدمها :  هذا احلديث له مخس علل ((: وفيه قال  ) ٥/٤٠٧ ( )) ذيب السنن ((    )٣(

سله ومحاد وصله أنه قد اختلف فيه محاد وشعبة عن قتادة فشعبة أر: العلّة الثانية . فإنه مل حيدث به غريه 
  . وذكر بقيتها ))... وشعبة هو شعبة 

   ) .٢٨٩ ـ ١/٢٨٥(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
   ) .١٦ ـ ١٤/ ٥ ( )) الكربى ((ذكرها النسائي يف     )٥(
يف  ذكره أبو زرعة الدمشقي )) شديداً ((: ، وصدر هذا الكالم إىل قوله  )٤/٤٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(

   ) .١١٦٨ رقم ٢١٧: ص  ( ))تأرخيه  ((
   ) .٥/٤٠٩ ( )) ذيب السنن ((يف     )٧(
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٨٥٦ 

وهو حديث خطأ عند أهل .  ومل يتابع ضمرة على هذا احلديث ((:  لترمذيوقال ا
ال نعلم أن أحداً روى هذا احلديث عن سفيان غري ضمرة  ((:  وقال النسائي.  )١( )) احلديث

  . )٢( )) وهو حديث منكر

النَّهي َعْن  ((، واحملفوظ ذا اإلسناد حديث  فهذا وهم فاحش ((:  وقال البيهقي
  . )٣( )) ، وضمرة بن ربيعة مل حيتج به صاحبا الصحيح )) اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِهَبْيِع 

وقال مجع من احلفاظ دخل لضمرة حديث يف حديث وإمنا روى  ((:  وقال ابن حجر
  . )٤( )) )) النَّهي َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه ((الثوري ذا اإلسناد حديث 

: א

وسفيان الثوري إمام اعتىن الناس .  تفرد ضمرة براوية هذا احلديث عن سفيان  ـ ١
،  ؟ والتفرد مبثل هذا اإلسناد اجلليل مما يستنكر فأين أصحابه عن هذا احلديث.  حبديثه

إن هذا كذب ملا كان :  لو قال رجل ((:  ولعل هذا هو الَّذي دعا اإلمام أمحد إىل قوله
  . )٦( )) وهم فاحش ((:  ودعا البيهقي إىل القول بأنه.  )٥( )) خمطئا

 بن عمر ا  بن دينار وال من حديث عبدا هذا احلديث ال يعرف من حديث عبد  ـ ٢
  . )٧( )) ليس له أصل ((وهذا معىن قول أمحد .  إال من هذا الطَّريق

  . )٨( )) ...َالِء النَّهي َعْن َبْيِع اْلَو ((احملفوظ ذا اإلسناد حديث سفيان يف   ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٦٤٧ ( )) سنن الترمذي ((    )١(
   ) .٨٠٤( سبق ص     )٢(
   ) .١٤/٤٠٧ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٣(
   ) .٥/١٩٩ ( )) فتح الباري ((    )٤(
 ذكره أبو زرعة الدمشقي يف )) شديداً ((: ، وصدر هذا الكالم إىل قوله  )٤/٤٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(

   ) .١١٦٨ رقم ٢١٧: ص  ( ))تأرخيه  ((
   ) .١٤/٤٠٧ ( )) معرفة السنن واآلثار ((    )٦(
 ال نعرفه (( ) : ٣/٦٤٦ ( )) سننه ((ي يف وميكن أن يضاف أن قول الترمذ ) ٥/٤٠٩ ( )) ذيب السنن ((يف     )٧(

حديث ضمرة : يعين إعالل كل حديث مرفوع هلذا املنت ومن ذلك  . ))مسنداً إال من حديث محاد بن سلمة 
  .ابن ربيعة هذا 

   ) .١٥٠٦ رقم ٢/١١٤٥( ومسلم  ) ٦٣٧٥ رقم ٦/٢٤٨٢( أخرجه البخاري     )٨(
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٨٥٧ 

 ومراده أَنه ليس بالقوي ـ على ما قاله البيهقي ـأن ضمرة مل حيتج به صاحباً الصحيح   ـ ٤
 يبِن النذا األصل الَّذي مل يثبت مرفوعاً ع دهفال حيتمل تفر  .من غري هذا الطَّريق .  

ézz•@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

وشاهده .   شرط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث صحيح على ((:  فاحلاكم قال
  . )١( )) احلديث الصحيح احملفوظ عن مسرة بن جندب

وقد تعلل فيه .  فهذا خرب صحيح كل رواته ثقات تقوم به احلجة ((:  وقال ابن حزم
؟ ومىت  فكان ماذا إذا انفرد به:  فقلنا.  الطوائف املذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه

وكم خرب انفرد به راويه .  ة يف أن ال تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحدحلقتم باملعتزل
؟ فأما دعوى أَنه أخطأ فيه فباطل ألا دعوى بال برهان وهذا موضع قبل احلنيفيون  فقبلتموه

  . )٢( مثّ ذكر شاهده من حديث مسرة.  )) ... وقالوا به ومل يروا انفراد ضمرة به علَّة

تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة  ((:  )) أحكامه (( يف احلق وقال عبد
، وال إرسال من أرسله وال وقف  ، ال يضر انفراده به ، واحلديث صحيح إذا أسنده ثقة ثقة

ولو نظرنا األحاديث .  وهذا الَّذي قاله أبو حممد هو الصواب:  قال ابن القطَّان.  )) من وقفه
،   روي متصالً ومل يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسالً أو موقوفاً إال القليلمل جند منها ما

فجعل ذلك علَّة يف األخبار ال :  ، قال وذلك الشتهار احلديث وانتقاله على ألسنة الناس
  . )٣( )) معىن له

.  ، وقد صححه مجاعة فالصواب أن هذا احلديث ذا اإلسناد صحيح ((:  وقال األلباين
:   )١٠/٢٩٠ ( )) اجلوهر النقي ((سن ابن التركماين الرد على البيهقي فقال يف وقد أح

ليس انفراد ضمرة به دليالً على أَنه غري حمفوظ وال يوجب ذلك علَّة فيه ألنه من :  قلت ((
فال أدري .   واحلديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً وال يضره تفردهـالثِّقات املأمونني 

  . )٤( )) أين وهم يف هذا احلديث راويه كما زعم البيهقيمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٢١٤ ( )) املستدرك ((    )١(
   ) .٢٠٣ ـ ٩/٢٠٢ ( ))احمللَّى  ((    )٢(
   ) .٣/٢٧٩ ( )) نصب الراية ((    )٣(
   ) .٦/١٧٠ ( )) إرواء الغليل ((    )٤(
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٨٥٨ 

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . ، وراويه املتفرد به من الثِّقات املأمونني سالمة ظاهر إسناده  ـ ١

  . )١( ـ وسبق أَنه معلول ـورد له شاهد من حديث مسرة صححه احلاكم وابن حزم   ـ ٢

ß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛd Z@ @

، فحكى الترمذي والنسائي تفرده به فقال  هذا احلديث تفرد به ضمرة عن سفيان  ـ ١
وهو حديث خطأ عند أهل .  ومل يتابع ضمرة على هذا احلديث ((:  الترمذي
ال نعلم أن أحداً روى هذا احلديث عن سفيان غري  ((:  وقال النسائي.  )٢( )) احلديث

، ومل يقصدا  وظاهر أما ضمنا حكاية التفرد اإلعالل.  )٣( )) رضمرة وهو حديث منك
دد مبا يدل على الرفرما قرنا التد بداللة أد الوصف بالتفرو  )) خطأ ((من قوهلما .  جمر ،

  . )) منكر ((

،  ، وابن حزم احلاكم:  قبل هذا احلديث طائفة من احملدثني املتأخرين منهم  ـ ٢
بناء على .  ، واأللباين ، وابن التركماين ، وابن القطَّان الفاسي شبيلياحلق اإل وعبد

ومل يراعوا ما دلت .  صحة ظاهر إسناده وأضاف بعضهم أن له شاهداً من حديث مسرة
فدل هذا على أن هذه القرينة .  عليه قرينة التفرد من علَّة كما راعاها الترمذي والنسائي

  . يف كالم بعضهم ما يؤكد ذلكضعفت داللتها عندهم وورد 

وقد تعلل فيه الطوائف املذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ  ((:  فقد قال ابن حزم   
؟ ومىت حلقتم باملعتزلة يف أن ال تقبلوا ما رواه الواحد  فكان ماذا إذا انفرد به:  فقلنا.  فيه

  . )٤( )) ؟ وكم خرب انفرد به راويه فقبلتموه.  عن الواحد

ليس انفراد ضمرة به دليالً على أَنه غري حمفوظ وال يوجب  ((:  قال ابن التركماينو   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦/١٧٠ ( )) إرواء الغليل ((    )١(
   ) .٣/٦٤٧ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
   ) .٨٠٤( سبق ص     )٣(
وهذا يدل على أن التفرد عنده درجة واحدة ال خيتلف باختالف حال  ) . ٢٠٣ ـ ٩/٢٠٢ ( ))لَّى  احمل((    )٤(

وهو دليل . الراوي يف نفسه ، وحاله يف شيخه ، وطبقته ، وخمالفة غريه له ، ومنت احلديث الفرد ، وغريها 
  . الَّذين حيكمون القرائن وهي متعددة ظاهر أنه حيكم على الراوي حباله فقط خمالفاً يف ذلك أئمة هذا الشأن
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٨٥٩ 

 واحلديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً وال ـذلك علَّة فيه ألنه من الثِّقات املأمونني 
  . )١( )) يضره تفرده

ليه عند  كما كانت عـوال شك أن عدم إعمال هذه القرينة يف الداللة على العلّة    
 ينتج عنه اختالف يف موازين النقد تتأثر به نتيجة احلكم على احلديث قبوالً ـاملتقدمني 

  . كما حصل يف هذا احلديث.  ورداً

بداللة أن وثق ضمرة وأنكر عليه .  املنكر ال يشترط يف راويه الضعف عند أمحد  ـ ٣
  . مما يدل على أن املنكر عنده مبعىن اخلطأ.  )٢( حديثه هذا

، بل أنكره ألنه ليس له أصل من  مل ينكر اإلمام أمحد هذا احلديث رد التفرد  ـ ٤
ضمرة  ((:  ، وقد أشار إىل هذا يف قوله ، وال من حديث ابن عمر حديث سفيان الثوري

وهذا يدل على .  )٣( )) هذا احلديث:  أحدمها.  ثقة إال أَنه روى حديثني ليس هلما أصل
يكتفي يف حكمه على احلديث الفرد حبال الراوي بل ميتد نظره ليشمل أن اإلمام أمحد ال 
  . خمرج احلديث

،  تبني من هذا احلديث أثر الشاهد املعلول يف اختالف أهل العلم يف القبول والرد  ـ ٥
فاحلاكم وابن حزم استشهدا حبديث محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة 

ويترجح .   وتبني أَنه حديث معلول ال يصح مرفوعاً. مرفوعاً على صحة هذا احلديث
فلزم التدقيق يف طرق احلديث الفرد ال سيما إذا تتابع األئمة .  أَنه من مراسيل احلسن
  . األوائل على إعالله
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   ) .٦/١٧٠ ( )) إرواء الغليل ((    )١(
   ) .٥/٤٠٩ ( )) ذيب السنن ((يف     )٢(
   ) .٥/٤٠٩ ( )) ذيب السنن ((يف     )٣(



  

٨٦٠  

æìãbàrÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا :  ي قالأخربنا عمرو بن عل:   )١٢٨١ رقم ٤٣/ ٣ ( )) اتىب ((قال النسائي يف 

:   قالا حدثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد:  حدثنا أمين بن نابل قال:  أبو عاصم قال
:  ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َآَما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((

  .  احلديث)) ...لصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت ِبْسِم اللَِّه ، َوِباللَِّه ، التَِّحيَّاُت ِللَِّه ، َوا

ال نعلم أحداً تابع أمين بن نابل على هذه الرواية وأمين عندنا ال بأس به  ((:  وقال
تفرد به أمين بن نابل عن  ((:   )٢/١٨٠ ( )) الكربى ((وقال البيهقي يف  )١( )) واحلديث خطأ

  . )) أيب الزبري عن جابر

א א : א
خ ت س .  أمين بن نابل أبو عمران احلبشي املكي صدوق يهم من اخلامسة ((
  . )٣( صدوق إال أَنه يدلس:  وأبو الزبري )٢( )) ق

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) اتىب ((، والنسائي يف  ) ٢٧٧:  ص ( )) العلل ((احلديث أخرجه الترمذي يف 
من طريق معتمر بن  ) ١/٤٣٣ ( )) الكامل ((، وابن عدي يف  ) ١١٧٥ رقم ٢/٢٤٣ (

  . سليمان

وعنه رواه مسلم  ) ٣٠٠٣ رقم ٢/١٦٣ ( )) مصنفه ((وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبه يف 
  .  )١٨٩ ـ ١٨٨:  ص ( )) التمييز ((يف 

 سليمان بن حيان ـمن طريق أيب خالد  ) ١/٤٣٤ ( )) الكامل ((وأخرجه ابن عدي يف 
  . ـاألمحر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال نعلم :  وقرأت أنا خبط النسائي ((: هذا احلديث وقال  ) ٢/٢٨٨ ( )) حتفة األشراف ((وذكر املزي يف     )١(

   .))داً تابع أمين على هذا احلديث وخالفه الليث بن سعد يف إسناده وأمين عندنا ال بأس به واحلديث خطأ أح
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٨٦١ 

  .  )١٧٤١ رقم ٢٤٠:  ص ( )) مسنده ((لطيالسي يف وأخرجه أبو داود ا

 وسيأيت ـ.  من طريق بكر بن بكار ) ١/٢٩٦ ( )) مستدركه ((وأخرجه احلاكم يف 
  . حكمه عليه

عن أمين بن ) ، وبكر بن بكار  ، وأبو داود ، وأبو خالد ، ومعتمر أبو عاصم( كلهم 
  . نابل به

א W 
 يف رواية هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابر إال ما أخرجه مل يتابع أمين بن نابل أحد

من طريق محيد بن الربيع عن أيب عاصم عن ابن  ) ٢/٢٨١ ( )) الكامل ((ابن عدي يف 
 ُيَعلُِّمَنا َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  جريج وسفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر قال

 وليس ـ.  )) ...التَِّحيَّاُت ِللَِّه : َرَة ِمَن اْلُقْرآِن التََّشهَُّد َآَما ُيَعلُِّمَنا السُّو
  . وبا ابسم :  فيه

وهذا احلديث عن ابن جريج والثوري عن أيب الزبري باطالن ليس :  وقال ابن عدي
إمنا يروي أبو عاصم هذا احلديث عن أمين بن .  يرويهما عن أيب عاصم غري محيد بن الربيع

  .  عن جابرنابل عن أيب الزبري

وينبين على عدم صحة هذه املتابعة أن أمين .  )١( كان يسرق احلديث:  وقال عن محيد
  . ابن نابل تفرد ذا احلديث إذ أَنه ال يعرف من حديث جابر إال من هذا الطَّريق

الرمحن بن محيد  الليث بن سعد وعبد:  وقد شارك أمين يف رواية التشهد عن ابن الزبري
  . اسي إال أما خالفاه يف إسناده ومتنهالرو

: א

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد تابع أمين عليه الثوري  : )) علله (( وقال الدارقطين يف (( ) : ٢/٢٤٣( قال السيوطي يف شرحه للنسائي     )١(

 يرويه الثوري وابن جريج (( ) ٥/٨١/٢ ( )) علل الدارقطين ((والذي يف : قلت  . )) جريج عن أيب الزبري وابن
الثوري وابن جريج كالمها :  فقد تابع أمين عليه إمامان مها ((:  وقال ))وأمين بن نابل عن أيب الزبري عن جابر 

:  مثّ قال )) سعيد بن جبري وطاووس عن ابن عباس والرواية احملفوظة عن أيب الزبري عن... عن أيب الزبري 
وذا يكون ما نسبه السيوطي للدارقطين من ذكر  . ))وحديث ابن عباس أشبه بالصواب من حديث جابر  ((

  .للمتابعة إمنا هو قول مبتور ال يصح نقله على هذه الصفة 



æìãbàrÛaë@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٨٦٢ 

،  ) ٩٧٤ رقم ١/٣٢٠( ، وأبو داود  ) ٤٠٣ رقم ١/٣٠٢( فقد أخرجه مسلم 
من طريقه عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري وعن  ) ١١٧٤ رقم ٢/٢٤٢( والنسائي 

ُمَنا التََّشهَُّد َآَما  ُيَعلَِّآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:  طاووس عن ابن عباس أَنه قال
التَِّحيَّاُت اْلُمَباَرَآاُت الصََّلَواُت : ُيَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن ، َفَكاَن َيُقوُل 

  . )) ...الطَّيَِّباُت 

א  א : א

:  ص ( )) التمييز ((ويف  ) ٤٠٣ رقم ١/٣٠٣ ( )) صحيحه ((أخرجه مسلم يف 
  . مبثل إسناد الليث ولفظه ) ٥٩رقم ١٨٩

 وإمنا عن سعيد وطاووس ـ ال عن جابر ـ أن التشهد رواه أبو الزبري : فيتلخَّص من هذا
  . )١(  فظهرت خمالفة أمين يف إسناده ومتنه)) وبا ابسم  ((وليس فيه .  عن ابن عباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زاد ـ أي أمين ـ يف أول احلديث الَّذي (( :أن ابن حجر قال  ) ١/٣٩٤ ( )) ذيب التهذيب ((ورد يف     )١(

 وباهللا وقد رواه الليث وعمرو بن احلارث ابسم : رواه عن أيب الزبري عن طاووس عن ابن عباس يف التشهد 
 وهذا يفيد ـ لو صح ـ أن أمين بن نابل روى احلديث أيضاً عن أيب الزبري ))وغريمها عن أيب الزبري بدون هذا 

 ومل أجد رواية أمين عن أيب (( ) : ٢/٨٤( يف حاشية الترمذي : قال أمحد شاكر .  عباس عن طاووس عن ابن
عن أيب الزبري عن : الزبري عن طاووس عن ابن عباس فإن صح هذا النقل كان احلديث عند أمين بإسنادين 

احلديث ويدل هذا على حفظه وعدم اضطراب إسنادي . ، وعن أيب الزبري عن طاووس عن ابن عباس  جابر
:  يف الكالم على حديث أمين عن أيب الزبري عن جابر )) شرح سنن النسائي ((وقال السيوطي يف  . ))عليه 

 فهذه متابعة تصحح أيضاً ))قد تابع أمين عليه الثوري وابن جريج عن أيب الزبري : قال الدارقطين يف علله  ((
  .أهـ كالمه .  حديث أمين

بداللة أنه . ه ابن حجر من رواية أمين عن أيب الزبري عن طاووس إمنا هو سبق قلم يظهر يل أن ما ذكر: قلت     
 أمين بن نابل أخطأ يف إسناده وخالفه الليث ـ وهو من أوثق الناس يف (( ) : ١/٢٦٥ ( )) التلخيص ((قال يف 

لو وافقه يف إسناده ورواه  و))...  عن أيب الزبري عن طاووس وسعيد بن جبري عن ابن عباس ((: أيب الزبري فقال 
 فأبو الزبري إمنا حدث ((: وقال ابن حجر كذلك  . )) أخطأ يف إسناده ((: عن طاووس عن أيب الزبري مل يقل فيه 

 يعين بروايته عن ))به عن طاووس وسعيد بن جبري ال عن جابر ولكن أمين بن نابل كأنه سلك اجلادة فأخطأ 
أخطأ يف أحد إسناديه أو حنو : ه عنده عن أيب الزبري عن طاووس لقال ولو علم احلافظ ابن حجر أن. جابر 
وبالتايل ال يصح تقوية هذا احلديث مبا ذكره . مثّ إن متابعة الثوري وابن جريج سبق القول أا ال تصح . ذلك 

   .االشيخ أمحد شاكر رمحه 
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٨٦٣ 

אא W 
ِإنَّ  ((:   ما ورد يف حديث ابن الزبري قال)) وبا ابسم  ((ومن شواهد هذه اللفظة 

ِبْسِم اللَِّه َوِباللَِّه َخْيِر :  الَّذي َآاَن َيَتَشهَُّد ِبِه  اهللا َتَشهَُّد َرُسوِل
 رقم ٦/١٨٨ ( )) مسنده (( أخرجه البزار يف )) ...اَألْسَماِء ، التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت 

حدثنا :  من طريق ابن هليعة قال ) ٣١٤٠ رقم ٤/٩٧  ()) األوسط ((والطرباين يف  ) ٢٢٢٩
  .  وذكرهـ بن الزبري ا مسعت أبا الورد يقول مسعت عبد:  احلارث بن يزيد قال

 إال عن ابن وهذا احلديث ال نعلمه يروى ذا اللفظ يف تشهد النيب  ((:  قال البزار
 بن الزبري إال ذا ا يروى هذا عن عبدال  ((:  وقال الطرباين.  )) ... الزبري ذا اإلسناد

،  تفرد به ابن هليعة:  قال الطرباين ((:  وذكره ابن حجر وقال.  )) اإلسناد تفرد به ابن هليعة
  . )٢( مقبول:  وأبو الورد هو ابن مثامة )١( )) وهو ضعيف والسيما وقد خالف:  قلت

:   كان إذا تشهد قال أَنهووردت هذه اللفظة من حديث احلارث عن علي 
احلارث  ((:  وقال ) ٢٩٠٠ رقم ٢/١٨١ ( )) الكربى (( أخرجه البيهقي يف )) ا بسم ((
  . )) حيتج مبثله ال

 اتفق البخاري ومسلم على إخراج ما ورد ـ )٣( وقد ورد التشهد عن مجع من الصحابة
 ومل ـ )٦( وسى األشعريوأيب م )٥( وانفرد مسلم بإخراجه عن ابن عباس )٤( عن ابن مسعود

  . )) وبا ابسم  ((يرد عن أحد منهم ما يصح أن يكون شاهداً هلذه اللفظة 

sí†§a@aˆèi@Ýibã@åi@å¹c@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

.  هو غري حمفوظ ((:  قال البخاري.  تتابع مجع من األئمة على إعالل هذا احلديث
، والصحيح ما رواه الليث بن  لزبري عن جابر وهو خطأهكذا يقول أمين بن نابل عن أيب ا

الرمحن  وهكذا رواه عبد.  سعد عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري وطاووس عن ابن عباس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٢٦٨ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
  .وأبو الورد مل يتابع . واملقبول إذا مل يتابع ـ عند ابن حجر ـ يعد لني احلديث .  )) التقريب ((    )٢(
  .فقد ذكر من روى التشهد منهم وخرج أحاديثهم  ) ١/٢٦٦ ( )) التلخيص احلبري ((: ينظر     )٣(
   ) .٤٠٢ رقم ١/٣٠١ ( )) مسلم ((و  ) ٧٩٧ رقم ١/٢٨٦ ( )) البخاري ((    )٤(
   ) .٤٠٣ رقم ١/٣٠٢ ( )) مسلم ((    )٥(
   ) .٤٠٤ رقم ١/٣٠٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(



æìãbàrÛaë@ßb¨a@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٨٦٤ 

  . )١( )) ابن محيد الرواسي عن أيب الزبري مثل رواية الليث بن سعد

الرمحن بن محيد  وذكر رواية عبد.  وأخرج الترمذي حديث ابن عباس من طريق الليث
وروى أمين بن نابل املكي هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابر وهو  ((:  وقال
  . )٢( )) حمفوظ غري

ال نعلم أحداً تابع أمين على هذا احلديث وخالفه الليث بن سعد يف  ((:  وقال النسائي
  . )٣( )) إسناده وأمين عندنا ال بأس به واحلديث خطأ

 وذكره مثّ ـاألخبار املنقولة على الوهم يف اإلسناد واملنت مجيعاً ومن  ((:  وقال مسلم
الرمحن  فقد اتفق الليث وعبد ((:  الرمحن بن محيد وقال ساق بإسناده حديث الليث وعبد

 عند أهل ـوكل واحد من هذين ...  ابن محيد الرؤاسي عن أيب الزبري عن طاووس
 ابسم :  يذكر الليث يف روايته حني وصف التشهد أثبت يف الرواية من أمين ومل ـ احلديث

محن إياه   خبالف الليث وعبدـفلما بان الوهم يف حفظ أمين إلسناد احلديث .  وباـالر 
  . دخل الوهم أيضاً يف زيادته يف املنت فال يثبت ما زاد فيه

 مبا  من أوجه عدةً صحاح فلم يذكر يف شيء منه اوقد روي التشهد عن رسول 
 والزيادة يف األخبار ال يلزم إال عن )) ...ِبْسِم اللَِّه َوِباللَِّه  ((:  روى أمين يف روايته قوله

  . )٤( )) احلفاظ الَّذين مل يعثر عليهم الوهم يف حفظهم

خالف الناس ولو مل يكن إال حديث  ((:  واستفحشه منه الدارقطين فقال
  . )٧( وتبعه الذَّهيب )٦( تهوعده ابن عدي يف منكرا )٥( )) التشهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . وباهللا ابسم ( وليس فيه : أي  ) . ٢٧٧: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )١(
   ) .١/٨٣ ( )) سنن الترمذي ((    )٢(
  . ) ١( احلاشية رقم  ) . ٨١١( سبق ص     )٣(
ومع وضوح مراده فإن يف تركيب ) منهج النقد عند احملدثني لألعظمي :  ـ مع ١٨٩: ص  ( )) التمييز ((    )٤(

   .)) مل يعثر عليهم الوهم يف حفظهم ((: بعض مقاطع هذا الكالم شيء من التفكك كما يف قوله 
   ) .١/٢٦٦ ( )) التلخيص ((وذكره يف  ) ٢٨٦(  للدارقطين )) سؤاالت احلاكم ((    )٥(
.  هي من األحاديث اليت أخذت عليهم )) الكامل ((فاألحاديث اليت أوردها يف تراجم من أوردهم يف كتابه     )٦(

   .))...  وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله (( ) : ١/١ ( )) مقدمته ((وقد قال يف 
   ) .١/٢٨٤ ( )) ميزان االعتدال ((    )٧(
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٨٦٥ 

 ابسم  ((:  قوله عن جابر خطأ وال أعلم أحداً قال يف التشهد ((:  وقال محزة الكناين
١(  إال أمين)) وبا( .  

، ومل يذكر السماع يف  أحسن حديث أيب الزبري ما ذكر فيه مساعه ((:  احلق وقال عبد
، فأبو الزبري إمنا حدث به عن  لّة فيه من أيب الزبريليس الع ((:   فتعقبه ابن حجر بقوله)) هذا

  . )٣( )) ال عن جابر ولكن أمين بن نابل كأنه سلك اجلادة فأخطأ )٢( طاووس وسعيد بن جبري

א א : מ

 ال يعرف من حديث تفرد أمين بن نابل برواية هذا احلديث عن أيب الزبري عن جابر إذ  ـ ١
  . يف قوليهما )٥( ، ومحزة الكناين )٤( وإليه أشار النسائي.  جابر إال من هذا الطَّريق

فأبو الزبري رواه عن سعيد وطاووس عن ابن .  أن هذا خمالف للمعروف عن أيب الزبري  ـ ٢
وكل الرمحن بن محيد  الليث وعبد:  ورواه عن أيب الزبري ذا اإلسناد ثقتان مها.  عباس

  . ؟ فكيف وقد تتابعا.  واحٍد منهما أثبت من أمين بن نابل

أن التشهد ورد من عدة أوجه صحيحة عن مجع من الصحابة مل يذكر أحد منهم   ـ ٣
  .  من وجه يصح)) وبا ابسم  ((

  . أن رواية أيب الزبري عن جابر جادة مسلوكة تسبق إليها األلسن  ـ ٤

لقول بتوثيقه ليس بالقوي وقد ال حيتمل حاله مثل هذا  مع اـ أمين ـأن الراوي املتفرد   ـ ٥
ثقة :  وقال ابن املديين )٧( وابن معني )٦( فقد وثَّقه الثَّوري.  التفرد يف اإلسناد واملنت

وقال  )١( )) هؤالء قوم صاحلون ((:  وذكره أمحد مع غريه وقال.  )٨( وليس بالقوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(    ))١/٢٦٦( البن حجر  ( ))لخيص احلبري  الت. (   
  .أي عن ابن عباس ـ كما مر ـ     )٢(
   ) .١/٢٦٦ ( )) التلخيص احلبري ((    )٣(
   ) .٨١١( سبق ص     )٤(
   ) .١/٢٦٦( البن حجر  ( )) التلخيص احلبري ((    )٥(
   ) .٣٩٣/ ١ ( ))يب  ذيب التهذ((    )٦(
   ) .٧٦: ص  ( )) تأريخ الداِرمي ((    )٧(
   ) .١/٢٨٤(  للذَّهيب )) ميزان االعتدال ((    )٨(
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٨٦٦ 

وقال .  )٣( صدوق وإىل الضعف ما هو:  ن شيبةوقال يعقوب ب )٢( ال بأس به:  النسائي
،  ومل أر أحداً ضعفه ممن تكلم يف الرجال ((:  وقال ابن عدي.  )٤( شيخ:  أبو حامت

وأشار ابن حبان إىل أَنه ال حيتمل قبول ما .  )٥( )) وأرجو أن أحاديثه ال بأس ا صاحلة
والذي عندي تنكب حديثه ...   عليهكان خيطئ ويتفرد مبا ال يتابع ((:  تفرد به فقال

وقد راعى ابن حجر .  )٦( )) عند االحتجاج إال ما وافق الثِّقات أوىل من االحتجاج به
  . )٧( )) صدوق يهم ((:  هذا االختالف فيه فتوسط فيه وقال

ézz•ë@aˆç@érí†y@ÝjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë Z@ @

فأما الزيادة يف أول التشهد  ((:   )١/٢٦٦ ( )) املستدرك ((احلاكم فقد قال يف :  منهم
أمين بن  ((:  وقال...   وساق احلديثـ ))  فإنه صحيح من شرط البخاريوبا اباسم  ((

نابل ثقة قد احتج به البخاري (( قال عنهـ هاق بإسناده إىل ابن معني أَنوس   :)) ثقة ((  .
عة من احلفاظ هم أجل من احلاكم وهو مردود فقد ضعفه مجا ((:  وتعقبه النووي فقال

وقواه السيوطي .  )٨( )) ... وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي.  وأتقن
  . )٩( وأمحد شاكر

@éÛìjÓ@åöaŠÓëـïç@ŠèÄí@bàîÏ@ Z@ @

وقد ذكر أمحد .  ثقة راويه املتفرد على ما أشار إليه احلاكم يف قوله اآلنف الذكر  ـ ١
  . معرض تقويته هلذا احلديثشاكر قول احلاكم يف 

رأى أمحد شاكر أن أمين توبع يف روايته عن أيب الزبري عن جابر تابعه الثوري وابن   ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   ) .١/٣٩٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .٨١١( سبق ص     )٢(
   ) .١/٣٩٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢/٣١٩ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .١/٤٣٥ ( )) الكامل ((    )٥(
   ) .١/١٨٣ ( )) اروحني ((    )٦(
   .)) التقريب ((    )٧(
   ) .١/٤٢١ ( )) نصب الراية ((كما يف     )٨(
   ) .١( حاشية  ) ٨١٣( سبق ص     )٩(
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٨٦٧ 

  . )١( وقد سبق القول أا متابعة ال تصح.  جريج

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ى النسائي ومحزة الكناين هذا احلديث تفرد به أمين بن نابل وخالفه غريه فيه فحك  ـ ١
بداللة أما قرنا قوليهما مبا يدل .  تفرده به وضمناه اإلعالل وليس جمرد الوصف بالتفرد

  . فعلم أما استدال بالتفرد على العلّة.  على ذلك فقد تتابعا على القول بأنه خطأ

والعناية به كهذا ظهر أن من التفرد ما يستفحش السيما ما تتوافر الدواعي على نقله   ـ ٢
خالف الناس ولو مل يكن إال حديث  ((:  وإىل هذا أشار الدارقطين يف قوله.  احلديث
البخاري ومسلم والنسائي :  وهم.  وهلذا تتابع النقّاد على إعالله ورده )٢( )) التشهد

نه مع أَ.  احلق والذَّهيب وابن حجر والترمذي وابن عدي والدارقطين ومحزة الكناين وعبد
ولكن استفحاش غلطه الَّذي دل عليه تفرده وخمالفته غلب .  وثَّقه مجع من األئمة النقّاد

اوي قد يعارضها من القرائن ما هو أقوى .  على مراعاة من وثَّقهوهذا يدل أن ثقة الر
  . منها فريد ألجلها احلديث

بناء ثقة .  يوطي وأمحد شاكر، وقواه الس احلاكم:  ومع تتابع هؤالء األئمة فقد قبله  ـ ٣
،  وذا يتبني أن التصحيح على ظاهر اإلسناد يؤدي إىل قبول أحاديث معلولة.  راويه

والثِّقة إذا  ((:  على ما أشار إليه ابن حجر يف قوله.  ويتسبب يف تغيري السنن واألحكام
وق بنقله حدث باخلطأ فحمل عنه وهو ال يشعر أَنه خطأ يعمل به على الدوام للوث

  . )٣( )) فيكون سبباً للعمل مبا مل يقله الشرع
وأنه يفرق بني حاله يف .  ظهر أن توثيق الراوي وتقويته ال يعين قبول كل ما رواه  ـ ٤

ال  ((:  يؤخذ من قول النسائي.  جممل مروياته وحاله يف شيخ معني أو يف حديث معني
  . )٤( )) بأس به واحلديث خطأ

فحش قد يؤثر على حال الراوي املتفرد على ما يدل عليه قول أيب الوليد التفرد املست  ـ ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١( حاشية  ) ٨١٣( سبق دراستها ص     )١(
   ) .١/٢٦٦ ( )) التلخيص ((وذكره يف  ) ٢٨٦(  للدارقطين )) سؤاالت احلاكم ((    )٢(
   ) .١/٢٠٢ ( )) الفتح ((    )٣(
   ) .٨١١( سبق ص     )٤(
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٨٦٨ 

وثَّقه حيىي بن معني وغمزه غريه حبديثه عن أيب الزبري يف :  ا قال أبو عبد ((:  الباجي
  . )١( )) وبا ابسم :  التشهد

 له من  يعين إبطال ما وردـ إذا ثبت ـأن احلكم على حديث بأنه تفرد به فالن   ـ ٦
فابن عدي لعلمه بتفرد أمين عن أيب الزبري ذا .  املتابعات واحلكم عليها بالرد ضمناً

وهذا احلديث عن ابن  ((:  احلديث حكم على متابعة الثوري وابن جريج بالرد وقال
جريج والثوري عن أيب الزبري باطالن إمنا يروي أبو عاصم هذا احلديث عن أمين بن نابل 

ومن مل يراع ذلك ال يستبعد .  وهذا من فوائد العلم بالتفرد )٢( )) ري عن جابرعن أيب الزب
أن يعتد باملتابعات الضعيفة واملنقلبة عن أصل احلديث ورمبا نفى ا ما حكاه األئمة من 

كما فعل السيوطي حني نقل عن الدارقطين أَنه قال مبتابعة ابن جريج والثوري .  التفرد
وإثباما يتناىف مع تتابع .  مثل هاتني املتابعتني لو وجدتا ال ختفى على األئمةو.  ألمين

  . )٣( األئمة على رد هذا احلديث وإعالله
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   ) .١/٤٠٢ ( )) التعديل والتجريح ((    )١(
   ) .٨١٢( سبق ص     )٢(
 ـ أن استدراك السيوطي مبتابعة ابن جريج والثوري ألمين بن نابل على من سبق من ايظهر ـ والعلم عند     )٣(

أو أنه وقف على أقواهلم لكنه يرى ظاهر اإلسناد كافياً يف احلكم .  على أقواهلم األئمة ناجتة عن عدم وقوفه
بل الَّذي ينبغي أن ينظر يف أقوال األئمة املتقدمني وال حياد عنها إال بدليل . وكالمها ال ينبغي . على احلديث 

ي يف تصحيح احلديث ما مل مثّ إن صحة ظاهر اإلسناد ال تكف. سيما إذا تتابعوا ـ كما يف هذا احلديث ـ 
  .تنتف العلّة اليت غالباً ما يتفطن هلا األئمة املتقدمون وكثرياً ما يغفل عنها بعض املتأخرين 



  

٨٦٩  

æìãbàrÛaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
 ا عبيدحدثنا أمحد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا :   )٨٣٣ رقم ١/٢٧٢( ابن ماجه قال 

ُقْل َيا َأيَُّها :  َيْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب َآاَن النَِّبيُّ  (( : العن نافع عن ابن عمر ق
 ـتفرد به حفص بن غياث عنه  ((:   قال الدارقطين)) ، َوُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد اْلَكاِفُروَن

تفرد به أمحد :  قال الدارقطين ((:  وقال احلافظ ابن حجر.  )١( ))  بن عمرا عن عبيد:  أي
  . )٢( )) حفصعن 

א א : א
أمحد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة  ((

وقال ابن أيب حامت حمله .  )٤( قال النسائي ال بأس به )٣( )) ت ق.  مات سنة مثان ومخسني
وبقية .  )٦(  يف اآلخرثقة فقيه تغري حفظه قليالً:  حفص بن غياث:  وشيخه.  )٥( الصدق

  . )٧( رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

مل أقف على من خرجه إال ما رواه اخلطيب البغدادي بسنده إىل عمر بن حممد بن نصر 
، وأمحد بن  حدثكم إبراهيم بن محاد:  وقرأت على أيب احلسن الدارقطين:  الكاغدي قال

أخربنا أمحد بن بديل حدثنا :   الوكيل قالواا حممد بن إمساعيل األدمي وأمحد بن عبد
 ـ يعين الرازي ـذكرت هذا احلديث أليب زرعة :   قال النضرـ وذكره ـحفص بن غياث 

:  قال الربقاين قال لنا الدارقطين.  شر له:  قال.  ابن بديل:  ؟ قلت من حدثك به:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٢٩٦ رقم ٣/٤٦٧(  ـ )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )١(
   .ا حفص تفرد به عن عبيدو ال تنايف بني القولني فبديل تفرد به عن حفص و ) ١/١٨(  )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .١/١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .١/١٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
   .)) املرجع نفسه ((    )٧(
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٨٧٠ 

  . )١( ا تفرد به حفص بن غياث عن عبيد
אאא W 

مل أقف على من تابع أمحد بن بديل عن حفص بن غياث وال من تابع حفصاً عن 
 ـومل أقف عليه من حديث ابن عمر وال من حديث غريه من الصحابة .   بن عمرا عبيد

  .  عنهمارضي 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

من حدثك  ((:   فقالـالرازي  ـذكرت هذا احلديث أليب زرعة :  سبق أن النضر قال
والدارقطين .  وقوله متضمن إنكاره هلذا احلديث.  )٢( شر له:  ابن بديل قال:  ؟ قلت به

  . )٣( حكى تفرده به

يروي عن حفص بن غياث  ((:  وينطبق على هذا احلديث قول ابن عدي عن ابن بديل
وذكر ...  ومما أنكر عليه (( : وقال اخلطيب البغدادي عن ابن بديل.  )٤( )) وغريه مناكري
  . )٥( )) هذا احلديث

: א

أن أمحد بن بديل ال حتتمل حاله تفرده ذا األصل فهو ليس بالقوي قال عنه ابن   ـ ١
:  وقال ابن عقدة.  حمله الصدق:  ، وقال ابن أيب حامت ال بأس به:  قال النسائي ((:  حجر
 بن سليمان وداود بن حيىي ال ا د بن عبد إبراهيم بن إسحاق الصواف وحممرأيت

مستقيم :   وقال)) الثِّقات (( وذكره ابن حبان يف...  لني:  وقال الدارقطينيرضونه 
  . )٦( )) احلديث

وأنكر ت عليه  )١( ويدلّس )٧( حفص بن غياث متكلم يف حفظه:  أن شيخ ابن بديل  ـ ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٢٧٢ ( )) ذيب الكمال ((    )١(
   ) .٨٢٠( سبق ص     )٢(
   ) .٨٢٠( سبق ص     )٣(
   ) .١/١٨٦ ( )) الكامل ((    )٤(
   ) .١/٢٧١ ( )) ذيب الكمال ((    )٥(
   ) .١/١٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .٢/٤١٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٧(
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٨٧١ 

ثه هذا الَّذي رواه عنه أمحد بن بديل وحدي.  )٢( ))  بن عمرا أحاديث رواها عن عبيد
وعليه فال يؤمن أن يكون الوهم .  )٣(  كما قال الدارقطينـ ا هو مما تفرد به عن عبيد
  . فيه من حفص بن غياث

 بن عمر عن نافع عن ابن عمر من األسانيد اجلليلة الَّيت يعتىن ا أن طريق عبيد  ـ ٣
 إال حفص مثّ ال يرويه عن حفص ا عن عبيدباألحاديث الواردة منها فكيف ال يرويه 

  . ؟ إال أمحد بن بديل

@òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßـ@éàØy@¿@åßë@ـ Z@ @

هذا احلديث تفرد به راويه مع عدم املخالفة وأنكره عليه أبو زرعة الرازي وغريه   ـ ١
مثل هذا التفرد ذه السنة من مثل هذا الطَّريق حلال راويه ال رد التفرد فإنه ال حيتمل 

  . اجلليل
 الَّذي ـفتفرد الراوي .  أثر التفرد على الراوي نفسه:  ظهر من دراسة هذا احلديث  ـ ٢

 حبديث ال يعرف له أصل من غري هذا الطَّريق يؤثر على ـيف مثل حال أمحد بن بديل 
وكلما .  )) شر له ((:   وهذا معىن قول أيب زرعةراويه فيزداد بروايته له ضعفاً إىل ضعفه
  . ، وازداد ا ضعفاً ازدادت أفراده كلما ازدادت النكارة عليه

السيما إذا .  تفرد الراوي الصدوق الَّذي له أوهام يشبه تفرد الضعيف يف عدم القبول  ـ ٣
.  من طريق مشهوراحتف بقرائن أخرى للرد كأن يتفرد بسنة تتوافر الدواعي على نقلها 

كحال أمحد بن بديل يف رواية هذا احلديث عن .  أو يرويه من طريق عهد عليه فيه اخلطأ
وذا نعلم أن احلكم على احلديث .   عن نافع عن ابن عمرا حفص بن غياث عن عبيد

هج بالقبول مبجرد أن راويه مقبول وبقطع النظر عن القرائن احملتفة بالرواية ال يتفق مع من
  . )٤( األئمة املتقدمني يف احلكم على احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .١٩٤١ رقم ٢/١٨٤(  لإلمام أمحد )) العلل ومعرفة الرجال ((    )١(
   ) .٢/٤١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٨٢٠( سبق ص     )٣(
وكثرياً ما يقال عن ما . وهذا املسلك سار عليه بعض طلبة العلم ويكثر يف غري املختصني يف السنة وعلومها     )٤(

واحلق أن حديث الراوي الصدوق منه الصحيح ومنه .  مطرد حسن وذلك بشكل: رواه الراوي الصدوق بأنه 
= 
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٨٧٢ 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
  .إذ لكل حديث مالبساته . وهي كثرية . وال مييز ذلك بالسند وحده بل بالقرائن املصاحبة . الضعيف 



  

٨٧٣  

æìãbàrÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
 حدثنا إبراهيم ا العزيز بن عبد حدثنا عبد:   )٥٧٢١ رقم ٥/٢٢٥٤( قال البخاري 

مسعت أبا :   قالا ابن جعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سامل بن عبد
ُآلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى ِإالَّ اْلُمَجاِهِريَن ،  ((:   يقول ال مسعت رسو:  هريرة يقول

َوِإنَّ ِمَن اْلُمَجاَهَرِة َأْن َيْعَمَل الرَُّجُل ِباللَّْيِل َعَمًال ُثمَّ ُيْصِبَح َوَقْد َسَتَرُه 
ْسُتُرُه َربُُّه َعِمْلُت اْلَباِرَحَة َآَذا َوَآَذا ، َوَقْد َباَت َي! َيا ُفالُن : اللَُّه َفَيُقوَل 

   .)) َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِسْتَر اللَِّه َعْنُه

 بثالثة ـ أي الزهري ـوقد تفرد عن عمه  ((:  قال الذَّهيب يف ترمجة ابن أخي الزهري
  . )٢( وقاله كذلك ابن حجر.  )١( )) ... كل أميت معاىف إىل ااهرين ((:  أحاديث

א א : א
)) د بن عبدحمم بن مسلم الزهري املدين ابن أخي الزهري صدوق له أوهام من ا 

  . )٤( وبقية رواته ثقات )٣( )) ع.  السابعة مات سنة اثنتني ومخسني وقيل بعدها

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

،   )٤/٨٩ ( )) الضعفاء ((، والعقيلي يف   )٢٢٩٠ رقم ٤/٢٢٩١( أخرجه مسلم 
  . من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ) ١٨٠٩٠ رقم ٨/٥٣٤ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 

  . عن ابن أخي الزهري به) إبراهيم بن جعد ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ( كالمها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأنه عليه الصالة والسالم كان يأكل بكفه كلها ، وأن أبا هريرة ((: وتتمة كالمه  ) ٣/٥٩٢ ( )) امليزان ((    )١(

 ، واستقرضوا عليه ، ااشتروا على : والرابع . كل ما هو آت قريب ال بعد ملا هو آت : كان إذا خطب قال 
   .))لكنه عن الواقدي عنه 

   ) .٩/٢٨٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
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٨٧٤ 

אאא W 
  . مل يتابع ابن أخي الزهري عن الزهري أحد فيما وقفت عليه

ورواه عن الزهري مباشرة إال أن مبشر اً السعيدي أخذه عن ابن أخي الزهري وأسقطه 
بعدما أخرج حديثه هذا يف  )١( قاله العقيلي.  فظهر كأنه تابع ابن أخي الزهري عليه

وال له  ((:  وقال.  من طريق أيب بكر بن عياش عن مبشر به ) ٢٣٥،  ٤/٨٩ ( )) الضعفاء ((
مبشر  ((:  )) امليزان ((وقال الذَّهيب يف .  ))  ذكر يف طبقات أصحاب الزهريـ أي مبشر ـ

وذا يكون هذا احلديث .  )٢( )) عن الزهري ال يعرف وعنه أبو بكر بن عياش.  السعيدي
 لعدم صحة ـ كما قال الذَّهيب وابن حجر ـقد تفرد به ابن أخي الزهري عن عمه الزهري 

  . متابعة مبشر السعيدي له

البخاري وهو حديث وورد يف األمر بالستر حديث ليس على شرط  ((:  وقال ابن حجر
 عنها فمن أمل بشيء منها فليستتر ااجتنبوا هذه القاذورات الَّيت ى  ((:  ابن عمر رفعه

  . )٥( من مرسل زيد بن أسلم )٤( وهو يف املوطأ )٣(  أخرجه احلاكم)) ابستر 

َع َآَنَفُه َيْدُنو َأَحُدُآْم ِمْن َربِِّه َحتَّى َيَض ((:  ويف معناه حديث ابن عمر مرفوعاً
: َفُيَقرُِّرُه ُثمَّ َيُقوُل ... َنَعْم : َعِمْلَت َآَذا َوَآَذا ؟ َفَيُقوُل :  َعَلْيِه َفَيُقوُل

 وقد أخرجه )) ، َفَأَنا َأْغِفُرَها َلَك اْلَيْوَم ِإنِّي َسَتْرُت َعَلْيَك ِفي الدُّْنَيا
ستر املؤمن على : (  ب حتت باـ حديث الباب ـالبخاري عقيب حديث ابن أخي الزهري 

  . وكأنه يشري إىل أما يف نفس املعىن )٦( )نفسه 

sí†§a@aˆèi@éäÇ@ðŠçŒÛa@ïc@åia@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

ظهر أن هذا احلديث تفرد به ابن أخي الزهري عنه ومل يتابع متابعة صحيحة وليس له 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بنحوه     )١(
)٣/٤٣٤(     )٢. (   
  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : وقال  ) ٤/٢٤٤ ( ))رك  املستد((    )٣(
   ) .٢/٨٢٥( برواية حيىي بن حيىي     )٤(
روي : ونقل عن الشافعي أنه قال  ) ٨/٥٣٥ ( )) الكربى ((وقد أخرجه البيهقي يف  ) ١٠/٥٠١ ( )) الفتح ((    )٥(

  .أعرفه ـ وذكره ـ  حديث معروف عندنا وهو غري متصل اإلسناد فيما  اعن رسول 
   ) .٥٧٢١ رقم ٥/٢٢٥٤( البخاري     )٦(
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٨٧٥ 

