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ه, كآلو كصحابتو كأزكاجو كذيريَّتو,    كالتابعْب  ا٢بمد هلل كحدىه, كالصبلة كالسبلـ على مىن ال نيبَّ بعدى

 إبحساف إىل يـو الدين, ٍبَّ أمَّا بعدي:

فإفَّ قضيَّةى تعريف )ا٤بصطلحات( الٍب تداكى٥با أئمَّةي ا٢بديث ُب زمن الركاية من األيمور الضركريَّة لتفهُّم    
سبيل البحث ا٢بديثي عندىم, كاستكشاؼ منهجهم النقدم, غّب أنَّو ٩بَّا يبلحىظ ُب ىذا الشأف: نيدرة 

كأكثرىا )كىي قليل(  -ريفات ا٤بوجَّهة إىل تلك ا٤بصطلحات ُب ذلك العصر, كما كيجدى من التعريفاتالتع
ا كرد مورد السياؽ ا١بديل ُب نطاؽ  -ال يرتقي إىل درجة التعريف, بل ىو دائره ُب فلك التوضيح إ٭بَّ

غ عصره جديد نقل أمر ترجيح ما ُب مسألة ٖبصوصها, كمل تتواتر التعريفات حٌب انقضى ذاؾ العهد, كبز 
 توضيح ا٤بصطلحات من سياؽ االحتجاج كالَبجيح إىل سياؽ التعريف احملض.

كمعلـو لدل القارئ ا٤بتخصًٌص ُب السنَّة كعلومها اجملاؿ الذم أينػىٌوًه بو, فكتاابت عصر الركاية الٍب    
لرسالة", ك"٨بتلف من مثل ما جاء ُب "ا -عدَّىا بعض الباحثْب ابكورة التصنيف ُب علـو ا٢بديث

ا٢بديث", كمقدمة "صحيح اإلماـ مسلم", كرسالة أيب داكد )إف صحَّت نسبتها إليو(, ك"العلل الصغّب" 
كانت موجَّهةن كجهة ا٢ًبجاج كالنظر ُب قضااي بعينها, كمل ييقصد هبا التعرُّض لتبياف مصطلح   -للَبمذم

ل ُب قضية )خرب الواحد( كقد أحوىجى بدكره إىل من ا٤بصطلحات؛ فػ)الشاذُّ( ُب "الرسالة" دفعه للبس حص
 توضيح )الصحيح(, ك٫بوه قضيَّة عنعنة ا٤بعاصر ُب مقدمة "الصحيح", كا٢بسن ُب "العلل الصغّب" ...

كسواءه أكاف مفتاحى العصر ا١بديد: "احملدًٌثي الفاصل" أك "معرفة علـو ا٢بديث", فإنَّو قد نقل شأف    
يكوفى مقصودان ابلتصنيف ًلذاتو ال لشيء آخر, كإذا نظران إىل موضوع التعريف اب٤بصطلح إىل أف 

تصنيف "احملدًٌث الفاصل" كاختصاصو بلوفو كاحدو من ألواف علـو ا٢بديث: )الركاية كطرقها كآداهبا(= 
ني فإنَّو ٰبقُّ لنا أف نعيدَّ "معرفة علـو ا٢بديث" فاٙبة ىذا العصر )التنظّبم( ا١بديد كابكورتىو, كىذ مكم

دي  كا٤بوطًٌئي ًلما تبلهي من التصانيف ُب موضوعو: )التعريف ٗبصطلحات زمن الركاية(,  أٮبيًَّتو؛ إذ ىو ا٤بمهًٌ
( إذ ذكر اثنْب كٟبسْب نوعان من أنواع علـو ا٢بديث, َْٓكا٢باكم, أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا )ت

دًٌ, ككاف منها: )ا٤بعضل(, كقد نصَّ على أنَّو أىثػىرىه عن عليًٌ عرَّفها كيلَّها اب٤بثاؿ, إالَّ سبعةن منها عرَّفها اب٢ب
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(, كىو مىن ىو إمامىةن كمعرفة, غّبى أفَّ تعريفو الذم صاغىوي كاف اجتهادان, كاتكاءهيِّْبن ا٤بديِب )ت
على ابن ا٤بديِب كاف دعول!

و ُب جذر مادَّتو ُب أصل كغريبه على الناظر ما جاء بو؛ فقد حشر )ا٤بعضل( ُب زمرة االنقطاع, كى    
اللغة ال ٲبتُّ إىل معُب االنقطاع ًبًصلىة, كمىن جاء بعد ا٢باكم من ا٤بصنًٌفْبى حافظ على تصنيف ا٤بعضل 
ُب حيًٌز مباحث السقط, كإف طرأ على تراث ا٢باكم تغيّبات, غّب افَّ التعريف احتفظ ٔبوىر الداللة 

حجر العسقبلين, أيب الفضل أٞبد بن علي , حاشا ما جاء عن ابن -عندىم -على االنقطاع
 شيء منو يسقط مل فيما ا٢بديث أئمة من ا١بماعة كبلـ ُب اب٤بعضل التعبّب كجد( من أنَّو ِٖٓ)ت
سنة! ٍب صارت جاٌدةن من بعده, أفَّ من أراد  ْْٕ -ا٢باكم كابن حجر -, كبْب كفاتيهما(ُ)البتة

قالة ابن حجر, غّبى أفَّ ابن حجر علل ما كجد بتعليلْبالتحقيق كمرَّ على مصطلح ا٤بعضل أف يردًٌدى م
 ا٤بعضل يكوف أك ,-)كيعِب هبما: السقط كاالختبلؼ( -٤بعنيْب ا٤بعضل يطلقوف يكونوا أف فإماعليلْب, 

ا٤بتقدًٌمْب على  األئمة كبلـ من وما نقلك  -الضاد بفتح -ابالسناد ا٤بتعلق كىو ا٤بصنف بو عرؼ الذم
م يعنوفك  ,-الضاد بكسر -فيو انقطاعان ا٢باكم ٩با مل ٯبد  , إىل ىنا (ِ)الشديد ا٤بستغلق بو نصَّ على أَّنَّ

انتهى ٙبقيقو, كمل ينبًٌو إىل أنَّو ال يوجد إطبلؽه للمعضل عند مىن تقدَّـ ا٢باكم على شيء من مباحث 
االنقطاع!

٤بعنيْب اختارى ا٢باكم كسّبل الناظر ُب ىذا البحث أف األمرى يتعدَّل كوف مصطلح ا٤بعضل يطلق
شؤكف التطوُّر الداليل للمصطلحات, فيىصلي إىل ما كسم بو البحث: -كذلك  -أحدىٮبا, كيتعدل
  .االنقالب الداليل

االنقبلب الداليل ٤بصطلح )ا٤بعضل(: دراسة لبلنقبلب الداليل ُب تعريف ا٢باكم عن عنواف البحث:    
بػىقىو, كالتطوُّر الداليل لتعريفو عند مىن جاء بعدىه. تطبيقات مىن سى

:شرح مفردات العنواف 

(.ٕٓٓ/ِ) الصالح ابنمقدمة  على النكتابن حجر العسقبلين, أبو الفضل أٞبد بن علي, (1)
(.ٕٗٓ/ِ) ا٤بصدر السابق(2)
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 " :كشريفو شيء خالص على يدؿُّ  أحدٮبا ,صحيحاف أصبلف كالباء كالبلـ القاؼاالنقبلب, 
 الشيء ٙبوؿ. كا٤بقصود ىو الثاين, كعليو فهو: "(ُ)"جهة إىل جهة من شيء رد على كاآلخر

 .(ِ)"كجهو عن
 "كاآلخر تتعلمها أبمارة الشيء إابنة أحدٮبا أصبلف كالبلـ اؿالدالداليل: مأخوذ من الداللة, ك 

 , كا٤بقصود األكَّؿ.(ّ)"الشيء ُب اضطراب
 .ا٤بعضل: كىذا البحث معقود لبيانو 
 " :من شيءو  ُب االمتداد :كىو ,كاحد معُبن  على يدؿُّ  صحيح أصل :كالراء كالواك الطاءالتطوُّر 

. كسيأٌب لو مزيد بياف ُب الفصل (ٓ)"ورطى  إىل ورطى  نمً  ؿى ٙبوَّ  :رى تطوَّ ك" ,(ْ)"زماف أك مكاف
 الثالث إف شاء هللا تعاىل.

  إشكالية البحث:
تعارض مادة ا٤بعضل عند ا٢باكم مع نظّبهتا عند مىن تقدَّمو من األئمة, تعارضان يصل  ما مدل -ُ

 ؟على أحد اإلسنادىين ا٤بتخالًفْب إىل حدًٌ التناقض ُب إطبلؽ اإلعضاؿ
 ؟ا٤بفردة ٩بَّا مل يقع فيو اختبلؼلك إىل تعريف ا٤بعضل ُب األسانيد انسحب ذكيف   -ِ
ما ىي األطوار الٍب مرَّ هبا )ا٤بعضل( من تعريف ا٢باكم حٌب استقرَّ على ما ىو عليو ُب كتب  -ّ

 علـو ا٢بديث؟
 ما دكافع مىن أتخَّر عن ا٢باكم ُب القصور عن استيفاء ما كرد ُب تعريفو من أنواع كأقساـ؟ -ْ

 البحث: أىداؼ 
ة ُب إطبلقهم لفظ بياف ا٢بدَّ الفاصل بْب تعريف ا٢باكم النظرم, كتطبيقات مىن تقدَّموي من األئم -ُ

 اإلعضاؿ, كصياغة تعريف نظرم للمعضل من تطبيقاهتم العمليَّة.
 استنباط أساس مينطىلىًق ا٢باكم ُب أتصيل معُب اإلعضاؿ. -ِ

                                                           
(1)

 (.ُٕ/ٓ) اللغة مقاييسابن فارس, أٞبد بن فارس,  

(2)
 (.ّٕٓ/ِ) الوسيط ادلعجمإبراىيم مصطفى كآخركف,  

(3)
  (.ِٗٓ/ِ) اللغة اييسمقابن فارس,  

(4)
 (.َّْ/ّ) ا٤بصدر السابق 

(5)
 (.ٗٔٓ/ِ) الوسيط ادلعجمإبراىيم مصطفى كآخركف,  
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عن زمن ا٢باكم من ا٤بصنًٌفْب, كاالستعانة بتلك دراسة ا٤بسّبة التارٱبية للمعضل عند مىن أتخَّر  -ّ
الدراسة ُب تبْبُّ التطور الداليل ٤بصطلح ا٤بعضل ُب الفَبة بْب تعريف ا٢باكم, كما استقرَّ 

  عليو )االصطبلح(.
تعريف ا٢باكم للمعضل, كأمثلتو الٍب ساقها للداللة عليو, كتطبيقات مىن سبقو من  حدود البحث:

 من ا٤بصنًٌفْب ُب علـو ا٢بديث. ا٢باكمى  ٤بعضل عند مىن تبلتعريفات اك إلعضاؿ, األئمة ُب إطبلقات ا
أٮبيتو تنبع من العلم الذم ينضوم ٙبتو )علم السنَّة النبويَّة(, ككذلك ىو  أمهيَّة البحث وأسباب اختياره:

كأثره ُب نقد  , كتلمُّس تطوُّرىا الداليلدراسة ادلصطلحات احلديثية يف سياقها التارخييباب مفتاح لً 
, فهو ا, كدرء ا٣بلط الواقع ُب ا٤بناىجالسُّنَّة, كبلوغ الدقَّة كالتحٌرًم ُب نسبة ا٤بذاىب النقديَّة إىل أصحاهب

لبنةه ُب بنيافو ٰباكؿ ُب مقارابتو ردـ ا٥بوَّة السحيقة بْب تطبيقات زمن الركاية, كمصطلحات زمن ما 
 بعدىىا.

ند ا٢باكم من دراسةن سابقةن تتناكؿ )مصطلح ا٤بعضل( ع -كد تتبُّعيُب حد -مل أرى  الدراسات السابقة:
 , ال من ابب االشَباؾ كتنوُّع الداللة.انقالب الداللةابب 

, بتحليل تعريف ا٢باكم, كغرضو ٍبَّ النقدم التحليلياالستقرائي انتهج البحث ا٤بنهج  منهج البحث:
تقراء تصرُّفات األئمة ا٤بتقدًٌمْب عليو ُب إطبلقات من سياؽ أمثلتو, كمدل مبلئمتها ٤با ساقها لو, كاس
ملتها, كاستقراء تعريفات من تبل ا٢باكم, كٙبليل اإلعضاؿ, كتبْبُّ ٦براىا, كصياغة تعريف جامع ١ب

 .منهجيَّة كنقد حصيلة ا١بمع كالتحليل تلك؛ الستخبلص نتائجى  مطابقتها لتعريف ا٢باكم كأمثلتو,
  كىفقى ا٣بطة اآلتية:كقد جرل البحثي  خطة البحث:

 مقدمة   
 :حثاف, كفيو مبسبهيد   

 : التعريف أبيب عبد هللا ا٢باكم, ككتابو "معرفة عـو ا٢بديث", كمنهجو فيوادلبحث األوؿ
 اثناف ُب علـو ا٢بديث, كفيو مطلباف أثر ا٢باكم: ادلبحث الثاين
اكمى من األئمة, كعبلقتو أبصلو ُب تعريف ا٤بعضل ُب اللغة, كُب تطبيقات مىن تقدَّـ ا٢ب: الفصل األوؿ

 كفيو مباحثي ثبلثة:, اللغة
 : معاين كإطبلقات اإلعضاؿ ُب اللغةادلبحث األوؿ
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 : إطبلقات اإلعضاؿ ُب تطبيقات ا٤بتقدًٌمْب ادلبحث الثاين
 : عبلقة ا٤بعضل عند ا٤بتقدًٌمْب أبصلو ُب اللغةادلبحث الثالث

 مىن تقدَّـ ا٢باكم ا٣ببلصة كصياغة تعريف جامع للمعضل عند
: بياف االنقبلب الداليل ٤بصطلح ا٤بعضل ُب تعريف ا٢باكم عن إطبلقات من تقدَّمو من الفصل الثاين

 كفيو مبحثاف اثناف:, األئمة
 : ٙبرير تعريف ا٢باكم كدراسة أمثلتوادلبحث األوؿ
 سبقو : إثبات كقوع االنقبلب الداليل ُب تعريف ا٢باكم عن تطبيقات منادلبحث الثاين
ه, كتداخل ا٤بصطلحات: الفصل الثالث كفيو مباحث , التطور الداليل لتعريف ا٢باكم عند مىن بىعدى

 ثبلثة:
 : تتبُّع السياؽ التارٱبي للتطور الداليل عند ا٤بصنًٌفْبادلبحث األوؿ
 : تلمُّس أصوؿ مآخذ ا٤بصنًٌفْب كدكافع التطوُّرادلبحث الثاين

 ريف ا٢باكم للمعضل كعلـو ا٢بديث األيخرل: التداخل بْب تعادلبحث الثالث
 خاٛبة البحث, كفيها خبلصتو كأىم النتائج كالتوصيات.

 إدريس العبد
idrisalabd@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متهُذ
 :حثاف اثنافكفيو مب 

 ادلبحث األوؿ: التعريف أبيب عبد هللا احلاكم, وكتابو "معرفة عـو احلديث", 
 وفيو مطلباف: ,يف علـو احلديث احلاكم ادلبحث الثاين: أثر

  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املثحث األول
"يؼزفح  ػثذ اهلل احلاكى, وكتاتّانتؼزَف تؤتٍ  

 ػىو احلذَث", ويُهجّ فُّ
 :لباف اثنافوفيو مط 

 ادلطلب األوؿ: التعريف أبيب عبد هللا احلاكم 
  ادلطلب الثاين: التعريف بكتابو "معرفة علـو احلديث" وبياف منهجو

 فيو
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 املطهة األول
 انتؼزَف تؤتٍ ػثذ اهلل احلاكى 
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 (ُ)ترمجة أيب عبد هللا احلاكم
 ونسبتو, وُأسرتو, وبلده امسو, وكنيتو, ونسبو,

ا٢باكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نعيم الضيب الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ  
ألٌف جدتو ىي سبطة عيسى بن عبد الرٞبن الضيب, ككالدة عيسى ىذا  ؛اببن البػىيًٌع,  يقاؿ لو الضيب

 ىي: منوية بنت إبراىيم بن طهماف الفقيو.
دًٌاثن, كقد ركل ا٢باكم عن أبيو ُب كتاب "معرفة علـو أي     سرتو: أبوه )عبد هللا بن دمحم( كافى ٧بي

 , كقاؿ الذىيب: "حدَّث عن ابيو, ككاف أبوه قد رأل مسلمان صاحب "الصحيح"".(ِ)ا٢بديث"
  .بلده: كلد ُب نيسابور

 موِلُده
 مائة. كلد يـو اإلثنْب اثلث ربيع األكؿ سنة إحدل كعشرين كثبلث 

 طلبو للعلم, وشيوخو, وتالميذه

: طلب ا٢بديث من الصغر ابعتناء أبيو كخالو فسمع سنة ثبلثْب, كلو من العمر تسع طلبوأٌما    
سنوات, كتنوَّعت اىتماماتو العلمٌية, قراءاتو كفقهان كحديثان, لكنَّ ا٢بديث غىلىبى عليو, فبلزىـى أاب حاًب ابن 

ح على التقاسيم كاألبواف, كصاحب "الثقات", استملى عليو سنة أربع حبَّاف البيسٍب, صاحب الصحي
 كثبلثْب كثبلٜبائة, كلو ثبلث عشرة سنة, 

 ,ركدمحم بن علي بن عمر ا٤بذكًٌ  ,ركل عن أبيو ,٠بع ابلببلد من الفي شيخ أك ٫بو ذلكشيوخو:  كأٌما   
 ,كا٢بسن بن يعقوب البخارم ,ن ٧ببوبكأيب العباس ب ,اركدمحم بن عبد هللا الصفَّ  ,كأيب العباس األصم

ث عنو حدَّ  ,صحابوأكما زاؿ يسمع حٌب ٠بع من  ,كانتفع بصحبتو ,كأيب علي ا٢بافظ ,ادكأيب بكر النجَّ 
 ,كخبلئق ,كأبو بكر البيهقي ,كأبو يعلى ا٣بليلي ,كأبو ذر ا٥بركم ,كأبو الفتح بن أيب الفوارس ,الدارقطِب

                                                           
ا٣بطيب, أبو (, ك ْٖٓ-ُٖٓ/ّ) اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث, يعلى ا٣بليل بن عبد هللا القزكيِب ا٣بليلي, أبومصادر ترٝبتو:  (ُ)

 سَت أعالـ النبالءالذىيب, دمحم بن عبد هللا بن عثماف, (, ك ُُٓ-َٗٓ/ّ) لسالـاتريخ مدينة ابكر أٞبد بن علي بن اثبت, 
, اجلامع لًتمجة أيب عبد هللا احلاكم مازف بن عبد الرٞبن, ,, كالبحصلي(َُْٓ -َُّٗ/ّ) تذكرة احلّفاظ(, كُٕٓ-ُْٕ/ُٕ)

 كغّبىا.
 (.ْٕ)ص احلديثمعرفة علـو ا٢باكم, أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا النيسابورم,  (ِ)
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كأيب عيسى  ,كأيب علي بن النقار الكوُب ,الصراـ كدمحم بن أيب منصور ,ـبن االمااى كقد قرأ القراءات عل
كأيب الوليد حساف بن  ,كأيب سهل الصعلوكي ,بن علي بن أيب ىريرةاكقرأ ا٤بذىب على  ,بكار البغدادم

 ِب ك٫بوٮبا...طككاف يذاكر ا١بعايب كالدارق ,دمحم
إ٠باعيل بن عبد الرٞبن, ا٤بلقَّب بشيخ اإلسبلـ, فكثير, منهم: أبو عثماف الصابوين= تالميذه كأٌما    

كأبو بكر البيهقي= أٞبد بن ا٢بسْب ا٢بافظ, كا٢بافظ مسعود بن علي السجزم, كا٣بليلي= أبو يعلى 
 ا٣بليل بن عبد هللا القزكيِب ا٢بافظ, كغّبىم.

 أعمالُو
بغي, كأكقافو, كتقلَّد من     ّٗٓصب القضاء ُب نىسا سنة )توىلَّ أمر دار السٌنة  مدرسة أيب بكر الصًٌ
 (, كقػيلًٌدى بعدى ذلك قضاءى جيرجاف, لكنَّو امتنع.َّٔأك

 رحالتو

رحل اىل العراؽ سنة إحدل كأربعْب كىو ابن عشرين سنة, كحج ٍب جاؿ ُب خراساف كما كراء النهر     
  بعد سنة ثبلث كأربعْب كثبلٜبائة, ك٠بع ابلببلد من الفي شيخ أك ٫بو ذلك.

 ليت دخلها احلاكمادلدف ا
 (.ّْٖأبزار: )قبل شهر صفر   -ُ
 ( ُب طريقو إىل حجتو الثالثة.ّٕٔ( ُب طريق حجتو األكىل, ك)ُّْأسد آابذ: ) -ِ
ارل: ) -ّ  (.َّٔ( كعاد إليها سنة )ّٗٓ( أقاـ هبا إىل سنة )ّٖٓٓبي
ايدةن على أربعة ( ككلها حاؿ قفولو من رحبلت ا٢بج, كأقاـ فيها ز ّٕٔ( ك)ّْٓ( ك)ُّْبغداد: ) -ْ

 أشهر.
 (.ّٓٓخسرك جرد: ) -ٓ
 ( ُب طريقو إىل حجتو الثالثة.ّٕٔالرم: ) -ٔ
 (.ّّْسىرىٍخس )من خراساف(: ) -ٕ
 (.ِّْطوس: ) -ٖ
 (.ّْٓ( ك)ُّْالكوفة: ) -ٗ

 (.ّّْمرك )من خراساف(: ) -َُ
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 (.ّٕٔ( ك)ّْٓ( ك)ُّْمكَّة ا٤بكٌرمة: ) -ُُ
 (.َّٔنىسا: ) -ُِ
اف: ) -ُّ  (.ُّْٮبىىذى
تنبيو: خطَّأ الباحث مازف بن عبد هللا البحصلي قوؿ أيب يعلى ا٣بليلي إٌف للحاكم رحلتاف إىل ا٢بجاز    

عبارتىو دكف تعقُّب, بينما ا٢باكم ذاتو, ٰبكي عن  -كالذىيب كالسبكي  -, كخطأ نقل ا٤بؤرخْب(ُ)كالعراؽ
 (ِ)نفسو أنَّو ارٙبل إليهما ثبلث ًمرار!

 أاثره ومصنَّفاتو

بلغت تصانيفو قريبا من ٟبس مائة جزء, كاتفق لو من التصانيف ما لعلَّو يبلغ قريبان من ألف جزء, من  
ٚبريج الصحيحْب, كالعلل, كالَباجم, كاألبواب, كالشيوخ, ٍب اجملموعات, مثل: "معرفة علـو ا٢بديث", 

٤بدخل اىل الصحيح", ك"ا٤بستدرؾ على الصحيحْب", ك"اتريخ نيسابور", ككتاب "مزكي االخبار", ك"ا
 ك"كتاب اإلكليل" ك"ا٤بدخل إليو", ك"فضائل اإلماـ الشافعي", كغّب ذلك. 

 منزلتو يف العلم
فهو حافظ كبّب, كلو معرفة اب٢بديث كفهم, كسؤاالتو الدارقطِب كسؤاالت السجزم الرواية,  أمَّا ُب    

ه شاىد على ذلك, كأمَّا ُب  ودة ترتيبو إال افَّ ُب اختياراتو كسياقاتو , فمع حيسن تصنيفو كجالتصنيفإايَّ
كسيأٌب تفصيل القوؿ ُب ذلك إف شاء هللا  -ـ ا٢بديث" غّب موضع انتيقد عليوغضاضة, ففي "معرفة علو 

ـه يقتدل بو, اجلرح والتعديل كأمَّا ُب ستدرؾ" فقد طغى عليو التخليط كالوىم,ػي , كأمَّا "ا٤ب-تعاىل , فهو إما
 راتو على سىنىن أئمة النقد كفيحولو.جرل ُب أقوالو كاختيا

 عقيدتو

: -ككاف صا٢بان عا٤بان  -كيصف أبو عبد هللا ا٢باكم اب٤بيل اىل التشيُّع, فقاؿ إبراىيم بن دمحم األرموم    
ا ًصحاح على شرط البخارم كمسلم, منها: حديث الطّب, كمن كنت  "ٝبع ا٢باكم أحاديث كزعم أَّنَّ

عليو أصحاب ا٢بديث, فلم يلتفتوا اىل قولو". ككاف أبو عبد الرٞبن  مواله فعليّّ مواله, فانكرىا
الشاذايخي يقوؿ: كنا ُب ٦بلس السيد أيب ا٢بسن, فسئل أبو عبد هللا ا٢باكم عن حديث الطّب, فقاؿ: 

                                                           
 .(ِٖٓ/ّ) اإلرشاد يف معرفة علماء احلديثا٣بليل,  (ُ)
 (.ٖٓ)ص اجلامع لًتمجة أيب عبد هللا احلاكمالبحصلي,  (ِ)
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".  كعلَّق الذىيب قائبلن: ٍب تغّبَّ رأم بعد النيب  ال يصحُّ, كلو صحَّ ٤با كاف أحد أفضل من علي 
, كأخرج حديث الطّب ُب "مستدركو", كال ريب أفَّ ُب "ا٤بستدرؾ" أحاديث كثّبة ليست على ا٢باكم

" إبخراجها فيو". ٍبَّ أخذ يدفع عن ا٢بديثْب  شرط الصحة, بل فيو أحاديث موضوعة, شافى "ا٤بستدرؾى
ا ُب مصنَّف, ك٦بموعها ىو يوجب  أف يكوف بقولو إفَّ حديث الطّب لو: "طرؽ كثّبة جدان, قد أفردهتي

 , كأمَّا حديث: "مىن كنتي موالهي...", فلو طرؽ جيًٌدة, كقد أفردتي ذلك أيضان".(ُ)ا٢بديث لو أصل
 كقد رتَّب مناقب الصحابة رضواف هللا عليهم ُب "ا٤بستدرؾ" ترتيبان سينيَّان, كقد افتتح    

, كثلَّث بعثماف (ّ)مر بن ا٣بطَّاب هنع هللا يضر, كثُبَّ بع(ِ)"كتاب معرفة الصحابة" بذكر أيب بكر الصدًٌيق هنع هللا يضر
ييعدُّ ربع  -كتاب معرفة الصحابة  -, كقيل إنَّو مل يذكر معاكية هنع هللا يضر فيو كىو(ٓ), ٍبَّ ربَّع بعليٌو هنع هللا يضر(ْ)هنع هللا يضر

فإنَّو خفيف, كأمر تصحيحو  "ا٤بستدرؾ", ففيو ا٫براؼ ما عن معاكية هنع هللا يضر, كعلى ىذا فإٍف كاف فيو تشيُّع
تلك األحاديث, فذلك مذىبو, كقد عيًلمى فىرطي تساىلو ُب التصحيح, كما عدا ذلك فهو على عقيدة 
أىل السُّنَّة كا١بماعة ُب إثبات الصفات, كىو على قوؿ اإلماـ أٞبد أبفَّ الطائفة ا٤بنصورة ىم أىل 

 . كهللا تعاىل أعلم.(ٔ)انتيًقد عليو من ىذه ا١بهةا٢بديث. كقد أحسنى السبكي تلخيص ترٝبتو كتوجيو ما 
كمن التٌػهىم األخرل: ا٤بيل إىل الكرٌامية, قاؿ الذىيب: "عهدم اب٢باكم ٲبيلي إىل الكرَّاميَّة", كقد أخذ    

ذلك من مدح ا٢باكم إسحاؽى بن ٧بمشاذ الكرَّامي, كأنَّو قد عظَّمى دمحم بن كرٌاـ ُب "اترٱبو", كال يظهر 
ما نقلو الذىيب من ترٝبة دمحم بن كرَّاـ من اتريخ ا٢باكم, كقولو ُب إطناب ا٢باكم ُب كصف ابن ذلك في

٧بمشاذ صواب, ٌٍب إف الكرَّامية قد كسركا منربه كمنعوه ا٣بركج إىل ا٤بسجد, فمكث دىران يصٌلي ُب بيتو! 
بادهتم كاجتهادىم فيها, ال إىل كرجَّح مازف البحصلي أٌف ميل ا٢باكم إىل الكرٌامة كاف منصرفان إىل جهة ع

 عقيدهتم. كهللا أعلم.
 
 

                                                           
 كذا قاؿ, كفيو نظر!  (ُ)
 (.ْٔ/ّ) ادلستدرؾ على الصحيحُت ا٢باكم, (ِ)
 (.ٖٔ/ّ) السابقا٤بصدر  (ّ)
 (.َُُ/ّ) السابقا٤بصدر  (ْ)
 (.ُُٔ/ّ) السابقا٤بصدر  (ٓ)
 (. ُُٕ-ُُٔ/ْ) طبقات الشافعية الكربىالسبكي, عبد الوىَّاب بن علي بن عبد الكاُب,  (ٔ)
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 أقواؿ العلماء يف الثناء عليو

قاؿ عبد الغافر بن إ٠باعيل: أبو عبد هللا ا٢باكم ىو إماـ أىل ا٢بديث ُب عصره, العارؼ بو حق     
: -رهككاف اماـ أىل ا٢بديث ُب عص -معرفتو. كقاؿ ا٢بافظ أبو حاـز العبدكم: ٠بعت ا٢باكم يقوؿ

, كسألت هللا اف يرزقِب حيسن التصنيف, قاؿ أبو عبد الرٞبن السُّلىمي: سألت  شربت ماء زمـز
كلقد ٠بعت مشاٱبنا . الدارقطِب: أيهما أفضل: ابن منده أك ابن البػىيًٌع؟ فقاؿ: ابن البيًٌع أتقني ًحفظان 

مو, كٰبكوف أفَّ مقدمي عصره ... يقدمونو على أنفسهم, ك  يراعوف حق فضلو, كيعرفوف لو يذكركف أايَّ
ه كأحوالو, كمن  ا٢برمة االكيدة. ٍب أطنبى ُب تعظيمو, كقاؿ: ىذه ٝبيىل يسّبة, كىو غيض من فيض ًسّبى

أتمل كبلمو ُب تصانيفو, كتصرفو ُب أماليو, كنظره ُب طرؽ ا٢بديث= أذعنى بفضلو, كاعَبؼى لو اب٤بزيَّة 
ه, كت عجيزه البلحقْب عن بلوغ شأكًه, عاش ٞبيدان كمل ٱبلًٌف ُب كقتو على من تقدَّمىوي, كإتعابو مىن بعدى

 .ًمثلىو
 ووفاتُ 

قاؿ ا٣بليلي: كتوُب سنة ثبلث كأربع مائة قاؿ الذىيب: ىذا كىم ُب كفاتو, قاؿ ا٢بافظ أبو موسى:      
عد, كصلَّى كاف ا٢باكم دخل ا٢بماـ كاغتسل, كخرج فقاؿ: آه. فقيبض ركحو كىو ميتَّزًره مل يلبس قميصىوي ب

 عليو القاضي أبو بكر ا٢بّبم, توُب ا٢باكم ُب صفر سنة ٟبس كأربع مائة رٞبو هللا تعاىل.
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 املطهة انثاٍَ
اتّ "يؼزفح ػهىو احلذَث" وتُاٌ انتؼزَف تكت

 يُهجّ فُّ
 :اثنتاف وفيو مسألتاف 

o "ادلسألة األوىل: التعريف بكتابو "معرفة علـو احلديث 
o ادلسألة الثانية: منهج احلاكم يف تصنيف الكتاب 
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 ادلسألة األوىل
 "معرفة علـو احلديث" التعريف بكتاب 

هج ا٢باكم لنيل درجة ا٤باجستّب بعنواف: "من َُْٖت رسالة إىل جامعة أـي القرل عاـ دًٌمى قي    
ُب كتابو "معرفة علـو ا٢بديث", تقدَّـ هبا الباحث عبد هللا بن سليًٌم بن سبلمة الصاعدم,  مالنيسابور 

رٞبن بن خبلَّد ألَّفو ا٢باكم ُب علـو ا٢بديث بعد كتاب الرامهرمزم= ا٢بسن بن عبد الكتاب ك"ا٤بعرفة"  
اإلسناد, كختمها ابلعرض  ا ابلعايل منابتدأى( نوعان منها, ِٓاحتول ) ( "احملدًٌث الفاصل"َّٔ)ت

ساقة ٙبت  ػي مثلة ا٤بد األكاإلجازة, ٱبتلف عرضو ٥بذه األنواع طوالن كقصران ٕبسب نظر ا٤بؤلًٌف, ككذلك عد
 كلًٌ نوع.

يبدأ بَبٝبة كلًٌ نوع من أنواع علـو ا٢بديث عندىه, ٍبَّ يسوؽ عقب الَبٝبة أمثلتو على ما ترجم,    
معرفة ػ)فقد ال يذكر أسانيد األمثلة ُب بعض األنواع, ك نيده, كىذا ُب الغالب, كإالٌ كيسوؽ األمثلة أبسا

 قدكر كلًٌ أحدو معرفتو كٛبييزه.كغّبه, كقد يًصفي النوع ابلصعوبة, كأنَّو ليس ٗب (اإلخوة كاألخوات
ضل( ذكر كقد يقسم النوع أقسامان تقلُّ أك تكثر ٕبسب ما يعنُّ لو من إعماؿ الفكر, ففي )ا٤بع   

   قسمْب, كُب )علل ا٢بديث( ذكر عشرة أجناس.
ىذا كصفه ٨بتصره للكتاب يتبلئم مع غرض ىذا البحث, كمن أراد االستزادة ففي الرسالة ا٤بذكورة غينية. 

 كهللا تعاىل اعلم.
كفيما يتعلَّق بنسخ الكتاب ا٤بخطوطة كا٤بطبوعة فَباجع ٥با نشرة الدكتور أٞبد بن فارس السلـو    

 ".كتاب "ا٤بعرفةل
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 ادلسألة الثانية
 منهج احلاكم يف كتاب "معرفة علـو احلديث" 

 -كما قالو الصاعدم  -( نوعان من أنواع علـو ا٢بديث, كقد أيًخذى عليوِٓاشتمل الكتاب على )   
 أمراف:

 , فقد أبقى ٝبلةن منها استيدركت عليو.(ُ)عدـ استيعابو أنواع علـو ا٢بديث -ُ
 اسق مباحث الكتاب ُب الطوؿ كالًقصىر.عدـ تن -ِ

كقد بُب كتابو على االختصار كما صرَّح , (ِ)", كمل يرتًٌبكٮبا متضمَّناف ُب كلمة ابن حجر "مل يهذًٌب   
سد حاجة طلبة األخبار ا٤بواظبْب على كتابة اآلاثر, كذلك ُب مواجهة كثرة بذلك, كبْبَّ أف مقصده 

( نوعان من أنواع علـو ِٓكقد ذكر بعد ا٤بقدًٌمة الػ)ناس أبصوؿ السنن, ة قلَّة معرفة الالبدع ُب مقابل
مل يرتًٌبها ترتيبان موضوعيىان, بل ساقها ٕبسب ما عنَّ لو كقت : الًتتيب اجململمن حيث ا٢بديث, ك 
كجعل ستة أنواع فاصبلن بْب  جىعىلى نوعي )ا٤بسلسل كا٤بعنعن( بْب )ا٤بنقطع( ك)ا٤بعضل(,فالتصنيف, 

كأبعدى نوع )زايدات ألفاظ فقهية... ينفرد هبا... كاحد( عن )نوع ة الصحابة( ك)معرفة التابعْب(, )معرف
تجَّ هبم كمل ييسقىطوا( عن )ا١برح األفراد( ك)علل ا٢بديث( , كأقصى )معرفة األئمة(, ك)معرفة من مل ٰبي

 !كالتعديل(
انو, ٍبٌ يسوؽ عقب الَبٝبة ما يريد ذكره من بَبٝبة النوع الذم يريد بيكمن حيث التفصيل, فإنَّو "يبدأ    

أمثلة, من حديث مرفوع أك موقوؼ اك قوؿ أحد من العلماء إبسناده إىل مصدره على طريقة 
 كىذا منهجو ُب الغالب, كقد ٱبرج عن بعض تفاصيلو ُب بعض أنواع علـو ا٢بديث اندران. .(ّ)احملدًٌثْب"

, (ا٤برسل)ك (ا٤بنقطع)ديث ا٤بتداخلة, كما فعل فيما بْب بذكر التماييز بْب علـو ا٢ب كىو يعتِب   
مع  (األقراف)ك ,(ا١برح كالتعديل)مع  (الصحيح كالسقيم), ك(ا٤بعلَّل)ك (الشاذ), ك(ا٤بعضل)ك (ا٤برسل)ك
 .(ْ)كغّبىا (,األكابر عن األصاغر)

                                                           
 كما أشار ىو.  احلافظ اخلطيب البغدادي وأثره يف علـو احلديثدكتورى ٧بمود الطحَّاف ُب كتابو كافقى الباحثي ُب ذلك ال (ُ)
 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي. نشرة د.(, ِّ)ص رنزىة النظر بشرح خنبة الِفكَ ابن حجر العسقبلين,  (ِ)
 مرقـو ابآللة الكاتبة. (.ٕٗ)صالنيسابوري يف كتابو معرفة علـو احلديث  منهج احلاكم ,عبد هللا بن سليًٌم بن سبلمة ,الصاعدم (ّ)
 (.ّٖ)ص السابقا٤بصدر  (ْ)
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)ا٤بسلسل(,  و, مثلترؾ صياغة تعريف نظرم لطائفة من علـو ا٢بديث الٍب عىقىد ٥با تراجم ُب كتاب   
 , ك)التدليس(.(ُ)ك)الناسخ كا٤بنسوخ(

, كذلك تفصيله , كُب موضوع ٕبثنا ىذا قسم ا٤بعضل إىل قسمْب(ِ)قىسىمى كثّبان من األنواع إىل اقساـ   
مىدي عليو, غّب أنَّو قد يفوتو استيفاء ما ذكر من أقساـ, كما ُب )ركاية األقراف( حيث ذكر أنَّو  حسن ٰبي

 (ّ)ة أجناس, كمل يسيق غّب جنسْب!على ثبلث
وجيو طالب العلم كالنصح لو, من مثل البحث ُب عقيدة الراكم, من حيث التوحيد كفيما يتعلَّق بت   

كالتزاـ الشريعة, كالبعد عن البدع كاحملدىاثت, كالنظر ُب سنَّو كاحتمالو لقاء الشيوخ الذين ٰبدًٌث عنهم, 
 .كتدقيق النظر ُب أيصولو, ك٫بو ذلك

عرَّؼ ما عرَّفو من علـو ا٢بديث ُب كتابو كقد  قلَّ ما يصوغ تعريفان ألنواع علـو ا٢بديث, كا٢باكم    
ٗبنطقو ىو, فلم أيثر تعريفان عن أحدو ٩بَّن تقٌدمو, عدا ا٤بعضل, فقد ذكر أفَّ تعريفو كذلك عند ابن 

كمل يذكر لفظو, كال إسناده إليو! ككذلك ا٤بديِب, كمل يبْبًٌ ما إذا كاف يقًصد بذلك التنظّب أك التطبيق, 
نقل تعريف اإلماـ الشافعي للشاذ, لكنو عرَّفو ٗبا ٱبالف تعريف اإلماـ الشافعي, كأحاؿ ُب معرفة أسامي 
احملدًٌثْب على مصنَّف اإلماـ البخارم ُب ذلك, كلعٌلو يقصد "التاريخ الكبّب" كنوَّه بو, كقاؿ ُب ركاية 

ؿ منو إنَّو الذم ٠بَّاه بعض مشاٱبو: ا٤بدبَّج, كعرَّفو ىو, كُب النوع ا٢بادم األقراف ُب ا١بنس األكَّ 
كا٣بمسْب قاؿ إنَّو ذكر فيما تقدَّـ ُب مصنَّفات علي بن ا٤بديِب كتاابن مَبٝبان هبذه الصفة, كذكر أنَّو مل يره 

 قٌط, كحْب ذكر ا٤بعنعن مل يعًرض لذكر اإلماـ مسلم!
 ـ ا٢بديث استدركها عليو ابن الصبلح كغّبه, مثل ا٢بسن, كا٤بنكر, كا٤بعلَّق,كقد ترؾ كثّبان من علو    

  كغّبىا.
 
 
 
 

                                                           
 (.ٖٓ)ص السابقا٤بصدر  (ُ)
 (.ٖٗ)ص السابقا٤بصدر  (ِ)
. د.( نشرة ٖٖٓ-ٕٕٓ)ص عرفة علـو احلديثما٢باكم,  (ّ)  أٞبد فارس السلـو
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 املثحث انثاٍَ
 يف ػهىو احلذَث  احلاكى أثز

 :اثناف  وفيو مطلباف 
 بو من تقعيده وتعريفو: ما قُِبَل وُسلِّم ادلطلب األوؿ 
 القواعد والتعريفات ادلنتقدة عليوادلطلب الثاين : 
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 املطهة األول
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ن بعًدىم الباحثوف ُب علـو ا٢بديث ُب نسبة أكَّليَّة التصنيف )ا٤بفرد( فيها, فمنهم تنازع ا٤بصنفوف كمً    
( أكَّؿ من صنَّف فيها, ككتابو ٢َّٔبسن بن عبد الرٞبن بن خبلَّد الرامهرمزم )تمن عدَّ أاب دمحم ا

"احملدًٌث الفاصل بْب الراكم كالواعي", كمنهم من عدَّ أاب عبد هللا ا٢باكم أك٥َّبم, ُب كتاب "ا٤بعرفة", ذلك 
ا اقتصر على قوانْب الركاية, أمَّا الثاين فجمع إليها أنواعان ع ديدة من علـو ا٢بديث, من أفَّ األكؿ إ٭بَّ

 كجرح كتعديل, كأسامي ككُب ك٫بو ذلك, فهو أمشل كأكمل. ,تصحيح كتعليل
دم أبو بكر أٞبد بن اثبت اا٣بطيب البغد -بعد مستخرج أيب نيعيم على "ا٤بعرفة"–كصنَّف بعدٮبا    

ككتابو "ا٤بعرفة" ُب علـو كمنو تبدأ ا٤بسّبة التأرٱبٌية لتأثّب ا٢باكم  ,(ُ)( كتاب "الكفاية"ّْٔبن علي )ت
اقتبس ا٣بطيب ُب "الكفاية" بضعة نصوص من "معرفة علـو ا٢بديث" للحاكم, لعلَّها ال كقد  ا٢بديث,

على كثرة شيوخ  -, بينما أكثػَّرى عن أيب دمحم ا٢بسن بن عبد الرٞبن بن خبلَّد الرامهرمزم(ِ)تعدك ثبلثة
ضوع كتاب ا٣بطيب كافى قوانْب الركاية, كىو موضوع  , كذلك أفَّ مو -ا٣بطيب, كمقدرتو على االستخراج

 كتاب الرامىهيرميزم.

أي ٍبَّ أيٌب دكر ابن الصبلح, كىو     سيط ٤بصنًٌفي علـو ا٢بديث, فاقتبس من ا٢باكم نوعى و العصر الميبتىدى
 على النوع األكَّؿ, ٍب أتكَّؿ لو ُب النوع الثاين, كقاؿ: كافقو )ا٤بعضل(

فقد   إىل رسوؿ هللا مسنده  صله كىو حديث متَّ  ,موقوفا عليو ع عن التابع حديثان كإذا ركل اتبع التاب
 :ُب نوع )معرفة األفراد( صرَّح ٗبتابعة ا٢باكم. ٍبَّ أتكَّؿ لو, ك (ّ)جعلو ا٢باكم أبو عبد هللا نوعا من ا٤بعضل"

بَبٝبة كما أفرده ا٢باكم أبو لكن أفردتو  ,كقد سبق بياف ا٤بهم من ىذا النوع ُب األنواع الٍب تليو قبلو"   
 .(ْ)عبد هللا"

 كىذا ما صرَّح فيو ابني الصبلح ابلنقل عن ا٢باكم, كما مل يصرًٌح بو:   
 .(ٓ))ا٤بنقطع( حيث جاراه فيو, كساؽ مثالىو عليو   

                                                           
 بْب احملقًٌقْب للكتاب ُب تتمَّة ا٠بو. على اختبلؼو  (ُ)
( على التوايل, األكَّالف ُب أصحًٌ األسانيد, كاألخّب ُب العايل ُُ, ْٓ, ْٓ) معرفة علـو احلديث(, كىي ُب ّْٔ, ّٖٗ, ّٕٗ)ص (ِ)

 كالنازؿ. 
 (.ٗٓ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ّ)
 (.ٖٖ)ص ا٤بصدر السابق (ْ)
 معظم حسْب. نشرة د.( ِٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم, (, ك ٔٓ)ص ا٤بصدر السابق (ٓ)
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 .(ُ)عليو درىج( ساؽ أحدى مثاليو)ا٤بػي    
لكن بدا االحتفاء  مقدمة ابن الصبلح,ُب  مقارًنة ٤با ُب ا٤بصنَّفات التالية ىكذا ظهرت تقريراتوك    

ران بػ"ا٤بعرفة"    :(, كقاؿ فيوُّّٖثر" لطاىر ا١بزائرم )تُب كتاب "توجيو النظر إىل أصوؿ األمتأخًٌ
معرفة علـو "كقفنا على كتاب  (ا٢بديث الضعيف)شرع ُب ا٤ببحث الثالث ُب نى  ا نريد أفٍ كبينما كنٌ "   

 أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا الضيبًٌ  :و ُب ىذا الفنًٌ كإمامتً  دقوً ع على صً مى جػي ا٤ب األجلًٌ للحافظ  "ا٢بديث
من   فرأينا أف نوردى  ,فوجدان فيو فوائد مهمة رائقة ينبغي لطاليب ىذا الفن الوقوؼ عليها ,ا٤بعركؼ اب٢باكم

ساؽ . ٍبَّ (ِ)عليو" ؼه شرً و مي طالع لذلك كأنَّ ػي حٌب يكوف ا٤ب ؛ا ذكر فيوػٌ ٩ب مبحث من مباحثو شيئان  كلًٌ 
 , كقاؿ: الكتاب ملخَّصان 

للحاكم أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا  "ا٤بعرفة ُب أصوؿ ا٢بديث"ىذا آخر ما انتقيناه من كتاب "   
كاقتصران  ,نواعنوع من األ ة ُب كلًٌ ما أكرده فيو من الفوائد ا٤بهمَّ  لَّ كقد أكردان ىنا جي  ,ا٢بافظ النيسابورم

٢باؿ ا٤ببتدئ الذم توخينا  رعايةن  ؛ما ٲبكن االقتصار عليو ت فيها األمثلة على أقلًٌ لٍب تعددَّ ُب ا٤بواضع ا
نا هللا سبحانو ٤با ٰبب قى كفػَّ  ,كافر من ا٤بعرفة هبذا الفن حظّّ أف ٰبصل لو من مطالعة كتابنا ىذا 

 .(ّ)كيرضى"

 

    

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.َْ-ّٗ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم, (, ك ٓٗ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ُ)
 (.َّٗ/ُ) توجيو النظر إىل أصوؿ األثرطاىر ا١بزائرم,  (ِ)
 (.ْٖٕ/ُ) ا٤بصدر السابق (ّ)
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 املطهة انثاٍَ

انمىاػذ وانتؼزَفاخ واأليثهح املُتمذج ػهً 
 احلاكى
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لًٌفت ُب بعض فركعو كانتقاد اختياراتو كقواعده كتعريفاتو= اببه عريض, أي  ابب االعَباض على ا٢باكم   
عبد الغِب بن سعيد األزدم  مصنَّفات, مثل: "األكىاـ الٍب ُب ا٤بدخل أليب عبد هللا ا٢باكم" للحافظ

, (َٕٓ= أيب الفضل دمحم بن طاىر ا٤بقدسي )ت(, ك"شركط األئمة الستة" البن طاىرَْٗ)ت
ك"تلخيص ا٤بستدرؾ" للذىيب,  (,ْٗٓا٣بمسة" للحازمي= أيب بكر دمحم بن موسى )تك"شركط األئمة 

كغّب ستدرؾ ا٢باكم" لرمضاف دمحم علي, مكمن جهود ا٤بعاصرين كذلك كػ"تنبيو الواىم على ما جاء ُب 
منو ما  ذلك, كأمَّا ما كرد ُب غضوف الكتب, فمنو ما كاف ميتًَّجهان إىل تقعيد ا٢باكم كصياغة التعريفات, ك 

 ة, كمن ذلك:كاف متَّجهان إىل ٛبثيلو, كنقد أسانيد ساقىها, ك٫بو ذلك من ا٤بسائل الفرعيَّ 
)اشَباطو للصحيح أف ال يقلَّ عدد الركاة ُب كلًٌ طبقة عن راكيْب اثنْب, كجعلىوي شرطان ملتػىزىمان ُب    

 الصحيحْب, كىو أشدُّ ما انتيًقد عليو(, كمن أقواؿ أىل العلم فيو:
و أكَّالن ٍب ٠بَّاه  -, كلعلَّو ألجل قوؿ ا٢باكم(ْٖٓبكر دمحم بن موسى )ت أيب= ا٢بازميقوؿ      كمل ييسمًٌ

 قد صنَّف رسالتو, ككذلك ابن طاىر من قبلو. كهللا اعلم, فقاؿ: -ُب األخّب
م أال "كذكرتى أفَّ بعضى الناس يزعم أفَّ شرط الشيخْب أيب عبد هللا ا١بعفي, كأيب ا٢بسْب القشّب    

ٱبرجا حديثان ٠بعاه من شيخْب عدلْب, ككٌل كاحد منهما ركاه/ أيضان عن عدلْب كذلك إىل اف يتَّصل 
ا٢بديث على ىذا القانوف برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, كمل ٱبرجا حديثان مل ييعرىؼ إاٌل من جهةو كاحدة, أك مل يركًه إال 

 راكو كاحد كإف كاف ثقة.
. ٍبَّ (ُ) تعاىل أفَّ ىذا قوؿ من يستطرؼ أطراؼ اآلاثر, كمل يىًلج تيَّار األخبار, ..."فاعلم كفَّقكى هللا   

  نقل قوؿ ا٢باكم كانتقده بقولو: "كمل ييصب ُب قسمو من ىذه األقساـ...".
 : (َٕٓ= أيب الفضل دمحم بن طاىر )تا٤بقدسيقوؿ ك    
حيحْب ُب ا٤بدخل, بل قرَّر أفَّ للحاكم الكثّب انتقد ابن طاىر ما قٌعده ا٢باكم ُب شركط صاحيب الص   

 من القواعد الٍب أسَّسها ٩بٌا ىو منتقض ال أصل لو: 
كا٢باكم  ,و قاؿ ذلكقل عن كاحد منهما أنَّ كال ني  ,"ا١بواب أف البخارم كمسلما مل يشرطا ىذا الشرط    
ُب   ف موجودان حسن لو كا و شرطه نَّ إ ,مرمعى كلى  ,٥بما ىذا الشرط على ما ظنٌ  طى رى كشى  ,ر ىذا التقديرقدَّ 

..." كذكر أمثلةن  ُب الكتابْب ٝبيعان  (ِ)نتقضةن سها ا٢باكم مي  كجدان ىذه القاعدة الٍب أسَّ أانَّ  إالٌ  ,يهماكتابى 
                                                           

 كما بعدىا(. ّّ)ص شروط األئمة اخلمسة, أبو بكر دمحم بن موسىا٢بازمي,  (ُ)
 .اتريخ مدينة دمشق)منتقصة( اب٤بهملة, كا٤بثبت من  :ا٤بطبوعةُب  (ِ)
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اقتصران منها على ىذا القدر لُيعَلم أفَّ القاعدة اليت أسَّسها منتقضة ال تنقض مقالة ا٢باكم, ٍبَّ قاؿ: "
عْب كأتباعهم كٗبن ركل عنهم إىل عصر الشيخْب, ألرىب كلو اشتغلنا بنقض ىذا الواحد ُب التابأصل ذلا, 

ال يفيد فائدة, ولو يف سائر كتبو مثل إاٌل أفَّ االشتغاؿ بنقض كبلـ ا٢باكم , على كتابو ا٤بدخل أٝبع
 .(ُ)عفا هللا عنا كعنو"ىذا الكثَت. 

 كمنو قوؿ ابن حجر:   
ًمًن اثنىًْب عًن اثنىًْب , ... كليس شرطان للصحيح, ًخبلفان ٤بن  "كالثَّاًلثي : العىزيزي كىيو : أىٍف ال يىركيىوي أقلُّ    

زعمو, كىو أىبو علي ا١بيػٌبائي من ا٤بعتزلة, كًإليو يومئ كبلـ ا٢باكم أيب عبد هللا ُب "علـو ا٢بديث", حيثي 
, ٍبَّ يتداكىلىوي أىلي ا٢بديًث قاؿ : الصحيحي أىٍف يىركيىوي الصحايبُّ الزاًئلي عنوي اسمي ا١بهالة؛ أبىٍف يكوفى لوي راكايفً 

 .(ِ)ًإىل كىقتنا, كالشهادًة على الشهادة"
كانتيقد على ا٢باكم أنواع ايخرل من علـو ا٢بديث, ُب تقعيده, كتعريفو, أك ُب ٛبثيلو كتقسيمو, كمن    

 ذلك:
 )التصحيح(   
ُب التطبيق! يقوؿ ابن  فهو ُب التقعيد قد شدَّد أمر التصحيح, كصعَّب شرطىو, غّب أنَّو نقض ىذا   

 الصبلح:
 . (ّ)"كىو كاسع ا٣بىٍطًو ُب شرط الصحيح, متساىل ُب القضاء بو"   
 )أقساـ الصحيح(   
 اعَبض ابن حجر على أقساـ الصحيح عند ا٢باكم:   
ُب كتاب "ا٤بدخل اىل معرفة اإلكليل", ككل من ىذه  الن وَّ طى مي  "ىذا حاصل ما ذكره ا٢باكم مبسوطان    

كاجملد ابن األثّب ُب مقدمة   -فْبمن ا٤بصنًٌ  ٝباعةن  مدخوؿ, كلوال أفَّ  "ا٤بدخل" ذكرىا ُب ىذا األقساـ الٍب
ىل تقليد إكاسَبكاحهم  ,ة اىتمامهم ٗبعرفة ىذا الشأفلقلَّ  ؛وا كبلمو فيها ابلقبوؿتلقَّ  -"جامع األصوؿ"

                                                           
إبسناده ُب  بن ا٢بسن بن ىبة هللا , أبو القاسم علي( كنقلو ابن عساكرِّ-ِِ)ص شروط األئمة الستةا٤بقدسي, دمحم بن طاىر,  (ُ)

 (.ِِٖ-ُِٖ/ّٓ) اتريخ مدينة دمشق
 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي. نشرة د.(. ُٓ-َٓ)صنزىة النظر بشرح خنبة الِفَكر ابن حجر العسقبلين,  (ِ)
 (.ِِ)ص = علـو احلديثادلقدمةابن الصبلح,  (ّ)
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ِب اللبيب غٍ ة تػي و خاصٌ يتى حكا فإفَّ  ؛ب كبلمو ُب ىذاعن تعقُّ  ألعرضتي  =ـ دكف البحث كالنظرا٤بتقدًٌ 
 .(ُ)ب"ا٢باذؽ عن التعقُّ 

 )من ليس لو إال راكو كاحد(   
 .(ِ)خطَّأ ابني الصبلح ما ذكره ا٢باكم ُب "ا٤بدخل" من شرط الصحيح   
 )ا٤بوقوؼ(   
 كاف أصحاب رسوؿ هللا "ف ابني الصبلح ا٢باكمى ُب قولو بوقف حديث ا٤بغّبة بن شعبة هنع هللا يضر: خالى    

 .(ّ)"يقرعوف اببو ابألظافّب
 )ا٤بنقطع(   
 قاؿ ابن الصبلح:   
"إذا قيل ُب اإلسناد: فبلف عن رجل, أك عن شيخ عن فبلف, أك ٫بو ذلك؛ فالذم ذكره ا٢باكم ُب    

"معرفة علـو ا٢بديث" أنَّو ال يسمى مرسبلن, بل منقطعان, كىو ُب بعض ا٤بصنَّفات ا٤بعتربة ُب أصوؿ الفقو 
 .(ْ)د من أنواع ا٤برسل. كهللا أعلم")!( معدك 

 كأيضان:
كىذا ا٤بذىب فرع ٤بذىب من ال يسمي ا٤بنقطع قبل الوصوؿ اىل التابعي مرسبلن, كا٤بشهور  "...   

 .(ٓ)التسوية بْب التابعْب ُب اسم اإلرساؿ, كما تقدـ. كهللا أعلم"
 )العلو(   
عىدُّ من العيلوًٌ ا٤بطلوب أصبلن ال يػي  غلَّطىوي ُب إيهاـ أف القرب من رسوؿ هللا    

(ٔ). 
 (ٕ) )ذكر تقصّبه ُب بياف معرفة العلو كتفصيلو(

 )ا٤بدبج من ركاية األقراف(

                                                           
(1)

 (.ّٕٔ/ُ) حابن الصالمقدمة النكت على ابن حجر العسقبلين,  

 (.َِّ)ص = علـو احلديثادلقدمةابن الصبلح,  (ِ)
 (.ْٗ)ص السابقا٤بصدر  (ّ)
 (.ّٓ)ص ا٤بصدر السابق (ْ)
 ا٤بصدر نفسو. (ٓ)
 (.ِٕٓ)ص السابقا٤بصدر  (ٔ)
 (.ِِٔ)ص السابقا٤بصدر  (ٕ)
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 قاؿ ابن الصبلح:   
ا٤بتقاربوف ُب السنًٌ كاإلسناد, كرٌٗبا اكتفي ا٢باكم فيو ابلتقارب ُب اإلسناد, كإٍف مل يوجد  :مىي "كى    

كم ُب ىذا ركاية أٞبد بن حنبل عن عبد الرزاؽ, كركاية عبد الرزاؽ عن التقارب ُب السنًٌ... كذكر ا٢با 
 .(ُ)أٞبد كقاؿ: "كليس ىذا ٗبىػٍرضٌي"

 )ا٤بوقوؼ(: 
 :على تعريفو للموقوؼ ابن حجرض اعَب    
مل يوافقو  , كىو شرطه "تنبيو: شرط ا٢باكم ُب ا٤بوقوؼ أف يكوف إسناده غّب منقطع إىل الصحايب    

 .(ِ) أعلم". كهللاعليو أحد
  :-بقطع النظر عن الراجح فيو بوجو العمـو -()الشاذ    
, كقاؿ ابن (ّ)الصبلح تعريف ا٢باكم للشاذ, كذكر ما يىرًدي عليو من أفراد الصحيحْب استشكل ابني    

 حجر:
ميشاحَّةى كال  "مثَّل ا٢باكمي للشاذًٌ ٗبثاؿ يٌتجو عليو من االعَباض أشٌد ٩بٌا اعَبض بو على ا٤بصنف...,   

 .(ْ). كهللا أعلم"فاألليق يف حد الشاذِّ: ما عرَّؼ بو الشافعيُب التسمية, كُب ا١بملة 
 كأمَّا ما كاف من قبيل التمثيل كالتقسيم, فمنو:   
)مىن أدرؾ العشرة ك (ٕ) )أكؿ الصحابة مهنع هللا يضر إسبلمان(ك (ٔ))ا٤بسلسل(ك (ٓ))من ليس لو إال راكو كاحد(   

م ك (ٗ))عدَّ بعض الصحابة ُب التابعْب(ك (ٖ)ْب(من التابع )خالفو ُب عدد بِب سّبين, فقاؿ ا٢باكم إَّنَّ

                                                           
 (.َّٗ)ص السابقا٤بصدر  (ُ)
 (.ُِٓ/ُ) ابن الصالحمقدمة النكت على ابن حجر العسقبلين,  (ِ)
 (.ٕٔ)ص = علـو احلديثقدمةادل, ابن الصبلح (ّ)
 (.ُٕٔ-َٕٔ/ِ) ابن الصالحمقدمة النكت على ابن جر العسقبلين,  (ْ)
 (, كقد كجدتو كما قاؿ ابن الصبلح ُب بعض مىن ذكر ا٢باكم.ِِّ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ٓ)
 (.ِٕٓ)ص السابقا٤بصدر  (ٔ)
 (.ََّ-ِٗٗ)ص السابقا٤بصدر  (ٕ)
 (.َّّ)ص السابقا٤بصدر  (ٖ)
 (.َّٔ)ص السابقا٤بصدر  (ٗ)
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)معرفة من مل يرك عنو إال راك كاحد من الصحابة كالتابعْب ك (ُ)(كرجَّح ابن الصبلح كوَّنم ستةٟبسة, 
 .(ّ))التدليس(ك (ِ)فمن بعدىم مهنع هللا يضر(

االنتقادات ا٤بتوجهة إىل ا٢باكم ُب تقعيد اك ٛبثيل علـو ا٢بديث, كمل أقصد من  سىٍوقيوي ىذا ما هتيَّأ يل    
عان من البحوث على أفَّ ىذا البحث ليس ًبدٍ  االستيعاب كفيما ذكرتي غنية إف شاء هللا تعاىل, كشاىده 

 . كهللا تعاىل أعلم.رٞبو هللا تعاىل بو ا٢باكم جاءالناقدة ٤با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُِّ-َُّ)ص السابقا٤بصدر  (ُ)
 (.ُّٗ)ص السابقا٤بصدر  (ِ)
 (.ِِٔ/ِ) ابن الصالحمقدمة النكت على ابن حجر العسقبلين,  (ّ)
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 انفصم األول
  ويف تطثُماخ يف انهغح, تؼزَف املؼضم 

َ
ٍ ي

 
 
 تمذ

َ
  ؼُاِ يف ألم, وػاللتّ مبيٍ األئًح و احلاكى

 انهغح
 وفيو مباحُث ثالثة:

 ادلبحث األوؿ: معاين وإطالقات اإلعضاؿ يف اللغة 
 :ادلتقدِّمُت يف تطبيقاتاإلعضاؿ  اتإطالقادلبحث الثاين  
 صلو يف اللغةأب ادلبحث الثالث: عالقة ادلعضل عند ادلتقدِّمُت 

 احلاكم عند َمن تقدَّـاخلالصة وصياغة تعريف جامع للمعضل 
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 املثحث األول

 يؼاٍَ وإطاللاخ اإلػضال يف انهغح 
 وفيو مطلباف اثناف:  

 عرض أقواؿ أئمَّة اللغةطلب األوؿادل : 
 ربليل األقواؿطلب الثاينادل : 
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 مدخل

, كمل ل اللغة من األٮبيَّة ٗبكاف؛ فإفَّ القـو كانوا عرابن أصُب  مدلوالت أ٠باء علـو ا٢بديثإف معرفة    
أعِب أئمة  -كنة ىؤالء األئمةلتأٌب من فراغ, بل ىي دليل على مي  دالليَّة اللفظيةتكن ىذه الثركة ال

اثرة قضية االصطبلح ال ٰبتملها ىذا ا٢بيًٌز من البحث, فإفَّ تعريف االصطبلح ال كإ ُب اللغة, -ا٢بديث
 عن عبارةٲبثًٌلي عمل أئمة ا٢بديث ُب تسمية علـو ا٢بديث كأجناسو, فاالصطبلح ُب تعريفو القدًن: "

 إىل لغومٌو  معُبن  من اللفظ كإخراج ,األكؿ موضعو عن ينقل ,ما ابسمو  الشيء تسمية على قوـو  فاؽاتًٌ 
, متَّفق عليو (ُ)"بينهما ٤بناسبة ,آخرى  , كُب تعريفو ا١بديد: "لفظه منقوؿ من معناه اللغوم إىل معُبن آخرى

كتصرُّؼ ا٤بتواضعْب  , فجعل لو أركاانن ثبلثة: اللفظيَّة, كنقل ا٤بعُب, كاالتًٌفاؽ.(ِ)بْب طائفةو ٨بصوصة"
 =عمَّا ىي عليو ُب مبدئها كنقلها ل اللفظةبتغيّب أص -إف سلَّمنا بلفظ االصطبلح -على االصطبلح

ؽ أك تغيّب طفيف, بتقييد إطبل -لو حصل -ليس ابلكبّب ٕبيث ٰبيلها عن معناىا ابلكلًٌيَّة, بل ىو
, بل إفَّ كضع األئمة ا٤بتقدًٌمْب تعريفان لعلمو من علـو ا٢بديث مل يكن ٚبصيص عمـو أك بنحو ذلك...

 .(ُ)صة, كليس ىذا البحثي موضعى اإلفاضة ُب ذكرىايقعي إالٌ اندران, كألسبابو ٨بصو 
عدة, ٲبكن  فركعان حل البحث: فقد تنوعت معاين اإلعضاؿ ُب اللغة ٗبا ذكره أئمتها ٗب كفيما ٱبتصُّ    

متفرَّعةن من أصلو كاحدو  إرجاعها ُب ا١بملة إىل ثبلثة معافو أصليَّة تلمُّ شتات استعماالهتا ُب اللغة,
 بلـ عليها قسمْب, ٮبا مطلبا ىذا ا٤ببحث:كسأقسم الك صحيح,

 : عرض أقواؿ أئمَّة اللغةادلطلب األوؿ
 : ٙبليل األقواؿادلطلب الثاين

 
 
 
 
 

                                                           
 (.ْْ)ص التعريفاتا١برجاين, علي بن دمحم,  (ُ)
 (.ُْ) ائق وضع ادلصطلحات يف العربّيةعلم ادلصطلح وطر خسارة, ٩بدكح دمحم,  (ِ)
 )ٕبث ٨بطوط(. ,ادلصطلحات اليت احتاجت للتعريف النظري يف عصر الرواية األوَّؿ, أسباب ذلك وآاثرُهإدريس العبد, ينظر:  (ّ)
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 طهة األولامل

ح انهغح 
 
  ػزض ألىال أئً
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 ادلطلب األوؿ
  عرض أقواؿ أئمَّة اللغة 

 (:ُٕٓا٣بليل بن أٞبد )ت ,للفراىيدم (ِ)ا٤بنسوب (ُ)ُب كتاب "العْب"جاء    
اؿ: إذا أعػػػٓب األطبػػػاءى, كأعضػػػلىهم فلػػػم يقومػػػوا بػػػو, كأمػػػر معضػػػل: يغلًػػػبي النػػػاسى أف يقومػػػوا "كداء عضػػػ   

 بو".
 (:ِِْا٥بركم )ت سبلـ بنالقاسم أبو عبيد كقاؿ    
 صػػاحبو لػػو يقػػـو ال الػػذم الشػػديد األمػػر :كىػػو ,ضػػاؿالعي  مػػن ىػػو .يب أعضػػل :قولػػو :األمػػوم قػػاؿ"   

 وبعضيػ فخػرج الولػدي  بى ًشػنى  إذا ,تعضػيبلن  ا٤بػرأةي  لتعضَّػ قػد :ؿكيقػا ,لمعًضػ فهػو ,األمر أعضل قد :يقاؿ
 :اإلعضاؿ على ىذا ٰبمل عبيدة أبو ككاف .ضان معَبً  فبقي ,بعض ٱبرج كمل
  ,بو أقـو ال معضبل أمران  يب أنزلوا فيقوؿ منو كيراه األمر ُب الف  

 :الرمة ذك كقاؿ
 .(ّ)"االعض موجبة هللا أبمر          صافو حى  ٤بؤمنة أقذؼ كمل

 (ِّٖ)ت (ْ)أبػو بكػر دمحم بػن القاسػم  ,ابػن األنبػارم كُب أكائل مىن علمتي من ا٤بصنًٌفْب ُب اللغة ٝبىىػعى    
 :شىتاتى فركع ىذه ا٤بادة )العْب كالضاد كالبلـ( فقاؿ

 "كقو٥بييٍم: جاءى فبلفه ٗبيٍعًضلىةو:   
ال يُػْهَتَدى ِلِمْثِلها, وال يْوَقُف على جواهبا, وكلمة عظيمة قاؿ أبو بكر: معناهي جاء ٖبصلىةو شديدةو,    

, كميٍعًضله, إذا كافى شديدان ال ييهتدل ًلدكائًًو, كال يوقىفي على عبلجًو...  ًمٍن قوًؿ العرب: داءه عيضاؿه
لىةه, إذا نىًشبى كىلىديىا فػىلىٍم ٱبىٍري  له كمىعىضًٌ ىٍرأىةي تػىٍعضيبلن, فهيى ميعىضًٌ

ٍج, كيقاؿ: جيش كييقاؿ: قد عىضَّلىًت ا٤ب

                                                           
 .(ِٖٕ/ُ) )ابب العْب كالضاد كالبلـ معهما( )عضل( العُتالفراىيدم, ا٣بليل بن أٞبد,  (ُ)
(: "كُب الكتاب ّْٕك ّّٓك ّْٔ/ُ) مقاييس اللغةكلٌية النسبة! قاؿ ابن فارس ُب   نسبة كيلًٌها, كلكن أشكُّ ُبال أيشكًٌك ُب ال (ِ)

 (:َِٗ/ُ) ربرير ألفاظ التنبيو(, كقاؿ النوكم ُب ِٖك ٕ/ُ) هتذيب اللغةاألزىرم, وب إىل ا٣بليل...". كينظر كذلك: ا٤بنس
كإ٭با ىو من ٝبع الليث عن ا٣بليل". كإذا كاف األمر كما يقوؿ النوكم فإفَّ ذلك ال يضرُّ  ,ل"كرأيت ُب "العْب" الكتاب ا٤بنسوب إىل ا٣بلي

 نسبة الكتاب, فغالب مادَّتو للخليل, ككذلك فكرتو, فالتجوُّز ُب نسبتو ال حرج فيو. كهللا تعاىل اعلم.
 (.ِِٖ/ّ) غريب احلديثأبو عبيد, القاسم بن سبلـ ا٥بركم,  (ّ)
(, فلّباجع ُٖٓ-ُْٖ/ُ) هتذيب اآلاثر/ مسند ابن عباسقد سبقو إىل ذلك ُب  أيب جعفر دمحم بن جرير ,وي قوؿي الطربمقد تقدَّمى  (ْ)

 فإنٌو رائق, لكنو ُب فركع ا٤بادة ال ُب أيصو٥با, كليس ميصنَّفان ٨بتصَّان ابللغة.
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معٌضل بو الفضاء: إذا ضاؽ بو الفضاء, فلم يقًدر على نفوذه منو..., كيقاؿ: فبلف عضلة من العيضىًل: 
. يقاؿ: قد أعضىلى يبى القوـي: إذا اشتدَّ أمريىم عليَّ,...كيقاؿ: رجله عًضله: ال يُهتدى دلكرِهإذا كاف داىيةن 

عىٍضبلن, إذا حبستيها عن التَّزكيج,  (ُ)ا٤برأىةى, أٍعضيليهىا, ]كأٍعًضليها[ إذا كاف قومَّ العضىل,... كيقاؿ: عىضىٍلتي 
 .(ِ)..."[ِِّ]سورةالبقرة: فبل تػىٍعضيليوىينَّ أف يػىٍنًكٍحنى أىزكاجىهينَّ  :كطوَّلتي عليها الًعدَّة, قاؿ هللا 

سػػأيثبتي مػػا مل يىػػرًد ُب النقػػل عنػػو , تتميمػػان لقولػػوعامَّػػة ىػػذه العبػػارات مػػن تػػبل ابػػن األنبػػارمَّ, ك  رىدَّدكقػػد    
 آنفان:

 (:َّٕأبو منصور دمحم بن أٞبد )ت ,قاؿ األزىرمُّ     
ـي بو"  . (ّ)"كاألمر ا٤بعضل: الَّذم قد أعيا صاحبو القيا

 (:ّّٗإ٠باعيل بن ٞبٌاد )ت ,ا١بوىرم كقاؿ
 .   (ْ)"كعضَّلًت األرضي أبىلها: غصَّت"

( ٗبا ىػو مػن موضػوع كتابػو: اآلاثر َٔٔلسعادات ا٤ببارؾ بن دمحم )تكاعتُب ابن األثّب ا١بزرم, أبو ا   
, فذكر أكَّالن األصل الذم اسػتنبطو ٝبعػان ٤بفػردات البػاب, الٍب كردت فيها لفظة من ألفاظ مادة )عضل(

   فقاؿ:
 منػػو ", ٍبَّ عػػدَّ ا٢بيػػل فيػػو عليػػك ضػػاقت إذا اآلمػػر يب أعضػػل يقػػاؿ والشػػدة ادلنػػع :العضػػل وأصػػل"   

 كفسَّػره بضػيقً  .(ٓ)"أمػّب هبػم يرضى كال ,أبمّبو  وفيرضى  ال ؛الكوفة أىل يب أعضل قد" : مرع حديث
 ٥بػا لػيس معضػلة كػل مػن ابهلل أعػوذ" :اآلخر حديثو كذلك  منوعدَّ ك  ,مداراهتم وبةكصع أمرىم ُب ا٢بيل

 كقػد  معاكيػة حػديث منػوعدَّ ك  ,ا٤بخارج الضيقة ا٣بطة أك الصعبة ا٤بسألة كفٌسره إبرادتو ".حسن أبو
 علػػػى تلقيىػػػأي  لػػػو" :الشػػػعيبًٌ  أثػىػػػرى  عػػػدَّ كػػػذلكك  .(ٔ)"حسػػػن ابأ كال معضػػػلة :فقػػػاؿ مشػػػكلة مسػػػألة جاءتػػػو

                                                           
 ليست ُب طبعة دار الرشيد. (ُ)
ط/ مؤسسة الرسالة,  ّٓٗبرقم:  (ّْٓ-ِْٓ/ُ) الزَّاىر يف معاين كلمات النَّاسابن األنبارم, أبو بكر دمحم بن القاسم,  (ِ)

 ك٠بَّاه )الزاىر( حسب. ,دار الرشيد ( ُب ط/ُٔٓ-َٔٓ/ُك)
 .البلـ, )كلعلَّو ينقلو عن الليث(( مادة العْب كالضاد ك َِّ/ُ) هتذيب اللُّغةِ األزىرم, أبو منصور دمحم بن أٞبد,  (ّ)
 (.ُْٕ, )ص(عضل)مادَّة:  حاحالصّ ل بن ٞبَّاد, ا١بوىرم, إ٠باعي (ْ)
 بنحوه. (ٕٗ/ّ) ادلعرفة والتاريخالفسوم, يعقوب بن سفياف,  (ٓ)
 .كأنَّو يتمثَّلي بقوؿ عمر  (ٔ)
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 قػػد عبػػدؾ إف رب اي :فقػػاال ,كػػْباب٤بلى  فأعضػػلت" ذكػػر حػػديثك  .(ُ)"هبػػم ألعضػػلت  دمحم أصػػحاب
 كهبػا" :لػو قػاؿ ,العػراؽ إىل ا٣بػركج  عمػر أراد ٤بػا كعػب أثػىػرى ك  ,(ِ)"نكتبهػا كيػف تػدرم ال مقالة قاؿ

 .(ّ)..."هافعضلتى  امرأة كزكجتي " :بوهأ لو قاؿكقد  عمر ابن كذكر أثر ",العضاؿ الداء
 (:ُُٕدمحم بن مكـر )ت ,كقاؿ ابن منظور    
ػػػػدَّة   , يقػػػػاؿ: أعضػػػػل يب األمػػػػر, إذا ضػػػػاقت عليػػػػك فيػػػػو ا٢بًيىػػػػلي, كأعضػػػػلو (ْ)"كأصػػػػلي العضػػػػل: ا٤بنػػػػع كالشًٌ

:غىلىبىوي...كحى   ٍلفة عضاؿ: شديدة غّبي ذات مثنويَّة, ... األمري
, (ٓ)كعضػػػػل يب االمػػػػر, كأعضػػػػل يب, كأعضػػػػلِب: اشػػػػتدَّ, كغىليػػػػظى  وأمػػػػٌر معضػػػػل: ال يُػْهتَػػػػَدى , كاسػػػػتغلىقى

 .(ٕ)", كا٤بعضبلت: الٌشدائًدي...(ٔ)ِلَوْجِهوِ 
ا إذا نشب كلديىا ُب ك     هيٍل خركجيوي.رًٞبها فػىلىٍم يسٍ ذكر عىضل ا٤برأًة من قبًل كليًٌها, كإعضا٥بى

 ( كلَّ مشكلو معضبلن:ِْٕكجعل الثعليب, أبو إسحاؽ أٞبد بن دمحم النيسابورم )ت
 .عباس ابن إال هبا قاـ ما أقضية عضل كردت لقد :طاككس قاؿ"    
  :الشافعي قوؿ كمنو ,معضل العرب عند مشكل ككل    

 .(ٖ)"ابلنظر حقائقها كشفت              عِب بعدف ا٤بعضبلت إذا
 (:َُِٓكقاؿ دمحم مرتضى الزَّبيدم )ت      
هاـ    ل من السًٌ  .(ٗ): اٌلذم يلتوم إذا ريميى بو..."-كميحىدًٌث  -"... كا٤بعىضًٌ

                                                           
بقولو: "أراد أَّنم يضيقوف اب١بواب عنها ذرعان إلشكا٥با".  (َُّ/ُ) هتذيب اللغةكيركل: )عضَّلت هبم(, كقد شرحو األزىرم ُب   (ُ)

 .(ّٗٔ/ِٓ) اتريخ مدينة دمشقكاألثر خرَّجو ابن عساكر إبسناده ُب 
 .(ِْٗٗ) ادلعجم األوسطالطرباين, سليماف بن أٞبد,  (ِ)
 ( ابختصار كتصرُّؼ.ِْٓ/ّ) النهاية يف غريب األثرابن األثّب,  (ّ)
 .(ُ/َّ( )عضل)ماٌدة  ,اتج العروسكقالو الزَّبًٍيًدمُّ ُب  (ْ)
(: "كعضل يب األمر, كأعضل يب: إذا غلظ كاشتدَّ, كمنو قو٥بيم: أمره َْٗ/ِ) مجهرة اللغة ُببو بكر دمحم بن ا٢بسن أ ,قاؿ ابن دريد (ٓ)

 عىضيله".
 حاح" بكسر الضَّاد!"الصٌ  أصلوت ُب طبعة دار ا٤بعرفة لػ(. كقد ضيًبطى ّْٖ)ص سلتار الصحاحالرازم,  كانظر (ٔ)
,  ينظر (ٕ)  (.َْٖ-ْٕٕ/ُّ) العربلساف ابن منظور, دمحم بن مكـر
 (.ُٕٗ/ِ) تفسَت الثعليب, أبو إسحاؽ أٞبد بن دمحم النيسابورمالثعليب,  (ٖ)
 (.ِّٖ-ُِٖ/ّ()ِِْ)ت غريب احلديث ,ابن سبلـ ( ُب ماٌدة )عضل(, كيينظرٓ/َّ) اتج العروسالزبيدم,  (ٗ)
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ُب شػػػرحو " طبقػػػات فحػػػوؿ الشػػػعراء" البػػػن  -رٞبػػػو هللا –كقػػػاؿ العبلٌمػػػة األديػػػب ٧بمػػػود دمحم شػػػاكر    
 (, شرحان لقوؿ ابن سبلـ:ُِّسبلٌـ )ت

ػا "... كليس ييٍشكً  يوىلَّػدكف, كإ٭بَّ
هبػم  عضَّػلَ لي على أىًل العلم زايدةي الرُّكاًة, كال ما كضػعوا, كال مػا كضػعى ا٤ب

أف يقػػػػوؿ الرجػػػػلي مػػػػن أىػػػػل الباديػػػػة ًمػػػػٍن كىلىػػػػًد الشػػػػعراًء, أك الرجػػػػل لػػػػيس مػػػػن كلػػػػدىم, فيشػػػػكل بعػػػػض 
 اإلشكاؿ". فقاؿ:

يىػػػلي, فهػػػو معضػػػل ال ييهتػػػدل "عضػػػل بػػػو األمػػػر, كأعضػػػل بػػػو, كأعضػػػلو: اشػػػتدَّ كاسػػػتغلق كضػػػاقت بػػػو ا٢بً 
 .  (ُ)لوجهو"

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

اؿ لو أيضان: ا٤بشكل...". كقاؿ األجهورم ُب حاشيتو عليو (: "كيقُْٓقاؿ دمحم بن عبد الباقي الزرقاين, ُب شرحو على البيقونيَّة )صك 
 كمل يذكر شاىده من اللغة على ما ذىب إليو. (: "فهو مأخوذ من أعضلى عليَّ االمري أٍشكىلى...".ُٓٓ)ص

 .(ُا٢باشية برقم )حاشية احملقًٌق, (, ْٕ/ُ) فحوؿ الشعراءطبقات ابن سبلـ, دمحم بن سبلـ ا١بمحي,  (ٕ)
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 املطهة انثاٍَ

 حتهُم األلىال 
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 ادلطلب الثاين
 ربليل األقواؿ 

 معاين جذر مادَّة )عضل( تدكر حوؿ األنواع التالية:فركع قوؿ ا٤بتقدًٌمة ٪بد ابلرجوع إىل النُّ 
 شدة كالتواء ُب األمر. .ُ
 .(ُ)ا٤بنع .ِ
 ما ال ييهتدل لوجهو. .ّ

 فيما يتعلَّق ابلفركع, كأمَّا ٝباع أصلها, فقد قيل فيو أقواؿ ثبلثة: ىذا
 (:ّٓٗقاؿ ابن فارس= أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس )ت    
 ُب األمر...كاألمػر ا٤بعضػل: شػدٍَّة والتِػواء"عضل: العْب كالٌضاد كالبلـ, أصل كاحد صحيح يدؿُّ علػى   

ػػػػػديد الػػػػػذم  ػػػػػوي.كىػػػػػو الشَّ مػػػػػا أيتينػػػػػا خػػػػػرب فػػػػػبلف إال  ٍبٌ قػػػػػاؿ: "قػػػػػاؿ الفػػػػػرَّاء: ... "ييعيػػػػػي إصػػػػػبلحيوي كتداريكي
, كعػدـ االىتػداء مػن -كما مرَّ ُب تعضل ا١بنْب  -كىو كذلك؛ فإفَّ ا٤بنع حاصل من االلتواء .(ِ)"معضبلن 

شدَّة االستغبلؽ, فبل ريب ُب ٝبع ىذا األصل فركع مادة )عضل(. كاختار غّب ابن فػارس أصػوالن أيخػرل 
 :  (ِْٕ)ت النيسابورم إبراىيم بن دمحم بن أٞبد إسحاؽ أبو ليبثعللماٌدة, فقاؿ ال

 فػبل عبلجػو ضػاؽ إذا عضػاؿ ذا كيقاؿ ... كالشاة ا٤برأة عضلت يقاؿ والشدة الضيق :العضل كأصل"
 .(ّ)"كضاؽ اشتد إذا األمر عضل كيقاؿ يطاؽ

 (:  َٔٔ)ت ا١بزرم دمحم بن ا٤ببارؾ السعادات أبوكقاؿ ابن األثّب, 
 .(ْ)"ا٢بيل فيو عليك ضاقت إذا اآلمر يب أعضل يقاؿ, والشدة ادلنع ضلالع وأصل

   ...".ٍب قاؿ: "كا٤بعضبلت: الشَّدائد   
 , كاختلفوا ُب ميبلزًمو:الشدَّةفاتفق مستنبطوا أصل اإلعضاؿ على معُب    
 , االلتواءفجىعىلىو ابن فارس:    

                                                           
 الضيق راجعه إليو كما ُب تعضُّل ا١بنْب كالبيضة. كهللا تعاىل أعلم.كلعلَّ  (ُ)
ابب العْب كالضاد كما يثلثهما )عضل(. كذكر ذلك أكثر ذلك علماء اللغة ٩بن  ,(ّْٓ/ْ) مقاييس اللغةابن فارس, أٞبد بن فارس,  (ِ)

 عاصره أك أتخَّر عنو. 
 (. ُٕٗ/ِ) تفسَت الثعليب, نيسابورمأبو إسحاؽ أٞبد بن دمحم بن إبراىيم ال ,الثعليب (ّ)
 (.ِْٓ/ّ) النهاية يف غريب األثرابن األثّب, أبو السعادات ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم,  (ْ)
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 ,  الضيقليب: كجعلو الثع    
 , ادلنع كردَّه ابن األثّب إىل   
فأمَّا ا٤بنع فهو نتيجة االلتواء أك الضيق, فيبقػى التنػازع بينهمػا, كإذا كػاف الثعلػيب قػد أخػذ الضػيق مػن    

نشػػوب الولػػد ُب الػػرحم, فهػػو ال ينسػػب إال اللتػػواء, كالضػػيق فيمػػا بعػػد الػػرحم, لكنَّػػو يسػػلم لػػو تعضػػيل 
 , كسببها االلتواء. كهللا تعاىل أعلم.(ِ)الغصَّة , غّب أنَّو منازع ٗبعُب(ُ)األرض إذا قيل إنٌو ٗبعُب الضيق

كتكػػاد تكػػػوف كلهػػا راجعىػػػةن إىل مػػػا قالػػو ابػػػن فػػارس بداللتػػػو علػػػى شػػدَّةو كالتػػػواء ُب األمػػر, كشػػػواىدىا صػػػور 
 تتمثَّل فيها حقيقة معُب اجتماع حركؼ ىذه ا٤بادَّة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ه, أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل ا٤برسي,  (ُ)  (.َْٕ/ُ) احملكم واحمليط األعظمابن ًسٍيدى

 :قاؿ أكس بن حجر ,ضاؽ :كعضل هبم ا٤بكاف   
 ا ٔبمع عرمـرلة منٌ معضَّ    لفضاء مريضة  ترل األرض منا اب

 (:ُِْ)ص معجم األفعاؿ ادلتعدية حبرؼعند موسى بن دمحم, ُب  (ِ)
 هبم, من عضلت ا٢بامل إذا نشب كلدىا ُب بطنها, قاؿ أكس...". غصَّ "ك)عضل( هبم الفضاء, إذا    
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 انثاٍَاملثحث 
و احلاكى  يف تطثُماخػضال اإل اخإطالل

 
ٍ تمذ

َ
ي

 يٍ األئًح
 وفيو مطلباف اثناف:

  :إطالؽ اإلعضاؿ على التفرُّد ادلطلب األوؿ 
 ادلطلب الثاين: إطالؽ اإلعضاؿ على ادلخالفة 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 41 

 مدخل
 , كٕبثي احلديث علـو فنًٌ  ىي غايةي  أل٠باء علـو ا٢بديثأئمَّة السُّنَّة ا٤بتقدًٌمْب قات إفَّ دراسة إطبل   

من الواجبات احملتًٌمة على الباحثْب ُب علـو السُّنَّة عاٌمة؛ ذلك  ,ا٤بَبتًٌبة عليها هم, كاألحكاـً ألفاظً  مقاصدً 
ا ىو ُب تراثهم النقدم, كتركتهم العلميَّة, فينب عليو,  جىركاغي لزامان الرجوع إىل لساَّنم فيما أفَّ البحث إ٭بَّ

, ٍبَّ صياغةي التعريف ا٤بناسب كل لفظة أطلقوىا حيكمان كتعليبلن كاستكناه مقاصدىم فيما رموا إليو, من  
 لذلك ا٤بػيصطلح ُب ظلًٌ سياقو التطبيقي.