ن أخي الزهري ثالثة أحاديث مل روى اب ((:  وقد أعله العقيلي بقوله.  شاهد صحيح بلفظه
  . )١( وذكر هذا احلديث.  جند هلا أصالً عند الطبقة األوىل وال الثانية وال الثالثة

: א

والزهري أحد .  ومل يتابع على ذلك.  تفرد ابن أخي الزهري بروايته عن الزهري  ـ ١
مل جند هلا  ((:  يف قول العقيليالرواة املكثرين الَّذين اعتين جبمع حديثهم وإليه اإلشارة 

  . )) ... أصالً

أن الراوي املتفرد ليس بالقوي فيمن تفرد عنه وهو معدود من الطبقة الثانية الَّذين مل   ـ ٢
  . )٢( ـ على ما قاله حممد بن حيىي ـيسلموا من ضعف 

 ابن فكيف ينفرد به.  إسناد جليل يعتىن مبثله:  )الزهري عن سامل عن أيب هريرة (   ـ ٣
  . )٣( ؟ أخي الزهري وحده دون بقية أصحاب الزهري

ïÜí@b½@ÙÛ‡@ÝÈÛë@sí†§a@aˆç@áÜßë@ð‰b‚jÛa@|z•ë Z@ @

  . )٥( والرجل أعلم حبديث أهل بيته.  )٤( أن الراوي املتفرد من آل الزهري وزوج ابنته  ـ ١

وقد أعقبه .  ومع كونه ليس بالقوي فإن حديثه هذا الَّذي تفرد به له شواهد  ـ ٢
  . )٦( البخاري مبا يشهد لصحة معناه

  . )٧( أَنه من أحاديث اآلداب الَّيت قد يتسامح يف روايتها  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٩ ـ ٤/٨٨( الضعفاء     )١(
)٢(     هريينظر يف بيان حال ابن أخي الز)) هذيبذيب الت (( ) ٢٨٠ ـ ٩/٢٧٨. (   
بتها منكرة عن أن تكون مع غرا: األوىل .  وكثرة الغرائب إمنا تضر الراوي يف أحد حالني ((: قال املعلمي     )٣(

 ((: ينظر  . ))أن يكون مع كثرة غرائبه غري معروف بكثرة الطلب : الثانية . شيوخ ثقات بأسانيد جيدة 
  .وهذا احلديث ينطبق عليه احلال األوىل  ) . ١/١٠٤ ( ))التنكيل 

)٤(     هريينظر . وابنته هي أم احلجاج بنت الز :)) هذيبذيب الت (( ) ٩/٢٧٩. (   
   ) .٢/٦٠٦ ( )) النكت ((    )٥(
   ) .٨٢٤( ص     )٦(
 كتاب ((وهو يف مسلم يف  . )) كتاب األدب ((وقد أورده البخاري يف  ) ٢/٩١(  للخطيب )) اجلامع ((    )٧(

   .))الزهد والرقائق 



aë@ÉibŞÛa@sí†§aæìãbàrÛ: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــ

  

٨٧٦ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، وليس يف  هذا احلديث تفرد به ابن أخي الزهري وليس هو بالقوي عن الزهري  ـ ١
فأخرجه البخاري ومسلم مما .  صحة معناهمعناه ما يستنكر بل قد ورد له ما يشهد ل

.  يدل على أما يقبالن ما تفرد به الراوي ولو مل يتابع إذا حفت بروايته قرائن القبول
وإيراد البخاري ما يشهد ملعناه عقبه دليل على أَنه يقوي احلديث الفرد الَّذي مل تتبين 

  . ن شواهدعلته والذي يرويه الراوي املتكلم فيه مبا له م

 )) وهذه الثالثة أحاديث مل يتابع ابن أخي الزهري عليها أحد ((:  قال العقيلي  ـ ٢
  . )١( منها وذكره

وال جيزم بذلك الحتمال أن حال املتفرد .  فظاهر قوله أَنه يعل هذا احلديث بالتفرد   
ار أصحاب الزهري وهذا هو األظهر بداللة أَنه أشار إىل أن كب.  ال حتتمل عنده التفرد

وهذا متضمن لقرينتني من .  والطبقة الَّيت تليها ومن يلوم ليس عندهم هذا احلديث
أن :  الثانية.  أن الزهري ممن اعتىن الناس حبديثه فيستغرب التفرد عنه:  قرائن الرد مها

  . وهو إعالل مستقيم.  املتفرد ليس من كبار أصحابه

  .  نقد حديث الراوي املتفرد على ما أشار إليه العقيليأمهية علم الطبقات يف  ـ ٣

ظهر اثر حال الراوي غري القوي يف اختالف النقّاد يف احلكم على ما تفرد به   ـ ٤
  .  ورداً قبوالً

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/٩٠(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(



  

٨٧٧  

æìãbàrÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
 ا حدثنا خالد بن عبد.  حدثنا قتيبة:   )١٣٦٩ رقم ٣/٦٥١( قال الترمذي 

:   اقال رسول :  امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر قال  عن عبدالواسطي
 ِإَذا َآاَن َطِريُقُهَما ـ ُيْنَتَظُر ِبِه َوِإْن َآاَن َغاِئًبا ـاْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه  ((

  . )) َواِحًدا

يب امللك بن أ ، وال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري عبد هذا حديث غريب ((:  وقال
امللك بن أيب سليمان من أجل هذا  وقد تكلم شعبة يف عبد.  سليمان عن عطاء عن جابر

امللك هو ثقة مأمون عند أهل احلديث ال نعلم أحداً تكلم فيه غري شعبة من  وعبد.  احلديث
  . )) أجل هذا احلديث

א א : א
 له أوهام من اخلامسة مات سنة ، صدوق ميسرة العرزمي:  امللك بن أيب سليمان عبد ((

ويظهر بتتبع كالم أهل العلم فيه أَنه قريب مما قاله فيه .  )١(  )٤خت م .  مخس وأربعني
فقد قال عنه سفيان .  )) ثقة مأمون عند أهل احلديث ((:  الترمذي أعاله حيث قال

:  وقال )٤( أمحدووثَّقه  )٣( وكان شعبة يعجب من حفظه.  )٢( )) ذاك ميزان ((:  الثوري
ثقة ثبت  ((:  وقال عنه العجلي.  )٧( والنسائي )٦( ووثَّقه ابن معني )٥( )) كان من احلفاظ ((

وذا يظهر أن حاله ال يرتل  )٩( )) أحد الثِّقات املشهورين ((:  وقال الذَّهيب )٨( )) يف احلديث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٥/٣٦٦(  البن أيب حامت )) اجلرح والتعديل ((    )٢(
   ) .١٨/٣٢٤(  للمزي )) ذيب الكمال ((    )٣(
   ) .٨٥٧ رقم ١/٤١٠ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٤(
   ) .١٢٦٤ رقم ١/٥٣٥ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٥/٣٦٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
   ) .١٨/٣٢٨ ( )) ذيب الكمال ((    )٧(
   ) .١٠٣٢ رقم ٣٠٩: ص  ( )) تأريخ الثِّقات ((    )٨(
   ) .٢/٦٥٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )٩(
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٨٧٨ 

  . )١( ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال:  وشيخه عطاء.  عن الثِّقة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق خالد بن  ) ٥٧٠:  ص ( )) العلل الكبري ((احلديث أخرجه الترمذي يف 
 ٢/٣٠٨(  وعنه أبو داود ـ ) ١٤٢٣٦ رقم ٣/٣٠٣(  الواسطي وأخرجه أمحد ا عبد
أمحد ( كالمها .  عن عثمان بن شيبة ) ٢٤٩٤ رقم ٢/٨٣٣( وابن ماجه  ) ٣٥١٨ رقم

  . )) ... أحق بشفعة جاره ((:  بلفظعن هشيم ) وعثمان 

عن حممد بن املثىن عن حيىي بن  ) ١١٧١٤ رقم ١٠/٣٦٥ ( )) الكربى ((والنسائي يف 
  . مثل لفظ هشيم.  سعيد

عن هشام الدستوائي مثل لفظ  ) ١٦٧٧ رقم ٢٣٤:  ص( وأبو داود الطيالسي 
  . هشيم

اجلار  ((:  كيع ثنا شعبة بلفظمن طريق و ) ٥/٣٠٣ ( )) الكامل ((وأخرجه ابن عدي يف 
  .  )٣/٦٥٢ ( )) سننه (( وذكر الترمذي هذا الطَّريق يف )) ... أحق بسقبه

َقَضى  (( بن إدريس ا من طريق عبد ) ٥/٣٠٣( وأخرجه ابن عدي أيضاً فيه 
  .  ومل يقل للجار)) ... الشُّْفَعَة للرَُّجِل اللَِّه  َرُسوُل

عن )  بن إدريس ا ، وحيىي بن سعيد وشعبة وعبد خالد الواسطي وهشيم( كلهم 
  . امللك بن أيب سليمان عن عطاء به عبد

א W 
 فيما ـامللك بن أيب سليمان يف رواية هذا احلديث ذا اللفظ عن عطاء أحد  مل يتابع عبد

  : وقد شارك عطاء يف رواية هذا احلديث عن جابر.   فتأكد تفرده به عنهـوقفت عليه 

  . أبو الزبري املكي  ـ ١

  . الرمحن وأبو سلمة بن عبد  ـ ٢

   .)) الشُّْفَعُة ِفيَما َلْم ُيْقَسْم ((وجعال .  إال أما خالفاه يف لفظه

 ِبالشُّْفَعِة ِفي َقَضى َرُسوُل اللَِّه  ((:  أما حديث أيب الزبري عن جابر فلفظه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
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٨٧٩ 

 َيِحلُّ َلُه َأْن َيِبيَع َحتَّى ُيْؤِذَن ُآلِّ ِشْرَآٍة َلْم ُتْقَسْم َرْبَعٍة َأْو َحاِئٍط ال
َشِريَكُه ، َفِإْن َشاَء َأَخَذ َوِإْن َشاَء َتَرَك ، َفِإَذا َباَع َوَلْم ُيْؤِذْنُه َفُهَو َأَحقُّ 

من حديث ابن جريج وأيب خيثمة زهري  ) ١٦٠٨ رقم ٣/١٢٢٩( أخرجه مسلم .  )) ِبِه
  . )١(  وألفاظهم متقاربةـبن معاوية 

 ِبالشُّْفَعِة ِفي َقَضى َرُسوُل اللَِّه  ((:  ديث أيب سلمة عن جابر بلفظوح
 )) ُآلِّ َما َلْم ُيْقَسْم ، َفِإَذا َوَقَعِت اْلُحُدوُد َوُصرَِّفِت الطُُّرُق َفَال ُشْفَعَة

  . وغريه ) ٢١٣٨ رقم ٧٨٧/ ٢( أخرجه البخاري 

قال .  ي أيب الزبري وأيب سلمةامللك عن عطاء خمالفاً حلديث وذا يكون حديث عبد
 ـ وهو من احلفاظ ـ، وروى أبو الزبري  وأبو سلمة من احلفاظ ((:  الشافعي مشرياً إىل ذلك

فكان أوىل األحاديث أن ...  امللك عن جابر ما يوافق قول أيب سلمة وخيالف ما روى عبد
، وأعرفها يف الفرق بني املقاسم  يب ، وأبينها لفظاً عِن الن يؤخذ به عندنا ألنه أثبتها إسناداً

  . )٢( )) وغري املقاسم

وعلى هذا فالشفعة الَّيت وردت عن جابر وصحت من حديثه إمنا هي للشريك غري 
  . امللك وخمالفته ملا هو معروف من حديث جابر فصح تفرد عبد.  املقاسم

אא W 
  : حديث الباب متكون من شطرين

  : فهذا له شواهد كثرية منها.  )) اْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه ((:  لهقو: الشطر اَألول 
ويف  )٣( )) اْلَجاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبِه ((:   اقال رسول :  حديث أيب رافع قال  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من طريق حسني بن واقد عن أيب الزبري عن جابر  ) ٤٧٠٥ رقم ٧/٣٢ ( )) الكربى ((وأخرج النسائي يف     )١(

ابن جريج وأبو خيثمة : وهذا خمالف ملا رواه عن أيب الزبري  . )) بالشفعة واجلوار  ا قضى رسول ((: قال 
 قد (( ) : ٧/٣٢١( مثّ هي ليست صرحية قال السندي يف حاشيته على النسائي . ومها أثبت من حسني . 

  . ))وار وال للنايف  أي ومراعاة اجلوار فال يكون فيه دليل ملثبت الشفعة باجل)) واجلوار ((يكون معىن قوله 
  ) . ٢٢٣: ص  ( )) اختالف احلديث ((    )٢(
سِقبت الدار أو :  يقال ((: وقال  ) ٢/٣٧٧ ( )) النهاية ((يف األصل هو القرب قاله ابن األثري يف  : السقبو    )٣(

اجلار أحق أي أن . وحيتج ذا احلديث من أوجب الشفعة للجار وإن مل يكن مقامساً . أي قربت . أسبقت 
. فإن الشريك يسمى جاراً . ومن مل يثبتها للجار تأول اجلار على الشريك . بالشفعة من الَّذي ليس جبار 

  . ))وحيتمل أن يكون أراد أنه أحق بالرب واملعونة بسبب قربه من جاره 
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٨٨٠ 

  . )) ِبَصَقِبِه ((لفظ 
من طرق عن  )١( وغريه ) ٦٥٧٩ ـ ٦٥٧٦ رقم ٦/٢٥٥٩( أخرجه البخاري    

 ويف بعض ـيسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع به سفيان عن إبراهيم بن م
  . قصة طرقه

َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ  ((:   اقال رسول :  حديث قتادة عن احلسن عن مسرة قال  ـ ٢
  . )) ِبالدَّاِر

  : رواه عن قتادة مجع من أصحابه منهم

  )١٣٦٨ رقم ٣/٦٥٠( أخرجه الترمذي .  ـ وهذا لفظه ــ سعيد بن أيب عروبة 
  . حديث مسرة حديث حسن صحيح:  وقال

  .  )٢٠١٤٣ رقم ٥/١٨(  أخرجه أمحد ـ بلفظه ــ وهشام الدستوائي 

 )) َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبَداِر اْلَجاِر َأِو اَألْرِض ((:   ولفظهــ وشعبة بن احلجاج 
  .  )٣٥١٧ رقم ٢/٣٠٨( أخرجه أبو داود 

  . امللك بن أيب سليمان عن عطاء  عبدوذا يكون هذا الشطر قد صح من غري حديث

 ))  ِإَذا َآاَن َطِريُقُهَما َواِحًداـُيْنَتَظُر ِبِه َوِإْن َآاَن َغاِئًبا  ((:  الشطر الثَّاين
  . فهذا مل أقف له على ما يشهد له

امللك بن أيب سليمان ثقة مأمون تفرد حبديث الباب عن   أن عبد: وملخص القول
اْلَجاُر  ((: وشطر احلديث اَألول .  الف للمعروف من حديث جابروهذا احلديث خم.  عطاء

أما شطره الثَّاين فليس له ما .   ورد له ما يشهد له من غري حديث جابر)) َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه
امللك تفرد به تفرداً مطلقاً  فيصح القول أن عبد.  يشهد له ال من حديث جابر وال من غريه

وال يبعد أن يكون هذا املقطع من احلديث أكثر يف النكارة .   إال من طريقهإذ أَنه ال يعرف
فاملقطع اَألول ال يعرف من حديث جابر ويعرف عن غريه والثَّاين ال . من املقطع اَألول 

  . يعرف بتة إال من هذا الطَّريق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٩٨ رقم ٢/٨٣٤( وابن ماجه  ) ٤٧٠٢ رقم ٧/٣٢٠( أخرجه كذلك النسائي     )١(
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٨٨١ 

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . ا احلديث وإنكاره واختلفت ألفاظهم يف ذلكتتابع مجع من أهل العلم على إعالل هذ

  . وهو من أوائل من تكلم فيه.  )١( )) مثلُ هذا وهم ((:  قال شعبة  ـ ١

امللك روى حديثاً آخر مثل حديث  لو أن عبد ((:  مسعت شعبة يقول:  وقال وكيع   
امللك عن عطاء  قال شعبة يف حديث عبد:  وقال أمحد.  )٢( )) الشفعة لطرحت حديثه

  . )٣( )) أخر مثل هذا ودمر ((:   يف الشفعة للجارجابر عِن النيب عن 

امللك بن أيب  لو روى عبد ((:  وقال أبو قدامة مسعت حيىي بن سعيد القطَّان يقول  ـ ٢
  . )٤( )) سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه

وروى أبو الزبري وهو ...  خناف أن ال يكون هذا احلديث حمفوظاً ((:  وقال الشافعي  ـ ٣
  . )٥( )) ... امللك من احلفاظ عن جابر ما يوافق قول أيب سلمة وخيالف ما روى عبد

ال شفعة إال .  ليس العمل على هذا ((:  وقال )٦( )) هذا حديث منكر ((:  وقال أمحد  ـ ٤
  . )٧( )) خلليط

 أيب سليمان وهو امللك بن ال أعلم أحداً رواه عن عطاء غري عبد ((:  وقال البخاري  ـ ٥
 يبِن الند به ويروى عن جابر عحديثه الَّذي تفر٨( ))  خالف هذا( .  

א מ א : א

امللك برواية هذا احلديث عن عطاء عن جابر مبا ال يعرف من حديث  تفرد عبد  ـ ١
  . ، والبخاري شعبة:  وقد أشار إىل هذه القرينة.  جابر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٣٢(  للعقيلي ))لضعفاء  ا((    )١(
   ) .٥/٣٠٢(  البن عدي )) الكامل ((    )٢(
   ) .١/٥٤٥(  ـ ا لإلمام أمحد ـ برواية عبد )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٣(
  .مبقارنة قول القطان هذا بقول شيخه شعبة أعاله يظهر توافقهما  ) ٥/٣٠٢ ( )) الكامل ((    )٤(
   ) .٢٢٠: ص  ( )) اختالف احلديث ((    )٥(
   ) .٢/٨١ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٦(
   ) .٦/٣٤٥(  البن عبد اهلادي )) التنقيح ((    )٧(
   ) .٥٧١: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٨(
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٨٨٢ 

  . ، والبخاري خالفة وقد أشار إليها الشافعيامل  ـ ٢

  . وقد أشار إليها اإلمام أمحد.  ليس عليه العمل  ـ ٣

امللك بن أيب سليمان متكلم يف روايته يف اجلملة فقد قال حيىي  أن راويه املتفرد به عبد  ـ ٤
 ، وموصل مقطع يوصله.  امللك بن أيب سليمان فيه شيء كان عبد ((:  ابن سعيد القطَّان

أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها  ((:  وقال اإلمام أمحد.  )١( )) يقطعه
  . )٢( )) غريه

:  قلت ألمحد:  قال أبو داود.  ومتكلم يف خصوص روايته عن شيخه عطاء  ـ ٥
؟ قال نعم وكان من أحفظ أهل  خيطئ:  قلت.  ثقة:  ؟ قال امللك بن أيب سليمان عبد ((

  . )٣( )) حاديث عن عطاءالكوفة إال أَنه رفع أ

وقد أشار .  أن من قرائن رده أن شعبة تكلم فيه وهو إمام ناقد يقلد ويتبع يف أقواله  ـ ٦
امللك بن  وقد تكلم شعبة يف عبد ((:  الترمذي يف قوله:  إىل أثر كالمه على هذا احلديث
علماً بأنه .  )٤( )) ال نعلم أحداً تكلم فيه غري شعبة...  أيب سليمان من أجل هذا احلديث

وحيمل قوله على أَنه توبع على قوله ألنَّ الترمذي نفسه .  تكلم فيه كثري منهم غريه
وطعن من  ((:  وقال ابن عبد اهلادي.  )٥( حكى عن البخاري إعالله بالتفرد واملخالفة

  . )٦( )) طعن فيه إمنا هو إتباعاً لشعبة

قال .  ر قال به بعض املكينيأن القول بثبوت الشفعة للجا:  ميكن أن يضاف  ـ ٧
إن عمر بن :  قلت لطاووس:  الرزاق أخربنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال عبد
.  )٧( ال اجلار أحق:   فقال طاووس)) إذا ضربت احلدود فال شفعة ((:  العزيز كتبه عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/٣٢(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )١(
   ) .١/٣٣٣(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
وال أدري قصد هذا احلديث وحده أو أنه عرف برفع  ) . ٣٥٨ رقم ٢٩٦: ص  ( ))ت أيب داود  سؤاال((    )٣(

  .هذا احلديث وأحاديث أخرى 
   ) .٣/٦٥٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
   ) .٥٧١: ص (  للترمذي )) العلل الكبري ((    )٥(
  ) . ـ مع التحقيق ٦/٣٤٥ ( )) التنقيح ((    )٦(
   ) .١٤٣٩٥ رقم ٨/٨٠ ( ))زاق  مصنف عبد الر((    )٧(
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٨٨٣ 

ه عنه عن امللك فرفع فال يبعد أن يكون هذا هو رأي عطاء مقطوعاً عليه أخطأ فيه عبد
أو أن .   من وصله للمقطوعـ أعاله ـجابر وهذا يوافق ما وصفه به ابن القطَّان وأمحد 

امللك كله مرفوعاً وإىل هذا أشار  صدره مرفوع وأدرج معه عطاء ما ليس منه فظنه عبد
  . )١( )) امللك يف احلديث وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد ((:  املنذري يف قوله

،  ، والترمذي ابن معني:  وهم.  لعلم من قواه وأن راويه يحتمل منه هذا التَّفّردومن أهل ا
  . ، واأللباين ، وابن القيم ، وابن عبد اهلادي وابن تيمية

، وقد أنكره الناس عليه  امللك هو حديث مل حيدث به أحد إال عبد ((:  قال ابن معني
  . )٢( )) ... امللك ثقة صدوق ال يرد على مثله ولكن عبد

وال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري  )٣( هذا حديث غريب ((:  وقال الترمذي
امللك هو ثقة مأمون عند أهل  وعبد...  امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر عبد

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً فإذا قدم ...  احلديث
  . )٤( )) ول ذلكفله الشفعة وإن تطا

امللك حديث صحيح  وأعلم أن حديث عبد ((:  وقال ابن عبد اهلادي )٥( وقواه ابن تيمية
إذا كان طريقهما  ((امللك  وال منافاة بينه وبني رواية جابر املشهورة فإن يف حديث عبد

...   وحديث جابر املشهور مل ينف فيه استحقاق الشفعة إال بشرط تصرف امللك)) واحد
إذا اشترك اجلاران يف املنافع كالبئر أو السطح أو الطَّريق فاجلار أحق بشفعة جاره :  قولفن
 وإذا مل يشتركا يف شيء من املنافع فال شفعة حلديث جابر ـامللك  كحديث عبد ـ

،  امللك ثقة مأمون فإن عبد.  امللك امللك ال يقدح يف عبد وطعن شعبة يف عبد...  املشهور
، وإمنا كان  ن احلذاق يف الفقه ليجمع بني األحاديث إذا ظهر تعارضهاوشعبة مل يكن م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/١٧١ ( )) خمتصر سنن أيب داود ((    )١(
   ) .٦/٣٩٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   .)) حسن غريب (( ) : ٢/٢٢٩ ( )) حتفة األشراف ((يف     )٣(
   ) .٣/٦٥٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٤(
 فإذا قضى ا ـ أي ((: ء عن جابر هذا وقال فقد ذكر حديث عطا ) ٣٠/٣٨٣ ( )) جمموع الفتاوى ((    )٥(

وظاهر قوله هذا  . ))بالشفعة ـ لالشتراك يف الطريق فألن يقضي ا لالشتراك يف رقبة امللك أوىل وأحرى 
  .قبول احلديث الحتجاجه به 
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٨٨٤ 

، وقد احتج مسلم يف صحيحه  ، وطعن من طَعن فيه إمنا هو اتباعاً لشعبة إماماً يف احلفظ
 وحيىي بن ـ، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري وقد وثَّقه اإلمام أمحد  امللك بعبد

  . )١( )) ... معني والنسائي وغريهم

ومل يرو ما  ((:  امللك وقال فأثىن على عبد.  وأسهب ابن القيم يف إثبات هذا احلديث
، وحلديث مسرة  خيالف الثِّقات بل روايته موافقة حلديث أيب رافع الَّذي أخرجه البخاري

امللك  فأي مطعن على عبد...  فجابر ثالث ثالثة يف هذا احلديث.  الَّذي صححه الترمذي
؟ والذين ردوا حديثه ظنوا أَنه   مجاعة من الصحابةة حديث قد رواه عِن النيب يف رواي

الشُّْفَعُة ِفيَما َلْم ُيْقَسْم ، َفِإَذا  ((معارض حلديث جابر الَّذي رواه أبو سلمة عنه 
.  هما ويف احلقيقة ال تعارض بين)) َوَقَعِت اْلُحُدوُد َوُصرَِّفِت الطُُّرُق ؛ َفَال ُشْفَعَة

،  ، وتصريف الطرق فإن منطوق حديث أيب سلمة انتفاء الشفعة عند متيز احلدود
إثبات الشفعة باجلوار عند :  امللك واختصاص كل ذي ملك بطريق ومنطوق حديث عبد

، فمفهومه موافق ملنطوق  انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق:  االشتراك يف الطَّريق ومفهومه
  . )٢( )) بري ومنطوقه غري معارض لهحديث أيب سلمة وأيب الز

  . )٣( )) صحيح ((:  وقال األلباين

ïmŁa@¿@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓ@æc@õüûç@âý×@åß@ŠèÄíë Z@ @

 فإنه حيتمل مثل هذا التفرد كما هو ظاهر قول ابن ـ وإن تفرد به ـامللك  أن عبد  ـ ١
  . معني والترمذي

  . كره الترمذي على ما ذـ )٤( أن هذا احلديث عليه العمل  ـ ٢

 فهذا يترتل )) الشُّْفَعُة ِفيَما َلْم ُيْقَسْم ((:  أَنه ال ينايف رواية جابر املشهورة  ـ ٣
  . على معىن وهذا على معىن آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ مع التحقيق ٦/٣٤٥ ( )) التنقيح ((    )١(
   ) .٥/١٦٧ ( )) ذيب السنن ((    )٢(
   ) .٥/٣٧٨ ( ))واء الغليل  إر((    )٣(
وال تنايف بني القولني فإن عليه العمل عند بعضهم وليس عليه . ليس عليه العمل : سبق أن اإلمام أمحد قال     )٤(

   ) .٣/٦٥٣ ( )) سننه ((وقد فصل الترمذي القول فيمن أخذ به ومن رده يف . العمل عند آخرين 
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٨٨٥ 

وطعنه نتج عن تومهه املعارضة ومل يكن من احلذاق .  أَنه مل يطعن يف راويه إال شعبة  ـ ٤
  . وتوبع على قوله.  يف الفقه حبيث يتمكن من اجلمع بني األحاديث

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

لو أن  ((:  أن تفرد الراوي الثِّقة منه ما يستفحش على ما يفهم من قول شعبة  ـ ١
وقال مثله تلميذه .  )١( )) امللك روى حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه عبد

  . تفرد ليس على درجة واحدة وإمنا بعضه أشد من بعضوعليه فال.  )٢( ابن القطَّان

التفرد من قرائن الرد وقد يعارض مبا هو أقوى منه فتضعف داللة هذه القرينة عند   ـ ٢
،  امللك هو حديث مل حيدث به أحد إال عبد ((:  يؤخذ هذا من قول ابن معني.  الناقد

ومن .  )٣( )) ...  يرد على مثلهامللك ثقة صدوق ال وقد أنكره الناس عليه ولكن عبد
امللك  وال نعلم أحداً روى هذا احلديث غري عبد )٤( هذا حديث غريب ((:  قول الترمذي

امللك هو ثقة مأمون عند أهل  وعبد...  ابن أيب سليمان عن عطاء عن جابر
ويف هذين النصني دليل على أن منهجهما النقدي يقوم على إعمال .  )٥( )) ... احلديث

  . لقرائن يف القبول والردا

، تدل على أمهية املتابعة يف  )٦( )) لو كان شيئاً يقويه ((:  حكاية شعبة للتفرد يف قوله  ـ ٣
  . فإنه يتقوى ا.  قبول احلديث الفرد

املنكر عند اإلمام أمحد ال يشترط فيه أن يكون راويه ضعيفاً أو خمالفاً ملن هو أوىل منه   ـ ٤
على رواية الثِّقة ولو مل خيالف إذا بان له خطؤه أو ترجح عنده بداللة بل يطلقه كذلك 

  . )٧( أَنه قال عن هذا الراوي املتفرد بأنه ثقة وأنكر حديثه هذا عليه

:  قلت ألمحد:  ويؤخذ هذا من قول أيب داود.  ليس من حد الثِّقة أن ال خيطئ  ـ ٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥/٣٠٢(  البن عدي )) الكامل ((    )١(
  .مبقارنة قول القطان هذا بقول شيخه شعبة أعاله يظهر توافقهما  ) ٥/٣٠٢ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .٦/٣٩٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   .)) حسن غريب (( ) : ٢/٢٢٩ ( )) حتفة األشراف ((يف     )٤(
   ) .٣/٦٥٢ ( )) سنن الترمذي ((    )٥(
   . )٥/٣٠٣(  البن عدي )) الكامل ((    )٦(
   ) .٨٣٢( سبق ص     )٧(
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٨٨٦ 
نعم وكان من أحفظ :  ؟ قال خيطئ:  قلت.  ثقة:  ؟ قال امللك بن أيب سليمان عبد ((

وهذا ينقض قول من يقول بقبول ما .  )١( )) أهل الكوفة إال أَنه رفع أحاديث عن عطاء
  . تفرد به الثِّقة مطلقاً

إذا كان يف احلديث أكثر من راٍو متفرد فإن احلمل إمنا يكون على املتفرد األضعف   ـ ٦
 ذا ـأن هذا احلديث تفرد بروايته :  يان ذلكوب.  عند من يعل احلديث ذا التفرد

الرمحن  اللفظ عطاء بن أيب رباح وخالف يف ذلك أبا الزبري املكي وأبو سلمة بن عبد
وعلى هذا فعطاء تفرد .  اللذين روياه عن جابر وأثبتا الشفعة للشريك غري املقاسم

، وظهر أَنه  عطاء أيضاًامللك بن أيب سليمان مل يتابع يف روايته عن  وعبد.  وخالف
فاحتمل أن يكون .  فنسب إىل التفرد واملخالفة.  خالف ما عرف من حديث جابر

امللك إذ ليس تفرد أحدمها وخمالفته بأشد  الواهم فيه عطاًء واحتمل أن يكون الواهم عبد
عرفة امللك ألمكن م ولو روى هذا احلديث عن عطاء غري عبد.  من تفرد وخمالفة اآلخر

  . من الواهم ولكن مل يروه أحد غريه

 إىل ـولعله مرد ذلك .  ومع هذا مل أقف على من جعل احلمل فيه على عطاء ممن أعله
امللك بن أيب سليمان الَّذي محل تبعة   من أن عطاء أجل يف نفوسهم من عبدـما ذكرنا 

  . التفرد واملخالفة

ملَ يف هذا احلديث ينبغي أن ال جيعل كله ويقتضي التجرد يف البحث أن نشري إىل أن احلَ
  : امللك بن أيب سليمان ؛ ألنَّ احتمال خطأ عطاء ال يزال قائماً دل عليه أمور على عبد

  . تفرده  ـ ١

  . خمالفته  ـ ٢

أَنه ال يبعد أن يكون رواه عن راٍو ضعيف فأسقطه إذ قد روى األثرم عن أمحد ما   ـ ٣
  . رح يف هذا احلديث بالسماع من جابرومل يص.  )٢( يدل على أَنه كان يدلس

فال يستبعد أن يكون .  )٣( مثّ ِإنه بآخره قد تغري فتركه ابن جريج وقيس بن سعد  ـ ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥٨ رقم ٢٩٦: ص  ( )) سؤاالت أيب داود ((    )١(
   ) .٧/٢٠٣ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٧/٢٠٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
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٨٨٧ 

 ومعلوم أن التغري ال حيصل دفعة واحدة بل ـامللك منه بعد حصول التغري  مسعه عبد
  . وقد ال يتفطن له يف مراحله األوىل.  حيصل بالتدريج

بدليل .  امللك ثقة حافظ وظهر من حاله أَنه متأكد من روايته عبديضاف إىل هذا أن   ـ ٥
  . )١( أَنه أنكر عليه حديثه فلم يرجع حتى ترك شعبة حديثه من أجل ذلك

اختلف نظر ابن القيم عن نظر الشافعي والبخاري يف معىن املخالفة الَّيت اقترنت   ـ ٦
امللك للمروي عن  ظرا إىل خمالفة عبدفالشافعي والبخاري ن.  بالتفرد يف هذا احلديث

وابن القيم رد هذه املخالفة ودفعها وأضعفها .  جابر مما رواه أبو الزبري وأبو سلمة
:  وهنا يقال.  )) ومل يرو ما خيالف الثِّقات بل روايته موافقة حلديث أيب رافع ((:  بقوله

؟ إذ هو  لف املعروف عن جابرليس الشأن أن يوافق حديث أيب رافع بل الشأن كيف خا
مثّ ال ميتنع .  فهو ال يعرف من حديث جابر وإن عرف من حديث غريه.  راوي حديثه

وصحة احلديث عن أيب رافع .  أن تكون علته أَنه اشتبه عليه حديث رافع حبديث جابر
خالفة ال يلزم منها صحته عن جابر فكان منهج البخاري والشافعي يف نظرمها ملدلول امل

  . اوالعلم عند .  أدق منها عند ابن القيم فيما ظهر يل
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   ) .٥/٣٠٢(  البن عدي )) الكامل ((    )١(



  

٨٨٨  

æìãbàrÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
حدثين عبد القدوس بن :   )٦٤٣٧ رقم ٦/٢٥٠١ ( )) صحيحه ((يف :  قال البخاري

 بن أيب ا حممد حدثين عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا مهام بن حيىي حدثنا إسحاق بن عبد
:  َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل ُآْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ  ((:   قال أنس بن مالك طلحة عن
َوَلْم َيْسَأْلُه َعْنُه : َقاَل . ِإنِّي َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ ! اللَِّه  َيا َرُسوَل

 ِبيُّ  ، َفَلمَّا َقَضى النََّوَحَضَرِت الصََّالُة َفَصلَّى َمَع النَِّبيِّ : ، َقاَل 
ِإنِّي َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْم ! َيا َرُسوَل اللَِّه : الصََّالَة َقاَم ِإَلْيِه الرَُّجُل َفَقاَل 

: َنَعْم ، َقاَل : َأَلْيَس َقْد َصلَّْيَت َمَعَنا ؟ َقاَل : َقاَل . ِفيَّ ِآَتاَب اللَِّه 
   .)) َحدََّك: اللََّه َقْد َغَفَر َلَك َذْنَبَك ، َأْو َقاَل  َفِإنَّ

  . )٢( حجر وكذا احلافظ ابن.  )١( وقد أشار احلافظ ابن رجب إىل أن عمرو بن عاصم تفرد به

א א : א
، صدوق يف  ، أبو عثمان البصري  الكاليب القيسيا عمرو بن عاصم بن عبيد ((

.  )٤( ثقة:  بن معنيقال ا )٣( )) ع.  حفظه شيء من صغار التاسعة مات سنة ثالث عشرة
  . )٥( وبقية رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

والبيهقي يف .  عن احلسن بن علي احللواين ) ٢٧٦٤ رقم ٤/٢١١٧( أخرجه مسلم 
احلسن ( من طريق عبد القدوس بن حممد كالمها  ) ١٨١١١٤ رقم ٨/٥٤٠ ( )) الكربى ((

 عمرو بن عاصم رواه عن مهام وورد أن.  عن عمرو بن عاصم به) ابن علي وعبد القدوس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٤٥٣ ( ))  شرح علل الترمذي((    )١(
   ) .١٢/١٣٧ ( )) فتح الباري ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .٢/٥٠٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
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٨٨٩ 

  . )١( ومحاد بن سلمة عن إسحاق

אאא W 
  . اجلبار سليمانُ بن عبد:  وقد تابع عمرو بن عاصم

 الصفار ثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ثنا سليمان ا أخربنا أبو عبد:  أخرجه احلاكم فقال
 بن أيب طلحة عن ا ال حدثنا إسحاق بن عبداجلبار ثنا مهام ومحاد بن سلمة قا ابن عبد
َأَصْبُت َحدًّا ! َيا َرُسوَل اللَِّه :  َفَقاَل َجاَء َرُجٌل ِإلى النَّبيِّ  ((:  أنس قال

وسليمان .  )٢( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  وذكره وقال )) ...
  . )٣( صدوق:  اجلبار بن عبد

ومل .   ختلو من غرابة لكوا مل يتداوهلا أهل العلم ومل يروها غري احلاكموهذه املتابعة ال
 يف دفع قول من أنكر هذا ـ لو صحت ـيشر إليها ابن رجب وال ابن حجر مع أمهيتها 

  . احلديث

 بن ا  مرسالً عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد)) مصنفه ((الرزاق يف  وقد رواه عبد
َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي َأَصْبُت :  َفَقال ًال َجاَء ِإَلى النَّبيِّ َأنَّ َرُج ((أيب طلحة 

  . )٤(  وذكره)) ... َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ

  . )٦( وابن مسعود )٥( وقد ورد للحديث شاهدان عن أيب أمامة

sí†§a@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

ن عاصم عن مهام ومحاد بن سألت أيب عن حديث رواه عمرو ب ((:  قال ابن أيب حامت
َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ  ((:   بن أيب طلحة عن أنس قالا سلمة عن إسحاق بن عبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ـ الدباسي ١٣٦٤ رقم ٢/١٥٩ ( )) علل احلديث ((    )١(
   ) .٤/٢٥٣ ( )) املستدرك ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
)٤(    ))اق  مصن١٨٩٤٠ رقم ١٠/٢٣٠ ( ))ف عبد الرز. (   
 ١/١٦٠( ، وابن خزمية  ) ٢٢١١٥ رقم ٥/٢٥١( وأمحد  ) ٢٧٦٥ رقم ٤/٢١١٧( أخرجه مسلم     )٥(

   ) .١٧٢٧ رقم ٥/١٥( ، وابن حبان  ) ٣١١ رقم
  .وغريه  ) ٢٧٦٣ رقم ٤/٢١١٥( أخرجه مسلم     )٦(
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٨٩٠ 

...  ((وذكره  .  

  . )١( )) هذا حديث باطل ذا اإلسناد:  قال أيب

، وهو عندي وهم من عمرو بن  هذا عندي حديث منكر ((:  وقال الربدجيي
  . )٢( )) عاصم

åöaŠÔÛasí†§a@aˆç@…‰@bèîÜÇ@i@Ûa@ Z@ @

مل يظهر يف كالم أيب حامت وال الربدجيي ما ميكن اعتباره قرينة للرد بنيا حكمهما   ـ ١
:  إال أن احلافظ ابن رجب التمس ما ميكن أن يعد سبباً هلذه النكارة عندمها وهو.  عليها

 الصحيحني من هذا وهذا احلديث خمرج يف ((:  فقال.  أن راويه ال حيتمل هذا التفرد
، فهذا شاهد  ، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أيب أمامة عِن النيب  الوجه

حلديث أنس ولعل أبا حامت والربدجيي إمنا أنكرا احلديث ألنَّ عمرو بن عاصم ليس هو 
ره وما ذك:  قلت.  )٣( ))  أعلموا.  عندمها يف حمل من حيتمل تفرده مبثل هذا اإلسناد

:  وقال ابن سعد.  ثقة:  قال ابن معني ((:  فقد قال ابن حجر.  ابن رجب متوجه
لوال فرقي من :  وقال بندار...  ال أنشط حلديثه:  وقال اآلجري عن أيب داود.  صاحل

وذكره ابن حبان .  ليس به بأس:  وقال النسائي.  آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه
  . )٤( )) ... )) الثِّقات ((يف 

أَنه ال حيتمل :  ، فال ببعيد من قال وذا يتبني أَنه مع القول بتوثيقه ليس بالقوي   
  . تفرده

ثقة رمبا  ((يضاف إىل حال عمرو بن عاصم حالُ شيخه مهام بن حيىي العوذي فإنه   ـ ٢
وقد تكلم فيه أبو حامت والربدجيي اللذان أنكرا حديثه هذا فقال فيه .  )٥( )) وهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيتمل أنه أنكر إضافة ) ذا اإلسناد : ( وقوله ) . اسي  ـ الدب١٣٦٤ رقم ٢/١٥٩ ( )) علل احلديث ((    )١(

ومل يرد يف كالمه ما يترجح به أحد . وحيتمل أنه أنكره من حديث عمرو بن عاصم . محاد يف إسناده إىل مهام 
  .االحتمالني 

   ) .١/٤٥٢(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٢(
   ) .٤٥٣ ـ ١/٤٥٢(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٥٩ ـ ٨/٥٨ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   .)) التقريب ((    )٥(
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٨٩١ 

مهام صدوق يكتب  ((:  وقال الربدجيي.  )١( )) ثقة صدوق يف حفظه شيء ((:  امتح أبو
  . )٢( )) حديثه وال حيتج به

 ا الرزاق عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد ميكن القول بأن هذا احلديث رواه عبد  ـ ٣
  . )٣( ابن أيب طلحة مرسالً

:  حجر فيما ورد عنه يف قوله البخاري ومسلم واحلاكم ، وهو ظاهر قول ابن :وقد قبله 
يف صحة هذا اخلرب مع كون الشيخني اتفقا عليه  )٤( وقد طعن احلافظ أبو بكر الربدجيي ((

كان حيىي بن سعيد ال يرضاه  )٥( فقال هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم مع أن مهاماً
م وأما إطالقه مل يبني وجه الوه:  )ابن حجر ( قلت .  أمثل منه )٦( أبان العطار:  ويقول

كونه منكراً فعلى طريقته يف تسمية ما يتفرد به الراوي منكراً إذا مل يكن له متابع لكن جياب 
بأنه وإن مل يوجد هلمام وال لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أيب أمامة الَّذي 

  . )٧( )) أشرت إليه ومن مثّ أخرجه مسلم عقبه

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  . )٨( والراوي املتفرد من رجال الشيخني.  سنادهصحة ظاهر إ  ـ ١

  . )٩( وورد له شاهدان عن أيب أمامة وابن مسعود  ـ ٢

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ومل يرد ما يدل .  مل يتبني أن أبا حامت والربدجيي أنكرا هذا احلديث بسبب التفرد  ـ ١
  . عليه من قوليهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/١٠٩ ( )) اجلرح والتعديل ((    )١(
   ) .١١/٧٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١٨٩٤٠ رقم ١٠/٢٣٠ ( )) مصنف عبد الرزاق ((    )٣(
  . وهو تصحيف )) الربزجني ((يف املطبوع     )٤(
  .مهام هو ابن حيي وهو شيخ عمرو بن عاصم يف هذا احلديث     )٥(
  .ثقة له أفراد  : )) التقريب ((أبان العطار قال عنه يف     )٦(
   ) .١٢/١٣٧ ( )) فتح الباري ((    )٧(
   ) .٤٤٣: ص (  البن خلفون )) املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ((    )٨(
   ) .٨٣٩( سبق ص     )٩(
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٨٩٢ 

ا احلديث أن املنكر عند أيب حامت والربدجيي هو ما أخطأ فيه الراوي أو ما تبني من هذ  ـ ٢
،  )) وهو باطل ذا اإلسناد ((:  بداللة أن أبا حامت قال عنه.  يترجح أَنه أخطأ فيه

.  والباطل والوهم مبعىن اخلطأ.  )) هو عندي وهم من عمرو بن عاصم ((:  والربدجيي قال
  .  عليه بتفرد من ال حيتمل حاله تفردهوال يبعد أم استدال

كونه منكراً فعلى طريقته يف تسمية ) أي الربدجيي ( وأما إطالقه  ((:  قول ابن حجر  ـ ٣
 من )) املنكر ((مل يتبني أَنه أطلق .  )١( )) ... ما يتفرد به الراوي منكراً إذا مل يكن له متابع

قه على بابه مريداً بذلك إعالله بداللة أَنه قرنه بل أطل.  باب التسمية ملا مل يتابع عليه
  . )٢( )) ... هو عندي وهم ((:  بقوله

ظهر أن البخاري ومسلم يقبالن ما تفرد به الثِّقة وإن مل يتابع إذا حفت خبربه قرائن   ـ ٤
  . )٣( القبول

قبوالً ظهر أثر حال الراوي غري القوي يف اختالف األئمة يف احلكم على ما تفرد به   ـ ٥
  . وردا

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٢/١٣٧ ( )) فتح الباري ((    )١(
وهذا قد تردد يف كالم ابن حجر أن املنكر قد أطلقه مجع من النقّاد ومنهم الربدجيي على جمرد التفرد املطلق     )٢(

رد سواء تفرد به  مذهب الربدجيي أن املنكر هو الف(( ) ٤٧٨: ص  ( )) هدي الساري ((يف : ومن ذلك قوله 
   .)) جرحاً بيناً كيف وقد وثقه حيىي بن معني )) منكر احلديث ((ثقة أو غري ثقة فال يكون قوله 

قال بعد أن ذكر أن حيىي القطان وأمحد والربدجيي ال تزول  ) ١/٤٥٦(  البن رجب )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
خني واألكثرين فيدل على خالف هذا وأن ما رواه الثِّقة عن وأما تصرف الشي: ( املتابعة عندهم إال باملتابعة 

تبني من خالل هذا البحث أن القطان وأمحد والربدجيي ال : قلت ) . الثِّقة إىل منتهاه وليس له علَّة فليس مبنكر 
عالقة احلديث : ( ينظر . خيتلفون عن غريهم من األئمة يف هذا وأم يقبلون ما تفرد به الثِّقة ، وإن مل يتابع 

   ) .٥٩ص ( يف الدراسة النظرية ) املنكر باحلديث الفرد 



  

٨٩٣  

æìÈnÛa@sí†§a@ @
حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا :   )٤٢٣ رقم ٢/٢٨٧: (  قال الترمذي

عمرو بن عاصم حدثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن يك عن أيب هريرة 
 َفْلُيَصلِِّهَما َبْعَد َما َمْن َلْم ُيَصلِّ َرْآَعَتِي اْلَفْجِر ؛ ((:   اقال رسول :  قال

  . )) َتْطُلُع الشَّْمُس

هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أَنه فعله  ((:  وقال
وبه يقول سفيان الثوري وابن املبارك والشافعي .  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم

  . وأمحد وإسحاق

احلديث عن مهام ذا اإلسناد حنو هذا إال عمرو بن وال نعلم أحداً روى هذا :  وقال
  . )) عاصم الكاليب

א א : א
، صدوق يف حفظه   الكاليب القيسي أبو عثمان البصريا عمرو بن عاصم بن عبيد ((

  . )٢( وبقية رواته ثقات )١( )) ع.  شيء من صغار التاسعة مات سنة ثالث عشرة

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 احلديث رواه عن عمرو بن عاصم مجع من أصحابه وبني ألفاظهم بعض االختالف هذا
  : وهم

، واللفظ له   علي بن نصر بن علي اجلهضمي وعبد القدوس بن حممد بن شعيبـ ١
 أخرجه )) َمْن َنِسَي َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلُيَصلِِّهَما ِإَذا َطَلَعِت الشَّْمُس ((:  قال

 رقم ٦/٢٢٤( وابن حبان عن عبد القدوس وحده  ) ١١١٧  رقم١/١٦٥( ابن خزمية 
  . )) ...َمْن َلْم ُيَصلِّ  ((:  وقال ) ٢٤٧٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
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٨٩٤ 

 املنة ـ )) الصغرى ((والبيهقي يف  ) ١/٣٠٧(  وأبو قالبة بلفظه أخرجه احلاكم ـ ٢
  .  )٧٧٦ رقم ٢/٣٢٥ ( ـالكربى 

َتِي الَغَداِة َفْلُيَصلِّ ِإَذا َرْآَع َمْن َلْم ُيَصلِّ ((:   وأمحد بن يوسف بلفظـ ٣
  .  )٤٦٥٩ رقم ٢/٦٤٥ ( )) الكربى ((وأخرجه البيهقي يف .  )) الشَّْمُس

  : وخالفهم

َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َحتَّى َتْطُلَع  َمْن َلْم ُيَصلِّ ((:   عباد بن الوليد فرواه بلفظـ ٤
  . )) الشَّْمُس َفْلُيَصلِِّهَما

والبيهقي  ) ١/٢٧٤( واحلاكم  ) ١٤٣٦ رقم ٢/٢٢٤ ( )) نهسن ((أخرجه الدارقطين يف 
.  )) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  وقال احلاكم ) ٤٦٦٠ رقم ٢/٦٤٦( 