انقسامها قسمْب اثنْب, كمن أتمُّلي إلطبلقات مىن تقدَّـ ا٢باكمى من األئمة ٤بصطلح ا٤بعضل, ظهر يل    
: الثاينك أك ٩بَّن كقع التفرُّد عنهم من األئمَّة, غّب ٧بتملة ٩بَّن انفرد هبا, أفراد: إطبلقات على األوؿ

ناد مرسل, أك قلب أبمًٌ نوع من أنواعها ا٤بعركفة, من رفع موقوؼ, أك إس ادلخالفةإطبلقات على 
إلعضاؿ, فبل تكوفي ا٤بخالفةي خطأن ىيًٌنان يقع مثلُّو لكبار موافقة القيد اللغومًٌ ٤بعُب ا إسناد..., بشرط

 .القسمى األكؿ, كُب اتليو الثاين , كأتناكؿ ُب ىذا ا٤بطلبالثًٌقات
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 طهة األولامل
و احلاكى  

 
ٍ تمذ

َ
د ػُذ ي

ُّ
إطالق اإلػضال ػهً انتفز

 يٍ األئًح

 وفيو مسألتاف اثنتاف:
o وىل: نصوص األئمة يف إطالؽ اإلعضاؿ على التفرُّد بشرطوادلسألة األ 
o  :عالقة إطالؽ اإلعضاؿ على األفراد غَت احملتملة ادلسألة الثانية

 ابألصل اللغوي
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 سألة اأُلوىلادل
 نصوص األئمة ادلتقدِّمُت يف إطالؽ اإلعضاؿ على التفرُّد  

ـ ا٢باكم على أفرادو غّب قد كجدتي إطبلقات ا٤ب    عضل ُب أحكاـ طائفةو من األئمة النػُّقَّاد ٩ٌبن تقدَّ
 ٩ٌبن تفرَّد هبا كمن ىؤالء األئمة: (ُ)٧بتملة

 (: ِٗٓإبراىيم بن يعقوب )ت , أبو إسحاؽا١بوزجاين   
 :(ِ)((ُٖٔقاؿ ُب ترٝبة )أيب ا٤بهدم, سعيد بن سناف ا٢بمصي )ت   
كوف موضوعة! ال تيشبو أحاديث الناس, كاف أبو اليماف يثِب عليو ُب فضلو, "... أحاديثو أخاؼ أف ت   

, فأخربت أاب اليماف بذلك, أحاديثو معضلة كعبادتو, قاؿ: كنا نستمطر بو. فنظرت ُب حديثو, فإذا
فقاؿ: أما إفَّ ٰبٓب بن معْب مل يكتب منها شيئان. فلٌما رجعت إىل العراؽ, ذكرت أاب ا٤بهدم ليحٓب بن 

ْب, كقلت: ما منعك اي أاب زكراٌي أف تكتبها؟ قاؿ: من يكتب تلك األحاديث؟! ًمٍن أين كقع عليها؟! مع
يُعترب هبا, ىي  تلك اللىعىلَّكى كتبت منها اي أاب إسحاؽ؟! قلت: كتبت منها شيئان يسّبان؛ ألعترب بو. قاؿ: 

 ". بواطيل
 من ,ابلوضع كغّبه الدارقطِب كرماه ,مَبكؾ :ا٢بمصي مهدم أبو الكندم أك ا٢بنفي سناف بن سعيدك"    

 .(ّ)"ؽ ,كستْب ٜباف أك ثبلث سنة مات ,الثامنة
, ك)ٞباد (ٔ), ك)ضبارة بن عبد هللا((ٓ), ك)عمرك بن كاقد((ْ) ُب ترٝبة )عبد هللا بن يزيد األكدم(مثلو ك 

 .(ٗ), ك)الوزير بن عبد هللا((ٖ) , ك)ركح بن جناح((ٕ)ابن ٰبٓب األبح(

                                                           
 لى خطًأه الدالئل, كىو ىنا أدعى للرد نظران لكونو غّب ٧بتمىل. ال حاجة إىل التنبيو على أفَّ ا٤بقصود ىنا ىو التفرد الذم قامت عك  (ُ)
 (. َُّ) أحواؿ الّرِجاؿا١بوزجاين, إبراىيم بن يعقوب,  (ِ)
(3)

 (.ِّّّ) ,التهذيب تقريبابن حجر العسقبلين,  

  (.َِٗ) أحواؿ الرجاؿا١بوزجاين,  (ْ)
( بلفظ: "معضلة ُُٕ/ٓ) الكامل يف ضعفاء الرجاؿا١برجاين,  بن عدم عبد هللا (. كنقلو ابن عدم, أبو أٞبدِٕٗالسابق ) صدرا٤ب (ٓ)

 منكرة" كالذم ُب أحواؿ الرجاؿ: مناكّب. فلتنظر األيصوؿ.
 (. ُّْ) أحواؿ الرجاؿا١بوزجاين,  (ٔ)
 (.ُٔٗالسابق ) صدرا٤ب (ٕ)
 (.ِٖٕالسابق ) صدرا٤ب (ٖ)
  (.ُّٓالسابق ) صدرا٤ب (ٗ)
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( ُب ترٝبة )أٞبد بن دمحم بن عمرك بن ّٓٔقوؿ أيب أٞبد عبد هللا بن عدم ا١برجاين )ت كمنو   
 مصعب بن بشر بن فضالة أبو بشر ا٤بركزم(:  

ثوه ٗبا يركم عنهم, كقد حدَّث عن خالد بن أٞبد    عن أبيو,  -أمّب ٖبارىل -"ييشٌبو على الناس أٌَّنم حدَّ
سئل:  د بن سلمة, عن أيب العشراء, عن أبيو, أفَّ النيب عن سعيد بن سلم, عن ابن جريج, عن ٞبٌا

أما تكوف الذكاة إاٌل ُب ا٢بلق أك اللبة؟ قاؿ: "لو طعنت ُب فخذىا ألجزأ عنك". قاؿ الشيخ: كىذا 
 . (ُ)"مل يروه غَت أيب بشر ىذاعن ابن جريج عن ٞباد,  معضلا٢بديث 

 :كُب ترٝبة )الفضل بن سبلـ(   
كقاؿ أبو  -دمحم بن سليماف القطَّاف, سيالة: ثنا ا٢بسن بن مدرؾ: ثنا الفضل بن سبلـ"حدثنا أٞبد بن    

كأان  -عن معاكية أيب العٌواـ, قاؿ أبو عوانة -علي: ككاف الفضل عندم مل يكن اب٢باؿ الٍب ٰبمل عنو
"عليكم  , قاؿ:: ثنا دمحم بن/ اثبت عن أبيو, عن أنس بن مالك, عن النيب -رأيتو كاف رجبلن صا٢بان 

". قيل: اي رسوؿ هللا! كما اإلرب؟ قاؿ: "العقل". كىذا باب٢ًبجامة يـو ا٣بميس؛ فإنو يزيد ُب اإلر 
 .(ِ), كىو بصرم, كال أعرؼ للفضل شيئان غّب ىذا ا٢بديث"ال يرويو غَت الفضل ىذاحديث معضل, 

 ادلسألة الثانية
 للغويعالقة إطالؽ اإلعضاؿ على األفراد غَت احملتملة ابألصل ا 

مل يهتػًد األئمػة إىل كجػو  نكػراته ب األكؿ مػن ا٤ببحػث الثػاين ىػي مإفَّ ا٤بفاريد الٍب تقدَّـ سياقها ُب ا٤بطل   
الصواب فيها, فلم تىرًد من حديث من ييركىني إىل ركايتو من كجو ركايػة ا٤بتفػٌرًد, كال مػن كجػوو آخػر ٨بػالفو لػو 

أعػػػػِب  -ىػػػػذا الصػػػػنف أشػػػػد مضاضػػػػةن مػػػػن الصػػػػنف الثػػػػاين رفعػػػػان ككقفػػػػان, أك إرسػػػػاالن ككٍصػػػػبلن..., كإعضػػػػاؿ
؛ فػػػإفَّ للمخػػػالف أصػػػبلن ييرجػػػع إليػػػو, فا٣بطػػػبي ُب إحالتػػػو الركايػػػة عػػػن كجههػػػا أىػػػوف, كىػػػذه ىػػػي -ا٤بخالفػػػة

ػا نشػبت ُب أفػواه  عبلقة اإلطػبلؽ االصػطبلحي ٗبعنػاه ُب أصػل اللغػة, فهػي أحاديػث شػديدة االلتػواء, كأَّنَّ
كقػػد  -, كىػػي مندرجػػة ُب ا٤بعػػُب الػػذم عقػػده ابػػن فػػارس أصػػبلن للبػػاباجهػػا٨بارجهػػا كتعضَّػػلت كعسيػػر إخر 

 ُب قولو:  -تقدـ

                                                           
 (.َّٖك ِٕٗ/ُ(, كينظر )َِٕ-َِٔ/ُ) الرجاؿ الكامل يف ضعفاءابن عدم,  (ُ)
 د. مازف السرساكم. نشرة( ّٔٔ/ٖالسابق ) صدرا٤ب (ِ)
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"عضل: العْب كالٌضاد كالبلـ, أصل كاحد صحيح يدؿُّ على شدَّةو كالًتواء ُب األمر...كاألمر ا٤بعضل: كىو 
األئمة الذين تقٌدموا ا٢باكم  كىذا األمري كائنه ُب ما أطلق عليو الشَّديد الذم ييعيي إصبلحيوي كتداريكيوي... ".

 (:األبح ٰبٓب بن ٞبادلفظ اإلعضاؿ, كبيانو ُب شرح مناسبة قوؿ ا١بوزجاين ُب )
 ".الوقاصي بو ثي دًٌ ٰبيى  كاف ا٢بديث أفَّ  يزعم من ٠بعت ,عضالً مُ  حديثان  الزىرم عن ركل"   

 كا٢بديث ذكره ابن عدم:    
 لي عمى يي  ٍبيَّ  ,هللا بكتابى  رىةن بي  لي عمى يي " :قاؿ , النيب عن ,ىريرة أيب عن ,ا٤بسيب بن سعيد عن الزىرم"   

 عدم بنا قاؿ ".واضلُّ أك  واضلُّ  فقد ابلرأم قالوا فإذا ,ابلرأم رىةن بي  عمليي  ٍبيَّ  , هللا رسوؿ ةً نَّ سي بً  برىةن 
فرَّد . ىكذا ت(ُ)"هللا شاء فإ ا٤بعُب على ,حفص بن ٞبدأ قاؿ كما كىو ,حفظي من ا٢بديث ىذا أمليتي 

, كمل يػىعيدَّهي أحده ُب طبقاهتم, كال ٙبتملي جبللةي الزىرم مثل (ِ)بو عن الزىرم على جبللتو ككثرة تبلميذه
ىذا ا٤بًب هبذا اإلسناد الرصْب, كليس األبحُّ اب٢بافظ الذم ٰبتًملي التفرُّد؛ فقد كاف ٞبَّاد بن ٰبٓب يىًهمي ُب 

ا ييعرؼ عن الزىرم من كيزيد على ذلك ما ذكر  .(ّ)الشيء بعد الشيء ه ا١بوزجاين من كوف ا٢بديث إ٭بَّ
 .(ْ)ركاية عثماف بن عبد الرٞبن الزىرم, كىو مَبكؾ مرميّّ ابلكذب

 (:جناح بن ركحكقولو ُب ترٝبة )   
 رى ظً كني  ئى رجأي  الزىرم ٠بعت :قاؿ كاف فإف ,ا٤بعمور البيت ري كٍ ذً  فيو ,معضالً  حديثان  الزىرم عن ذكر"   
 كا٢بديث الذم أشار إليو ا١بوزجاين قد خرَّجو ابن عدم من طريق ركح: ". أمره ُب
 ,ا٤بعموري  البيتي  لو يقاؿ بيته  نياالدُّ  السماءً  ُب" : النيب عن ,ىريرة أيب عن ,سعيد عن الزىرم"عن    
 ,مسةى الغى  فيو سي ينغمً ف ,يوـو  لَّ كي   جربيلي  فيدخلو ,وافي يى ا٢بى  لو يقاؿ َّنره  الرابعةً  السماءً  كُب ,الكعبةً  ياؿى حً 
 أفٍ  )كذا( يؤمركا ,كان لى مى  قطرةو  لًٌ كي  نمً  هللاي  قي لي خٍ يى فػى  ,قطرةن  ألفى  سبعوفى  عنوي  رُّ خً تى فػى  انتفاضةن  فينتفضي  ,جي ٱبري  ٍبيَّ 

 ؤمري ,ىمأحدي  عليو وىلَّ يي  ,أبدان  إليو يعودكف/ فبل نوي مً  ٱبرجوفى  ٍبيَّ  فيقفوفى  ,فيو فيطوفوف ,ا٤بعمورى  البيتى  أيتوا
                                                           

 .(ِْٔ/ِ) الكاملابن عدم,  (ُ)
 ُب ذكر اآلخذين عنو كثناء األئمة عليو. (َْْ-ِْٕ/ِٔ) هتذيب الكماؿا٤بًزم, أبو ا٢بجَّاج يوسف,  (ِ)
 . (ِْ/ّ) التاريخ الكبَت ,, أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيلالبخارم (ّ)
برقم:  (ٓٔٔ/ُِ) ادلطالب العالية, كعنو: ابن حجر العسقبلين, (ٖٔٓٓ) مسند أيب يعلىأبو يعلى, أٞبد بن علي ا٤بوصلي,  (ْ)

عثماف بن عبد الرٞبن بن عمر بن سعد بن أيب كقاص " (:ّْْٗ) تقريب التهذيب, كترٝبة الوقَّاصي عند ابن حجر العسقبلين, َّّٔ
من السابعة مات  ,معْب بني ا وي بى ككذَّ  ,مَبكؾ :نسبة إىل جده األعلى أيب كقاص مالك ؛كيقاؿ لو ا٤بالكي ,ىرم الوقىاصي أبو عمرك ا٤بدينالز 

 ."ُب خبلفة الرشيد ت
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 ىذا يعرؼ كال" . كعقَّبو ابني عدم بقولو:(ُ)"القيامة يوًـ  إىل هللاى  حوفى بًٌ سى يي  موقفان  السماء من يقدمهم أف
عن  (ِ)". فمثل أحاديث القيصَّاص ىذه إذ يتفرَّدي هبا ًمثلي رىكحو الزىرم عن جناح بن بركح إال ا٢بديث

 صل ا١بامع ٤بعاين اإلعضاؿ الذم مرَّ التنويو بو.الزُّىرم, ال ييراتبي ُب شدَّة اعوجاجها ٛبثُّبلن ابأل
 (:عبدهللا بن الوزيركقولو ُب ترٝبة )   
  .(ّ)"لو أرضى  فبل ,أرضان  ا٤بشركوفى  وي حى نى مى  نمى " :معضالً  حديثان  الزىرم عن الزبيدم عن ركل"   
بن عمرك بن  ( ُب ترٝبة )أٞبد بن دمحمّٓٔأيب أٞبد عبد هللا بن عدم ا١برجاين )ت ككذلك قوؿ   

 :  ُب ركايتو حديث مصعب بن بشر بن فضالة أبو بشر ا٤بركزم(
سئل: أما تكوف الذكاة إاٌل ُب ا٢بلق أك اللبة؟  "ٞبٌاد بن سلمة, عن أيب العشراء, عن أبيو, أفَّ النيب    

جاء ًمني ًقبىل = أفَّ إعضالىو قد ابن جريج عن ٞباد من طريقعنك".  جزأى ىا ألى ذً خً ُب فى  تى نٍ عى قاؿ: "لو طى 
, مع غرابة حديث ٞبَّاد, كرغبة احملدًٌثْب ُب ركايتو كتشوُّفهم إىل (ْ)جبللة ابن جيريج, ككثرة اآلخذين عنو

لًٌو ينفردي ىذا الراكم هتم, ككونو أصبلن ُب أبواب الذَّكاة, كمع ىذا كي  -(ٓ)كىو مرميّّ ابلوضع -درجو ُب مركايَّ
 كىو مركىزمّّ, كابني جريج مكٌي.

 ُب ركايتو حديث: ُب ترٝبة )الفضل بن سبلـ(كذلك يدؿُّ لو ما جاء عنو ك    
ا٣بميس؛ فإنو , قاؿ: "عليكم اب٢ًبجامة يـو "دمحم بن/ اثبت عن أبيو, عن أنس بن مالك, عن النيب    

على أنَّو ال كقد نصَّ ابن عدمٌو عىًقبىوي . (ٔ)"". قيل: اي رسوؿ هللا! كما اإلرب؟ قاؿ: "العقل"بيزيد ُب اإلرٍ 

                                                           
(1)

 (.ُْٓ-ُْْ/ّ) الكاملابن عدم,  

فظ من ال ٰبي ": (ٗٓ/ِ) الضعفاءُب بن عمر,  (. كعند العقيلي, أيب جعفر دمحمِّٖ-ِّّ/ٗ) هتذيب الكماؿترٝبتو عند ا٤بٌزًم,  (ِ)
ىذا كفيو ركاية من غّب ىذا الوجو إبسناد صاحل ُب ذكر البيت ا٤بعمور". فركايتو من كجوو آخر ٩با  ,عن ركح بن جناح حديث الزىرم إالٌ 

 لزىرم. كهللا اعلم.عن غّب الزىرم كقد كًىمى ركح فجعلو عن ا خفَّف كقعو على حاؿ ركح, فقد تبْبَّ أفَّ للحديث أصبلن 
 : (َُٕٗ) مسند الشاميُتالطرباين, سليماف بن أٞبد,  (ّ)
عن  ,عن الزبيدم ,ة بن الوليد عن الوزير بن عبد هللاثنا بقيَّ  :ثنا إسحاؽ بن راىويو :قاال ,حدثنا موسى بن ىاركف كعبداف بن دمحم ا٤بركزم"  

ىكذا تفرَّد بو عن . "لوي  فبل أرضى  أرضان  ا٤بشركوفى  وي حى نى ن مى مى " :سوؿ هللا قاؿ ر  ,عن عمر بن ا٣بطاب ,بعن سعيد بن ا٤بسيٌ  ,الزىرم
 إىل إسحاؽ بن راىويو كأيب يعلى. (ِْٖ/ٗ) ادلطالب العاليةكعزاه ابن حجر العسقبلين ُب  الزىرم هبذا اإلسناد.

 .(ّْٔ-ّْْ/ُٖ) هتذيب الكماؿينظر: ا٤بزم,  (ْ)
 عّمن رُمَي بَوضع احلديث الكشف احلثيث, كسبط ابن العجمي, إبراىيم بن دمحم, (َِٗ/ُ) فلساف ادليزاابن حجر العسقبلين,  (ٓ)
(َٗ). 
 ( نشرة د. مازف السرساكم.ّٔٔ/ٖ) الكاملابن عدم,  (ٔ)
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. فراكو ال ييعرىؼي لوي غّبي حديثو كاحدو منكرو ينفردي بو إبسنادو مشهور, عرؼ للفضل شيئان غّب ىذا ا٢بديثي
 ىو أكىل ٗبطابقة ا٤بعُب الذم ذكره ابن فارس أصبلن جملموع معاين ىذه ا٤بادَّة. كهللا تعاىل أعلم.

 بلت كانوا ٝبيعان مطعوانن فيهم. كيبلحظ أيضان أفَّ الذين نيسبى إليهم ركاية معض   
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 املطهة انثاٍَ: إطالق اإلػضال ػهً املخانفح

  انشذَذج
 وفيو مسائل أربع:

o ادلسألة اأُلوىل: إطالؽ اإلعضاؿ على قلب اإلسناد 
o ثانية: إطالؽ اإلعضاؿ على إسباـ اإلسنادادلسألة ال 
o  ًادلسألة الثالثة: إطالؽ اإلعضاؿ على األمرين معا 
o  :عالقة إطالؽ اإلعضاؿ على سلالفة الراجح ادلسألة الرابعة

 ابألصل اللغوي
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 مدخل

ا٤بخالفة عند أىل ا٢بديث تشتمل على كصل اإلسناد ا٤برسل, كرفع ا٤بوقوؼ, كقلب اإلسناد إبحالتو    
, كاضطراب, ك٫بو ذلك ا١بانب ا٤بقابل , بشرط كوف (ُ)على غّب من ال ييعرىؼ عن غّبه, كإدراجو

ٕبسب دالئل الَبجيح كقرائنو,  -أك التقابيل كالتساكم ُب حاؿ االضطراب -للمخاًلف أقول من جانبو
ا شرطي اإلعضاؿ , كتتبُّع لساف العريبالكما يظهر من فحول مادَّتو ُب   -كما كلُّ ٨بالفةو تػيعىدُّ إعضاالن, إ٭بَّ

وًجبىةي لئلعضاؿ ىي ٕبيث ال ييهتدل لوجهو, فا٤بخالفة ا٤بكونو ملتواين التواءن شديدان,   -إطبلقات األئمة
تمىل, ٗبا ال , أكلي ن ال ٰبتمً ٩بٌ إمَّا أف تكوف  لة,غّب ٧بتمى  ٨بالفةه  عنو ا٤بنكر من  أك عمَّن ال ٰبتمل ٰبي

, كالكىثرة, كاالختصاص ابلشيخ ٱبالف العدد ٩بَّن ىم فوقو ُب الثقة ينفردي بو, أك ل ا٤بعًضلى فَب  ,الثقات
ُب كجوو مشهورو عمَّن دار ا٢بديثي عليو, فيصرفو عن كجهو إىل ]ما ال ييهتدل إليو[ إبحالتو  ا٤بركم عنو=

إىل إسناد آخر ال يعرؼ أىل ا٢بديث ذاؾ ا٢بديث من طريقو, أك بوصل مرسل مشهور اإلرساؿ عن 
تمل اإلٛباـ عن الثقات, ككذلك برفع موقوؼ مشهور الوقف, كأحياانن ما يكوف ابلنقص أشبو, فبل ٰب

عىل من ركاية ثقةو ليس من العادة أف يركمى مثلو الثقات, من  -أك يكوف ا٢بديث منكران إسنادان أك متنان, كٯبي
 -مثل ا٤بتوف ا٤بنكرة ابألسانيد النظيفة, كأف يكوف اللفظي ال ييشبو كبلـى النبوَّة, كيػيرىكَّبى على إسنادو رصْب

و إىل اإلماـ ا٤بركمًٌ عنو؛ ألفَّ تعصيب نسبة الوىم كالنكارة ابلراكم كمن ٍبَّ فبل ٰبتمل أف تصحَّ نسبت
األدىن أكىل من تعصيبها ابإلماـ اك الثقة, كىو على ىذا كذاؾ فوقىو ُب اإلسناد, فاإلسناد ٲبرُّ بذاؾ 

فيستدعي حينذاؾ الوصف ابلٌنكارة أك اإلعضاؿ؛ كإطبلؽ لفظة  ,(ِ)ثقةا٤بطعوف فيو قبل أف يصل ال
ان, كغالب ما يطلقوف ُب ىذه ا٤بواطن ألفاظ اإلعض اؿ ُب ىذا الباب من ألفاظ األئٌمة= شحيحةه جدَّ

 ك٫بوىا, كسأيجرم البحث ُب ىذا ا٤بطلب على مسائل:  التخطئة, كنكارة والبطالفال
 : إطبلؽ اإلعضاؿ على قلب اإلسناد.اأُلوىل   
 : إطبلؽ اإلعضاؿ على إٛباـ اإلسنادوالثانية   
: إطبلؽ اإلعضاؿ عليهما معان حاؿ ٙبقًُّقهما ُب الركاية؛ فإفَّ اإلعضاؿ قد يقع ٔبمع الراكم الثةوالث   

يلىو على غّب صاحبو.  األمرين معان, أبف يتمَّ ا٢بديث الذم ترجَّح نقصانيو, كأف ٰبي

                                                           
 (.ُِٗ-ُِْ)ص نزىة النظرحجر كثّبان من أكجو ا٤بخالفة ُب ذكر ابن  (ُ)
 كغّبىا. (َُِْ, ْٕٔ, ّْٗ, َُٖ, ٓٔٓ) كتاب العللذكره ابن أيب حاًب ُب ما منو  (ِ)
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 للغوم.أبصلو ا ُب ىذه ا٤بسائل لذكر رابط االستعماؿ ا٢بديثي لئلعضاؿ ادلسألة األخَتةكأعًقدي    

 ادلسألة األوىل
 إطالؽ اإلعضاؿ على قلب اإلسناد 

مىن ييعرىؼي بركايةو ما, بغّبًًه عمدان أك سهوان,... ٍبَّ اترةن يىقلبي ٝبيعى السنًد, كاترةن  : تغيّبي القلبً  "كحقيقةي    
تنكار الركاية عن , كمنو كثّبه ٩با قاؿ فيو النٌقاد: )يركم ا٤بعضبلت عن الثقات(, ك٫بوىا؛ فإفَّ اس(ُ)بعضىو"

, ألنَّو بى تفرَّد بو ميعًضليوو قلكمعلـو أفَّ ا٤ب-الثقات تكوف هبذه ا٤بثابة, كما تكوف بتفريدو غّب ٧بتمل عنهم, 
إف توبعى عليو متابعةن صا٢بةن لبلعتضاًد توجَّهت نسبة التغيّب إىل مىن فوقىو, فإمَّا أف ييصحَّح الوجهاف 

كى  حة ألحد ا١بانبْبالوارداف عن ا٤بدار, أك أف ٰبي كقد تقدَّـ ذكر  -مى ابالضطراب ٕبسب القرائن ا٤برجًٌ
 التفرُّد. 

( ُب حديث "إسحاؽ ِٖٓكقد يظهر من ٦بمل صنيع الناقد, كما ُب قوؿ دمحم بن ٰبٓب الذٍُّىلي )ت   
زكة عن نكاح ا٤بتعة ُب غ بن راشد عن الزىرٌم, عن عبدهللا بن كعب, عن أبيو, قاؿ: َّنى رسوؿي هللا 

 خيرب, كَّنى أف ييقتل كليده صغّب أك امرأة.
اإلسناد كا٤بًب, فإٍف كاف أراد حديثى عليٌو  وقَػَلبَ إسحاؽي بن راشد,  أعضلَ : كقد دمحم بن حيِتكقاؿ    

ُب ا٤بتعة: فقد أخطأ, كإف كاف أراد حديث الربيع بن سربة: فقد أخطأ أيضان, ُب قتل النساء كالولداف, 
 .(ِ)كأصاب بعض اإلسناد"

 .(ّ)كحديث علي هنع هللا يضر ُب ا٤بتعة ليس فيو قتل النساء كالولداف   
ُب قتل النساء كالولداف, كأصاب  -أيضان  -كقولو: "كإف كاف أراد حديث الربيع بن سربة فقد أخطأ   

بعض اإلسناد". فإف حديث الربيع بن سربة عن أبيو ليس فيو غّب استمتاعو ابمرأة من بِب عامر, على 
و عليها كظى بي  , كأفَّ (ْ)رًه هبا, كٙبرًن ا٤بتعة بعد ثبلث لياؿ قضاىا معهافى ردو خىلىق كاف, كتنافسو مع ابن عمًٌ

 .ذلك كاف يـو فتح مٌكة

                                                           
: قلب اإلسناد, كىو األكثر, كقد يىرًدي القلبي على ا٤بًب. (.ُّّ/ِ) فتح ادلغيثالسخاكم, دمحم بن عبد الرٞبن,  (ُ)  كىذا الذم ذكرتي
 (.ٗٔ-ٖٔ/ُُ) التمهيدابن عبد الرب,  (ِ)
 (.َُْٕ) صحيح مسلممسلم بن ا٢بجَّاج, , ك (ّٕٗٗ) صحيح البخاريالبخارم,  (ّ)
 (.َُْٔ) صحيح مسلممسلم بن ا٢بجَّاج,  (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 51 

, كإف مل (ُ)أنَّو جىعىلىو من حديث الزىرم, كىو كذلك بلفظ النهي عن ا٤بتعة ,كأصاب بعضى اإلسناد   
, (ِ)ث النهي عن قتل النساء كالولداف, من طريق بعض كلد كعبيكن قد تفرَّد بو, كالزىرم يركم حدي

, كإسحاؽ بن راشد ليس ُب هللا, كُب كصلو عبدى  :طأ ُب جعلوكىو عبد الرٞبن بن كعب, مرسبلن, فأخ
لو ألف يقبل منو صنيعو ُب حديث الزىرم خاصَّة  كهللا تعاىل أعلم. , (ّ)حاؿ تؤىًٌ

بكوف راكم ا٤بعضبلت يركم ا٤بقلوابت عن الثقات, كما فػىعىلى ابني معُب اإلعضاؿ  كقد يبْبًٌ الناقدي    
 ( ُب ترٝبة )سبلـ بن أيب خبزة(: ّْٓأبو حاًب دمحم بن ًحبَّاف البيسٍب )ت ,بَّافحً 
 .(ْ)", ال ٯبوز االحتجاج بوادلقلوابتاألخبار, يركم عن الثقات  معضل" كثّب ا٣بطأ    
 ك٩بٌا قػىلىبىو ما ذكره ابن عدم:   

 كاحملجـو ا٢باجم أفطر قاؿ  كسلم عليو هللا صلى  النيب أف ىريرة أيب عن ا٢بسن عن قتادة عن سعيد"   
 بن سعيد عن كركم ثوابف عن ا٢بسن عن قتادة عن الليث فقاؿ قتادة على فيو اختلف كىذا الشيخ قاؿ
 أيب عن ا٢بسن عن قتادة عن كأما أنس عن قتادة عن كركم علي عن ا٢بسن عن قتادة عن عركبة أيب

 . (ٓ)سبلـ" يركيو أظنو ىريرة
 قوؿ ابن عدم ُب ترٝبة )عثماف بن عبد هللا بن عمرك بن عثماف بن عفاف(:أمَّا ك    
 -يعِب: ابن يونس -"حدثنا علي, قاؿ: ثنا عثماف بن عبد هللا بن عمرك بن عثماف, قاؿ: ثنا عيسى   

ا". هللا  عن األعمش, عن ٦باىد, عن ابن عباس, قاؿ: قاؿ رسوؿ : "أان مدينة ا٢بكمة, كعليّّ ابهبي
كىذا ا٢بديث ال أعلم ركاه أحد عن عيسى بن يونس غّب عثماف بن عبد هللا, كىذا ا٢بديث ُب ا١بملة 

عن أيب معاكية عن األعمش, كيركيو عن أيب معاكية: أبو الصلت ا٥بركم,  ل, كيرك معضل عن األعمش

                                                           
 (.َُْٔالسابق ) صدرا٤ب (ُ)
(: "ابن شهاب عن ابنو لكعب بن مالك, قاؿ: حسبت أنَّو قاؿ: عن عبد الرٞبن بن كعب, أنَّو قاؿ: ّٔٗ) أادلوطّ مالك بن أنس,  (ِ)

النساء كالولداف, قاؿ: فكاف رجل منهم يقوؿ: برحت بنا امرأةي ابًن أيب ا٢بقيق  َّنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذين قتلوا ابن أيب ا٢بيقىيق عن قتل
, كلوال ذلك اسَبحنا منها". ياح, فأرفعي السيفى عليها, ٍب أذكري َّنيى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, فأكفُّ  ابلصًٌ

, يف حديثو عن الزىري بعض الوىم ,ليماف: ثقةإسحاؽ بن راشد ا١بزرم, أبو س": (َّٓ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ّ)
 ".ْمن السابعة, مات ُب خبلفة أيب جعفر, خ 

 (.َّْ) اجملروحُت, بن حباف البيسٍب ابن ًحبَّاف, أبو حاًب دمحم (ْ)
 (.َّّ/ّ) الكاملابن عدم,  (5)
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. كقد أحالو عثماف على عيسى بن يونس, كىو حديث أيب (ُ)كقد سرقو من أيب الصلت ٝباعة ضعفاء"
 .(ِ)معاكية من ركاية أيب الصلت عنو

ٍبًٌ إفَّ ا٤بعًضل إمَّا أف ٰبيل ا٢بديثى على غّب من يػيٍعرىؼي بو, كإمَّا أف يركيو ىو مشاركان من انفرىدى بو, إمَّا    
ان أك عمدان تلقينان, كإمَّا   :من تلقاء نفسو توٮبُّ

 ابن حبَّاف ُب ترٝبة  )عمر بن ىاركف البلخي أيب حفص الثقفي(:قاؿ    
, كشعبة...كاف ٩بن يركم عن الثقات ا٤بعضبلت, كيدعى شيوخان مل وابن جريج"يركم عن ابن عركبة    

يػىرىىم, ككاف ابن مهدم حسن الرأم فيو, قاؿ دمحم بن عمرك السويقي: شهدت عمر بن ىاركف ببغداد 
فحدَّث بو, فرأيتهم مزقوا  مل يشاَرؾ فيو,ؿ عن حديث البن جريج ركاه عنو الثورم, كىو ٰبدًٌثهم, فييسأ

 . فركل ا٢بديث عن ابن جريج, كىو ال ييعرىؼ عن غّب الثورم عن ابن جريج.(ّ)عليو الكتب"
لطائي(, قاؿ فيو أبو حاًب تدليسان كتزيينان, كفعل )عمراف بن كىب ا ؛كمنو ما يكوف إبسقاط راكو    
 (:ِٕٕدمحم بن إدريس )ت ,مالراز 
صاحب  -, فهي أحاديث مستوية, كحٌدثى دمحم بن خالد ٩بويو(ْ)"ما حدَّث عنو إسحاؽ بن سليماف   

عن عمراف بن كىب عن أنس أحاديث معضلة, تشبو أحاديث أابف بن أيب عٌياش, كال  -(ٓ)الفرائض
 .(ٔ)أحسبيوي ٠ًبعى من أنسو شيئان"

 (: ِْٔ)ت, عبيد هللا بن عبد الكرًن الرازم كبيػَّنىوي قوؿ أيب زرعة   

                                                           
 (.ُٕٕ/ٓ) الكاملابن عدم,  (ُ)
رين يف احلكم على احلديث من خالؿ دراسة  ادلوازنة بُتكينظر السناين, عصاـ بن عبد هللا,  (ِ) منهج أئمة النقد ادلتقدِّمُت وادلتأخِّ

 (.ُِّٔ -ُُٗٓ( )صْ(, العدد )ٖ, "٦بلة العلـو الشرعيَّة" جامعة القصيم, اجمللد )"حديث "أان مدينة العلم وعليٌّ ابهُبا
 (.ّْٖ/ِ) الكاملي النخعي يعرؼ أبيب األشناف( ُب عل كابلنسبة لقوؿ ابن عدم, فمثلو ما أكرده ُب ترٝبة )ا٢بسن بن علي أبو   

 (.ٓٓٔ) اجملروحُتابن ًحبَّاف,  (ّ)
 لعٌلو الرازم! كىو ثًقة. (ْ)
دمحم بن خالد ا٢بنظلي الرٌازم, ا٤بعركؼ ٗبمويو, صاحب الفرائض...سئل أبو زرعة عنو فقاؿ: ىذا عمُّ نصّب النَّحوم, رازم كقع إىل  (ٓ)

 اتريخ جرجافمي, ٞبزة بن يوسف, ه(, كانظر: السِْْ/ٕ) اجلرح والتعديلائض, كىو صدكؽ. ابن أيب حاًب, جيرجاف. كاف صاحب فر 
كمل عمر عبد السبلـ تدمرم, نشرة  ّّْ( برقم: ُّٓ-َّٓ/ُٔ) اتريخ اإلسالـ عند الذىيب, ُبكترٝبتو . ْٗٔ(, رقم:َِٔ)ص

 بشار عواد معركؼ. د. نشرةُب  أجدىا
 (.َُُِ)العلل  كتاب(, كقولو ُب عفّب بن معداف ُب َّٔ/ٔ) رح والتعديلاجلابن أيب حاًب,  (ٔ)
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أحاديثى أابف عن أنس, كقد ترؾ أابانن  "رأل أنس )كذا( رؤاي )كذا(, كحدث عن أنس, عن النيب    
 .(ُ)من الوسط, كركاىا عن أنس, أحاديث مناكّب"

 ادلسألة الثانية
 إطالؽ اإلعضاؿ على إسباـ اإلسناد 

دمحم بن ٰبٓب ُب رفع موقوؼ,  أيب عبد هللا, الذُّىلي , كمنها قوؿنا ىذاوىي َمعِقد اللَّبَّاِت من حبث   
ُب كصل مرسل, كقد نكَّت هبما ابن حجر  (َّّأيب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب )ت, النسائيكقوؿ 

كأذكر  كىذا العنواف , كأذكرٮبا ىنا ٙبت ىذه الَبٝبة-يف غَت منحى حبثنا ىذا -على تعريف ا٢باكم
 عضاؿ فيهما:توجيو معُب اإل

, فنقل كبلمو      , فقاؿ:كامبلن ( ّْٔ)ت  , أبو عمر يوسف بن عبد الرببني عبد الربًٌ اأمَّا الذُّىليُّ
"كذكر دمحم بن ٰبٓب الذىلي ُب كتابو ُب "علل حديث الزىرم" ىذين ا٢بديثْب: مركر عائشة كترجيل    

س, كاألكزاعي, كالليث, كمعمر, كٮبا يعتكفاف عن ٝباعة من أصحاب الزىرم, منهم يون النيب 
 كسفياف بن حسْب, كالزبيدم, ٍب قاؿ:

فلم ٯبامعو عليو منهم أحد, فأمَّا يونس  ,"اجتمع ىؤالء كلهم على خبلؼ مالك ُب ترجيل النيب    
كالليث: فجمعا عركة كعمرة عن عائشة, كأٌما معمر كاألكزاعي كسفياف بن حسْب: فاجتمعوا على عركة 

 : كاحملفوظ عندان حديث ىؤالء.عن عائشة قاؿ
 :(ِ)قاؿ كأما القصة األخرل ُب مركر عائشة على ا٤بريض   
ة: عن عمرة, مرَّ  -من ركاية الليث -فاجتمع معمر كمالك كىشيم على عمرة عن عائشة, كقاؿ يونس   

 عن عركة كعمرة, عن عائشة.  :-من ركاية عثماف بن عمر -ةعن عائشة, كمرَّ 
قد اضطرب فيو, فقاؿ مرَّةن: عن عركة عن عائشة.  الليثى  كىل اب٢بديث؛ ألفَّ عمر أى  قاؿ: كعثماف بن  

ابن كىب عن يونس ُب  هي كمرة: عن عمرة عن عائشة. كثػىبػَّتىوي عثماف بن عمر عنهما ٝبيعان, كقد كاطأى 
 ا٢بديثْب/ ٝبيعان, فصارت ركايتو عن يونس أكىل كأثبت.

                                                           
ككصف أبو حاًب أحاديثو ابإلعضاؿ, بينما كصفها  (.ِٕٔ-ُٕٔ)ص سؤاالت الربذعيأبو زرعة الرازم, عبيد هللا بن عبد الكرًن,  (ُ)

 شاء هللا تعاىل. صفيُّو كقرينو أبو زرعة ابلنكَّارة, كستأٌب اإلشارة إىل تقارب ا٤بشربْب. إف
 كىو حديث ٕبثنا. (ِ)
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الليثى على ركايتو عن يونس ُب القصة األخّبة, فقاؿ: عركة عن  كأما شبيب بن سعيد, فإنَّو اتبعى    
 عمرة, عن عائشة. 

, -من ركاية ابن كىب -قاؿ: فقد صحَّ ا٣برب اآلخر عندان عن عركة كعمرة عن عائشة ابجتماع يونس   
ة من ركاية ابن أيب مرًن= عن عرك  -, كالليث بن سعد-من ركاية ا٤بغّبة -كعثماف بن عمر, كاألكزاعي

كعمرة عن عائشة, كابجتماع معمر, كمالك, كىشيم, على عمرة, كعبدالرٞبن بن مهدم, كأبو نعيم, 
أف عائشة كانت ذباور فتمر ابدلريض من أىلها فال عن سفياف عن عبدهللا بن أيب بكر, عن عمرة, 

  ترجيل النيب ٝبيعان, إالَّ ما كاف من ركاية مالك ُب (ُ)فا٢بديثاف عندان ٧بفوظاف اب٣بربينتعرض لو. 
 فقط, إف شاء هللا.

قاؿ: كقد ركل ابن أيب حبيب ما حدثنا بو أبو صاحل ا٢براين, قاؿ: حدثنا ابن ٥بيعة عن ابن أيب    
يعتكف فيمر ابدلريض يف  كاف رسوؿ هللا حبيب, عن ابن شهاب, عن عركة, عن عائشة, قالت: 

ا ىو ًفٍعلي عائشةى, ليس ذكري النيب ال كجو ل معضل. قاؿ: كىذا البيت فيسلم عليو وال يقف  و, إ٭بَّ
 .(ِ)من ىذا ا٢بديث ُب شيء, كىذا الوىم من ابن ٥بيعة فيما نرل. كهللا أعلم"

ى من عرًض الذُّىلي  -ككجو إعضالو     : رفع ا٤بوقوؼ.-كما تبْبَّ
كقد  -كالولدافكحديث ابن كعب )ا٤برسل( ُب حادثة قتل ابن أيب ا٢بقيق, كالنهي عن قتل النساء       

 .-تقدَّـ ذكره
كجو إعضالو: إسنادي ا٤بػيرسىل, كفيو فائدة, كىي: كصف ا٤بعضل )كىو ا٤بوصوؿ من الوجهْب( كافى ك    

 بقٍلب اإلسناد كا٤بًب.
, كُب عبارة (ّ)عمر بن غياث بكونو "معضل ا٢بديث" كقريبه منو ما جاء من كصف اإلماـ البخارم   

جيهها كبياف سببها عن العيقيلي= أيب جعفر دمحم بن عمر بن موسى أخرل "فيو نظر", قد جاء تو 
 (, فقاؿ:ِِّ)ت

                                                           
 يعِب ابإلسنادىيًن. (ُ)
 :( ك٠ٌبى كتاب الذىليِ) النكت على مقدمة ابن الصالحكنقلو ابن حجر ٨بتصران ُب  (.ُِّ-َِّ/ٖ) التمهيدابن عبد الرب,  (ِ)

( من ِٕٗ) صحيح اإلماـ مسلمها: ففي عمرة بنت عبد الرٞبن, عن. كأما ا٤بوقوؼ على عائشة من طريق الزىرم, عن عركة, ك الزىرايت
قالت: إف   طريق الليث, بركاية قتيبة بن سعيد, كدمحم بن رمح, عنو عن ابن شهاب, عن عركة كعمرة بنت عبد الرٞبن, أفَّ عائشة زكج 

 .حةكنت ألدخل البيت للحاجة كا٤بريض فيو, فما أسأؿ عنو إال كأان ماٌرة". كركم عن غّبٮبا عن الليث أبسانيد صحي
 (.ِٗٓ/ِ) التاريخ األوسطالبخارم,  (ّ)
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: كوُب, كيقاؿ عمرك, ُب حديثو عمر بن غياث"حدثِب آدـ بن موسى, قاؿ: ٠بعت البخارم, قاؿ:    
نظر. كىذا ا٢بديث حدثناه دمحم بن عبد هللا ا٢بضرمي, قاؿ: حدثنا أبو كريب, قاؿ: حدثنا معاكية بن 

, قاؿ: "إفَّ فاطمة عن النيب  مرفوعًا,ـ عن عمرك بن غياث, عن عاصم, عن زر, عن عبد هللا, ىشا
أحصنت فرجها, فحرَّمها هللا كذيريػَّتىها على النار". قاؿ أبو كريب: ىذا ا٢بسن كا٢بسْب, ك٤بن أطاع هللا 

حدثنا معاكية بن منهم. حدثنا دمحم بن عمار بن عطية, قاؿ: حدثنا أٞبد بن موسى األزدم, قاؿ: 
ىشاـ, قاؿ: حدثنا عمرك بن غياث عن عاصم, عن زر, عن عبد هللا بن مسعود, قاؿ: "إفَّ فاطمةى 

كما   . فإعضاليو كاف رفع ا٤بوقوؼ(ُ)"ىذا أوىل. موقوفاً أحصنت فرجها, فحرمها هللا كذريتىها على النار". 
 .ظهر ُب ىذا ا٣برب الذم أينكر عليو

 فقاؿ: (ْٖٕأبو عبد هللا دمحم بن أٞبد )ت الذىيب جاء عن النَّسائي ٩با نقلوما  -أيضان  -كمن ذلك   
"قاؿ النسائي ُب "عمل اليـو كالليلة": "ان يزيد بن سناف: ان مكٌي عن مالك, عن انفع, عن ابن    

أَّنى عنهما كأعاقب عليهما: متعة النساء,  عمر, عن عمر. قاؿ: متعتاف كانتا على عهد رسوؿ هللا 
, كىو ال أبس بو, ال أدرم من أقاؿ النسائي: ىذا حديث معضل, ال . (ِ)عة ا٢بجكمت علم ركاه غّب مكيٌو

 . (ّ)أين أيٌبى"

                                                           
 (.ُْٖ/ّ) ضعفاءالالعقيلي,  (ُ)
ي بن إبراىيم ...,  : "حدثنا يزيد بن سناف: ان مكّّْٗ( برقم:ّّٖ/ِ) سندادل, يعقوب بن إسحاؽ اإلسفرائيِب, و عوانةأب (ِ)

 (.ّٓٔ-ّْٔ/ِّك ُُّ-ُُِ/َُ) التمهيد, كابن عبد الرب ,(ُْٔ/ِ) شرح معاين اآلاثر, أٞبد بن دمحم بن سبلمة, كالطحاكم
و. كركاه أيضان كقاؿ ٧بقًٌقيو د. بشار إنَّو مل يقف علي ,(ْٔٔ-ْٓٔ/ٓ) اتريخ اإلسالـ(, كُب ّٔٔ/ُ) اظتذكرة احلفّ ذكره الذىيب ُب  (ّ)

( كلو تسعوف سنة, كىو ُِٓأك  ُِْ(. كمكي ىو ابن إبراىيم بن بشّب التميمي البلخي )تُُّ-ُُِ/َُ) التمهيدابن عبد الرب ُب 
: (ِْٖ-ْٕٔ/ِٖ) هتذيب الكماؿ منترٝبتو  ذكره ا٤بزم ُبلكنو ثقة, كقد أخطأ ُب حديث آخر عن مالك, عن انفع, عن ابن عمر, 

 ,مالك عن مكيٌ  بو ثحدَّ  حديث عن -معْب بن ٰبٓب يعِب -كسألتو يده ٖبط/ أيب كتاب ُب كجدت :حباف بن ا٢بسْب بن علي قاؿ"
 بن مكي إفَّ  يقاؿ :ا٣بطيب بكر أبو ا٢بافظ كقاؿ ,وكذب ابطل ىذا :فقاؿ .النجاشي على صلى  النيب أف ,عمر بنا عن ,انفع عن

 هللا عبد أبو ا٢باكم كقاؿ, بو ثى دًٌ ٰبيى  أف فأىب ,عنو لى ئً سي  وحجًٌ  من رجع افلمَّ  ,ا٢بجَّ  يريد خراساف من جائي كىو ابلرم ىكذا ركاه إبراىيم
 ,عمر بنا عن ,انفع عن مالك حديث عن إبراىيم بن مكيَّ  ناسألٍ  :يقوؿ الفضل بن الصمد عبد ٠بعت :الصّبُب دمحم بن بكر عن ا٢بافظ

". كقاؿ كتايب ُب ىكذا :كقاؿ .ىريرة أيب عن سعيد عن الزىرم عن مالك عن كتابو من ثنافحدَّ  .أربعان  النجاشي على رى كبػَّ   النيبَّ  أفَّ 
 كاخطأ ",صحيحو" ُب البخارم اخرجو عليو متفق ثقة(: "ِٕٓ/ُ) احلديث علماء معرفة يف اإلرشادُب  ا٣بليلي, ا٣بليل بن عبد هللا

 بن سعيد عن ,الزىرم عن مالك :كصوابو ,الرازم زرعة ابو قالو ,ابلرم حفظو من مكي فيو أخطأ كىذا ... )كذكر ا٢بديث( ابلرم مكي
على أنَّو مل يكن ُب ركايتو  -أيضان  -الرجل ثقة, كقد فطن ٤با أخطأ فيو, كُب ىذا دليله فالظاىر أفَّ   ". النيب عن ىريرة يبأ عن ,ا٤بسيب
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 بغّب ىذا اإلسناد مرسبلن كمتَّصبلن, فأمَّا ا٤برسلي فًمن طريقىْب: عمر أمّب ا٤بؤمنْب كا٢بديث يركل عن    
 .(ُ): من ركاية أيب ًقبلبة عنووىلاألُ    
 .(ِ): من ركاية سعيد بن ا٤بسيب عنوةانيوالث   
 .(ّ)كاإلسناد ا٤بتصل من ركاية جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن عمر   
ك٥بذه النصوص تعلُّق ٗبوضوع االنقبلب الداليل التايل, ُب ا٤بطلب األكؿ: ا١بهة األكىل: جهة التطبيق    

ُب إطبلؽ  -كابًن عبد الرب ٩بن أتخر عن ا٢باكم -ا٤بباشر, ا٤بتمثلة ُب دراسة نصوص األئمة ا٤بتقدمْب
 اإلعضاؿ على عكس الصورة الٍب خصَّها ا٢باكم بتعريف ا٤بعضل.

 سألة الثالثةادل
 إطالؽ اإلعضاؿ على األمرين معاً  

ُب ترٝبة  ناد كإٛبامو, كما ُب قوؿ ابن عدمأعِب بقلب اإلس -كقد يقع اإلعضاؿ ابألمريًن معان    
 اش(: )إ٠باعيل بن عيَّ 

"حدثنا الفضل بن عبد هللا بن سليماف األنطاكي: حدثنا عبد الوىاب بن الضحَّاؾ: حدثنا إ٠باعيل    
٩بسكان أبيذف التيس كىو يقوؿ:  بن عياش عن ابن جريج, عن أيب الزبّب, عن جابر, قاؿ: رأيت النيب 

 كلقد اجتمعى فيك كلُّ شيء".  "ما كنتى حْب كنتى ذىكىران من الضأف, كال كنت حْب كنت أنثى من ا٤بعز,
منكر هبذا اإلسناد, كال يركيو غّب ابن عياش عن ابن جريج, كغىًلطى  معضلقاؿ الشيخ: كىذا ا٢بديث    

ا ركاه ابن جريج, قاؿ: حيدًٌٍثتي عن عكرمة, عن ابن عباس, أفَّ سعد بن أيب كقاص  على ابن جريج, إ٭بَّ
 .(ْ)مرَّ بتيس فأخذ أبذنو فقاؿ ىذا الكبلـ"

                                                                                                                                                                      

بغّب )كن ؽ(, أم: مسند حديث مالك  -مكي عن مالك بن أنس -عن اإلماـ مالك بنفس درجتو عن غّبه, فلم يرقم ا٤بزم ٥بذه الَبٝبة
 بن أنس للنَّسائي, كالسنن البن ماجو.

 .(ْٗ) جزء فيو من أحاديث اإلماـ أيب أيوب السختياين ,إ٠باعيل بن إسحاؽ القاضي , ك(ّٖٓ-ِٖٓ) ننسال ,سعيد بن منصور (ُ)
"ان ىشيم: أان داكد بن أيب ىند عن سعيد بن ا٤بسيب, أفَّ عمر...". غّب أفَّ الدارقطِب بعد أف ركاه  (:ْٖٓ) سننال, سعيد بن منصور (ِ)

العلل الواردة يف الدارقطِب, , كىو: سقوط أيب نضرة بعد داكد. ذكر أفَّ ُب إسناده كٮبان  من طريق أيخرل ضعيفة عن داكد بن أيب ىند,
 طريقان ضعيفة أيخرل.  وي بى قً ٍب ذكر عى  (,ُِٖ) األحاديث النبوية

السنن , أٞبد بن ا٢بسْب, لبيهقيا(, ك ُِْٗ) مسلم صحيحمسلم بن ا٢بجَّاج, , ك ط/ قرطبة( ِٓ/ُ) سندادلأٞبد بن حنبل,  (ّ)
 (.َِٔ/ٕ) الكبَت= الكربى

 د. مازف السرساكم.نشرة ( ّٗ/ِ) الكاملابن عدم,  (ْ)
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, كأعضلو عن جابر إىل أيب الزبّب عن ابن عباس, إبحالة إسناده عن عكرمة -ابلقلب -فأعضلو   
بوصل إسناده ُب الظاىر, كىو منقطع فيما بْب ابن جريج كعكرمة, ٍبَّ ىو موقوؼه  -ابإلسباـ -أيضان 

اك ٞبص منها الشاـ  -كإ٠باعيل بن عيَّاش يقع ُب مثل ىذا إذا ركل عن غّب أىل بلدهفأسنىدىه! 
 .(ُ)-خاصَّة

 ما ذكره ابن عدم فقاؿ ُب حديث:  -أيضان  -كمثلو   
"حدثناه الساجي, قاؿ: ٠بعت إ٠باعيل بن أيب عٌباد الذارع يقوؿ: حدثنا ٞبٌاد بن سلمة عن قتادة,   

  قاؿ: "الرىن ٗبا فيو". حدثناه دمحم بن أٞبد عن أيب مقاتل: حدثنا أٞبد بن  عن أنس, أفَّ رسوؿ 
: حدثنا ٞبٌاد بن سلمة عن قتادة, عن أنس, -بصرم -عبد هللا بن زايد ا٢بٌداد: حدثنا إ٠باعيل بن أمٌية

 , مثلىو.عن النيب 
قاؿ الشيخ: كإ٠باعيل بن أيب عٌباد ىذا ال أعرفو إاٌل هبذا ا٢بديث, كىو حديث معضل هبذا    

 . (ِ)اإلسناد"
ا ييعرؼ مرسبلن     , كىذا الراكم ليس لو (ّ)كس, أك عن أيب الزاند, أك عن عطاء, عن طافإفَّ ا٢بديث إ٭بَّ

 غّب ىذا ا٢بديث الذم أخطأ فيو, فهو مستًحقّّ معُب اإلعضاؿ الذم أطلقو ابني عدم.

 ادلسألة الرابعة
 عالقة إطالؽ اإلعضاؿ على ُفحِش سلالفة الراجح ابألصل اللغوي 

عن أصل اإلطبلؽ األكَّؿ, من شدَّة خطًأ من أحاؿ  أمَّا األصل اللغوم لئلطبلؽ الثاين, فبل يىبعيدي    
و, اإلسناد على غّب كجهو الذم ساقو عليو الثًٌقات, ٩بَّا ال ٰبتملو ىذا الذم أحالىو, كال مىن أيحيل علي

, كقد مرَّ ُب األمثلة ُب حاؿ قلب اإلسناد ما فػىعىلى إسحاؽ بن راشد ُب بْبًٌ  -كا٢باؿ كذلك -فالتواؤه

                                                           
صدكؽ ُب ركايتو  ,أبو عتبة ا٢بمصي -ابلنوف -إ٠باعيل بن عياش بن سليم العنسي" (:ّْٕ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ُ)

 ".ْم  ,كلو بضع كسبعوف سنة ,ْب كٜبانْبمن الثامنة مات سنة إحدل أك اثنت ,ىمُب غّبً  طه لًٌ ٨بيى  ,عن أىل بلده
 (.ُِّ/ُ) الكاملابن عدم,  (ِ)
 السنن الكبَت= الكربىالبيهقي, ( ك ُُٗ( ك)َُٗ( ك )ُٖٗ) ادلراسيل, سليماف بن األشعث السجستاين, داكد أبوينظر:  (ّ)
كعن ٞباد بن سلمة. كهللا  عن قتادة, ( فقاؿ: "إ٠باعيل ىذا يضع ا٢بديث, كىذا ابطلِّ/ّ) سننالُب  كذكره الدارقطِب ,(ُْ/ٔ)

 ".فيو ما الوىن من كفيو ,مرسل حديث الباب ىذا ُب كاألصل(: "َْ/ٔ) الكبَت= الكربى سننالكقاؿ البيهقي ُب  أعلم".
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, كىو ميضىعَّفه ُب الزىرم خاصَّة, فإنَّو حٌب على ما استقرَّ عليو اصطبلح ا٤بتأخرين من حديث الزُّىرم
 مصنًٌفي علـو ا٢بديث, ييستنكر منو ما يتفرَّدي بو عن الزىرم, فلو فيو حكم تفرُّد الضُّعفاء ك٨بالفتهيم.

فًعًو حديثان موقوفان, كابني ٥بيعة كُب مسألة إطبلؽ اإلعضاؿ على إٛباـ اإلسناد, مرَّ ًفعلي ابن ٥بيعة ُب ر    
كإٍف كانت حاليوي خّبان  -معلومةه حاليو, كا٤برفوع ٩بَّا تتوافر ٮبمي الثًٌقات على طىلىًبًو, ككذلك ما فػىعىلى مكيٌ 

 -خطأن  -, حيثي عىمىدى إىل سلسلةو ىي من أصحًٌ سبلسل األسانيد فأحاؿى عليها-من حاؿ ابن ٥بيعة
 .حديثان بغّب إسناده مرسبلن 

كما كاف من اجتماع األمريًن معان, فقد مرَّ ًفعيلي إ٠باعيل بن عيَّاش ا٢بمصي الشامي, ُب تفرُّده ٕبديث    
 عن ابن جريج ا٤بكٌي, كقد مرَّ ذكري حاًؿ ركايتو عن غّب أىل بلده.

نفسهم, ككذلك ككلُّ ىؤالء الذينى مرَّ ذكرىم ال ٙبتمىل منهم ا٤بخالفة؛ ألسباب عدَّة, منها حا٥بم ُب أ   
 .(ُ)جبللةي من خالفوا الناس فيهم, ككثرة كتقدُّـ ٨بالفيهم, كنكارة ما جاؤكا بو

فهذه كلُّها إطبلقاته مواًفقةه ٤بعُب اإلعضاؿ ُب أصل اللغة, فهي ركاايته شديدةي االلتواء, ٩بٌا ال كجو لو    
 كهللا تعاىل أعلم. إال الغلط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ل والتجريحالتعدي الباجي, سليماف بن خلف ابو الوليد,: عندالراكم مواضع إطبلقات العلماء  مسألة ا٤بخالفة غّب احملتملة مننظر ت (ُ)
كفيما يتعلَّق , (ُْٓ/ِ) لساف ادليزاف, ك(ّٖ/َُ) بشرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر العسقبلين,  ,(َُُّ-َُُِ/ّ)

 (.  َِٖٓ, ُِّٕ ,ُُِّ ,ّْٗ) ,كتاب العلل ابن أيب حاًب, :ومان ابإلغراب عم
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 اخلالصة
 يف إطالقات ادلعضل جامع لتطبيقات َمن تقَدـ احلاكمَ  واستنباط تعريف

ة ا٢بديث فيما : "كجدت التعبّب اب٤بعضل ُب كبلـ ا١بماعة من أئمالعسقبلين قد مضى قوؿ ابن حجر   
سقط منو  مل أجد التعبَت ابدلعضل فيماٍبَّ ساؽ األقواؿ, كأزيد فأقوؿ: إيٌن  (ُ)ة"بتَّ ألمل يسقط منو شيء 

 !ألبتَّة شيء
بركاية ككذلك مل أجد فيما نظرت فيو من النصوص أفَّ النٌقاد ٩بٌن تقدَّـ ا٢باكم قد كصموا ثقةن    

 ! (ِ)ا٤بعضبلت
 بقولو: (ّ)صاحبي "ا٤بختصر ُب علم األثر" اإلعضاؿكقد أحسن تفسّبى    
, فصارى شأفي ا٤بر     , ال ًمن: أعضلى األمرى كمًٌ ميشًكبلن ُب  "ا٤بعضىل: ىو بفتح الضاد, من: أعضلىو األمري

". كلعٌلو قىصدى بتعريفو رٍبطى أصلو اللغوٌم ٗبا ىو من شؤكف ا٢بديث كونًًو حديثان مركايَّن عن النيبًٌ 
 أبٍف:  (االصطبلح)النبوٌم؛ ألنَّوي عادَّ فعرَّفو ُب 

 .(ْ)"يسقط فيو اثناف فصاعدان, على أمًٌ كجوو كاف"   
ـى ا٢باكمى من أئٌمة النَّقًد ُب إطبلؽ اإلعضاؿ على الركاة ت مى كُب ظلًٌ ما تقدَّـ نقليو من عبارا    ن تقدَّ

ت؛ فإانَّ إذا أردان اشتقاؽ تعريف جامع لتطبيقاهتم ُب إطبلقات )ا٤بعضل( فإننا نقوؿ إفَّ اإلعضاؿ  كا٤بركايَّ
 عندىم:

 ".َخَلٌل ُمْستَػْغِلٌق ال وجَو للحديِث َمَعو"
 كأشرح مفردات التعريف فأقوؿ:   

                                                           
 (.ٕٓٓ/ِ) النكت على ابن الصالحابن حجر العسقبلين,  (ُ)
ا ٞبيًٌلى تبعةى حديثو معضلو كاحد, إبراىيمكمكٌي بن  (ِ) أنَّو قد أينكر  كإف كاف ثقةن عمومان إالَّ كىو  مل يوصم بركاية ا٤بعضبلت بوجو عاـ, إ٭بَّ

 عليو ركايتو عن مالك غّب ىذا ا٢بديث, كقد مرَّ ُب ا٢بواشي بياف نزكؿ درجتو ُب ركايتو عن مالك, كإعضاليو إعضاؿ ٨بالفة, كىو أىوف من
 ؿ التفرُّد. كهللا تعاىل أعلم.إعضا

كلعٌلو: دمحم بن سليماف بن سعيد بن مسعود احمليوم, أبو عبد هللا الركمي ا٢بنفي, كيعرؼ ابلكافياجي, كلد بككجة كي, من ببلد  (ّ)
 ...(.ِٗٓ/ٕ) الضوء الالمعالسخاكم, . ٕٖٗبا..." كلعٌلو توُب سنةصركخاف, من داير ابن عثماف الرـك قبل التسعْب كسبعمائة تقري

 (.ُِّ)ص (ْ)
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ا يتقرَّر كىفق اخلللأمَّا )    ( فأقصد بو ما يعَبم الركاية من ٦بانبة كجو الصواب فيها, ككجو الصواب إ٭بَّ
 دراسة األحاديث ا٤بعلَّة. الَبجيح كقرائنو ُب قواعد

 من قبيل اإلعضاؿ. (ِ), فبل تيعدُّ االكىاـ ا٤بػيحتمىلة(ُ)فهو: شدَّةي االلتواء  (االستغالؽكأمَّا )   
ف, ككجو ا٢بديث: كجو الصواب فيو ٩بَّا غّب ٧بتمىبل أك ٨بالفة ( ألنَّو تفرُّدوجو للحديث معو الك)   

 (: َُّٱبالف الوجو ا٤بػينتقىد, كبيانو ُب قوؿ دمحم بن جرير أيب جعفر الطربم )ت
 من سامعو يستشنعو أك قارئو يستنكره ٩با ا٤باضْب بعض عن ذكرانه خرب من ىذا كتايب ُب يكن فما"   

 اكإ٭بَّ  ,نالً بى قً  نمً  ذلك ُب يؤت مل أنو فليعلم ا٢بقيقة ُب معُب كال ,الصحة يف وجها لو يعرؼ مل أنو أجل
وجٌو يف . فا٤بقصود ابلوجو: (ّ)"إلينا مى دًٌ أي  ما ٫بو على ذلك يناأدَّ  اإ٭بَّ  انَّ أك  ,إلينا انقليوً  بعضً  لً بى قً  نمً  ٌبى أي 

 .الصحَّة ديكن أف حُيمَل عليو
 بن نضرة عن ا٤بسيب بن سعيد ركاه حديث عن يبأ ئلسي ا جاء عند ابن أيب حاًب, حْب قاؿ: "ككم   

 عبده  كالولدي  ,هارجً فى  نمً  استحللتى  ٗبا الصداؽ ٥با" : النيب فقاؿ ,بلىحي  ىي فاذا كران بً  جتزكَّ  ونَّ أ ,كثمأ
 ,يبأ فأجاب ؟عندؾ احلديث ىذا وجوُ  ما .بينهما ؽى كفرَّ  :بعضهم كقاؿ ".هافارٝبي  تٍ دى لى كى  فاذا ,لك

 بن سعيد عن ,نعيم بن يزيد عن كثّب يبأ ابن ٰبٓب كركاه ,دبتصل ليس مرسل حديث ىذا :فقاؿ
 بن نضرة عن ا٤بسيب ابن عن ,سليم بن صفواف عن جريج ابن ركاه كما ,مرفوع ,ٯباكزه ال .ا٤بسيب

 بن ابراىيم عن جريج ناب حديث من يكوف فأ كٰبتمل ,سليم بن صفواف حديث من ىو ليس ,كثمأ
 ,شيء غّبى  سليم بن صفواف عن ٰبٓب أيب ابن عن سي لًٌ دى يي  جريج ابنى  فَّ أل ؛سليم بن صفواف عن ٰبٓب يبأ

 .(ٓ). فكافى كجوي ا٢بديث عند أيب حاًب ىو كجو الصواب عنده(ْ)"نومً  يكوفى  فأ ٰبتمل ال كىو

                                                           
(: "العْب كالضاد كالبلـ: أصل كاحد صحيح يدؿُّ ّْٓ/ْ) مقاييس اللغةفارس للمعضل ُب ماٌدة )عضل( من  ابن أصيلكأيذىكًٌر ىنا بت (ُ)

 على شٌدة كالتواء ُب األمر".
تىمىلي األكىاـ كاألخطاء بقيرب ا٣بطأ, أك بكوف الراكم قد ركاه عن ضع (ِ) ا ٙبي  يف, ك٫بو ذلك ٩بٌا ال ٦باؿ لئلفاضة ُب ذكره ىهنا.كإ٭بَّ
 (.ُّ/ُ) = اتريخ األمم وادللوؾاتريخ الطربيالطربم, أبو جعفر دمحم بن جرير,  (ّ)
(4)

 .(ُِْٔ ,ُٕٓٗككذلك ُب )(, ُِٗٓ) كتاب العللابن أيب حاًب,  

يوىم ظاىريىا  ديث األيخرل ُب اببو الٍبابينو كبْب األحك٤بصطلح )كجو ا٢بديث( إطبلؽ آخر, ىو ٗبعُب: بياف معناه كما يؤلَّف بو  (ٓ)
, (َِّّ)عقب ا٢بديث  (ْٗٓ/ْ) سننال, الَبمذمك , (َِْْ)عقب ا٢بديث  (ُْٓ/ْ) سننال عند أيب داكد, معارضتو, كما ىو

شرح غوم فقاؿ ُب ,  كقد صرَّح بو الب(ّْٕ/ٗ, كُٗٓ/ٖ) فتح الباريكابن حجر العسقبلين,  ,(ِٖٗ/ٓ) التمهيد, ابن عبد الربك 
تاريخ )رواية الابن معْب, ". فقرىنىوي اب٤بعُب. كمثلو أف يكوف على كجو التأكيل: ومعناه: "... كاألكؿ ىو كجو ا٢بديث (ّٖٓ/ُِ) السنة
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طلقوا اإلعضاؿ على موقوؼ أك مقطوع, خبلفان كقلتي )للحديث( كمل أقيل )للركاية( أليٌن مل أجدىم أ   
 .-كما سيأٌب التعرُّض لو إف شاء هللا تعاىل  -للحاكم ُب النوع الثاين من ا٤بعضىل عندىه

فقد رأيتي لفظيهما يتعاكراف ُب  ؛وأجُد معٌت اإلعضاؿ االصطالحي قريبًا من معٌت ادلنكر عندىم   
. كُب موضع آخر (ُ)ُب عمر بن غياث: "معضل ا٢بديث" إطبلقات األئمة, كما ُب قوؿ اإلماـ البخارم

, كابن (ْ), كا١بوزجاين(ّ)ك٩ٌبن قػىرىفى بْب إطبلؽ ا٤بعضل كا٤بنكر: ديحىيم, (ِ)قاؿ فيو: "منكر ا٢بديث"
ا قيرًنت ا٤بعضبلت ابلبواطيل كا٤بوضوعات, ك٫بو ذلك, كلو  (ٕ)كا٣بطيب (ٔ), كابن عدم(ٓ)حٌباف , كريٗبَّ

 لعرٍَّفتي ا٤بػيعضىلى اب٤بػينكىر؛ فإفَّ األئٌمة كانوا يكيلوف األحكاـ ُب أكعية األلفاظ القريبة كاف رجع األمر إيلَّ 
الٍب تؤدم ما أرادكا منها, كمل يلتفتوا إىل ٚبصيص بعضها ابلداللة دكف بعض, كقصرىا على ألفاظ 

صة أيب حاًب كصاحب كما ٘بده ُب ق, ك (ٖ)كما تراه كاضحان ُب لفظىي )الكذب( ك)ا٤بوضوع(بعينها,  
 الرأم, كأسوقها اتمَّةن لطرافتها:

"يقوؿ جاءين رجل من ًجلَّة أصحاب الرأم, من أىل الفهم منهم, كمعو دفَب, فعرىضو عليَّ, فقلتي ُب    
, ابطل, قد دخل لصاحبو حديثه ُب حديث, كقلت ُب بعضو: ىذا حديث خطأبعضها: ىذا حديث 

                                                                                                                                                                      

 ,ضعفاءالُب العقيلي  بو كىو ما فسَّره كيقصد بو: على غّب سبيل التحديث, .  كقد يقاؿ: على غّب كجو ا٢بديث,(ّٔٗ/ّ) الدوري(
كليس ا٤بقصود بو )الوجو( ُب ابب )ا٢بديث ا٤بعلَّل(, كىو ما يػيعىرَّؼي أبنَّو:  : "على غّب كجو ا٢بديث, يعِب: ُب ا٤بذاكرة".بقولو(ُْٗ/ِ)

 (.ْٓ/ُ) مقارنة ادلروايَّت"الطريق", أك "صفة لئلسناد أك ا٤بًب بعد ا٤بدار". البلحم, إبراىيم بن عبد هللا, 
 زايد. نشرة( ِٗٓ/ِ) األوسطالتاريخ البخارم,  (ُ)
 (.ٖٓ/ٓ) الكاملكنقلىهما ابن عدم ُب ترٝبتو من  (.ُٖٓ/ٔ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ِ)
 (.ّْ-ِْ/ّٔ) اتريخ مدينة دمشقابن عساكر,  (ّ)
 (ِٕٓ(, ك)ِٕٗ( ك)َِٗ) أحواؿ الرجاؿا١بوزجاين,  (ْ)
 ( كغّبىا.ُِِِ(, ك)ٖٔٗ( ك)ُٖٗ) اجملروحُتابن حباف,  (ٓ)
: "كا٢بسن بن زيد ىذا يركم عن أبيو كعكرمة أحاديث -(ِّٓ/ُِب ) -( كغّبىا. غّب أٌف أصرحها قولوُِٕ) الكاملابن عدم,  (ٔ)

 ٩با ركاه عن عكرمة". أنكر, ... كأحاديثو عن أبيو معضلة
 (.ِْٖ/ْ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ٕ)
الفصل (, كْٗ/ٗ, كَِّ/ِ) اتريخ بغداد(, كا٣بطيب, َِٓ/ُ) الكامل, (, كابن عدمِّٓ/ٗ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٖ)

 ميزاف االعتداؿ(, كالذىيب, ْْٔ/ُٕ) رلموع الفتاوى, يمية, أٞبد بن عبد ا٢بليمت(, كابن ٕٕٗ/ِ) درج يف النقلللوصل ادل
ستعمل ا٤بتقدًٌموف )ا٤بعضل( كصفان (: "كقد اَِٗ/ِ) ربرير علـو احلديث, كقاؿ ا١بديع, يوسف بن عبد هللا ُب (, كغّبىأُِ/ٖ)

 للمنكر كا٤بوضوع من ا٢بديث".
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, كسائر ذلك أحاديث كذبلت ُب بعضو: ىذا حديثه , كقمنكركقلت ُب بعضو: ىذا حديث 
. فقاؿ: من أين علمتى أفَّ ىذا خطأ, كأفَّ ىذا ابطل, كأفَّ ىذا كذب؟! أخربؾى راكم ىذا صحاح

: ال, ما أدرم ىذا ا١بزء من ركاية مىن ىو, غّب  الكتاب أبيٌن غًلطتي كأيٌن كذبتي ُب حديث كذا؟ فقلتي
ىذا ا٢بديث ابطل, كأفَّ ىذا ا٢بديث كًذب. فقاؿ: تدَّعي الغيب؟ قاؿ:  أيٌن أعلمي أفَّ ىذا خطأ,/ كأفَّ 

ًسن مثلى ما  : سل عٌما قلتي مىن ٰبي : ما ىذا ادًٌعاء الغيب. قاؿ: فما الدليل على ما تقوؿ؟ قلتي قلتي
اًزؼ, كمل نػىقيٍلوي إاٌل بفىهم. قاؿ: من ىو الذم ٰبسن مثل ما ٙبسن؟  أيحًسن, فإًف اتفقنا, علمتى أانَّ مل ٪بي

: نعم. قاؿ: ىذا عجب! فأخذ فكتب ُب   ؟ قلتي قلت: أبو زرعة. قاؿ: كيقوؿ أبو زرعة مثل ما قلتى
كاغذو ألفاظي ُب تلك األحاديث, ٍب رجع إيلَّ كقد كتب ألفاظى ما تكلَّم بو أبو زرعة ُب تلك 

, كما قلت إنَّو احدالكذب والباطل و . قلت: كذب, قاؿ أبو زرعة: ىو ابطلاألحاديث, فما قلتي إنَّو 
, كما قلتي إنَّوي منكر, قاؿ: ىو منكر. كما قلت إنَّو ابطل, قاؿ أبو زرعة: ىو كذب . كما قلتي

. فقاؿ: ما أعجبى ىذا! تتَّفقاف من غّب مواطأة فيما بينكما! صحاح, قاؿ أبو زرعة: ىو ِصحاح
: فقد )كذا( ذلك اًزؼ, كإ٭ٌبا قيلناه بعلم كم (ُ)فقلتي  .(ِ)عرفة قد أيكتينا ..."أانَّ مل ٪بي

 ؛ ٔبامع قرب معانيها ُب أصل اللغة بعضها من بعض.هاضى التعابّب كاأللفاظ, كتقاري  رى تعاكي  نافقد رأي   
 كهللا تعاىل أعلم.

, كإحالة  يَلِّ كبعدي فقد ظهر أٌف إطبلؽ اإلعضاؿ غالبو منصرؼ إىل     اإلسناد عن كجهو حٌب يستغلقى
ُب ما رأيت من صور  -بقلب إسناده أك إٛبامو -إف كاف لو كجو -حيحا٢بديث على غّب كجهو الص

لتفرُّد ٗبا ال ا ٗبا ال يكوف لو كجوه صحيحه ٨بالف للمعضل ٩بَّا ىو من قبيل , أك-االختبلؼ على كجهْب
تمىلي  ٰبتملو ا٤بتفٌرًد تعلَّق تبعة  عن ا٤بتفرَّد عنو ١ببللتو, فبل ٰبتمل أف -من نكَّارتًوً  -لدنوًٌ مرتبتو, كال ٰبي

 النكارة بو.

بعد )ا٢بديث( ىي:  -مع إمكاف االستغناء عنها -كيناسب أف ييذكىر ُب ىذا التعريف ٝبلة اعَباضية   
(؛ ألنَّو ككما تقدَّمت اإلشارة إليو أفَّ ا٢باكم كمن أتخَّر عنو قد حصركا داللة )ا٤بعضل( إسنادًا أو متناً )

                                                           
" كلعٌلها الصواب.ِْٓ/ُّ) سَت أعالـ النبالءُب عند الذىيب  (ُ)  (: "فعند ذلك علمتى
 (.َّٓ-ّْٗ/ُ) تقدمة "اجلرح والتعديل"ابن أيب حاًب,  (ِ)
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منو خاصة, دكف التفرُّد كا٤بخالفة ك٫بوىا, كىو ذات ما  ُب مباحث اإلسناد, بل ُب مباحث السقط
 الدكتور إبراىيم البلحم قاؿ حْب عرَّؼ ا٤بعضل عند من تقدَّـ أبنَّو:  , كما أفَّ (ُ)صنعوا ُب مصطلح ا٤بنكر

, كالذم ٲبيًٌزه (ِ), كاترة تكوف خطأن, أك سقطان يف اإلسناد"تعبّب عن شٌدة ا٣بطأ, أك قوَّة العلَّة    
 كما ُب قوؿ ابن عدم   -كإف كاف اندران  -ياؽ". لكٌن فضيلتوي مل ييشر إىل إعضاؿ ا٤بًب, كىو موجودالس

 (:-يكُب أاب الٌنضر -ُب ترٝبة )أشعث بن عطاؼ
كاف    "... أشعث بن عطاؼ, عن سفياف الثورم, عن العمرم, عن انفع, عن ابن عمر, أفَّ النيبَّ     

 يتخٌتم ُب يساره.
 .(ّ)"معضل اإلسناد وادلنتا حديث عن الثورم قاؿ الشيخ: كىذ

 كهللا تعاىل أعلم. كمل أجد نصَّان آخر لنسبة اإلعضاؿ إىل ا٤بتوف.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ُّٕ/ُ) الكاملابن عدم, , ك (ِْٔ/ُ) العلل ادلتناىية بن ا١بوزم,عند ا قوؿ ابن حبَّاف ُبقىت الٌنكارة على ا٤بًب صراحةن أيطلً  (ُ)
الصاـر ابن عبد ا٥بادم, (, ك ّٖٓ/ْٓ) اتريخ مدينة دمشقابن عساكر, (, ك َُُ/ْ) اتريخ بغدادا٣بطيب, ( كغّبىا. ك ّّْك ِٓٗك

الشوكاين, (, ك ِٗ/ٕ) مع الزوائدرلا٥بيثمي, (, ك ّٖٖ/ٗ) سَت أعالـ النبالءالذىيب, (, ك ٖٔك ٖٔ)ص ادلنكي يف الرد على السبكي
 كتاب العلل عند ابن أيب حاًب ُبكارة ا٤بًب, فكثّبة, من مثل ما (, كأمَّا اإلشارة إىل نُٖٔ)ص الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعة

(ّٓ) . 
 مل أجد إطبلؽ من تقٌدـ ا٢باكم لفظ اإلعضاؿ على ما فيو سقط, كما مرَّ التنبيو عليو. (ِ)
 .(َّٖ/ُ) الكاملعدم,  ابن (ّ)
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 فصم انثاٍَان
 ودراسح أيثهتّ هًؼضمنحتزَز تؼزَف احلاكى 

ػٍ  َّفاالَمالب انذاليل يف تؼز وإثثاخ ولىع
يّ يٍ األئًحإط

 
 اللاخ يٍ تمذ

 :احث ثالثةوفيو مب
  ادلبحث األوؿ: ربرير تعريف احلاكم 
 :دراسة أمثلة احلاكم ادلبحث الثاين 
   :داليل يف تعريف احلاكم لإثبات وقوع االنقالب اادلبحث الثالث

 عن تطبيقات من سبقو
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 مدخل

ال بيدَّ قبل ا٢بيكم على تعريف ا٢باكم كتصنيفو, من تصوُّره تصوُّران دقيقان؛ فإفَّ ا٢بكم على الشيء فرعه    
 أك يذكريهي  وُّره, كقد درىج ا٢باكم ُب "معرفة علـو ا٢بديث" على سياؽ أمثلة تطبيقيَّة ًلما ييعرًٌؼ بوعن تص

من أنواع علـو ا٢بديث, فيتحصَّل للبحث ُب تعريفو ًشقَّاف: التعريف النظرم كىو التقعيد, كاألمثلة 
 العمليَّة, كىي التطبيق.