  . )) وعمرو بن عاصم ثقة...  تفرد به عمرو بن عاصم ((:  وقال البيهقي

 َنِسَي َمْن ((:  وذا يكون قد تتابع أصحاب عمرو بن عاصم على روايته بلفظ
وخالفهم عباد بن الوليد .  )) َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلُيَصلِِّهَما ِإَذا َطَلَعِت الشَّْمُس

َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس  َمْن َلْم ُيَصلِّ ((:  فرواه بلفظ
 يفيد بظاهره أن فالنص اَألول.  وبني الروايتني فرق مع تقارب ألفاظهما.  )) َفْلُيَصلِِّهَما

والثَّاين من طلعت عليه الشمس وهو مل يتم .  من نسي أن يصل الفجر فليصلها بعد طلوعها
فإما أن شيخهم عمرو بن عاصم تارة .  وهذا اختالف يف اللفظ واملعىن.  صلة الفجر فليتمها

د أو أن عبا.  وهذا يدل على عدم ضبطه له.  يرويه على وجه وتارة يرويه على وجه آخر
  . )١( بن الوليد أخطأ يف نقله عن عمرو بداللة خمالفته للجمع الَّذين رووه عنه

אאא W 
.   مجع من أصحابه باإلسناد الَّذي ذكره عمروـ شيخ عمرو بن عاصم ـاحلديث رواه عن مهام 

شَّْمُس َفْلُيِتمَّ َمْن َصلَّى َرْآَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح ُثمَّ َطَلَعِت ال ((:  ولفظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عد أن رواه من فب ) ٢/٣٢٥(  ـ املنة الكربى ـ )) السنن الصغرى ((وقد أشار البيهقي إىل هذه املخالفة يف     )١(

 من مل يصل ركعيت الفجر حتى تطلع الشمس ((:  ورواه عباد بن الوليد عن عمرو ((: طريق أيب قالبة قال 
   .)) ))فليصلهما 
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٨٩٥ 

  . )١( )) َصَالَتُه

  : وهم

  . ـ )٢(  وهو ثقة ثبتـ حممد بن سنان العويف ـ ١

وقال  ) ١/٢٧٤( واحلاكم  ) ١٤٣٥ رقم ٢/٢٢٤ ( )) سننه ((أخرجه الدارقطين يف 
  . )) ... صحيح على شرط الشيخني إن كان حمفوظاً ((:  احلاكم

  .  )٨٠٣٧ رقم ٢/٣٠٦(  أخرجه أمحد ـ )٣(  وهو ثقة ثبتـ وز بن أسد ـ ٢

 ٢/٣٤٧(  أخرجه أمحد ـ )٤( ...  صدوقـالصمد بن عبد الوارث   عبدـ ٣
وابن حبان  ) ٩٨٦ رقم ٢/٩٤( وابن خزمية .   )١٠٧٣٠ رقم ٢/٥٢١( ،   )٨٥٤٤ رقم
  .  يف صحيحيهماـ ) ١٥٨١ رقم ٤/٤٥٠( 

ام إذ مل يوافقه أحد منهم على وذا يتبني تفرد عمرو بن عاصم وخمالفته ألصحاب مه
  . لفظه

عن قتادة بإسناد ) باللفظ الَّذي رواه عنه اجلماعة ( وقد روى مهام بن حيي هذا احلديث 
  . آخر

سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صالة الصبح مثّ طلعت الشمس :  فقد قال مهام
ُيِتّم  ((:   قال احدثين خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول :  فقال

  . )) َصَالَتُه

  : رواه عن مهام ثالثة من أصحابه وهم

  .  )١٤٣٣ رقم ٢/٢٢٣ ( )) سننه ((عفان بن مسلم أخرجه الدارقطين يف   ـ ١

 )) العلل ومعرفة الرجال (( بن أمحد عن أبيه يف ا وز بن أسد أخرجه عبد  ـ ٢
  .  )٢٥٢٤ رقم ٢/٤٣٤ (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهذا كرواية عباد بن الوليد عن عمرو بن عاصم اليت سبق ذكرها واليت خالف فيها عباد أصحاب عمرو     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .))املرجع نفسه  ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
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٨٩٦ 

  .  )١/٢٧٤( أخرجه احلاكم .  وحممد بن سنان  ـ ٣

 ٢/٤٨٩ (أخرجه أمحد .  سعيد بن أيب عروبة:  وتابع مهام على روايته من هذا الطَّريق
  .  )١٠٣١٨رقم 

هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن عزرة بن :  )أي خالف مهام وسعيد ( وخالفهما 
 يبمتيم عن أيب هريرة أَنَّ النَصَالِة الصُّْبِح ِإذا َصلَّى َأَحُدُآْم َرْآَعًة ِمْن ((:   قال 

 )) الكربى ((أخرجه النسائي يف .  )١( )) ُثمَّ َطَلَعِت الشَّْمُس َفْلُيَصلِّ ِإَلْيَها ُأْخَرى
والبيهقي يف  ) ١٤٣٢ رقم ٢/٢٢٢ ( )) سننه ((والدارقطين يف  ) ٤٦٣ رقم ١/٢٥٩( 

  .  )١٨١٩  رقم١/٥٠٢ ( )) الكربى ((

ïÜí@bß@Åyýã@bäçë Z@ @

  : ديث قتادة من طريقنيأن مهاماً روى ح

تابعه سعيد .  وقد توبع عليه.  من طريق قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة  ـ ١
  . ابن أيب عروبة

إسناد حديث الباب ( ومن طريق قتادة عن النضر عن بشري بن يك عن أيب هريرة   ـ ٢
  . ومل يتابع مهام عليه) وهو الَّذي رواه عنه عمرو 

د به عن قتادة ومل يشاركه أحد .  د به عن مهام وخولفمما يعين أن عمراً تفرومهام تفر
 بل ِإنه خمالف هلشام )) عن قتادة عن النضر عن بشري بن يك عن أيب هريرة ((:  يف قوله

.  الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة فإما مل يذكرا هذا الطَّريق ومها أخص أصحاب قتادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذا صلى ((: فهمام ـ شيخ عمرو املتفرد ـ روى حديث قتادة . و ال يبعد أن مهاماً وهم فيه : قلت     )١(

  : من طريقني ))أحدكم ركعة من صالة الصبح مثّ طلعت الشمس فليصل إليها أخرى 
  .وقد توبع عليه .  هريرة  من طريق قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب ـ١    
إسناد حديث الباب وهو الَّذي رواه عنه (  ومن طريق قتادة عن النضر عن بشري بن يك عن أيب هريرة  ـ٢    

  .ومل يتابع مهام عليه ) عمرو 
ومهام تفرد به عن قتادة ومل يشاركه أحد يف الرواية عن قتادة . مما يعين أن عمراً تفرد به عن مهام وخولف     

وقد رواه هشام الدستوائي ـ وهو أجل من مهام يف قتادة ـ باللفظ الَّذي رواه . عن النضر عن بشري بن يك 
فال يؤمن أن يكون إسناده قد انقلب على . مهام إال أن هشاماً جعله عن قتادة عن عزرة عن أيب هريرة مرفوعاً 

  .مهام 
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٨٩٧ 

فال يبعد أن يكون :  وعليه.  )١( ))  قتادة هشام وسعيدأثبت أصحاب ((:  قال أبو زرعة
  . مثّ تبعه عمرو بن عاصم فوهم يف متنه.  مهاماً وهم يف إسناده

 مرفوعاً عن أحد من الصحابة ـ حديث عمرو بن عاصم ـومل أقف على هذا احلديث 
  . )٢( ذكر ذلك الترمذي.   بن عمرا إال أَنه ورد من فعل عبد

 بن عمر فاتته ركعتا ا قي بإسناده إىل ابن بكري ثنا مالك أَنه بلغه أن عبدوساق البيه
وبلغين عن القاسم بن حممد مثل :  قال مالك.  الفجر فصالمها أن طلعت الشمس

  . )٣( )) ... ذلك

sí†§a@aˆèi@á•bÇ@åi@ëŠàÇ@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 )) صحيحيهما (( أَنه مل خيرجه الشيخان يف مل يكثر كالم النقّاد على هذا احلديث إال
واملعروف من  ((:  فبعد أن ذكر تفرد عمرو بن عاصم به قال.  وأشار الترمذي إىل إعالله

 يبِن النيك عن أيب هريرة ع حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بنَمْن  ((:   قال
ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس َفَقْد َأْدَرَك َأْدَرَك َرْآَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح َق

  . )٤( )) )) الصُّْبَح

: א

  . أن عمرو بن عاصم مل يتابع يف روايته عن مهام بن حيىي  ـ ١

أن عمرو بن عاصم قد شاركه يف الرواية عن مهام مجع من الرواة أثبت منه مل   ـ ٢
َمْن َأْدَرَك َرْآَعًة ِمْن َصَالِة  ((ذا اإلسناد حديث يذكروا هذا اللفظ وإمنا رووا 

  . )) الصُّْبِح َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس َفَقْد َأْدَرَك الصُّْبَح

ومل يرو عن أحد من .  وال يعرف عن أيب هريرة.  أَنه ال يعرف من حديث قتادة  ـ ٣
  .  من غري هذا الطَّريقـالصحابة مرفوعاً 

ذي رواه عمرو يشترك مع اللفظ الَّذي رواه أصحابه جبامع أن كالً منهما أن اللفظ الَّ  ـ ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١١/١١ ( )) ذيب التهذيب ((    )١(
   ) .٤٢٣ رقم ٢/٢٨٧ ( ))ن الترمذي  سن((    )٢(
   ) .٤٦٦٤ رقم ٢/٦٤٧ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   ) .٢/٢٨٨ ( )) سن الترمذي ((    )٤(



æìÈnÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٨٩٨ 

وهذا التقارب يف املعىن يشعر بأن .  ورد فيمن طلعت عليه الشمس ومل يتم صالة الصبح
واألقرب أن الراوي املتفرد رواه باملعىن .  أصل احلديث واحد والسيما وخمرجهما واحد

  . فأخطأ املراد بداللة املخالفة

ورد ما يدل على أن الراوي املتفرد اضطرب فرواه على أوجه متعددة حبسب ما نقل   ـ ٥
  . عنه

ézz•ë@éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë N@ @

وكذلك أمحد  ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وهو ظاهر قول البيهقي:  منهم
  . )١( شاكر

ïç@ë†jí@bàîÏ@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

صحيح على شرط  ((:  ال رواته يف قولهفاحلاكم راعي ح.  سالمة ظاهر إسناده  ـ ١
وعمرو بن ...  تفرد به عمرو بن عاصم ((:   والبيهقي قال)) الشيخني ومل خيرجاه

  . )) ثقة عاصم

  . أَنه عمل به ابن عمر وبعض التابعني وعليه العمل عند بعض أهل العلم  ـ ٢

، ويرتل كل   بينهاأَنه ال تعارض بينه وبني غريه من أحاديث الباب وميكن أن جيمع  ـ ٣
  . وإليه أشار أمحد شاكر.  منها على حال مغرية للحال األخرى

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ال نعرفه إال من هذا  ((:  فقال.  حكى الترمذي تفرد عمرو بن عاصم ذا احلديث  ـ ١
  . عالل بداللة أَنه مل حيسنه ومل يصححه وظاهر قوله أَنه ضمن حكاية التفرد اإل)) الوجه

، إذ  وقد تأكد ذلك يف هذا احلديث.  أن التفرد مع املخالفة من أقوى دالئل العلّة  ـ ٢
تبني أن وراءمها علَّة متثلت يف أن هذا احلديث روي باملعىن غري الدقيق فأصبح متضمناً 

  .معىن غري معناه اَألول 

  .  احلديث باملعىن غري املطابقأن من أسباب التفرد رواية  ـ ٣

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٢/٢٨٨ ( )) سنن الترمذي ((يف تعليقه على     )١(
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٨٩٩ 

  

  



  

٩٠٠  

æìÈnÛaë@ð…b§a@sí†§a@ @
امللك بن  حدثنا حممد بن عبد ((:   )١٢٨٧رقم ٣/٥٨٣ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

 بن عمر عن نافع عن ابن عمر عِن ا حدثنا حيىي بن سليم عن عبيد:  أيب الشوارب
يبالن ١( )) )) ا َفْلَيْأُآْل َوَال َيتَِّخْذ ُخْبَنًةَمْن َدَخَل َحاِئًط ((:   قال( .  

حديث ابن عمر حديث غريب ال نعرفه من هذا الوجه إال من حديث حيىي  ((:  وقال
  . )) ... ابن سليم

א א : א
، صدوق سيئ احلفظ من التاسعة مات سنة ثالث  حيىي بن سليم الطائفي نزيل مكة ((

ثقة كثري :  وقال ابن سعد.  )٣( ثقة:  قال عنه ابن معني )٢( )) ع.  وتسعني أو بعدها
.  )٥(  بن عمرا ليس به باس وهو منكر احلديث عن عبيد:  وقال النسائي.  )٤( احلديث

  . )٦( وبقية رجاله ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

  .  )٥١٦:  ص ( )) العلل الكبري ((أخرجه الترمذي أيضاً من نفس الطَّريق يف 

، وأيوب بن  عن هدية بن عبد الوهاب ) ٢٣٠١ رقم ٢/٧٧٢( أخرجه ابن ماجه و
  . ، وعلي بن سلمة حسان الواسطي

  . من طريق أيوب بن حسان وحده ) ١/٣٨٦ ( )) اإلرشاد ((وأخرجه اخلليلي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .))ثوبه أي ال يأخذ منه يف :  معطف اإلزار وطرف الثوب (( ) : ٢/٩ ( )) النهاية ((قال يف  : اخلبنة    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .١١/٢٢٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .١١/٢٢٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١١/٢٢٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
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٩٠١ 

من طريق حممد بن  ) ٢٠٢٠٦ رقم ٩/٥٩٤ ( )) السنن الكربى ((وأخرجه البيهقي يف 
  . ملكيمنصور اجلواز ا

عن حيىي ) امللك وهدية وأيوب وعلي بن سلمة وحممد بن منصور  حممد بن عبد( كلهم 
  . ابن سليم به

א W 
.  ـ فيما وقفت عليه ـ بن عمر ا مل يتابع حيىي بن سليم يف رواية هذا احلديث عن عبيد

ذا يؤكد صحة القول و.  ومل أقف عليه مرفوعاً من حديث ابن عمر من غري هذا الطَّريق
  . بتفرد حيي بن سليم به

אא W 
  : ورد هلذا احلديث عدة شواهد منها

 ُسِئَل َعِن الثََّمِر َأنَّ النَِّبيَّ  (( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ ١
 َفَال َمْن َأَصاَب ِمْنُه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبَنًة: اْلُمَعلَِّق ؟ َفَقاَل 

  . )) َشْيَء َعَلْيِه

 ) ١٢٨٩ رقم ٣/٥٨٤( ، والترمذي  ) ٤٣٩٠ رقم ٢/٥٤٢( أخرجه أبو داود 
ويف  ) ٤٩٥٨ رقم ٨/٨٥ ( )) اتىب ((والنسائي يف .  حديث حسن:   وقالـواللفظ له  ـ
 ٢/١٨٦،  ٦٦٨٠ رقم ٢/١٨٠( ، وأمحد   )٧٤٠٣ رقم ٧/٣٣ ( )) الكربى ((

 ٧/١٩٦ ( )) مصنفه ((، وابن أيب شيبة يف   )٦٩٣٣  رقم٢/٢٠٧،  ٦٧٤٣ رقم
 ٩/٥٩٤ ( )) السنن الكربى ((والبيهقي يف  ) ٤/٣٨١( واحلاكم  ) ٢٠٥٦٠ رقم
  .  )٢٠٢٠٨ رقم

وعمرو بن شعيب .  ومل يتابع عليه.  عمرو بن شعيب به:  من طرق عن
  . )١( فيه خمتلف

 وإمنا يكتب حديثه يعترب به فأما أن له أشياء مناكري ((:  وحديثه مما يعترب به قال أمحد
وعلى هذا فيمكن .  )١( )) صدوق ((:  ، وقد توسط فيه ابن حجر فقال )٢( )) يكون حجة فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨/٤٨ ( )) ذيب التهذيب ((: ينظر     )١(
   ) .١٢٨٠ رقم ٣/٢٧٣(  للعقيلي )) الضعفاء ((    )٢(
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٩٠٢ 

  . أن يعد حديثه هذا شاهداً حلديث حيىي بن سليم عند بعض أهل العلم

 ا وحديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب أن نيب ـ ٢
ِإَذا َأَتى َأَحُدُآْم َعَلى َماِشَيٍة َفِإْن َآاَن ِفيَها َصاِحُبَها  ((:   قال

َفْلَيْسَتْأِذْنُه ، َفِإْن َأِذَن َلُه َفْلَيْحَتِلْب َوْلَيْشَرْب ، َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيَها 
َتِلْب َوْلَيْشَرْب ، َوَال َفْلُيَصوِّْت َثالًثا ، َفِإْن َأَجاَبُه َفْلَيْسَتْأِذْنُه ، َوِإالَّ َفْلَيْح

  . )) َيْحِمْل

أحاديث :  وقال ) ٢٠٢٠٩ رقم ٩/٥٩٤ ( )) السنن الكربى ((أخرجه البيهقي يف 
احلسن عن مسرة ال يثبتها بعض احلفاظ ويزعم أا من كتاب غري حديث العقيقة الَّذي قد 

إسناده :  وقال ابن حجر.  ذكر فيه السماع وإن صح فهو حممول على حال الضرورة
  . )٢( صحيح إىل احلسن فمن صحح مساعه من مسرة صححه ومن ال أعله باالنقطاع

 وحديث يزيد بن هارون أنبأ اجلُريري عن أيب نضره عن أيب سعيد اخلدري عِن النيب ـ ٣
َيا َراِعَي اِإلِبِل ؛ َثالًثا : ِإَذا َأَتى َأَحُدُآْم َعَلى َراٍع َفْلُيَناِد  ((:   قال ،

َفِإْن َأَجاَبُه َوِإالَّ َفْلَيْحِلْب َوْلَيْشَرْب ، َوَال َيْحِمَلنَّ ، َوِإَذا َأَتى َأَحُدُآْم 
َيا َصاِحَب اْلَحاِئِط ، َفِإْن َأَجاَبُه ، َوِإالَّ َفْلَيْأُآْل : َعَلى َحاِئٍط َفْلُيَناِد َثالًثا 

.   )٢٠٢١٠ رقم ٩/٥٩٥  ()) ىسننه الكرب ((أخرجه البيهقي يف  . )) َوَال َيْحِمَلنَّ
تفرد به سعيد بن إياس اجلريري وهو من الثِّقات إال أَنه اختلط يف آخر عمره ومساع :  وقال

،  ورواه أيضاً محاد بن سلمة عن اجلريري وليس بالقوي.  يزيد بن هارون عنه بعد اختالطه
 يبِن النوقد روي عن أيب سعيد اخلدري عخبالف ذلك  ...  

  . )٣( وقد وردت يف معناه آثار عن بعض الصحابة والتابعني

  . وهذه الشواهد واآلثار تدل على أن حلديث الباب أصالً:  قلت

sí†§a@aˆèi@áîÜ@åi@óî°@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß N@ @

  . أعل هذا احلديث مجع من أهل العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٥/١٠٨ ( )) فتح الباري ((    )٢(
  .عن عمر بن اخلطاب ، وحممد بن سريين  ) ٧/١٩٧ ( )) مصنف ابن أيب شيبة ((يف     )٣(
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٩٠٣ 

مر لرجل بزرع أو ماشية أو غري من  ((:  فقد ساق البيهقي بسنده إىل الشافعي أَنه قال
ذلك من ماله مل يكن له أخذ شيء منه إال بإذنه ؛ ألنَّ هذا مما مل يأت فيه كتاب وال سنة 

، وال  من مر حبائط فليأكل:  وقد قيل:  قال...  ثابتة بإباحته فهو ممنوع ملالكه إال بإذنه
، والكتاب واحلديث  لفه، لو كان يثبت مثله عندنا مل خنا ، وروي فيه حديث يتخذ خبنة

أما قائل هذا القول  ((:   وأكد البيهقي قوله فقال)) الثابت أَنه ال جيوز أكل مال أحد إال بإذنه
  . )١( )) فعمر بن اخلطاب 

وذكر أليب زكريا حيىي بن معني  ((:  وساق بسنده أيضاً إىل املفضل بن غسان قال
هذا :  يف الرجل مير باحلائط فيأكل منه قال ا حديث حيىي بن سليم الطائفي عن عبيد

  . )٢( )) غلط

حيىي بن سليم يروي أحاديث :  سألت حممداً عن هذا احلديث فقال ((:  وقال الترمذي
  . )٣( ))  يهم فيها وكأنه مل يعرف هذا إال من حديث حيىي بن سليما عن عبيد

 عمر حديث غريب ال نعرفه حديث ابن ((:  )) السنن ((وسبق أن الترمذي قال عنه يف 
  . )٤( )) من هذا الوجه إال من حديث حيىي بن سليم

، عن  وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حيىي بن سليم الطائفي: (  وقال ابن أيب حامت
َمْن َدَخَل َحاِئًطا َفْلَيْأُآْل ِمْنُه ،  ((:   قال عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النيب ا عبيد
  . )٥( )) هذا حديث منكر ((:   قال أبو زرعة)) ِخْذ ُخْبَنًةَوَال َيتَّ

 غري حيىي والباقون رووه عن ابن عمر عن عمر مل يسنده عِن النيب  ((:  وقال اخلليلي
  . ا ، أي عن عبيد )٧( )) تفرد به حيىي بن سليم عنه ((:  وقال الدارقطين )٦( )) قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩/٥٩٤ ( )) السنن الكربى ((    )١(
   ) .٩/٥٩٣ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .٥١٦ص  ( )) العلل الكبري ((    )٣(
   ) .٨٤٩( سبق ص     )٤(
  ) . الدباسي ٢٤٩٥ رقم ٣/١٤٣ ( )) علل احلديث ((    )٥(
  .ومل أقف على أحد رواه عن ابن عمر عن عمر موقوفاً  ) ١/٣٨٦ ( )) اإلرشاد ((    )٦(
   ) .٣/٤٦٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٧(
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٩٠٤ 

âý×@åß@sí†§a@aˆç@…‰@pa‰ß…bÔäÛa@õüûç@ Z@ @

 من ا ، وعبيد  بن عمرا تفرد حيىي بن سليم الطائفي ذا احلديث عن عبيد  ـ ١
  . ؟ ، فكيف ال يرويه عنه إال حيىي بن سليم احلفاظ املعتىن حبديثهم

:  قال البخاري.   بن عمرا أن حيىي بن سليم متكلم يف خصوص روايته عن عبيد  ـ ٢
ليس به  ((:  وقال النسائي.  )١( ))  يهم فيهاا  عن عبيدحيىي بن سليم يروي أحاديث ((

صدوق يهم يف  ((:  وقال الساجي.  )٢( ))  بن عمرا بأس وهو منكر احلديث عن عبيد
مل خيرج  ((:  قال ابن حجر.  )٣( ))  بن عمرا احلديث وأخطأ يف أحاديث رواها عبيد

  . )٤( )) شيئاً بن عمر ا له الشيخان من روايته عن عبيد

أشار الشافعي إىل تضمنه ملعىن خيالف ما صح من األحاديث الدالة على أَنه ال جيوز   ـ ٣
 اومنها ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي :  ، قلت أكل مال أحد إال بإذنه

 ِإْذِنِه ، ال َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ ِبَغْيِر ((:   قال اعنهما أن رسول 
َأُيِحبُّ َأَحُدُآْم َأْن ُتْؤَتى َمْشُرَبُتُه َفُتْكَسَر ِخَزاَنُتُه َفُيْنَتَقَل َطَعاُمُه ؟ 
َفِإنََّما َتْخُزُن َلُهْم ُضُروُع َمَواِشيِهْم َأْطِعَماِتِهْم ، َفَال َيْحُلَبنَّ َأَحٌد 

 عن نافع خيالف ما ـ وغريه ـالك فهذا الوارد عن م )٥( )) َماِشَيَة َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِنِه
وال يبعد أن .  وهم أثبت منه وأكثر عدداً.   عن نافعا رواه حيىي بن سليم عن عبيد

 ملا فيه من ـ )٦(  كما قاله أبو زرعة الرازيـيوصف حديث حيي بن سليم هذا بأنه منكر 
  . التفرد واملخالفة

  . لهأَنه غري حيىي بن سليم رووه عن عمر قو  ـ ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٥٢( سبق ص     )١(
   ) .١١/٢٢٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .١١/٢٢٧ ( )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٤٧٤: ص  ( )) هدي الساري ((    )٤(
   ) .١٧٢٦ رقم ٣/١٣٥٢( ، ومسلم  ) ٢٣٠٣ رقم ٢/٨٥٨( أخرجه البخاري     )٥(
   ) .٨٥٢( سبق ص     )٦(
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٩٠٥ 

áèšÈi@ézz•@†Óë Z@ @

 بعد أن ذكر تعليق الشافعي القول بذلك على صحة ـ:  منهم احلافظ ابن حجر فقد قال
واحلق أن  ((:   قالـ )) مل يصح وجاء من أوجه أخر غري قوية ((:  وقول البيهقي.  احلديث

  . )١( )) اجمموعها ال يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا يف كثري من األحكام مبا هو دو

  . )٢( )) صحيح ((:  وقال األلباين عنه

ويظهر أن مربرات قبوله عند من قبله إمنا هو بناء على ظاهر إسناده ومبجموع شواهده 
  . كما يفهم من قول ابن حجر

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

، ال  ويعتىن به فإنه يستنكر تفردهالراوي غري القوي إذا تفرد عن شيخ جيمع حديثه   ـ ١
  .  بن عمرا سيما إن عهد له عنه مناكري كحال حيىي بن سليم يف عبيد

، مستدلني به  حكى البخاري والترمذي واخلليلي تفرد حيىي بن سليم ذا احلديث  ـ ٢
  . لّةفدل ذلك على أن التفرد عندهم من القرائن الدالة على الع.  على علَّة هذا احلديث

الشافعي وابن معني :  تتابع على إعالل هذا احلديث ورده مجع من األئمة منهم  ـ ٣
وتتابعهم يدل .  ، والبيهقي ، واخلليلي ، والدارقطين ، والترمذي والبخاري وأيب زرعة

، واأللباين اعتماداً على جمموع  ابن حجر:  وخالفهم.  على أم رأوا فيه ما يقتضي رده
الَّذي يصح أن يتقوى مبجموع طرقه هو احلديث الَّذي ال جيزم الناقد خبطأ ولعل .  طرقه

واألوىل عدم خمالفتهم إال بدليل .  أما ما تتابعوا على إعالله فالقول قوهلم.  راويه فيه
فمىت وجدنا حديثاً قد حكم إمام من األئمة  ((:  وقد قال احلافظ ابن حجر نفسه.  بني

ه فاألوىل اتباعه يف ذلك كما تتبعه يف تصحيح احلديث إذا املرجوع إليهم بتعليل
وقبول ابن حجر واأللباين يف مقابل كثرة من رده يدل على أم تساحموا .  )٣( )) صححه
  . ومل يدققوا يف علته الَّيت الحظها من رده.  يف قبوله

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٥/١٠٩ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .١٠٣٤ رقم ٢/٢٥ ( )) صحيح سنن الترمذي ((    )٢(
   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )٣(
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٩٠٦ 

  

  



  

٩٠٧  

æìÈnÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@ @
الرمحن بن أيب املوايل عن  ثنا قتيبة حدثنا عبدحد:   )٤٨٠ رقم ٢/٣٤٥( قال الترمذي 

 ُيَعلُِّمَنا َآاَن َرُسوُل اللَِّه  ((:   قالا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد
ِإَذا : ُألُموِر ُآلَِّها َآَما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن ، َيُقوُل االْسِتَخاَرَة ِفي ا
اللَُّهمَّ : َغْيِر اْلَفِريَضِة ، ُثمَّ ِلَيُقِل  ْمِر َفْلَيْرَآْع َرْآَعَتْيِن ِمْنَهمَّ َأَحُدُآْم ِباَأل

  .  احلديث)) ...ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك ، َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك 

حديث جابر حديثٌ حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث :  وقال
شيخ مدين ثقة روى عنه سفيان حديثاً وقد روى عن بن أيب املوايل وهو  الرمحن عبد
  . الرمحن غري واحد من األئمة عبد

  . )١( هو من أفراده:  وقال ابن حجر

א א : א
أبو املوايل جده أبو حممد صدوق رمبا :  الرمحن بن أيب املوايل وامسه زيد وقيل عبد ((

،  )٤(  ، وأمحد)٣( وثَّقه ابن معني.  )٢( )) ٤عني خ أخطأ من السابعة مات سنة ثالث وسب
،  )٧( ثقة مشهور:  وقال الذَّهيب.  )٦( ال بأس به صدوق:  ، وقال أبو زرعة )٥( والنسائي

وشيخه .  وروى البخاري من طريقه هذا احلديث.  )٨( )) الفتح ((ووثَّقه احلافظ ابن حجر يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤٣٩: ص  ( )) مقدمة الفتح ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
  . ) ٢/٣٥٨(  ـ راوية الدوري )) التأريخ ((    )٣(
وقال عنه يف رواية امليموين  ) . ١٠/٢٧٧ ( )) تأريخ بغداد ((و  ) ٢/٣٢٥ ( )) موسوعة أقوال اإلمام أمحد ((    )٤(

  .ما أرى حبديثه بأساً هو ممن حيتمل  ) : ٤٣٦: رقم ( 
   ) .١٧/٤٤٨ ( )) ذيب الكمال ((    )٥(
   ) .٥/١٣٨٨ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
   ) .٢/٥٩٣ ( ))دال  ميزان االعت((    )٧(
)١١/١٨٧(     )٨. (   
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٩٠٨ 

  . )١( ثقة فاضل:  حممد بن املنكدر

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 ) ٨٨٧ رقم ٣/١٦٩( وابن حبان  ) ١١٠٩ رقم ١/٣٩١( احلديث أخرجه البخاري 
  . عن قتيبة

  . من طريق معن بن عيسى ) ٦٩٥٥ رقم ٦/٢٦٩٠( وأخرجه البخاري 

  . ا عن مطرف بن عبد ) ٦٠١٩ رقم ٥/٢٣٤٥( وأخرجه أيضاً 

 القعنيب وحممد بن عيسى  بن مسلمةا عن عبد ) ١٥٣٨ رقم ١/٤٨١( وأبو داود 
  . الرمحن بن مقاتل وعبد

  . من طريق خالد بن خملد ) ١٣٨٣ رقم ١/٤٤٠( وابن ماجه 

موىل بين ( عن إسحاق بن عيسى وأبو سعيد  ) ١٤٦٨٩ رقم ٣/٣٤٤( وأمحد 
  . ) هاشم

الرمحن بن مقاتل  قتيبة ومعن ومطرف والقعنيب وحممد بن عيسى وعبد( كلهم 
الرمحن بن أيب املوايل  عن عبد)  وغريهم ـخملد وإسحاق بن عيسى وأبو سعيد بن  وخالد

  . عن جابر به

אאא W 
 ومل أجده من حديث ـ فيما وقفت عليه ـمل يتابع ابن أيب املوايل عن ابن املنكدر أحد 

  . فتأكد تفرده به.  جابر إال من هذا الطَّريق

ابن مسعود وأبو سعيد وأبو :   عن مجع من الصحابة منهموقد ورد دعاء االستخارة
:   وقال)) الفتح ((ذكرهم ابن حجر يف .  ، وأبو أيوب هريرة وابن عباس وابن عمر

فحديث ابن مسعود أخرجه الطرباين وصححه احلاكم وحديث أيب سعيد وأيب هريرة  ((
الصالة سوى حديث وليس يف شيء منها ذكر ...  )) صحيحه ((أخرجهما ابن حبان يف 

 اأكتم اخلطبة وتوضأ فأحسن الوضوء مثّ صل ما كتب  ((:  جابر إال أن لفظ أيب أيوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
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٩٠٩ 

  . )١( )) ، فالتقييد بركعتني خاص حبديث جابر )) ... لك

  : وحديث أيب أيوب هذا الَّذي فيه مطلق الصالة

ه أن أيوب بن خالد بن هو ما رواه ابن وهب أخربنا حيوة أن الوليد بن أيب الوليد أخرب
اْآُتِم اْلِخْطَبَة ،  ((:   قال اأيب أيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده أن رسول 

ُثمَّ َتَوضَّْأ َفَأْحِسْن ُوُضوَءَك ، ُثمَّ َصلِّ َما َآَتَب اللَُّه َلَك ، ُثمَّ اْحَمْد َربََّك 
  .  وذكره)) ...ُر َوَال َأْقِدُر اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْقِد: َوَمجِّْدُه ، ُثمَّ ُقِل 

 ٩/٣٤٨( ومن طريقه ابن حبان  ) ١٢٢٠ رقم ٢/٢٢٦( أخرجه ابن خزمية 
هذه سنة صالة  ((:  قال احلاكم ) ١/٣١٤ ( )) مستدركه ((واحلاكم يف  ) ٤٠٤٠ رقم

  . )) االستخارة عزيزة تفرد ا أهل مصر ورواته عن آخرهم ثقات ومل خيرجاه

:  وأبوه خالد بن صفوان )٢( فيه أيوب بن خالد فيه لني.  ه ضعفإسناده في:  قلت
لني :  والوليد بن أيب الوليد.  فيشبه أَنه جمهول العني.  أقف له على ذكر مل

  . وبالتايل ال يصلح شاهداً حلديث الباب )٣( احلديث

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

 إذ ليس راويه املتفرد به من رجال )) حيحهص ((مل خيرج اإلمام مسلم هذا احلديث يف 
  . )٤( صحيحه

بن  فقد قال ابن عدي ثنا ابن أيب عصمة ثنا أبو طالب سألت أمحد.  وأنكره اإلمام أمحد
يروي حديثاً البن ...  الرمحن ال بأس به عبد:  الرمحن بن أيب املوايل قال حنبل عن عبد

 يبِن الناملنكدر عن جابر ع غريه هو منكر االستخارة يف هو :  قلت.  ، ليس يرويه أحد
وأهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون .  ال بأس به.  نعم ليس يرويه غريه:  ؟ قال منكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١١/١٨٧(     )١. (   
  
   .)) التقريب ((    )٢(
  .ضعيف : وخرجه وقال عنه  ) ٢٨٧٥ ( )) الضعيفة (( وقد ذكر األلباين هذا احلديث يف )) املرجع نفسه ((    )٣(
   ) .٢٥٥: ص ( علي آدم  ل)) قرة العينني يف تلخيص تراجم رجال الصحيحني ((    )٤(
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٩١٠ 

  . )١( )) ابن املنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس حييلون عليهما

وقد روى حديث االستخارة .  والذي أنكر عليه حديث االستخارة ((:  وقال ابن عدي
يريد أن للحديث شواهد وهو كما  ((:  وتعقبه ابن حجر بقوله )٢( )) غري واحد من الصحابة

ويعين ذا أن الشواهد الَّيت أشار إليها ابن عدي ليس .  )٣( )) قال مع مشاححة يف إطالقه
  . فيها ذكر للركعتني فلم ينتف تفرد ابن أيب املوايل بتلك الشواهد

الرمحن بن أيب املوايل عن جابر وهو صحيح  غريب من حديث عبد ((:  وقال الدارقطين
  . )٤( )) عنه

: א

الرمحن بن أيب املوايل مل يتابع يف روايته عن حممد بن املنكدر عن جابر  أن عبد  ـ ١
؟   حممد إال ابن أيب املوالبن املنكدر أكثر الرواية عن جابر فكيف ال يرويه عن وحممد

  . )) ليس يرويه غريه ((:  وإىل أشار اإلمام أمحد يف قوله

 فمرة ـ الَّذي تفرد باإلنكار عليه ـأن راويه املتفرد به اختلفت فيه ألفاظ اإلمام أمحد   ـ ٢
 ـ )) ال بأس به ((:  ، ومرة قال )) ما أرى حبديثه بأس ((:   ومرة قال)) ثقة ((:  قال عنه

وهذه املرتبة من أهل العلم من ال .   وهذه األلفاظ تشعر أَنه مل جيزم بتوثيقهـكما سبق 
وقد أورد له ابن .  السيما إذا أضيف إليها غريها من القرائن.  حيتمل تفرد أصحاا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أمحد  ) ١١/١٨٧( ذكر ابن حجر هذا القول يف الفتح : فائدة  ) . ٣٠٨ ـ ٤/٣٠٧ ( )) الكامل ((    )١(

 وقد استشكل شيخنا ـ يعين العراقي ـ يف شرح الترمذي هذا ((:  وقال )) حيملون عليهما ((: وآخره قال فيه 
يظهر يل أن ) ابن حجر ( قلت . ملنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما ما عرفت املراد به فإن ابن ا: الكالم وقال 

استشكال العراقي صحيح ألن : قلت .  أهـ ))مرادهم التهكم والنكتة يف اختصاص الترمجة للشهرة والكثرة 
 كما يف )) حييلون عليهما ((وصواا . العبارة قد تصحفت فأصبح يفهم منها احلمل على هذين الثقتني 

واملعىن أن الضعفاء وحنوهم يسلكون هذه  ) ٢/٥٠٢ ( )) شرح علل ابن رجب ((و  ) ٤/٣٠٨ ( ))امل الك ((
  .وذا يزول اإلشكال . اجلادة على ما ذكره ابن رجب 

   ) .٤/٣٠٨ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .١١/١٨٧ ( )) الفتح ((    )٣(
وال . مراده صحة نسبته عن ابن أيب املوال و ) . ١٧٠٦ رقم ٢/٣٧٩ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )٤(

  .يقتضي هذا تصحيحه احلديث 
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٩١١ 

 ـفهذه .  عدة أحاديث أنكرت عليه )٢( )) امليزان ((، والذَّهيب يف  )١( )) الكامل ((عدي يف 
  .  تؤثر على حالهـع القول بتوثيقه م

أن هذا احلديث رواه ابن أيب املواِل من طريق تسبق األلسنة إليه ويكثر فيه الغلط إذ   ـ ٣
فال يؤمن أن يكون ابن أيب املوايل سلك هذه اجلادة فهو ليس من .  هو جادة مسلوكة

وأهل  ((:  محد بقولهوإىل هذا أشار أ.  احلفاظ املتقنني الَّذين يؤمن عليهم مثل هذا الوهم
  . )٣( )) ابن املنكدر عن جابر:  املدينة إذا كان حديث غلط يقولون

أن األصل أن يتفق الصحابة يف نقل هذا احلديث سواء على ذكر :  ميكن أن يضاف  ـ ٤
، إذ هي سنة عملية تتوافر الدواعي  ، أو على ذكر الدعاء وحده الركعتني مع الدعاء

 الواردة ـروايته بذكر الدعاء فقط يشعر بأن ذكر الركعتني وتتابعهم على .  على نقلها
 فيها نوع من املخالفة املؤثرة إذ أا تقيد الصفة الَّيت تتابع اجلمع ـيف حديث جابر هذا 

ويستبعد عادةً أن اجلمع يتركون صفة مهمة يف االستخارة وال يرويها .  على روايتها
ال صفة االستخارة على الوجه الَّذي ذكره منهم إال واحد مع توافر اهلمم على استكم

 يبالن .  

ézz•ë@éÜjÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åßë N@ @

، بل  وأصحاب السنن األربعة )٥( وأخرجه أمحد )٤( منهم البخاري والترمذي وابن حبان
  . تداوله الناس وتلقوه بالقبول ومل يذكر فيه إال إنكار أمحد

ïÜí@bàîÏ@éÛìjÓ@åöaŠÓ@Ýrànm@æc@åØ¹ë Z@ @

 على ما ذكره ـأن األكثر على توثيق راويه املتفرد به وأنه قد روى عنه بعض األئمة   ـ ١
  . الترمذي

.  وقد صححه بعضهم.  ، وإن مل خيل من ضعف أن له شاهد فيه ذكر الصالة  ـ ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٠٨ ـ ٤/٣٠٧(     )١(
   ) .٥٩٤ ـ ٢/٥٩٢(     )٢(
   ) .٨٥٧( سبق ص     )٣(
  .كما سبق يف التخريج     )٤(
  .كارة يدل على أنه خيرج فيه أحاديث معلولة عنده إخراج أمحد له يف مسنده مع حكمه عليه بالن    )٥(
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٩١٢ 

  . )١( سبق كما

  . أن الزيادة الَّيت تفرد ا غري منافية ألصل احلديث وإن كانت مقيدة لصفته  ـ ٣

ß@wnäní@bßòÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@å Z@ @

 يدل على أن التفرد عنده من العالمات )) ليس يرويه أحد غريه ((:  قول اإلمام أمحد  ـ ١
بداللة .  وأنه يطلق التفرد إلعالل احلديث به ال رد الوصف بالتفرد.  الدالة على العلّة
  . )) منكر ((:  أَنه قرنه بقوله

 عند أمحد هنا هو الغلط بداللة قوله يف معرض تعليله للحكم عليه )) نكرامل ((  ـ ٢
أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن املنكدر عن جابر وأهل البصرة  ((:  بالنكارة

  . )) يقولون ثابت عن أنس حييلون عليهما

ه ال بأس به إذا  عند أمحد قد يطلقه على ما تفرد به الثِّقة أو من يوصف بأن)) املنكر ((  ـ ٣
  . علم أو ترجح خطؤه فيه

أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون ابن املنكدر عن  ((:  ظهر من قول أمحد  ـ ٤
 من أوضح األدلة على أن )) جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس حييلون عليهما

وقد ورد .  اإلمام أمحد يراعي يف حكمه على احلديث الفرد القرائن الَّيت حتتف باحلديث
، وحال الراوي املتفرد وأنه ليس  ، سلوك اجلادة التفرد ((:  من تلك القرائن يف قوله

  . )) بالقوي

وأنه ال يشترط .  ظهر أن البخاري يقبل ما تفرد به الثِّقة إذا احتفت به قرائن القبول  ـ ٥
ه ألنه ال يقبل ما تفرد به وأما اإلمام أمحد فلم يظهر من صنيعه أَنه رد.  لقبوله املتابعة
  . )٢( ، بل رده للتفرد ولغريه مما سبق ذكره يف قرائن الرد الثِّقة ما مل يتابع
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   ) .٨٥٦( ص     )١(
   ) .٤٥٤/ ١ ( )) شرح علل الترمذي ((وهذا خالف ما قرره ابن رجب يف     )٢(



  

٩١٣  

æìÈnÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@ @
حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن :   )٧٧٠ رقم ١/٥٣٤ ( )) صحيحه ((قال مسلم يف 

حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن :  قالواحامت وعبد بن محيد وأبو معن الرقاشي 
 سألت عائشة:  الرمحن بن عوف قال حدثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد.  مارع

َآاَن ِإَذا  ((:  ؟ قالت  يفتتح صالته إذا قام من الليل ابأي شيء كان نيب :  أم املؤمنني
 ؛ اللَُّهمَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل َقاَم ِمَن اللَّْيِل اْفَتَتَح َصَالَتُه

، َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض ، َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ، َأْنَت َتْحُكُم َبْيَن 
ِعَباِدَك ِفيَما َآاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن اْهِدِني ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ 

  . ))  ِإنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍمِبِإْذِنَك

وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار عن حيىي وهو  ((:  قال أبو الفضل بن عمار
  . )١( )) ِإنه ليس عنده يف كتاب:  يقال.  مضطرب يف حديث حيىي بن أيب كثري

א א : א
 أبو عمار اليماين أصله من البصرة صدوق يغلط ويف روايته عكرمة بن عمار العجلي ((

عن حيىي بن أيب كثري اضطراب ومل يكن له كتاب من اخلامسة مات قبيل الستني خت 
، وقد وثَّقه ابن معني وابن املديين والدارقطين ويعقوب بن شيبة وأمحد بن صاحل  )٢( )) ٤ م

  . )٤( وبقية رواته ثقات.  )٣( )) الثِّقات ((وابن شاهني وذكره ابن حبان يف 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

:  وقال ) ٣٤٢٠ رقم ٥/٤٥١( والترمذي  ) ٧٦٧ رقم ١/٢٦٣( أخرجه أبو داود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٨٣ ـ ٨٢: ص (  ملسلم بن احلجاج )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
وبالنظر إىل من وثقوه يظهر أن درجته أرفع مما ذكره  ) . ٢٦٣ ـ ٧/٢٦٢ ( )) ذيب التهذيب ((: ينظر     )٣(

   .)) التقريب ((ابن حجر يف 
   .)) التقريب ((    )٤(
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٩١٤ 
 ١/٤٣١( ، وابن ماجه  ) ١٦٢٥ رقم ٣/٢١٢( والنسائي .  )) حسن غريب ((

، وابن حبان يف  ) ١١٥٣ رقم ٢/١٨٥ ( )) صحيحه ((، وابن خزمية يف )  ١٣٥٧ رقم
  . من طريق عمر بن يونس ) ٢٦٠٠ رقم ٦/٣٣٥ ( )) يحهصح ((

  . وله تتمة.  عن قراد أيب نوح ) ٢٥٢١٤ رقم ٦/١٥٦( وأمحد 

  . من طريق عاصم بن علي ) ٥/٢٧٤ ( )) الكامل ((وابن عدي يف 

  . عن عكرمة بن عمار عن حيي به) عمر بن يونس وقراد وعاصم بن علي ( ثالثتهم 

אאא W 
 أجد متابعة لعكرمة يف هذا احلديث إال أَنه ورد له نظائر كثرية من األدعية الَّيت تقال مل

  . )١( يف استفتاح صالة الليل مما ميكن اعتبارها شواهد ملعناه

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

رت أورد ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة عكرمة بن عمار وعده من األحاديث الَّيت أنك
ولعكرمة بن عمار غري ما ذكرت من احلديث وهو مستقيم احلديث إذا  ((:  عليه وقال

  . )٢( )) حدث عنه ثقة

فروى .  وأعله أبو الفضل بن عمار بأنه من رواية عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري
بن   عن أحاديث عكرمةـالقطَّان :   يعينـسألت حيىي :  بإسناده عن علي بن املديين قال

  . )) ليست بصحاح ((:  ؟ فضعفها وقال ـعن حيىي بن أيب كثري :   يعينـعمار 

رواية عكرمة بن عمار وأيوب بن  ((:  وروى أيضاً بإسناده عن أمحد بن حنبل أَنه قال
  . )٣( )) عتبة عن حيىي بن أيب كثري ضعيفة

 حيىي عن أيب  حديثُه عنـعلى عكرمة :   أيـوقد أنكر عليه  ((:  وقال ابن رجب
 الصالة بالليل وقد خرجه مسلم يف عن عائشة يف استفتاح النيب  سلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧٧١ ، ٧٦٩ رقم ٥٣٦ ـ ١/٥٣٢ ( )) صحيح مسلم ((: ينظر     )١(
   ) .٥/٢٧٤ ( ))  الكامل((    )٢(
   ) .٨٣: ص (  ملسلم بن احلجاج )) علل األحاديث يف كتاب الصحيح ((    )٣(
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٩١٥ 
  . )١( )) ... )) صحيحه ((

…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@sí†§a@aˆç@…ŠÛ@ò–Ü‚n½a@åöaŠÔÛa Z@ @

وعكرمة متكلم يف خصوص .  تفرد عكرمة بن عمار بروايته عن حيىي بن أيب كثري  ـ ١
حيىي بن سعيد القطَّان وابن :  وممن تكلم يف روايته عنه.  ثريروايته عن حيىي بن أيب ك

  . )٢( حامت والنسائي وابن حبان املديين واإلمام أمحد والبخاري وأبو داود وأبو

  .  بعينهـ حديث االستفتاح ـأَنه أنكر عليه هذا احلديث   ـ ٢

االعتماد و )٣( )) ليس عنده يف كتاب ((:  قال أبو الفضل بن عمار عن حديثه بأنه  ـ ٣
  . على احلفظ وحده ال يؤمن وهو عرضة للخطأ

 كما ـ مسلم وابن خزمية وابن حبان : ومن أهل العلم من قبل هذا الحديث وصححه منهم
 ولعله قبله بناء على )) صحيحه ((أما مسلم فقد أخرج هذا احلديث يف .  ـسبق يف التخريج 

.  )٤(  مثّ ِإنه قد وثَّقه طائفة من األئمة. أَنه كان حيسن الظن يف راويه عكرمة بن عمار
، وليس يف  أن مسلماً أورد أحاديث كثرية مبعناه تدل على أن له أصالً:  يضاف إىل هذا
  . معناه ما يستنكر

به ((:  قال الذَّهيب واحتج به مسلم يسرياً وأكثر له من  استشهد به البخاري ومل حيتج ،
  . )٥( )) الشواهد