مدل  قياسً متأنيَّةن, يٌتجو البحث إىل  كدراسة أمثلتو دراسةن االنتهاء من تصوير تعريف ا٢باكم,  كحاؿى    
بػىقىوي من األئمَّة؛ إذ ىذا العلم أثرم, أيثره البلحق عن السابق,  قيرب مذىب ا٢باكم من تطبيقات مىن سى
ه من  كا٢باكم نفسو ُب ىذا ا٤بصطلح نفًسو قد ذكر أنَّو أىثػىرى تعريفىو عن علي بن ا٤بديِب فمىن بعدى

كجو ٘بلية ُب حاؿ ا٤بوافقة, أك  ععول, كمطابقتها للواقدفالنظر حينئذ ُب مدل صدؽ ىذه ال, (ُ)األئمة
 التباين كمقداره ُب حاؿ ا٤بخالفة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 سننو( أنَّو كىجىدى فيما ظاىرهي أنٌو من كبلـ أيب داكد ُب موضع من ُِٗ/ِ) ربرير علـو احلديثذكر ا١بديع, يوسف بن عبد هللا ُب  (ُ)

غّب أٌف ا١بديع ذكر ( ُب كٌفارة إتياف ا٢بائض: "كىذا معضل", ٗبا يتَّفق ُب معناه مع ما عزاه ا٢باكم إىل ابن ا٤بديِب, ِٔٔعقب ا٢بديث )
(, كقد أشار َِٕ. كىو فيها برقم )للسننأنٌو مل يتوثَّق من صٌحة نسبة ىذه اللفظة إىل أيب داكد, كأحاؿ على تعليق دمحم عٌوامة ُب ٙبقيقو 

, كىي -تحقيقكما ُب مقدًٌمة ال  -كالنسخة من ٧بفوظات الظاىريَّة ,ىناؾ إىل أفَّ ىذا النص )كىذا معضل( كقع ُب حاشية النسخة )ع(
رة )  , كقد دخل ُب مًب السنن إمَّا بْب معكوفْب ] [ أك دكَّنما!ر احملقًٌق أفَّ حواشيها للمنذرم(, كذكَُٖٗنسخة متأخًٌ
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 املثحث األول

حتزَز انتؼزَف انُظزٌ نهحذَث املؼضم ػُذ  
 احلاكى 

 وفيو مطلباف اثناف:
 ادلطلب األوؿ: شرح التعريف النظري للحاكم 
  ادلطلب الثاين: بياف التداخل بُت تعريف احلاكم للمعضل وعلـو

 احلديث اأُلخرى
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 ملطهة األولا
 شزح انتؼزَف انُظزٌ نهحاكى

 :وفيو ثالث مسائل
 ادلسألة األوىل: النوع األوؿ من ادلعضل عند احلاكم

 مالنوع الثاين من ادلعضل عند احلاكادلسألة الثانية: 
بياف تناقض احلاكم يف صياغتو التعريف النظري للمعضل  ادلسألة الثالثة:

 يف مصنَّفاتو
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 مدخل

عرفو من تطبيقات تقدَّـ التنويو بكوف ا٢باكم أكؿ مىن عرَّؼ )ا٤بعضل( بتعريف نظرم, صاغىوي ٩بَّا      
الذين ٠بَّى منهم: ابن ا٤بديِب, فعلى ىذا يكوف من متحتمات البحث: ك  أك إطبلقاهتم, أئٌمة ا٢بديث,

النظر ُب تعريف ا٢باكم النظرم للمعضل, كتلمُّس مواضع القوَّة فيو كمواطن ا٣بلل, كاستبياف مدل 
 النقوؿ مستمدَّهي ُب صياغتو.مطابقتو لتطبيقات األئمة الذين ذكرىم ا٢باكم, كذكر افَّ تلك 

كاحد, فلذلك  اإلعضاؿ, فليس ىو عنده على ٭بطو  كالناظر ُب تعريف ا٢باكم يلحظ تقسيمو كتنويعو   
ه من االشَباؾ مع نوع )ا٤برسل(, كىذه ىي ؿ منهما قسمْب, كنصَّ على ٙبريزً كَّ نوعْب, كقسم األ قسموي 

 .كمسائليو نقاط البحث ُب ىذا ا٤بطلب
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 ادلسألة األوىل
 تعريف النوع األوؿ للمعضل عند احلاكم 

 يقوؿ ا٢باكم ُب تعريف النوع الثاين عشر من علـو ا٢بديث )ا٤بعضل(:   
أف  (ُ)ن أئمتنا, أفَّ ا٤بعضلى من الركايةه مً ن بعدى مى ذكر إماـ ا٢بديث علي بن عبد هللا ا٤بديِب فى  "   

عليو كآلو أكثر من رجل, كأنو غّب ا٤برسىل؛ فإفَّ ا٤براسيل للتابعْب دكف  إىل رسوؿ هللا صلَّى هللا (ِ)يكوف
ما عرَّؼ, ٍبَّ قاؿ: "فقد أعضلى اإلسنادى األٌكؿى عمريك بني شعيب, كاإلسنادى . كذكر مثالْب لً (ّ)غّبىم"

. كذكر (ْ)ف"ي, كال نعلم أحدان من الركاة كصىلو كال أرسلو عنهما؛ كا٢بديثاف معضبلالثاين مسلمةي بني عيلى 
 قسمان آخر ٥بذا النوع, ُب قولو: 

)كذا(, فرٗبا أعضلى أتباعي التابعْب ا٢بديثى كأتباعيهم ُب كقت, ٍب  (ٓ)"كليس كل ما يشبو ىذا معضل   
مان: (ٔ)كصبله أك أرسبله ُب كقت"  . كمثل لو بببلغو لئلماـ مالك عن أيب ىريرة هنع هللا يضر! كقاؿ متمًٌ

ز بْب ا٤بعضل الذم ال يوصل, كبْب ما أعضلو الراكم ُب كقت, ٍب هبذه الصنعة أف ٲبيًٌ  "فينبغي للعامل   
 . ٍبَّ ذكر النوع الثاين: (ٕ)و ُب كقت"لى صى كى 

                                                           
 (.الركاايت)(: ّٔ/أ[, كُب مطبوعة الدكتور معظم حسْب )صُُٓب ٨بطوطة عارؼ حكمت ]لوحة:ىكذا ىو  (ُ)
 ًسل[, كأيشّبى إىل كجودىا ُب غّبىا ُب ا٥بامش.ليس ُب ىذه النُّسخة عبارة ]بْب ا٤بر  (ِ)
٨بطوطة مكتبة عارؼ حكمت احملفوظة ُب مكتبة ا٤بلك عبد العزيز  ,معرفة أنواع علم احلديثا٢باكم, أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا,  (ّ)

فيو مسألة عارضة, كىي: افَباع ا٢باكم قيدان /أ[. كقولو: فإفَّ ا٤براسيل للتابعْب دكف غّبىم" ُٓ]لوحة: ُِّ/ ْٕاب٤بدينة النبويٌة برقم:
غَُت /ب[: "النوع التاسع من ىذا العلم: معرفة ا٤بنقطع من ا٢بديث, كىو ُُللمرسل مل ييسبىق إليو, كقد زاد من قبلي بقولو ُب ]لوحة:

من ا٤بنقطع: أف يكوف ُب اإلسناد ركاية راكو  ب[: "كالنوع الثالث-/أُِ, كقلَّ ما يوجد ُب ا٢بٌفاظ من ٲبيًٌزي بينهما", كقاؿ ُب ]لوحة:ادلرَسل
قبل الوصوؿ إىل التابعيِّ الذي ىو موضع اإلرساؿ, وال يقاؿ ذلذا النوع/ من احلديث: مرسل إمنا مل يسمع من الذم يركم عنو ا٢بديث 

الدقيق الذم ال يستدركو إاٌل ا٤بوفق ". كقاؿ ُب خاٛبتو: "ككل من أتمل ما ذكرانه من ا٤بنقطع علم كتيٌقن أٌف ىذا العلم من يقاؿ: منقطع
يى فيما ب

و على تقييد طبقة اإلرساؿ ابلتابعْب= ىو الذم ٠بيًٌ عدي بػ كالطالب ا٤بتعلم". كىذا الذم نفى ا٢باكم أف يكوف من قبيل ا٤برسل بنصًٌ
 (!!اإلرساؿ اخلفيِّ )
ـى ا٢باكم ال يتقيَّدي ابلتابعْب, بل ىو ميطلقي االنقطاع. كهللا تعاىل  ك٩بَّا ىو ُب غينيةو عن االستدالؿ لو بذكر األمثلة: كوف ا٤برسل عند مىن  تقدَّ

 أعلم.
 /ب[.ُٓ]لوحة: (ْ)
 ُب غّبىا: ٗبعضل. (ٓ)
 .ا٤بصدر نفسو (ٔ)
 ا٤بصدر نفسو (ٕ)
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الراكم من أتباع التابعْب فبل يركيو عن أحد, كيٍوقفو فبل يذكره عن رسوؿ هللا صٌلى  (ُ)"]أف يعضلو[   
 .(ِ)لك الكبلـ عن رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كآلو ميتًَّصبلن"ميعضىبلن, ٍبٌ يوجد ذ هللا عليو كآلو

 كالذم يتلخَّص ٩بٌا سبق: أفَّ ا٤بعضل عند ا٢باكم نوعاف:   
 ٙبتو قسماف: النوع األوَّؿ   
, ٩بَّا مل يصٍلو ميعًضليو ُب كقت آخر. كىو ما مثَّل لو (ّ)من دكَّنى مى : مرسل أتباع التابعْب فى القسم األوؿ   

 كمسلمة بن عيلىي. ,عمرك بن شعيب ٕبديثي
: مرسل أتباع التابعْب فمن دكَّنم, ٩بَّا قد كىصىلىوي ميعًضلو ُب كقت آخر. كىو ما مثَّل لو القسم الثاين   

ا٢باكم بببلغ اإلماـ مالك عن أيب ىريرة هنع هللا يضر, كأنَّو قد ركم عن اإلماـ مالك من كجوو آخر ظاىريهي 
 االتًٌصاؿ.

: ا٢بديث ا٤بوقوؼ )ا٤بقطوع( على أتباع التابعْب, إذا كيجدت ركاية أيخرل لذلك الكبلـ الثاينوالنوع    
, من طريق التابعي نفسو أك غّبه؛ كىذا ٖببلؼ ما فهمو ابن حجر, من كجو مٌتصل عن رسوؿ هللا 

 تعريفو مع مثالىيو! كما أراد يلَّ داللة كبلـ ا٢باكم إليو, لييخرًج ا٢باكم من ا٢برج الذم أكقعو فيو تناقض
" ٍب ىو يضرب األمثلة من أتباع التابعُتفا٢باكم يقوؿ ُب تعريف ىذا النوع: "أف يعضلو الراكم    

, كقد تعقَّبو ا٤بؤٛبن الساجي, فقاؿ -كما سيأٌب الكبلـ ُب ذلك إف شاء هللا  -ٕبديث ا٢بسن كالشعيب
معضبلن للحسن كىو من كبار التابعْب! كيقوؿ:  تصويره (ٓ): كيف ]يصحُّ [(ْ)ابن انصر: "قاؿ لنا ا٤بؤٛبن

 . (ٔ)أف يعضلو الراكم من أتباع التابعْب ٗبثلو ُب حديث ا٢بسن؟!"

                                                           
 ٢بىىقه ٨برٌج ُب ا٥بامش مصٌحح بعبلمة التصويب )صح(. (ُ)
 /أ[.ُٔ]لوحة: معرفة أنواع علم احلديثا٢باكم,  (ِ)
 (.ِٔ)ص  معرفة علـو احلديثا٢باكم, ينظر:  (ّ)
تكرَّرت كلمة )ا٤بؤٛبن(. كىو: ا٤بؤٛبن بن أٞبد بن علي بن ا٢بسْب بن عبيد هللا أبو نصر الساجي ا٤بقدسٌي ٠بع ا٢بديث )كذا( الكثّب,  (ْ)

حاؽ الشّبازم مٌدة, كرحل إىل كخرٌج, ككاف صحيح النقل, حسن ا٣بط, مشكور السّبة, لطيفان, أشتغل ُب الفقو على الشيخ أيب إس
 البداية والنهايةابن كثّب, أبو الفداء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي, ٝبلة ا٢بٌفاظ, ال سٌيما للمتوف. أصبهاف كغّبىا, كىو معدكد من 

 .َٕٓ( ُب كىفيىات سنة ُٖٕ/ُِ)
: )يصٌح(كلمةه غّب بيًٌنة, لعلها قيصَّت عند التجل  /أ[ من ا٤بخطوطةُُٔب حاشية ]لوحة: (ٓ) , ُب يد, كقد قرأىا الدكتور أٞبد فارس السلـو

 (, فوضعتها كذلك. كهللا أعلم.ُٔٗ, ٕباشية )ص معرفة علـو احلديث وكمية أجناسوٙبقيقو 
 /أ[.ُٔىامش ]لوحة: (ٔ)
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, أبف يكوفى بعضيهم كىصىلىوي التابعيّ فجعلى ابني حجر داللة كبلـ ا٢باكم على "ما اختلف الركاة فيو على  
ألكؿ, فإنَّو أعمُّ من أٍف يكوفى لو إسناده آخري متَّصل , ٖببلؼ القسم االتابعيّ مرفوعان كبعضيهم كىقػىفىوي على 

. كذا قاؿ ابن حجر! كاألمر اآلخر أنَّو خصَّو أبٌف يكوف الوجهاف عن التابعيًٌ نفسو, كىذا (ُ)أـ ال"
؛  , كإف كاف موافقان لتمثيلو ٕبديث الشعيب٨بالف لتمثيل ا٢باكم ٗبا أعضلو ا٢بسن ككيًصلى من غّب طريقو

 ف شاء هللا تعاىل.كما سيأٌب إ
ا أخذ داللةكإين ألظنُّ ظٌنان أ    األكَّؿ من الثاين, فاقتصر على أحد جزأم ا٣ببلؼ, كىو ما  فَّ ا٢باكم إ٭بَّ

كصمو ابإلعضاؿ فعمَّم داللتو ُب كل ما شاهبو دكف التفات إىل ما كاف شرطان لو من قبلي كىو كركد 
هر داللتو إال من خبلؿ النظر ُب اختبلؼ ما, مثاؿ آخر ٤بصطلح ال تظإذا ٕبثنا عن ا٣ببلؼ, ك 
ٰبقًٌقي الغرض من ذلك, فنحن ال نعرؼ أفَّ ُب اإلسناد قىلبان إال أف أيٌب اإلسناد على الصواب فػ)ا٤بقلوب( 

من كجوو أرجح من األكَّؿ, ككذلك )ا٤بػيدرىج(, كا٤بزيد ُب متَّصل األسانيد... كال أقوؿ إفَّ ا٤بعضل ال ٛبكن 
, -كما تقدَّـ ذكره عمَّن تقدَّـ ا٢باكم  -ـ خبلؿ االختبلؼ, فمنو قسمه يعرؼ بتفرُّدو غّب ٧بتمل معرفتو إال

ا قصدت تلمُّس منزع ا٢باكم ُب تعريفو ا٤بفَبع. كهللا تعاىل أعلم.  كإ٭بَّ
عان, كلَّها أقسامان كأنوا  -عنده -ىذا التعريف: أنَّو مع ذكر ا٢باكم تفريعاتو ُبكمن أىمًٌ ما ييبلحظي    

كالتمثيل ٥با بعدد ٲبكن عدُّه كثّبان مقارنةن ٕبجم كتابو كعدد أنواع علم ا٢بديث الٍب ٣ٌبصها= فإنَّو مل 
ن تقدَّمو من النػٌُّقاد ُب تطبيقاهتم العملية, بل ما كرد ُب يتعٌرض لذكر ما كرد من صورة اإلعضاؿ عند مى 

يتسٌُب لقائل أف يقوؿ: إفَّ ا٢باكم قد تعٌرض ُب رح بعض الركاة بركاية ا٤بعضبلت! حٌب تطبيقاتو ىو ُب جى 
تعريفو للمعضل ًلما كاف من قبيل الٌسقط من أقسامو, أمَّا مع ما ذكران من تفريعاتو كأقسامو كأنواعو الٍب 
مؤٌداىا كاحد ىو كصم الناقص ابإلعضاؿ= فهو ٩بٌا يفتح ابب االعَباض ابنقبلب الداللة عليو, كىو ما 

 .عيقد لو ىذا البحث
 مبلحظات أيخرل أدىن أٮبٌية منو: -أبقسامو كأنواعو -كعلى ىذا التعريف   
كتقٌدمت اإلشارة إىل كونو ليس ُب نسخة  -: ُب ميبتدأ التعريف, فقد ابتدأهي بقولو: )ا٤برًسل(األوىل   

 , ٍبٌ فصل التعريف عن قسم ا٤برسىل, كلو قاؿ: )الراكم( لكاف أحسن.-عارؼ حكمت

                                                           
 (.ُٖٓ/ِ) النكت على مقدمة ابن الصالحابن حجر العسقبلين,  (ُ)
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, كعلى ىذا فإٌف منتهى اإلسناد, حيث يقوؿ إفَّ منتهى اإلسناد ا٤بعضل: رسوؿ هللا : ُب الثانية   
التعريف أٌكؿ ما يتعارض مع تطبيقات ا٢باكم نفسو ُب ا١برح بركاية ا٤بعضبلت! فحْبى يقوؿ ُب تعريفو: 

يز بن أابف ىو ُب عبد العز  قولو...", فإنَّو ال يتَّسقي مع "أف يكوف ]بْب ا٤برًسل[ إىل رسوؿ هللا 
! بل إنَّو , فليس منتهى إسناد ىذه الَبٝبة رسوؿ هللا (ُ)القرشٌي: "ركل عن مسعر كالثورم ا٤بعضبلت"

كنوح بن ذكواف, قاؿ فيو: "ركل عن ا٢بسن كلَّ معضلة, منها صحيفة  (ِ)ليس بينو كبْب الٌثورمًٌ كاسطة!
, كدمحم (ْ): "يركم عن أبيو ا٤بعضبلت". كعبد ا٣بالق بن زيد بن كاقد الدمشقيٌ (ّ)عن ا٢بسن عن أنس"

, كدمحم بن ا٢بسن بن زابلة ا٤بخزكمٌي (ٓ)بن عبد الرٞبن البيلماين "يركم عن أبيو عن ابن عمر ا٤بعضبلت"
, كعبَّاد بن كثّب الباىلٌي "كركايتو عن جعفر بن (ٔ)"ركل عن مالك بن أنس, كالدراكردٌم ا٤بعضبلت"

بن دمحم بن عقيل, كا٢بسن البصرٌم, كانفع موىل ابن عمر؛ حدَّث عنهم  دمحم, كىشاـ بن عركة, كعبد هللا
, (ٗ), كدمحم بن أيب الزعيزعة(ٖ). ككذلك  العباس بن الوليد ابن بكار الضيب من أىل البصرة(ٕ)اب٤بعضبلت"

ا (َُ)ك مهدم بن ىبلؿ كىذا  إطبلؽ اإلعضاؿ ُب تراٝبهم انحيةى الطعن, ال السقط!ُب  ٫بىىا. ككيلُّهم إ٭بَّ
لئلعضاؿ لو أخواته ُب نقده للرجاؿ كجرحهم جرحان شديدان, ٍبَّ تصحيح  الذىوؿ بْب تعريفو كتطبيقو

 ٘بد لو أمثلةن ُب "ا٤بستدرىؾ".م الذم ال يعرىؼي إال من جهتهم ٩بَّا حديثه

                                                           
(: "أخربين عبد الصمد بن علي ِّْٓ) ادلستدرؾأمري ا٢باكم, حيث يقوؿ ُب كعجبه (. ُِّ) ادلدخل إىل الصحيحا٢باكم,  (ُ)

: حدثنا سفياف الثورم عن عمرك بن قيس ا٤ببلئي, عبد العزيز بن أابف: حدثنا أٞبد بن دمحم بن عبد ا٢بميد ا١بعفي: حدثنا -ببغداد -البزاز
ا, قاؿ: "كاف لباس آدـ كحواء مثل الظُّفر, فلما ذاقا الشجرة عن ا٤بنهاؿ بن عمرك, عن سعيد بن جبّب, عن ابن عباس رضي هللا عنهم

 (.َّْٖ". كصحَّح لو آخر برقم )ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهجعبل ٱبصفاف عليهما من كرؽ ا١بنة, قاؿ: ىو كرؽ التْب. 
ـ حٌب ترل ُب عًقًب ىذا اإلسناد قوؿى (, كال ينقضي العجب ٩بٌا تقدَّ ِّْٓللحاكم نفسو! ) ادلستدرؾصرٌح بتحديث سفياف لو ُب  (ِ)

 (, كجاء تصرٰبو عن الثورم ُب غّب ا٤بستدرًؾ أيضان.َّٓ/ِا٢باكم: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ٱبرجاه". )
 (.َِٕ) ادلدخل إىل الصحيحا٢باكم,  (ّ)
 (.ُّٕ) السابقا٤بصدر  (ْ)
 (.ُْٕ) السابقا٤بصدر  (ٓ)
 (.ُٖٕ) السابقا٤بصدر  (ٔ)
 (. ُْٔ) السابقر ا٤بصد (ٕ)
 (.ُُٓ) السابقا٤بصدر  (ٖ)
 (.ُٖٓ) السابقا٤بصدر  (ٗ)
(11)

 (.َُِ) السابقا٤بصدر  
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كليس بينو , كٛبثيلو ٕبديث اإلماـ مالك ال يتماشى معو أيضان؛ فإفَّ االنقطاع بينو كبْب أيب ىريرة    
 .(ُ)كبْب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, كلعلَّو منو استنبط من استنبط عدـ تقييد السقط ٗبنتهى اإلسناد

 كحكم ابإلعضاؿ على ما مل يكن االنقطاع ُب منتهاه, فقاؿ:   
ن "أخربان ا٢بسن بن يعقوب العدؿ: ثنا ٰبٓب بن أيب طالب: ثنا عبد الوىاب بن عطاء: أنبأ دمحم ب   

قاؿ: "ال نذر ُب معصية,  أف النيب  الزبّب ا٢بنظلي عن أبيو, عن رجل, عن عمراف بن حصْب, 
 معمر عن ٰبٓب بن أيب كثّب:  أعضلوككٌفارتو كٌفارة ٲبْب". كقد 

حدثنا أبو بكر بن إسحاؽ: ثنا ا٢بسن بن علي بن زايد: ثنا إبراىيم بن موسى: ثنا ىشاـ بن يوسف "   
 أفَّ  , ,حدثِب رجل من بِب حنيفة عن عمراف بن حصْب :قاؿ ,بن أيب كثّب عن ٰبٓب ,عن معمر
 ".ذر ُب معصيةال نى " :قاؿ رسوؿ هللا 

و معمر عن ٰبٓب ىو     ,من بِب حنظلة :فإنو أراد أف يقوؿ ؛دمحم بن الزبّب ببل شك :الرجل الذم مل يسمًٌ
كمدار ا٢بديث  ,اتفق عليو الشيخاف قد ".ال نذر ُب معصية" :فأما قولو  ,من بِب حنيفة :فقاؿ

 .(ِ)كليس بصحيح" ,اآلخر على دمحم بن الزبّب ا٢بنظلي

 و اإلرساؿي أحوالً  أقلُّ  ابإلعضاؿ, كظاىرهي  على حديثو  فيو حكمأيضان ما  (ّ)كمن تطبيقو العملي   
 إف مل يكن االتصاؿ, كىو: -من موضعْب-)االنقطاع(

عمرك ا٢برشي: ثنا إبراىيم بن نصر: ثنا أبو أٞبد الزبّبم: ثنا دمحم  "أخربان علي بن عيسى: ثنا دمحم بن   
ابن مسلم الطائفي عن عمرك بن دينار, عن جابر بن عبد هللا, قاؿ: رأيت انران ُب ا٤بقابر, فأتيتيهم فإذا 

ُب القرب كىو يقوؿ: "انكلوين صاحبكم". ىذا حديث صحيح على شرط مسلم كمل  رسوؿ هللا 
 : معضلاىد إبسناد ٱبرجاه, كلو ش

أخربان أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عقبة الشيباين: حدثِب أيب: ثنا ككيع عن شعبة؛ كأخربين ا٢بسْب بن    
, قاؿ: -كىو حاًب بن أيب صغّبة -علي: ثنا دمحم بن إسحاؽ: ثنا بندار: ثنا دمحم: ثنا شعبة عن أيب يونس

ة ا٠بو: كقٌاص, ٰبدًٌث عن أيب ذر, قاؿ: كاف رجل ٠بعت رجبلن كاف ٗبكة, ككاف ركميا؛ كُب حديث شعب

                                                           
 (.ِِٖ/ُ) للسخاكم فتح ادلغيثحاشية  تنظر (1)
 (.ِْٖٕك ُْٖٕ) ادلستدرؾا٢باكم,  (ِ)
 (.ِّٓ/ُ) ا٤بصدر السابق (ّ)
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: "إنٌو ألٌكاه". قاؿ أبو ذر: فخرجت يطوؼ ابلبيت كىو يقوؿ ُب دعائو: أكه أكه. فقاؿ رسوؿ هللا 
 ُب ا٤بقابر يدفن ذلك الرجل, كمعو ا٤بصباح". ذات ليلة, فإذا النيب 

كما سيأٌب بسطو إف شاء   -تناقض مع بعًض أمثلتوم, ين دكَّنى : جعلو ا٤بعضل ألتباع التابعْب فمى الثالثة   
, كاآلخر عن عامر (ُ), فقد جعل مثالْب من أمثلتو عن التابعْب, أحدٮبا عن ا٢بسن البصرم-هللا تعاىل

من ىو ليس من طبقة أتباع التابعْب, مثل: عبد العزيز بن  ناَب مع تطبيقاتو, فمٌمن ذكرتي , كيت(ِ)الشعيب
 .  (ْ)ن بن زابلة, كدمحم بن ا٢بس(ّ)أابف
: فرار ا٢باكم من التداخل مع ا٤برسىل ٔبامع العمـو مل ٲبنعو من التداخل مع ا٤بعلَّل, كمن أمثلة الرابعة   

كقد عيقد ٕبث مستقل للتداخل,  -أنواع ا٤بعضل ُب تعريفواألجناس الٍب ذكرىا ما ينطبق على بعض 
 .-إف شاء هللا تعاىل سيأٌب

كؿ من النوع الثاين كىو ما مثَّلى لو ا٢باكم ٕبديث ا٢بسن البصرم مقطوعان عليو, كقد ٍبَّ إفَّ ا٤بثاؿ األ   
جاء من طريق أيخرل من غّب ركاية ا٢بسن مػيسنىدان= ال ينطبق على ما ذكره ا٢باكم عن ابن ا٤بديِب من 

يشَبطي ُب ا٤بعضل على ما نقىلى ا٢باكم  -إف ثبت النقلي سندان كمتنان عنو! -معُب اإلعضاؿ؛ فابني ا٤بديِب
أكثر من رجل, كقد تقدَّـ نقدي ما كاف منتهاهي ليس  من الركاايت أف يكوف بْب ا٤برسل إىل رسوؿ هللا 

كليس فيو ذكره لرسوؿ  -على قوؿ ابن ا٤بديِب -, إذ كيفى يوصىفي أثري ا٢بسن ابإلعضاؿإىل رسوؿ هللا 
 من قبيل اإلعبلؿ كمن مباحث علم العلل.؟! بل إفَّ ىذا االختبلؼ ابلقطع كاإلسناد, ىو هللا 

 ٍب مل يذكر فيها اختبلفان, ٪بدىاكابلعودة إىل أمثلة ا٢باكم على النوع األكؿ من ا٤بعضل, كىي األمثلة ال
 كأًف ائتلىفت مع ما ذكر ُب ذلك النوع, غّب أفَّ أحدىا يتداخل مع أحد أمثلة النوع الثاين, قاؿ ا٢باكم: 

من ا٢بديث: ما حدثناه أبو العباس دمحم بن يعقوب: ثنا دمحم بن عبد هللا بن عبد "... كمثاؿ ىذا النوع 
ا٢بكم: أان ابن كىب, قاؿ أخربين ٨برمة بن بكّب عن أبيو,/ عن عمرك بن شعيب, قاؿ: قاتىلى عبده مع 

ٍلتى لدىخىٍلتى : "أىًذفى لكى سيًٌديؾ؟". قاؿ: ال. فقاؿ: "لو قيتً يـو أيحيد, فقاؿ لو رسوؿ هللا  رسوؿ هللا 
". قاؿ سيًٌديه: فهو حرّّ اي رسوؿ هللا. فقاؿ لو النيب    : "اآلفى فقاًتل".النارى

                                                           
 (.ُِِٕ) ذيبتقريب التهابن حجر العسقبلين, كىو رأسي الطبقة الثالثة,  (ُ)
 (.َِّٗ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, ان, كىو من الثالثة أيض (ِ)
 (.َّْٖ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, تاسعة, مات سنة سبع كمائتْب ت". "من ال (ّ)
 (.ُٖٓٓ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, ر العاشرة مات قبل ا٤بائتْب د". "من كبا (ْ)
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 , أفَّ النيب (ُ)كحدثنا أبو العباس, ثنا دمحم بن عبد هللا: أان ابن كىب, قاؿ: أخربين مسلمة بن عيلىيٌو    
بىٍت لو النار, : "إفَّ العبدى ليىعملي بعمًل أىًل ا١بنة حٌب إذا حىضى (ِ)قاؿ رىٍتوي الوفاةي, حاؼى ُب كصيًَّتو, فػىوىجى

 ليعملي بعمل أىًل النار, حٌب إذا حضرتو الوفاة عىدىؿى ُب كصٌيتو, فوجبت لو ا١بنة". (ّ)كإفَّ العبدى 
: عمريك بني شعيب, كاإلسنادى الثاين: مسلمةي بني عيلىي, ٍب ال     قاؿ ا٢باكم: فقد أىعضىلى اإلسنادى األكَّؿى

 .(ْ)علم أحدان من الركاة كىصىلىوي كال أىرسلىوي عنهما, فا٢بديثاف معضبلف"ن
ىكذا قاؿ ا٢باكم, كقيَّد عدـ كركد الطرؽ األيخرل بكوَّنا من طريق ىذين الراكيْب اللَّذيًن ذكىرىٮبا:    

, اوليس ىذا شرط النوع اآلَخر من ادلعضل الذي ذكره بعد ىذ)عمرك بن شيعىيب كمسلمة بن عيلىي(, 
 كىو موضوع ا٤بسألة الثانية:

 ادلسألة الثانية
 النوع الثاين من ادلعضل عند احلاكم

ييركل فيو ا٤بسند من غّب طريق راكم  أحدمهامثالْب,  ا٤بعضل ُب القسم الثاين من ا٢باكم قد ذكر   
ابن ا٤برسل, أحدي إسنادىيو موقوؼه )مقطوعه( على ا٢بسن البصرم, كإسناده اآلخر مسنده من حديث 

عنو على  خبلفىو, فمداره على الشعيب, ركمى  ادلثاؿ الثاينعمر رضي هللا عنهما, كال ذًٍكرى للحسن فيو, ك
 كجهًْب: موقوؼ )مقطوع( عليو, كالثاين مسند عنو عن أنس هنع هللا يضر مرفوعان.

يب, فنقل السيوطي كأيضان قد اعَبض بعض ا٤بػيصنًٌفْبى على ٛبثيل ا٢باكم اب٤بوقوؼ )ا٤بقطوع( على الشع   
: "أم: ألفَّ مثلى ذلك ال يقاؿ كعلَّق (ٓ)بقولو: "فيو نظر" (ّّٕ= دمحم بن إبراىيم )تتعقيب ابن ٝباعة

 . (ٔ)من قبيل الرأم, فحكمو حكم ا٤برسل, كذلك ظاىره ال شكَّ فيو"
فقد قاؿ ابن  ٍبَّ إفَّ ىذين ا٢بديثْب قد ركاي من طرؽ أيخرل غّب ىذه, أمَّا حديث عمرك بن شعيب,   

 القطَّاف الفاسي بعد ذكر نقل عبد ا٢بق اإلشبيلي قوؿى ا٢باكم: 
                                                           

 ضم العْب كفتح البلـ, كفوقها عبلمة تصحيح.مضبوطة ب (ُ)
 ٢بىىقه فوؽ السطر. (ِ)
 ٨برٌج ُب ا٥بامش. (ّ)
 ب[, كفيها اختبلؼ عن النسخة ا٤بعتمدة.-/ أ٨ُٔبطوطة دار الكتب ا٤بصريٌة ]لوحة:  معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ْ)
 (.ْٕ)ص النبوييف سلتصر علـو احلديث  ادلنهل الرويابن ٝباعو, دمحم بن إبراىيم,  (ٓ)
 (.ِّٕ/ُ) بشرح تقريب النواوي تدريب الراويالسيوطي, عبد الرٞبن بن أيب بكر,  (ٔ)
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 "ىذا ما ذكره بو, كا٢بديث ُب "موطأ ابن كىب" إبسناده كمتنو.
". فإنَّو إف كاف عىُب بو: أنَّو ال يعلمي أحدان أسنىدىهي كىكىصىلىوي, (ُ)كأما قوؿ ا٢باكم: "ال أعلم أحدان رىفػىعىوي    

كٍن ليست ىذه العبارة مشهورةن عن ىذا ا٤بعُب, كإ٭ٌبا يقاؿ ذلك فيما يكوف موقوفان. كإف كاف فىصىدىؽ, كل
أحدمها , فهذا خطأ؛ فقد ذكر ابن كىب ُب ذلك ميٍرسىلىٍْبً, يعِب هبذا أفَّ أحدان مل يبلغ بو النيب 

وي ابني القطَّافع -. كليتىوي ذىكىرىٮبا! كعلى كيلٌو فهذا(ِ), كلسنا لذكرٮبا اآلف"أحسن من ىذا  -لى ما عىًلمى
 خرج عن قوؿ ا٢باكم إنَّو مل يعلم أحدان )أرسلو( غّبه.

كٲبكن أف يينازىع ا٢باكم ُب عدًٌه عمرىك بن شعيب ُب أتباع التابعْب, فقد ذكر ُب ترٝبتو ركايتو عن    
, كخرَّج لو أبو داكد (ّ)النيب ملسو هيلع هللا ىلص, كٮبا صحابيَّتافالرُّبػىيًٌع بنت معوًٌذ اهنع هللا يضر, كزينب بنت أيب سلمة اهنع هللا يضر ربيبة 

 .(ٓ), بينما مل يذكر اإلماـ البخارم صحابيان فيمن يركم عنهم(ْ)ُب ا٤براسيل

كأما حديث مسلمة بن عيلىي, فقد ركم مسندان من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر, كىو هبذا ٱبرج عن قوؿ    
مرسبلف كموصوالف من غّب طريق مىن ذكرٮبا, كىذا كإف خىرىج بقيده الذم قيَّد ا٢باكم )كصلو(, لكنهما 

بو, فقد دخل ُب النوع اآلخر الذم سيذكره بعدي, كمن النظر ُب ٚبريج حديث مسلمة بن عيلىي يظهر أنَّو 
ن م -على قواعد ا٢باكم -ينطبق على النوع الثاين من أنواع ا٤بعضل الٍب ذكرىا ا٢باكم, فيخرج بذلك

 النوع األكؿ, كىذا ٚبرٯبو:

 ا٢بديث ركم على كجهْب, مقطوع على مسلمة بن علي, كمسند من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر.   

  ادلقطوعأمَّا :.  فقد أخرجو ا٢باكم كما مرَّ

                                                           
 كلعلَّو ُب ركاية نسخة أيخرل, أك أف يكوف خطأن.  : "كصلو كال أرسلو".كالذم رأيتو عندهكذا قاؿ ابن القطَّاف!   (ُ)
 (.ّْٓ/ِ) يف كتاب األحكاـ الواقعُت يهاـبياف الوىم واإلابن القطَّاف, أبو ا٢بسن علي بن دمحم,  (ِ)
 كمل يىرقيم ا٤بزم لركايتو عنهما برقم أحدو من الستَّة. (ّ)
 .( ط/ دار القلمَِٖ, ُٕٔ, ُُٔ, ُٕٓ, َُُ, ٕٗ-ٔٗ)ص (ْ)
ف جيلَّ ( قاؿ ابن حجر ُب حديث: "... لكنو مرسل أك معضل؛ ألْٖٔ/ٗ) فتح الباري(, كُب  ِّْ/ٔ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ٓ)

ركاية عمرك بن شعيب عن التابعْب, كمل يرك عن أحد من الصحابة اال الشيء اليسّب عن بعض صغار الصحابة, ككىم بعض الشراح فتعقَّب 
 على أيب داكد ٚبرٯبىو ُب ا٤براسيل, فقاؿ: عمرك بن شعيب ليس اتبعيَّان, فبل ٱبرج حديثو ُب ا٤براسيل, كىذا التعقب مردكد؛ ٤با قلناه,

 حتماؿ أف يكوف أبو داكد كاف ال ٱبصُّ ا٤براسيل بركاية التابعي, كما ىو منقوؿ عن غّبه أيضان". كا٤بقصود: األكَّؿ.كال
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  فقد جاء من حديث أشعث بن عبد هللا بن جابر عن شهر بن حوشب, عن أيب ىريرة ادلػُسَندكأمَّا ,
  مرفوعان:هنع هللا يضر

, كابن عبد الرب ُب "التمهيد" ُِّٓٔ( برقم:ُِٕ/ٔ(, كمن طريقو البيهقي )ٕٖٔٔأخرجو أبو داكد )   
 (, من طريق عبدة بن عبد هللا,ِٔٔ/ٕ(, ك"االستذكار" )َّٔ-َّٓ/ْ)

 ( من طريق نصر بن علي بن نصر بن علي,ُُِٕكأخرجو الَبمذم )
,َِّ/ُالتفريق" )كأخرجو ا٣بطيب ُب "موٌضح أكىاـ ا١بمع ك   ( من طريق زيد بن أخـز

( عن عبد الصمد بن عبد الوارث, عن  ثبلثتهم )عبدة بن عبد هللا, كنصر بن علي, كزيد بن أخـز
 بو. -نىسىبىوي إىل جدًٌه -نصر بن علي ا٢بيدَّاين, عن األشعث بن جابر

وت فيضارَّاف ُب الوصية, فتجب كلفظيو: "إف الرجل ليعمل كا٤برأة بطاعة هللا ستْب سنة, ٍب ٰبضرٮبا ا٤ب
, من بعد كصية يوصى هبا أك دين غّب مضار٥بما النار". قاؿ: كقرأ عىلىيَّ أبو ىريرة من ىا ىنا: 

 ". لفظي أيب داكد.ذلك الفوز العظيمحٌب بلغ: 
 ( من طريق معمر عن أشعث بن عبد هللا, عن شهر بن حوشب, عن أيب ُْٓٓٔكأخرجو عبد الرزَّاؽ )

( ط/ الرسالة, كابن ِْٕٕ(, كاإلماـ أٞبد )ُْٕهنع هللا يضر بو, كمن طريقو إسحاؽ بن راىويو ) ىريرة
(, كعلَّقو عن معمر اإلماـ البخارم ُب "التاريخ ََِّ(, كالطرباين ُب "األكسط" )َِْٕماجو )
 ( ُب ترٝبة أشعث بن جابر لذكر االختبلؼ ُب تسميتو.ِْٗ/ُالكبّب )

بعمل ا٣بّب سبعْب سنة, فإذا أكصى حاؼ ُب كصيَّتو, فييختىم لو بسوء عملو, عمل يى الرجل لى  "إفَّ 
ختم لو ٖبّب عملو, فيدخل النار, كإف الرجل ليعمل بعمل الشر سبعْب سنة, فيعدؿ ُب كصيَّتو, فيي 

كلو عذاب , إىل: هللا تلك حدكدي فيدخل ا١بنة". قاؿ: ٍب يقوؿ أبو ىريرة: كاقرأكا إف شئتم: 
 فظ عبد الرزَّاؽ.  ". لمهْب

 (:ُِٓٔكبنحوه من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر دكف ذكر الوصية ُب "صحيح اإلماـ مسلم" )
عن العبلء, عن أبيو, عن أيب ىريرة, أفَّ  -يعُب ابن دمحم -"حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز   

تىمي لو عملو بعمل أىل قاؿ: "إفَّ الرجلى ليىعملي الزمىنى الطويلى بعم رسوؿ هللا  ًل أىًل ا١بىنَّة, ٍبيَّ ٱبي
النار, كإفَّ الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل النار ٍبيَّ ٱبتم لو عملو بعمل أىل ا١بنة". أخرجو آخرى 

 الباب ليس بعده إال حديث سهل بن سعد هنع هللا يضر ٗبعناه.  
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, كركاة ا٢بديث ا٤بسند أمثلي منو كلُّهم (ُ)مَبكؾ -راكم ا٢بديث ا٤برسىل -ٍبَّ إفَّ مسلمة بن عيلىي   
بل , ادلناكَتبن جريج كالزبيدم كاألكزاعي اٝبيعان, كإٍف تػىٍعجٍب فاعجىب لقوؿ ا٢باكم فيو: "ركل عن 

 . فقد يكوف ا٢بديث معضبلن من جهتو, ال لشيءو آخر. كهللا تعاىل أعلم.(ِ)!"ادلوضوعات
 يعضلومن ا٤بعضل عنده تشويش كاضطراب؛ فيقوؿ: )أف  : ُب صياغتو للنوع الثاينالسادسة   

 عن رسوؿ هللا  فال يذكرهالراكم من أتباع التابعْب, فبل يركيو عن أحد, كيوقفو(, ٍب يقوؿ: )
, ( ىذا الوجو األكؿ من ىذا النوع الذم يلـز لتحقُّقو كركدي معضالً  ه على كجهْب, األكؿ ىو ما قدَّمتي

قوؿ: )يعضلو( ٍب يقوؿ: )فبل يذكره معضبلن(, ٍب ٯبيء الوجو الثاين أبٍف مقطوع على التابعي, لكنو ي
متصبلن( فاألكؿ غّب معضل, كالثاين متَّصل, فمن أين ٯبيء  )يوجد ذلك الكبلـ عن رسوؿ هللا 

إال أف يكوف صواب صياغة العبارة األكىل: )أف يعضلو الراكم من أتباع التابعْب عن  اإلعضاؿ؟!
 .ما فيها نفسو...(! كفيها

أفَّ تعريف ا٢باكم النظرم غّب متَّسق مع ما ساؽ من أمثلة, فضبلن عن أف يتَّسق  وخالصة األمر   
جامع ٭بطو ل ُب كثرة تفريعاتو يلمس فيها اضطراابن ُب ٙبديد تأمًٌ مع تطبيقات األئمة ٩بن سبقو, كا٤ب

 أتتلف بو ُب ٝبلتها. كهللا تعاىل أعلم.
 

 ادلسألة الثالثة
 يف صياغتو التعريف النظري للمعضل يف مصنَّفاتو تناقض احلاكمبياف  

أفَّ ا٤بعضلى ": ُب "معرفة علـو ا٢بديث" ُب قولو -عن ا٤برسل ا٢باكم اإلمعاف ُب عزؿ ا٤بعضلك٧باكلة    
فإفَّ ادلراسيل ؛ وأنو غَت ادلرَسلمن الركاية أف يكوف إىل رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو كآلو أكثر من رجل, 

 , فقاؿ: موضع آخر ىنا, قد جاء ٗبا يناقضها ُب -"لتابعُت دوف غَتىمل
 ؿ منها: ا٤براسيل: كَّ األتها, فالقسم صحَّ  ُبف "كأما االقساـ ا٣بمسة ا٤بختلى    

                                                           
نة , أبو سعيد الدمشقي الببلطي: مَبكؾ, من الثامنة, مات قبل س-بضم ا٣باء كفتح الشْب ا٤بعجمة ٍب نوف -"مسلمة بن عيلىي ا٣بيشىِب (ُ)

 (.ِٔٔٔ) تقريب التهذيبعسقبلين, ابن حجر التسعْب, ؽ". 
 (.َِّ) ادلدخل إىل الصحيحا٢باكم,  (ِ)
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قرفه أك  , كبينو كبْب رسوؿ هللا قاؿ رسوؿ هللا  اتبع التابعي:كىو: قوؿ اإلماـ التابعي, أك    
عىوي" , كال يذكر ٠باعىوي قرانف  . ٍبَّ ذكر اختبلؼ أىل العلم ُب االحتجاج اب٤براسيل.(ُ)فيو ًمنى الذم ٠بًى

, فهي على ىذا انسخةه ًلما جاء فيو, كيكوف (ِ)كالػ"معرفة" متأخَّرةه عن "ا٤بدخل إىل كتاب اإلكليل"   
 .عنده األخّب من قىويلى ا٢باكم ما جاء ُب "معرفة علـو ا٢بديث" كىو ا٤بعتمد

(, حيث عرَّؼ ا٤برسل ُٔٓا٢بسْب بن مسعود )ت , "ا٤بدخل إىل اإلكليل" البغومُّ عو على ما ُبكاتبى    
 بعبارة شبو مطابقةو لعبارة ا٢باكم, فقاؿ: 

: كذا, كال : قاؿ رسوؿ هللا أو اتبع التابعي"ا٤بػيرسىل من األحاديث, كىو: أٍف يقوؿى التابعي,    
عىوي منو" حْبى تعرَّضى ٢بكم االحتجاج الباب الذم ساقو فيو ا٢باكم نفسيو ). كساقو ُب (ُ)يذكر مىن ٠بًى

, حيث قاؿ )قرانف(. فلعلَّو اختار ىذا كطرح ذاؾ. اب٤برسىل أيضان(,   لكنَّ عبارة ا٢باكم أبْبى
دمحم بن عبد هللا بن عبد هللا  أبو ,٢باكم على ىذين الوجهْب: الزركشيكأشار إىل اختبلؼ قوؿ ا   

 قاؿ: (, فْٕٗهبادر )ت
"كما حكاه )يعِب ابن الصبلح( عن ا٢باكم ىو كذلك ُب "علـو ا٢بديث" لو, قاؿ إفَّ مرسل أتباع    

, فػىلىم ٱبىيصَّ ا٤برسل ابلتابعي (ِ)"لكنو خالف ذلك يف كتابو "ادلدخلالتابعْب عندان: معضل, 
كقاؿ بعد أف ساؽ قولو ن بعًده السخاكمُّ, , كذكر متابعة البغوم,  ككذلك نبَّو عليو مً (ّ)فقاؿ..."

 .(ْ)كذكر متابعة البغوم: "كلكنَّ الذم مشى عليو ُب "علومو" خبلؼ ذلك"
كىذه ىي ا٤بناقضة التنظّبيَّة, أمَّا التطبيقية فقد مرَّ نقل ٨بالفة ا٢باكم ُب تطبيقو إطبلؽ ا٤بعضل    

 على بعض الركاة فيما سبق ٖببلؼ فحول تعريفو.
 

                                                           
 (.ّْ)ص ادلدخل إىل كتاب اإلكليلا٢باكم,  (ُ)
ادلدخل إىل (: "كقد ذكرت ُب كتاب "ّٓأشار ا٢باكم ُب "معرفة علـو ا٢بديث" إىل "ا٤بدخل إىل اإلكليل" كعزا إليو, فقاؿ ُب )ص (ِ)

ادلدخل إىل (: "كقد استقصيت الكبلـ ُب إابحة جرح احملدث ُب "ٖٓالعدالة على ٟبسة أقساـ...", ك)ص " أنواعمعرفة كتاب اإلكليل
 إىل كتاب "اإلكليل". -أيضان  -", فاستغنيت بو عن إعادتو". كعزا ُب "ا٤بعرفة"معرفة كتاب اإلكليل

 (. ِْٓ/ُ) شرح السنةالبغوم, ا٢بسْب بن مسعود,  (ُ)
ران عن "ا٤بعرفة", كقد مرَّ الصواب.كذا قاؿ! كظاىر عبارت (ِ)  و جعلو "ا٤بدخل" متأخًٌ
 (.ْْْ/ُ)النكت على مقدمة ابن الصالح , عبد هللا دمحم بن عبد هللا أبوالزركشي,  (ّ)
 (.ِِْ/ُ) فتح ادلغيثالسخاكم,  (ْ)
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 انثاٍَ املثحث

 دراسح أيثهح احلاكى
 وفيو مطلباف اثناف:

 ادلطلب األوؿ: التمثيل على ادلعضل إبرساؿ ادلوصوؿ
 دلرفوعادلطلب الثاين: التمثيل على ادلعضل بوقف ا
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 مدخل

ذىكىرى ا٢باكم أمثلةن ًلما عرَّؼ بو من أنواع ا٤بعضل كأقسامو, كا٤بقصود ابلدراسة ُب ىذا ا٤بوطن: ثبلثةي    
: ابإلرساؿ كالوصًل, كالثاين كالثالث: ابلوقف (ُ)أمثلةو, كردت فيها الركاية على كجهْب متخالفْبً  , األكؿي

ه أفَّ ا٢باكمى قد كصىمى الناقصى من اإلس , كقبل أف -كما اصطىلىحى من قبلي -نادىيًن ابإلعضاؿً كالرفع؛ كبْبًٌ
أدخلي ُب دراسة ىذه األمثلة أكدُّ التنبيو على أمرو طا٤با ٙباشاه ا٢باكم كمن أتٌخرى عنو من ا٤بصنًٌفْب ُب 

, فرغم الولع ابلتمييز بينها, إال أفَّ التداخل (للمصطلحات)ا٢بديث, أال كىو: تداخل التعريفات  علـو
يف ا٤بعضل أبنواعو كأقسامو, بل كأمثلتو أكثر من مرٌة! فالتداخل ا٢باصل ىنا ُب أمثلة كقع ُب تعر 

 ا٤بعضل: بْب ا٤بعضل كا٤بعٌلل؛ كللتداخل مطلب مستقلّّ ُب ىذا البحث. 
ولعلَّ مرجع قوؿ احلاكم يف تعيُت ادلعضل من اإلسنادين, إىل أصلو يف قبوؿ زايدات الثقات    

  :ما جاء عنو, ففيمطلقاً 
"حدثنا أبو زكراي ٰبٓب بن دمحم العنربم: ثنا أبو عبد هللا دمحم بن إبراىيم العبدم, كحدثنا أٞبد بن دمحم    

بن مسلمة: ثنا عثماف بن سعيد, قاال: ثنا أٞبد بن يونس: ثنا فضيل بن عياض: ثنا الصنعاين دمحم بن 
, عن سهل بن سعد, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا بُّ الكرىـى,  ثور عن مىٍعمىر, عن أيب حاـز : "إفَّ هللا كرًنه ٰبًي

كمعايل األخبلؽ, كيبغض سىفسافىها". ىذا حديثه صحيحي اإلسنادين ٝبيعان, كمل ٱبرجاه, كحٌجاج بن 
  ولعلَّهما أعرضا عن إخراجو أبفَّ الثوريَّ أعضَلُو.قمرم شيخه من أىل مصر, ثقةه مأموف, 

: ثنا أبو ا٤بوجو: ثنا عبداف: ثنا عبد هللا عن سفياف, قاؿ: ٠بعت كما أخربان ا٢بسن بن حكيم ا٤بػىٍركىزًمُّ     
قاؿ:  بن كىريز ا٣بيزاعي, أف رسوؿ هللا  (ِ)أاب حاـز عن طلحة بن عبد هللا )كذا! كالصواب عبيد هللا(

بُّ الكىرىـى كمعايلى األيموًر, كيبغض سىفسافها" -أك قاؿ: يكره -"إفَّ هللاى كرًنه ٰبًي
(ّ). 

                                                           
يًن مل يذكر فيهما ا٢باكم اختبلفان. كىذه  (ُ) ى فيها سبىقى التعرُّضي ٤بثايلى النوع األكؿ, اللذى ا ىي أمثلة النوع الثاين, الٍب بْبَّ األمثلة ا٤بقصودة إ٭بَّ

 و ا٢باكم= منو, فقاؿ: ن قبلً ابن حجر مراد ابن الصبلح كمً 
دبا اختلف الرواة فيو على التابعي, أبف يكوف بعضهم َوَصَلُو مرفوعاً, "مراده بذلك ٚبصيص ىذا )القسم الثاين( من قسمي ا٤بعضل 

النكت ابن حجر العسقبلين, كوف لو إسناد آخر, متصل أـ ال". , ٖببلؼ )القسم األكؿ(, فإنَّو أعمُّ من أف يى التابعيوبعضهم َوقَػَفُو عل
 (.ُٖٓ/ِ) على ابن الصالح

 (.ّْٕ/ْ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ِ)
 (.ُّٓك ُِٓ) ادلستدرؾ على الصحيحُتا٢باكم,  (ّ)
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ْمُت ِذْكَرُه ِمن قَبوؿ الزايدات من الثقات. وهللا وىذا     ال يوىن حديث سهل بن سعد؛ على ما قدَّ
 ". أعلم
)مذىب الفقهاء(, كجعلو إبزاء  -نفسيو -كىذا ا٤بذىب الذم ذىىىبى إليو ا٢باكم ىو ما عدَّه ا٢باكم   

 مذىب )احملدًٌثْب(! فقاؿ:
يركيو ثقة من الثقات عن إماـ من أئمة ا٤بسلمْب,  "القسم الثالث من الصحيح ا٤بختلف فيو: خرب   

سلونىو, كمثاليو حديث سعيد بن جبّب عن ابن عباس, عن  فييسًنده, ٍبَّ يركيو عنو ٝباعة من الثقات فّبي
ب, فبل صبلة لو إاٌل ًمن عيذر". قاؿ ا٢باكمالنىب  : -رٞبو هللا -, أنَّو قاؿ: "من ٠بع النداء فلم ٯبًي

 اثبت عن سعيد بن جبّب, كىو ثقة, كقد كىقػىفىوي سائر أصحاب سعيد بن جبّب عنو,  ىكذا ركاه عدل بن
فهذه االخبار صحيحة كىذا القسم ٩بٌا يكثير كييستىدؿُّ هبذا ا٤بثاؿ على ٝبلة من االخبار ا٤بركية ىكذا, 

فأّما أئمة ؛ االسناد أك ا٤بًب اذا كاف ثقة القوؿ عندىم فيها قوؿي مىن زاد ُب؛ فاف على مذىب الفقهاء
شى من الوىىم على ىذا الواحد, احلديث فاف القوؿ فيها عندىم قوؿ اجلمهور الذى أرسلوه ؛ ًلمىا ٱبي

 .(ُ): "الشيطاف مع الواحد, كىو من االثنْب أبعد""لقولو 
 كنسبو إليو ابن حجر, حيث قاؿ:    
 حوفى جًٌ رى بل يػي  ,بوؿ كالردًٌ القى  منى  تقلٌو م ال ٰبكموف عليو ٕبكم مسأَّنَّ  :"كالذم ٯبرم على قواعد احملدثْب   

القسم األكؿ الذم حكم عليو  , على أفَّ -كما قدمناه ُب مسألة تعارض الوصل كاإلرساؿ  -ابلقرائن
يف سائر  بقبوؿ زايدة الثقة مطلقاً كغّبٮبا  احلاكمحباف ك ابني  ـى زى كجى  ,قد نوزع فيو مطلقان  ا٤بصنف ابلردًٌ 

 .(ِ)كا"الساكتوف أك تساكى  رى ثػي كى سواء أى  ,دأك تعدٌ  ,لسي د اجملسواء اٙبَّ  ,األحواؿ
ٗبوقوؼ ا٢بسن البصرم, كما قرنو بو من كىذا ىو ا٤بظنوف ُب أصل ٛبثيلو للنوع الثاين من ا٤بعضل    

مرفوع حديث ابن عمر رضي هللا عنهما, فإنَّو مل يلتفت إىل تبْبُّ كوف أحًدٮبا راجحان صواابن, كاآلخر 
ا ىو خطأي ركاةو  مرجوحان خطأن,  بل أجرل قاعدتو ُب قبوؿ الزايدات إبطبلؽ, كليتها كانت زايدة ثقة! إ٭بَّ

 رسو إف شاء هللا., كسيأٌب دى ضيعىفاءى 

                                                           
 .(ْٕ)ص ادلدخل إىل كتاب اإلكليلا٢باكم,  (ُ)
 (.ٕٖٔ/ِ) النكت على ابن الصالحابن حجر العسقبلين,  (ِ)
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, كأمره آخر ينقض قوؿ ا٢باكم من أصلو, كىو أفَّ طلحة بن     بن كىريز ا٣بزاعي  عبيد هللافهذا أمره
كىو  -ع التابعْب! فكيف صار حديثو عن رسوؿ هللا , كليس من أتبا (ُ)اتبعٌي, من الطبقة الثالثة

 زعزع لبلطمئناف إىل أصلو!معضبلن؟! كىذا االضراب ُب ٙبرير التعريف م -(ِ)مرسل
 كقد جرل تقسيم أمثلة ا٢باكم ُب ىذا ا٤ببحث على صنفْب, ٮبا مطلبا ىذا ا٤ببحث:   
 : التمثيل على ا٤بعضل بوصل ا٤برسل.ادلطلب األوؿ   
 : التمثيل على ا٤بعضل برفع ا٤بوقوؼ )ا٤بقطوع(.الثاين ادلطلب   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عنده )من  ( من أقراف الزىرم, كالزىرمَِ/ٓ) هتذيب التهذيب(. كقد جعلو ُب َِّٖ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ُ)

ُب الطبقة الثانية من  (ِِٖ/ٕ) الطبقات الكربىُب ابن سعد  -من قبلي  -(, كقد ذكرهِٔٗٔ) تقريب التهذيبرؤكس الطبقة الرابعة( 
 و أبكَّؿ أصحاب الثالثة: قتادة. أىل البصرة, كعقَّب

على حديثو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, كا٢باكم نفسو يقوؿ إفَّ  (ِٔٓٗك ُْٕٖ) الكربى الكبَت= السننُب كابإلرساؿ حكم البيهقي  (ِ)
 اإلرساؿ ٨بتصّّ ابلتابعْب!
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 املطهة األول

 انتًثُم ػهً املؼضم تإرسال املىلىل
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 قاؿ ا٢باكم:   
, ٍب كصبلهي أك     "كليس كل ما يشبو ىذا ٗبعضل؛ فرٗبا أعضلى أتباعي التابعْبى ا٢بديثى كأتباعيهم ُب كقتو

صر الداربيردم ٗبرك: حٌدثنا أٞبد بن دمحم بن أرسبله ُب كقت, مثاؿ ذلك ما أخربان أبو بكر بن أيب ن
عيسى القاضي: ثنا القعنيب عن مالك, أنَّو قد بلغو أفَّ أاب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو: 
"للمملوًؾ طعاميو ككسوتيو اب٤بعركؼ, كال ييكلَّفي من العمل إاٌل ما ييطيق". كىذا معضل أعضلو عن مالك 

ثناهي أبو الطيب دمحم بن عبد هللا الشَّعّبم, قاؿ: ىكذا ُب ا٤بوطٌ  أ, إال أنٌو قد كيصلى عنو خارج ا٤بوطأ: حدَّ
ثنا إبراىيم بن طهماف عن  ثنا حفص بن عبد هللا, قاؿ: حدَّ حدثنا ٧بىٍمش بن عصاـ ا٤بػيعىٌدؿ, قاؿ: حدَّ

 صلى هللا عليو كآلو: مالك بن أنس, عن دمحم بن عجبلف, عن أبيو, عن أيب ىريرة, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا
    "للمملوؾ طعامو ككسوتو اب٤بعركؼ, كال يكٌلف من العمل إال ما يطيق". كىكذا ركاه النعماف بن 
عبد السبلـ كغّبه عن مالك. فينبغي للعامل هبذه الصنعة أف ٲبيز بْب ا٤بعضىل الذم ال يوصىل, كبْب ما 

 .(ُ)أعضلىو الراكم ُب كقت, ٍب كصلو ُب كقت"
أتعامل ُب ىذا ا٤بطلب كالذم يليو مع ما مثَّل بو ا٢باكم على تقعيده من األحاديث= تعامل ٕبوث ك    

األحاديث ا٤بعلَّة, فأيخرًٌج ا٢بديث أكَّالن مراعيان إسناد ا٢باكم, فأجعلو عمود التخريج, ٍبَّ أيخرًٌج ا٤بتابعات 
ت من أسانيد, كأخليصي بعدى ذلك إىل على مثابتها, ٕبسب التماـ فالقصور, ٍب أنتقل إىل دراسة ما سق

 ذكر ا٢بكم الراجح. كهللا كيلُّ التوفيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ب[./ُٓا٤بخطوطة ]لوحة:  (ُ)
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 زبريج احلديث

على كجهْب:  كتلخيص ٚبريج ىذا ا٢بديث: أنَّو ركمى عن اإلماـ مالكو من حديث أيب ىريرة    
 مرسل, كموصوؿ:

 الوجو األوَّؿ: ادلرسل:   
ـي     مالكه أنَّو قد بلىغىوي أفَّ أاب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو, فأمَّا ا٤برسلي فركمى عن اإلما

ركاية ٰبٓب , ك٩بَّا كردان منها: (ُ)ركاه أصحاب "ا٤بوطأ" عن مالك أنو بلغو عن أيب ىريرة بغّب إسنادىكذا 
 , كركاية أيب مصعب(ٕٕٗ)( َِْ, كركاية سويد بن سعيد )ت(َِٖٔ)( ِّْبن ٰبٓب الليثي )ت

عبد هللا بن مسلمة بن  ,, كركاه ا٢باكم من طريق القعنيب(َِْٔ)( ِِْالزىرم أٞبد بن أيب بكر )ت
 نشرة د.( ّٕكذلك ُب "معرفة علـو ا٢بديث" )ص  -(ِ)كىو من أصحاب ا٤بوطآت -(ُِِقعنب )ت

 معظم حسْب.
 الوجو الثاين: ادلوصوؿ:   
 عجبلف, عن أبيو, عن أيب ىريرة هنع هللا يضر:كأمَّا ا٤بوصوؿ فركم عن اإلماـ مالك عن دمحم بن    
 ركاه عن ٧بٌمش بن عصاـ ا٤بعٌدؿ ,-كما مرَّ   -أخرجو ا٢باكم, 

 (,ُّّك ٖٕ) -إذا صحَّت التسمية! -كابن  طهماف ُب "مشيختو" 
 , (ّ)(ّٖٓ/ٖكأبو داكد فيما نقلو ابن عبد الرب ُب "االستذكار" ) 

 (,َْٕٔ( ُب "مسنده" )ُّٔكأبو عوانة )ت
 , (ُٖٓٔكالطرباين ُب "األكسط" ) 

 ,كلُّهم من طريق أٞبد بن حفص بن عبد هللا
 .(ُٖٔأك  ُّٔ)ت إبراىيم بن طهماف, عن عن حفص بن عبد هللا كبلٮبا: )٧بٌمش, كأٞبد(

                                                           
 (.ُِِٕ) عللالُب بارة الدارقطِب ىذه ع (ُ)
 (.ِّّ-ِِّ)ص سؤاالت السجزيّ القعنيبَّ على أصحاب ا٤بوطٌآت؛  كا٢باكم يقدًٌـ (ِ)
"كركاية مالك ذكرىا أبو داكد, قاؿ: حدثِب أٞبد بن حفص بن عبد هللا ... قاؿ أبو داكد ىكذا ركاه مالك عن ابن عجبلف, عن أبيو,  (ّ)

, عن عجبلف أيب دمحم, عن أيب ىريرة. قاؿ أبو عمر: ىو كما قاؿ أبو عن أيب ىريرة , كخالفوه فرككه عن ابن عجبلف عن بكّب بن األشجًٌ
, فلعلَّو ُب ركاية ابن داسة؛ كابن ربفة األشراؼكمل يعزه ا٤بزم إىل أيب داكد ُب , كىي ركاية اللؤلؤم, السننداكد", كمل أجده ُب ا٤بطبوعة من 

أحاديث من  ا٤بطبوعة داكد أيب سننكُب  ...(,ّْْ/ْ, ُِٕ/ِ, َٔٓ/ُ) االستذكارأليب داكد من طريقو ُب م أحاديث عبد الرب يرك 
 ...(.ِّٓ/ّ, ِّٔك ُّٓك ُٓ/ِىذه النسخة, من مثل )
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 ( "ّْٖٖكأخرجو البزار ُب "مسنده)(ُ), 
 (, ٕ/ِ( ُب "طبقات احملدثْب أبصبهاف" )ّٗٔكأبو الشيخ األصبهاين )ت  

 ,(ِ)(ُّٕ/ُاتريخ أصبهاف" )( ُب"ذكر أخبار أصبهاف= َّْم )تنيعيكأبو 
  ,كلُّهم من طريق إبراىيم بن أيٌوب
(, ميتبعان ٢بديث ابن طهماف )إبسناده مثلو( دكف سياقو, من َٕٓٔكأخرجو أبو عىوانة ُب "مسنده" )

 ,طريق دمحم بن عامر, قثنا أيب
   ( بو.ُّٖأك ُّٕ)تالسالـ النعماف بن عبد  عن كبلٮبا: )إبراىيم, كعامر(

 كعلَّقو ا٢باكم عنو كما مٌر.
عن  وغَتهكقاؿ ا٢باكم بعد أف ساؽ ركاية إبراىيم بن طهماف: "كىكذا ركاه النعماف بن عبد السبلـ    

. كعْبَّ ىذا الغّبى ابني حجر أبنو: أبو سفياف عبد الرٞبن بن عبد ربو,  كعزا ذلك إىل الدارقطِب (ّ)مالك"
مالك", أنو قاؿ بعد ذكره طريق إبراىيم بن طهماف: "اتبعو النعماف بن عبد السبلـ, كأبو  ُب "غرائب

. كأثبتى الدكتور ٧بفوظ الرٞبن بياضان بعد ذكر ابن طهماف (ْ)سفياف عبد الرٞبن بن عبد ربو عن مالك"
" كالنعماف ُب موضع سياؽ الدارقطِب لبلختبلؼ على اإلماـ مالك ُب ىذا ا٢بديث ُب "عللو

(, كقاؿ ُب ا٢باشية إنَّو مل يتمكَّن من قراءتو, كصورتو ُب ا٤بخطوط كأٌَّنا ٧برَّفةه عن )ابو ُّْ/ُُ)
 سفْب( ببل نػىٍقط, ٙبرَّفت إىل ما يشبو )الرسلي( ببل نٍقط. فاهلل أعلم.

و كأبو سفياف ىو: عبد الرٞبن بن عبد هللا بن عبد ربو بن تيم الشيباين, كيقاؿ اليشكرم, قاؿ أب   
 .(ٔ). ك٣بَّص ابن حجر ترٝبتو بقولو: مقبوؿ(ٓ)حاًب: شيخ

                                                           
 كقاؿ عىًقبىوي: "كال نعلم أسندى مالك عن ابن عجبلف إالٌ ىذا ا٢بديث". (ُ)
ُب طبعة/دار  ُّّإبراىيم بن أيوب العنربم أبو إسحاؽ الفرساين برقم:  -ُب ترٝبة (ُِّ/ُ)ُب طبعة/ دار الكتاب اإلسبلمي, ك (ِ)

, ٙبقيق سيد كسركم حسن... حدثنا أيب: ثنا دمحم بن ٰبٓب ابن منده...". ك)منده( ضبطو الدكتور َُُْالكتب العلمية, الطبعة األكىل 
( اب٥باء, كُب ترٝبتو من كتاب "اإلٲباف" َُ/ُإسحاؽ ُب كتابو "التوحيد" ) علي بن دمحم بن انصر الفقيهي ُب ترٝبتو ٢بفيده دمحم بن

 ( ابلتاء, ككتاب "التوحيد" آخرٮبا ٙبقيقان.ِّ/ُ)
. نشرة(, ُٓٗ)ص وكمية أجناسو معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ّ)  د.أٞبد بن فارس السلـو
 ( من الطبعة ا٥بنديٌة.ُٖٔ/ٔأبو غيدَّة, ك) عبد الفٌتاحنشرة ( ِٕٖ/ٖ) لساف ادليزافابن حجر العسقبلين,  (ْ)
 (.ِٔٓ/ٓ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٓ)
 (.ُّٔٗ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ٔ)
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غّب أيٌن مل أطلع على اإلسناد إليو, كمل أجد نصَّ الدارقطِب, فتعارض ذلك عندم مع جـز حافظ    
, كىو معِبّّ بتتبُّع الغرائب كا٤بفاريد, كٖباصَّةو ما أتخَّر منها= بتفرُّد إبراىيم بن -ىو الطرباين -مطَّلع متأخر

طهماف كالنعماف بن عبد السبلـ هبذا اإلسناد عن مالك, مع قرائن عدـ ذكر من ساؽ ا٢بديث طريقان 
أيخرل لو عن مالك هبذا اإلسناد؛ كقاؿ: "مل يرك ىذا ا٢بديث عن مالك إال إبراىيم كالنعماف بن عبد 

شيئان ما عن  -متأخر . كلعلَّ إسناد أيب سفياف ظهىر بعد الطرباين, فزمن الدارقطِب(ُ)السبلـ التيمي"
 . فاهلل تعاىل أعلم.-الطرباين

 وابن احلارثك أينًبو إىل ما رأيتو من قوؿ ا٤بٌزًم: "ز ركاه إبراىيم بن طهماف عن مالك عن ابن عجبلف    
رج.(ِ) عن أيب ىريرة..."  , ىكذا معلَّقان, كدكفى عزكو إىل مصدرو ٨بي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُٖٓٔ) ادلعجم األوسطالطرباين,  (ُ)
بشار عواد معركؼ  د.نشرة , كىو ُب ُُّْٔبتحقيق عبد الصمد شرؼ الدين برقم:  دبعرفة األطراؼ ربفة األشراؼا٤بزم,  (ِ)
 د. بٌشار. نشرة( َُّ/ُ) التحفةا زاده ىو, كما أشار ُب مقدًٌمة (. كعُب برقم )ز( ُب أٌكؿ ا٢بديث ٗبُٓ/َُ)
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 سانيددراسة األ

اإلماـ مالك, كقد اختيًلفى عليو على كجهْب: مرسل من ركاية أصحاب ا٤بوطٌآت,  ا٢بديث ركاه   
 كموصوؿ من ركية إبراىيم بن طهماف, كالنعماف بن عبد السبلـ.

على ىذا الوجو, فقد  -كىم كىثرة -كالذم يظهر من عبارة الدارقطِب أف ال اختبلؼ بْب ركاة ا٤بوطٌآت   
" عن فرواه أصحاب "ادلوطَّأف عنو, فركاه مالك, كاختلف عنو, قاؿ: "يركيو دمحم بن عجبلف كاختل

 , كعادتو بياف االختبلؼ بينهم مٌب كيجد.(ُ)مالك, أنَّو بلغو عن أيب ىريرة, بغّب إسناد"
ك٩بَّن بلغتنا ركايتو من أصحاب ا٤بوطَّأ: القعنيب كأبو مصعب, كقد ذيًكرا ُب أقول الركاة عن اإلماـ    

 .أصبلن  موازنةو ف كالنعماف اللذاف مل يذكرا ُب ة ابن طهما, ُب مقابل(ِ)مالك
كلتبْبُّ ا٢بكم على ا٢بديث, كاختيار الراجح من كجهيو, ينبغي معرفة راكيي الوجو ا٤بوصوؿ معرفةن    

 عريضةن, كقد جهدتي ُب تلخيص ترٝبتيهما, كعلى ا١بهد جاءت مطوَّلة! فبل مناص من توسعة السياؽ:
 ف:إبراىيم بن طهما -1

 أواًل: ترمجتو على وجو العمـو
٢بالو: مثل عبد هللا بن ا٤ببارؾ  مقوّين تفاكتت أقواؿ النػٌُّقاد ُب تلخيص حاؿ إبراىيم بن طهماف, من   
, ك٫بوه قوؿ أيب حاًب ُب ركاية معركؼ بن دمحم ا١برجاين عنو  (ّ)(: "كاف... ثبتان ُب ا٢بديث"ُُٖ)ت

و كصف أاب ٞبزة ابإلرجاء مع إبراىيم بن طهماف, كقوؿ ٰبٓب بن , غّب أنٌ (ْ)فقد قاؿ فيهما: "ثقتْب"

                                                           
 .(ُِِٕ)العلل الدارقطِب, أبو ا٢بسن علي بن عمر,  (ُ)
, كعبد الرٞبن بن القاسم, كٰبٓب بن قاؿ الدارقطِب كقد سئل عن أقول أصحاب اإلماـ مالك: "معن, كالقعنيب, كعبد هللا بن كىب (ِ)

(, كفيما يتعلَّق اب٤بوطَّأ, فقد نقل ا٢باكم عنو قولىو: ّْ-ِْ)ص سؤاالت ابن بكَتالدارقطِب, رٞبن بن مهدم". سعيد القطَّاف, كعبد ال
, ِّٔ/َُ) سَت أعالـ النبالءالذىيب, ". كأبو مصعب ثقةه ُب "ا٤بوطَّأ""يػيقىدَّـ ُب "ا٤بوطَّأ": معن بن عيسى, كابن كٍىب, كالقعنيب. ٍبَّ قاؿ: 

 (. كقد بلغتنا ركاية القعنيب كأيب مصعب من ىؤالء ا٤بقدَّمْب ُب اإلماـ مالك.ْٖٓ/ُٔ
عند  كىو -بارؾ ُب إبراىيم بن طهماف( ط/ مؤسسة الرسالة. كا٢بديث الذم ذكر الدارقطِب قوؿ ابن ا٤بٖٓ/ْ) سننال, الدارقطِب (ّ)
زبريج األحاديث الضعاؼ ُب  ,بكر أكرده الغٌساين= عبد هللا بن ٰبٓب بن أيب -ط/دار الكتب العلمية (ْٓٗٔ) ىالسنن الكرب , لنسائيا

(. كلو قوؿ آخر فيو كُب أيب ٞبزة َّّ/ُُ) احمللَّىابني حـز بتفرُّد ابن طهماف ُب  (. كضعَّف ا٢بديثى ِٕٕ/ُ) سنن الدارقطٍتمن 
 .-اء هللاإف ش -السٌكرم أيٌب ُب أقواؿ ا٤بتوسطْب

 (.ُٕ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ْ)
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( ُب توثيقو ِّٖ, كقوؿ إسحاؽ بن راىويو )ت(ُ)( ُب ركاية الدكرم, كابن الغبليب: "ثقة"ِّّمعْب )ت
, ٍبَّ إنَّو أشار إىل ندمو على الركاية عنو؛ لػًما ظهر لو من أمره من القوؿ ابإلرجاء, (ِ)كحسن الثناء عليو

ؿ: "لو عرفت من إبراىيم بن طهماف ٗبرك ما عرفت منو بنيسابور, ما استحللت أف أركمى عنو". فقا
, لكنو كاف يقارنو بػغّبه, (ّ)( ُب ركاية  عبد هللا: "ثقة ُب ا٢بديث"ُِْكقوؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل )ت

أٞبد أمران مقوايَّن ٢بديثو, كثّبان".  كذكر اإلماـ   (ْ)فتماـ عبارتو: "كىو أقول حديثان من أيب جعفر الرازم
كىو: ٙبديث عبد الرٞبن بن مهدم إايه عنو, كقولو ُب ركاية أيب داكد: "ىو صحيح ا٢بديث مقارب, إال 

,  (ٔ)(: "ثقة"ِٕٓشعث السجستاين )تسليماف بن األ ,. كقوؿ أيب داكد(ٓ)أنَّو كاف يرل اإلرجاء"
يث, كثّب ا٢بديث, ٲبيل شيئان إىل اإلرجاء ُب (: "ثقة حسن ا٢بدِّٗ)ت  بن دمحم البغدادمكقوؿ صاحل

ا تيكيلًٌمى (ٕ)اإلٲباف, حبَّب هللا حديثو إىل الناس, جيد الركاية, حسن ا٢بديث" , كقوؿ الدارقطِب: "ثقة, كإ٭بَّ
 كالثناء عليو. يف توثيقو, كغّبىا من األقواؿ (ٖ)فيو بسبب اإلرجاء"

تجُّ ٕبديثو؟ قاؿ: "ال" كبْبى قوؿ دمحم بن ٰبٓب, إذ سيئل: إبراىيم       . كقوؿ دمحم بن (ٗ)بن طهماف, ٰبي
( ُب الطعن عليو بسبب حديث ا١بمعة, كتعميم ا٢بكم عليو بقولو: ِِْعبد هللا بن عٌمار ا٤بوصلي )ت

 .يف توىينو, كنقل الدارقطِب قوؿ دمحم بن ٰبٓب الذٍُّىلي فيو, (َُ)"ضعيف, كىو مضطرب ا٢بديث"

                                                           
 (.ُٗ/ٕ) اتريخ مدينة السالـالغبليب ُب  , كركاية ابنْْٕٗ( برقم:ّْٓ/ْ) اترخيوركاية الدكرم ُب  (ُ)
 (.ُٗ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ِ)
 (.ُّٓٓ) العلل ومعرفة الرجاؿأٞبد بن حنبل,  (ّ)
, موالىم, كليس ٧بمَّدى بنى مهراف  (ْ) ر عن طبقة ابن طهماف, كال ٨بلَّدى بنى مالك, كالذم يظهر يل كونو: "التميميَّ ؛ فإنَّو متأخًٌ ا٢بافظى

مشهور بكنيتو, كا٠بو عيسى بن أيب عيسى, ) ماىاف أك( عبد هللا بن ماىاف, كأصلو من مرك, ككاف يتَّجر إىل الرم, صدكؽ سيء ا٢بفظ, 
(. كقد نقىل ابني َُٖٗ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, ". ْعة, مات ُب حدكد الستْب, بخ خصوصان عن مغّبة, من كبار الساب

 (.َٕٔ) اجملروحُتابن ًحبَّاف, أبو جعفر الرازم مضطرب ا٢بديث". حباف عن اإلماـ أٞبد قولو فيو: "
 (.ُٕ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ٓ)
 (.ُٔ/ٕ) ا٤بصدر السابق (ٔ)
 (.َِ-ُٗ/ٕ)سابق ا٤بصدر ال (ٕ)
 (.ُٔ) سؤاالت السَُّلميالدارقطِب,  (ٖ)
 (.ٖٓ/ْ) سننال, الدارقطِب (ٗ)
(11)

 (.ُٕ-ُٔ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  
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بْب ا٤برتبتْب: فمنها القوؿ اآلخر البن ا٤ببارؾ فيو حْب ٝبع بينو كبْب أيب ٞبزة  وسيطويف تأمَّا األقواؿ    
, كلعل فيو إشارة إىل كىنو ما ُب ا٢بفظ, كقوؿ ابن معْب ُب (ُ)السكرم فقاؿ فيهما: "صحيحا الكتب"

كقوؿ اإلماـ  ,(ّ), كزاد أٞبد ابن سعد بن أيب مرًن: "ييكتىب حديثيو"(ِ)ركاية الدارمي: "ليس بو أبس"
.  كُب عبارتو بعض ا٢بىٍيدىة, كقوؿ العجلي أيب ا٢بسن (ْ)أٞبد ُب ركاية دمحم بن أٞبد: "صدكؽ اللهجة"

: "ال أبس -على ما عنده من توسُّع ُب إطبلؽ عبارات التوثيق -(ُِٔأٞبد بن عبد هللا بن صاحل )ت
"ىو صحيح ا٢بديث  -سبقت ُب أقواؿ التوثيق. ك٠بَّاه: إبراىيم الطهماين. كعبارة اإلماـ أٞبد الٍب (ٓ)بو"

. (ٔ)لعٌلها أف تيعٌد من قبيل التوسيط, كالقوؿ اآلخر أليب حاًب الرازم: صدكؽ حسن ا٢بديث -مقارب"
 كهللا أعلم.

كأمَّا من حيث داينتو؛ فقد ذيًكرى عند أٞبد بن حنبل, ككاف مٌتًكئان ًمن علَّة, فاستول جالسان, كقاؿ:    
ييذكرى الصا٢بوف فػىيػيتَّكأى", كذكر رؤاين صا٢بة رؤيت لو"ال ينبغي أف 

على شدَّة عباراتو ُب  -, كا١بوزجاين(ٕ)
 .(ٖ)قاؿ فيو: "كاف فاضبلن, ييرمى ابإلرجاء" -جرح من ريميى ببدعة

( ُب شأف تلخيص حالو, كاشتبو عليو أمره, فلو )عنده( ّْٓكتردَّد أبو حاًب دمحم ابن حباف )ت   
, كلو مدخل ُب الضعفاء, كىو )بعدي( قد ركل أحاديث مستقيمة تشبو أحاديث مدخل ُب الثقات

كما   -. فالبأسي عنده ُب أفراده, كا٢بقُّ أفَّ أفرادىه(ٗ)...معضالتعن الثقات أبشياء  تفرَّداألثبات, كقد 
 غرائب, ليست ٗبعضىبلت. -سيأٌب ٕبثها إف شاء هللا تعاىل

( ُب تلخيص أقواؿ األئمة فيو ٕبسب ْٖٕأٞبد بن عثماف )ت ككذلك اختلف قوؿ الذىيب= دمحم بن   
الغرض من تصنيف الكتاب الذم ذيكرى فيو؛ فحْب ابلغ ُب توثيقو ُب كتاب "الركاة الثقات ا٤بتكلَّم فيهم 

                                                           
 (.َِٕ)ص تقدمة اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ُ)
 (.ٕٕ)ص تاريخ )رواية عثماف الدارمي(الابن معْب,  (ِ)
 (. ُٖ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ّ)
 ( ط/ مؤسسة الرسالة.َٕ/ُ) هتذيب التهذيبابن حجر,  (ْ)
 (.ُُِ/ُ) (ترتيبو) معرفة الثقاتالعجلي, أبو ا٢بسن اٞبد بن عبد هللا,  (ٓ)
 (.َُٕ/ِ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٔ)
 (.َِ/ٕ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ٕ)
 تراجم الكتاب.(, كىي آخر َِٗ)ص أحواؿ الرجاؿا١بوزجاين,  (ٖ)
 كما بْب األقواس من عندم. (.ِٕ/ٔ) الثقاتابن حباف,  (ٗ)
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قاؿ فيو: "ثقة متقن, من رجاؿ الصحيحْب"= أعاده إىل ا٤براتب الويسطى ُب "ذًكر  (ُ)ٗبا ال يوجب الرَّدَّ"
مى فيو كىو موثَّق"من تيكيلًٌ 

, كثٌقو ٝباعة, كضعفو دمحم بن عبدهللا بن صدوؽ مشهورقاؿ فيو: "خ ـ  (ِ)
 عمار ا٤بوصلي كحده".

 . كىو كما قاؿ.(ّ)قاؿ: "ثقةه ييغًرب" كحْب ترجم لو ابن حجر   

 :تصرُّؼ الشيخُت يف اإلخراج لو   
 اف فقد رأيتها ىكذا:أمَّا سبيل إخراج اإلماـ البخارم حديثى إبراىيم بن طهم   
 ِٖٓأيصوؿ, كمتابعات, كمعلَّقات, فأمَّا األيصوؿ فحديث كاحد, ىو حديث ٝبعة عبد القيس برقم:    
, (ٓ), كلعلَّو اطلع عليو من ركاية ا٤بعاَب بن عمراف عنو(ْ), كىو الذم أنكره ابن عمار عليوُُّْك

 َُْٗمعلقة,  َُُِمعلقة,  َٕٔألرقاـ: كا٤بعاَب ىو الذم أخطأ فيو, كا٤بتابعات, فنحو ٜبانية اب
لَّ بعض كإف كاف لفظو فيو اختبلؼ عمَّا سبقو فيما بْب الفضل كالعذر لكنو ىو, كلع َُٔٔمعلقة, 

كىو عنده من غّب طريق ابن طهماف, من طريق شعبة عن دمحم  ِّْٕك ُُْْركاتو قد ركاه اب٤بعُب؛ 
معلقة, كىي متابعة قاصرة,  ِّٗٓمعلقة,  ُّٓٓ؛ َِٕٗك َُِْ: برقم بن زايد عن أيب ىريرة 

معلَّقة, كغالبها معٌلقة, كالتعليقات ٫بو  ُّٓٓمعلَّقة,  ِْٕٗمعٌلقة,  ُْٖٓكذكر فيو زايدة,  ّٕٖٗ
كأشار إىل ٨بالفتو, كقاؿ ابن حجر:  ِٖٕٓ, َْْٗ, ِْٗٗ, َُٔٓأربعة أحاديث ابألرقاـ: 

 .(ٔ)"كأكثر ما خرَّج لو البخارم ُب الشواىد"
ُب  ُْٓٗب آخر الباب,  ُِٔكأمَّا سبيل إخراج اإلماـ مسلم ٢بديثو, فثبلث متابعات, ابألرقاـ:    

ُب آخر الباب؛ كحديث كاحد أصل,  ُُِْ, آخر طريق من طرؽ حديث الشعيب عن ابن عباس 
 .ِِٕٕكىو ُب الفضائل برقم: 

                                                           
 (.ّٓ)ص  (ُ)
 .(ُّ)ص (ِ)
 .(ُٖٗ) تقريب التهذيب ابن حجر العسقبلين, (ّ)
 (.ُُّ/ُ) هتذيب التهذيبُب نػىقىلىوي ابن جر العسقبلين نصَّ على ذلك صاحل بن دمحم البغدادم= جزرة, كدفعو, كما  (ْ)
 (.ُٓٓٔ) الكربىالسنن بني عمَّار, أخرجو النَّسائي ُب ا٤بعاَب: ا يركيو عن (ٓ)
 (.ّٖٖ)ص الساري مقدمة فتح الباري (و ُىدىأ)ىدي ابن حجر العسقبلين,  (ٔ)
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حسن ركايتو= يؤثًٌر ُب درجتو, كأمَّا فإخراجهما لو هبذه القلة, كعلى ىذه الشاكلة, على كثرة حديثو ك    
أك ٫بوىا(, فينزؿ إسنادي مىٍن قىصىدى  ُٖٔعدـ إخراجهما ترٝبتو عن اإلماـ مالك فذلك لتقدُّـ كفاتو )

ـى مالكان من طريق هاإلما ـي مالكه قد توُب بعدى  .و, كاإلما
 ادلآخذ اليت عليو:   
: رمييو ابإلرجاء, كقد ذكىر األوؿطيًعنى فيو بثبلثة أمور: ت األمة ا٤بشعرة بلْبو فيو, فقد اما ُب عبار  عدا   

: تعصيب جناية ا٣بطأ ُب حديث ٝبعة عبد القيس بو, كىو من خطأ ا٤بعاَب الثاينا٢باكم رجوعىو عنو, ك
, (ِ)؛ كحديثْب آخرىين(ُ)بن عمراف, كركاية الثقات عن ابن طهماف على كجو الصواب ٨برَّجةه ُب الصحيح

, الثالثثت ذلك كلَّو, كبيَّنتي براءتو من عيهدتو ُب ٕبث مفرد ألمثلة ا٢باكم, كبقيى كغّب ذلك كقد ٕب
 كىو: شأفي إغرابو, كلينيوي ُب ا٢بديث, اك ما نيسب إليو من بعض االضطراب.

 :غرائبو عن غَت اإلماـ مالك   
ح "ا٤بعجم إلبراىيم بن طهماف غرائب كثّبة عن غّب اإلماـ مالك بن أنس, ييعرؼ ذلك بتصفُّ    

األكسط" للطرباين, فقد أغرب كثّبان عن أيب الزبّب, كحجاج ابن حجاج, كمطر الورٌاؽ, كأغرب عن ٠باؾ 
بن حرب, كعمر بن سعيد بن مسركؽ, كعقيل ا١بعدم كإ٠باعيل السٌُّدم, , كأيب إسحاؽ, كجابر 

يلي, كأيب حصْب, كا٢بجاج ا١بعفي, كأيٌوب بن موسى, كاألعمش, كابن أيب ٪بيح, كبديل ابن ميسرة العق
بن أرطاة, كأغرب عن سعيد بن أيب عركبة, كموسى بن عقبة, كمهراف ابن حكيم )مل ييسند غّب ا٢بديث 

 الذم تفرد بو إبراىيم بن طهماف عنو(.
 اثنياً: طبقتو يف الرواة عن مالك, وغرائبو عنو   

                                                           
 (.ِٖٗ) صحيح البخاريالبخارم,  (ُ)
بّب عن جابر ُب رفع اليدين, (: "كقاؿ السليماين: أنكركا عليو حديثو عن أيب الز ُُّ/ُ) هتذيب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ِ)

كحديثو عن شعبة, عن قتادة, عن أنس: رفعت يل سدرة ا٤بنتهى, فإذا أربعة اَّنار. انتهى فأما حديث أنس فعلقو البخارم ُب الصحيح 
 إلبراىيم ككصلو أبو عوانة ُب صحيحو كأما حديث جابر فركاه بن ماجة من طريق أيب حذيفة عنو".