وقد .  خزمية وابن حبان فإن شرطهم يف التصحيح أضعف من شرط الشيخنيأما ابن 
ذكر ابن حجر أما مل يشترطا يف الصحيح ما ذكره ابن الصالح من اشتراط الضبط ومن 

ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزمية وابن حبان بأحاديث  ((:  عدم الشذوذ والعلة مثّ قال
بن زيد  ، وأسامة ن خيرج مسلم أحاديثهم يف املتابعات كابن إسحاقأهل الطبقة الثانية الَّذي

فإذا تقرر ذلك :  وقال.  الليثي وحممد بن عجالن وحممد بن عمرو بن علقمة وغري هؤالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٦٤٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )١(
   ) .٢٦٣ ـ ٧/٢٦١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(
   ) .٨٦١( سبق ص     )٣(
   ) .٨٦١( سبق ذكرهم ص     )٤(
   ) .٧/١٣٧ ( )) السير ((    )٥(
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٩١٦ 

عرفت أن حكم األحاديث الَّيت يف كتاب ابن خزمية وابن حبان صالحية االحتجاج ا 
، وأما أن يكون مراد  مل يظهر يف بعضها علَّة قادحةلكوا دائرة بني الصحيح واحلسن ما 

  . )١( )) أعلم امن يسميها صحيحة أا مجعت الشروط املذكورة يف حد الصحيح فال ، و

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

 إذا ـ وإن كان يف حديث غريه موثق ـالراوي الَّذي يضطرب يف حديث شيخ معني   ـ ١
، إذ يضاف إىل تفرده اضطرابه فيعل  تفرد عنه حبديث كان مظنة الرد وعدم القبول

  . احلديث مبجموع األمرين

ظهر من دراسة هذا احلديث أن مسلماً يقبل ما تفرد به الراوي غري القوي إذا كان   ـ ٢
هذا احلديث ابن وقريب من صنيعه يف .  ما تفرد به له ما يشهد له وليس فيه علَّة ظاهرة

  . ، وابن حبان خزمية

 يريد إعالله ذا )) تفرد به عكرمة بن عمار عن حيىي ((:  قول أيب الفضل بن عمار  ـ ٣
وهو مضطرب يف حديث  ((قوله :  التفرد ال جمرد الوصف بداللة أَنه أعقبه بقوله

  . فالتفرد عند ابن عمار من قرائن العلّة:  وعليه.  )) ... حيىي

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٢٩١ ( )) النكت ((    )١(



  

٩١٧  

æìÈnÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@ @
حدثنا قتيبة حدثنا محاد بن حيي  ) ٢٨٦٩رقم ٥/١٤٠ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 

َمَثُل ُأمَِّتي َمَثُل اْلَمَطِر  ((:   اقال رسول :  األبح عن ثابت البناين عن أنس قال
  . )) ؛ َال ُيْدَرى َأوَُّلُه َخْيٌر َأْم آِخُرُه

وهذا حديث حسن غريب من هذا .   بن عمرو وابن عمرا  عمار وعبدويف الباب عن
الرمحن بن مهدي أَنه كان يثبت محاد بن حيي األبح وكان  وروي عن عبد:  قال.  الوجه
  . هو من شيوخنا:  يقول

א א : א
،   قدصدوق خيطئ من الثامنة:  محاد بن حيىي األبح أبو بكر السلمي البصري ((
وهم يف الشيء  ((وقال البخاري  )٣( ال بأس به:  وقال أبو حامت.  )٢( وثَّقه ابن معني )١( )) ت

وبقية رجاله .  )٦( ثقة:  وقال عنه الذَّهيب )٥( )) ثقاته ((وذكر ابن حبان يف  )٤( )) بعد الشيء
  . )٧( ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 )) العلل ومعرفة الرجال ((ويف  ) ١٢٣١٢ رقم ٣/١٣٠ ( )) املسند ((أخرجه أمحد يف 
  . عن حسن بن موسى األشيب ) ٥٤٠١ رقم ٣/٣١٤ (

والعقيلي يف .   )٢٠٢٣ رقم ١/٢٧٠ ( )) مسنده ((:  وأبو داود الطيالسي يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) ليس به بأس (( ) : ٩٩( ص  : )) رواية الدقاق ((وقال يف  ) ٢/١٣٣(  ـ رواية الدوري )) التأريخ ((    )٢(
   ) .٣/١٥٢ ( ))لتعديل  اجلرح وا((    )٣(
   ) .٣/٢٧ ( )) التأريخ الكبري ((    )٤(
  .خيطئ ويهم : وقال  ) ٣/٣٠٣(     )٥(
   ) .١/٣٥٠ ( )) الكاشف ((    )٦(
   .)) التقريب ((    )٧(
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٩١٨ 
 بن أمحد بن حنبل عن حممد بن جعفر ا عن عبد ) ٣٧٨ رقم ١/٣٠٩ ( )) الضعفاء ((

  . الوركاين

  . عاصم بن علي:  من طريق ) ٢/٢٤٦ ( )) ملالكا ((وابن عدي يف 

  . عن محاد األبح به) قتيبة وحسن األشيب وحممد الوركاين وعلي بن عاصم ( كلهم 

א W 
  : ورد هلذا احلديث متابعات ضعيفة منها

 رقم ٦/٣٨٠ ( )) مسنده ((أخرجه أبو يعلى يف .  ما رواه يوسف بن عطية الصفار  ـ ١
  . بلفظه ) ٣٧١٧

منكر :  وقال البخاري )١( متروك احلديث:  ويوسف الصفار قال عنه النسائي   
  . )٢( احلديث

  . وما رواه حفص بن عمر العامري عن مالك بن دينار عن احلسن عن أنس مرفوعاً  ـ ٢

مل يرو هذا  ((:  وقال ) ٤٠٧٠ رقم ٥/٤٢ ( )) األوسط ((أخرجه الطرباين يف    
.  بن أيب زيد الدباغ )٣(  عمر بن حفص تفرد به احلسنياحلديث عن مالك بن دينار إال
جمهول احلال مل يذكر جبرح أو تعديل فيما وقفت :  وعمر بن حفص العامري

  . )٤( )) عليه

  .  عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً بلفظها وما رواه هشام بن عبيد  ـ ٣

مل يروه أحد عن مالك إال  ((:  وقال ) ٢/٦٥٤ ( )) اإلرشاد ((:  أخرجه اخلليلي يف
.   )٣/٩٠ ( )) اروحني ((وابن حبان يف .  )) هشام ورواه مذان وأنكره أصحاب مالك

 وذكره الذَّهيب يف ))  من غري حديث الزهريـ وإن مل يصح ـقد روي عن أنس  ((:  وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٤٦: (  ص )) كتاب الضعفاء واملتروكني ((    )١(
   ) .٧/١٥٢ ( )) الكامل ((    )٢(
   ) .٨/١١٠( والتصحيح من تأريخ بغدار . هو تصحيف احلسن و: ويف املطبوع     )٣(
 عمر بن حفص العامري ((: حيث قال  ) ٦/١٠٢ ( )) اجلرح والتعديل ((مل يترجم له إال ابن أيب حامت يف     )٤(

   .))بصري مؤذن بين بكرة روى عن مالك بن دينار وروى عنه محمد بن أيب بشر املعويل البصري 
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٩١٩ 
وقال حنوه .  )١( باطل:   الرازي وقال عنها هشام بن عبيد:   يف ترمجة)) امليزان ((
  . )٢( حجر ابن

אא W 
  : وقد ورد هلذا احلديث شاهدان

  .  حديث عمران بن حصني: أحدهما

رواه عبيد بن حممد عن إمساعيل بن نصر عن عباد بن راشد عن احلسن عن عمران 
  . مرفوعاً بلفظه

ه يروى وهذا احلديث ال نعلم ((:  وقال ) ٢٤ ـ ٩/٢٣ ( )) مسنده ((أخرجه البزار يف 
 يبِن النع بإسناد أحسن من هذا اإلسناد وال نعلمه يروى عن عمران بن حصني إال من 

  . )) هذا الطَّريق إال أن إمساعيل بن نصر تفرد ذا احلديث ومل يتابعه عليه غريه

وإمساعيل بن نصر العبدي قال عنه أبو .  )٣( عباد بن راشد وهو صدوق له أوهام:  وفيه
  . )٤( شيخ قد روى ومل أكتب عنه وال أرى حبديثه بأساً:  رازيحامت ال

  .  حديث عمار بن ياسر: ثانيهما

  . الرمحن بن مهدي عن زياد أيب عمر عن احلسن عن عمار مرفوعاً بلفظه رواه عبد

زياد أبو عمر ذكره :  وفيه.   )١٨٨٣٤ رقم ٤/٣١٩ ( )) مسنده ((أخرجه أمحد يف 
  . )٦( )) ليس بالقوي ((:  وقال النسائي )٥( )) فاءالضع ((العقيلي يف 

  . وورد له طريق آخر عن عمار

رواه الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان األغر عن أبيه عن 
  . عمار به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤/٣٠٠(     )١. (   
  . البن طاهر )) أطراف الغرائب واألفراد ((ومل أقف على كالم الدارقطين يف  ) ٦/١٩٥ ( )) لسان امليزان ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   ) .١/٢٠٢ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
)٢/٧٨(     )٥. (   
   ) .١١٤: (  ص )) كتاب الضعفاء واملتروكني ((    )٦(
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٩٢٠ 

 ١٦/٢١٠ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ٤/٢٤٤ ( )) مسنده ((وأخرجه البزار يف 
  .  )٧٢٢٦رقم 

وهذا احلديث قد روي عن عمار وهذا اإلسناد أحسن من األسانيد  ((:  وقال البزار
الفضيل بن سليمان تكلم فيه وخاصة يف روايته عن :  قلت.  )) األخر الَّيت تروى عن عمار

منكر احلديث روى :  قال صاحل بن حممد جزرة) وهو هذا الطَّريق بعينه ( موسى بن عقبة 
  . )١( عن موسى عن عقبة مناكري

إىل  )٢( ذهب فضيل بن سليمان والسميت:  مسعت أبا داود يقول:  وقال اآلجري
وهذا جرح مفسر يف خصوص روايته عن .  )٣( بن عقبة فاستعارا منه كتاباً فلم يرداه موسى

السيما وفيمن جرحه ابن معني .  )٤( شيخ معني فيقدم على قول من عدله تعديالً جممالً
:  ويف إسناده أيضاً )٦( لني احلديث:  وأبو زرعة يف قوله.  )٥( )) ليس بثقة ((:  حيث قال فيه

  . )٧( ذكره البخاري يف الضعفاء.  عبيد بن سلمان األغر

  .  أن هذه املتابعات والشواهد مل تسلم من الضعف: وخالصة القول

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

األبح عن ثابت عن أنس مرفوعاً  على حديث محاد ـ ا رمحه ـحكم اإلمام أمحد 
 سألت أيب عن هذا احلديث ا قال عبد.   بأنه خطأ)) َمَثُل ُأمَِّتي َمَثُل اْلَمَطِر ((

واحلديث الَّذي عناه .  أي مرسالً.  )٨( هو خطأ إمنا يروى هذا احلديث عن احلسن:  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨/٢٩٢ ( ))يب  ذيب التهذ((    )١(
   .)) التقريب ((كما يف .  ؛ تركوه ، وكذبه ابن معني يوسف بن خالد السميت أبو خالد البصري: هو     )٢(
   ) .١/٣٦٩ ( )) سؤاالت أيب عبيد اآلجري ((    )٣(
دوق وقال ص ) : ٣/٣٦١ ( )) امليزان ((وقال عنه الذهيب يف  ) ٤/١٩٦ ( )) ثقاته ((فقد ذكره ابن حبان يف     )٤(

وهذا لعله باعتبار جممل أحواله وال تنايف بني هذا : قلت . صدوق له خطأ كثري  . )) التقريب ((عنه احلافظ يف 
  .وبني القول بتضعيفه يف شيخ معني 

   ) .٢/٤٧٦(  ـ رواية الدوري ـ )) التأريخ ((    )٥(
   ) .٧/٧٢ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٦(
   ) .٧/٦٧ ( ))ب  ذيب التهذي((    )٧(
   ) .١/٣١٠(  للعقيلي )) الضعفاء ((، و  ) ٣/٣١٤ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٨(
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٩٢١ 

ثنا محاد بن سلمة عن حد:  ما أخرجه عن حسن بن موسى قال:  اإلمام أمحد بقوله هذا هو
  . )١(  فذكره)) ...َمَثُل ُأمَِّتي  ((:   قال اثابت ومحيد ويونس عن احلسن أن رسول 

 مما ال ـ أي من حديثه ـوبعض ما ذكرت  ((:   يف ترمجة محاد بن حيىيـوقال ابن عدي 
  . )٢( )) ...َمَثُل ُأمَِّتي  (( وكان من مجلة ما ذكر حديث أنس هذا )) يتابع عليه

وأشار ابن رجب إىل أن محاد األبح وهم فيه فذكر الطبقة الثانية من الرواة وهم الشيوخ 
له أوهام عن :  محاد بن حيىي األبح:  ومنهم ((:  الَّذين خيطئون يف روايتهم عن ثابت فقال

 )) ...َمَثُل ُأمَِّتي َمَثُل اْلَمَطِر  ((:  ثابت منها حديثه عنه عن انس مرفوعاً حديث
  . )٣( )) والصواب عن ثابت عن احلسن مرسالً كذا رواه محاد بن سلمة عن ثابت

ïÜí@bàîÏ@êČ…‰@pa‰ß@—‚Ünmë Z@ @

وليس محاد بن حيي من خاصة .  تفرد محاد األبح به عن ثابت عن أنس مرفوعاً  ـ ١
  . أصحاب ثابت

وهو  )٤( أن محاد األبح ال يعد من ثقات أصحاب ثابت وإمنا هو من طبقة الشيوخ  ـ ٢
 يف ترمجته فال يؤمن أن يكون هذا مما ـ كما مر ـ )) يهم (( و )) خيطئ ((موصوف بأنه 

  . وهم فيه

إمنا يروى هذا احلديث عن :  أعل اإلمام أمحد هذا احلديث املرفوع باملرسل فقال  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املنتخب من ((و ) ٣/٣١٤ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((، و  ) ١٢٤٨٤ رقم ٣/١٤٣ ( )) مسند أمحد ((    )١(

   ) .٦١ ـ ٦٠: (  البن قدامة ص ))العلل للخالل 
   ) .٢/٢٤٦ ( ))  الكامل((    )٢(
   ) .٢/٥٠٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(

  :فائدة     

أخربنا أبو حنيفة ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا يوسف بن عبده  ) : ٧/١٦٦ ( )) الكامل ((قال ابن عدي يف     
ف فيه وإن كان يوس.  مثل أميت وذكره  اقال رسول  : ت احلسن يقولخنت محاد بن سلمة ـ قال مسع ـ

الَّذي رجحه اإلمام . إال أن هذا الطريق يوافق ما رواه محاد بن سلمة ـ ومن معه ـ عن ثابت عن احلسن لني 
   .أمحد

   ) .٢/٥٠٢ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
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٩٢٢ 

  . )١( احلسن

أن محاد بن سلمة خالف محاد األبح فروى هذا احلديث عن ثابت عن احلسن مرسالً   ـ ٤
 وتابعه على ذلك محيد الطويل ويونس بن عبيد سيما وقد قال اإلمام ـ يذكر أنساً  وملـ

وقاله كذلك ابن  )٢( )) ما أحد روى عن ثابت أثبت من محاد بن سلمة ((:  أمحد
  . )٣( املديين

أن طريق ثابت عن أنس جادة مسلوكة تسبق إليها األلسنة أشار إىل ذلك اإلمام أمحد   ـ ٥
لشيوخ رووا عن ثابت وكان ثابت جل حديثه عن أنس فحملوا هؤالء ا ((:  بقوله

  . )٤( )) أحاديثه عن أنس

أن ظاهره فيه نوع معارضة ملا صح من األحاديث الثابتة يف تفضيل :  يضاف  ـ ٦
  . )٥( )) ...َخْيُر الُقُرْوِن َقْرِني  ((:  الصحابة على من بعدهم أمثال قوله 

 وهو حديث حسن له طرق قد ((:  موع طرقه فقالاحلافظ ابن حجر وحسنه مبج :وقد قبله 
  . وأمثلها حديث عمار مبجموع طريقيه مع ضعفهما:  قلت )٦( )) ... يرتقي ا إىل الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٦٨( سبق ص     )١(
   ) .٣/٢٨٦(  )) العلل ومعرفة الرجال ((    )٢(
   ) .٣/١٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٢/٥٠١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
وقد أشار ابن حجر يف  ) ٢٥٣٥ رقم ٤/١٩٦٤ ( )) مسلم ((و  ) ٣٤٥٠ رقم ٣/١٣٣٥ ( )) البخاري ((    )٥(

 ـ أن )) خري القرون قرين ((:  واقتضى هذا احلديث ـ أي ((: إىل هذه املسألة فقال  ) ٧/٩٠٨ ( ))الفتح  ((
تكون الصحابة أفضل من التابعني والتابعون أفضل من أتباع التابعني لكن هل هذه األفضلية بالنسبة إىل اموع 

 ـ وذكر األحاديث اليت احتج ا ابن ))أو األفراد ؟ حمل حبث وإىل الثَّاين حنا اجلمهور واألول قول ابن عبد الرب 
 تأيت أيام للعامل فيهن أجر ((: ا رواه أبو داود والترمذي من حديث أيب ثعلبة ـ رفعه ـ م: عبد الرب ومنها 

 ... ))...  مثل أميت مثل املطر ((: وهو شاهد حلديث :  وقال ))بل منكم : منهم أو منا قال : مخسني قيل 
حابة من يكون أفضل من وقد تعقب كالم ابن عبد الرب بأن مقتضى كالمه أن يكون فيمن يأيت بعد الص:  وقال

لكن كالم ابن عبد الرب ليس على اإلطالق يف حق مجيع الصحابة فإنه صرح يف كالمه ... بعض الصحابة 
   .))باستثناء أهل بدر واحلديبية 

   ) .٩ ـ ٧/٨ ( )) الفتح ((    )٦(
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٩٢٣ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ومل يرده .  هذا احلديث تفرد به محاد األبح عن ثابت عن أنس فرده اإلمام أمحد  ـ ١
وحدهللت مرسل فرد هه ألنه يرى أن األصوب أَنبل رد ، .  

اإلمام أمحد يف نقده هلذا احلديث الفرد مل يقتصر على النظر يف إسناده بل عرضه على   ـ ٢
  . األحاديث الواردة يف الباب املرفوعة واملرسلة ليتبني أصله قبل وقوع اخلطأ فيه

على ما أشار .  كثرة املتابعات والشواهداحلديث الفرد إذا تبني خطؤه للناقد ال تنفعه   ـ ٣
  . إليه صنيع من رده

وقد ظهر يل أَنه وإن كان يف .  قبل ابن حجر هذا احلديث وقواه مبجموع طرقه  ـ ٤
  : بعض طرقه شئ من القوة فإن هذا احلديث ال ينتفع ا وأن األوىل عدم قبوله ملا يلي

وحسبك  ((:  ال عنه ابن عبد الربوكما ق )١( ألنَّ اإلمام أمحد قال عنه بأنه خطأ   � أ 
فمىت وجدنا حديثاً  ((:  وقد قال ابن حجر.  )٢( )) ... به إمامة وعلماً ذا الشأن

، فاألوىل إتباعه يف ذلك كما نتبعه  قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله
  . )٣( )) يف تصحيح احلديث إذا صححه

أن محاد بن سلمة خالف محاد :  ى ذلكوأبرز ما يدل عل.  لظهور ضعفه   � ب 
محاد بن سلمة أعلم الناس  ((:  وقد قال ابن معني.  األبح فرواه عن ثابت مرسالً

وتفرد األبح .  )٤( )) بثابت ومن خالف محاد بن سلمة يف ثابت فالقول قول محاد
ا مع خمالفته ملن هو أوثق منه وأحفظ تدالن على ومهه ونكارة ما تفرد به على م

  . )٥( ظهر يل من صنيع األئمة املتقدمني

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٨٦٨( سبق ص     )١(
)٢(    ))١٨٢ ـ ٣/١٨١ ( ))مهيد  الت. (   
   ) .٢/٧١١ ( )) النكت ((    )٣(
   ) .٢/٥٠١ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٤(
) وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي ا إىل الصحة : ( رمبا يعتذر عن احلافظ ابن حجر يف قوله السابق     )٥(

  .حلديث خبصوصه أنه قصد منت احلديث وإن كان ظاهر قوله يفهم منه أنه يقصد هذا ا
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٩٢٤ 

  

  



  

٩٢٥  

æìÈnÛaë@ßb¨a@sí†§a@ @
حدثنا .  حدثنا حممد بن إمساعيل:   )٢٩٠١ رقم ٥/١٥٦ ( )) سننه ((قال الترمذي يف 
 بن عمر عن ثابت البناين ا العزيز بن حممد عن عبيد ، حدثنا عبد إمساعيل بن أيب أويس
 كَانَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر يؤمهم ِفي مسِجِد قُباَء ، فَكَانَ كُلَّما افْتتح سورةً:  لعن أنس بن مالك قا

يقْرأُ لَهم ِفي الصالِة فَقَرأَ ِبها افْتتح ِبقُلْ هو اللَّه أَحد حتى يفْرغَ ِمنها ، ثُم يقْرأُ ِبسورٍة 
َوَما َيْحِمُلَك َأْن َتْقَرَأ َهِذِه  ((:   افقال له رسول :   وفيه...أُخرى معها 

ِإنِّي ُأِحبَُّها ، َفَقاَل ! َيا َرُسوَل اللَِّه : السُّوَرَة ِفي ُآلِّ َرْآَعٍة ؟ َفَقاَل 
   .)) ِإنَّ ُحبََّها َأْدَخَلَك اْلَجنََّة : َرُسوُل اللَِّه 

 بن عمر ا ن هذا الوجه من حديث عبيدهذا حديث حسن غريب صحيح م:  وقال
  . )١( عن ثابت

 هو ـحدثنا مصعب :  قال ) ٩٠٢ رقم ١/٤٩٢ ( )) األوسط ((وأخرجه الطرباين يف 
مل يرو هذا احلديث  ((:  وقال.  العزيز بن حممد بإسناده سواء  عن عبدـ الزبريي ا ابن عبد
  . )) العزيز  إال عبدا عن عبيد

א א : א
العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي أبو حممد اجلهين موالهم املدين ، صدوق كان  عبد ((
 ، العمري منكر ، من الثامنة ا حديثه عن عبيد:  قال النسائي.  من كتب غريه فيخطئ حيدث

،  )١( )) ليس به باس (( : وقال ابن معني،  )٣( وثَّقه مالك )٢( )) ع.  مات سنة ست أو سبع ومثانني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حتفة ((ويف  . )) ا حسن غريب من حديث عبيد (( ) : ٤٥٧ رقم ١/١٤٦ ( )) حتفة األشراف ((يف     )١(

 بن عمر عن ثابت ا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد (( ) : ٨/٢١٣ ( ))األحوذي 
 . )) عن ثابت اغريب من حديث عبيد : الترمذي  قال (( ) : ٤/٥٦٧ ( )) تفسري ابن كثري ((ويف  . ))البناين 

 . )) عن ثابت ا وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث عبيد ((:  البن حجر )) فتح الباري ((ويف 
  .وبناء على هذا فلم يتبني يل حكم الترمذي نظراً هلذا االختالف املنقول عنه 

   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .٦/٣٥٤ ( ))يب  ذيب التهذ((    )٣(
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٩٢٦ 

  . )٣( وبقية رجاله ثقات.  )٢( )) ثقة كثري احلديث يغلط ((:  وقال ابن سعد

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

وأبو يعلى يف .  معلقاً ) ٧٤١ رقم ١/٢٦٨ ( )) صحيحه ((أخرجه البخاري يف 
 ٣/٧٣ ( )) صحيحه ((ابن حبان يف :  ومن طريقه ) ٣٣٣٥ رقم ٦/٨٣ ( )) مسنده ((

عن مصعب بن  ) ١٧٤٩ رقم ٥/١٢٧ ( )) املختارة ((والضياء املقدسي يف  ) ٧٩٤ رقم
  .  الزبرييا عبد

السنن  ((والبيهقي يف  ) ٥٣٧ رقم ١/٢٦٩ ( )) صحيحه ((وأخرجه ابن خزمية يف 
  . إبراهيم بن محزة:  من طريق ) ٢٥٢٣ رقم ٢/٨١ ( )) الكربى

:  من طريق ) ٢٥٢٢ رقم ٢/٨١ (  أيضاً)) السنن الكربى ((وأخرجه البيهقي يف 
  . بن سلمة حمرز

  . عن إمساعيل بن أيب أويس ) ٢/٣٠١ ( )) الفتح (( كما يف ـوأخرجه البزار يف مسنده 

 الزبريي وإبراهيم بن محزة ا ، ومصعب بن عبد إمساعيل بن أيب أويس( كلهم 
  .  بن عمر بها العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد عن عبد) بن سلمة  وحمرز

אאא W 
  . سليمان بن بالل:  ا تابع الدراوردي يف روايته عن عبيد

من طريق حيىي بن أيب  ) ١٧٥١ رقم ٥/١٢٩ ( )) املختارة ((أخرجه الضياء املقدسي يف 
 ا طالب عن إمساعيل بن أيب أويس قال حدثين أخي أبو بكر عن سليمان بن بالل عن عبيد

  . ـ وذكره ـ عمر عن ثابت عن أنس بن

رواه حيىي بن أيب طالب عن إمساعيل  ((:   )١/١٤٧ ( )) حتفة األشراف ((وقال املزي يف 
 بن ا ، كالمها عن عبيد العزيز بن حممد وسليمان بن بالل بن أيب أويس عن عبد

  . )) ... عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
   ) .٦/٣٥٤ ( )) املرجع نفسه ((    )١(
   ) .٦/٣٥٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٩٢٧ 

  .  فيهمدار هذه الرواية على حيىي بن أيب طالب وهو خمتلف:  قلت

قال عنه .  )١( )) خط أبو داود على حديث حيىي بن أيب طالب:  قال اآلجري
أشهد أَنه :  وقال موسى بن هارون.  )٢( )) ال بأس به مل يطعن فيه أحد حبجة ((:  الدارقطين
والدارقطين من أخرب الناس ...  عىن يف كالمه ومل يعن يف احلديث:   قال الذَّهيبـيكذب 

  . )٣( )) ... به

عن إمساعيل عن أخيه عن  ((:  فتارة يقول.  والضعف واالضطراب على روايته هذه بني
العزيز بن حممد  عن إمساعيل عن عبد ((:   وتارة يقول)) ا سليمان بن بالل عن عبيد
، ويصح معها القول   فيظهر أن مثلها ال يعتمد عليها)) ... ا وسليمان بن بالل عن عبيد

  .  متابعة تنفي تفردها الدراوردي مل يتابع عن عبيدبأن 

جاء رجل إىل :  مبارك بن فضالة فرواه عن ثابت عن أنس قال:  ا وتابع عبيد
 ا فقال رسول  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد :  إين أحب هذه السورة:   فقال ا رسول
  :)) ُحبَُّك ِإيَّاَها َأْدَخَلَك اْلَجنََّة (( .  

 ا  عقيب حديث عبيدـ ) ٢٩٠١ رقم ٥/١٥٦ ( )) سننه ((أخرجه الترمذي يف 
حدثنا أبو الوليد حدثنا مبارك بن .  حدثنا بذلك أبو سليمان بن األشعث:   وقالـ السابق

  . فضالة ذا

عن أيب النضر ثنا املبارك عن ثابت عن  ) ١٢٤١٧ رقم ٣/١٤١ ( )) مسنده ((وأمحد يف 
  . أنس به

عن خلف بن الوليد ثنا املبارك بن فضالة قال مسعت  ) ١٢٤١٧ رقم ٣/١٤١( فيه و
عن حسني بن حممد ثنا املبارك عن  ) ١٢٤٩٦ رقم ٣/١٥٠( ثابتاً عن أنس به وفيه أيضاً 

  . ثابت عن أنس به

عن  ) ١٣٠٤ رقم ٢٨٦ ـ ٢/٢٨٥ ( )) املنتخب ((وأخرجه عبد ابن محيد كما يف 
  .  املبارك بن فضالة عن ثابت البناين عن أنس بههاشم بن القاسم ثنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٩٦٩ رقم ٢/٣١٤ ( )) سؤاالت أيب عبيد اآلجري ((    )١(
   ) .٢/٧٠٤ ( )) موسوعة أقوال الدارقطين ((    )٢(
  ) . ٣٨٧ ـ ٤/٣٨٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
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٩٢٨ 

حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا :  قال ) ٣٣٣٦ رقم ٨٣١٦ ( )) مسنده ((وأبو يعلى يف 
  . مبارك بن فضالة عن ثاب البناين عن أنس

صحب احلسن  ((:  قال الذَّهيب )١( )) صدوق يدلس ويسوي ((:  ومبارك بن فضالة
 بن عمر ا ويرتل إىل عبيد...   املزين وثابتا بن عبدوحدث عنه فأكثر وعن بكر 

  . )٢( )) ... العمري

  . )٣( )) يدلس كثرياً فإذا قال حدثنا فهو ثقة ((:  قال أبو زرعة

مل يرد حتديثه بالسماع عن ثابت إال فيما رواه اإلمام أمحد عن خلف بن الوليد :  قلت
أبو النضر وحسني بن حممد وهاشم بن القاسم :   وهمـوبقية من رواه عنه  )٤( )وهو ثقة  (

  . وما رواه األكثر أوىل باحلفظ مما انفرد به الواحد.   إمنا هو بالعنعنةـوحوثرة 

يضاف إىل هذا أن املبارك عهد عليه اخلطأ يف ألفاظ التحمل وإليه أشار اإلمام أمحد يف 
:  اً ويقول يف غري حديث عن احلسن قالكان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثري ((:  قوله

:  يعين.   وأصحاب احلسن ال يقولون ذلك)) حدثنا ابن معقل ((:   وقال)) حدثنا عمران ((
  . )٥( )) ... أَنه يصرح بسماع احلسن من هؤالء وأصحاب احلسن يذكرونه عندهم بالعنعنة

 بن عمر عن ا فضالة لعبيدويظهر يل أَنه ال ميكن االعتماد على متابعة مبارك بن 
 ا وقد روى عن عبيد.  وهو يدلس تدليساً شديداً )٦( وذلك أن مبارك خمتلف فيه.  ثابت

 وأسقطه ا  فليس من املستبعد أَنه أخذه عن عبيدـ )٧(  كما قال الذَّهيبـبن عمر برتول 
  . فأصبح كأنه متابع له

فحديث .  ا اختالف عن حديث عبيدأن يف منت حديث مبارك :  يضاف إىل ذلك
 يبمبارك فيه أن الرجل سأل النعن السورة ويف حديث عبيد  ا يبأَنَّ الن  هو الَّذي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)) التقريب ((    )١(
   ) .٧/٢٨١ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(
   ) .٧/٢٨٤ ( )) ِسير أعالم النبالء ((وقال أبو داود حنوه كما يف  ) ١٠/٣٠ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٣/٣٧١ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٤(
   ) .١٠/٢٩ ( )) ذيب التهذيب ((    )٥(
   ) .١٠/٢٨ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
  .وقد مر آنفًا     )٧(
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٩٢٩ 

  . سأل الرجل بعدما شكي إليه

أن :  ، ومتابعته الواردة عن مبارك بن فضالة ا ومما يقوي احتمال ضعف حديث عبيد
 فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة ـأثبت الناس يف ثابت  وهو ـمحاد بن سلمة خالفهما 

  . )١( وهو أشبه بالصواب:  الدارقطين:  قال.  مرسالً

 بن ا  عبيدلكن.  وإمنا رجحه ألنَّ محاد بن سلمة مقدم يف حديث ثابت:  قال ابن حجر
  . )٢( )) عمر حافظ حجه وقد وافقه مبارك يف إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان

وهو .   وإن كان حافظاً حجة فحديثه ال يعرف إال عن الدراورديا عبيد:  قلت
.  فال يؤمن أن يكون قد وهم فيه.  )٣( حيدث من كتب غريه فيخطئ:  موصوف بأنه

فيترجح ما قاله .  وحديث مبارك رواه عن ثابت بالعنعنة وفيه علل أخرى سبق ذكرها
  . االدارقطين والعلم عند 

َأنَّ  (( عنها ا من حديث عائشة رضي )) صحيح البخاري ((لحديث شاهد مبعناه يف ول
 َبَعَث َرُجًال َعَلى َسِريٍَّة ، َوَآاَن َيْقَرُأ َألْصَحاِبِه ِفي َصالِتِهم ، النَِّبيَّ 

:  َفَقاَل َفَيْخِتُم ِبُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد ، َفَلمَّا َرَجُعوا َذَآُروا َذِلَك ِللنَِّبيِّ 
َألنََّها ِصَفُة الرَّْحَمِن ، :  َسُلوُه َأليِّ َشْيٍء َيْصَنُع َذِلَك ؟ َفَسَأُلوُه َفَقاَل

  . )٤( )) َأْخِبُروُه َأنَّ اللََّه ُيِحبُُّه : َوَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْقَرَأ ِبَها ، َفَقاَل النَِّبيُّ 
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غريب  ((:  إال أن الترمذي قال.  مل أقف ألهل العلم يف هذا احلديث على كثري كالم
والدارقطين رجح كونه مرسالً من حديث محاد بن  )٥( ))  عن ثابتا من حديث عبيد

غريب  ((:   وقال)) الغرائب واألفراد ((وذكره يف .  )٦( سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/٣٠١ ( )) الفتح ((    )١(
   ) .٢/٣٠١ ( )) الفتح ((    )٢(
   ) .٨٧٢( سبق ص     )٣(
   ) .٦٩٤٠ رقم ٦/٢٦٨٦ ( )) صحيح البخاري ((    )٤(
   ) .٨٧٢( سبق ص     )٥(
  .مر ذكره آنفًا     )٦(
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٩٣٠ 

وكذا حكى .  )١( )) العزيز الدراوردي عنه  عن ثابت تفرد به عبدا من حديث عبيد
  . )٢( )) العزيز  إال عبدا مل يرو هذا احلديث عن عبيد ((:  الطرباين تفرده به يف قوله

א א : מ

العزيز  فيستغرب أال يرويه عنه إال عبد.  لناس حبديثه بن عمر اعتىن اا أن عبيد  ـ ١
  . ، مع ما قيل يف الدراوردي الدراوردي مع كثرة تالمذته

 خالفه محاد بن سلمة فجعله عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسالً قال ا أن عبيد  ـ ٢
  . )٣( )) ما أحد روى عن ثابت أثبت من محاد بن سلمة ((:  أمحد

 بن عمر مقاالً فقد قال عنه اإلمام ا دراوردي عن عبيدأن يف خصوص رواية ال  ـ ٣
وقال .  )٤( ))  بن عمرا  بن عمر يرويها عن عبيدا رمبا قلب حديث عبد ((:  أمحد

  . )٥( ))  منكرا ليس به بأس وحديثه عن عبيد ((:  النسائي
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، وابن  )٧( وصححه الترمذي.  )٦( ا  به عن عبيدفالبخاري رواه تعليقاً جمزوماً
  . )١٠( ، وقواه ابن حجر )٩(  ، وابن حبان)٨( خزمية

ïç@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

  .  قد توبع يف روايته عن ثابت تابعه املبارك بن فضالةا أن عبيد  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٧١٣ رقم ٢/٤٣ ( )) أطراف الغرائب واألفراد ((    )١(
   ) .٨٧٢( سبق ص     )٢(
   ) .٢/٥٠٠ ( )) شرح علل الترمذي ((    )٣(
   ) .٦/٣٥٤ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .٦/٣٥٤ ( )) املرجع نفسه ((    )٥(
   ) .٨٧٣( سبق ص     )٦(
  .يف بعض نسخه  ) ٨٧٢( سبق ص     )٧(
   ) .٨٧٣( سبق ص     )٨(
   ) .٨٧٣( سبق ص     )٩(
   ) .٨٧٦( سبق ص     )١٠(
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٩٣١ 

وأنه يف فضائل األعمال الَّيت ال يشدد فيها .  أن له شاهداً يدل على ثبوت أصله  ـ ٢
  . ادةع

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

العزيز   عن ثابت تفرد به عبدا غريب من حديث عبيد ((:  قول الدارقطين  ـ ١
، يدل على أن حكايته للتفرد  )٢( )) أن املرسل أصح منه ((:  مع قوله )١( )) الدراوردي

 )) غريب ((كما يدل على أن كلمة .  الردليست رد الوصف وإمنا يقصد به اإلعالل و
  . )) فرد ((أدل على العلّة من كلمة 

  . تفرد الراوي غري القوي عن إمام جليل يعتىن حبديثه مظنة لالستغراب والنكارة  ـ ٢

.  ظهر أثر تعدد طرق احلديث يف تقويته على ما يظهر من صنيع من قبل هذا احلديث  ـ ٣
لكن .  محاد بن سلمة مقدم يف حديث ثابت ((:  وقد جتلى ذلك يف فول ابن حجر

 بن عمر حافظ حجه وقد وافقه مبارك يف إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه ا عبيد
  . )٣( )) شيخان

ظهر أن احلكم على احلديث الفرد أمر اجتهادي حبسب ما يظهر للناقد من القرائن   ـ ٤
  . )٤( ))  أشبه بالصوابوهو ((:  على ما تدل عليه عبارة الدارقطين يف قوله
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   ) .٨٧٦( سبق ص     )١(
   ) .٨٧٦( سبق ص     )٢(
   ) .٢/٣٠١ ( )) الفتح ((    )٣(
   ) .٢/٣٠١ ( )) الفتح ((    )٤(



  

٩٣٢  

æìÈnÛaë@…bŞÛa@sí†§a@ @
ثنا حيىي بن زكريا بن حيوية النيسابوري :   )٢/٣٢٠ ( )) الكامل ((قال ابن عدي يف 

 يعين ابن معاوية ـ، ثنا زهري  ، ثنا احلسن بن بشر اهلمداين مبصر ثنا حممد بن حيىي النيسابوري
  َنَهى َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍررسول اهللا أن  (( عن أيب الزبري عن جابر ـ
(( )١( .  

  . )) ... وهذا من حديث زهري عن أيب الزبري ليس يرويه إال احلسن بن بشر ((:  وقال

א א : א
، صدوق خيطئ من العاشرة مات  احلسن بن بشر بن سلْم اهلمداين أبو علي الكويف ((

وذكره ابن حبان .  )٣( صدوق:  قال عنه أبو حامت.  )٢( )) خ ت سسنة إحدى وعشرين 
.  )٦( )) ثقة ثبت:  وزهري.  )٥( وهو من رجال صحيح البخاري.  )٤( )) الثِّقات ((يف 
  . )٧( )) صدوق إال أَنه يدلس:  الزبري وأبو

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق حممد بن  ) ٢٤٩ رقم ١/١٢٤ ( )) صحيحه ((احلديث أخرجه ابن خزمية يف 
  . عيسى وأمحد بن احلسني بن عباد

من طريق العباس بن حممد الدوري  ) ١/١٦٢ ( )) مستدركه ((وأخرجه احلاكم يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) : ١/١٩٨( قال السندي يف حاشيته على سنن النسائي  ) . ١/٤٤ ( )) النهاية ((قاله يف . اإلزار  : املئزر    )١(

   .))ألن الدخول فيه ـ أي احلمام ـ ال خيلو عن نظر بعض إىل عورة بعض  ((
   .)) التقريب ((    )٢(
   ) .١٠ رقم ٣/٣ ( )) اجلرح والتعديل ((    )٣(
   ) .٢/٢٥٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .٢/٤٧٣(  للباجي )) التعديل والتجريح ((    )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
   .)) املرجع نفسه ((    )٧(
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٩٣٣ 

  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  وقال

حممد بن حيىي النيسابوري وحممد بن عيسى وأمحد بن احلسني بن عباد ( كلهم 
  . عن احلسن بن بشر به) بن حممد الدوري  والعباس

אאא W 
فصح ما ذكره .  مل يتابع احلسن بن بشر يف رواية هذا احلديث عن زهري بن معاوية أحد

  . ابن عدي من تفرده به عن زهري عن أيب الزبري

  . وعاًمحاد بن شعيب عن أيب الزبري عن جابر مرف:  وهذا احلديث إمنا يعرف من حديث

 )) الضعفاء ((والعقيلي يف  ) ١٨٠٧ رقم ٣/٣٤٣ ( )) مسنده ((أخرجه أبو يعلى يف 
وابن عدي يف .  )) وال يتابعه عليه إال من هو دونه أو مثله ((:  وقال ) ١/٣١٢ (
 )) أن يدخل املاء ((وهذا احلديث ليس يرويه ذا اللفظ  ((:  وقال ) ٢/٢٤٢ ( )) الكامل ((

  . )) ري وعن أيب الزبري غري محاد بن شعيبغري أيب الزب

  . )٢( )) ضعفه النسائي ((و .  )١( )) فيه نظر ((:  محاد بن شعيب الَّذي قال عنه البخاري

يروي  ((:  محاد بن شعيب:   يف ترمجةـ ) ١/٢٥١ ( )) اروحني ((وقال ابن حبان يف 
أنبأنا احلنبلي ثنا أمحد بن زهري .  يقلب األخبار ويرويها على غري جهتها...  عن أيب الزبري

  . ليس بشيء:  محاد بن شعيب:  عن حيىي بن معني

مجاعة عنه عن أيب الزبري عن جابرـ أي محاد ـومن مناكريه  ((:  وقال الذَّهيب اهوا رم   :
  . )٣( ))  َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍر اللَِّه َنَهى َرُسوُل ((

ß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìßòíëbÈß@åi@ç‹@åÇ@Š’i@åi@å§a@…ČŠÐm@å Z@ @

مسعت أبا داود ذكر احلسن بن بشر  ((:  قال اآلجري.  أنكر أبو داود هذا احلديث
 حديثني منكرين روى عن زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر عِن النيب :  فقال

مها عند محاد بن :   فقلت)) الَّ ِبِمْئَزٍرَال َتْدُخُلوا اْلَحمَّاَم ِإ (( و )) َذَآاُة اْلَجِنيِن ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/٥٩٦ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(
   ) .١/٥٩٦ ( )) املرجع نفسه ((    )٢(
   ) .١/٥٩٦ ( )) املرجع السابق ((    )٣(
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٩٣٤ 

وعده ابن عدي يف منكرات .  )١( )) محاد بن شعيب ضعيف:  شعيب عن أيب الزبري فقال
  . )٢( احلسن بن بشر فذكره يف ترمجته وحكى تفرده به عن زهري

وبني ابن حبان أَنه إمنا هو حديث محاد بن شعيب انقلب على احلسن بن بشر فجعله 
وهو الَّذي  ((:   )١/٢٥١ ( )) اروحني ((فقد قال يف ترمجة محاد بن شعيب يف .  زهريعن 

 َأْن يدخل الماَء ِإالَّ  اللَِّه َنَهى َرُسوُل ((:  الزبري عن جابر قالروى عن أيب 
 بن أنبأنا باحلديثني مجيعاً أبو يعلى ثنا عبد األعلى ((:   وقالـ وذكر حديثاً آخر ـ )) ِبِمْئَزٍر

وقد .  شعيب عن أيب الزبري عن جابر وليس للحديث اَألول أصل يرجع إليهبن  محاد ثنا محاد
،   هذا اخلرب عن محاد بن شعيب ورواه عن زهري بن معاوية عن أيب الزبريمسع احلسن بن بشر

  . )) ... وِهم فيه

…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

، ومل يتابعه عليه أحد مع   بشر عن زهري بن معاوية عن أيب الزبريتفرد به احلسن بن  ـ ١
  . فلو كان عنده لنقله الناس عنه.  أن زهرياً ممن يعتىن حبديثه

  . أَنه معروف من حديث محاد بن شعيب عن أيب الزبري  ـ ٢

:  وهذا معىن قول ابن حبان.  مل يرد ما يشهد له من غري حديث محاد بن شعيب  ـ ٣
  . ومحاد حاله ال حيتمل التفرد ذا األصل.  ))  يرجع إليهليس له أصل ((

  . ، وتتوافر الدواعي على العناية به أَنه تضمن حكماً متس احلاجة إىل معرفته  ـ ٤

ولعلهما صححاه بناء على .  )٣( ابن خزمية واحلاكم:  ، منهم ومن أهل العلم من صححه
وقد .  ة وكالمها من رجال البخاريوروده من حديث احلسن بن بشر عن زهري بن معاوي

 )) صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ((:  أشار احلاكم إىل حال رجال إسناده يف قوله
  . ومل يراعيا ما ذكر فيه من علَّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١٥٠ ـ ١/١٤٩( ت أيب عبيد اآلجري سؤاال    )١(
   ) .٨٧٩( سبق ص     )٢(
   ) .٨٧٩( سبق يف التخريج ص     )٣(
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٩٣٥ 

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ن أيب الزبري ليس يرويه وهذا من حديث زهري ع ((:  حكاية ابن عدي للتفرد يف قوله  ـ ١
، بداللة أَنه أورده يف ترمجة احلسن بن بشر   متضمن إعالله)) ... إال احلسن بن بشر
  . وعده من منكراته

، فقد كشفت دراسة هذا احلديث أن  تأكد أن التفرد من القرائن الدالة على العلّة  ـ ٢
.   منقلب عن حديث ضعيفوراء تفرد احلسن به عن زهري علَّة قادحة متثلت يف كونه

عن  ((:   قال)) عن محاد بن شعيب عن أيب الزبري ((:  فقد وهم فيه احلسن فبدالً أن يقول
  . )) زهري بن معاوية عن أيب الزبري

  . والتفرد من عالمات العلّة.  فإن القلب من أسباب التفرد:  وبناء عليه  ـ ٣

إنه من وسائل نقد األحاديث ، ف أن احلديث إذا عرف من طريق معني حتى يشتهر  ـ ٤
فهذا احلديث عرف من حديث محاد بن .  املعلولة الَّيت تبدو وكأا متابعات هلذا احلديث

فلما وهم فيه احلسن بن بشر وجعله عن زهري بن معاوية أعل .  شعيب عن أيب الزبري
اللفظ وهذا احلديث ليس يرويه ذا  ((:  هلذا قال ابن عدي.  حبديث محاد بن شعيب

  . ))  غري أيب الزبري وعن أيب الزبري غري محاد بن شعيب)) أن يدخل املاء ((

أبو :  هذا احلديث ظاهر إسناده القبول ومع هذا تتابع مجع من النقّاد على رده منهم  ـ ٥
وقبله ابن خزمية واحلاكم ولعله .  ، والذَّهيب ، وابن حبان ، وابن عدي ، والعقيلي داود

صحيح على شرط الشيخني  ((:  وإىل هذا أشار احلاكم يف قوله.  سنادهبناء على ظاهر إ
أن التصحيح على ظاهر اإلسناد أحد :  ومن هنا يتبني صحة القول.  )) ومل خيرجاه

، وهو خطري  العوامل الرئيسة يف تغيري ميزان النقد عما كان عليه عند األئمة املتقدمني
  . ديث ليست صحيحةإذ يتسبب يف قبول أحا.  على السنة

ظهر أن احلديث إذا تبني للناقد خطأ راويه فيه أو غلب على ظنه ذلك فإنه ال تنفعه   ـ ٦
فقد أنكر حديث احلسن بن بشر .  على ما ظهر من صنيع أيب داود.  املتابعة الضعيفة

أي ال تزول .  )) محاد بن شعيب ضعيف ((:  هو عند محاد بن شعيب فقال:  فقيل له
وذا يبني أَنه ليس كل ضعف ينجرب مبجيئه من .   احلديث مبتابعتهنكارة هذا



æìÈnÛaë@…bŞÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٩٣٦ 

  . )١( آخر وجه

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الزين أمحد  ملرتضى)) مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة ((: ينظر تفصيل ذلك يف     )١(



  

٩٣٧  

æìÈnÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@ @
ثنا حيىي بن زكريا ثنا حممد بن حيىي :   )٢/٣٢٠ ( )) الكامل ((قال ابن عدي يف 

قال :  قالالنيسابوري ثنا احلسن بن بشر اهلمداين ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر 
وهذا من حديث زهري عن أيب :   وقال)) َذَآاُة اْلَجِنيِن َذَآاُة ُأمِِّه ((:   ا رسول

  . الزبري ليس يرويه إال احلسن بن بشر

א א : א
وزهري هو ابن  )١(  وقد سبقت ترمجته)) احلسن بن بشر بن سلم اهلمداين صدوق خيطئ ((
  . )٣( صدوق إال أَنه يدلس:  وأبو الزبري )٢( ثقة ثبت:  معاوية