حملدث ا٤بعمر أبو الفضل أٞبد بن علي بن عمرك الًبيكىندم البخارم, شيخ ما كراء النهر, كلد سنة إحدل عشرة كالسليماين: "ا٢بافظ ا   
 كثبلث مائة, ٠بع دمحم بن ٞبدكيو بن سهل ا٤بركزم, فكاف آخر من ركل ُب الدنيا عنو, كعن غّبه, ... كصنَّف كٝبىىع, كتقدَّـ ُب ا٢بديث,

قاؿ: السليماين نسبة اىل جده المو اٞبد بن سليماف البيكندم, لو التصانيف الكبار, ككاف يصنف ُب  ذكره بن السمعاين ُب األنساب, ك 
 كل ٝبعة شيئان, ٍب يدخل من قرية بيكىند اىل ٖبارل كٰبدث ٗبا صنَّف, ركل عنو ا٢بافظ جعفر بن دمحم ا٤بستغفرم, ككلديه أبو ذر دمحم بن

: كتوُب ُب ذم القعدة سنة أربع كأربع مائة, كلو ثبلث كتسعوف سنة". كقاؿ الذىيب: "كقفت لو جعفر, كٝباعة بتلك الداير,... اىل اف قاؿ
 (. كالكتاب الذم يعنيو الذىيب ىو ُب الضُّعفاء.َٔٗ) تذكرة احلفاظالذىيب, ف ُب أ٠باء الرجاؿ كعلقت منو".  على أتلي
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كفرة ُب التبلميذ, ككثرة ُب الركاة عنو, ذكر اإلماـ مالك ىو ٪بم السنن كاألثر, كمرتبتو ىذه يستتبعيها    
, كمل أر إبراىيم بن (ُ)( أكثر من ٜبانْب تلميذان ْْٔمنهم أبو يعلى ا٣بليل بن عبد هللا  ا٣بليلي )ت 

كذكر ا٤بزم إبراىيمى بن طهماف ُب الركاة عن مالك كمل يرقيم لو برقم أصحاب الكتب  (ِ)طهماف فيهم!
 .(ّ)الستة

مالك أئمة ٫بو األكزاعي, كسفياف الثورم, كالليث بن سعد, كعبد هللا بن ا٤ببارؾ,  كُب الركاة عن   
كككيع, كسفياف بن عيينة, كاإلماـ الشافعي, كالقطاف كابن مهدم, كابن جريج, كٰبٓب بن زكراي بن أيب 

بن علية, زائدة؛ كأثبات, ٫بو: معن بن عيسى القزاز, كالقعنيب, كٰبٓب بن ٰبٓب النيسابورم, كإ٠باعيل ا
 -كأبو نيعيم, كقتيبة بن سعيد... ككثّب غّبىم. كُب إعراض أصحاب الكتب الستة عن إخراج ىذه الَبٝبة

بنزكؿ اإلسناد.  -كما مرٌ   -مأخذ ال ٲبكن ٘باىلو, حٌب لو اعتذران -أعِب: إبراىيم بن طهماف عن مالك
 كهللا تعاىل أعلم. 

, لو عناية -أدؽًٌ علومو -زين فيو, كمن أساطْب علم العللكالدارقطِب كىو إماـ من أئمة ا٢بديث ا٤بربٌ    
, ك"أحاديث (ْ)فائقة ٕبديث اإلماـ مالك كٗبوطَّأه, كلو ُب ذلك من التصانيف الفريدة "غرائب مالك"

ا٤بوطٌأ كذكر اتًٌفاؽ الركاة عن مالك كاختبلفهم فيو, كزايدهتم كنيقصاَّنم", حيث قارف ُب ىذا ا٤بصنَّف 
, كقد ٱبرج إىل ا٤بقارنة بْب ركاايت ا٤بوطأ كركاايت ىؤالء (ٓ)( راكاين من ركاة ا٤بوطَّأِٔركاايت )األخّب بْب 

كغّبىم عن اإلماـ مالك خارج ا٤بوطٌأ= قاؿ كقد سيئل عن أقول أصحاب اإلماـ مالك عنده: "معن, 
كعبد الرٞبن بن , كعبد هللا بن كىب, كعبد الرٞبن بن القاسم, كٰبٓب بن سعيد القطَّاف, والقعنيب
, ٍبَّ والقعنيب. كفيما ٱبتصُّ اب٤بوطَّأ يقوؿ: "يقدَّـ ُب "ا٤بوطٌأ": معن بن عيسى, كابن كٍىب, (ٔ)مهدم"

 . كىذا النصُّ األخّب ىاّّ ُب ىذا البحث من كجهْب:(ٕ)""وأبو مصعب ثقٌة يف "ادلوطَّأقاؿ: 
.: ا٤بقارنة بْب أصحاب ا٤بوطَّآت, كليس الر الوجو األوؿ     كاة عن اإلماـ مالك بوجو العمـو

                                                           
 (.ُِٖ-ِِٕ/ُ) اإلرشاد يف معرفة علماء احلديثا٣بليلي,  (ُ)
 (.ُٕٗ( كاإلماـ مالك توُب سنة )ُٖٔأك ُّٔكابن طهماف توُب قبل اإلماـ مالك, فهو قد توُب سنة ) (ِ)
 (.َُٕ/ِٕ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ّ)
 (.ُُّ)ص الرسالة ادلستطرفةالكٌتاين, دمحم بن جعفر, لغرائب الٍب ليست ُب "ا٤بوطأ"". ""غرائب مالك" أم: األحاديث ا (ْ)
 ٙبقيقو.راجع مقدًٌمة تي  (ٓ)
 .(ّْ-ِْ)ص سؤاالت ابن ُبكَتالدارقطِب,  (ٔ)
 (.ِّٔ/َُ) سَت أعالـ النبالء(, كِْٖ/ُٔ) اتريخ اإلسالـالذىيب,  (ٕ)
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: أفَّ فيمن ذكر الدارقطِب منهم مىن ركل أحد كجهي االختبلؼ على اإلماـ مالك, الوجو الثاينك   
 كىو الوجو الواردي ُب "ا٤بوطٌأ".

كابن طهماف معدكد ُب ركاة "ا٤بوطَّأ" غّب أفَّ ركايتو ىذه خارجىوي, نصَّ على ذلك ا٢باكم كأشار إليو    
 ارقطِب حْب حكى االختبلؼ على اإلماـ مالك, كسيأٌب الكبلـ ُب ذلك إف شاء هللا تعاىل.الد
كقد كجدت إبراىيم بن طهماف أغرب عن اإلماـ مالك ٫بو عشرين حديثان, كال ٦باؿ ىنا لتفصيل    

 القوؿ فيها.
 ملّخص الًتمجة   
بعض حديثو أنَّو: ثقة عمومان, لكنو كالذم يظهره أتمُّل البحث ُب ترٝبتو كما حو٥با من استعراض    

ليس ُب الطبقات العيليا من الثقات, فمن حيث التعرض ٢بكم من كثَّقو مطلقان: تنزؿي طبقتو بدراسة 
سبيل إخراج الشيخْب ٢بديثو, كمن حيث رفعو عن درجة مىن حطَّو إىل ما دكف االحتجاج: يرتقي بدرء 

ا٣بطأ بغّبه, فيبقى أنَّو من الثقات ا٤بتوسطْب ُب ا٢بفظ, التهمة عنو ُب تعصيب جناية ما أي٢بق بو من 
نيا  الذين ىم عامَّة رجاؿ السنن, كنظران إىل سبيل إخراج الشيخْب ٢بديثىو= فإنَّو يكوف ُب الدرجات الدُّ
منهم نظران لكثرة حديثو كعلوًٌ إسناده, كرغبة الشيخْب عن اإلكثار لو, كمن كصمو ابإلغراب على ما فيو 

, كٖباٌصةو ما كاف إغراابن على قويّ فإنٌو ينبغي االحَباز من أفراده الٍب مل ييعلىم لو عليها متاًبع  من لْب
 مشاىّب األئٌمة. كهللا تعاىل أعلم.

 النعماف بن عبد السالـ: -ِ   
 درجتو عموماً  كتتلخَّص ترٝبتو ببياف:   

الركاية عن سفياف الثورم على أقرانو قاؿ فيو أبو حاًب الرازم: "٧بلُّو الصدؽ" كفضَّلو ُب       
(: "كىو أرفع ّٗٔ, كقاؿ أبو الشيخ األصبهاين= عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حٌياف )ت(ُ)األصبهانيْب

ككاف  -. فهو إذف معركؼ ابلركاية عن سفياف الثورم(ِ)من ركل عن سفياف الثورم من األصبهانيْب"
. (ْ)ىنا ُب ركايتو عن اإلماـ مالك! كقاؿ ا٢باكم: "ثقة مأموف", لكنَّ الشأفى -(ّ)ينتحل مذىبو ُب الفقو

                                                           
 (.ْْٗ/ٖ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ُ)
 .(ٓ/ِ) طبقات احملدثُت أبصبهاف والواردين عليها , بن جعفر بن حياف األصبهاينعبد هللا بن دمحم, الشيخ وأب (ِ)
 (.َّّ/ِ) اتريخ أصبهاف ,مهراف بن هللا عبد بن أٞبد ,األصبهاين نعيم أبو (ّ)
 (.ُْٖ/ِ) ادلستدرؾا٢باكم,  (ْ)
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قاؿ ذلك عقب ركايتو حديث أيب إسحاؽ عن أيب بردة عن أيب موسى: "ال نكاح إال بويل" عن سفياف 
ويف ىذا حبث! وىو . (ُ)الثورم كشعبة, حيثه ٝبىىعى بينهما ككىصىلىوي عنهما! كاحملفوظ عنهما غّب موصوؿ

, فقد يكوف لنفي هتمة التعمُّد. العايل عند ورود االختالؼ يف حديث ىو زلل حبثإطالؽ التوثيق 
 كهللا أعلم.

, بينما أطلق ابن حجر توثيقو حْبى ٣بَّصى أقواؿى األئمة (ِ)كقد اختار الذىيب ُب ترٝبتو قوؿ أيب حاًب   
 .(ّ)فيو
أبو داكد ُب  استشهد بوجدان, فقد  كأمَّا من حيث تداكؿ ركاايتو: فإف ركايتو ُب الكتب الستة قليلة   

, غّب أفَّ ابن حجر رىقىمى لو برقًم أيب داكد مع رقم النَّسائي ُب (ْ)حديث أيب الزبّب عن جابر ُب اللقىطة
! الذم رقم لو برقم (ٕ), خبلفان ألصلهما: "هتذيب الكماؿ"(ٔ), ك"تقريب التهذيب"(ٓ)"هتذيب التهذيب"

 .(ٖ)سائي حديثان كاحدان النَّسائي حسب, كقد ركل لو الن
ىذا فيما يتعلق اب٢بديث, كأمَّا الفقو كالداينة: فإنٌو صاحب سنَّة, فقيو, كرع تقيّّ, كىو بعدي شيخي    

 , رٞبو هللا تعاىل رٞبةن كاسعة. (ٗ)أصبهاف كعا٤بها

                                                           
على مقدمة ابن  النكت ,ابن حجر (, كُٔٓ)ص العلل الكبَت ,لَبمذما (, كَُٗ/ٕ) = الكربىالسنن الكبَت, لبيهقياينظر:  (ُ)

 "شاذّّ ٨بالف للحفاظ األثبات من أصحاب شعبة كسفياف, كاحملفوظ عنهما: أٌَّنما أرسبله". (, كحىكىمى عليو أبنٌو:َٔٔ/ِ) الصالح
 .(َٖٓٓ) الكاشفالذىيب,  (ِ)
 .(ُٖٕٓ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ّ)
ن ا٤بغّبة بن زايد, : "حدثنا سليماف بن عبد الرٞبن الدمشقي: ثنا دمحم بن شعيب ع(ُُٕٕ) سننال, سليماف بن األشعث, داكد وأب (ْ)

ُب العصا كالسوط كا٢ببل كأشباىو يلتقطو الرجل ينتفع  عن أيب الزبّب ا٤بكي, أنٌو حٌدثو عن جابر بن عبد هللا قاؿ: رٌخص لنا رسوؿ هللا 
أيب الزبّب, عن جابر, بو. قاؿ أبو داكد: ركاه النعماف بن عبد السبلـ عن ا٤بغّبة أيب سلمة, إبسناده, كركاه شبابةي عن مغّبة بن مسلم, عن 

 ".قاؿ: كانوا... مل يذكر النيبَّ 
(ٓ) (َُ/َْٓ.) 
(ٔ) (ُٕٖٓ). 
(ٕ) (ِٗ/ُْٓ.) 
ط/ مؤسسة الرسالة: "أخربان عمرك بن  (ُِّٖ) السنن الكربى. كحديثو عند النسائي ىو ما  ُب (ْْٓ/ِٗ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ٖ)

عماف بن عبد السبلـ عن سفياف, عن عاصم بن كليب, عن أبيو, عن أيب ىريرة قاؿ:  علي قاؿ: حدثِب صاحل بن مهراف, قاؿ: حدثنا الن
 يصٌلي حٌب تػىزىلَّع قدماه". كاف النيب 

( ِْٔ-ِْٓ/ُِ) اتريخ اإلسالـالذىيب, , ك (ٔ-ٓ/ِ) طبقات احملدثُت أبصبهاف والواردين عليها , ُبأيب الشيخ عندكما ىو   (ٗ)
 عمر عبد السبلـ تدمرم. د. نشرة
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 طبقتو يف الرواة عن مالك:   
لركاة عن اإلماـ مالك, كىو أقل حديثان من الظاىر أنَّو أدىن طبقةن من إبراىيم بن طهماف ُب درجات ا   

ابن طهماف عن اإلماـ مالك بكثّب, فتفرُّده أغرب من تفرُّد ابن طهماف؛ كذلك ألنَّو ليس من بلده, كال 
من مشاىّب اآلخذين عنو, كال من ا٤بكثرين الذين ييغتفر تفردُّىم عن الشيخ الذم استنزفوه, كال ىو ُب 

 التثبُّت, ككذلك لآلٌب:الطبقات العليا من ا٢بفظ ك 

  حديثو عن اإلماـ مالك   
مل أجد حديثان آخر ييركل عن النعماف عن اإلماـ مالك, إاٌل حديث أيب دمحم ا٢بٌجاج بن يوسف بن    

(: "ثنا النعماف بن عبد السبلـ: ثنا مالك بن أنس عن انفع, عن ابن َِٔقتيبة بن مسلم األزرؽ )ت 
 . (ُ)"أحفوا الشوارب, كأعفوا اللحى" :عمر, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

كىو حديث مشهور من حديث انفع عن ابن عمر هنع هللا يضر, ركاه عنو عبيد هللا, كعمر بن دمحم, كأبو بكر     
, كاإلماـ مالك يركيو من طريق أيب بكر بن انفع عن أبيو, (ِٗٓ)ابن انفع, ثبلثتهم عند اإلماـ مسلم, 

مسلم" من طريق قتيبة بن سعيد عنو, خرَّجو الَبمذم من طريق  إلماـا عن ابن عمر, كما ُب "صحيح
 , كغّبيىم عند غّبًىم.(ْٕٔ), كابن كىب عند أيب عوانة (ِْٕٔ)معن بن عيسى 

فػىلىو كاف عند اإلماـ مالك عن انفع لىما نزؿ ُب ركايتو ىذا النزكؿ! ٍبَّ أين أصحاب اإلماـ مالك    
 عنو؟! كهللا تعاىل أعلم.

ا٢بجاج يظهر من ترٝبتو قلة معرفتو هبذا الشأف؛ كذلك لركايتو عن بشر بن ا٢بسْب األصبهاين ك     
 , كأكثري ركاايتًو عنو. (ِ)نسختو ا٤بوضوعة

, كعلى ىذا فإٌف حديث النعماف عن اإلماـ مالك قد كاف عزيزان جدان, كقد عدَّ أبو الشيخ األصبهاين    
 .(ّ)حديثى ٕبًثنا ىذا من غرائبو عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيَّاف

, تفرَّد عن -من النظر ُب ا٤بعجمْب "األكسط" ك"الصغّب" -كغرائب النعماف عن غّبه قليلة أيضان    
مالك بن مغوؿ, كزيفر بن ا٥بذيل, كعيسى بن الضحَّاؾ, كعن سفياف الثورم ٕبديث أيضان. كغّبىم. 

                                                           
 (.ِٖ/ِ) اتريخ أصبهافأبو نيعيم األصبهاين,  (ُ)
( كىي ُب النسخة ا٤بخطوطة ]لوحة: ُِٕ/ُٞبدم السلفي ) نشرةكُب  ,٧بمود إبراىيم زايد نشرة (َُٗ/ُ) ,اجملروحُتابن ًحبَّاف,  (ِ)

 .ٔٔ/ ب[ صورة: ْٔ
 طهماف".( كقاؿ عًقبو: "اتبعو إبراىيم بن ٕ/ِ) طبقات احملدثُت أبصبهافأبو الشيخ,  (ّ)
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لفقو, كاكتفائو ٗبا يصلو ٩با يوجب العمل كيكفي ُب كلعلَّو مل تكن لو َّنمةه ُب ا٢بديث الشتغالو اب
 االستنباط, أك أنَّو اكتفى ٗبا أخذ عن الثورم. كهللا تعاىل أعلم.

, غّب أفَّ راكيها عنو ليس (ُ): النعماف بن عبد السبلـ كردت عنو ركاية عن إبراىيم بن طهماففائدة   
 .(ّ), كنصَّ ا٤بزم على ركايتو عنو(ِ)بذاؾ
: قاؿ النعماف بن عبد السبلـ: "قلت لسفياف الثورم: ما ا٢بديث الغريب؟ قاؿ: الذم خرىفائدة أ   

 .(ْ)أتخذه عن ثقة"
 كالسماعات: ابالتِّصاؿ واالنقطاعىذا فيما يتعلَّق بَباجم الركاة, كأمَّا ما يتعلَّق    
ـى ِّْ)ت نصَّ علي بن ا٤بديِبٌ , كقد (ٓ)فإفَّ ركاية اإلماـ مالك عن ابن عجبلف عزيزة    ( على أفَّ اإلما

ـى ك  ,(ٔ)مالكان مل ٰبيىدًٌث عن ابن عجبلف تػىٍرؾي اإلماـ مالك الركاية عن دمحم بن عجبلف مع كونو مدنيَّان متقدَّ

                                                           
 .(َُّّ) ادلعجم األوسط ,الطرباين (ُ)
ابن حجر العسقبلين, ه: مقبوؿ, من التاسعة, ٛبييز. إبراىيم بن الفضل بن أيب سويد الذارع البصرم, كأكثر ما ٯبيء منسوابن إىل جدًٌ  (ِ)

 .(ِِٗ) تقريب التهذيب
 (.ِْٓ/ِٗ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ّ)
 (.ٕٓ/ِ) أصبهافاتريخ أبو نهعيم األصبهاين,  (ْ)
(: "كال نعلىمي أسندى مالك عن ابن عجبلف إالَّ ىذا ا٢بديث". كالبزَّار= أبو بكر أٞبد بن ّْٖٖعقب ا٢بديث ) ادلسندُب  قاؿ البزَّار (ٓ)

 (.ِِٗعمرك بن عبد ا٣بالق, حافظ مطَّلع متأخر نسبيَّان )ت
 عنو أنَّو قاؿ ُب كتابو "الضعفاء": -اـ مالكُب ترٝبة اإلم -(ََٕ/ِ) التعديل والتجريحُب نقلو الباجي  (ٔ)

دًٌث )يعِب مالكان( عن دمحم بن عجبلف؛ لقي عامَّة رجالو, كقاؿ ُب كتاب "    " مل ٰبدًٌث مالك عن ابن عجبلف غّب حديث الضعفاء"كمل ٰبي
, عن مالك, (ُّٖ) لسنن الكربىادلدخل إىل اكاحدو, ككاف استضعفو, كىو حديثه ركاه علي عن سفياف, عن رجل ىو الزنربم كما ُب 

 عن ابن عجبلف, قاؿ: قاؿ ابن عباس: إذا ترؾ العامل ال أدرم, أصيب )كذا( مقاتلو" 
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, كلئلماـ مالك كبلـ (ِ)راجعه إىل رأيو فيو, كمعلـو قوؿ اإلماـ مالك فيمىن أدركىهم كمل يرًك عنهم (ُ)الوفاة
 .(ّ)ة, كىو متَّجو إىل ما كاف من قبيل ٙبديثو, كأمَّا داينتو, فقد أثُب عليو خّبان ُب دمحم بن عجبلف خاصٌ 

ركاية للنعماف بن عبد السبلـ عن  -أك صحَّة -كمن طبقة أيخرل ُب إسنادىم ا٢بديث: عدـ كجود    
ا قد , كىي على م-كإف كانت ابلتصريح ابلتحديث كذًكًر ا٣برب -اإلماـ مالك غّب الركاية ٧بل البحث

 .(ْ)تبْبَّ من ا٤بخالفة

 :ابلتفرُّد وادلتابعةكأما فيما يتعلَّق    
فقد نصَّ الطرباين على تفرُّد ابن طهماف كالنعماف هبذا اإلسناد عن اإلماـ مالك, كىو ظاىر سياؽ    

 الدارقطِب ُب "العلل" ...
 

                                                           
 كما ُب كتب الَباجم.  (ُْٖ)توُب دمحم بن عجبلف سنة  (ُ)
فما كتبت  -أك ٫بوه -خان (: "لقد أدركتي ُب ىذا ا٤بسجد سبعْب شيِّّ/ٔ) وطبقات األصفياء حلية األولياء أبو نعيم األصبهاين,  (ِ)

عنهم حديثان, إ٭ٌبا ييكتب عن أىلو, قوـه جرل فيهم ا٢بديث", كفيو أيضان قاؿ حبيب بن زريق: "قلت ٤بالك بن أنس: مل تكتب عن ... 
٤بسجد كفيو سبعوف "أدركت ىذا ا: كجاء عنو أيضان  قاؿ: أدركت سبعْب اتبعيَّان ُب ىذا ا٤بسجد, ما أخذتي العلمى إاٌل عن الثقات ا٤بأمونْب",

"قاؿ  و:(, كفيُُِ/ِٕ) هتذيب الكماؿا٤بزم, , كمل ٰبمل العلم إال عن أىلو". , كركل عن التابعْبشيخان ٩ٌبن أدرؾى أصحابى النيبًٌ 
 علي: ال أعلم مالكان ترؾى إنساانن إال إنساانن ُب حديثو شيء".

 علي عن ابن أيب الوزير: عن مالك: أنٌو ذكر ابن عجبلف فذكر خّبان".  (: "قاؿ يلُٔٗ/ُ) التاريخ الكبَتُب  قاؿ اإلماـ البخارم (ّ)
(: "حدثنا ا٤بقداـ بن داكد: حدثنا أبو زيد بن أيب الغمر: حدثنا عبد ُُٖ/ْ) الضعفاءُب  كلعلَّ ذلك ُب سّبتو كداينتو, كقاؿ العيقيلي

دًٌثوف! فقاؿ: من ىم؟ فقيل لو: دمحم بن عجبلف. فقاؿ: مل يكن  الرٞبن بن القاسم, قاؿ: قيل ٤بالك ابن أنس: إٌف انسان من أىل العلم ٰبي
دًٌث  (: َِّ/ٔ) سَت أعالـ النبالءُب  عند الذىيبوف, غّب أنىو قد جاء يعرؼ ابن عجبلف ىذه األشياء, كمل يكن عا٤بان".. كمل يذكر مبى ٰبي

! ...". كتعقَّبو الذىيب فقاؿ: -ِب ٕبديث خلق آدـ على صورتويع -"كقاؿ ابن القاسم: قيل ٤بالك: إف انسان من أىل العلم ٰبدًٌثوف   
ا١بملة التوضيحية من  "قلت: مل ينفرد بو دمحم, كا٢بديث ُب "الصحيحْب"". كقد ذكره الذىيب مفصوالن بعبارة غّب موٮبة, بل يتبْب فيها أفَّ 

بلغو أفَّ ابن عجبلف حٌدث ٕبديث خلق هللا آدـ على  (: "قلت: قاؿ مالك ىذا ٤بػٌأِٓ/ٔ) ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿقولو ُب 
ديث (,  كقد ذكر ا٣برب دكف تعيْب ا٢بِِٖ/ٗ)اتريخ اإلسالـ كخرج ُب "الصحيح"". كىو كذلك ُب صورتو, كالبن عجبلف فيو متابعوف, 

 ة يف اتريخ ادلدينة الشريفةالتحفة اللطيف ُب لسخاكما عند(. كىو كذلك ُٖٔٓ) ادلغٍت يف الضعفاءُب ترٝبة دمحم بن عجبلف من 
(. كالقصَّة ُب ا٤بصادر األيخرل دكف تعيْب سبب اإلنكار بركاية ىذا ا٢بديث! كاإلماـ مالك على عقيدة السلف من اإلٲباف هبذه ّٖٓ/ِ)

بارة اإلماـ مالك: كونو األحاديث, كالظاىر عمـو اإلنكار, فبل يتجو عندم ما قالو الذىيب كمل يذكر مستنده فيو, كالتعليل ا٤بوافق لظاىر ع
 ليس من أىل ىذا الشأف, الشتغالو ابلفقو عن ا٢بديث, كعدـ ظهور إحكاًمو ا١بمعى بينىهما. كهللا تعاىل أعلم.

ـ نقل الباجي عن علي بن ا٤بديِب ما قالو ُب كتابو "الضعفاء".    كقد تقدَّ
 ية.كقد مرَّ ذكر حديثو عن اإلماـ مالك ُب تلخيص ترٝبتو ُب ا٢باش (ْ)
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 احلكم على احلديث

٢بديث, فعبارة أيب داكد مشعرة بتصحيح نسبة كجدتي لؤلئمة كبلمان ُب ركاية اإلماـ مالك ىذا ا   
ا٢بديث من الوجو ا٤بتَّصل إىل اإلماـ مالك, كإف كاف قد رجَّح خبلفىوي ُب أصل ا٢بديث عن أيب ىريرة 
هنع هللا يضر, فنقل عنو ابن عبد الرب أنَّو قاؿ: "ىذا ا٢بديث إ٭با يركيو ابن عجبلف عن بكّب بن عبدهللا بن 

, كُب لفظ: "ىكذا ركاه (ُ), عن أبيو, عن أيب ىريرة, كلكن ىكذا قاؿ مالك"األشج, عن ابن عجبلف
مالك عن ابن عجبلف, عن أبيو, عن أيب ىريرة, كخالفوه فرككه عن ابن عجبلف عن بكّب بن األشج, 

من ىذا  . ككافقو ابني عبد الرب كذىكىرى أفَّ الثورمَّ قد اتبعى مالكان عليو(ِ)عن عجبلف أيب دمحم, عن أيب ىريرة"
 الوجو.

كصحَّح ا٣بليلي= ا٢بديث عن اإلماـ مالك أبفَّ من عادتو أف يرسل أحاديث ال ييبْب إسنادىىا, كإذا    
ا أجابىوي إىل اإلسناد". كذا قاؿ! كىذا إ٭ٌبا يصديؽ ُب حاؿ   (ّ)استقصىى عليو من يتجاسر أف يسألىو ريٗبَّ

تقابىلى الوجهاف عنو ُب القوَّة
 .(ٓ)كذلك ىهنا, كليس األمري  (ْ)

 .(ٔ)كصحَّحو من ا٤بعاصرين: الشيخ يوسف ا١بديع    
مشعره بذلك,  (ٕ)كأمَّا فيما يتعلَّق بردًٌ نسبتو إىل اإلماـ مالك, فقوؿ الطرباين ُب "ا٤بعجم األكسط"   

 ك٦برَّد إخراجو فيو قد يشعر بو, كقريب منو ٕبث الدارقطِب ُب جوابو.

                                                           
 (.ِْٖ/ِْ) التمهيدابن عبد الرب,  (ُ)
 (.ّٖٓ/ٖ) االستذكارابن عبد الرب,  (ِ)
(, كقبلىو: "فقد صار ا٢بديث بتبيْب االسناد صحيحان ييعتمىد عليو, كىذا ُٓٔ-ُْٔ/ُ) اإلرشاد يف معرفة علماء احلديثا٣بليلي,  (ّ)

 ...".-رٞبو هللا -من الصحيح ا٤ببْب ٕبجة ظهرت, ككاف مالك
(: كسئل عن حديث عبد الرٞبن بن يعقوب عن أيب ىريرة, قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا ثػيوًٌبى ُُّ)العلل ُب عند الدارقطِب كالذم جاء   (ْ)

د الرٞبن, ابلصبلة فبل أتتوىا كأنتم تىسعوف, كأتوىا كعليكم السكينة, فما أدركتم فصلُّوا, كما فاتكم فأىٛبٌوا"؟ فقاؿ: يركيو العبلء بن عب
كاختلف عنو: فركاه إ٠باعيل بن جعفر/ كأيوب بن سيار كسناف الرقي كغّبه عن العبلء, عن أبيو, عن أيب ىريرة, كاختلف عن مالك: فركاه 

عن مالك عن العبلء, عن أبيو كإسحاؽ أيب عبد هللا, عن أيب ىريرة, كركاه إسحاؽ الطباع كابن مهدم عن مالك, عن  أصحاب ادلوطأ
 قلت: إسحاؽ أبو عبد هللا, من ىو؟ قاؿ: ال ييعرؼ إالٌ ُب ىذا ا٢بديث". والقوالف زلفوظاف.عن أبيو, عن أيب ىريرة؛  العبلء,

 كأمره آخر: ىو أفَّ ا٣بليلي ساؽ ا٢بديث عن اإلماـ مالك من كجهيو ُب مباحث )العلَّة(, كليس ا٤بعضل! كىذا حقُّو. (ٓ)
 (.ُْٔ/ُ) ادلقنع يف احلديثحاشية ٙبقيق  (ٔ)
(ٕ) (ُٖٔٓ.) 
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أف الصحيح من الوجهْب عن اإلماـ مالك ىو: الوجو ا٤برسل فيما سبق: والذي يًتجَّح يل من النظر    
قد توبع عليو,  (ُ))ببلغ اإلماـ مالك(, كأفَّ الوجو ا٤بتَّصل خطأ على اإلماـ مالك, كإف كاف ابن طهماف

على  , كقد كجدتي الدارقطِب رجَّحى ركاية أصحاب ا٤بوطأ(ِ)فقد يًهمي الراكم ُب ا٤بتابعة كما يهمي ُب األصل
, كالدارقطِب خبّب ٕبديث اإلماـ مالك, كبػ"ا٤بوطَّأ" خاصَّة؛ كما تقدَّـ التنويو (ّ)٨بالفهم, كإف كاف متابىعان 

 بو, كنقده حديث اإلماـ مالك ُب "عللو" شاىده على مزيد عنايتو بو.
٨بالفة خالد بن  كابني عبد الرب مشهورةه عنايتو بػ"ا٤بوطٌأ", ك"التمهيد" شاىده على ذلك, كقد قاؿ ُب   

عبد الرٞبن ا٣بيراساين, كقد اتبعو عليها موسى بن داكد الضيبًٌ ُب سند حديث: "من حسن إسبلـ ا٤برء: 
 تركيوي ما ال يعنيو":

ما ليسا ٕبيجَّةو على ٝباعًة ركاًة "ا٤بوطَّأ""    ا ٝبيعان ال أبس هبما, إالٌ أَّنَّ  .(ْ)"كٮبي
 كاية غّب ا٤بتَّصلة عن اإلماـ مالك:كمن القرائن الٍب رجَّحت عندم الر    

 ركاية ٝباعة من أثبات أصحاب اإلماـ مالك ٖببلؼ ما ركل الواصلوف. -ُ
عمومان, كبيعديٮبا  -إبراىيم بن طهماف, كالنعماف بن عبد السبلـ -لْبي ا٤بتفٌرًدىين ابلركاية ا٤بوصولة -ِ

 .(ٓ)عٌما ٯبربي ذلك اللْب من االختصاص ابإلماـ مالك
ـى مالكان  -موصولة ُب مصنَّف الراكم ا٤بختلىف عليوالركاية غّب  -ّ  .(ُ)-أعِب اإلما

                                                           
 (على أفَّ ركاية ابن طهماف ٥بذا ا٢بديث خارج "ا٤بوطَّأ".ٔٗ)ص جامع التحصيلُب  , أبو سعيد بن خليل بن كيكلدمنصَّ العبلئيُّ  (ُ)
, (َّٕ/ّ) الكامل يف ضعفاء الرجاؿ( نشرة زايد, كابن عدم, ٓٓ/ِ) التاريخ األوسطينظر ٤بتابعة الراكم على كٮبو: البخارم,  (ِ)

 (.َْٖ/ُٔ) هتذيب الكماؿ(, كا٤بزم,  َِّ/ُ) اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث(, كا٣بليلي, ِْٕ/ٓ)العلل كالدارقطِب, 

كمن ابب االستئناس, تنظر: , (ُِٓٗكيقريبي من الَبجيح ما جاء ُب ), (َُٕٓ)ك (َُِٖ)ك (ُْٗٔ) العللينظر: الدارقطِب,  (ّ)
 (.َُٓٔة" )"العلل الواردة ُب األحاديث النبوي

خارجو خبلؼى ما ركاه فيو, فيَبَّجح ما ركاه ُب "ا٤بوطَّأ" على ما ركاه خارجو, كىذه صورة مقٌوًية  -من ركاة ا٤بوطَّأ -: قد يركم الراكمتنبيو   
: "إذا كاف (: "كسئل عن حديث عطاء بن يسار عن أيب سعيد ا٣بدرم, قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصُِِٕ) العلل٤با أشرتي إليو, كمثالو ما ُب 

يف غَت أحدكم يصلي فبل يىدىٍع أحدان ٲبرُّ بْب يديو, كليدرأ ما استطاع, فإٍف أىب, فليقاتٍلوي"؟ فقاؿ: ىو حديث ركاه ابن كىب عن مالك 
سلم, عن     عبد عن مالك عن زيد بن أ يف ادلوطأعن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أيب سعيد ا٣بدرم,/ كركاه ابن كىب  ادلوطأ

الرٞبن بن أيب سعيد ا٣بدرم, عن أبيو؛ كىو الصواب, ككذلك ركاه أصحاب ا٤بوطأ عن مالك, ككذلك ركاه زيد بن اسلم/ عنو كىو 
 الصواب ".

 (.ُٓٗ/ٗ) التمهيدابن عبد الرب,  (ْ)
 اب اإلماـ مالك كذكر طبقات الركاة عنو.أحدان من األئمة ذىكرى أحدىٮبا ُب حاؿ ا٤بوازنة بْب أصح -ُب حدكد تتبُّعي -مل أرى  (ٓ)
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 شدَّة غرابة جعل اإلسناد )مالك عن ابن عجبلف(, إذ ال توجد ركاية أيخرل هبذه الَبٝبة. -ْ
نصُّ ابن ا٤بديِب على أفَّ اإلماـ مالكان مل ٰبدًٌث عن ابن عجبلف, كيؤيَّده ما كيجد لئلماـ مالك  -ٓ

بلف, كنصُّ البزَّاًر على نفي كجود ركاية أهخرل لئلماـ مالك عن ابن عجبلف من مقاؿ ُب ابن عج
غّب ىذه على ما فيها من ا٤بخالفة, كلْب من تفرَّد هبا, فهي ٨بالفة ألصل قوؿ ابن ا٤بديِب 

 كجٍزمو, فتحتاج إىل إسنادو يقـو هبا.
يها, على جبللة اإلماـ إغراب إبراىيم بن طهماف أحاديث أيخىر عن اإلماـ مالك مل ييتابىع عل -ٔ

 .(ِ)مالك ككثرة أصحابو
ركاية للنعماف بن عبد السبلـ عن اإلماـ مالك غّب الركاية ٧بل  -أك صحَّة -عدـ كجود -ٕ

 البحث, كىي ُب ما قد تبْبَّ من ا٤بخالفة.
, فيمتنع ُب عادة احملدًٌثْب أف ينفردا عنو ٗبيسنىدو مع شهرة (ّ)كوَّنما من غّب بلد اإلماـ مالك -ٖ

رسىلا٤ب
(ْ). 

 .(ٓ)التنبيو على إمكاف إعبلؿ الركاية مع كجود متابع, كذلك إذا قويىت شواىد ا٣بطأ فيها -ٗ
كقد مرَّ التنبيو على عنايتو ٕبديث  -(ُ)لعلَّ ا٢بديث عند النعماف بن عبد السبلـ من طريق سفياف الثورم -َُ

ىريرة هنع هللا يضر= فلعَّو استبدؿى , كالثورم يركيو هبذه السياقة عن ابن عجبلف, عن أبيو عن أيب -الثورم
 اإلماـ مالكان ابلثورمًٌ كىٮٍبان.

                                                                                                                                                                      
(: "سألت أيب عن حديث ركاه ابن َٔ) كتاب العللُب  اإلعبلؿ بعدـ كجود الركاية ُب مصنَّف من ركيت عنو, قاؿ ابن أيب حاًب (ُ)

مل ٰبدًٌث هبذا احد ُب ٚبليل اللحية, قاؿ أيب:  عيينة عن سعيد بن أيب عركبة, عن قتادة, عن حساف بن ببلؿ, عن عمار, عن النيب 
سول ابن عيينة عن ابن أيب عركبة. قلت: صحيح؟ قاؿ: لو كاف صحيحان لكاف ُب مصنَّفات ابن أيب عركبة كمل يذكر ابن عيينة ُب ىذا 

, كىذا ايضا ٩با يوىنو"..  ا٢بديث ا٣بىبػىرى
 سة منها, كليس ىذا موضع ذكرىا.كجدت إبراىيم بن طهماف قد ركل عن مالك بن أنس ٫بوان من عشرين حديثان, أغرب ٟب (ِ)
(, كالنعماف َُٗ-َُٖ/ِ) هتذيب الكماؿُب ىو عند ا٤بزم إبراىيم بن طهماف خراسايٌن, سكن نيسابور ٍبَّ مكة, كهبا مات, كما  (ّ)

 هتذيب الكماؿ ف, ٍب صار بو إىل البصرة كما ُببن عبد السبلـ أصبهايٌن, أصلو من نيسابور كنقلو أبوه أايـ فتنة أيب مسلم إىل أصبها
ـى البصرة أبخرةو, كأبو سفياف نىسىوم كىو قاضي نيسابور.ِْٓ/ِٗ)  (, كلعلَّو عاد سريعان إىل أصبهاف, ٍبَّ قًد
 .ادلشهورحلديث إعالؿ احلديث الغريب اب, سعيد بن ٞبد ,ا٤برم :يراجىع (ْ)
ـ نقلي ما يتعلَّق ابلركاية عن اإلماـ مالك ٖبصوصو, كينظر: ابن (ٓ)  على لْبو ُب أسامة بن زيد, ك (ّٖٓ) العللكتاب  ,أيب حاًب تقدَّ

 = السنناجلامعأخرج الَبمذم ا٢بديثى ا٤بسند ُب (, كقد ّٕ(, ك)ِّ( كىو حديث البن عجبلف, ك)َِْٕ) عللال ,الدارقطِب
 .(ِٕٓٔ) لالعل كتابابن أيب حاًب, , كينظر (َٗٔ) العلل الكبَتُب عنده من طريق عقبة بن خالد, كتراه  (ّٕٔٔ)
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أمَّا أصل ا٢بديث عن أيب ىريرة هنع هللا يضر, فالصواب ُب إسناده: بكّب بن عبد هللا بن األشج عن عجبلف    
ُب  (ّ)أك أرسبلهي  , كىذا معارضه لقوؿ ا٢باكم: "ٍبَّ كصبلهي (ِ)عن أيب ىريرة هنع هللا يضر, كما قاؿ الدارقطِب"

 ,على االنقطاع لرجحاف إسقاط بكّب كقت... قد كيًصل عنو خارج ا٤بوطَّأ". فهو مل يوصل بعدي, بل ىو
 كىو مدعاةه للتأمُّل.