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق السري بن خزمية واحلسن بن  ) ٤/١١٤ ( )) املستدرك ((أخرجه احلاكم يف 
  . املفضل وإمساعيل بن إسحاق وحممد بن غالب

من طريق متام وابن أيب قماش وابن  ) ٢٠٠٣٢ رقم ٩/٥٥١ ( )) الكربى ((والبيهقي يف 
  . زوران

  . بهمثانيتهم عن احلسن بن بشر عن زهري 
א W 

فتأكد ما قاله .  مل يتابع احلسن أحد يف رواية هذا احلديث عن زهري فيما وقفت عليه
  . زهريابن عدي من تفرد احلسن به عن 

  : تابعه، فقد  إال أن زهرياً ورد له متابعات عن أيب الزبري ال ختلو من مقال
  :  الثوريـ ١

 ) ٦/٤٠٨ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف .  معاوية بن هشام:  اه عن الثوريرو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٨٧٩( ص     )١(
   .)) التقريب ((    )٢(
   .)) املرجع نفسه ((    )٣(
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٩٣٨ 

وأخرجه اخلليلي يف .  ))  إال معاويةـ أي عن الثوري ـهذا احلديث ال يرويه عنه  ((:  وقال
  .  )١/٤٣٨ ( )) اإلرشاد ((

بري وإمنا احملفوظ من حديث احلسن بن بشر عن زهري بن معاوية عن أيب الز ((:  وقال
 ـ املتفرد ذا احلديث ـومعاوية بن هشام القصار .  )) وحديث محاد بن شعيب عن أيب الزبري

فقد .  ال حيتمل مثل هذا التفرد فهو ليس من كبار أصحاب الثوري وليس هو بالقوي أيضاً
؟ قال صاحل  فمعاوية بن هشام يف الثوري ((:  قال عثمان بن سعيد قلت ليحىي بن معني

  . )١( ))  بذاكوليس

  .  ومحاد بن شعيبـ ٢

وهذا احلديث ليس يرويه عن  ((:  وقال ) ٢/٢٤٣ ( )) الكامل ((أخرجه ابن عدي يف 
أيب الزبري مسنداً غري محاد بن شعيب وزهري بن معاوية وعن زهري احلسن بن بشر 

:  يوقال البخار.  )٣( ليس بشيء:  ومحاد بن شعيب قال عنه ابن معني.  )٢( )) وحده
  . )٤( عن أيب الزبري فيه نظر...  بن شعيب محاد

  .  بن أيب زياد القداحا  وعبيدـ ٣
واحلاكم  ) ١٩١٣ رقم ١/٥١٤( والدارمي  ) ٢٨٢٨ رقم ٢/١١٤( أخرجه أبو داود 

ثنا :   قالـ ابن راهويه ـمن طريق إسحاق بن إبراهيم  ) ٤/١١٤ ( )) مستدركه ((يف 
  . خيرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل :   احلاكمبن بشري عنه به وقال عتاب

 بن أيب زياد القداح عن أيب الزبري والقداح ا وفيه عبيد ((:  وذكره ابن حجر وقال
  . )٥( )) ضعيف

  . وذا يتبني أن هذه املتابعات لزهري بن معاوية ال يصح منها شيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٩٤ رقم ٦١ص  ( )) سؤاالت عثمان بن سعيد الدارمي ((    )١(
. فإن محاداً تابع زهرياً وعلى كالم ابن عدي هذا . وحديث احلسن بن بشر عن زهري هو حديث الباب     )٢(

  .وهو معىن ما قاله اخلليلي ـ كما سبق ـ 
   ) .٢/١٣٣(  البن معني برواية الدوري )) التأريخ ((    )٣(
   ) .٢٩ ـ ٣/٢٨ ( )) التأريخ الكبري ((    )٤(
  .ليس بالقوي  : )) التقريب ((وقال عنه يف  ) ٤/١٥٧ ( )) التلخيص احلبري ((    )٥(
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٩٣٩ 

صح الطَّريق إىل زهري لكان على ولو  ((:   بعد أن أورد هذه املتابعاتـقال ابن حجر 
  . )١( ))  استنكر أبو داود حديثهـ يعين احلسن بن بشر ـشرط مسلم إال أن راويه عنه 

  . ، وأبو الزبري مدلس ومل يصرح بالسماع ومل يتابع أبو الزبري عن جابر

، وقد سبقه إىل ذلك ابن حزم  )٢( )) وقد عنعنه يف مجيع الطرق عنه ((:  قال األلباين
حديث أيب الزبري ما مل يكن عند الليث عنه أو مل يقل فيه أبو الزبري أَنه مسعه  ((:  حيث قال

  . )٣( )) ... من جابر فلم يسمعه من جابر وهذا من هذا النمط ال يدرى ممن أخذه عن جابر

  . )٤( ومتابعاته مل تسلم من الضعف أيضاً.  وذا فاحلديث تلوح عليه عالمات الضعف

cbèÜrßc@åàÏ@ê†çaì‘@bß Z@ @

َأَحُدَنا َيْنَحُر :  َفُقْلَنا َسَأْلَنا َرُسوَل اللَِّه  ((: حديث أيب سعيد اخلدري قال 
النَّاَقَة َأْو َيْذَبُح اْلَبَقَرَة َأِو الشَّاَة َفَيِجُد ِفي َبْطِنَها َجِنْيًنا ، َفَيْأُآُلُه َأْو 

( أخرجه أبو داود  . )) ْم ، ِإنَّ َذَآاَتُه َذَآاُة ُأمِِّهُآُلوُه ِإْن ِشْئُت: ُيْلِقيِه ؟ َفَقاَل 
هذا حديث حسن  ((:  وقال ) ١٤٧٦  رقم٤/٦٠( والترمذي  ) ٢٨٢٧ رقم ٢/١١٣

صحيح قد روي من غري هذا الوجه عن أيب سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من 
 يبأصحاب النافعي وأمحد  وغريهم وهو قول سفيان الثوري وابن املبارك والش

  . )) وإسحاق

كلهم عن  ) ٤٧٣٦ رقم ٥/٤٩٤( والدارقطين  ) ٣١٩٩ رقم ٢/١٦٠٧( وابن ماجه 
  . جمالد بن سعيد عن أيب الوداك عن أيب سعيد به

يونس بن أيب :  ولكن تابعه عن أيب الوداك )٥( األكثر على تضعيفه:  وجمالد بن سعيد
  . ـ )٦(  وهو صدوق يهم قليالًـإسحاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/١٥٧ ( ))خيص احلبري  التل((    )١(
   ) .٨/١٧٢ ( )) إرواء الغليل ((    )٢(
   ) .٧/٤١٩ ( )) احمللَّى ((    )٣(
   .)) صحيح (( ) : ٨/١٧٢ ( )) إرواء الغليل ((إال أن األلباين قال عنه يف     )٤(
   ) .١٠/٣٩ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٣/٤٣٨ ( )) امليزان ((كما يظهر من ترمجته يف     )٥(
   .)) التقريب ((    )٦(
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٩٤٠ 

 ١٣/٢٠٧ ( )) صحيحه ((وابن حبان يف  ) ١١٣٢٩ رقم ٣/٣٩( أخرج حديثه أمحد 
فهذه متابعة قوية الد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان  ((:  قال ابن حجر ) ٥٨٨٩رقم 

  . )١( )) وابن دقيق العيد

 وأما أبو الوداك فلم أر من ((:  أما أبو الوداك فهو جرب بن نوف وقد قال عنه ابن حجر
  . )٢( )) ثقة:  ضعفه وقد احتج به مسلم وقال حيىي بن معني

  . عطية العويف:  وقد تابع أبا الوداك عن أيب سعيد

وعطية وإن  ) ٨/٤١٢ ( )) تأرخيه ((واخلطيب يف  ) ١١٤٠٠ رقم ٣/٤٥( أخرجه أمحد 
  . )٥( إسناده حسن:  وقال املنذري عن هذا احلديث.  )٤( فمتابعته معتربة )٣( كان فيه لني

روي من  ((:  وقد ورد أكل اجلنني من غري ذكاة عن مجع من الصحابة قال الزيلعي
حديث اخلدري ومن حديث جابر ومن حديث أيب هريرة ومن حديث ابن عمر ومن 
حديث أيب أيوب ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ومن حديث كعب بن 

  . مثّ درسها حديثاً حديثاً )٦( )) ث عليمالك ومن حديث أيب الدرداء وأيب أمامة ومن حدي

مل يرو عن أحد من الصحابة والتابعني وسائر العلماء أن :  قال ابن املنذر ((:  وقال
اجلنني ال يؤكل إال باستئناف الذكاة فيه إال ما روي عن أيب حنيفة وال أحسب أصحابه 

  . )٧( )) وافقوه عليه

 والنظر فيب طرقه وشواهده ـر عن زهري  حديث احلسن بن بشـوبعد ختريج احلديث 
وروى معناه مجع .  يتبني أنّ له متابعات ضعيفة وأنه صحح من حديث أيب سعيد اخلدري

ومن تأمل  ((:  ولعله ألجل ذلك قال احلاكم.  من الصحابة وأن عليه العمل عند أهل العلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .٤/١٥٧ ( )) التلخيص احلبري ((    )١(
   .)) املرجع نفسه ((    )٢(
   .)) صدوق خيطئ كثرياً وكان شيعياً مدلساً (( : )) التقريب ((قال يف     )٣(
   ) .٤/١٥٧ ( )) التلخيص احلبري ((    )٤(
   ) .٤/١٨٩ ( )) نصب الراية ((    )٥(
)٦(    ))٤/١٨٩ ( ))اية  نصب الر. (   
   ) .٤/١٩٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٧(
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٩٤١ 

ما مل خيرجاه  عنهاهذا الباب من أهل الصنعة قضى فيه العجب أن الشيخني رضي 
  . )١( )) الصحيحني يف

sí†§a@aˆèi@ç‹@åÇ@å§a@…ČŠÐm@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

  . العلمهذا احلديث أنكره عن احلسن عن زهري مجع من أهل 
 يسأل عن احلسن بن بشر بن ا مسعت أبا عبد:  فمن أنكره اإلمام أمحد فقد قال األثرم

قد روى عن زهري عن أيب الزبري عن جابر يف :  ما أدري أخربك:  فقال.  سلم الكويف
روى  ((:  وقال يف موضع آخر )٢( وما أرى كان به بأس يف نفسه:  ا قال أبو عبد.  اجلنني

  . احلديثوكأنه يشري إىل هذا  )٣( )) عن زهري أشياء مناكري
روى :  مسعت أبا داود ذكر احلسن بن بشر فقال:  قال اآلجري.  وكذا أنكره أبو داود

 يبِن النعن زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر ع َذَآاُة  (( حديثني منكرين
مها عند محاد بن شعيب :  فقلت.  )٤( )) َال َتْدُخُلوا اْلَحمَّاَم ِإالَّ ِبِمْئَزٍر (( و )) اْلَجِنيِن

  . )٦( ضعيف:  محاد بن شعيب:  فقال )٥( عن أيب الزبري
  . )٧( يف منكرات احلسن فأورده يف ترمجته وحكى تفرده به عن زهريوقد عده ابن عدي 

وكلهم  ((:   وقالـ ومنهم احلسن بن بشر ـوعدد ابن حزم من رواه عن أيب الزبري 
  . )٨( )) ضعفاء

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@…bÔäÛa@õüûç@âý×@åß@ò–Ü‚n½a@Č…ŞŠÛa@åöaŠÓ Z@ @

وما أرى كان  ((:  شار اإلمام أمحد يف قولهوإىل هذا أ.  الراوي املتفرد ليس بالقوي  ـ ١
  . )) به بأس يف نفسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٤/١١٥ ( )) املستدرك ((    )١(
   ) .٢/٢٥٦ ( )) ذيب التهذيب ((و  ) ٧/٢٩٠ ( )) تأريخ بغداد ((    )٢(
   ) .٢/٢٥٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٨٧٩( سبق دراسته ص     )٤(
  .يعين أنه قد توبع فال ينكر عليه     )٥(
   ) .١٥٠ ـ ١/١٤٩ ( )) سؤاالت اآلجري ((    )٦(
   ) .٨٨٣( سبق ص     )٧(
   ) .٧/٤١٩ ( )) احمللَّى ((    )٨(
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٩٤٢ 

:  وإىل هذا أشار اإلمام أمحد أيضاً يف قوله.  أَنه عهد عليه مناكري عن شيخه هذا  ـ ٢
  . )) روى عن زهري أشياء مناكري ((

 فزهري ثقة ـ إن مل يستنكر ـأن تفرد احلسن بن بشر عن زهري يستغرب :  يضاف  ـ ٣
؟ ال سيما وهو ليس  ، فكيف ال يرويه عنه إال احلسن  تداول الناس حديثه، مكثرثبت 
  . بالقوي

  . مثّ أن احلسن من طبقة نازلة يستنكر فيها التفرد عادة  ـ ٤

 ولعله بىن ذلك على ظاهر إسناده وما ورد له من وقد قبل الحاآم هذا الحديث وصححه
 بن أيب زياد ا عه من الثِّقات عبيدتاب ((:  متابعات قاصرة وشواهد فقد قال بعد إخراجه

  . مثّ ساق مجلة من شواهده )١( )) القداح

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

،  ، وقد يستنكر الراوي املتفرد غري القوي عن إمام أو حافظ يعتىن حبديثه يستغرب  ـ ١
، وأيب   على ما ظهر من صنيع اإلمام أمحدال سيما إن كانت طبقة الراوي املتفرد نازلة

  . ، وابن عدي داود

 هو اخلطأ وال يشترط أن ـ كما يظهر من دراسة هذا احلديث ـاملنكر عند أمحد   ـ ٢
:  فإنه أملح إىل إنكار هذا احلديث مع أَنه قال يف راويه املتفرد به.  يكون راويه ضعيفاً

وهذا يدل على أَنه قد ينكر احلديث على راٍو معني .  )) وما أرى كان به بأس يف نفسه ((
ويف هذا دليل على أن الراوي له حال عند اإلمام أمحد يف .  وحيسن أمر ذلك الراوي

كما أن إنكار اإلمام أمحد .  ، ورمبا كان له حال آخر يف حديث بعينه جمموع رواياته
  . ظره إىل احلديث الَّذي رواههلذا احلديث مل يستقه فقط من حال الراوي بل من ن

:  ظهر أن احلاكم يقوي احلديث مبا له من متابعات وشواهد على ما يظهر من قوله  ـ ٣
  . )) ...  بن أيب زياد القداحا تابعه من الثِّقات عبيد ((
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   ) .٤/١١٤ ( )) املستدرك ((    )١(



  

٩٤٣  

æìÈnÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@ @
ثنا :   عيسى قالحدثنا حممد بن:   )٢٨٥٢ رقم ٢/١٢٢ ( )) سننه ((قال أبو داود يف 

 عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ا أخربنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد:  هشيم قال
ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك  ((:   يف صيد الكالب اقال رسول :  ثعلبة اخلشين قال
ْت َعَلْيَك اللَِّه َتَعاَلى َفُكْل َوِإْن َأَآَل ِمْنُه ، َوُآْل َما َردَّ َوَذَآْرَت اْسَم

انفرد  ((:  ـ يف ترمجة داود بن عمرو الدمشقي ـقال الذَّهيب .  )١( )لفظة تعاىل ؟؟؟ (  )) َيَداَك
 )٢(] اْلُمَعلََّم [ ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك  (( وحبديث )) أحسنوا أسماءآم ((حبديث 

:  التفرد املشار إليه يف قوله:  قلت.  )٣( )) َوَذَآْرَت اْسَم اللَِّه َفُكْل َوِإْن َأَآَل ِمْنُه
  . )) َفُكْل َوِإْن َأَآَل ِمْنُه ((

א א : א
قال  )٤( )) داود بن عمرو األودي الدمشقي عامل واسط صدوق خيطئ من السابعة د ((

وذكره ابن حبان يف  )٦( ال بأس به:  وقال عنه أبو زرعة )٥( ثقة:  عنه ابن معني
  . )٨( وبقية رواته ثقات )٧( )) الثِّقات ((

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

مل أقف على من خرجه غري أيب داود وال على من تابع داود بن عمرو يف روايته عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل :  واملعىن ((:  وقال )) ما ردت يدك (( ) : ٣/٣٨٦( محمد عوامة : ا  اليت حققه)) سنن أيب داود ((يف     )١(

   .))ما صدته بيدك ال بشيء من اجلوارح 
   .)) يف هـ وحدها ((: قال احملقق ـ وهو البجاوي ـ     )٢(
   ) .٢/١٧ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٣٢١: رقم  ( )) تأريخ الدارمي ((    )٥(
   ) .٣/١٩٦ ( )) ذيب التهذيب ((    )٦(
   ) .١٢٧٥ رقم ٣/٣٤٠(     )٧(
   .)) التقريب ((    )٨(
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٩٤٤ 

  . ا بسر بن عبيد

אאא W 
  :  يف روايته عن أيب إدريس اخلوالينا وقد شارك بسر بن عبيد

  . ـ )١( ة عابد وهو ثقـ ربيعة بن يزيد الدمشقي ـ ١

َفَما َأَصْبَت ِبَقْوِسَك َفاْذُآِر اْسَم اللَِّه ُثمَّ ُآْل ، َوَما  ((:  فرواه بلفظ
َأَصْبَت ِبَكْلِبَك اْلُمَعلَِّم َفاْذُآِر اْسَم اللَِّه ُثمَّ ُآْل ، َوَما َأَصْبَت ِبَكْلِبَك 

 رقم ٣/١٥٣٢( أخرجه مسلم  )) الَِّذي َلْيَس ِبُمَعلٍَّم َفَأْدَرْآَت َذَآاَتُه َفُكْل
١٩٣٠(  .  

ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك َوَذَآْرَت  ((:   بلفظـ )٢(  وهو ثقةـ الوليد بن أيب مالك ـ ٢
َوِإْن : َوِإْن َقَتَل ؟ َقاَل : ُقْلُت . اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َفَأْمَسَك َعَلْيَك َفُكْل 

.  )) َما َردَّْت َعَلْيَك َقْوُسَك َفُكْل : ِإنَّا َأْهُل َرْمٍي ؟ َقاَل: َقَتَل ، ُقْلُت 
  .  )١٤٦٤ رقم ٤/٥٣( أخرجه الترمذي 

َفُكْل َوِإْن َأَآَل  ((:  أَنه مل يرد يف حديث ربيعة وال حديث الوليد:  وذا يتبني
  . ا  الَّيت رواها داود بن عمرو عن بسر بن عبيد)) ِمْنُه

، وورد يف  )معلم ( حديث ربيعة وصف الكلب بأنه أَنه قد ورد يف :  يضاف إىل ذلك
ومها قيدان هلما مفهوم وهلما أثر يف .  )) َفَأْمَسَك َعَلْيَك َفُكْل ((:  حديث الوليد قوله

حل املصيد ويدالن على أن الكلب غري املعلم أو املعلم الَّذي أمسك لنفسه ال تؤكل 
  . صيدته

فيها أبو إدريس اخلوالين نظراً ألنَّ النقلة عنه وهنا حيتمل أن تكون هذه املخالفة تسبب 
وحيتمل أن بسراً أو داود بن عمرو مها من أحدث .  مل يتفقوا على لفظ واحد كما هو ظاهر

  . هذه اللفظة

وبناًء على أن داود مل يتابع يف رواية هذا احلديث عن بسر فإنه ال جيزم بأنه هو الَّذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
   .)) التقريب ((    )٢(



æìÈnÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a: الدِّراسة التَّطبيقّيـة 
  ــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٩٤٥ 

 يقال به إال إذا ورد احلديث عن بسر من غري طريق داود بن فهذا ال.  أخطأ يف هذه اللفظة
  . عمرو لتقارن رواية داود برواية من شاركه الرواية عن بسر

  :  غري أيب إدريس اخلوالينـوقد روى هذا احلديث عن أيب ثعلبة اخلشين 

َفُكْل َما ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك اْلُمَكلََّب َوَسمَّْيَت  ((:  أبو أمساء الرحيب بلفظ  ـ ١
َأْمَسَك َعَلْيَك َآْلُبَك اْلُمَكلَُّب َوِإْن َقَتَل ، َوِإْن َأْرَسْلَت َآْلَبَك الَِّذي 

 رقم ٤/١٩٣( أخرجه أمحد .  )) ...َلْيَس ِبُمَكلٍَّب َفَأْدَرْآَت َذَآاَتُه َفُكْل 
١٧٧٠٤(  .  

ِه َفَأْمَسَك ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك َوَذَآْرَت اْسَم اللَّ ((: ومكحول بلفظ   ـ ٢
( أخرجه أمحد .  )) َوِإْن َقَتَل ((:  ؟ قال وإن قتل:  قلت:   قال)) َعَلْيَك َفُكْل

  .  )١٧٧٠٠ رقم ٤/١٩٣

وهاتان املتابعتان القاصرتان تؤكدان خمالفة الرواية الواردة عن داود عن بسر بن 
 ال تعرف من حديث أيب ثعلبة )) َفُكْل َوِإْن َأَآَل ِمْنُه ((:  وتدل على أن قوله.  عبيداهللا
  . اخلشين

:   قالوقد ورد من حديث عدي بن حامت ما يدل على عدم صحتها فعنه 
ِإَذا : ِإنَّا َقْوٌم َنِصيُد ِبَهِذِه اْلِكَالِب ؟ َفَقاَل :  ُقْلُت َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه  ((

ِه ؛ َفُكْل ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َأْرَسْلَت ِآالَبَك اْلُمَعلََّمَة َوَذَآْرَت اْسَم اللَّ
َوِإْن َقَتْلَن ، ِإالَّ َأْن َيْأُآَل اْلَكْلُب ، َفِإنِّي َأَخاُف َأْن َيُكوَن ِإنََّما َأْمَسَكُه 

، ومسلم  ) ٥١٦٦ رقم ٥/٢٠٨٩( أخرجه البخاري .  )) ...َعَلى َنْفِسِه 
  . )١(  )١٩٢٩ رقم ٣/١٥٢٩ (
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ثعلبة  أبو:   يقال لهحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجالً أتى النيب   ـ ١
وإن أكل :  قال:  ِإنَّ ِلي ِكالبا مكَلَّبةً فَأَفِْتِني ِفي صيِدها ؟ وفيه:  ايا رسول : فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فكل ((: وهذه تدفع قوله ) . ما أمسك عليك ومل يأكل منه فكله ( أورد مسلم له عدة روايات ويف بعضها     )١(

  .الواردة عن داود عن بسر  ))وإن أكل منه 
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٩٤٦ 

  . )٢( وغريه )١(  أبو داود أخرجه)) َوِإْن َأَآَل ِمْنُه ((:  ؟ قال منه

قال البيهقي وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من 
 يبسال الن ههذيل أَنفصار )) ُآْل ؛ َأَآَل َأْو َلْم َيْأُآْل ((:   عن الكلب يصطاد قال 

  . )٣( حديثُ عمرو ذا معلوالً

 من طريق علي بن ثابت الدهان )) احللية (( وورد حديث آخر مبعناه أخرجه أبو نعيم يف
 ثنا الفضيل بن عياض عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب ـ )٤(  وهو صدوقـ

.  )) ِإَذا َأْدَرْآَت َآْلَبَك َوَقْد َأَآَل ِنْصَفُه َفُكْل ((:   اعن سلمان قال رسول 
:  وتعقبه الزيلعي بعد ذكره بقوله.  )٥( غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت:  وقال

.  )٦( )) )) َوِإْن َأَآَل ِمْنُه الَكْلُب َفَال َتْأُآْل ((:  والصحيح ما رواه عدي بن حامت ((
مساعاً من ...  وال نعلم لسعيد بن املسيب ((:  وهذا احلديث عند ابن حزم منقطع فقد قال

بل ِإنه رأى عمر على املنرب ينعي .  )٨( رك سلمانبن املسيب أد سعيد:  قلت.  )٧( )) سلمان
واألقرب أن حديث سلمان هذا معلول بالوقف عليه فقد أورده .  )٩( النعمان بن مقرن

وبناًء عليه فكال .  )١٠( الطربي يف تفسريه من عدة طرق عنه موقوفاً ليس منها شيء مرفوع
َفُكْل َوِإْن  ((:   يف قولها ن عبيداحلديثني اللذين شهدا حلديث داود بن عمرو عن بسر ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢٨٥٧ رقم ٢/١٢٣ ( )) سننه ((يف     )١(
 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (( ) : ١٩٤٢ رقم ٤/١٣٦ ( )) التلخيص احلبري ((قال ابن حجر يف     )٢(

   .))وأعله البيهقي 
   ) .٩/٣٩٥ ( )) السنن الكربى ((    )٣(
   .)) التقريب ((    )٤(
   ) .٢/٢٥٤ ( )) الدراية ((و  ) ٤/٣١٣ ( ))ب الراية  نص((    )٥(
   ) .٤/٣١٣ ( )) نصب الراية ((    )٦(
   ) .٧/٤٧٢ ( )) احمللَّى ((    )٧(
 )) أسد الغابة ((فقد تويف سلمان سنة مخس وثالثني آخر خالفة عثمان ـ على ما قاله ابن األثري يف     )٨(

فيكون  ) . ٤/٨٦ ( )) ذيب التهذيب (( من خالفة عمر كما يف وولد ابن املسبب لسنتني مضتا)  ٢/٦٢٩ (
  .وابن إحدى وعشرين سنة حني تويف سلمان . ابن املسيب حني تويف عمر ابن مثان سنني 

   ) .٤/٨٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٩(
   ) .٥٦١ ـ ٩/٥٦٠ ( )) تفسري الطربي ((    )١٠(
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٩٤٧ 

  . فال يبقى فيهما ما يشهد حلديث الباب.   مل يصحاـ )) َأَآَل ِمْنُه

:   ونقل عن ابن عباس أَنه قال)) ِإذَا أَكَلَ الْكَلْب: باب  ((:  وقد بوب البخاري بقوله
)) ا أَممِإن ، هدأَفْس فَقَد قُولُ ِإنْ أَكَلَ الْكَلْبي اللَّهفِْسِه ، ولَى نع كس :  ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا

وقال .  وكرهه ابن عمر . ))  فَتضرب وتعلَّم حتى يترك ، ]٤: املائدة  [  َعلََّمُكُم اللَُّه
  . )١( إن شرب الدم ومل يأكل فكل:  عطاء

@ Ši@ åÇ@ ëŠàÇ@ åi@ …ëa…@ …ČŠÐm@ åß@ áÜÈÛa@ Ýçc@ ÑÓìß†îjÇ@ åi éÛìÔi@ éÜÛa @ Z))  َفُكْل َوِإْن َأَآَل

@Z )) ِمْنُه @

اتضح مما سبق أن هذه العبارة ال تعرف من حديث أيب ثعلبة اخلشين وأكد ذلك حديث 
ألجل ذلك مل خيرجها إال أبو داود وأعرض عنها بقية األئمة ولعل ذلك ملا .  عدي بن حامت

  . رأوه فيها من املخالفة لألحاديث الصحيحة

 خمرج يف الصحيحني من حديث أيب ثعلبة  ((:  أشار إىل ذلك البيهقي يف قوله
حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة وليس فيه ذكر األكل 

  . )٢( )) وحديث الشعيب عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي

ِإَذا َأْرَسْلَت  (( حبديث ـ أي داود بن عمرو ـد انفر ((:  وقال الذَّهيب عن هذا احلديث
 خرجه أبو داود من )) َآْلَبَك اْلُمَعلََّم َوَذَآْرَت اْسَم اللَِّه َفُكْل ، َوِإْن َأَآَل ِمْنُه

  . )٣( )) حديث أيب ثعلبة وهذا حديث منكر

ضعيف وهو  )٤( أما حديث أيب ثعلبة فمن طريق داود بن عمرو ((:  ورده ابن حزم فقال
  . )٥( )) ... ضعفه أمحد بن حنبل وقد ذكر بالكذب

: א

 وهو ليس بالقوي وإن ا تفرد داود بن عمرو برواية هذا احلديث عن بسر بن عبيد  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٥/٢٠٨٩ ( )) البخاري ((    )١(
   ) .٩/٣٩٥ ( )) السنن الكربى ((    )٢(
   ) .١٨ ـ ٢/١٧ ( )) ميزان االعتدال ((    )٣(
   .)) عمرو ((:  والصواب )) عمر ((: يف املطبوع     )٤(
   ) .٧/٤٧١ ( )) احمللَّى ((    )٥(
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٩٤٨ 

  . )١( وثق

شارك شيخه بسر يف روايته عن أيب إدريس اخلوالين ثقتان مها الوليد بن أيب مالك   ـ ٢
  .  يأتيا ذه اللفظةوربيعة بن يزيد فلم

أَنه صح من حديث أيب ثعلبة من غري طريق أيب إدريس ما يدفع هذه الرواية وذلك   ـ ٣
  . من طريق مكحول وأيب أمساء الرحيب

  . )٢( أَنه صح من حديث عدي بن حامت ما يدفع هذه الرواية أيضاً  ـ ٤

جة فكيف ال يذكر أن يف هذه الرواية حكماً تتوافر الدواعي على نقله ومتس إليه احلا  ـ ٥
  . ؟ إال من هذا الطَّريق مع تعدد من نقل حديث أيب ثعلبة

وأما حترمي أكل  ((:  وقد احتج ابن حزم على دفع هذه الرواية وما يف معناها بقوله  ـ ٦
 ؛ فلم )٣( َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم :  تعاىل االصيد إذا أكل منه اجلارح فلقول 

عاىل ما أمسكن فقط وال ما أمسكن على أنفسهن بل ما أمسكنا علينا  تايبح لنا 
ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر :   وذكر منهم)) وذا يقول مجاعة من السلف...  فقط

  . )٤(  وذكر غريهمـوأبا بردة بن أيب موسى األشعري والشعيب والنخعي وعكرمة 

@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bßòÔğrÛa Z@ @

  . أن التفرد مع املخالفة من أبرز ما يدل على إعالل احلديث  ـ ١

 مع خمالفته يعد منكراً ـ كحال داود بن عمرو ـوأن تفرد من كان حاله ليس بالقوي   ـ ٢
  .  على ما ذكره الذَّهيبـ

.  ظهر أن التفرد حتمل تبعته على املتفرد األضعف إذا كان يف اإلسناد أكثر من متفرد  ـ ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣/١٩٦ ( )) ذيب التهذيب ((ينظر تفصيل أقوال األئمة فيه يف     )١(
 وحيتمل القياس أن يأكل منه وإن ((: عن الشافعي أنه قال  ) ٩/٣٩٣ ( ))نن الكربى  الس((نقل البيهقي يف     )٢(

أكل منه الكلب وهذا قول ابن عمر وسعد بن أيب وقاص وبعض أصحابنا وإمنا تركنا هذا لألثر الَّذي ذكر 
 مل جيز  عن النيب  وإذا ثبت اخلرب)) فإن أكل فال تأكل ((:  يقول الشعيب عن عدي بن حامت أنه مسع النيب 

  .قد ثبت : قلت . هـ . أ ))تركه لشيء 
   . ]٤: املائدة [     )٣(
   ) .٤٧٠ ـ ٧/٤٦٩ ( )) احمللَّى ((    )٤(
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٩٤٩ 

الوليد وربيعة وانفرد :   شاركه يف الرواية عن أيب إدريس اخلوالينا فبسر بن عبيد
فاحتمل أن يكون الواهم فيها .  وانفرد عنه بروايتها داود بن عمرو.  عنهما ذه اللفظة

ولكن الَّذي أنكرت عليه هو داود .  إذ كالمها متفرد.  ، واحتمل أن يكون داود بسر
  . )١( الف بسر فإنه ثقة حافظألنه ليس بالقوي خب

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(



  

٩٥٠  

æìÈnÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @
حدثين حممد بن :   )٦١٣٧ رقم ٥/٢٣٨٤: (  )) صحيحه ((قال البخاري يف 

 بن ا بن كرامة حدثنا خالد بن خملد حدثنا سليمان بن بالل حدثين شريك بن عبد عثمان
َمْن َعاَدى ِلي  ((:   قالا إن  اقال رسول :  أيب منر عن عطاء عن أيب هريرة قال

َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا . َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب 
َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُِّدي َعْن َنْفِس ... اْفَتَرْضُتُه َعَلْيِه 
وهو من  ((:  قال ابن رجب.  )) َرُه اْلَمْوَت ، َوَأَنا َأْآَرُه َمَساَءَتُهاْلُمْؤِمِن ؛ َيْك

وهو غريب جداً  ((:  وقال الذَّهيب.  )١( )) ... غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة عن خالد
  . )٢( )) مل يروه سوى ابن كرامة عنه

א א : א
  :  وهمـ ويف بعضهم مقال ـ منهم عن شيخه هذا احلديث فيه عدة رواة انفرد كلٌ

  . )٣( )) حممد بن عثمان بن كرامة الكويف ثقة من احلادية عشر ((  ـ ١

  . )٤( )) صدوق يتشيع وله أفراد:  خالد بن خملد القطواين ((  ـ ٢

  . )٥( )) ثقة:  سليمان بن بالل ((  ـ ٣

  . )٦( )) صدوق خيطئ:   بن أيب منرا شريك بن عبد ((  ـ ٤

  . )٧( )) ثقة فاضل:  يسارعطاء بن  ((  ـ ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٣٥٧: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )١(
   ) .١٠/٢١٩ ( )) ِسير أعالم النبالء ((    )٢(
   .)) التقريب ((    )٣(
   .)) املرجع نفسه ((    )٤(
   .)) املرجع نفسه ((    )٥(
   .)) املرجع نفسه ((    )٦(
   .)) املرجع نفسه ((    )٧(
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٩٥١ 

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

 رقم ٣/٤٨٧ ( )) الكربى ((والبيهقي يف  ) ٣٤٧ رقم ٢/٥٨( أخرجه كذلك ابن حبان 
وذكر الذَّهيب .  من طريق حممد بن إسحاق الثقفي عن حممد بن عثمان بن كرامة ) ٦٤٨٧

احملاملي وحممد بن خملد والبخاري  ا أَنه رواه أبو عبد ) ٣/١٠٨٥ ( )) تذكرة احلفاظ ((يف 
 ـ يعين ابن عثمان ـفهؤالء األربعة من الثِّقات رووه عن حممد  ((:  وأبو العباس الثقفي وقال

  . )) وهو مما انفرد به وليس هو يف مسند أمحد على كربه

אאא W 
 ـ فيما وقفت عليه ـبن خملد مل يتابع حممد بن عثمان بن كرامة أحد يف روايته عن خالد 

  . ومل يرد عن أحد ممن فوقه يف اإلسناد من غري هذا الطَّريق

ذا اإلسناد ((:  قال الذَّهيب ١( )) ومل يرو هذا املنت إال( .  

وقد روي هذا  ((:  وأورد ابن رجب بعض الشواهد الضعيفة هلذا احلديث وأعقبها بقوله
  . )٢( )) عن مقالاحلديث من وجوه أخر ال ختلو كلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وإطالق أنه مل ((: بقوله  ) ١١/٣٤٩ ( )) الفتح ((وتعقبه ابن حجر يف  ) . ١/٦٤٢ ( )) ميزان االعتدال ((    )١(

يخ خالد فيه مقال أيضاً ، وهو راوي حديث يرو هذا املنت إال ذا اإلسناد مردود ومع ذلك فشريك شيخ ش
ولكن للحديث طرق أخرى يدل ... املعراج الَّذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء مل يتابع عليها 

  : ))جمموعها على أن له أصالً 
لبيهقي يف الزهد من  وا)) احللية (( وابن أيب الدنيا وأبو نعيم يف )) الزهد (( منها عن عائشة أخرجه أمحد يف ـ    

إنه : طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها ، وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به وقد قال البخاري 
مل يروه عن عروة إال : منكر احلديث ولكن أخرجه الطرباين من طريق يعقوب بن جماهد عن عروة وقال 

  .الواحد يعقوب وعبد 
 بسند ضعيف ومنها عن علي عند اإلمساعيلي يف مسند )) الزهد ((البيهقي يف  ومنها عن أيب أمامة أخرجه ـ    

وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطرباين ويف . وعن ابن عباس أخرجه الطرباين وسندمها ضعيف . علي 
وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن . سنده ضعف أيضاً وعن حذيفة أخرجه الطرباين خمتصراً وسنده حسن غريب 

وذا يتبني أن هذه الطرق مل تسلم من :  قلت )) خمتصراً وسنده ضعيف أيضاً )) احللية ((جه وأبو نعيم يف ما
  .الصحيحة الضعف فيحمل قول الذهيب أنه أراد نفى الطرق 

 ) ١٩٣ ـ ٤/١٨٣ ( )) الصحيحة ((وفصل األلباين دراستها يف  ) . ٣٥٧: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٢(
إن أكثر هذه الشواهد ال تصلح لتقوية احلديث ا إما لشدة ضعف إسناده وإما :  وخالصة القول ((: وقال 

الختصارها اللهم إال حديث عائشة وحديث أنس بطريقيه فإما إذا ضما إىل إسناد حديث أيب هريرة اعتضد 
  . )) ... ااحلديث مبجموعها وارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء 
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٩٥٢ 

فإن هذا احلديث الَّذي تفرد به حممد بن عثمان بن كرامة مل يصح له متابعة :  وعلى هذا
  . وال شاهد

…ČŠÐŞnÛa@aˆç@åß@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÓìß Z@ @

، ومل يتابع خالد يف  هذا احلديث تفرد به حممد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن خملد
خالد حاله أضعف من حال حممد بن عثمان فجعل الذَّهيب و.  روايته عن سليمان بن بالل

  . احلملُ عليه فيه مع احتمال أن يكون احلمل فيه أيضاً على شريك

، لوال هيبة اجلامع الصحيح لعدوه يف منكرات  فهذا حديث غريب جداً ((:  فقد قال
حلافظ ومل يرو هذا ، وذلك لغرابة لفظه ؛ وألنه مما ينفرد به شريك وليس با خالد بن خملد

، وقد اختلف  ، وال أظنه يف مسند أمحد املنت إال ذا اإلسناد وال خرجه من عدا البخاري
  . )١( )) يف عطاء فقيل هو ابن أيب رباح والصحيح أَنه عطاء بن يسار

وليس له عنه يف الصحيح غريه وهو ...  رواه البخاري عن أيب كرامة ((:  وقال املزي
 بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أيب ا ب الصحيح مما تفرد به شريك بن عبدمن غرائ
:  وقال ابن رجب.  )٢( )) ، وتفرد به خالد بن خملد عن سليمان بن بالل عن شريك هريرة

، وليس يف مسند أمحد مع أن خالد  وهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة عن خالد ((
ومل يتكلم األئمة .  )٣( )) ...  تكلم فيه اإلمام أمحد وغريه وقالوا له مناكريابن خملد القطواين

 إال أن أصحاب الكتب الستة أعرضوا عنه ـ فيما وقفت عليه ـاملتقدمون على هذا احلديث 
  .  ويشعر إعراضهم عنه أم رأوا فيه ما يستدعي ذلكـ ما عدا البخاري ـومل خيرجوه 

†§a@aˆç@´îÜm@åöaŠÓëïÜí@bàîÏ@Ýrànm@sí Z@ @

  . فكل راٍو من رواته تفرد به عن شيخه.  التفرد  ـ ١

فابن كرامة .  نزول طبقة الراوي املتفرد إذ أن التفرد استمر إىل طبقة شيوخ األئمة  ـ ٢
  . ومثل هذا التفرد يستنكر عادة )٤( من صغار شيوخ البخاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٦٤٢ ـ ١/٦٤١ ( ))ميزان االعتدال  ((    )١(
   ) .٢٦/٩٧ ( )) ذيب الكمال ((    )٢(
   ) .٣٥٧: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٣(
   ) .١١/٣٤٩ ( )) فتح الباري ((    )٤(
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٩٥٣ 

  . )١( له أحاديث مناكري:  قال أمحد.  ه متكلم فيـ شيخ ابن كرامة ـأن خالد بن خملد   ـ ٣

يكتب :  وقال.  خلالد بن خملد أحاديث مناكري ((:  وقال أبو حامت الرازي   
وكان منكر احلديث يف التشييع مفرطاً وكتبوا عنه  ((:  وقال ابن سعد.  )٢( )) حديثه
 )) كاملة (( وقد ذكره ابن عدي يف )٤( )) ما به بأس ((:  وقال ابن معني.  )٣( )) ضرورة

ومل أجد يف كتبه أنكر مما ذكرته فلعله تومهاً  ((:  وأورد له عشرة أحاديث منكرة وقال
ومثله :  وقال ابن حبان )٥( ))  ال بأس بهامنه أو محالً على احلفظ وهو عندي إن شاء 

  . )٦( عادة ال حيتج خبربه إذا انفرد

فظ وهو راوي حديث املعراج الَّذي  بن أيب منر ليس باحلاا وكذلك شريك بن عبد  ـ ٤
  . )٧( زاد فيه ونقص

  . )٨( ـ قاله الذَّهيب ـأن يف لفظه غرابة   ـ ٥

  .  وتبعه ابن حبانـ البخاري فأخرجه يف صحيحه :وقد قبله 

ïÜí@bàîÏ@Ýrànm@éÛìjÓ@åöaŠÓë Z@ @

وهو من كبار شيوخ  ((:  أَنه من حديث شيخه خالد بن خملد قال ابن حجر  ـ ١
  . )١٠( ولعله خرب أحاديثه وميز صحيحها من سقيمها )٩( )) البخاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .٢/١٨ ( )) العلل ومعرفة الرجال ((    )١(
   ) .٥٥٤/ ٢(  للباجي )) التعديل والتجريح ((    )٢(
   ) .٦/٤٠٦ ( ))لطَّبقات  ا((    )٣(
   ) .٣/١١٧ ( )) ذيب التهذيب ((    )٤(
   ) .٧/٣٦ ( )) الكامل ((    )٥(
   ) .٩٠: ص  ( )) اروحني ((    )٦(
   ) .١١/٣٤٩ ( )) الفتح ((    )٧(
   ) .٨٩٧( سبق ص     )٨(
   ) .٤٢٠: ص  ( )) مقدمة فتح الباري ((    )٩(
:   وقالفقد ذكر قول أمحد أن خلالد مناكري ) ٤٢٠: ص  ( )) مقدمة الفتح (( أشار إىل ذلك ابن حجر يف وقد    )١٠(

 وليس فيها شيء مما أخرجه له )) كاملة (( وأما املناكري فقد تتبعها أبو أمحد بن عدي من حديثه وأوردها يف ((
   .))...  من عادى يل ولياً ((ث أيب هريرة البخاري ، بل مل أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حدي
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٩٥٤ 

 ومثل هذا الكتاب يتسامح األئمة يف إخراج )) الرقاق ((أخرجه البخاري يف كتاب   ـ ٢
 تعاىل حتتاج يف إثباا إىل طريق قوي ا لو ال أن فيه ألفاظاً متعلقة بصفات ـأحاديثه 

  . )١( ن اإلجابة عليها بعد ثبواوإن كان من املمك.  يعتمد عليه مثل صفة التردد

  . )٢( )) للحديث طرق يدل مبجموعها أن له أصالً ((:  قال ابن حجر  ـ ٣

òÔğrÛa@…ČŠÐm@òÛdß@¿@sí†§a@aˆç@òa‰…@åß@wnäní@bß Z@ @

ظهر من دراسة هذا احلديث أن البخاري يقبل رواية الراوي املتفرد وال يشترط   ـ ١
  . نوكذلك ابن حبا.  لقبوله املتابعة

استغرب الذَّهيب هذا احلديث جداً وأشار إىل أَنه يقرب من املنكر لوال إخراج   ـ ٢
، وحال  التفرد:  منها.  وبىن ذلك على القرائن الَّيت احتفت به.  البخاري له يف صحيحه

  . ، وغرابة اللفظ املتفرد

اقد وقع يف نفسه من إال أما يشتركان يف كون الن.  الغريب عند الذَّهيب غري املنكر  ـ ٣
فاملنكر قريب يف .  )٣( إال أن الغرابة ال تصل إىل درجة اجلزم بأنه منكر.  احلديث شئ

  . داللته من اخلطأ البني

إذا ظهر يف احلديث الفرد شئ من النكارة ويف سلسلة إسناده عدة رواة تفرد بعضهم   ـ ٤
حلديث تردد احلملُ فيه بني فهذا ا.  عن بعض فإن احلمل فيه يكون على املتفرد األضعف

...  عن عطاء...  تفرد به شريك ((:  فاملزي قال.  )) ا خالد بن خملد وشريك بن عبد
مل يروه  ((:   والذَّهيب مع أَنه قال)) ... وتفرد به خالد بن خملد عن سليمان بن بالل

 فيه على ابن كرامة وإمنا  إال أَنه مل جيعل احلمل)) ـ أي عن خالد ـسوى ابن كرامة عنه 
لوال هيبة اجلامع الصحيح لعدوه من منكرات  ((:  جعله على خالد كما يف قوله

خالد بن  ((:  قال...  )) تفرد به ابن كرامة عن خالد ((:  وابن رجب مع قوله.  )) خالد
  . )) ... خملد تكلم فيه اإلمام أمحد وغريه وقالوا له مناكري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . )١٣١ ـ ١٢٩/ ١٨( ،  ) ٥٩ ـ ١٠/٥٨( اإلجابة حول التردد املذكور ما قاله ابن تيمية يف الفتاوى ينظر يف     )١(
   ) .١١/٣٤٩ ( )) الفتح ((    )٢(
يح لعدوه من منكرات  فهذا حديث غريب جداً لوال هيبة اجلامع الصح((: على ما يدل عليه سياق قوله     )٣(

   .))... بن خملد  خالد
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٩٥٥ 

راد به جمرد الوصف وأنه مل يتابع كحال ابن كرامة وحيكى ويراد به التفرد حيكى وي  ـ ٥
كالتفرد املنسوب .  أن احلمل على هذا املتفرد وهو حينئٍذ مضمن لإلعالل أو إمكانيته

وهذا بين من كالم الذَّهيب وابن رجب فإما قرنا بني .  خلالد أو شريك يف هذا احلديث
  .  ه لإلشارة إىل أن مثله ال حيتمل مثل هذا التفردالراوي املتفرد وبيان حال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

٩٥٦  

ò÷½a@sí†§a@ @
من طريق نوح بن حبيب القومسي ثنا  ) ٦/٣٤٢ ( )) احللية ((أخرج أبو نعيم يف 

العزيز بن أيب رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  ايد بن عبد عبد
ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ،  ((:   اقال رسول :   اخلدري قاليسار عن أيب سعيد

غريب من حديث مالك عن زيد  ((:   احلديث ، وقال)) ...َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى 
  . )) مالك عن حيىي بن سعيد:  ، ومشهورة وصحيحه ما يف املوطأ ايد تفرد به عبد

א א : א
من التاسعة ...  صدوق خيطئ وكان مرجئاً...  العزيز بن أيب رواد ايد بن عبد عبد ((

.  )٢( وقد وثَّقه أمحد وابن معني وأبو داود والنسائي.  )١( )) ٤مات سنة ست ومائتني م 
  . )٣( وبقية رواته ثقات

sí†§a@wíŠ¥ Z@ @

من طريق نوح بن حبيب عنه  ) ١١٧٣ رقم ٢/١٩٦ ( )) مسنده ((أخرجه الشهاب يف 
، وابن عبد الرب يف   )٢١٢:   رقم السؤال٢/١٩١ ( )) علله ((وذكره الدارقطين يف .  به
  .  )١٦/٣٧٨ ( )) التمهيد ((

אאא W 
  . ايد يف رواية هذا احلديث عن مالك عن زيد بن أسلم مل يتابع عبد

بن   عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممدـ وغريه ـواحلديث مشهور من حديث مالك 
 برواية حممد بن احلسن ـوهو يف موطأ مالك .  إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر مرفوعاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)) التقريب ((    )١(
وبالنظر إىل من وثقه يظهر أنه أعلى حاالً مما ذكره عنه يف  ) ٣٨٢ ـ ٦/٣٨١ ( )) ذيب التهذيب ((    )٢(

 ))التهذيب  ذيب ((ويؤيد ذلك ما قاله الدارقطين كما يف .  ، ولعله حطّ عليه بسبب إرجائه ))التقريب  ((
وهذا من املواضع اليت يتأثر ا حال الراوي عند النقّاد  . )) وعامة ما أنكر عليه اإلرجاء (( ) : ٦/٣٨٢ (

  .مبشربه وهواه 
   .)) التقريب ((    )٣(
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٩٥٧ 

 رقم ٣/١٥١٥ (ومسلم  ) ١ رقم ١/٣(  )١( وقد أخرجه البخاري ) ٣٤١:  ص( الشيباين 
:  وقال ) ١٦٤٧ رقم ٤/١٥٤( والترمذي  ) ٢٢٠١ رقم ١/٦٧٠( وأبو داود  ) ١٩٠٧

هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغري واحد من  ((
 )) ... األئمة هذا عن حيىي بن سعيد وال نعرفه إال من حديث حيىي بن سعيد األنصاري

:  قال ابن رجب.   )٤٢٢٧ رقم ٢/١٤١٣( وابن ماجه  ) ٧٥ رقم ١/٥٨( والنسائي 
عن علقمة بن  يته حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن إبراهيم التيميهذا احلديث تفرد بروا ((

 وقد رواه عن  وليس له طريق يصح غري هذا الطَّريقأيب وقاص الليثي عن عمر بن اخلطاب 
  . )٣( )) فهو غريب يف أوله مشهور يف آخره )٢( حيىي بن سعيد اجلم الغفري
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  . تتابع مجع من النقّاد على رد هذا الطَّريق وإعالله

 )) ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ((  أي حديثـوروى هذا احلديث  ((:  فقد قال الدارقطين
ن مالك عن العزيز بن أيب رواد ع ايد بن عبد فرواه عبد.   مالك بن أنس واختلف عنهـ

وأما أصحاب مالك .  بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ومل يتابع عليه زيد
احلفاظ عنه فرووه عن مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص 

  . )٤( )) وهو الصواب.  عن عمر
ديث أخطأ فيها أشهرها ابن أيب رواد هذا قد روى عن مالك أحا ((:  وقال ابن عبد الرب

أَنه روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عِن :  خطأ
 يبالناحلديث ، وهذا خطأ ال شك فيه عند أحد )) ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ((:   قال 

 حيىي بن سعيد عن حممد من أهل العلم باحلديث وإمنا حديث األعمال بالنيات عند مالك عن
ليس له غري هذا اإلسناد وكذلك رواه الناس عن .  بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر

  . )٥( )) حيىي بن سعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هذا أحدها )) صحيحه ((يف عدة مواضع من     )١(
  . عن حيىي بن سعيد من رواه ) ٤٨١ ـ ٥/٤٧٦ ( )) السير ((ذكر الذهيب يف     )٢(
   ) .٧: ص  ( )) جامع العلوم واحلكم ((    )٣(
   ) .٢١٣:  س ١٩٤ ـ ٢/١٩٣ ( )) العلل ((    )٤(
   ) .١٦/٣٧٨ : ( )) التمهيد ((    )٥(
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٩٥٨ 

لكنه خيطئ ومل خيرج يف ...  صاحل حمدث ابن حمدث:  ايد وعبد ((:  وقال اخلليلي
لق عن حيىي بن سعيد وقد أخطأ يف احلديث الَّذي يرويه مالك واخل )١( الصحيح
:  عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر عِن النيب ...  األنصاري

فقال .  ، ومداره على حيىي بن سعيد  وهذا أصل من أصول الدين)) اَألْعَماُل ِبالنِّيَِّة ((
ايد  عن عبد أي ـرواه عنه ...  أخربنا مالك عن زيد بن أسلم:  ـ وأخطأ فيه ـايد  عبد
نوح بن أيب حبيب وإبراهيم بن عتيق وهو غري حمفوظ من حديث زيد بن أسلم فهذا مما :  ـ

روى :  وقال الساجي.  )٢( )) بينت هذا ليستدل به على أشكاله.  أخطأ فيه الثِّقة عن الثِّقة
  . )٣( وذكره...  عن مالك حديثاً منكراً عن زيد بن أسلم
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  . ايد بن أيب رواد بروايته عن مالك عن زيد بن أسلم ومل يتابع عليه تفرد عبد  ـ ١

فإنه ليس له من املالزمة  )٤(  مع مراعاة قول من وثَّقه فيما سبقـايد  أن عبد  ـ ٢
  . والصحبة ملالك ما حيتمل منه هذا التفرد

 روايته فرووه عن مالك عن حيىي بن سعيد أن أصحاب مالك احلفاظ خالفوه يف  ـ ٣
إذ .  وهذا ما جيعل خمالفته مع تفرده منكراً كما قال الساجي.  ـوكذلك رواه الناس  ـ

  . )٥( خطؤه فيه بين حتى عده ابن عبد الرب أشهر أخطائه

  . هذا احلديث أصل من األصول لو ورد عن مالك عن زيد بن أسلم العتىن به النقلة  ـ ٤

ه مناف ملا تتابع عليه النقلة من القول بتفرد حيي بن سعيد األنصاري بروايته عن أَن  ـ ٥
  . وهذه من أشهر قرائن رده.  حممد بن إبراهيم التيمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يف . ايد  يعين يف صحيح البخاري وإال فإن مسلماً وأصحاب السنن األربعة قد أخرجوا لعبد    )١(

   .))لتهذيب  ا(( و ))التقريب  ((
   ) .١/١٦٧ ( )) اإلرشاد ((    )٢(
   ) .٦/٣٨٢ ( )) ذيب التهذيب ((    )٣(
   ) .٩٠١( ص     )٤(
   ) .٩٠٢( سبق ص     )٥(
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٩٥٩ 
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حلديث من إذا تفرد الراوي برواية حديث معني من طريق معني حتى يشتهر هذا ا  ـ ١
  . هذا الطَّريق فإن هذا مما يعل به احلديث إذا ورد من غري هذا الطَّريق

التفرد مع املخالفة من أقوى القرائن على خطأ الراوي املتفرد السيما إن كان املتفرد   ـ ٢
  . غري قوي

ايد بن أيب رواد فأخطأ فيه فجعله عن  ظهر أن هذا احلديث انقلب إسناده على عبد  ـ ٣
لك عن زيد بن أسلم فحصل له التفرد وذا يكون االنقالب يف السند من مسببات ما

  . التفرد

 أَنه يريد إعالله بذلك ال جمرد وصفه بالتفرد )) مل يتابع عليه ((:  دل قول الدارقطين  ـ ٤
  . بداللة أَنه ذكر أن ما خالفه هو الصواب

مد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر مع أن قبول األئمة حلديث حيىي بن سعيد عن حم  ـ ٥
كما يدل .  حيىي تفرد به تفرداً مطلقاً يدل على أم ال يردون احلديث الفرد رد التفرد

  . على أن من الرواة من حيتمل تفردهم ولو تفردوا بأصل من أصول الدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٩٦٠  

@א @
ات على ما وفق وأعان على إمتام هذا البحث  تعاىل الَّذي بنعمته تتم الصاحلاأمحد 

، وفق منهجية قصد  ، ومن يف حكمه الَّذي درست فيه مائة حديث من مما تفرد به الثِّقة
حيث عرض احلديث وترجم .  قبوالً ورداً) أفراد الثِّقات ( منها بيان موقف النقّاد من 
، مع ذكر املتابعات والشواهد ملا هلا من  راً، مثّ خرج خترجياً خمتص لراويه املتفرد به لبيان حاله
، مثّ عرض  ، وملا يترتب عليها من أثر أيضاً يف قبوله أو رده أثر يف إثبات التفرد أو نفيه
مثّ ختمت دراسة كل حديث .  وعالم بين عليه القبول أو الرد.  موقف النقّاد منه قبوالً ورداً

 احلديث من املسائل املتعلقة بتفرد الثِّقة ومن يف باستنتاج يتضمن أبرز ما ورد يف هذا
، نظراً ألنَّ  ، ويف املسائل الَّيت دلت عليها وقد كانت األحاديث خمتلفة يف نتائجها.  حكمه

وقد حيصل .  كل حديث حتتف به من القرائن ما جتعله خمتلفاً عن غريه من األحاديث
فجعلت نتائج هذه الدراسة التطبيقية هي .  االتفاق بني بعض األحاديث يف بعض املسائل

  : وأبرز تلك النتائج ما يلي.  األساس الَّذي قامت عليه الدراسة النظرية

  .  أن أفراد الثِّقات هي يف غالبها من األحاديث املعلولةـ ١

  :  أن أفراد الثِّقات يتنازعها أصالن كبريانـ ٢

، فإن هذا مظنة إلحسان الظن حبديثه وهذا   اجلملة، أو قبوله يف  ثقة راويها:اَألوَّل 
  . األصل جيذب حديثه إىل القبول

وهذا األصل جيذب حديث املتفرد به إىل .   التفرد إذ هو مظنة للوهم واخلطأ: الثَّاني
دالر .  

ئن ، بل يؤثر فيه قرا ال خيضع هلذين األصلني فقط) أفراد الثِّقات (  أن احلكم على ـ ٣
  . أخرى
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٩٦١ 

،  ، وممن يعتمد على حفظه كون املتفرد متقناً:  فيضاف إىل ثقة راويه من قرائن قبوله
، أو أن يرد ما  ، من قرابة أو طول مالزمة له اختصاص بشيخه املتفرد عنه أو

أو أن .  ، أو عِن النيب  ، من غري هذا الطَّريق عن الصحايب املنسوب إليه لصحته يشهد
، أو أن يكون من األحاديث الواردة يف فضائل   عليه العمل عند أهل العلميكون
  . وحنوها األعمال

، أو  خمالفته لألحاديث الثابتة الصحيحة يف الباب:  ويضاف إىل التفرد من قرائن رده
، أو  ، كأن يكون ذلك الصحايب يفيت خبالفه خمالفته ملا عرف عن الصحايب املنسوب إليه

، أو أن خيالفه من هو أوثق  أو أن يكون خمالفاً للمحفوظ عن شيخ الراوي املتفرد.  ينكره
، أو أن  أو أن خيالف ما عليه العمل املستمر.  ، فريوونه موقوفاً أو مرسالً منه أو أكثر عدداً

، ويعتىن  ، أو أن يكون شيخ املتفرد ممن جيمع حديثه يكون احلديث مما متس إليه احلاجة
، أو أن  ، أو أن يكون التفرد استمر إىل الطبقات النازلة ، واملتفرد عنه ليس بالقوي ياتهمبرو

، أو أن يتتابع األئمة الكبار على رده  هذا الطَّريق املروي منه هو مما تسبق إليه األلسن
  . وإعالله

،  )نظر الناقد  ( ، وهذا امليزان يؤثر فيه  مثّ هو ذه املعادلة يوضع يف ميزان النقدـ ٤
، ونفسه النقدي من حيث الشدة واالعتدال  من حيث سعة علمه بالطرق والروايات

  . ، وتفاوت القرائن عنده يف التأثري ويف داللتها على احلكم قبوالً ورداً والتساهل

، إضافة إىل أثر   خيلص من هذا التقابل بني عوامل القبول وعوامل الردـ ٥
وهو مظنة للتفاوت .  احلكم على هذا احلديث الفرد بالقبول أو الرد)  الناقد نظر (

مما جيعله من الصعوبة مبكان لغري أئمة .  واالختالف لكثرة العوامل احملتمل تأثريها يف احلكم
  . هذا الشأن

قرائن  أظهرت الدراسة أن األئمة املتقدمني الَّذين عاصروا زمن التدوين حيكمون الـ ٦
وأن .  وأم ليس هلم منهج مطرد يف ذلك.  قبوالً ورداً) ما تفرد به الثِّقة ( يف النظر إىل 

  . قرائن القبول والرد غري منحصرة
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٩٦٢ 

 أظهرت الدراسة أن التفرد عند األئمة املتقدمني يذكر للداللة على العلّة ال رد ـ ٧
رائن أخرى تؤكد وجود العلّة يف هذا احلديث الفرد ، وأنه كثرياً ما تقترن به ق الوصف
ومل أقف على حديث رد .  ، ومنت احلديث وغريها ، وحال الراوي املتفرد كاملخالفة

  . التفرد رد

 أظهرت الدراسة أن هذا املنهج النقدي الدقيق قد ضعف عما كان عليه عند بعض ـ ٨
واملخالفة كثرياً .  رد أقرب إىل الوصف ال يدل على العلّةفأصبح التف.  املتأخرين من احملدثني

، واملخالفة من أبرز القرائن الدالة  والتفرد.  ما تلغى داللتها مبحاولة اجلمع بني األحاديث
، وظهر  ولقد ظهر التركيز على حال الراوي املتفرد وثقته.  على العلّة عند األئمة املتقدمني

، وحنوها من  )التفرد ليس بعلة يرد ا احلديث ( ، وأن  )تفرد الثِّقة مقبول : (  القول بأن
، وعورضت  ، وضعف النظر إىل كالم األئمة املتقدمني فضعف النظر للعلة.  العبارات

وهذا املنهج ليس هو منهج األئمة .  وغلب التصحيح على ظاهر اإلسناد.  أقواهلم أحياناً
إن لكل من أئمة الفقه واحلديث  ((:   األوائل على ما ذكره ابن دقيق العيد يف قولهاملتقدمني

فإن الَّذي تقتضيه قواعد األصول والفقه أن العمدة يف تصحيح .  طريقاً غري طريق اآلخر
، ونظرهم مييل إىل اعتبار التجويز الَّذي ميكن معه  احلديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية

وأمكن اجلمع  ، وجاز أن ال يكون غلطاً ، فمىت حصل ذلك ، وعدم غلطه اويصدق الر ،
أما أهل احلديث ...  بني روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه اجلائزة مل يترك حديثه

، مثّ تقوم هلم علل متنعهم من احلكم  فإم قد يروون احلديث من رواية الثِّقات العدول
  . )١( )) بصحته

أن كثرياُ من األحاديث الَّيت كانت معلولة عند األئمة املتقدمني :  لنتيجةفكانت ا
، نظراً لتغري ميزان النقد القائم على  أصبحت صحيحة مقبولة عند من سار على هذا املنهج
  . حتكيم القرائن وبروز منهج التصحيح على ظاهر اإلسناد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) .١/١٧ ( )) توضيح األفكار ((    )١(
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٩٦٣ 

 فيه النقّاد الَّذين حكموا على مخسة الَّذي حصر: (  ويتبني ذلك من خالل اجلدول التايل
  . )، ونسبة القبول والرد  أحاديث فأكثر من األحاديث املدروسة مع بيان ما قبلوه منها وما ردوه

א אא
א

  א א

  %١١  %٨٩  ١  ٨ ٩ ٢٣٣ يحيى بن معين
علي بن

ال
٩  %٩١  ١  ١٠ ١١ ٢٣٤%  

  %٩  %٩١  ٣  ٣٢ ٣٥ ٢٤١ أحمد بن حنبل
  %٣٣  %٦٧ ١٥  ٣١ ٤٦ ٢٥٦محمَّد بن
مسلم بن

ا ال
٨١  %١٩ ١٧  ٤ ٢١ ٢٦١%  

  %١٠٠٠  ٠  ١٠ ١٠ ٢٦٤ أبو زرعة الرازي
أبو داود

ا ال
١٠٠٠  ٠  ١١ ١١ ٢٧٥%  

  %٤  %٩٦  ١  ٢٥ ٢٦ ٢٧٧ أبو حاتم الرازي
  %٣٨  %٦٢ ١٧  ٢٨ ٤٥ ٢٧٩ الترمذي
  %٦  %٩٤  ١  ١٥ ١٦ ٣٠٣ النسائي
  %٩٤  %٦ ١٧  ١ ١٨ ٣١١ ابن خزيمة
  %٩٧  %٣ ٣٩  ١ ٤٠ ٣٥٤ ابن حبان

  %١٠  %٩٠  ٣  ٢٦ ٢٩ ٣٨٥ الدارقطني
  %٩٣  %٧ ٢٧  ٢ ٢٩ ٤٠٥ الحاآم
  %٦٠  %٤٠  ٦  ٤ ١٠ ٤٥٦ ابن حزم
  %١٢  %٨٨  ٢  ١٤ ١٦ ٤٥٨ البيهقي

  %٢٩  %٧١  ٢  ٥ ٧ ٤٦٣ ابن عبد البر
ابن القطَّان

ا ال
٨٣  %١٧  ٥  ١ ٦ ٦٢٨%  

  %٦٧  %٣٣  ٤  ٢ ٦ ٦٧٦ النووي
  %١٨  %٨٢  ٤  ١٨ ٢٢ ٧٢٨ الذَّهبّي
  %٦٠  %٤٠  ٣  ٢ ٥ ٧٢٨ ابن تيمية
  %٣٧  %٦٣  ٣  ٥ ٨ ٧٥١ ابن القيم
  %٧٨  %٢٢ ١٨  ٥ ٢٣ ٨٥٢ ابن حجر

١٠٠  %٠  ٩  ٠ ٩ ١٣٧٧ احمد شاآر
ناصر الدين

ا األل
٩٤  %٦ ١٦  ١ ١٧ ١٤٢٠%  
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، وعلي بن  حيي بن معني:  أمثال( أن األئمة املتقدمني :  ظهر من هذا اجلدول  ـ ١
،  ، وأيب حامت الرازي ، وأيب داود ، وأيب زرعة ، والبخاري ، وأمحد بن حنبل املديين

ومعدل نسبة .  قةيغلبون جانب الرد على القبول ملا تفرد به الثِّ) ، والنسائي  والترمذي
  . % )١٣: (  قبوهلم هلا هو

اختلف موقف اإلمام مسلم عن غريه من النقّاد الَّذين عاصروه فظهر أَنه يغلب قبول   ـ ٢
:  رد منها.  حديثاً من األحاديث املدروسة ) ٢١(  األحاديث فقد حكم على هذه

% ٨١( بنسبة أي .  حديثاً ) ١٧: (  وقبل منها% ) ١٩( أحاديث أي بنسبة )  ٤ (
( .  

فقبول مسلم هلذه األحاديث هو على اعتبار أن كل ما .  وهذا األمر حباجة إىل تفسري
  .  هي أحاديث صحيحة عنده وعلى شرطه يف الصحة)) صحيحه ((خرجه مسلم يف 

  : وبتدقيق النظر يف هذه األحاديث يتبني ما يلي

ح :  دروسة وهيأحاديث من األحاديث امل ) ٤( األحاديث الَّيت ردها    � أ 
  . وكان رده هلا صرحياً.   )٨٥( ،   )٧٧( ،   )٣٩( ،  ) ١٧ ( رقم

  : ـ األحاديث الَّيت قبلها تنقسم إىل قسمني   � ب 

،  ) ٤ ( ح رقم:  أحاديث وهي ) ١٠( وعددها  ما أخرجه يف ثنايا الباب : القسم اَألوَّل
 )٩٣( ،   )٨٩( ،   )٨٧ (،   )٦١( ،   )٥٩( ،   )٥٦( ،   )٥٥( ،   )٢٩( ،   )١٠(  .  

.  أحاديث ) ٧(  ما أخرجه يف آخر الباب أو أخرجه معلقاً وعددها : القسم الثَّاني
،   )٥٨( ،   )٥٤( ،   )٥٣( ،   )٢٣( ،  ) أخرجه معلقاً ١١( ،   )٢( ح رقم :  وهي

 )٧٨(  .  

 فقد ورد عنه أَنه وهذا القسم الثَّاين حيتمل أن مسلماً أخرجها لبيان ما فيها من اختالف
فأما القسم اَألول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار الَّيت هي أسلم من  ((:  قال يف مقدمة صحيحه
فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً ...  العيوب من غريها وأنقى

املقدم قبلهم على أم يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان كالصنف 
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  . )١( )) ...  فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهمـ وإن كانوا فيما وصفنا دوم ـ
 تعاىل شرحاً وإيضاحاً يف مواضع من اوسرتيد إن شاء  ((:  ويف موضع آخر قال

لشرح الكتاب عند ذكر األخبار املعللة إذا أتينا عليها يف األماكن الَّيت يليق ا ا
  . )٢( )) ... واإليضاح

  . )٣( ))  قبل إخراج القسم الثَّاينـ أي مسلم ـإن املنية اخترمته  ((:  فقال احلاكم
إن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من احلاكم وتابعوه  ((:  فرد عليه القاضي عياض بقوله

وىل وجعلها أصوالً عليه وأن األمر ليس على ذلك فإنه ذكر يف كتابه هذا أحاديث الطبقة األ
، وليس مراد مسلم بذلك  مثّ أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل املتابعة واالستشهاد

وكذلك ما أشار إليه مسلم من أَنه يذكر علل األحاديث قد وىف .  إيراد الطبقة الثانية مفردة
  . )٤( )) الختالفبه يف هذا الكتاب يف ضمن ما أتى به فيه من مجع الطرق واألسانيد وا

علل احلديث الَّيت ذكر ووعد أَنه يأيت ا قد  ((:  وقال القاضي عياض يف موضع آخر
جاء ا يف مواضعها من األبواب من اختالفهم يف األسانيد كاإلرسال واإلسناد والزيادة 

يف وهذا يدل على استيفائه غرضه يف تأليفه وإدخاله .  ، وذكر تصاحيف املصحفني والنقص
، وقد فاوضت يف تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما  ... كتابه كلما وعد به

  . )٦( )) وهذا الَّذي اختاره ظاهر جداً ((:  قال النووي.  )٥( )) رأيت منصفاً إال صوبه
الَّيت ( وعلى قول القاضي عياض ومن وافقه من أن مسلماً أخرج أحاديث هذا القسم 

فإا تضاف عند مسلم بناء على هذا القول إىل .  ليشري إىل علتها) الباب يذكرها يف آخر 
فيوافق غريه من % ) ٤٨( إىل % ) ٨١( فترتل نسبة القبول عنده من .  األحاديث املردودة

  . )٧( أئمة عصره يف أن نسبة الرد أكثر من نسبة القبول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) .١/٥ ( ))مقدمة صحيح مسلم  ((    )١(
   ) .١/٨ ( )) مقدمة صحيح مسلم ((    )٢(
   ) .٩٢ : ٩١: ص (  البن الصالح )) صيانة صحيح مسلم ((    )٣(
   ) .٩٢ : ٩١: ص  ( )) املرجع نفسه ((    )٤(
   ) .١/١٤٢ ( )) مقدمة النووي ((    )٥(
   ) .١/١٤٢ ( )) املرجع نفسه ((    )٦(
 تنسب إليه أحاديث حتاماها األئمة ، وقبلهافمسلم ال يناسب مقامه أن .  ببعيد عن الصواب وهذا القول ليس    )٧(

= 
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٩٦٦ 

فإن األمر قد تغري عند ) أفراد الثِّقات (  إذا كان األئمة املتقدمون قد غلب عليهم رد ـ ٣
 ) %٩٧( ، وتلميذه ابن حبان فقد قبلها بنسبة  % )٩٤( اإلمام ابن خزمية فقد قبلها بسبة 

فظهر ذا أم يغلب عليهم قبول هذه .  % )٩٣( واحلاكم فقد قبلها بنسبة 
نه يف الدراسة  على ما سبق بياـوهذا ناتج عن التصحيح على ظاهر اإلسناد .  األحاديث
ولعلهم .  وذا يتبني أن بداية تغري املنهج النقدي حصلت عند هؤالء األئمة.  النظرية

  . أثروا فيمن جاء بعدهم

منهم من ) أفراد الثِّقات (  أما األئمة بعد ابن خزمية ومن معه فقد اختلف موقفهم من ـ ٤
،  % )١٠( الدارقطين فقد قبلها بنسبة ك.  غلب عليه ردها كما فعل األئمة املتقدمون

،  % )١٨( ، والذَّهيب بنسبة  % )٢٩( ، وابن عبد الرب بنسبة  % )١٢( والبيهقي بنسبة 
  . % )٣٧( وابن القيم بنسبة 

 ، وابن القطَّان الفاسي % )٦٠( كابن حزم فقد قبلها بنسبة .  ومنهم من غلب عليه قبوهلا  
 ، وابن حجر % )٦٠( ، وابن تيمية بنسبة  % )٦٧( نسبة والنووي ب.  % )٨٣( بنسبة 
  . % )٩٤( ، واأللباين بنسبة  % )١٠٠( ، وأمحد شاكر بنسبة  % )٧٨( بنسبة 
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لعل من الواجبات اهلامة الَّيت ينبغي على أصحاب الفضيلة األساتذة واملشايخ القيام ا   ـ ١
، وأن جيعلوه األساس الَّذي   يربطوا به البحوث، وأن أن يربزوا منهج األئمة املتقدمني
، إضافة إىل أن ذلك حيقق  ألنه منهج أصيل ودقيق.  تقوم عليه الدراسات احلديثية
، وتعظم أحكامهم  ، وتعرف به مكانة األئمة املتقدمني الترابط بني سلف األمة وخلفها

  . ، وهم لذلك أهل إذ هم أئمة هذا الشأن يف النفوس

.  قترح أن تدرس األحاديث الَّيت أوردها مسلم يف آخر األبواب ليعلم موقفه منهاأ  ـ ٢
  . وهل هي معلة كما قال القاضي عياض أم أا صحيحة على شرطه كما قال احلاكم

، وأن  أوصي بأن يتتبع الباحثون أثر التصحيح على ظاهر اإلسناد عند من عرف به  ـ ٣
  . تقدمني إن وجدتتقرن تلك األحاديث بأقوال األئمة امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ولرمبا استدرك عليه كما فعل أبو الفضل بن عمار . فإن هذا قد يؤدي إىل القول بضعف شرطه يف صحيحه . 
  . ذلك أما على القول بأن مسلماً أخرجها لبيان ما فيها فال يلزمه شئ من. والدارقطين 
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وختاماً فاحلمد هللا على توفيقه وهدايته وإعانته يل يف هذه الرسالة الَّيت أرجو أن تكون 
، وإال فحسبها أن تكون مقدمة لبحوث ودراسات جديدة  حققت بعض أهدافها وغاياا

 رب وآخر دعوانا أن احلمد هللا.  يكون فيها مزيد إيضاح وبيان ملباحثها وملا له صلة ا
  .  رمحة للعلمني وعلى آله وصحبه أمجعنيا، والصالة والسالم على من بعثه  العاملني
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  ٤٤٢...............................................................................................................................................................................................................................................................ِاْرِجْع َفَناِد ِإنَّ اْلَعْبَد َناَم

  ١٩٠.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اْسَتْرُقوا َلَها

  ٣١٧ ، ٣١٤........................ ...ا اْسَتَعاَرِت اْمَرَأٌة َعَلى َأْلِسَنِة ُأَناٍس ُيْعَرُفوَن َوِهَي ال ُتْعَرُف ُحِليًّ

  ٦٢٤......................................................................................................................................................................................اْسَتُووا َوَال َتْخَتِلُفوا َفَتْخَتِلَف ُقُلوُبُكْم 

  ٢٤٦ ، ١٩٥..........................................................................................................................................................................................................................اْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َواْصِبُروا

  ٦٩٣ ، ٦٩٢ ، ٦٩٠ ، ١٩٨ ، ١٧٢ ، ١٥٥....................................................................................................................اِس َسِرَقًة َأْسَوُأ النَّ

  ٢٦٠....................................................................................................................................................................................................................................................................اْشَرُبوا ِفي األََْسِقَيِة 

  ٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٨ ، ٢٥٢ ، ١٩٥ ، ١٤٧.........................................................................................................................َرُبوا ِفي الظُُّروِف اْش

  ٢٥٥......................................................................................................................................................................................................................................................................اْشَرُبوا ِفيَما َبَدا َلُكْم 

  ٢٥٨ ، ٢٥٧.....................................................................................................................................................................................................................................................................اْشَرُبوا َما َحلَّ 

  ٢٦٠ ، ٢٥٦ ، ٢٥٢.......................................................................................................................................................................................................................اْشَرُبوا َوَال َتْسَكُروا

  ٧٦٥ ، ٧٦١... َثْوَبُه  َفَحَسَر َرُسوُل اللَِّه :َقاَل .  َمَطٌر َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه 

  ٨١ ، ٧٨...............................................................................................................................................................................................................................َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه َعَليَّ 

  ٤٨٠....................................................................................................................................................................  َصاِئًما َفَقاَء َفَأْفَطَر  اللَِّه َأْصَبَح َرُسوُل

  ١٠٤................................................................................................................................................................................................................................................................................................اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت

  ٩٠٣......................................................................................................................................................................................................................................................................................................اَألْعَماُل ِبالنِّيَِّة

  ١١٦.............................................................................................................................................................................................................................................................افتتحت البالد بالسيف

  ٥٧٢.................................................................................................................................................................................... َأْفَضُل اْلُمْؤِمِنيَن ؛ َرُجٌل َسْمَح اْلَبْيِع 

  ٥٦١ ، ٥٦٠...........................................................................................................................................................................................................................َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم

  ٤٣٥ ، ٤٣٤.....................................................................................................................................................................................................................................َأَفال َأُآوُن َعْبًدا َشُكوًرا

  ٦٨٢............................................................................................................................................................................................................................................................ُأِقيَمْت َصَالُة اْلِعَشاِء 

 ، َفَما َزاَل ُيَكلُِّمُه َحتَّى َنَعَس َبْعُض ِت الصََّالُة ، َفَأَخَذ َرُجٌل ِبَيِد النَِّبيِّ ُأِقيَم

  ٦٨٢ ، ٦٨١..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اْلَقْوِم

ُه َلَك ، ُثمَّ اْحَمْد اْآُتِم اْلِخْطَبَة ، ُثمَّ َتَوضَّْأ َفَأْحِسْن ُوُضوَءَك ، ُثمَّ َصلِّ َما َآَتَب اللَّ

  ٨٥٧.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................َربََّك َوَمجِّْدُه 

  ٣٥١........................: ...َبَلى ، َقاَل :  ِفي السََّفِر ؟ ُقْلَنا َأَال ُأَخِبُرُآم َعْن َصَالِة َرُسوِل اللَِّه 
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٩٧٣ 

  ٢١٠......................................................................................................................................................................................................................................................................................َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َناَم 

َأَال َال َتَقدَُّموا َقْبَل الشَّْهِر ِبِصَياٍم ، ِإالَّ َرُجٌل َآاَن َيُصوُم ِصَياًما َوَأَتى َذِلَك اْلَيْوُم 

  ٧٩١..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................َعَلى ِصَياِمِه

  ٢٧٢ ، ٢١٠................................................................................................................................اْلَبْس َجِديًدا ، َوِعْش َحِميًدا ، َوُمْت َشِهيًدا

  ٣٠٤ ، ٣٠١.............................................................................................................................................................................................................................َأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُآُلوُه

  ٨٦١................................................................................................................................................................................اللَُّهمَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل 

  ٤٠٢........................................................................................................................................ِة اْلَقاِئَمِة اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة ، َوالصََّال

  ٦٥٩.................................................................................................................................................................................................................اللَُّهمَّ َهِذِه ِقْسَمِتي ِفيَما َأْمِلُك 

  ٨٠١..............................................................................................................................................................َأَلْيس ُتْثُنوَن َعَلْيِهْم ِبِه َوَتْدُعوَن اللََّه َلُهْم ؟ 

  ٨٣٨......................................................................................................................................................................................................َعْم َن: َأَلْيَس َقْد َصلَّْيَت َمَعَنا ؟ َقاَل 

  ١٠٠...................................................................................................................... َأْن َنْقَرَأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َوَما َتَيسََّر اهللا َأَمَرَنا َرُسوُل

  ٤٣٩ ، ١٩٧............................................................................................َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َناَم :  َأْن َيْرِجَع َفُيَناِدَي َأَمَرُه النَِّبيُّ 

  ٤٢٠ ، ١٥٣..............................................................................................................................................................................................................................ِإنَّ اِإلْسالَم َبَدَأ َغِريًبا 

  ٤٥٨ ، ٤٥٦........................................................ِإنَّ َأْطَيَب َما َأَآْلُتْم ِمْن َآْسِبُكْم ، َوِإنَّ َأْوَالَدُآْم ِمْن َآْسِبُكْم

 َبْكَرًة ، َفَعوََّضُه ِمْنَها ِستَّ َبَكَراٍت ، َفَتَسخََّطُه َأنَّ َأْعَراِبيًّا َأْهَدى ِلَرُسوِل اللَِّه 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤٧١  

أنَّ الَّذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين 

  ٧٣......................................................................................................................................................................................................................................................................................................رجعوا من منى

  ٩٨.......................................................................................................................................................................................................................َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا: ِإنَّ اللََّه َقاَل 

  ٥٧١.............................................................................................ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ َسْمَح اْلَبْيِع ، َسْمَح الشَِّراِء ، َسْمَح اْلَقَضاِء

 ، ُثمَّ َأَمَر َفُقِطَعْت  اللَِّه َأنَّ اْمَرَأًة َسَرَقْت ِفي َغْزَوِة اْلَفْتِح ، َفُأِتَي ِبَها َرُسوُل

  ٣١٥.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َيُدَها 

  ٣١٢....................................................................................................................َأنَّ اْمَرَأًة َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلُحِليَّ ِللنَّاِس ُثمَّ ُتْمِسُكُه 

 َفَأَمَر النَِّبيُّ . َوَال َتُرُدُه  َأنَّ اْمَرَأًة َآاَنْت َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه َوُتْمِسُكُه

  ٣١٩ ، ٣١٣........................................................................................................................................................................................................................................................................................ِبَقْطِع َيِدَها

  ٣١٦...................................................... ؟ َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها : َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َبِني َمْخُزوٍم َسَرَقْت ، َفَقاُلوا 

َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد :  َأْن َيْرِجَع َفُيَناِدَي ْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َأنَّ ِبَالًال َأذََّن َق

  ٤٣٩ ، ١٩٧.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َناَم 
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٩٧٤ 

  ٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٤٤٢.....................................................................................................................................................ِإنَّ ِبَالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل 

ِبْسِم اللَِّه َوِباللَِّه َخْيِر اَألْسَماِء :  الَّذي َآاَن َيَتَشهَُّد ِبِه  اهللا ِإنَّ َتَشهَُّد َرُسوِل

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٨١٣  

  ٨٧٢..................................................................................................................................................................................................................................................................ْدَخَلَك اْلَجنََّةِإنَّ ُحبََّها َأ

  ٨٨٥...................................................................................................................................................................................................................................................................................ِإنَّ َذَآاَتُه َذَآاُة ُأمِِّه

َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه :  َفَقال َأنَّ َرُجًال َجاَء ِإَلى النَّبيِّ 

  ٨٣٩..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... َعَليَّ

ِإنَّ ِلي َماًال َوَوَلًدا ، َوِإنَّ َأِبي ُيِريُد َأْن َيْجَتاَح َماِلي ! َيا َرُسوَل اللَِّه : ُجًال َقاَل َأنَّ َر

  ٤٥٣............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ؟

 َأَمَر ِبَفْأَرٍة َماَتْت ِفي َسْمٍن ؛ َفَأَمَر ِبَما َقُرَب ِمْنَها َفُطِرَح ، ُثمَّ اللَِّه  َأنَّ َرُسوَل

  ٣٠٤.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ُأِآَل

  ٥٥٩........................................................................................................................................................................ َتَزوََّج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمِحلٌَّأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٢٦٧........................................................................................................................................ َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء  اهللا َأنَّ َرُسوَل

  ٢٧٥......................................................................................................................................................... َغِسْيًال َرَأى َعَلى ُعَمَر َثْوًبا اهللا أّن َرُسوَل

  ٥٨٤................................................................................................................................................................ َرخََّص ِفي اْلُقْبَلِة ِللصَّاِئِم اللَِّه أّن َرُسوَل

  ٣٠٠.................................................................................................... ُسِئَل َعِن اْلَفْأَرِة َتُموُت ِفي السَّْمِن ؟َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٦١٤.............................................................................................................الَخّل: َقْوًما َما ِإَداُمُكْم ؟ َقالوا  َسَأَل  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل

  ٤٧٨........................................................................................................................................................................................................................................ َقاَء َفَأْفَطَرَأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٤٠٩..................................................................................: ... َقاَم َعَلى َباِب اْلَبْيِت َوَنْحُن ِفيِه َفَقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٥٣٦................................................................................................. َآاَن ِإَذا َأَآَل َطَعاًما َلِعَق َأَصاِبَعُه الثََّالَثُسوَل اللَِّه َأنَّ َر

 َآاَن ِإَذا َآاَن ِفي َسَفٍر َفَزاَلِت الشَّْمُس ؛ َصلَّى الظُّْهَر َوالَعْصَر  اللَِّه َأنَّ َرُسوَل

  ٣٥٢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................، ُثمَّ اْرَتَحَل

 َآاَن َيْفِصُل َبْيَن َرْآَعَتيِه ِمَن الَفْجِر َوِمَن الصُّْبِح ِبَضْجَعٍة َعَلى  اهللا  َرُسوَلَأنَّ

  ٦٧٢.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ِشّقه اَألْيَمن

  ٦٦٠....................................................................................................................................... َآاَن َيْقِسُم َبْيَن ِنَساِئِه َفَيْعِدُل اللَِّه َأنَّ َرُسوَل

 َآاَن َيْلَحُظ ِفي َصالِتِه َيِميًنا َوِشَماًال َوَال َيْلِوي ُعُنَقُه َخْلَف ِه َأنَّ َرُسوُل اللَّ

  ٥٢٣...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َظْهِرِه

 َلِبَس َخاَتًما َنْقُشُه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه ، َفَكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَخالَء  اهللا َأنَّ َرُسوَل
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٩٧٥ 

  ٦٤٨.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َوَضَعُه

  ٧٤٩.................................................................................................................................... َمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن َوالنَّْعَلْيِنَأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٨٧٩ ، ٤٤......................................................................................................................... َنَهى َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍرأن رسول اهللا 

  ٥٣٨ ، ١٩٣......................................................................................................... اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه َنَهى َعْن َبْيِعَأنَّ َرُسْوَل اللَِّه 

  ٢٥٣..................................................................................... َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلَحْنَتِم َوالنَِّقيِر َواْلُمَزفَِّتَأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ٣٧٠......................................................................................................ِه ُيَقاُل َلُه الذُّْبَحُةَأنَّ َسْعَد ْبَن ُزَراَرَة َأَخَذُه َوَجٌع ِفي َحْلِق

  ٣٢٨ ، ٢١٠ ، ١٩٩ ، ١٤٦...َألُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى َسْبِعيَن اْمَرَأًة : إنَّ ُسَلْيَماَن ْبُن َداُوَد َقاَل 

  ٥٩٤.............................................................................................................................................................................................................................ِإنَّ الطَِّيَرَة َلُشْعَبٌة ِمَن الشِّْرِك

  ٤٧١..............................................................................................................ِإنَّ ُفَالًنا َأْهَدى ِإَليَّ َناَقًة َفَعوَّْضُتُه ِمْنَها ِستَّ َبَكَراٍت 

  ٣١٥........................................................................................................................َقْت َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَر

ِإْن َآاَن ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيِتُكْم ِشَفاٌء ؛ َفِفي َشْرَطِة ِمْحَجٍم ، َأْو َلْذَعٍة ، ِبَناٍر 

  ٣٧١...............................................................................................................................................................................................................................................................................َوَما ُأِحبُّ َأْن َأْآَتِوَي

  ٥١٤ِإَذا َغَلَبُكْم ِمْنَها َشْيٌء َفاْفَعُلوا ِبِه َهَكَذاِإنَّ ِلَهِذِه اِإلِبِل َأَواِبَد َآَأَواِبِد اْلَوْحِش ، َف

  ٤٧٠................................................................................................................................................َأنَّ النَّاَس َآاُنوا َيَتَحرَّْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشَة 

  ٦٤٧ ، ٦٨.............................................................................................................................................. اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍق ُثمَّ َأْلَقاُهَأنَّ النَِّبيَّ 

  ١٩١................................................................................................................................................................................................................................................................................... َأْشَعَرَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٥٣٦.......................................................................................................................................................................... َأَمَر ِبَلْعِق اَألَصاِبِع َوالصَّْحَفِة َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٩٩.................................................................................................................................................................... َأْوَلَم َعَلى َصِفيََّة ِبَسِويٍق َوَتْمٍرَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٨٧٦................................................................................................................................................................................................ َبَعَث َرُجًال َعَلى َسِريٍَّة َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٥٥٩ ، ٥٥٢......................................................................................................................................................................................................... َتَزوََّج َمْيُموَنَة َأنَّ النَّبيَّ 

  ٣٥٧ ، ٣٥٥....................................................................................َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر  َجَمَع ِفي َغْزَوِة َتُبوَك َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٢٦٨ ٢٦٧ ، ٢٦٤ ، ٤٦ ، ٤٥............................................................... َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء  َأنَّ النَِّبيَّ

  ٨٨................................................................................................................................................................... َدَخَل َمكََّة َوَعَلى َرْأِسِه اْلِمْغَفُرَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢١٠........................................................................................................................... َرَأى َعَلى ُعَمَر َثْوًبا َجِديًداَأنَّ النَّبيَّ 

  ٥٨٥............................................................................................................................................................................. َرخََّص ِفي اْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِمَأنَّ النَّبيَّ 

  ٥٨٤....................................................................................................................................... َرخََّص ِفي اْلُقْبَلِة َواْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِمَأنَّ النَّبيَّ 

َأَصاَب ِمْنُه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْيَر ْن َم:  ُسِئَل َعِن الثََّمِر اْلُمَعلَِّق ؟ َفَقاَل َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٨٥٠..............................................................................................................................................................................................................................................ُمتَِّخٍذ ُخْبَنًة َفَال َشْيَء َعَلْيِه
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٩٧٦ 

  ١٧١......................................................................................................................................................................................................... َصلَّى َعَلْيِهْم َوَدَفَنُهْمِإنَّ النَِّبيَّ 

  ٣٤٤  ،١٩٣.................................................................................................................................................................................................................... َضَرَب َوَغرََّب النَِّبيَّ  َأنَّ

  ٦٧٢........................................................................................َحدََّثِني   َآاَن ِإَذا َصلَّى ؛ َفِإْن ُآْنُت ُمْسَتْيِقَظًةَأنَّ النَِّبيَّ 

 َآاَن ِفي َغْزَوِة َتُبوَك ِإَذا اْرَتَحَل َقْبَل َأْن َتِزيَغ الشَّْمُس َأخََّر َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٣٤٩..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الظُّْهَر 

  ٣٢٢.................................................................................................................................. َآاَن ِفي َمْغًزى َلُه ، َفَأَفاَء اللَُّه َعَلْيِه َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٥٨٨............................................................................................. َآاَن ُيَرخُِّص ِفي الِحَجاَمِة َوالُمَباَشَرِة ِللصَّاِئِمَأنَّ النَّبيَّ 

  ٧٩٣ ، ٧٩٢.......................................................................................................................................................ُل َشْعَباَن ِبَرَمَضاَن َآاَن َيِصَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٦٦٠ ، ٦٥٩............................................................................................................................................................................................................... َآاَن َيْقِسُم َأنَّ النَِّبيَّ 

  ٧٠٢....................................................................................................................................................................................... َآاَن َيْمِشي َأَماَم اْلَجَناَزِةَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٣٧٣ ، ٣٧٢ ، ٣٦٨........................................................................................................................................ْبَن ُزَراَرَة   َآَوى َأْسَعَدَأنَّ النَِّبيَّ 

  ١٥٦ ، ١١٤........................................................................................................................................................................... َمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِنَأنَّ النَّبيَّ 

  ٧٥٨ ، ٧٥٦ ، ٧٥٣ ، ٧٥٢ ، ٧٥١.............................................................................................اْلُخفَّْيِن  َمَسَح َعَلىلنَّبيَّ َأنَّ ا

ِإنَّ َعامََّة اْلَوْسَواِس : اَل  َنَهى َأْن َيُبوَل الرَُّجُل ِفي ُمْسَتَحمِِّه ، َوَقَأنَّ النَِّبيَّ 

  ٧١٧.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ِمْنُه

  ٥٤٥ ، ٥٤٤ ، ٥٤٣ ، ٥٤٠ ، ٥٣٩ ، ١٧٠ ، ١٨٦ ، ٨٨ َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء ، َوَعْن ِهَبِتِه َأنَّ النَّبيَّ

  ٢٧٩ ، ١٥١ ، ١٤٤................................................................................................................................ َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّتَأنَّ النَّبيَّ 

  ٧٠٥ ، ٧٠٣ ، ٧٠٢ ، ٦٩٨......................... َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َآاُنوا َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِةَأنَّ النَِّبيَّ 

 َفَقَتَلُه َرُسوُل اللَِّه ...  ، َفَقَتَلَها ِبَحَجٍر َأنَّ َيُهوِديًّا َقَتَل َجاِرَيًة َعَلى َأْوَضاٍح َلَها

  ٦٠٥..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َبْيَن َحَجَرْيِن

  ٤٤٨.........................................................إِّنَّا ُآنَّا َنَهْيَناُآْم َعْن ِقَراِن التَّْمِر َفاْقِرُنوا ، َفَقْد َوسََّع اللَُّه ِفي الَخْيِر

  ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٦ ، ١٥٣....................................................................................................................................................................................................َكَأْنَت َوَماُلَك َألِبي

  ٤٠١.........................................................................................................................................................................................................................................................................ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد

  ٥٣٦..................................................................................................................................................................................................................................ِإنَُّكْم ال َتْدُروَن ِفي َأيِِّه اْلَبَرَآُة

  ٧٣٩ ، ٧٣٨ ،  ٧٣٧ ، ١٥٧................................................................................................................................................................................................نَُّكْم َمْحُشوُروَن ِإ

  ٩٠٢ ، ٩٠١ ، ١٨٦ ، ٨٨ ، ٧٦....................................................................................................................................................................ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت

  ٤٢٧.............................................................................ِإنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُيْؤَتمَّ ِبِه ، َفِإَذا َآبََّر َفَكبُِّروا ، َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا

  ٦٠٣...............................................................................................وا َأْعُيَن الرَُّعاِة َأْعُيَنُهْم ؛ َألنَُّهْم َسَمُلِإنََّما َسَمَل النَِّبيُّ 
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  ١٤٥................................................................................... َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َيْوًما َواِحًدا َأنَُّه َرَأى ِفي َيِد َرُسوِل اللَِّه 

  ٧١٠...َلْيَك ِإَلْيَك  َيْرِمي اْلِجَماَر َعَلى َناَقٍة ؛ َال َضْرَب َوَال َطْرَد ، َوَال ِإَأنَُّه َرَأى النَِّبيَّ 

  ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ١٠١................................................................................................................................َأنَُّه َنَهى َأْن ُيْنَتَبَذ ِفي الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت

  ٨٢٤.......................................................................................................................ا َلَك اْلَيْوَم، َفَأَنا َأْغِفُرَه ِإنِّي َسَتْرُت َعَلْيَك ِفي الدُّْنَيا

  ٢٥٣................ِإنِّي ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعِن الظُُّروِف ، َفاْنَتِبُذوا َما َبَدا َلُكْم ، َواْجَتِنُبوا ُآلَّ ُمْسِكٍر

  ٢٦٨..................................................................................................................................؛ َفِإنَُّه َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبِل اْهُجوا ُقَرْيًشا

  ١١٦.............................................................................................................................................................................................................................َأْهُل اْلُقْرآِن َأْهُل اللَِّه َوَخاصَُّتُه

  ٤٥٧.......................................................................................................................................َأْوالُدُآْم ِمْن َآْسِبُكْم ، َفُكُلوا ِمْن َآْسِب َأْوالِدُآْم

  ٨٥٣..............................................ُتُه َفُيْنَتَقَل َطَعاُمُه ؟ َأُيِحبُّ َأَحُدُآْم َأْن ُتْؤَتى َمْشُرَبُتُه َفُتْكَسَر ِخَزاَن

  ٧٧٧.......................................................................................................َأيَُّما ِحْلٍف َآاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة َلْم َيِزْدُه اِإلْسالُم ِإالَّ ِشدًَّة

  ٥٩٩ ، ٥٩٧........................................................................................................................................................................................................اِإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َباًبا 

  ٥٩٨ ، ١٨٦.........................................................................................................................................................................................اِإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة 

  ١٥٧.........................................................................................................................................................................................................................اْلَبْس َجِديًدا ، َوِعْش َحِميًدا 

  ٨١٥...............................................................................................................................................................................................................................................................................ِبْسِم اللَِّه َوِباللَِّه 

  ٢٣٦ ، ٢٣٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣١....................................................................................................................................................................................َتْأَمُرَواْلِبْكُر ُتْس

  ٢٣٦ ، ٢٣٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٠........................................................................................................................................................................َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها

  ٦٠٨............................................................................................................................................................................................................................................َبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه

  ٦٠٩.................................................................................................................................................................................................َبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه َآاْلَبْيِت َال َطَعاَم ِفيِه

  ٥٥٩............................................................................................................................................................................................................................... َمْيُموَنَة ُمْحِرًماَتَزوََّج النَّبيُّ 

  ٥٨١ ، ٥٨٠ ، ٥٧٧ ، ٧٧٠ ، ٦١..................................................................................................َتَسحَُّروا ؛ َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَآًة

 ُيَصلِّي َوُهَو َيْلَتِفُت ْبِح ـ َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه الصُّ ُثوَِّب ِبالصَّالِة ـ َيْعِني َصالَة

  ٥٢٧.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ِإَلى الشِّْعِب

  ٢٣٠ ، ١٤٥................الثَّيُِّب َأَحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَِّها ، َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ِفي َنْفِسَها

  ٨٣٩.............................................................................َأَصْبُت َحدًّا ! َيا َرُسوَل اللَِّه :  َفَقاَل َجاَء َرُجٌل ِإلى النَّبيِّ 

  ٦٥٨...........................................................................................................................................................................................................................َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َساِقٌط

  ٨٢٩ ، ٤٦٥.....................................................................................................................................................................................................................................................اْلَجاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبِه

  ٨٣٠ ، ٨٢٩ ، ٨٢٧ ، ٤٦٤ ، ١٩٨ ، ١٩٥.................................................................................................................اْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه 

  ٨٢٩......................................................................................................................................................................................................................................................................................ِهاْلَجاُر َأَحقُّ ِبَصَقِب
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٩٧٨ 

  ٨٣٠ ، ٤٦٢.............................................................................................................................................................................................................................................َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبالدَّاِر

  ٨٣٠..........................................................................................................................................................................................................َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبَداِر اْلَجاِر َأِو اَألْرِض

  ٤٦٥............................................................................................................................................................................................................................َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبالدَّاِر ِمْن َغْيِرِه

  ٨٧٤........................................................................................................................................................................................................................................................ُحبَُّك ِإيَّاَها َأْدَخَلَك اْلَجنََّة

  ٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٢٨١............................................................................................................................................................................................................................................................اْلَحجُّ َعَرَفُة

  ٧١٤...............................................................الصِّْبَياِن َوَنْرِمي َعْنُهْم َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن  اللَِّه َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل

 َوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ، َفَلبَّْيَنا َعِن الصِّْبَياِن ، َوَرَمْيَنا َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه 

  ٧١٤..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َعْنُهْم

  ٧١٣...............................النَِّساُء َوالصِّْبَياُن ، َفَلبَّْيَنا َوَرَمْيَنا َعْنُهْم َوَمَعَنا َحَجْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه 

  ٧١٤.................................................................................................................................................................................... َوَلبَّْيَنا َعِن الِوْلَداِنَحَجْجَنا َمَع النَِّبيِّ 

  ٧٦٤ ، ٧٦٣ ، ٧٦٢ ، ١٥٥......................................................................................................................................................................................................َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّه

  ٦٦٨ ، ٦٦٧............................................................................................................................................................................................................................................................................ اْلَحَالُل َبيٌِّن

  ٤٧١..............................................................................................................................................................................................................................................................َحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْيِه 

  ٥٩٧....................................................................................................................................................................................................................................................اْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليَماِن

  ٣٠٦......................................................................................................................، َوِإْن َآاَن َماِئًعا َفَال َتْقَرُبوُه ُخُذوَها َوَما َحْوَلَها َفَأْلُقوُه

  ٧١٤................................................................. ُمِهلِّيَن ِباْلَحجِّ َمَعَنا النَِّساُء َواْلِوْلَداُن َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه 

  ٣٢١.............................................................................. َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمَرَأًة ِمَن اَألْنَصاِر ِإَلى َأِبيَها يُّ َخَطَب النَِّب

  ٢٦٤..................................................................................................................َخلِّ َعْنُه َيا ُعَمُر ، َفَلِهَي َأْسَرُع ِفيِهْم ِمْن َنْضِح النَّْبِل

  ٢٧١.............................................................................................................................................................................................................................................................................................َخلُّوا َبِني اْلُكفَّاِر

  ٨٧٠...........................................................................................................................................................................................................................................................................ْيُر الُقُرْوِن َقْرِني َخ

  ٥٧٣............................................................................................................................................................َدَخَل َرُجٌل اْلَجنََّة ِبَسَماَحِتِه َقاِضًيا َوُمَتَقاِضًيا

  ٣٦٩....................................... َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َوِبِه َوَجٌع ُيَقاُل َلُه الشَّْوَآُة َدَخَل َرُسوُل اللَِّه 

  ١١٩....................................................................................................................................................................... َمكََّة َوَعَلى َرْأِسِه اْلِمْغَفُردخول النَّبّي 

  ٨٨٧ ، ٨٨٥ ، ٨٨٣ ، ٨٨٠............................................................................................................................................................................َذَآاُة اْلَجِنيِن َذَآاُة ُأمِِّه

  ٦٤٩..................................................................................................... َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َيْوًما َواِحًدا  َيِد َرُسوِل اللَِّه َرَأى ِفي

  ٧١٠................................................................................................................................................................................................ َيْرِمي اْلَجْمَرَة  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل

  ٧٠٩ ، ٧٠٨ ، ١٩٨ ، ١٩٧، ١٥٣................................ َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة  اهللا َرَأْيُت َرُسوَل

  ٦٨٠............................................... َيْنِزُل ِمَن اْلِمْنَبِر َفَيْعِرُض َلُه الرَُّجُل ِفي اْلَحاَجِة َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه 
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٩٧٩ 

  ٥٧٠.....................................................................................................................................................................................ُه َرُجًال َسْهًال ُمْشَتِرًيا َوَباِئًعا َرِحَم اللَّ

  ٥٦٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٧.............................................................................................................................................................................................َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا 

  ٣٧١اللَِّه  ْآَحِلِه ، َفَكَواُه َرُسوُلَيْوَم اَألْحَزاِب َعَلى َأ) ابن آعب : أي ( ُرِمَي ُأَبيٌّ 

 َعِن اْلَجاِرَيِة ُيْنِكُحَها َأْهُلَها َأُتْسَتْأَمُر َأْم َال ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه 

 : ٢٣٥.............................................................................................................................................................................................................................................................................. ُتْسَتْأَمُر َنَعْم  

ِإَذا َأْرَسْلَت : ِإنَّا َقْوٌم َنِصيُد ِبَهِذِه اْلِكَالِب ؟ َفَقاَل :  ُقْلُت  اللَِّه َسَأْلُت َرُسوَل

  ٨٩١......................................................................................................................................................................................................................................................................................ِآالَبَك اْلُمَعلََّمَة 

 َفَيِجُد َأَحُدَنا َيْنَحُر النَّاَقَة َأْو َيْذَبُح اْلَبَقَرَة َأِو الشَّاَة:  َفُقْلَنا َسَأْلَنا َرُسوَل اللَِّه 

  ٨٨٥................................................................................................................................................................................................................................................................................ِفي َبْطِنَها َجِنْيًنا 

  ٩٨........................................  ِفي َيْوِم اْلِعيِد ؟َسَأَلِني ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعمَّا َقَرَأ ِبــِه َرُسوُل اللَِّه 

  ٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٣  ،١٢٢..................................................................................................................................................السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب 

  ٨٧٦......................................................................................................................................................................................................................َسُلوُه َأليِّ َشْيٍء َيْصَنُع َذِلَك ؟ 

  ١٦٩....................................................................................................................................................................................................................َسمُّوا َأْوَالَدُآْم َأْسَماَء اَألْنِبَياِء 

  ٨٣٤ ، ٨٢٨..........................................................................................................................................................................................................................ْم ُيْقَسْمالشُّْفَعُة ِفيَما َل

  ٧٧٥.................................................................................................................................................................................َشِهْدُت ِحْلَف َبِني َهاِشم وزهرة وتيم 

  ٧٧٣........................................................................................................................................َشِهْدُت ِحْلَف اْلُمَطيَِّبيَن َوَأَنا ُغَالٌم َمَع ُعُموَمِتي 

  ٦٥٢....................................................................................................................................................َمُه َوَطَرَح النَّاُس َخَواِتيَمُهْم َخاَتَطَرَح النَِّبيُّ 

  ٥٩٤ ، ٥٩٣....................................................................الطَِّيَرُة ِشْرٌك ، َوَلْيَس ِمنَّا ِإالَّ ، َوَلِكنَّ اللََّه ُيْذِهُبُه ِبالتََّوآُِّل

  ٣٣٣...........................................................................................................................................................................................................................................................................العبد وماله لسيده 

  ٦٣٥.....................َعَلى ُآلِّ َرُجٍل ُمْسِلٍم ِفي ُآلِّ َسْبَعِة َأيَّاٍم ُغْسُل َيْوٍم ؛ َوُهَو َيْوُم اْلُجُمَعِة

  ٦٣٤................................................................................................................................................................ُغْسُل َيْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُآلِّ ُمْحَتِلٍم

  ٤٧٩............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................َقاَء َفَأْفَطَر

  ٤٣٥ ، ٤٣٤............................................................................................................................................ َحتَّى َتَورََّمْت َقَدَماُه َقاَم َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٨١............................................................................................................................ ُيَكلَُّم ِحْيَن َيْنِزُل ِمَن اْلُخْطَبِة اللَِّه َقْد َآاَن َرُسوُل

  ٦٠٤..............................................................ْن ُعْكٍل َفَأْسَلُموا ، َفاْجَتَوُوا اْلَمِديَنَة  َنَفٌر ِمَقِدَم َعَلى النَِّبيِّ 

  ٨٢٩ ، ٨٢٨............................................................. ِبالشُّْفَعِة ِفي ُآلِّ ِشْرَآٍة َلْم ُتْقَسْم َقَضى َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٠٤.............................................................................................................................................................................َل َأْعُيَنُهْم َقَطَع َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم ، َوَسَم

  ٨٥٧.....................................................................................................................................................................................................................اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْقِدُر َوَال َأْقِدُر : ُقِل 
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٩٨٠ 

  ١٤٢....................................................................................................................................................................َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم ؟ ! َيا َرُسوَل اللَِّه : ُقْلُت 

  ٣١٢........................................................................................................................................................................................................................اُقْم َيا ِبالُل َفُخْذ ِبَيِدَها َفاْقَطْعَه

  ١٠١...............................................................................................................................................................................................................................اْلَكاِفُر َيْأُآُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء 

  ٨٦١....................................................................................................................................................................................................َآاَن ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل اْفَتَتَح َصَالَتُه 

  ٤٠٢........................... َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة اللَُّهمَّ َربَّ:  ِإَذا َسِمَع النَِّداَء َقاَل َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٧٢.......................................................................................................................... ِإَذا َصلَّى َرْآَعَتِي اْلَفْجِر اْضَطَجَع اللَِّه َآاَن َرُسوُل

  ٥٠٧.........ُه ِللصََّالِة ِإَذا َآاَن ُجُنًبا َفَأَراَد َأْن َيْأُآَل َأْو َيَناَم ؛ َتَوضََّأ ُوُضوَءَآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٩٠.......................................................... ِفي َسَفٍر َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجًال َقْد ُظلَِّل َعَلْيِه َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٠٧.......................ْصَبَح ُيْجِنُب ُثمَّ َيَتَوضَُّأ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة ، ُثمَّ َيَناُم َحتَّى ُيَآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٢٨ ، ٩٨ ، ٤٢....................................................................................................... َيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِهَآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٧٦٥......................................................................................................................................................................... َيْسَمُع ُبَكاَء الصَِّبيِّ َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٨٥٥ ، ٢٠٠................................................................................................................................................... ُيَعلُِّمَنا االْسِتَخاَرَة َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٨١١ ، ٤٥.............................. ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َآَما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٧٦٥............................................................................................................ َيْغُزو ِبُأمِّ ُسَلْيٍم َوِنْسَوٍة ِمَن األََْنَصاِرَآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٠٣............................................................................................................................................................................. ُيْفِطُر َعَلى ُرَطَباٍت َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٥٠..................................................................................................................................َذَهٍب َفَنَبَذُه  َيْلَبُس َخاَتًما ِمْن َآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٢٤................................................................................. َيْلَحُظ ِفي َصَالِتِه ِمْن َغْيِر َأْن َيْلِوَي ُعُنَقُهَآاَن َرُسوُل اللَِّه 

  ٦٢٤.............................................................................................................................................. َيْمَسُح َمَناِآَبَنا ِفي الصَّالِة  اللَِّه َآاَن َرُسوُل

  ٥٠٥ ، ٢١٢ ، ١٩٦........................................ َيَناُم َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًءوُل اللَِّه َآاَن َرُس

  ٥٦٤ ، ٥٦٣ ، ١٩٤ ِبَمْنِزَلِة َصاِحِب الشَُّرِط ِمَن اَألِميِرَآاَن َقْيُس ْبُن َسْعٍد ِمَن النَِّبيِّ 

  ٥٠٣..........................................................................................َآاَن َال ُيَصلِّي الَمْغِرَب َحتَّى ُيْفِطَر َوَلْو َعَلى َشْرَبٍة ِمْن َماء

  ٤٧٣ ، ٤٧١.............................................................................................................................َآاَن النَّاُس َيَتَحرَّْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشَة 

  ٦١٨ ، ١٥٣...............................................................................................................ُغْفَراَنَك:  ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَخَالِء َقاَل َآاَن النَِّبيُّ 

  ٦٤٧ ، ٢١١........................................................................................................................................َخاَتَمُه  ِإَذا َدَخَل اْلَخَالَء َوَضَع َآاَن النَِّبيُّ

  ٦٧٢....................................................... ِإَذا َصلَّى َرْآَعَتِي اْلَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اَألْيَمِنَآاَن النَِّبيُّ 

  ٦٣٠............................................................................................... َال َيْحُجُبُه َعِن اْلُقْرآِن َشْيٌء َما َخَال اْلَجَناَبُةَآاَن النَّبيُّ 

  ٧٠٣ ، ٧٠٢...................................................................................................َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة  َوَأُبوَآاَن النَِّبيُّ 

  ٤٣٥......................................................................................................................................................................................... ُيَصلِّي َحتَّى َيِرَم َقَدَماُهَآاَن النَِّبيُّ 
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٩٨١ 

  ٥٠٢ ، ٥٠٠........................................................................................................................................................................َصلَِّي  ُيْفِطُر َقْبَل َأْن ُيَآاَن النَِّبيُّ 

  ٥٨٧......................................................................... ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصاِئٌم ؛ َوَآاَن َأْمَلَكُكْم ِإلْرِبـــِهَآاَن النَِّبيُّ 

  ٨٢٠........................، َوُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد اِفُروَنُقْل َيا َأيَُّها اْلَك:  َيْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب َآاَن النَِّبيُّ 

  ٥٠٦................................................................................................. َيْقِضي َحاَجَتُه ُثمَّ َيَنأُم ، ُيِفْيُض َعَلْيِه الَماَءَآاَن النَِّبيُّ 

  ٥٢٤..................................................................................................................................... َيْلَتِفُت َيِميًنا َوِشَماًال ِفي َصالِتِه َآاَن النَِّبيُّ 

  ٥٢٦...................................................................................................................................................... َيْلَحُظ ِفي َصَالِتِه َيِميًنا َوِشَماًالَآاَن النَّبيُّ 

  ٥٠٨..............................................................................................................................................................................................................................................................َآاَن َيَتَوضَُّأ َقْبَل َأْن َيَناَم

  ٦٣١.........................................................................................................................................................................................................................َآاَن َيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه

  ٤٧٢ ، ٤٦٩ ، ١٩٢..................................................................................................................................................................................................................... اْلَهِديََّة َآاَن َيْقَبُل

  ١٢٨.....................................................................................................................................................................................................................  َسْكَتَتاِن َآاَنْت ِلَرُسوِل اللَِّه 

  ٨٢٣..............................................................................................................................................................................................................ُآلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى ِإالَّ اْلُمَجاِهِريَن 

  ٢٦١ ، ٢٥٩ ، ١٩٦................................................................................................................................................................................................................................... ُمْسِكٍر َحَراٌمُآلُّ

  ٣٩٧ ، ٣٩٦ ، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٩٣ ، ٤٢............................................................................................................................................ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة

  ٨٩١......................................................................................................................................................................................................ُآْل ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َوِإْن َقَتْلَن 

  ٥٢١ ، ٥٢٠ ، ٥١٩ ، ١٧٥ ، ١٥٦...............................................................................................................................................................................................ُآلُُّكْم َراٍع 

  ١١٥............................................................................................................................................................................................................................................................................................ُآُلوا اْلَبَلَح ِبالتَّْمِر

  ٨٨٥..................................................................................................................................................................................................ُآُلوُه ِإْن ِشْئُتْم ، ِإنَّ َذَآاَتُه َذَآاُة ُأمِِّه

  ٢٤٣ ، ٢٤١ ، ٢٣٨.........................................................................................................................................................................ُآْن ِفي الدُّْنَيا َآَأنََّك َغِريٌب 

  ٧١٣ ، ١٩٩ ؛ َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن النَِّساِء ، َوَنْرِمي َعِن الصِّْبَياِنُآنَّا ِإَذا َحَجْجَنا َمَع النَِّبيِّ 

  ٤١٣ ، ١٥٣ ، ١٥١ َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌم اللَِّه ُآنَّا َنْأُآُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل

  ١٧١......................................................................................................................................... َواْلُقْرآُن َيْنِزُلُآنَّا َنْعِزُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

  ٢٥٤.........................................................................................................................................................................................اُآْم َعِن الشُّْرِب ِفي اَألْوِعَيِة ُآنَّا َنَهْيَن

  ٤٥٠... بتمر عجوة فكبت بيننا آنت في أصحاب الصفة ، فبعث إلينا رسول اهللا 

  ٢٥٧...................................................................................................ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعاَم َأوََّل َعْن َهِذِه اَألْوِعَيِة َأْن َتْنَتِبُذوا ِفْيَها 

  ٣٦٩..................................................................................................................................................................................................................َآَواُه حوران َعَلى ُعُنِقِه َفَماَت 

  ٣٧٠................................... َسْعًدا َأْو َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِفي َحْلِقِه ِمَن الذُّْبَحِة َآَوى َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٨٦.................................................................................................................................................................ا َلْم َيِجْد َضْعًفاَال َبْأَس ِباْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِم ِإَذ

  ٨٨٧ ، ٨٨٠..................................................................................................................................................................................................................َال َتْدُخُلوا اْلَحمَّاَم ِإالَّ ِبِمْئَزٍر
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٩٨٢ 

  ٧٢ ، ٣٤................................................................................................................................................................................................َال ُتَساِفِر اْمَرَأٌة َفْوَق َثالثِة َأيَّام 

  ١٤١...............................................................................................................................................................................َال ُتَصلُّوا ِإَلى اْلُقُبوِر ، َوَال َتْجِلُسوا َعَلْيَها

  ٧٩٧...........................................................................................................................................................................................................................َال َتَقدَُّموا َشْهَر َرَمَضاَن ِبِصَياٍم 

  ٧٧٧..........................................................................................................................................................................................................................................................َال ِحْلَف ِفي اِإلْسَالِم 

  ١٩٩ ، ٥٢.................................................................................................................................................................................................ِلُكال َطالَق َوَال ِعْتَق ِفيَما َال َيْم

  ٢١٦..............................................................................................................................................................................................................................................................................................َال ِنَكاَح ِإالَّ ِبَولّي

  ١٧٥.......................................................................................................................................................َال َيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالَّ َوالَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه

  ٧٩١....................................................................................................................................................................................ٍم َوَال َيْوَمْيِن َال َيَتَقدََّمنَّ َأَحٌد الشَّْهَر ِبَيْو

  ٦١٠ ، ٦٠٨ ، ١٧٢...........................................................................................................................................................الَ َيُجوُع َأْهُل َبْيٍت ِعْنَدُهُم التَّْمُر

  ٧٤١ ، ١٧١ ، ١٣٩................................................................................................................َال ُيِحبَُّك ِإالَّ ُمْؤِمٌن ، َوال َيْبَغُضَك ِإالَّ ُمَناِفٌق

  ٥٣٣.......................................................................................................................................................................َال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِإْحَدى َثالٍث 

  ٨٥٣...............................................................................................................................................................................ال َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ ِبَغْيِر ِإْذِنِه 

  ٤١٠.................................................................................................................َال َيَزاُل َهَذا اَألْمُر ِفي ُقَرْيٍش َما َآاَن ِفي النَّاِس اْثَناِن

  ٦٣٠.................................................................................................................................................................َال َيْقَرُأ اْلُجُنُب َوَال اْلَحاِئُض َشْيًئا ِمَن الُقْرآِن

  ٣١٢................................................................ َما َتْأُخُذ َعَلى اْلَقْوِم ِلَتُتْب َهِذِه اْلَمْرَأُة ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتُردَّ

  ٣٨١................................................................................................................................َلْم َيْأَذِن اللَُّه ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِللنَِّبيِّ َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن

  ٣١٤..........................................................................................................................................................................................................................................................َلْيَس َعَلى الَخاِئِن َقْطٌع

  ٤٩٣..........................................................................................................................................................................................................................................ٌعَلْيَس َعَلى اْلُمْخَتِلِس َقْط

  ٤٨٩................................................................................................................................................َلْيَس َعَلى ُمْخَتِلٍس َوال َخاِئٍن َوال ُمْنَتِهٍب َقْطٌع

  ٢٣٣...........................................................................................................................................................................................................................................َلْيَس ِلْلَوِليِّ َمَع الثَّيِِّب َأْمٌر 

  ٧٣١.....................................................................................................................................................................................................َلْيَس اْلُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن ، َوَال اللَّعَّاِن 

  ٥٩١ ، ٥٩٠.....................................................................................................................................................................................َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِر

  ٣٨١ ، ٣٧٩ ، ٣٧٨  ،٣٧٧ ، ٣٧٦ ، ٣٧٥..............................................................................َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن

  ٦٢٤ ، ٦٢٣............................................................................................................................................................................ِلَيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو اَألْحالِم َوالنَُّهى 

  ٢٨٤ ، ١٧٢ ، ٥٣.....................................................................................................................................................................اْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمَعاًء َواِحٍد 

  ٣٨١ ، ٣٧٩ ، ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٦.................................................................................................................................................َما َأِذَن اللَُّه ِلَشْيٍء 

  ٦٩٣.......................................................................................................................................................................َرْوَن ِفي الشَّاِرِب َوالسَّاِرِق َوالزَّاِني ؟َما َت

  ٨٩٠.............................................................................................................................................................................................................................................َما َردَّْت َعَلْيَك َقْوُسَك َفُكْل
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٩٨٣ 

  ٧٧٨................................................................................................................َما َشِهْدُت ِحْلًفا ِإالَّ ِحْلَف ُقَريش ِمْن ِحْلِف اْلُمَطيَِّبيَن 

  ٧٤.............................................................................................................................................................................. ِإالَّ َطَواًفا َواِحًدا َحاُب النَّبيَِّما َطاَف َأْص

  ٧٧٧..............................................................َما َآاَن ِمْن ِحْلٍف ِفي اْلَجاِهِليَِّة َلْم َيِزْدُه اِإلْسَالُم ِإالَّ ِشدًَّة َوِحدًَّة

  ٤٣٠...........................................................................................................................................................................................................................................................................َماِلي ُأَناَزُع اْلُقْرآَن ؟

  ٨٦٩ ، ٨٦٨ ، ٨٦٥............................................................................................................................................................................................مَِّتي َمَثُل اْلَمَطِر َمَثُل ُأ

  ٧٦٥................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ُمرَّ ِبَجَناَزٍة 

  ٧٥٢...........................................................................................................................................................................................................................................................................اْلُخفَّْيِن َمَسَح َعَلى

  ٧٥٤ ، ٧٥١..........................................................................................................................................................................................ْيِن َعَلى اْلَجْوَرَبَمَسَح النَّبيُّ 

  ٣٣٢......................................................................................................................................................................َمِن اْبَتاَع َنْخًال َبْعَد َأْن ُتَؤبََّر َفَثَمَرُتَها ِلْلَباِئِع 

  ٣٨٩ ، ٣٨٧................................................................................................................................................................................................................َمْن َأَتاُآْم َوَأْمُرُآْم َجِميٌع 

  ٧٤١...............................................................................................................................................................................................................................................................َمْن َأَحبََّك َفَقْد َأَحبَِّني 

  ٨٤٧......................َمْن َأْدَرَك َرْآَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس َفَقْد َأْدَرَك الصُّْبَح

  ٥٣١.........................................ُيِريُد َقْتَلُه َفَقْد َوَجَب َدُمُهَمْن َأَشاَر ِبَحِديَدٍة ِإَلى َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

  ٣٣٤ ، ٣٣٣ ، ٣٣٢ ، ٣٣١.................................................................................................................................................................................................َمْن َأْعَتَق َعْبًدا 

  ٥٧٥............................................................................................................................................................................................................................َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َعْنُه 

  ٣٣٥ ، ٣٣٣ ، ٣٣٢.........................................................................................................................................................................................................................................َمْن َباَع َعْبًدا 

  ٣٣٢.......................................................................َمْن َباَع َنْخًال َقْد ُأبَِّرْت ؛ َفَثَمَرُتَها ِلْلَباِئِع ، ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُع

  ٣٨٧..............................................................................................................................................َمْن َباَيَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة َقْلِبــِه 

  ٣٦٥ ، ١٢٨ ، ١٠٢...............................................................................................................................................................................................................................................َمْن َتِبَع َجَناَزًة

  ٣٢٥ ، ٢١٠ ، ١٩٩ ، ١٤٦.................................................................................ُه ؛ َلْم َيْحَنْثِإْن َشاَء اللَّ: َمْن َحَلَف َفَقاَل 

  ٨٥٢ ، ٨٤٩..........................................................................................................................َمْن َدَخَل َحاِئًطا َفْلَيْأُآْل ِمْنُه ، َوَال َيتَِّخْذ ُخْبَنًة

  ٤٨٠ ، ٤٧٦ ، ١٩٨ ، ٤٧..........................................................................................................َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء 

  ٧٩٩..............................................................................................................................................................................................................................................َمْن َسَأَلُكْم ِباللَِّه َفَأْعُطوُه 

  ٢١٨..................................................................................................................لنَِّداَء َفَلْم ُيِجْب ؛ َفَال َصالَة َلُه ِإالَّ ِمْن ُعْذٍرَمْن َسِمَع ا

  ٣٦٤......................................................................................................................................َمْن َشِهَد اْلَجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َفَلُه ِقيَراٌط 

  ٥٢٩.........................................................................................................................................................................................َمْن َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدُمُه َهَدٌر

  ٧٧١ ، ٧٧٠ ، ٧٦٩ ، ٧٦٨ ، ٧٦٧...............................................................................................................................................................َمْن َصاَم َرَمَضاَن 

  ٨٤٤ ، ١٤٦.....................ُيِتمَّ َصَالَتُهَمْن َصلَّى َرْآَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح ُثمَّ َطَلَعِت الشَّْمُس َفْل
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٩٨٤ 

  ٣٦٣ ، ١٩٧ ، ٥١.............................................................................................................................................................َمْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط

  ٧٩٨.............َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا ؛ َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء : َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَصاِحِبِه

  ٨٩٥ ، ٥٨................................................................................................................................................................................................................................................َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا 

  ٤٠٤ ، ٤٠٣ ، ١٩٣......................................................................................................................................................................َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء 

  ٣٨١.......................................................................................................................................................................................................................َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن َفَلْيَس ِمنَّا

  ٨٤٤....................................................................................................َرْآَعَتِي الَغَداِة َفْلُيَصلِّ ِإَذا الشَّْمُس طلعت  َمْن َلْم ُيَصلِّ

  ٨٤٤......................................................................................َفْجِر َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس َفْلُيَصلِِّهَماَرْآَعَتِي اْل َمْن َلْم ُيَصلِّ

  ٨٤٣ ، ١٤٦............................................َمْن َلْم ُيَصلِّ َرْآَعَتِي اْلَفْجِر ؛ َفْلُيَصلِِّهَما َبْعَد َما َتْطُلُع الشَّْمُس

  ٧٨٨......................................................................................................................................................................................................................................................................................َمْن َمسَّ َفْرَجُه 

  ٨٠٤ ، ٢١٣ ، ١٥٧ ، ١٢١.............................................................................................................................................َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم عتَق

  ٨٤٤ ، ٨٤٣........................................................................َمْن َنِسَي َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلُيَصلِِّهَما ِإَذا َطَلَعِت الشَّْمُس

  ٤٩٦........................َمْن َوَجَد َتْمًرا َفْلُيْفِطْر َعَلْيِه ، َوَمْن ال َفْلُيْفِطْر َعَلى َماٍء ، َفِإنَّ اْلَماَء َطُهوٌر

  ٣٣٩ ، ٣٣٨...................................................................................................................................................................ُمَهلُّ َأْهِل اْلَمِديَنِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة 

  ٤١٢ ، ٤١٠......................................................................................................................................................................................................................................................النَّاُس َتَبٌع ِلُقَرْيٍش

  ٦١٥ ، ٦١٤ ، ٦١٣ ، ٦١٠.......................................................................................................................................................................................................ِنْعَم اِإلَداُم اْلَخلُّ

  ٣٧١.......................................................................................................................................................................................................................... َعِن اْلَكيِّ َنَهاَنا َرُسوُل اللَِّه 

  ٣٦............................................................................................................................ َأْن ُيتََّخَذ َشْيٌء ِفيِه الرُّوُح َغَرًضاَنَهى َرُسوُل اللَِّه 

  ٨٨١ ، ٨٨٠.............................................................................................................................. َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍر اللَِّه َنَهى َرُسوُل

  ٧١٩.................................... َأْن َيْمَتِشَط َأَحُدَنا ُآلَّ َيْوٍم ، َأْو َيُبوَل ِفي ُمْغَتَسِلِهاللَِّه  َنَهى َرُسوُل

  ٤٥٠........................................................................................................ َعِن اْلِقَراِن ِإالَّ َأْن َتْسَتْأِذَن َأْصَحاَبَكَنَهى َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٤٦ ، ٥٤٥ ، ٥٤٤ ، ٥٤٠ ، ٥٣٩ ، ١٥٤ ، ١٢٢ ، ١١٩ ، ١٠٠...........َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه

  ٦٢٣......................................................................................................................................................................................................................................َنَهى َعْن َهْوَشاِت اَألْسَواِق

  ١٠٩..............................................................................................................................................................................................................................................النَّهي َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت

  ٢٥٦..............................................................................................................................................................................................................َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها 

  ٣٢٢.......................................................................................................................................................................َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه ، َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمْنُه 

  ٣٢٢...............................................................................................َنَعْم ، ُفالًنا َوُفالًنا َوُفالًنا : َهْل َتْفِقُدوَن ِمْن َأَحٍد ؟ َقاُلوا 

  ٢٤٦ ، ٢٤٥...................................................................... ُسَفَهاَء ِمْن ُقَرْيٍشَهَالُك ُأمَِّتي َعَلى ُرُءوِس ِغْلَمٍة ُأَمَراَء

  ٤٧١................................................................................................................................................................................................................................................ُهَو َلَها َصَدَقٌة ، َوَلَنا َهِديٌَّة
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٩٨٥ 

 ُيِحبَِّني ِإالَّ  ِإَليَّ َأْن َالَوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة ِإنَُّه َلَعْهُد النَِّبيِّ اُألمِّيِّ 

  ٧٤٣.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ُمْؤِمٌن

  ٣٣٧......................................................................................................................................... َألْهِل اْلَمِديَنِة َذا اْلُحَلْيَفِة َوقََّت َرُسوُل اللَِّه 

  ٥٤٧..............................................................................................................................................................................................................................................................اْلَوَالُء َال ُتَباُع َوَال ُتوَهُب

  ٥٤٤ ، ٥٤٣ ، ٥٤٢ ، ٥٣٩.................................................................................................................................................................................................................اْلَوَالُء ُلْحَمٌة 

  ٥٤٩ ، ٥٤٧ ، ٥٤١ ، ٥٣٩......................................................................................................................................................................................................اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق

  ٧٤١............................................................................................................................................................................................................................................................. ِلَمْن َأْبَغَضَك َبْعِديَوْيٌل

  ٢٦٨....................................................................................َأِجْب َعْن َرُسوِل اللَِّه ، اللَُّهمَّ َأيِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس! َيا َحسَّاُن 

  ٥٠٧...................................................................................َنَعْم ِإَذا َتَوضََّأ: َأَيْرُقُد َأَحُدَنا َوُهَو ُجُنٌب ؟ َقاَل ! َيا َرُسوَل اللَِّه 

  ٦٠٩.......................................................................................................................................................................َبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه ! َيا َعاِئَشُة 

  ٢٥٧...................................................................................................................................................................................................اْشَرْب ، َفِإَذا َخِشْيَت َفَدْع! يا عمر 

  ٨٢٤.....................َعِمْلَت َآَذا َوَآَذا ؟ :  َيُقوُلَيْدُنو َأَحُدُآْم ِمْن َربِِّه َحتَّى َيَضَع َآَنَفُه َعَلْيِه َف

  ٦٣٠..............................................................................................................................................................................................................................................َيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه

  ٢٤٥ ، ١٩٥.....................................................................................................................................................................ُيْهِلُك النَّاَس َهَذا اْلَحيُّ ِمْن ُقَرْيٍش 
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٩٨٦ 

  



  

٩٨٧  

‰bqŁaë@sí…byþa@ŠèÏ@ @
  ٣٢١................................................................................................................................................................................................؟ ! أَمره أَتِريدونَ أَنْ تردوا علَى رسوِل اللَِّه 

 احبِظِر الصتنفَال ت تيس٢٣٨..............................................................................................................................................................................................................................................................ِإذَا أَم  

  ١٢٩..........................................................................................................................................................................................................................................ِإذَا حدثَك سعد ِبشيٍء فَالَ ترد علَيِه

وِلجالَ يو ِرجخا يمفَِإن ، فِْطرفَال ي كُمد٤٨١..........................................................................................................................................................................................ِإذَا قَاَء أَح  

  ٦٤٠..................................................................................................................................................................ِإذَا ولَغَ الْكَلْب ِفي اِإلناِء فَأَهِرقْه ، ثُم اغِْسلْه سبع مراٍت

  ٦٧١ ، ١٢٨...................................................................................................................................................................................................................................................................أَكْثَر علَينا أَبو هريرةَ

 طَِجعضى يتِجِد حسِإلَى الْم اهشما مندأَح ِزئجا ي٦٧١.................................................................................................................................................................أَم  

بغَرو برض رمأَنَّ عو ، بغَرو بركٍْر ضا ب٣٤٦ ، ٣٤٥..................................................................................................................................................أَنَّ أَب  

  ٧٠٢.......................................................................................................................................................................................................................................................أَنَّ أَباه كَانَ يمِشي أَمام الْجنازِة

  ٨٩٢...................................................................................................................................................................ِإنْ أَكَلَ الْكَلْب فَقَد أَفْسده ، ِإنما أَمسك علَى نفِْسِه 

 نيِشي بمكَانَ ي رمع ناللَِّه ب دبِة أَنَّ عازِي الِْجند٧٠٢...........................................................................................................................................................................ي  

 ِبيالن لَ ِبِهما فَعمِإنوددِزلَ الْحنلَ أَنْ تذَا قَب٦٠٥........................................................................................................................................................................................... ه  

  ٧٢٤....................................................................................................مواِلِإنما كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تنزلَ الزكَاةُ ، فَلَما أُنِزلَت جعلَها اللَّه طُهرا ِلَأل

  ٦٤١...................................................................................................................................................................................أَنه كَانَ ِإذَا ولَغَ الْكَلْب أهراقه وغَسلَه ثَالثَ مراٍت

  ٧١٩.......................................................................................................................................................................................................................................البول يف املغتسل يأخذ منه الوسواس

  ٦٢٤...............................................................................................................................................................................................! ؟ترفَعاِن أَصواتكُما ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه 

كرتى يتح لَّمعتو برض٨٩٢.................................................................................................................................................................................................................................................................................ت  

  ١٢٨............................................................................................................................................................................................................... يعِطيها السدس حضرت رسولَ اللَِّه 

  ١٢٩...............................................................................................................................رأَيت سعد بن أَِبي وقَّاٍص يمسح علَى خفَّيِه ِبالِْعراِق ِحني يتوضأُ 

  ١٢٩.............................................................................................................................................................................................سلْ أَباك عما أَنكَرت علَي ِمن مسِح الْخفَّيِن 

  ٣٢١..........................................................................................................................................................................................................................فَلَقَد رأَيتها وِإنها َألنفَق ِبنٍت ِفي الْمِدينِة

  ٧٨٤....................................................................................مام خيطب أن يتحول منهكان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم اجلمعة واإل

  ١٢٨......................................................................................................................................................................................................................................................................لَقَد فَرطْنا ِفي قَراِريطَ كَِثريٍة

  ٦٣٠....................................................................................................................................................................................................................................لَم ير ابن عباٍس ِبالِْقراَءِة ِللْجنِب بأْسا

  ١٢٨......................................................................................................................................................................................................................................................ما أَِجد لَِك ِفي ِكتاِب اللَِّه شيئًا 
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٩٨٨ 

  ٦٧١................................................................................................................................................................................................................................................؟ ما ذَنِبي ِإنْ حِفظْت شيئًا ونسوا

  ٣٣٤........................................................................................................................................................................................................................ما مالك يا عمري ؟ فإين أريد أن أعتقك 

  ٤٨٠.........................................................................................................................................................................................................................................مِن استقَاَء وهو صاِئم فَعلَيِه الْقَضاُء 

ؤي ا فَلَمهزكَن نم لٌ لَهيا فَوهكَاتز ٧٢٤..........................................................................................................................................................................................................................................د  

بوهالَ يو اعبِب ؛ الَ يسالَُء كَالن٥٤٦.....................................................................................................................................................................................................................................الْو  

  ٥٤٠..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الْوالَُء لُحمةٌ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٩٨٩  

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ŠèÏ@ @
  

١ אאא ،א لماهر الفحل ، ،١٤٢٠، ١ .

٢ אא ابن دهيش:  ، ت للضياء المقدسي، א ، ،١٤١٠، ١ .

٣ אאא ،א أم محمَّد الهليس:  ، ت لإلشبيلي ،١٤١٣، ١
 .

٤ ،אאالبن آثير ـא א א א א ، ،١٣٩٩، ٣ .

٥ אא ، ،א، عامر حيدر:  ت . ١٤٠٥، ١، ، א

٦ א    محمَّد سعيد إدريس:  ، ت ألبي يعلى القزويني، א ،
. ١٤٠٩، ١א

٧ אא ،א، لأللباني . ١٤٠٥، ٣א

٨ ،א١٤٠٤، ١، ، القشقري:  ت .

٩ אא א، يوسف الدخيل:  ، ت أبو أحمد الحاآم، א ،١٤١٤، ١ .

١٠ א ،א، البن األثير . ١٤٠٩. ، א

١١ ١٤١٢، ١. ، א، علي البجاوي:  ، ت البن حجر، א .

١٢ אא אא  ،א، ألبي الفضل محمَّد بن طاهر المقدسي א ، א
 . ١٤١٩، ١ .

١٣ א א  א، لعجيالمعطي ق عبد:  ، ت للحازمي، א ،
 ١٤٠٣ ، ١ .

١٤ א ،א، أبي عبيدة آل سلمان:  ، عناية البن القيم الجوزية א ، א
 ١٤٢٣ ، ١ .

١٥ אא، عامر حسن صبري:  ، ت البن دقيق العيد، א ١٤١٧، ١، ، א
 .

١٦ א   ،א، عادل بن محمَّد وأسامه بن إبراهيم:  ، ت لمغلطاي
. ١٤٢٢ ، א
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٩٩٠ 

١٧ אאא، مقبل الوادعي:  ، ت للدارقطني، א א . ١٤٠٥، ٢، א

١٨ א، للّشافعّي، א . ١٣٩٣، ٢، ، א

١٩ אאאאא ،١٤٠٨، ٢، א، نور الدين عتر
 .

٢٠ אאא، للمعلمي، א . ١٤٠٣، מ

٢١ ١٤٠٥، ١، א، صغير أحمد:  ، ت البن المنذر، א .

٢٢ אאאא، أحمد شاآر:  تأليف، א א . ١٣٩٩، ٣، א

٢٣ א ،א، وصي اهللا عباس:  ، ت البن عبد الهادي א . ١٤٠٩، ١، א

٢٤ אאאאמ، عادل بن سعد:  ت، א א מ . ١٤٢٤، ١א

٢٥ אאאأحمد أبو ملحم وزمالئه ،:  ، ت البن آثير، א א ١٤٠٨، ١א
 .

٢٦ אא ،א، طارق عوض اهللا:  ، ت البن حجر العسقالني . ١٤٢٤، ١، א

٢٧ אא البن حمزة الحسيني، א א ، ، .١٤٠٢، ١ .

٢٨ א ،א، صالح هلل:  ت  . ١٤٢٤، ١، א

٢٩ א ،א، عناية خليل المنصور א . ١٤١٧، ١. ، א

٣٠  ،אسيد آسروي ،:  ألبي نعيم ت א . ١٤١٠، ١א

٣١ אא، محمَّد إبراهيم اللحيدان:  ، ت لإلمام البخاري، א ١٤١٨، ١، א
 .

٣٢ א  ،א، عبد المعطي قلعجي:  ، ت اهللا العجلي ألحمد بن عبد א
. ١٤٠٥، ٢א

٣٣  א  א  ،א א، أحمد محمَّد نور سيف:  ت
אא א א . ١٣٩٩، ١. א

٣٤ א אمصطفى عبد القادر ،:  ، ت لإلمام البخاري، א א ، א
 . ١٤٢٢، ١ .

٣٥ א ،א. ب البغداديللخطي א . א

٣٦ ،א . ١٤٠٧، ٤. מ

٣٧ אא ،א. أحمد محمَّد نور سيف:  ت . א
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٩٩١ 

٣٨ א   ،אاهللا بن مسلم بن قتيبة ، ألبي محمَّد عبد א ، א
 .

٣٩ אאא، الرَّحمن الوادعي أبو عبد:  ت، א ١٤٠٥، ٢، א
 .

٤٠ א    א  ،أبي الحسين خالد :  ، ت ألبي جعفر الطحاوي
א א، الرباط ،١٤٢٠، ١ .

٤١  אא  אא  ،אא، الصَّمد شريف الدين عناية عبد ، א
א ،  ، .

٤٢ א  ،رفعت فوزي عبد المطلب وزمالئه:  ، ت ألبي زرعة ،
. ١٤٢٠، ١ ، א

٤٣ א ،א، هللا بن سعاف اللحيانيا عبد:  ، ت البن الملقن . ١٤٠٦، ١. א

٤٤ אא ،א، عزت عطية وموسى محمَّد علي:  ، ت لجالل الدين الّسيوطي
. א א

٤٥ אא ،١٤١٥، ٢، א،  نظر محمَّد الفاريابيأبي قتيبة:  ت .

٤٦ א ،א א . ، א

٤٧ אא، أبي لبابة:  ، ت ألبي الوليد الباجي، א . ١٤٠٦، ١אא

٤٨ א ،١٤١٣، ١، أحمد المبارآي:  ، ت البن حجر .

٤٩ א ،سامي جار اهللا:  البن عبد الهادي المقدسي عناية ،
. ١٤٢٣، ١אא

٥٠ ، א  אא الفاروق خليل بن محمَّد:  ، ت البن حبان ، ،
 ١٤١٤ ، ١  . 

٥١ א ،א . ١٤٠٧. א

٥٢ א ،א، محمود شاآر:  ت . ٢. א

٥٣ א ،א א  . ١٤٠٨، ١. ، א

٥٤ א ،מ، محمَّد عوامة:  ، ت البن حجر א  . ١٤١٢، ٤. ، א

٥٥ אא، للعراقي، א  . ١٤١٣، ١. א

٥٦ א ،אא، ألبي علي الحسين الغساني الجياني א  . ١٤٢١، ١. מ
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٩٩٢ 

٥٧  ،א، آدم أبو سنينة:  ، ت البن الجوزي . א

٥٨ א ،اهللا هاشم المدني عبد:  ، ت البن حجر .

٥٩ ، א א أبو تميم ياسر بن إبراهيم:  ، ت ، للذَّهبّي البن الجوزي ،
. ١٤١٩، ١. א 

٦٠ אאא ،א، لأللباني א . ١٤٠٩، ١א

٦١ אאאא، أسامة بن إبراهيم:  ، ت البن عبد البر، א .
 ١٤٢٠ ، ١ .

٦٢ אא ،١٤٢٢، ١، א، البن عبد الهادي . 

٦٣ א، محمَّد ناصر الدين األلباني ومحمَّد عبدالرزاق حمزة:  ، ت للمعلمي، א
א א א ، .

٦٤ א ،א، البن حجر א . ١٣٢٥، ١، א

٦٥ אא ،١٤١٣، ١א، بشار عواد:  ، ت للمزي .

٦٦ א  ،אא، الحميد محمَّد محيي الدين عبد:  ، ت للصنعاني א
. ١٣٦٦، ١، ، א

٦٧    א א א، لصالح الرفاعي، א א א א ، .
 ١٤١٩ ، ٣ .

٦٨ אإبراهيم شمس الدين وترآي فرحان ،:  ، عناية ستيألبي حاتم الب، א
א  . ١٤١٩، ١. ، א

٦٩ ،א א، مشهور حسن وزميله:  لإلمام النسائي ت ، ،
 ١٤٠٨ ، ١ .

٧٠ א ،א. جمع عبد الفتاح أبو غدة ، א
 ١٤١٧ ، ١ . 

٧١ א א אא  محمود الطحان ،:  ، ت للخطيب البغدادي، א
. ١٤٠٣، א

٧٢ א ،א، المجيد السلفي حمدي عبد:  ، ت للعالئي . ١٤٠٧، ٢מ

٧٣ אא ،، אالبن رجب الحنبلي . ١٤٠٨، ١. א

٧٤ אא، البن أبي حاتم الرازي، א א ، א
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٩٩٣ 

א . ١، א

٧٥ א١٤٢٤، ١، א، إلبراهيم الالحم، א . 

٧٦ אאא ،א، زغلول:  ت א  . ١٤٠٥، ١، א

٧٧ ١٤٢٣، ٢א، اهللا العدوي أبي عبد:  ، ت ألبي القاسم البغوي، א
 .

٧٨ ،،אאא، الكريم الخضير لعبدא . ١٤٢٥، ١، א

٧٩ אא١٤٢٦، ١، א، الرَّحمن نويفع عبد، א . 

٨٠ א ،א، ألبي نعيم األصفهاني א  . ١٤٠٥، ٤א

٨١ אא ،א א، حمدي السلفي:  ، ت البن الملقن ، .١٤١٠، ١
 . 

٨٢ אא ،א، للعثيم  . ١٤١٩، ١، א

٨٣ אא אاهللا هاشم المدني ، عبد:  ، ت البن حجر، א ، . 

٨٤ ،אאא، أحمد سليم غانم:  ، ت الل العسكريألبي ه  . ١٤٢٤، ١، א

٨٥ אא ،א، عبد القيوم عبد رب النَّبّي:  ، ت للعراقي ١٤٠٦، ١מ
 .

٨٦ א،א، اهللا الليثي عبد:  ، ت ألبي نصر أحمد بن محمَّد الكالباذي
. ١٤٠٧، ١. א

٨٧    ،א، اهللا الليثي عبد:  ، ت تأليف أحمد بن علي األصبهاني
 . ١٤٠٧، ١. א

٨٨ أحمد محمَّد شاآر:  ، ت لإلمام محمَّد بن إدريس الشَّافعي، א .
٨٩ א ،א، محمَّد الصباغ:  ت . ١٤١٧، ٤، א

٩٠ ،אא، أبي غدة:  ، ت لللكنويא . ١٤٠٧، ٣، ، א

٩١      א א אא، محمَّد الموصلي:  ، ت للذَّهبّي، א א
 ١٤١٢ ، ١ . 

٩٢  א   א א، لجاسم الدوسري:  تصنيف، א א
. ١٤١٤، ١. א

٩٣ אא א، للعالمة محمَّد ناصر الدين األلباني، א א ، א ، .
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٩٩٤ 

 ١٤٢٢ ، ١ .

٩٤ א ،١٤١٨، ٣، الموجود وزميله عادل عبد:  لإلمام ابن حبان البستي ت
 . 

٩٥ אא ،א، شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط:  ، ت البن القيم
 ١٤٠٧، ١٥ . 

٩٦ אאא ،١٤٠٤، ١، א، موفق عبد القادر:  ت .

٩٧ אא ،א، فخير اهللا الشري:  ت . ١٤٢٢، ١، א

٩٨ אאא ، :א، خير اهللا الشريف א א ،١٤٢٢، ١ .

٩٩ אא ،א، أحمد نور سيف:  ت . ١٤٠٨، ١א

١٠٠ אא ،١٤١٨، ١א، عبد العليم البسنوي:  ت .

١٠١ אאא ،١٤٠٤، ١، א، موفق عبد القادر:  ت .

١٠٢     א  א ،מ، زياد محمَّد منصور:  ت א מ א
 ١٤١٤ ، ١ .

١٠٣ אא  ،א، درموفق عبد القا:  ت  . ١٤٠٨، ١، א

١٠٤ א١٤١٥. א، لأللباني، א :

١٠٥ א ،א، محمَّد فؤاد عبد الباقي:  ت א . א

١٠٦ א ،אآمال الحوت ،:  ت . ١٤٠٩، ١، ، א

١٠٧ א ،א، أحمد شاآر وغيره:  ت א . ١٤٠٨، ١. ، א

١٠٨ אא ،א، اهللا هاشم المدني عبد:  ت א א ، .

١٠٩ אא ،١٤٢٤، ١، א، شعيب األرنؤوط وزمالئه:  ت .

١١٠ אא ،  :מ، مصطفى ديب البغا א . ١٤١٢، ١. ، א

١١١ אللبيهقي، א ،אא ،١٤٢٢، ١، א، لمحمد األعظمي
 . 

١١٢ א אاهللا عبد السالم علوش ، أبو عبد:  ، عناية للبيهقي، א .
 ١٤٢٥ ، ١ . 

١١٣ א١٤٢١، ١. א، حسن عبد المنعم شلبي:  ، ت للنسائي، א .

١١٤ א ،א، عبد الفتاح أبو غدة:  ت . ١٤٠٦، ١. ، א
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٩٩٥ 

١١٥     ،א ، حبيب الرحمن األعظمي:  ت א . ، א
 ١٤٠٥ ، ١ .

١١٦ א ،١٤١٣، ٩. א، شعيب األرنؤوط:  ، ت للذَّهبّي . 

١١٧ א ،  :א ، زهير الشاويش وشعيب األرنؤوط ١٤٠٣، ٢. א
 . 

١١٨ אאאא ،، אلسعدي الهاشمي . א

١١٩ א   ،א، نور الدين عتر:  ، ت البن رجب الحنبلي א א ، .
 ١٤٢١ ، ٤ . 

١٢٠ א ،אא، محمَّد زهري النجار:  ، ت للطحاوي ١٣٩٩، ١א
 . 

١٢١  ،א، خليل إبراهيم:  ، ت لإلمام النووي  . ١٤١٨، ١. א

١٢٢    א א   W، א א א، البن طاهر א א
 ١٤٠٥ ، ١ . 

١٢٣ א ،א، زغلول:  ، ت للبيهقي א  . ١٤٢١، ١. ، א

١٢٤ א  ،א، الواحد مصطفى عبد:  ، ت البن آثير א ، א
 .١٤٠٩، ٢ .

١٢٥ א الرَّحمن السلفي أبو عبد:  ، ت محمَّد بن عبد الهادي، א ،
 . ١٤٢٤، ٢. ، א

١٢٦ אא ،١٤١٨، ٣، ، א، شعيب األرنؤوط:  ت .

١٢٧ א ،א، محمَّد األعظمي:  ت  . ١٤١٢، ٢. א

١٢٨ אא ،١٤١٤، ١. א، دار لأللباني . 

١٢٩ א ،מ، مصطفى ديب:  ت א  . ١٤٠١، ١. ، א

١٣٠ א ،١٤٢٣، ١. א، لإلمام األلباني . 

١٣١  ،א، محمَّد فؤاد عبد الباقي:  ت א  . ١٤١٣، א

١٣٢    ،َّא، موفق عبد القادر:  ، ت الحالبن الص א . א
 ١٤٠٨ ، ٢ . 

١٣٣ א، محمَّد إبراهيم زايد:  ت) الضعفاء الصَّغير ( ،   للبخاري، א ، א
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٩٩٦ 

 ، ١٣٩٦، ١ .

١٣٤ אא  ،א، عبد المعطي قلعجي:  ، ت  للعقيلي א . ، א
 ١٤١٨ ، ٢ .

١٣٥ א א، بوران الضناوي وآمال الحوت:  ، ت للنسائي، א
. ١٤٠٧، ٢. א

١٣٦ א ،א א، لأللباني ، .١٤٢٣، ١ . 

١٣٧ אאאא ،١٤٢١، ١، א، لمحمد الثَّاني .

١٣٨ אא١٤٢٦، ١א، العزيز بن محمَّد لعبد، א .

١٣٩ א ،א، للسيوطي א  . ١٤٠٣، ١، ، א

١٤٠ אאالبن سعد ،، א ، .

١٤١ ،אא، ألبي زرعة العراقي א . א

١٤٢ א ،א، تأليف طارق عوض اهللا א א א ، .١٤٢٤، ١ . 

١٤٣ א א  ،حمزة ديب مصطفى:  ، ت لإلمام أبو طالب القاضي ،
. ١٤٠٦، ١، א

١٤٤ א ،١٤٢٣، ١، أبو يعقوب نشأت آمال الفاروق:  ، ت البن أبي حاتم . 

١٤٥ א ،א א، الدباسي:  ، ت البن أبي حاتم ، .١٤٢٤، ١ . 

١٤٦  א   א  ،א، علي األثري:  البن عمار الشهيد ت . א
 ١٤١٢ ، ١ . 

١٤٧ אא، خليل الميس:  ت.  البن الجوزي، א א ١٤٠٣، ١، ، א
 . 

١٤٨ א א  אא א، محفوظ الرحمن السلفي:  ، ت للدارقطني، א
א  ، .١٤٢٢، ١ . 

١٤٩ אא א ، حسام محمَّد بوفريص:  ، א ، .١٤٢٣، ١ . 

١٥٠ אא، د عباسوصي اهللا بن محمَّ:  ، ت لإلمام أحمد بن حنبل، א
א א ، .١٤٢٢، ٢ .

١٥١ א ،א، علي حسن:  ، ت للمعلمي א . ١٤١٧، ١، א

١٥٢ א ،١٤١٥، ١، א، أسعد تيم .
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٩٩٧ 

١٥٣ א ،א، نور الدين عتر:  ، ت البن الصَّالح  . ١٤٠٦. ، א

١٥٤ ، א    א شرح ابن :  ، وبذيله لشمس الحق العظيم آبادي
א، الرَّحمن عثمان عبد:  ، ت لقيما . ١٣٨٨، ٢. א

١٥٥ ،אא، طه بوسريح:  ، ت البن المظفر  . ١٤١٨، ١، א

١٥٦ אعودة سلمان ال، א .
١٥٧ א ،א، تأليف أبي اسحق األثري א . ١٤٠٨، ١. ، א

١٥٨ א، حلمي آامل:  ، ت ألبي بكر الشَّافعي، א א . ١٤١٧، ١، א

١٥٩ א  ،אمحب الدين الخطيب ،:  ، ت البن حجر العسقالني א ، א
 . ١٤٠٧، ١، א

١٦٠ אא ،א، اهللاطارق عوض :  ، ت البن رجب الحنبلي
א . ١٤٢٢، ٢. א

١٦١ א ،א، علي حسين علي:  ، ت للسخاوي מ א  . ١٤١٢، ٢. א

١٦٢ אمشهور حسن ،:  البن القيم ت، א  . ١٤١٧، ٢، א

١٦٣ אאאא ،تخريج محب  تأليف فضل اهللا الجيالني ،
א، الدين الخطيب א א א ، .١٤٠٧، ٣ .

١٦٤  אאא، الُمعلِّمي اليماني:  ، ت للشوآاني، א . ، א
 ١٤٠٧ ، ٣ . 

١٦٥ אאאאאא، سعود الجربوعي:  تخريج الخطيب ت، א
. ١١٤٢٢، א

١٦٦ ،אאאאאא، تيسير أبو حيمد:  ، ت لعلي بن عمر الحربيא
 . ١٤٢٠، ١، א

١٦٧ א ،א، للمناوي . א

١٦٨ אאא ،لإلمام محمَّد بن الشيخ اإلثيوبي الولي ،
 ١٤١٤ ، ١ .

١٦٩ א ،א، تأليف عمرو عبد المنعم . ١٤٢٣، ٢. א

١٧٠ אאאא ،א، عادل الزرقي  . ١٤٢٥، ١، א

١٧١ אא א، البن حجر العسقالني، א ، .١٤٠٠، ٣ . 
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٩٩٨ 

١٧٢ א، د عوامة وأحمد الخطيبمحمَّ:  ، ت للذَّهبّي، א א ، א
 ١٤١٣ ، ١ . 

١٧٣ אא، البن عدي، א  . ١٤٠٩، ٣. ، א

١٧٤ א ،١٤٠٨، ٥. ، א، أحمد القالش:  ناية، بع للعجلوني . 

١٧٥ ،א، البغداديא א א  . ٢، א

١٧٦ א، الدمياطي:  ت، א  . ١٤٢٣، ١، א

١٧٧ אא אא، عبد القيوم عبد رب النَّبّي:  ، ت البن الكيال، א א . א
 ١٤٠١ ، ١ . 

١٧٨ א ،א، البن منظور .

١٧٩ אא ،א، البن حجر א א א ، .١ .

١٨٠ א ،١٤٢٢، ١، א، لطارق عوض اهللا . 

١٨١ א، محمود إبراهيم زايد:  ، ت حبانالبن ، א . ١٤١٢. ، א

١٨٢ אא ،א، اهللا الدرويش عبد:  ، ت للهيثمي . ١٤١٣. א

١٨٣ א ،١٣٩٨، ١א، الرَّحمن القاسم عبد:  جمع .

١٨٤ א     ،نصر :  ، ت لإلمام النسائي وللخطيب البغدادي
א، عطايا أبو א . ١٤١٣، ١. ، א

١٨٥ אא، محمَّد عجاج الخطيب:  ، ت للرامهرمزي، א . ١٤٠٤، ٣. א

١٨٦ א، أحمد شاآر:  ، ت البن حزم، א א א א ، .

١٨٧ אFאאE،אأنيس اإلندنوسي ،:  ت . א
 ١٤٢٤، ١ . 

١٨٨ א א  א       א    ،أحمد :  ت
א، شاآر ومحمَّد الفقي . ، א

١٨٩ ،אמ، أحمد السلوم:  ، ت للحاآمא א  . ١٤٢٣، ١، א

١٩٠ אא ، اهللا الزهراني عبد:  ، ت ألبي داود السجستاني، א ،
 . ١٤٢٢، ١ . א

١٩١ ،אא، البن أبي حاتم الرازيא א  . ١٤٠٣، ١. ، א

١٩٢ אא ،א، علي بجاوي:  ، ت لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي א
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٩٩٩ 

 .١٤١٢، ١ . 

١٩٣ ،אא، ألبي داود . ، א

١٩٤ ،אא، طارق عوض اهللا:  ، إشراف البنه صالح ١٤٢٠، ١، א
 . 

١٩٥ א  وبذيله التَّلخيص  اهللا الحاآم النيسابوري ألبي عبد، א ،
א، للحافظ الذَّهبّي . ١٤٠٦، ١. ، א

١٩٦ ،אאא . ، א

١٩٧ א ،אأيمن الدمشقي ،:  ت  . ١٤١٩، ١. ، א

١٩٨ א ،א، حسين سليم أسد:  ت . ١٤١٢، ١. ، א

١٩٩ א ،١٤١٢، ١، الغفور البلوشي عبد:  ت .

٢٠٠ א ،אسمير المجذوب ،:  إشراف . ١٤١٣، ١. א

٢٠١ א ،א، حبيب األعظمي:  ت . ، מ

٢٠٢ א ،  :١٤١٦، ١، ، أيمن أبو يماني .

٢٠٣ א ،מא، محفوظ الرحمن زين اهللا:  ت א . ١٤١٠، ١. מ

٢٠٤ א  ،אالسيد الزواوي ،:  ، ت بترتيب محمَّد عابد السندي א
. ١٣٧٠. ، א

٢٠٥ א ،א،  مجدي منصور: ، ت البن حبان א ١٤١٦، ١א
 . 

٢٠٦ א، حبيب الرحمن األعظمي:  ، ت الرزَّاق بن همام لعبد، א ، א
١٤٠٣، ٢ .

٢٠٧ אاهللا الجمعة وزميله ، حمد بن عبد:  ، ت البن أبي شيبة، א ،
 ١٤٢٥ ، ١ .

٢٠٨ אא، جمال صاولي:  ، ت البن حجر العسقالني، א . ١٤١٩، ١א

٢٠٩ א א א، ، محمود الطحان:  طبراني تلل، א ، .١٤٠٥، ١
 . 

٢١٠ אא، محمَّد سمارة:  ، ت للطبراني، א א א . ، א

٢١١ אאמ، حمدي السلفي:  ت، א א מ  . ١٤٠٤، ١، א
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١٠٠٠

٢١٢ א ،מ، زياد محمَّد منصور:  ت א מ  . ١٤١٠، ١، א

٢١٣ א   ،مصطفى السقا:  ، ت  البكري األندلسياهللا لعبد ، .
 ١٤٠٣ ، ٣  . 

٢١٤ א ،א، لمحمد األعظمي  . ١٤٢٠، ١، א

٢١٥ א ،א، البن فارس  . ١١٤٢٠، אא

٢١٦ א١٣٩٢، ٢، مجمع الّلغة العربية، א .

٢١٧ א  ،א ، الهيثمي والسبكي:  ، ت للعجلى א א א ، .
 ١٤٠٥ ، ١ .

٢١٨ אא ،א אא، عبد المعطي قلعجي:  ، ت للبيهقي ، .١٤١١، ١
 .

٢١٩ א ،אألحمد السلوم ،:  ، ت للحاآم النيسابوري ، ، מא
 ١٤٢٤، ١ .

٢٢٠ א א، أآرم العمري:  ، ت ليعقوب بن سفيان البسوي، א ، א
א . ١٤١٠، ١. א

٢٢١ אא، مطرزيلل، א א . ، א

٢٢٢ א . نور الدين عتر:  للذَّهبّي ت. א
٢٢٣ א، محيي الدين مستو وزمالئه:  ، ت أبي العباس القرطبي:  تأليف، א א

 ١٤٢٠، ٢ . 

٢٢٤ א ،מ، لمسفر الدميني א מ  . ١٤١٥، א

٢٢٥ אא، للسخاوي، א . ١٤٠٦. ، א

٢٢٦ אאאא ،א، لمرتضى الزين أحمد ،
. ١٤١٥، ١، א

٢٢٧ אא ١، طارق عوض اهللا:  ، ت البن قدامه المقدسي، א א ، ،
. ١٤١٩. א

٢٢٨ אא ،א، اهللا البارودي بعناية عبد . ١٤٠٨، ١، א

٢٢٩  א  א    א   Fא א א ،  ،  E،ت  :
א א، صبحي السامرائي ، ،١٤٠٩، ١ . 
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١٠٠١

٢٣٠ א  א          Wא   ،أحمد نور سيف:  ت ،
. א א

٢٣١    א، خليل شيحا:  ، ت لإلمام النووي، א . ، א
 ١٤٢١ ، ٧ .

٢٣٢ אא ،מ، إعداد أبو بكر آافي . ١٤٢١، ١. א

٢٣٣ אא ،מ، ألبي بكر آافي א . ١٤٢٦، ١א

٢٣٤ ،אא، لحاتم الشريفא . ١٤١٦، ١א

٢٣٥ אא ،لمحمد األعظمي  ،א لإلمام مسلم ، ،
. ١٤١٠، ٣א

٢٣٦ אאאמ، لحمزة المليباري، א א  . ١٤٢٢، ٢، א

٢٣٧ אא، بيللشاط، א . א

٢٣٨ ،אאא، أبي المعاطي وزمالئه:  جمع ١٤١٧، ١، מ
 .

٢٣٩ אא א  ،א، محمَّد المسلمي وزمالئه:  جمع . ، מ
 ١٤٢٢ ، ١ .

٢٤٠ א א   ،א، للخطيب البغدادي א א
 ، ١٣٧٨ .

٢٤١  ،حمَّد فؤاد عبد الباقيم:  برواية يحي الليثي ت .
٢٤٢ א، ، عناية عبد الفتاح أبو غدة للذَّهبّي، א  . ١٤١٢، ٢. ، א
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٢٤٤ אא ،١٤٠٩. א، البن حجر . 
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٢٤٦ אא ،א، للزيلعى א א  . ١٤٠٧، ٣. ، א

٢٤٧ א    א אא، أحمد معبد:  ، ت البن سيد الناس، א ،
 ١٤٠٩، ١ .
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٢٤٨ אאא K،אאא، البن حجر . א

٢٤٩ א، ربيع بن هادي:  ، ت البن حجر، א א  . ١٤٠٨، ٢. א

٢٥٠ ،א، زين العابدين محمَّد:  ، ت للزرآشيא  . ١٤١٩، ١، א

٢٥١ א   طاهر الزاوي ومحمود الطناحي:  ، ت البن األثير، א ،
א . ، א

٢٥٢ א ،א، للشوآاني . ، א

٢٥٣ אFאE،א. البن الحجر  . ١٤٠٧، ١، א

٢٥٤ א ،א، إحسان عباس:  ، ت البن خّلكان ، .

٢٥٥ אאא، الكريم الوريكات لعبد، א  . ١٤٢٠، ١، א
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  ١٢٤...............................................................................................................................................................................................................אא : الثَّاين الفصل

  ١٢٤.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. متهيد

  ١٢٤................................................................................................................................................................... عالقتها بالتفّردمعنى العّلة و:  املبحث اَألول

  ١٢٤................................................................................................................................................................................................ العّلة في الّلغة:  المطلب اَألوَّل

  ١٢٥........................................................................................................................................................................ العّلة في االصطالح:  المطلب الثَّاني

  ١٢٨......................................................................................................................................................................................... نشأة نقد التَّفّرد:  المطلب الثَّالث

  ١٢٩............................................................................................................... دور التَّفّرد في الكشف عن العّلة:  المطلب الرَّابع

  ١٣١................................................................................................. )تفّرد الثِّقة ( دقة مسلك العّلة في :  المطلب الخامس

  ١٣٣...................................................................................................................................................... أخطاء الثِّقات وأثرها في التعليل:  املبحث الثَّاين

  ١٣٣............................................................................................... ، وله أحوال مختلفة الثِّقة قد يخطئ:  المطلب اَألوَّل

  ١٣٥.......................................................................................................................... الخطأ وأثره على حال الرَّاوي: المطلب الثَّاني 

 ١٣٨..........................................................................................................أسباب التَّفّرد وألفاظه وعالقتها بالعلَّة: الباب الثَّالث 

  ١٣٩............................................................................................................................................................................................................................................................א : اَألول الفصل

  ١٣٩................................................................................................................................................................... أسباب غير ناتجة عن الخطأ:  املبحث اَألول
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١٠٠٨

  ١٣٩................................................................................................................................................................................................................................................  االختصاصـ

  ١٤٠.....................................................................................................................................................................................................................................................  االنتخابـ

  ١٤٠...........................................................................................................................................................................................................  طول مالزمة الراوي للشيخـ

  ١٤٠..................................................................................................................................................................................................................  كثرة مسموعات الراويـ

  ١٤١...................................................................................................................................................................................... أسباب ناتجة عن الخطأ:  املبحث الثَّاين

  ١٤١..................................................................................................................................................................................................................................................................  اإلدراجـ

  ١٤٣......................................................................................................................................................................................................................................................................  القلبـ

  ١٤٥.......................................................................................................................................................................................................................................................... راب االضطـ

  ١٤٦........................................................................................................................................................................................................ راوية احلديث باملعىن غري املطابق ـ

  ١٤٦............................................................................................................................................................................................................................................................ التصحيف ـ

  ١٤٧..................................................................................................................................................................................................................................................................  التدليسـ

  ١٥٠.................................................................................אאאאא : الثَّاين الفصل

  ١٥٠........................................................................................................................................................ ألفاظ التَّفّرد وداللتها على العّلة:  املبحث اَألول

  ١٥٠..................................................................................................................... أقسام األلفاظ الدَّالَّة على التَّفّرد:  المطلب اَألوَّل

  ١٥٢.............................................................................................................................. داللة حكاية التَّفّرد على العّلة:  المطلب الثَّاني

  ١٥٣..................................................................................................................................................................... ألفاظ مترددة بني اإلخبار واإلعالل:  القسم اَألول

 ١٥٣............................................................................................................... ألفاظ فيها اإلخبار عن التفرد وال يظهر منها إرادة اإلعالل:  القسم الثَّاين

  ١٥٤............................................................................................................................................................................ألفاظ تدل على اإلعالل بالتفرد :  القسم الثَّالث

  ١٥٧............................ ضعف داللة التَّفّرد على العّلة عند بعض المتأخرين:  المطلب الثَّالث

  ١٥٨...................... األلفاظ األخرى غير التَّفّرد الَّتي يحكم بها النَّاقد على الحديث الفرد:  املبحث الثَّاين

  ١٦٢................................................................................................................)أفراد الثِّقات ( موقف المحدِّثين من : الباب الرَّابع 

  ١٦٣...........................................................................................................................................................)أفراد الثِّقات ( موقف المحدثين من   :متهيد 

  ١٦٦.....................................................................................................................................................אאאא : اَألول الفصل

  ١٦٦............................................................................. المتقدِّمين على المتأخرين وأسباب ذلكتميز األئمَّة :  املبحث اَألول

  ١٦٦............................................................................................................................................................................................................................................. سعة حفظهم:  أوالً

  ١٦٨............................................................................................................................................................................................ كثرة املمارسة واملدارسة للحديث:  ثانياً
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١٠٠٩

  ١٧٠........................................................................................................................................................................................................................ إدراكهم لعصر الراوية:  ثالثاً

  ١٧٣.................................................................................................................................... دقة منهج النقد عند األئمَّة المتقدِّمين:  املبحث الثَّاين

  ١٧٣.....................................................................................................................................................................................................................................................................  جمع الطرقـ

  ١٧٤...............................................................................................................................................................................  مقارنة المرويات ومعرفة اتفاقها واختالفهاـ

  ١٧٥....................................................................................................................  معرفة حديث الرَّاوي المعين واستخدامه في النقد وله أنواع منهاـ

  ١٧٥.................................................................................................................................................................................... أ ـ حصر مرويات الراوي املعني عن شيخه

  ١٧٦................................................................................................................................................. ب ـ معرفة ما صح من حديثه وما مل يصح وله أمثلة منها

  ١٧٦........................................................................................................................................................................ وي من أحوالج ـ معرفة ما طرأ على رواية الرا

  ١٧٧.......................................................................................................................................................................................................... د ـ إتقان أسلوب الراوي وألفاظه

  ١٧٨................................................................ ضعف متأخري المحدثين مقارنة بما آان عليه األوائل:  املبحث الثَّالث

  ١٨٢.....................................................................................................................................................EאאF אא : الثَّاين الفصل

  ١٨٢..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................متهيد 

  ١٨٤...................................................................................... ئمَّة المتقدِّمين فيما تفّرد به الثِّقةعرض أقوال األ:  املبحث اَألول

  ١٨٤................................................................................................................................. قبول ما تفرد به الثِّقة ما مل خيالف من هو أوثق منه:  القول اَألول

  ١٨٤..................................................... رد به الثِّقة الَّذي أكثر من املوافقة لغريه من أهل احلفظ ممن شاركهم يف الروايةقبول ما تف:  القول الثَّاين

  ١٨٤............................................... وما تفرد به الثِّقة يف طبقات اإلسناد العليا دون غريها.  قبول ما تفرد به احلافظ دون غريه:  القول الثَّالث

  ١٨٥.............................................................................................................................................................................. أن تفرد الثِّقة ال يقبل ما مل يتابع:  القول الرابع

  ١٨٦.......................................................................................................................................................................................................... الدِّراسة والترجيح:  املبحث الثَّاين

  ١٩٢......................................................... ) تفّرد الثِّقة (القرائن الَّتي يراعيها األئمَّة النّقاد في نقد :  املبحث الثَّالث

  ١٩٢........................................................................................................................................................................................................................................... من قرائن القبول:  أوًال

  ١٩٢.................................................................................................. ممن يعتمد على حفظه وهذه من أشهر قرائن القبول عندهم أن يكون املتفرد ـ

  ١٩٢..............................................................................................................................................................................................  أن يرد ما يشهد لصحته عِن النيب ـ

  ١٩٣.................................................................................................................................................................................................  أن يرد ما يشهد لصحة بعض معناهـ

  ١٩٣................................................................................................................................................................................................  أن يكون عليه العمل عند أهل العلمـ

  ١٩٤................................................................................................  أن يكون الراوي له اختصاص بشيخه كأن يكون له به قرابة أو طول مالزمةـ

  ١٩٥.................................................................................................................................................................................... من قرائن الرَّّد وهي آثيرة وأشهرها:  ثانيًا

  ١٩٥.................................................................................................................................................................................  خمالفة احلديث لألحاديث الثابتة الصحيحةـ
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١٠١٠

  ١٩٥......................................................................................................................................  الصحايب املنسوب إليه أن يكون احلديث خمالفاً ملا عرف عنـ

 ١٩٥..........................................................................................................................................................  أن يكون احلديث خمالفاً للمحفوظ عن شيخ الراويـ

  ١٩٦..............................................................................................................  منه أن خيالف الراوي من شاركه يف الراوية ممن هم أكثر عدداً أو أوثقـ

  ١٩٧.........................................................................................................................................................................  أن يعرف عن الصحايب املنسوب إليه أَنه ينفيهـ

  ١٩٧................................................................................................................................................................................................................  التفرد بأصل متس احلاجة إليهـ

  ١٩٧..........................................................................................................................................................................  أن يكون شيخ الراوي ممن اعتىن الرواة حبديثهـ

  ١٩٧.......................................................................................................................................................................................................  أن خيالف احلديث ما عليه العملـ

  ١٩٨............................................................................................................  وليس فيه هذا احلديث أن يكون الراوي املنسوب إليه احلديث له كتابـ

  ١٩٨..........................................................................................................................  أن يكون الراوي حدث به من حفظه وليس هو بالقوي يف احلفظـ

  ١٩٩.....................................................................................................................................................................................................................  أن خيالف احلديث اإلمجاعـ

  ١٩٩.........................................................................................................................................................................................  أن يتفرد الراوي الصدوق بإسناد جليلـ

  ١٩٩..............................................................................................................................................................  أن يقارب يف معناه حديثاً آخر يعرف ذا اإلسنادـ

  ١٩٩................................................................................ فالتفرد النازل يستنكر منه ما ال يستنكر من التفرد يف الطبقات العليا.  ازل التفرد النـ

  ٢٠٠............................................................................. )) سلك اجلادة ((:   أن يروي احلديث بإسناد تسبق إليه األلسن وهو الَّذي يقال عنهـ

  ٢٠١.........................................................................................EאF אאא : الثَّالث الفصل

  ٢٠١....................................................................................................................................................................................................................... عرض أقوالهم:  املبحث اَألول

  ٢٠١....................................................................................................................................................................................................... قبول ما تفرد به الثِّقة:  ولالقول اَأل

  ٢٠٢............................................................................................................................................................................................مراعاة حال الراوي املتفرد :  القول الثَّاين

  ٢٠٣........................................................................................................................................................ ه لغريهمراعاة حال الراوي املتفرد وخمالفت:  القول الثَّالث

  ٢٠٤............................................................................................................ مقارنة هذه األقوال بأقوال األئمَّة المتقدِّمين:  املبحث الثَّاين

  ٢٠٦................................................................................................................................................................ القول بقبول ما تفرَّد به الثِّقة:  املبحث الثَّالث

  ٢٠٦...................................................................... مخالفة هذا القول لمنهج األئمَّة المتقدِّمين:  المطلب اَألوَّل

  ٢٠٩..................................... اآلثار المترتبة على القول بقبول ما تفّرد به الثِّقة:  المطلب الثَّاني

  ٢٠٩................................................................................................................................................... األثر اَألول ـ أَنه يلزم منه إبطال علم العلل أو إضعافه

د٢٠٩......................................................................................................... األثر الثَّاين ـ االختالف املنهجي يف النقد املؤثر على ميزان القبول والر  

األسباب الَّتي أدت إلى ظهور القول بقبول ما تفّرد به الثِّقة :  المطلب الثَّالث
  ٢١٤.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... مطلقًا
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١٠١١

  ٢١٥......................................................................................................................................... تساهل بعض احملدثني يف إطالقه ونسبته للمحدثني املتقدمني ـ

  ٢١٥.....................................................................................................................................................................................................هلا إطالق واسع )  الثِّقة(  أن لفظ ـ

  ٢١٦.................................................................................................................................................................. ورد عن األئمة املتقدمني عبارات جمملة ومطلقة ؛ـ

  ٢١٨................................................................................................................................................................................................. التأثّر بأقوال الفقهاء واألصوليني ـ ـ

@ïãbŞrÛa@ŽážčÔÛaZ@٢٢٢الدِّراسة التَّطبيقّية 

@ÞŞëþa@sí†§a@Z)) ِب السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذا((
......................................................................................................................................................................٢٢٣ 

@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z))  الثَّيُِّب َأَحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَِّها ، َواْلِبْكُر َيْسَتْأِمُرَها َأُبوَها ِفي

)) َنْفِسَها
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢٣٠ 

a@sí†§a@sÛbŞrÛ@Z)) ُآْن ِفي الدُّْنَيا َآَأنََّك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل ((
.............................................................................................٢٣٨ 

@ÉiaŞŠÛa@sí†§aZ@))  ُيْهِلُك النَّاَس َهَذا اْلَحيُّ ِمْن ُقَرْيٍش((
.........................................................................................................................٢٤٥ 

@ßb¨a@sí†§a@Z))  ِإْن َشاَء اللَُّه َفَقِد اْسَتْثَنى ؛ َفَال : َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَقاَل

)) ِحْنَث َعَلْيِه
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢٤٨ 

@…bŞÛa@sí†§a@Z)) ٢٥٢......................................................................................................................... )) اْشَرُبوا ِفي الظُُّروِف َوال َتْسَكُروا 

@ÉibŞÛa@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَِّبي َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َبْيَن 

 ٢٦٤........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ )) َيَدْيِه

ŞrÛa@sí†§a@åßb@Z))  َّأّن النَّبي َأَجِديٌد َهَذا َأْم َغِسيٌل ؟ :  َرَأى َعَلى ُعَمَر َثْوًبا ، َفَقاَل

... ((
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٢٧٢ 

@ÉbnÛa@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَّبي٢٧٩......................................................................................................... ))  َنَهى َعِن الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت 

@Š‘bÈÛa@sí†§a@Z)) ٢٨٤)) اْلُمْؤِمُن َيْأُآُل ِفي ِمَعاًء َواِحٍد ، َواْلَكاِفُر َيْأُآُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء 

@Š’Ç@ð…b§a@sí†§a@Z)) َرْحَمَة ُأمٍَّة َقَبَض َنِبيََّها َقْبَلَها ِإَذا َأَراَد اللَُّه ... ((
.................................................................٢٩١ 

@Š’Ç@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) اللَِّه َأنَّ َرُسوَل  ٢٩٧)) ... ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن َجاِمٍد 

@Š’Ç@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z))  َُّآاَنِت اْمَرَأٌة َمْخُزوِميٌَّة َتْسَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه ، َفَأَمَر النَِّبي 

)) ِبَقْطِع َيِدَها
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................٣١١ 

@Š’Ç@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z)) يُّ َخَطَب النَِّب ٣٢١)) ... َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمَرَأًة ِمَن اَألْنَصاِر ِإَلى َأِبيَها 

@Š’Ç@ßb¨a@sí†§a@Z))  ِإْن َشاَء اللَُّه ؛ َلْم َيْحَنْث: َمْن َحَلَف َفَقاَل ((
..........................................................................٣٢٥ 
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١٠١٢

@Š’Ç@…bŞÛa@sí†§a@Z))  َمْن َأْعَتَق َعْبًدا َوَلُه َماٌل ؛ َفَماُل اْلَعْبِد َلُه ؛ ِإالَّ َأْن َيْشَتِرَطُه

)) السَّيُِّد
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٣٣١ 

@Š’Ç@ÉibŞÛa@sí†§aZ@))  َوقََّت َرُسوُل اللَِّهْهِل اْلَمِديَنِة َذا اْلُحَلْيَفِة  َأل... ((
............................................٣٣٧ 

@Š’Ç@åßbŞrÛa@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَِّبي َضَرَب َوَغرََّب  ...((
........................................................................................................................................٣٤٤ 

@Š’Ç@ÉbnÛa@sí†§a@Z)) نَّ النَِّبيَّ َأ َآاَن ِفي َغْزَوِة َتُبوَك ِإَذا اْرَتَحَل َقْبَل َأْن َتِزيَغ 

الشَّْمُس َأخََّر الظُّْهَر َحتَّى َيْجَمَعَها ِإَلى اْلَعْصِر َفُيَصلَِّيُهَما 

)) ...َجِميًعا 
..............................................................................................................................................................................................................................٣٤٩ 

@æëŠ’ÈÛa@sí†§a@Z)) ِقيَراٌط ْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُهَم ((
...........................................................................................................................٣٦٣ 

@æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَِّبيَآَوى َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة ِمَن الشَّْوَآِة  ((
....................................٣٦٨ 

@æëŠ’ÈÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن ((
.................................................................................................................٣٧٥ 

@æëŠ’ÈÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z)) ِإَذا ُبوِيَع ِلَخِليَفَتْيِن َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمْنُهَما ((
..........................................................................٣٨٣ 

@æëŠ’ÈÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z))  ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة ((
....................................................................................................................................................................٣٩٣ 

@æëŠ’ÈÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z))  َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء... ((
..............................................................................................................٤٠٠ 

@æëŠ’ÈÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  اَألِئمَُّة ِمْن ُقَرْيٍش ... ((
....................................................................................................................................................٤٠٨ 

@æëŠ’ÈÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z  ُآنَّا َنْأُآُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّهَرُب  َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْش

)) َوَنْحُن ِقَياٌم
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤١٣ 

@æëŠ’ÈÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z))  ِإنَّ اِإلْسالَم َبَدَأ َغِريًبا ، َوَسَيُعوُد َغِريًبا َآَما َبَدَأ ، َفُطوَبى

)) ِلْلُغَرَباِء
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤٢٠ 

@æëŠ’ÈÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z))  ِإَذا َقَرَأ اِإلَماُم َفَأْنِصُتوا... ((
......................................................................................................................................٤٢٥ 

@æìqýrÛa@sí†§a@Z))  َقاَم َرُسوُل اللَِّه َحتَّى َتَورََّمْت َقَدَماُه ... ((
....................................................................................٤٣٤ 

@æìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z))  َأنَّ ِبَالًال َأذََّن َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر... ((
....................................................................................................٤٣٩ 

@æìqýrÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) اْقِرُنوا ، َفَقْد َوسََّع اللَُّه ِفي إِّنَّا ُآنَّا َنَهْيَناُآْم َعْن ِقَراِن التَّْمِر َف

)) الَخْيِر
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤٤٨ 

@æìqýrÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z))  ِإنَّ ِلي َماًال َوَوَلًدا ! َيا َرُسوَل اللَِّه : َأنَّ َرُجًال َقاَل... ((
....................٤٥٣ 

@æìqýrÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z)) َجاُر الدَّاِر َأَحقُّ ِبالدَّاِر ((
............................................................................................................................................................٤٦٢ 

@æìqýrÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z)) َآاَن َيْقَبُل اْلَهِديََّة َوُيِثيُب َعَلْيَها ((
............................................................................................................٤٦٩ 

@æìqýrÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء ، َوَمِن اْسَتَقاَء َعْمًدا
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١٠١٣

)) َفْلَيْقِض
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤٧٦ 

@æìqýrÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z)) ى ُمْنَتِهٍب َوال ُمْخَتِلٍس َوال َخاِئٍن َقْطٌعَلْيَس َعَل ((
.......................................٤٨٧ 

@æìqýrÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z))  ، َمْن َوَجَد َتْمًرا َفْلُيْفِطْر َعَلْيِه ، َوَمْن ال َفْلُيْفِطْر َعَلى َماٍء

)) َفِإنَّ اْلَماَء َطُهوٌر
........................................................................................................................................................................................................................................................................................٤٩٦ 

@æìqýrÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z))  َآاَن َرُسوُل اللَِّه٥٠٥))  َيَناُم َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْيِر َأْن َيَمسَّ َماًء 

@æìÈi‰þa@sí†§a@Z)) ِفي َفِخِذَها َألْجَزَأ َعْنَكَلْو َطَعْنَت  ((
............................................................................................................................٥١٢ 

@æìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§a@Z)) ُآلُُّكْم َراٍع ، َوُآلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه ((
............................................................................٥١٩ 

ãbŞrÛa@sí†§a@æìÈi‰þaë@ï@Z))  َأنَّ َرُسوُل اللَِّه ٥٢٣)) ... َآاَن َيْلَحُظ ِفي َصالِتِه َيِميًنا َوِشَماًال 

@æìÈi‰þaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z)) َمْن َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدُمُه َهَدٌر ((
...............................................................................٥٢٩ 

@æìÈi‰þaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z))  ِإَذا َأَآَل َأَحُدُآْم َفْلَيْلَعْق َأَصاِبَعُه َثَالًثا ؛ َفِإنَُّه َال َيْدِري ِفي

)) َأيَِّتِهنَّ اْلَبَرَآُة
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................٥٣٥ 

a@sí†§a@æìÈi‰þaë@ßb¨@Z)) اللَِّه َأنَّ َرُسوَل َنَهى َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه  ((
..............................................٥٣٨ 

@æìÈi‰þaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  َأنَّ َرُسوَل اللَِّهاْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َصاِئٌم  ((
....................................................٥٥٢ 

@æìÈi‰þaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z)) َِّآاَن َقْيُس ْبُن َسْعٍد ِمَن النَِّبي  ِبَمْنِزَلِة َصاِحِب الشَُّرِط 

)) ِمَن اَألِميِر
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٥٦٣ 

@æìÈi‰þaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z)) ِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا ِإَذا َقَضى ، َسْمًحا ِإَذا اْقَتَضىَر ((
...........٥٦٧ 

@æìÈi‰þaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z)) َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَآًة ((
.......................................................................................................٥٧٧ 

@æìà¨a@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَّبيَرخََّص ِفي اْلُقْبَلِة َواْلِحَجاَمِة ِللصَّاِئِم  ((
.................................................٥٨٤ 

@æìà¨aë@ð…b§a@sí†§a@Z)) َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفِر ((
..............................................................................................٥٩٠ 

@æìà¨aë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) َّاللََّه ُيْذِهُبُه  الطَِّيَرُة ِمَن الشِّْرِك ، َوَما ِمنَّا ِإالَّ ، َوَلِكن

)) ِبالتََّوآُِّل
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٥٩٣ 

@æìà¨aë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z)) ٥٩٧)) اِإليَماُن ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليَماِن 

@æìà¨aë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z))  ُِّإنََّما َسَمَل النَِّبي٦٠٣))  َأْعُيَنُهْم ؛ َألنَُّهْم َسَمُلوا َأْعُيَن الرَُّعاِة 

@æìà¨aë@ßb¨a@sí†§a@Z)) َبْيٌت َال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه ((
..........................................................................................................................٦٠٨ 

@æìà¨aë@…bŞÛa@sí†§a@Z)) ُِّنْعَم اِإلَداُم اْلَخل ((
........................................................................................................................................................................٦١٣ 

@æìàà¨aë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z))  َُّآاَن النَِّبي ُغْفَراَنَك:  ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَخَالِء َقاَل ((
.............................٦١٨ 
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١٠١٤

@æìà¨aë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z)) ِمْنُكْم ُأوُلو اَألْحالِم َوالنَُّهىِلَيِلَينِّي  ((
............................................................................................٦٢٣ 

@æìà¨aë@ÉbnÛa@sí†§a@Z))  َآاَن َرُسوُل اللَِّهَيْذُآُر اللََّه َعَلى ُآلِّ َأْحَياِنِه  ((
........................................٦٢٨ 

@æìnÛa@sí†§a@Z)) ُغْسُل َيْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُآلِّ ُمْحَتِلٍم ((
..................................................................................٦٣٤ 

@æìnÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z))  ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُآْم َفْلُيِرْقُه ، ُثمَّ ِلَيْغِسْلُه َسْبَع

)) اٍرِمَر
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٦٣٨ 

@æìnÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) َُّآاَن النَِّبي َخاَتَمُه  ِإَذا َدَخَل اْلَخَالَء َوَضَع ((
................................................................٦٤٧ 

@æìnÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z)) ِعْنَد الرَُّجِل اْمَرَأَتاِن َفَلْم َيْعِدْل َبْيَنُهَما ؛ َجاَء َيْوَم ِإَذا َآاَن 

)) اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َساِقٌط
...........................................................................................................................................................................................................................................................٦٥٨ 

@æìnÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z)) َهاٍت ، َفَمِن اتََّقاَها َآاَن اْلَحَالُل َبيٌِّن َواْلَحَراُم َبيٌِّن ، َوَبْيَنُهَما ُشُب

)) ...َأْنَزه ِلِديِنِه 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................٦٦٧ 

@æìnÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z)) ِإَذا َصلَّى َأَحُدُآْم َرْآَعَتِي اْلَفْجِر َفْلَيْضَطِجْع َعَلى َيِميِنِه ((
.٦٧١ 

@æìnÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه َيْنِزُل ِمَن اْلِمْنَبِر َفَيْعِرُض َلُه الرَُّجُل ِفي 

)) ...اْلَحاَجِة 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٦٨٠ 

@æìnÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z)) ِت الصََّالُة َفَال َتُقوُموا َحتَّى َتَرْوِنيِإَذا ُأِقيَم ((
.............................................................٦٨٦ 

@æìnÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z))  َأْسَوُأ النَّاِس َسِرَقًة الَِّذي َيْسِرُق َصالَتُه ...((
.........................................................٦٩٠ 

@æìnÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z)) َّالنَِّبيَّ  َأنَوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة  ((
.................................٦٩٨ 

@æìÈjÛa@sí†§a@Z)) اهللا َرَأْيُت َرُسوَل  َوَال َطْرَد ،  َيُطوُف ِباْلَبْيِت َعَلى َناَقٍة ، َال َضْرَب

)) َوَال ِإَلْيَك ِإَلْيَك
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................٧٠٨ 

@æìÈjÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z))  ُِّآنَّا ِإَذا َحَجْجَنا َمَع النَِّبي ، ؛ َفُكنَّا ُنَلبِّي َعِن النَِّساِء 

)) َوَنْرِمي َعِن الصِّْبَياِن
...................................................................................................................................................................................................................................................................٧١٣ 

@æìÈjÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z))  ََّأنَّ النَِّبي ِإنَّ :  َنَهى َأْن َيُبوَل الرَُّجُل ِفي ُمْسَتَحمِِّه ، َوَقاَل

))  ِمْنُهَعامََّة اْلَوْسَواِس
.................................................................................................................................................................................................................................................................٧١٧ 

Ûa@sí†§a@æìÈjÛaë@sÛbŞr@Z)) ِإَذا َأدَّْيِت َزَآاُتُه َفَلْيَس ِبَكْنٍز ((
.................................................................................................................................................٧٢٣ 

@æìÈjÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z))  َلْيَس اْلُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن ، َوَال اللَّعَّاِن ، َوَال اْلَفاِحِش ، َوَال

)) اْلَبِذيِء
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٧٣١ 

@æìÈjÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z :))  ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال... ((
.............................................................................٧٣٧ 

@æìÈjÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z)) َوَال َيْبَغُضَك ِإالَّ ُمَناِفٌق َال ُيِحبَُّك ِإالَّ ُمْؤِمٌن ، ... ((
.............................................٧٤١ 
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١٠١٥

@æìÈjÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z))  َأنَّ َرُسوَل اللَِّهَمَسَح َعَلى اْلَجْوَرَبْيِن َوالنَّْعَلْيِن  ((
...........................٧٤٩ 

@æìÈjÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z  َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه َفَحَسَر َرُسوُل : َقاَل .  َمَطٌر

)) ... َثْوَبُه اللَِّه 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................٧٦١ 

@æìÈjÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z)) َواْحِتَساًبا ؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا 

)) َذْنِبِه
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٧٦٧ 

@æìãbàrÛa@sí†§a@Z))  َشِهْدُت ِحْلَف اْلُمَطيَِّبيَن َوَأَنا ُغَالٌم َمَع ُعُموَمِتي... ((
.............................................٧٧٣ 

@æìãbàrÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z))  ِإَذا َنَعَس َأَحُدُآْم ِفي َمْجِلِسِه َيْوَم اْلُجُمَعِة َفْلَيَتَحوَّْل ِإَلى

)) َغْيِرِه
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٧٨٢ 

@æìãbàrÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z)) ُّوا َعِن الصَّْوِمِإَذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفُكف ((
................................................................................٧٩٠ 

@æìãbàrÛaë@sÛbŞrÛa@sí†§a@Z))  َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا ؛ : َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَصاِحِبِه

)) َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء
.........................................................................................................................................................................................................................................................................٧٩٨ 

@æìãbàrÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z)) َمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم عتَق ((
........................................................................................................................٨٠٤ 

@æìãbàrÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z))  َآاَن َرُسوُل اللَِّهالسُّوَرَة ِمَن  ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َآَما ُيَعلُِّمَنا 

)) ...اْلُقْرآِن 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٨١١ 

@æìãbàrÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  َُّآاَن النَِّبي ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن:  َيْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب  ،

)) َوُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد
................................................................................................................................................................................................................................................................................٨٢٠ 

@æìãbàrÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z))  ُآلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى ِإالَّ اْلُمَجاِهِريَن... ((
......................................................................................٨٢٣ 

@æìãbàrÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z))  ِبِه َوِإْن َآاَن َغاِئًبا ـ ِإَذا َآاَن اْلَجاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِتِه ـ ُيْنَتَظُر

)) َطِريُقُهَما َواِحًدا
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................٨٢٧ 

@æìãbàrÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z))  ... َِّإنِّي َأَصْبُت َحدًّا َفَأِقْمُه َعَلي... ((
...........................................................................................٨٣٨ 

@æìÈnÛa@sí†§a@Z)) ٨٤٣)) َمْن َلْم ُيَصلِّ َرْآَعَتِي اْلَفْجِر ؛ َفْلُيَصلِِّهَما َبْعَد َما َتْطُلُع الشَّْمُس 

@æìÈnÛaë@ð…b§a@sí†§a@Z)) ُخْبَنًةَمْن َدَخَل َحاِئًطا َفْلَيْأُآْل َوَال َيتَِّخْذ  ((
.........................................................................٨٤٩ 

@æìÈnÛaë@ïãbŞrÛa@sí†§a@Z))  َآاَن َرُسوُل اللَِّه ٨٥٥)) ... ُيَعلُِّمَنا االْسِتَخاَرَة ِفي اُألُموِر ُآلَِّها 

ŞrÛa@sí†§a@æìÈnÛaë@sÛb@Z))  َصَالَتُه ؛ اللَُّهمَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َآاَن ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل اْفَتَتَح

)) ...َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل 
........................................................................................................................................................................................................................................................٨٦١ 

@æìÈnÛaë@ÉiaŞŠÛa@sí†§a@Z)) َطِر ؛ َال ُيْدَرى َأوَُّلُه َخْيٌر َأْم آِخُرُهَمَثُل ُأمَِّتي َمَثُل اْلَم ((
......................٨٦٥ 

@æìÈnÛaë@ßb¨a@sí†§a@Z))  َوَما َيْحِمُلَك َأْن َتْقَرَأ َهِذِه السُّوَرَة ِفي ُآلِّ َرْآَعٍة ؟ ...((
.........................٨٧٢ 
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١٠١٦

@æìÈnÛaë@…bŞÛa@sí†§a@Z))  أن رسول اهللاَنَهى َأْن يدخل الماَء ِإالَّ ِبِمْئَزٍر  ((
..................................٨٧٩ 

@æìÈnÛaë@ÉibŞÛa@sí†§a@Z)) َذَآاُة اْلَجِنيِن َذَآاُة ُأمِِّه ((
....................................................................................................................................................٨٨٣ 

@æìÈnÛaë@åßbŞrÛa@sí†§a@Z)) اللَِّه َتَعاَلى َفُكْل َوِإْن َأَآَل  ِإَذا َأْرَسْلَت َآْلَبَك َوَذَآْرَت اْسَم

)) ...ِمْنُه 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٨٨٩ 

@æìÈnÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@Z إنَمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب  ((:  ال قا... . ((
...................٨٩٥ 

@ò÷½a@sí†§a@Z ))  ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى... ((
..........................................................٩٠١ 
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