 تذييل متعلِّق هبذا احلديث:   
قد تكرَّر ُب كتب مصطلح ا٢بديث ذًٍكري ا٢بافظ أيب نصر السجزم ُب أ٠باء ا٤بوافقْب للحاكم فيما    
كالسجزم ىو: عبيد هللا بن سعيد بن حاًب الوائلي ب إليو, ابتداءن من ابن الصبلح, فمن اتبػىعىو, ذى

 كقولو فيما نقلو ابن الصبلح:  (ْ)(ْْْالبكرم ا٢بافظ, )ت
"كذكر أبو نصر السجزم ا٢بافظ قوؿ الراكم )بلغِب(, ٫بو قوؿ مالك: بلغِب عن أيب ىريرة, أف رسوؿ    
. كمل (ٓ)ؾ طعامو ككسوتو"... ا٢بديث, كقاؿ: أصحاب ا٢بديث ييسٌمونو: ا٤بعضل"قاؿ: "للمملو  هللا 

و, كىو ٩بَّن تبل ا٢باكم, كقد حدَّثى عنو , فلعَّلو عنو أخذ ىذا القوؿ! غّب (ٔ)أًقف على كبلـ السجزم بنصًٌ
ى شاكلتو من أفَّ قصد ا٢باكم من ٛبثيلو بببلغ اإلماـ مالك: ما كاف عل -فيما يظهر -أنَّو فىًهمى منو

 , ال ما شابػىهىوي ٩بَّا جاء منقطعان براكيْب فأكثر من بعض طيريًقو, ٍبَّ جاء موصوالن من طرؽ أيخرل!البالغات
بدليل أنَّو مل يذكر التفاصيل الٍب ذكرىا ا٢باكم من كركد ا٢بديث متصبلن من كجو آخر, أك ىذا قصارل ما 

قد اجتزأكا النقل عنو ُب ىذا ا٤بثاؿ, كاقتصركا  -منهم السجزمك  -نقل لنا عنو, كلعلَّ مىن أتخَّر عن ا٢باكم
على شقًٌو األكؿ, كىو ما جاء من ٫بو ببلغات اإلماـ مالك, ٍبَّ نظركا إىل ما ٲبيًٌزه عن غّبه من التعاليق, 

قًٌ الثاين منو, أف يكوف السقط بر  ييزان عن كيْب, كاقتضى ذلك ذكرى التوايل ٛبافاشَبطوا ما جاء تبيانو ُب الشًٌ

                                                                                                                                                                      
ة, من ركاية ابن ا٤ببارؾ كغّبه, ك  (ُ)  (.ُّْ/ُُ) العللقد ذكر الدارقطِب شيئان منها ُب ا٢بديث يركل عن الثورم من طرؽ عدَّ
(: ِّٔ/ُ) تدريب الراوي(. كقاؿ السيوطي ُب ُُٖ/ٖ) حلية األولياء. كقريب منو عملي أيب نػيعىيم ُب (ُِِٕ)العلل الدارقطِب,  (ِ)

 ر النسائي ُب "التمييز" أف دمحم بن عجبلف مل يسمعو من أبيو, بل ركاه عن بكّب, عن عجبلف"."قلت: بل ذك
( ِٓ)ص معرفة علـو احلديثلى ما اصطلح عليو ىو حْب قاؿ ُب يعِب بذلك إسقاط الصحايب فقط من إسناده ُب الوجو اآلخىر, ع (ّ)

 انيد متصلة إىل التابعي, فيقوؿ التابعي: قاؿ رسوؿ هللا".ط/ معظم حسْب: "ا٢بديث ا٤برسل, ىو: الذم يركيو احملدث أبس
ُب عند الصفدم, خليل بن أيبك, , ككفاتو (ٕٓٔ-ْٓٔ/ُٕ) سَت أعالـ النبالء(, كََُٓ) تذكرة احلّفاظُب عند الذىيب ترٝبتو  (ْ)

 .معجم ادلؤلِّفُتانقبلن ذلك عن (, ْٗٔ(, ك٠بَّاه د. ربيع ا٤بدخلي: عبد هللا, كجعل كفاتىو سنة )ِْٔ/ُٗ) ياتالوايف ابلوفَ 
 (.ٗٓ)ص = علـو احلديثادلقدِّمةابن الصبلح,  (ٓ)
 (.ُُُٗ/ّ) تذكرة احلفاظُب ىو عند الذىيب كما   (ٔ)
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 )كسيأٌب شرحو ُب فصل التطور الداليل إف شاء هللا تعاىل(,ا٤بنقطع ُب موضعْب, ٍبٌ عمم مكاف السقط...
 جىهدكا م قدد إدخا٥بم ُب دراسة االختبلؼ, كىي كىذا التقعيد أسهل ٩بَّا أصَّل لو ا٢باكم! فا٢باكم أرا

فراديَّة اجملتزأة, كىو ما استقٌر الدارسة اإل , كأجركا فنَّهم علىُب التخلُّص من دخوؿ تلك ا٤بعمعة جهدىم
عليو اصطبلحهم, ليس ُب ا٤بعضل حسب, بل جىرىكا على ٕبث اإلسناد مفردان على كجو االستقبلؿ دكف 
النظر ُب الطرؽ كاألكجيو, إاٌل ُب حاؿ البحث عمَّا يشدُّه كيقٌويو إف مل يسعًف الظاىر ُب تقويتو. كهللا 

 تعاىل أعلم.
عمَّا  -خر: أفَّ ُب ذكر أيب ىريرة ُب ىذا اإلسناد بعض اإلشكاؿ, فهذه الصورة ٨بتلفةه شيئان ماكأمره آ   

ـى ا٢باكمي ذكره من تعريف كأمثلةو  كىي مشعرةه إبسقاط الصحايب من  -٩بٌا ليس من ابب االختبلؼ -قدَّ
اهي إىل نقض كقد  -تعريف ا٢باكم من أصلو اإلسناد أيضان, كليتى األمرى يقفي عند ىذا ا٢بد! بل إنَّو يتعدَّ

؛ ذلك أنَّو كإف كافى أكثري ركاية اإلماـ مالكو -نبَّو على ذلك فريق من أىل العلم, كذكر ا١بواب عنو
   حديثى أيب ىريرة هنع هللا يضر بواسطتْب= فإنَّو يركم عنو بواسطةو كاحدة, فقد ركل عنو من طريق نيعيم بن 

, لكنَّ ا٢باكم (ِ), كعن سعيد بن أيب سعيد ا٤بقربيم كذلك(ُ)ُب ا٤بوطَّأ ٍجًمر حديثان ػي عبد هللا ا٤بدين ا٤ب
اكتفى ٗبا ترجَّح عنده من أفَّ اإلماـ مالكان يركم ىذا ا٢بديث من كجوو آخر بذكر ابن عجبلف كأبيو بينو 

فإنَّو ال ييسلَّم ُب بقيَّة ببلغات كبْب أيب ىريرة هنع هللا يضر, فعدَّهي ميتًَّسقان مع تعريفو, كىذا إف سيلًٌم ُب ىذا ا٤بثاؿ 
 .(ّ)اإلماـ مالك عن أيب ىريرة هنع هللا يضر

 
 
 
 

                                                           
(: "مالك عن نعيم بن عبد هللا ا٤بدين اجملمر, أنَّو ٠بع أاب ىريرة يقوؿ: من توضأ فأحسن كضوءىه, ٍب خرج ّٔ) ادلوطَّأمالك بن أنس,  (ُ)

دان إىل الصبلة, فإنٌو ُب صبلة ما داـ يعمد إىل الصبلة, كإنو يكتب لو إبحدل خطوتيو حسنة كٲبحى عنو ابألخرل سيئة فإذا ٠بع عام
 ".أحدكم اإلقامة فبل يسع فإف أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا مل اي أاب ىريرة قاؿ من أجل كثرة ا٣بيطا

ا٤بقربم عن أيب ىريرة أنو كاف يقوؿ غسل يـو ا١بمعة كاجب على كل ٧بتلم كغسل  (: "سعيد بن أيب سعيدِِٖ) ا٤بصدر السابق (ِ)
 ا١بنابة".

(: "مالك أنَّو بلغو أفَّ أاب ىريرة كاف يقوؿ: من أدرؾ الركعة فقد أدرؾ السجدة, كمن فاتو قراءة أيٌـً القرآف ُٖ) ادلوطأمالك بن أنس,  (ّ)
 .(ُُُٔ)ك (ّْٓ)كينظر  فقد فاتو خّب كثّب".
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 املطهة انثاٍَ

 تىلف املزفىعانتًثُم ػهً املؼضم 
 وفيو مسألتاف:

ادلسألة األوىل: ادلثاؿ األوؿ: حديث: "أخذ ادلؤمن عن هللا أداب حسناً: إذا 
"  وسَّع عليو, وسَّع, وإذا قَػًتَّ عليو, قَػًتَّ

 اؿ الثاين: حديث "فعنكنَّ كنت ُأانضل"ادلسألة الثانية: ادلث
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 مدخل

ك٩بٌا يندرج ٙبت ىذا ا٤بوضوع حديثاف ٩بَّا مثَّل بو ا٢باكم للمعضل, ا٢بديث األكؿ: "أخىذى ا٤بؤمني عًن    
ليو قٌَب", كا٢بديث الثاين: "ييقاؿ للرجل يوـى القيامة: هللا أدابن حسنان؛ إذا كسَّع عليو كٌسع, كإذا قَبَّ ع

عملتى كذا ككذا, فيقوؿ: ما عملتيو. فيختم على فيو, فتنطق جوارحيوي, أك قاؿ: ينطق لسانو, فيقوؿ 
منهما ٨بتلفي التابعيًٌ ُب كجهيو,  األوَّؿُ ١بوارحو: أبعدكن هللا ما خاصمت إاٌل فيكنَّ", كىذاف ا٤بثاالف 

)ا٤بوصوؿ= ا٤بسنىد( ىو: لطريق )ا٤بوقوؼ= ا٤بقطوع( ىو: ا٢بسن البصرم, بينما اتبعي الطريق فتابعيُّ ا
, متًَّفقي التابعي, فمداري كجهيو )ا٤بقطوع كا٤بسنىد( على الثايننصر بن عمراف الضُّبىعي؛ كا٤بثاؿ  ,أبو ٝبرة

 عامر الشعيب, كىذاف ا٢بديثاف ٮبا ٧بل دراسة ىذا ا٤بطلب ُب مسألتيو.
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 ادلسألة األوىل
 "  ادلثاؿ األوؿ: حديث: "أخذ ادلؤمن عن هللا أداب حسنًا: إذا وسَّع عليو, وسَّع, وإذا قَػًتَّ عليو, قَػًتَّ

, أتباع التابعُت فال يرويو عن أحدٍ الراكم من  (ُ)قاؿ ا٢باكم: "كالنوع الثاين من ا٤بعضل: ]أٍف ييعًضلىو[   
, ٍب يوجد ذلك الكبلـ عن رسوؿ هللا (ِ)رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كآلو معضىبلن  كيوًقفىو فبل يذكره عن

 صٌلى هللا عليو كآلو مٌتصبلن.
مثاليو: ما حدثناه إ٠باعيل بن أٞبد ا١برجاين: قاؿ حٌدثنا دمحم بن ا٢بسن بن قتيبة العسقبلين, قاؿ:    

بن دعلج قاؿ: ٠بعت ا٢بسن يقوؿ: أخذ  حٌدثنا عثماف بن دمحم بن موسى الدعلجي, قاؿ: حٌدثنا خيليد
 أدابن حىسنان؛ إذا كسَّع عليو كٌسع, كإذا قَبَّ عليو قٌَب". ا٤بؤمني عن هللا 

ثنا إبراىيم بن     حدثنا أبو بكر دمحم بن عبد هللا الشافعي, قاؿ حٌدثنا جعفر بن دمحم بن كزىاؿ, قاؿ: حدَّ
يقوؿ: ٠بعت ابن عمرى  (ّ)رًن الضاؿُّ قاؿ: ٠بعت أاب ٝبرةبىشّب ا٤بٌكي, قاؿ: حٌدثنا معاكية ابن عبد الك

يقوؿ: قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو: "إفَّ ا٤بؤمنى أخذى عًن هللا أدابن حسنان: إذا كسَّع عليو, كٌسع على 
 .(ْ)نفسو, كإذا أمسىك عليو, أمسىك"

وفان على الراكم من أتباع التابعْب, فبل ٛبثَّل بو ا٢باكم على أفَّ من صور ا٤بعضىل أف يىرد ا٢بديث موق   
مرفوعان, ٍب يوجد ذلك الكبلـ عن  يركيو عن أحد! كيوًقفىو ذلك الراكم فبل يذكره عن رسوؿ هللا 

 مٌتصبلن. رسوؿ هللا 
كُب أكَّؿ ما يواجو الباحث من كبلـ ا٢باكم قولو: )أتباع التابعْب( الذم ال يٌتسقي مع ما ساقو من    

 (ٓ)مثَّل لو اب٢بسن البصرم, كىو من التابعْب, كقد مرَّ نقل االعَباض عليو من قبل ا٤بؤٛبنمثاؿ, فقد 
 -كما فعلى ابن حجر بوجو العمـو-كحاكؿ احملقًٌق الدكتور أٞبد بن فارس السٌلـو توجيو صنيع ا٢باكم

                                                           
 ُب ا٥بامش مع عبلمة التصحيح. (ُ)
 غاية ُب العجب! )أف ييعضلىو(, )فبل يذكره.... معضىبلن(! (ِ)
 سيأٌب التنبيو على ٙبريفو إىل )ٞبزة( إف شاء هللا تعاىل. (ّ)
بوعة السيد /أ[ كُب مط٨ُٔبطوطة مكتبة عارؼ حكمت احملفوظة ُب مكتبة ا٤بلك عبد العزيز ]لوحة: ,معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ْ)

 (.ّٖ-ّٕمعظم حسْب )ص 
, معرفة علـو احلديث وكمية أجناسوأٞبد ابن فارس السلـو ُب ٙبقيقو /أ[ من ا٤بخطوطة, كنقىلو الدكتور ُٔىو ُب حاشية ]لوحة: (ٓ)

 (.ُٕٔٗباشية )ص 
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ًسن؛ ألفَّ ا٢باكم يقوؿ: "فبل يركيو عن أحد" (ُ)بكونو يقصد خليدى بن دعلج! كىو يركيو عن  فلم ٰبي
 ا٢بسن!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ّا٢باشية برقم: ) (ُ)
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 زبريج احلديث

(, كمرفوعان من حديث َُُموقوفان )مقطوعان( على ا٢بسن بن أيب ا٢بسن البصرم )ت  ا٢بديثي  ركمى    
 .ابن عمر 

 :احلديث ادلقطوع 
 : -كما تقدَّـ  -أٌما ا٢بديث ا٤بقطوع, فقد ركم عن ا٢بسن البصرم   
 كمن , (, عن عثماف ابن ُٕٔٔطريقو البيهقي ُب "ا١بامع لشعب اإلٲباف" ) أخرجو ا٢باكم كما مرَّ

 دمحم بن موسى غّب أفَّ نسبتو ُب كتاب ا٢باكم: )الدعلجي(, كعند البيهقي: )ا٤بقدسي(, 
( ُب ُِٖأبو بكر عبد هللا بن دمحم بن عبيد ابن أيب الدنيا القرشي البغدادم )ت ,كابن أيب الدنيا   

 : "عن ضمرة بن ربيعة, ُٖٔ"إصبلح ا٤باؿ" برقم: 
 عن أيب عثماف الدعلجي, -ُب ترٝبة خليد -(ْٕ/ّ) (ُ)كابن عدم ُب "الكامل"    
 عنو بو.   خليد بن دعلجثبلثتهم )عثماف بن دمحم بن موسى, ككضمرة بن ربيعة, كأبو عثماف( عن    
  
      (,ِٖٔكأخرجو عبد هللا بن اإلماـ أٞبد ُب "الزىد" )ص 

 ,ُِٕجرير أبو جعفر الطربم ُب "هتذيب اآلاثر/ مسند عمر بن ا٣بطاب" برقم:  كدمحم بن   
( بزايدة قٌصة, كعنو ابن ا١بوزم ُب "صفة الصفوة" ٗ-ٖ/ّكأبو نػيعىيم األصبهاين ُب "حلية األكلياء" )   
(ّ/ِْٗ,) 

 و بو. عن( 131أيوب بن أيب سبيمة السختياين )ت( عن ُٕٗكلُّهم من طريق ٞبَّاد بن زيد )ت    
". كأيوب حيجَّة, كخليد     كلفظ أيوب خّب من لفظو, فإفَّ أيٌوب قاؿ: "أمسىك", كإفَّ خليدان قاؿ: "قَبَّ

 , كىو إىل حيسًن معناهي يوافقو لفظ ا٤برفوع.(ِ)ضعيف
                                                           

قيق سهيل زكار, مراجعة ٰبٓب ٨بتار غزٌاكم, ككذلك أثبتو ٧بققوا ٙب َُْٗ( ط/ دار الفكر, الطبعة الثالثة ْٕ/ّكفيو: "أدابن حصينان" ) (ُ)
( ّ(, مع إشارهتم ُب ا٢باشية إىل كركد اللفظ على الصواب ُب النسخ: ط, ؿ, ق كما ُب ا٢باشية برقم: )ْٖٔ/ّط/ دار الكتب العلميَّة )

 [, كقد أكرده على الصوابَّّرة:/أ, صو ُّٔ]لوحة:    ِّْٗكصورتو كاضحة ُب نسخة أٞبد الثالث ا٤بخطوطة برقم: 
 . َِٕٔ(, رقم النص: ّّٖ/ْ)الدكتور مازف السرساكم ُب ٙبقيقو للكامل 

(, كيظهر منها أنَّو ُب قتادة أشٌد ّْٖ/ّ)اجلرح والتعديل  ُبكابن أيب حاًب  ,(ُٕٓ)  الضعفاء, لنسائيعند اكىو ضعيف, كترٝبتو  (ِ)
(, كقاؿ ابن طاىر ُب ْٗ-ْٕ/ّكر )( كُب ط/ دار الفْٖٗ-ْٖٓ/ّ) الكاملن عدم, اب(, ك ُٗ/ِ) الضعفاء, لعيقىيلياك  ضعفان,
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    :احلديث ادلرفوع 
 كركم ا٢بديث مرفوعان من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما:   
 (, ّٖ-ّٕعلـو ا٢بديث" )ص أخرجو ا٢باكم ُب "معرفة    
 "أماليو" ُب (َّْأبو القاسم عبد ا٤بلك بن دمحم بن عبد هللا بن بشراف ا٤بعدؿ )تكابن بشراف=    

 , ٖٗٗبرقم:
 (,ُٕٔٔكعن ا٢باكم كابن بشراف أخرجو البيهقي ُب "ا١بامع لشعب اإلٲباف" ط/الندكم )   
 (,ُّٓ/ٔ" )كأخرجو أبو نػيعىيم األصبهاين ُب "حلية األكلياء   

ُب "٦بلس ُب رؤية هللا تبارؾ كتعاىل" ( ُٔٓدمحم بن عبد الواحد بن دمحم األصبهاين )ت لدقٌاؽكا  
(َِٓ,) 

 ؛ َُٓٓكابن ا١بوزم ُب "العلل ا٤بتناىية" برقم:    
ثنا إبراىيم     ثنا جعفر بن دمحم بن كزاؿ: حدَّ بن ٝبيعهم من طريق أيب بكر دمحم بن عبد هللا الشافعي: حدَّ

, قاؿ: ٠بعت أاب ]ٝبرة[ يقوؿ:  ثنا معاكية بن عبد الكرًن الضاؿُّ ابن عمر يقوؿ:  مسعتبشّب ا٤بكي: حدَّ
قاؿ رسوؿ هللا  صلى هللا عليو كآلو: "إفَّ ا٤بؤمنى أىخىذى عًن هللًا أدىابىن حىسىنان: إذا كىسَّعى عليًو, كسَّعى على 

 اكم.نفسًو, كإذا أىمسكى عليو, أمسك". كىذا لفظي ا٢ب
عن  -كمل أىتد إىل تعيينو -( من طريق ابن ٧بٌمد البزارَُٓٓكركاه ابن ا١بوزم ُب "العلل ا٤بتناىية" )    

 إبراىيم بن بشّب بو, كقرف إسناده إبسناد جعفر بن دمحم بن كزاؿ. 
اتريخ (, ككذلك علَّقو ابن عساكر ببل إسناد ُب "ُٕٓكىو ُب"مسند الفردكس" اجملرَّد من األسانيد )   

 (.ُّٓ/ٔٓمدينة دمشق" )
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

", كُب إسناد ا٢بديث عثماف بن دمحم بن وخليد: ال شيء يف احلديث"ركاه خليد بن دعلج عن ا٢بسن قولىو, : (ِْْٔ/ْ) ذخَتة احلفاظ
نو, كظاىر فعلو تعصيب جنايتو ٖبليد دكف عثماف. كهللا موسى الدعلجي ا٤بقدسي, كمل أعرٍفو, على أفَّ ابن عدم ركل ىذا ا٢بديث ع

 أعلم.
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 دراسة األسانيد

فّبكل عن ا٢بسن من طريقْب, إحداٮبا من ركاية أيوب السختياين  ادلوقوؼ= ادلقطوعأمَّا ا٢بديث    
 اإلماـ ا٢بيجَّة, كركاه ٗبثل ركايتو خليد بن دعلج.

بو الفضل السمسار )ت , أ(ُ)يركيو جعفر بن دمحم بن عبد هللا بن بشر بن كزاؿ ادلسندكا٢بديث    
. كقاؿ ابن حجر: "كقاؿ (ّ)الدارقطِبَّ عنو فقاؿ: "ليس ابلقوٌم" -نفسيو -, كقد سأؿى ا٢باكمي (ِ)(ِِٖ

(, كينقل عن كتابو لو ا٠بو ّّٓ. كىو ينقل عن مسلمة بن قاسم األندلسي )ت(ْ)مسلمة: ثقة"
م أعرفو أفَّ مسلمة بن قاسم مغموز "الصلة" كقد يكوف ىو "الذيل" الذم ذيَّل بو على "اترٱبو", كالذ

! كقاؿ الذىيب عقب نقل قولو ُب )دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر ا٢بافظ العبٌلمة, (ٓ)غمزان كثّبان, من نواحو شٌبَّ 
, كال أدرم قصده, ُب ابن ا٤بنذر (ٔ)أبو بكر النيسابورم, صاحب التصانيف(: "كال عربة بقوؿ مسلمة"

ر نسبيَّان, كقد تفرَّد إبسناد ىذا ا٢بديث ٨بالفان ما اشتهر قبل زمانو عمَّن كابن كزاؿ م فقط, أـ عمومان! تأخًٌ
 .-أعِب أيوب -ىو خّب منو

كأمَّا ابن دمحم البزار الواقع ُب أحد إسنادم ابن ا١بوزم, فلعٌلو تصحَّف عليو أك على مىن قبلو؛ فإفَّ    
, كىو )ابن دمحم( ك)البزاز(, فلعلَّو دخل -ابلزام -الراكم عنو: أبو ا٢بسْب علي بن دمحم بن عبيد البزَّاز

اسمه ُب اسم من انتقاؿ بصر أك سبق قلم أك ذىن, كُب النسخة ا٤بطبوعة تصحيف من احملقًٌق األكؿ, 
ُب النفقة", كحقُّوي:  -ابلداؿ -ك٩بٌن سطا عليها, ففيهما ترٝبة ابب ىذا ا٢بديث: "ابب ُب التقدير

 اىل أعلم. )التقتّب( ابلتاء. كهللا تع

                                                           
ضبطها الدكتور أٞبد بن فارس السلـو ُب طبعتو بفتح الكاؼ, كأسند ضبطها إىل النسخة )ـ(, كضبطها الدكتور بٌشار عٌواد معركؼ ُب  (ُ)

(. َِّ/ٕ) توضيح ادلشتبو ,هللا عبد بن دمحم ,لدينا انصر بن: اعل االختبلؼ ُب ضبطها قدًن ينظرالكاؼ. كل بضمًٌ  اتريخ مدينة السالـ
 كهللا تعاىل أعلم.

 (.ٖٓ-ّٖ/ٖ) اتريخ مدينة السالـُب عند ا٣بطيب ترٝبتو  (ِ)
 . (ُٕ) سؤاالت احلاكمالدارقطِب,  (ّ)
 .َُٔٗ( َْٕ/ِغدَّة ُب ) (أبو) نشرة(, كىو ُب ُِٔ/ِ) لساف ادليزافابن حجر العسقبلين,  (ْ)
, كترٝبتو برقم صلَتوك التاريخ الكبَت( كفيها أفَّ لو ِٔ/ٖغٌدة ) و(أب) نشرة(, كفيها تصحيف, كالصواب ُب ّٓ/ٔ) ابقا٤بصدر الس (ٓ)
(ّٕٕٕ.) 
 (.ّٗ-ّٖ/ٔ) ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿالذىيب,  (ٔ)
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 .(ُ)يركيو أك يركاينو عن إبراىيم بن بشّب, قاؿ فيو الدارقطِب: "ضعيف"   
, ككثىقو ابن معْب كأبو داكد, (ِ)( صاحل ا٢بديث... كفيو لْبَُٖكمعاكية بن عبد الكرًن الضاؿُّ )ت    

 البخارم, فقد , كمل ٱبرًٌج لو أصحاب الكتب الستة حديثان, إال(ّ)كلئلماـ أٞبد بن حنبل فيو قوؿ حسن
م ٯبيزكف كتب القضاة بغّب ٧بضر من الشهود... كمل ييعلًٌق  (ْ)علَّقى لو حكايتو فيما شهده من القضاة أَّنَّ

لو حديثان ميسندان أك  -أك تعليقهم -لو غّبىا فيما رأيت, كىي ليست من مسند حديًثو, كعدـ إخراجهم
( كاف قد قاربى ا٤بائة, فلعلَّو َُٖإسناده, كىو حْب موتو )سنة  مرسبلن ٩بَّا يػيلىيًٌنيو, إال أف ييعتذىر عنو بنزكؿ

 مل يبكًٌر ابلطلب. كهللا تعاىل أعلم.

ا ىو:  (أبو محزة)ك     -(أبو مجرة)الوارد ُب مطبوعٍب كتاب ا٢باكم كُب إسناد أيب نيعيم: خطأ, كإ٭بَّ
, كىو ُب (ٓ)( كىو ثقة ثبتُِٖ, كىو نصر بن عمراف الضُّبىعٌي البصرٌم )ت -فالراء ا٤بهملة اب١بيم

"معرفة علـو ا٢بديث" نسخة مكتبة عارؼ حكمت احملفوظة ٗبكتبة ا٤بلك عبد العزيز عمرىا هللا ككفَّق 

 , على الصواب بضبطو ال مزيد عليو, كىذه صورتو: 1ُِّْٕالقائمْب عليها برقم: 
ا٤بطبوعتْب أثبتاىا على ا٣بطأ, كليس , لكن ٧بقًٌقىًي (ٕ)كيرل القارئ بوضوح عبلمة اإلٮباؿ على الراء(ٔ)

                                                           
(, ك٠بَّاه ُِْ/ُ) عتداؿ يف نقد الرجاؿميزاف االالذىيب, , ك (ّٔ) الضعفاء وادلًتوكُت , أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي,ابن ا١بوزم (ُ)

. ركل إبراىيم بن أدىم بن بشّب, كقاؿ: "ا٤بكي عن مالك بن أنس قاؿ الدارقطِب: ضعيف. انتهى :(َْ/ُ) لساف ادليزافابن حجر ُب 
 .عنو جعفر بن دمحم بن كزاؿ"

 (. ُّٖ/ٖ) اجلرح والتعديل حاًب, ابن أيب(, ك ُّٓ) الضعفاء, لبخارما: لؤلقدمْب (, كينظرِٗٓٓ) الكاشفالذىيب,  (ِ)
 (.ََِ/ِٖ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ّ)
 (.ُِٖٔ/ٔ) صحيح البخاريالبخارم,  (ْ)
 (.ُِِٕ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ٓ)
ا قد ليعبى هبا, فويًضعىت نقطةه ٕبرب أزرؽ حديث ٙبت عبلمة اإلٮباؿ! كقد لىعب بنسخةُٔ]لوحة: (ٔ) دار الكتب  /أ[, كيبلحظ أَّنَّ

كقد غّبَّ نقطة ا١بيم إىل ما يشبو ا٢باء  [ َْ/ صورة ُٕبعض من كقعت ُب يده, لكن اآلاثر ابقية ]لوحة:  -أيضان  -ا٤بصريٌة
قات علَّها أف تبدك عبلمةى إٮباؿ! كىذا ما ليس موجودان ُب حاءات تلك النسخة ا٤بخطوطة كلًٌها! كىي ٖبطًٌ ابن عريب ا٢بلويل! كعليها تعلي

 بن الصبلح.ا
(: "كمن الناس من ٯبعل عبلمة اإلٮباؿ فوؽ ا٢بركؼ ا٤بهملة كقيبلمة الظفر ُٖٔ)ص علـو احلديث= قدمةادل عند ابن الصبلح, (ٕ)

( ففيها تعليق السخاكم على قو٥بم إَّنا  ّْ( كخاصة )ص ّٓ-ّّ/ّ) فتح ادلغيثالسخاكم, على قفاىا". كينظر ُب )اإلٮباؿ( مضجعة 
نص احملقًٌق الدكتور  -(ّبرقم ) -" ىكذا من أسفلها. كُب حاشيتهإكوَّنا ال تشاهبها من كل كجو, بل ىي منجمعة "كقبلمة الظفر, ب
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ا العجب من -فيما يظهر -معظم حسْب, فإنَّو مل يطَّلع على ىذه النسخة ا٤بخطوطة د.العجب من  , إ٭بَّ
؛ فإَّنا كانت عنده! كنقل تعليق ا٤بؤٛبن الساجٌي من حاشيتها, كقد رىمزى ٥با بػ  الدكتور أٞبد فارس السلـو

, كمع (ّ)كقابل عليها سائر النُّسخ األيخرل -كحيقَّ ٥با ذلك -ا أصبلن )ع(, بل ىي النسخة الٍب اعتمدى
! كقد بذؿ (ْ)ذلك أخطأ ُب تعيْب الراكم فقاؿ: "أبو ٞبزة ُب إسناده, ىو: الثُّمايل, ضعيف. كهللا أعلم"

 ُب ٙبقيقو جهدان مشكوران.
د منسوابن )الضبعٌي( ُب إسناد ككذا كرد اب١بيم ُب إسناد "ا١بامع ُب شيعب اإلٲباف" للبيهقٌي, بل كر    

 . (ٔ)البن ا١بوزمٌ  (ٓ)"العلل ا٤بتناىية"
كما جاء ُب اإلسناد من لفظ السماع بْب أيب ٝبرة كابن عمر هنع هللا يضر فإنَِّب ُب ريب منو؛ فاإلماـ البخارم    

كايتو عن ابن عمر , كحْب ذكر ا٤بًٌزًم ر (ُ)مل يذكر ُب ٠باعاتو من الصحابة غّب ابن عباس رضي هللا عنهما
, كمل أر لو عنو ركاية ُب حدكد ٕبثي (ِ)رضي هللا عنهما فيمن يركم عنهم مل يرقيم لو برقم أحد من الستَّة

 غّب ىذه. كهللا تعاىل أعلم.
 كأاٌين من كاف الراكم )أبو ٞبزة أك أبو ٝبرة( فإفَّ اإلسناد إليو ال يصحُّ.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(. انتهى. لكنها ىنا أشبو ما تكوف ُٕب خط الكثّبين مشابو لرسم العدد ) -منها -دمحم بن عبد هللا ابن فهيد آؿ فهيد على كوف ا٤بشاىد
 بقيبلمة الظفر.

 (.ّٔحقيق لطبعتو )ص مقدمة الت (ُ)
 (.ُٕٗ)ص (ِ)
 ( مصحَّفان تصحيفان غريبان: )أاب ٞبزة الضبعي(!!َْٔ) تلخيص العلل ادلتناىيةُب عند الذىيب كجاء  (ّ)
كوف )ٞبزة( خطأن, كأفَّ فيمن يركم عنهم معاكية بن   -(ِْٖ/ُ) فتح ادلغيثُب تعليقو على  -د الكرًن ا٣بضّبالدكتور عب استظهر (ْ)

 سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةأاب ٞبزة ُب  , ٧بمَّد انصر الدينالشيخي األلباينُّ  ًن: أبو ٝبرة, لكنو مل ٯبـز بو, كمل يعرؼعبد الكر 
. كهللا أعلم.َِّٕ) , لكن موضع البحث ما قد أكردتي  (. كا٢بديث ركمى أبلفاظ أيخرل كأسانيد غّب ما ذكرتي
 (.َُْ/ٖ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ٓ)
 (.ّّٔ/ِٗ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ٔ)
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 احلكم على احلديث

أك  -اكم: أنَّو قضى ابلوجو ا٤برفوع على الوجو ا٤بقطوع كرجَّحو عليو, فا٢بسنمقتضى صنيع ا٢ب   
 , ككأنَّو يقوؿ: قصَّر ا٢بسن, كجوَّد ا٤بػيسًند!!عنده قد أعضل حديثان مسندان مرفوعان  -خليد

 أمَّا ا٤بقطوع فصحيح عن ا٢بسن رٞبو هللا تعاىل, كقد أشار أبو نػيعىيم األصبهاين, كالبيهقي, كابن   
 ا١بوزم إىل كونو ىو احملفوظ من الركايتْب, ٖببلؼ ا٤بػيسنىد منهما, كسيأٌب نقل كبلمهم إف شاء هللا.

كأما ا٤بػيسنىد, فقد قاؿ أبو نيعيم عقب إخراجو: "غريب من حديث معاكية ]مػ[سندان متصبلن مرفوعان,    
فظ ىذا من ًقبىًل ا٢بسن, مستشهدان بقولو تعاىل:  ا ٰبي . كفيها (ُ)اآلية" ذك سعة من سعتولينفق كإ٭بَّ
 نصّّ على ترجيح السند ا٤بوقوؼ )ا٤بقطوع( على ا٢بسن.   

. ُب إشارة إىل ترجيح (ِ), كركم ىذا من قوؿ ا٢بسن البصرم"ىذا حديث منكركقاؿ فيو البيهقي: "
 ا٤بوقوؼ )ا٤بقطوع(.

, تفرَّد برفعو إىل (ّ)موقوؼا ىو كإ٭بَّ  كقاؿ فيو ابن ا١بوزم: "ىذا حديث ال يصحُّ عن رسوؿ هللا    
 .(ٓ): ىو ٦بهوؿ. كضعَّفو الدارقطِب"(ْ): إبراىيم بن بشّب, قاؿ ابن مردؾالنيب 

إىل تضعيفو بنقل بعض ما تقدَّـ, كصرٌح بتضعيفو ُب "التيسّب  (ٔ)كأشار ا٤بناكم ُب "فيض القدير"   
 .(ٕ)بشرح ا١بامع الصغّب"

                                                           
, كتبدك مصٌورة عن طبعة دار الكتاب َُْٗ( ط/دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل ُّٓ/ٔ) حلية األولياءأبو نعيم األصبهاين,  (ُ)

 العريب.
 (.ُْٓ/ٖ) اجلامع لشعب اإلديافالبيهقي,  (ِ)
 ثىوي ٕبث ا٤بعلَّل, كساؽ االختبلؼى كرجَّح. كىكذا يكوف.كمل يقل معضل! كىو ٩بن أتخَّر عن زمن ا٢باكم, كقد ٕبىى  (ّ)
كىو ا٤بذكور ُب إسناد ا٢بديث عند ابن ا١بوزم: "علي بن عبد العزيز بن مردؾ بن أٞبد بن سندكيو بن مهراف بن أٞبد أبو ا٢بسن  (ْ)

ُب ىو عند ا٣بطيب بن أىب حاًب الرازٌم كغّبه, كما الربذعي البزاز, نسبىوي أبو عبد هللا بن بكّب, سكن بغداد كحٌدث هبا عن عبد الرٞبن 
(, كليس ُب ترٝبتو ما يدؿُّ على أفَّ لو كبلمان ُب الركاة, فضبلن عن قبوؿ جرحو أك تعديلو! كغاية ما ىنالك ِْٖ/ُّ) اتريخ مدينة السالـ

 كٍصفيو ابلصبلح كالعبادة.
ـ لو كضبطو: خليل َُّْط/دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل , َُٓٓ( آبخر رقم ّٖٔ/ِ) العلل ادلتناىيةابن ا١بوزم,  (ٓ) , قدَّ

, بتحقيق: إرشاد ا٢بق ُّٗٗالىور/ الباكستاف, الطبعة األكىل  -ا٤بيس! كىي منقولةه عن ط/ إدارة العلـو األثريٌة: مطبعة ا٤بكتبة العلمٌية
 األثرم.

(ٔ) (ِ/ّٕٓ.) 
(ٕ) (ُ/ِٗٔ.) 
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 .(ُ): ضعيفاأللباين دمحم انصر الدينكقاؿ    
 على ا٢بسن, كأفَّ ا٤بسند خطأ. ادلوقوؼ )ادلقطوع(كيَبجَّح يل من ىذا البحث: اإلسنادي    
ل ىهنا مبلحظ    فإنَّو يضاؼ إىل ما أصىلو ا٢باكم كالتزمىو من األخذ ابلزايدة ةن الحظتها ٩بٌا تقدَّـ: كأيسجًٌ

ألجل ما فىهم من صورة ركاية خليد بن ف ذلك يكو أفَّ  مطلقان دكف اعتبارو لقرائن الَبجيح, فيضاؼ إليو
ا أيعضلى ألفَّ خليدان يركم ا٤بعضبلت, كما مرَّ ُب دراسة  دعلج للحديث موقوفان على ا٢بسن, كىو إ٭بَّ

على إعضالو حديثان ال انقطاع فيو, ٍبَّ تطلَّب ا٢باكمي أمثلةن أيخرل  (ِ)القسم النظرم من نقًل نصًٌ الدكاليب
ليد, فجاء ٕبديث الشعيب التايل. كلعلَّو من ىنا عمَّم مفهـو اإلعضاؿ الذم على شاكلة حديث خ

ابتكره ُب الباب كلًٌو, كمل يذكر غّبىه معو, ٩بَّا نكَّت بو ا٤بتعقًٌبوف ٩بٌا ليس فيو انقطاع ألبتَّة. كهللا تعاىل 
 أعلم.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(َِّٕ) سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعةاأللباين, دمحم انصر الدين,  (ُ)
(: "كركل أبو صاحل الراسيب قاؿ: حدثنا موسى بن مركاف قاؿ: ْْٖ/ِ) الكٌت واألمساءُب  , أبو بشر دمحم بن أٞبد,قاؿ الدكاليب (ِ)

الوفاة فكانت كصيتو على : "من حضرتو حدثنا بقية عن أيب حلبس خليد بن دعلج, عن معاكية بن قرة, عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
". كىذا ا٢بديث يركل ىذا حديث معضل, يكاد أف يكوَف ابطالً كتاب هللا, كانت كٌفارة ٤با نزؿ بو, خّب زكاتو ُب حياتو". قاؿ أبو بشر: 

جعل الكنية كاالسم شيئْب  عن خليد من طريق بقٌية بن الوليد, كقد تفنَّن بقيًٌة ُب تدليس ا٠بو على تقاليب عٌدة, كموَّه ٛبويهان مبتكران؛ فقد
متغايرين, راكيْب مستقلَّْب يركم أحدٮبا عن اآلخر: أبو ا٢بلبس عن خليد بن أيب خليد, كخليد عن أيب ا٢بلبس, كخليد عن ابن أيب 

عنو عبد هللا بن عصمة ا٢بلبس )كلعل ابن مزيدة(! ٍبَّ إفَّ خليدان قد توبع عليو, اتبعو سامل بن أيب كثّب, من ركاية بشر بن حكيم عنو, يركيو 
( كلعلَّهما اثناف, كأاٌين كاف فلعلَّو أخطأ ُب إسناد َُِ/ْ) الكاملابن عدم ُب (, ك ِٖٓ/ِ) الضعفاءُب  لعيقيلياا١بزرم, كلو ترٝبة 

ليد, لفظة )عن( بْب أيب حلبس كخ َُُٖٔ( برقم:ِّٓ/ٕ) ربفة األشراؼغّب خليد؛ كقد استغرب ا٤بزم ُب  ا٢بديث فقلبو كأحالو على
 يوجد فأشار احملقَّق إىل كونو قد ضبَّب عليها ُب نسختو, كقاؿ: "كذا عنده"! كلعلَّ كجو إطبلؽ أيب بشر الدكاليب اسم اإلعضاؿ عليو أنَّو مل

, كاإلسناد اآلخر لع ٌلو مقلوب عن من ركاية الثًٌقات بوجو من الوجوه, ال مرفوعان كال موقوفان, كال موصوالن كال مرسبلن, فخليد مىن قد علمتى
 إسناد خليد! فهو مستغلق ال ييهتدل لوجو الصواب فيو. كهللا تعاىل أعلم. 
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 ادلسألة الثانية
 ادلثاؿ الثاين: حديث "فعنكنَّ كنت ُأانضل" 

 اؿ أبو عبد هللا ا٢باكم:ق   
"كشبيو ذلك: ما حدثناه أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم بن ٰبٓب, قاؿ: حدثنا أبو العباس دمحم بن    

إسحاؽ الثقفي, قاؿ: حٌدثنا أبو كريب, قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن آدـ, قاؿ: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
كذا ككذا, فيقوؿ: ما عملتو فيختم على   يقاؿ للرجل يـو القيامة: عملت"األعمش, عن الشعيب قاؿ: 

. قد "ًفيكينَّ  ما خاصمت إالٌ  !هللاي  نَّ كي فيو, فتنطق جوارحو, أك قاؿ: ينطق لسانو, فيقوؿ ١بوارحو: أبعدى 
 .(ّ)الشعيب متصل مسند ٨برج ُب "الصحيح" ٤بسلم بن ا٢بجَّاج (ِ)كىو ]عند[ (ُ)األعمشأعضلو 

, قاؿ: حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ, قاؿ: حدثنا أبو بكر (ْ)عقوب ا٢بافظحدثناهي أبو عبد هللا دمحم بن ي    
ابن أيب النضر, قاؿ: حدثنا أبو النضر, قاؿ: حدثنا عبيد هللا األشجعي عن سفياف الثورم, عن عبيد 
ا٤بػيٍكًتب, عن فضيل بن عمرك, عن الشعيب, عن أنس بن مالك, قاؿ: كنَّا عند رسوؿ هللا صلى هللا عليو 

؟" قلنا: هللا كرسولو أعلم! قاؿ: "من ٨باطبة العبًد ربَّوي كآلو,  , فقاؿ: "ىل تدركفى ممَّ ضىًحٍكتي فىضىًحكى
  ٍرين من الظٍُّلم؟ فيقوؿ: بلى. قاؿ: فإين ال أيجيز اليـو ]على يـو القيامة, فيقوؿ: اي رٌب! أمل ٘بًي

. فيقوؿ: كفى بنفسك اليـو عليك شهيد (ٓ)نفسي[ , (ٔ)ان, كابلكراـ الكاتبْب عليك شهيدان شاىدان إاٌل ًمِبًٌ
لَّى بينو كبْب الكبلـ, فيقوؿ: بيعدان لىكينَّ,  فييختىم على فيو, ٍبَّ ييقاؿ ألركانو: انطقي/, فتنطق أبعمالو, ٍب ٱبي

 .(ٕ)كسيحقان, فعنكينَّ كنتي أيانضل". كأشباه ىذا كثّبة, كفيما ذكران ٤بن تدبره غينية إف شاء هللا"
 
 

                                                           
ـ تعقُّب ا٢باكم م قولو: "يعضلو الراكم من أتباع التابعْب فبل يركيو عن أحد". كىو ىنا يركيو عن الشعيب. (ُ)  تقدَّ
 عيب(.٨برَّجة ُب ا٥بامش, كبعدىىا عبلمة التصويب )صح(؛ كالوجو )عن الش (ِ)
 ابإلسناد التايل. (ِٗٔٗ) (ّ)
(ْ) ."  ُب ا٥بامش: "قاؿ ا٤بؤٛبن: ييعرؼ ابألخـر
 ٢بىىقه ٨برَّجه ُب ا٥بامش مع عبلمة التصويب )صح(. (ٓ)
 عليها ضٌبة ٛبريض ُب ا٥بامش, ككأفَّ الناسخ رأل أفَّ الوجو )شهودا(. كهللا أعلم. (ٔ)
( ٙبقيق ُٖٗ-ُٕٗ)ص  معرفة علـو احلديث وكمية أجناسوب[, ك-:أُْوحة ]ل -عليها اعتمدتي ك  -ُب ٨بطوطة عارؼ حكمت (ٕ)

, ك)ص  د. معظم حسْب. نشرة( من ّٖد. أٞبد فارس السلـو
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 ديثزبريج احل

 : عن الشعيب, مقطوعان عليو.الوجو األوؿ   
 ( عنو بو.ُْٖمن طريق األعمش سليماف بن مهراف األسدم )ت -كما تقدَّـ  -أخرجو ا٢باكم 

 : الشعيب عن أنسو هنع هللا يضر مرفوعان:الوجو الثاين   
 كما تقدَّـ  -أخرجو ا٢باكم-, 
 (, ِٗٔٗكاإلماـ مسلم "الصحيح" )  

 ط/مؤسسة الرسالة, ( ُُٖٗٓ)ل" كالنسائٌي "الكرب    
 (, ّٕٕٗكأبو يعلى "ا٤بسند" )   
 (, ّٖٕٓك ابن حباف "الصحيح" )   
 ( ط/دار الكتب العلمية,ِٔٔك البيهقٌي "شعب اإلٲباف" )   
( "ا٢بجة ُب بياف احملجة كشرح التوحيد كمذىب أىل ّٓٓكقوَّاـ السنَّة أيب القاسم األصبهايٌن )ت   

 (, ُِِالسنة" )
 (, ِّٓ/ُٗكا٤بٌزًم ُب "هتذيب الكماؿ" )   

ثنا عبيد هللا  مجيعهم من طريق أيب بكر بن النضر بن أيب النضر: حدَّثِب أبو النضر ىاشم بن القاسم: حدَّ
األشجعي عن سفياف الثورم, عن عيبيد ا٤بػيٍكًتب, عن فضيل, عن الشعيب, عن أنس بن مالك, قاؿ: كٌنا 

 , فقاؿ...". لفظ إسناد اإلماـ مسلم. , فىضىًحكى عند رسوؿ هللا 
(: "قاؿ أيب: كتبنا ىذا من كتاب َٕٗكأخرجو صاحل بن اإلماـ أٞبد ُب "مسائل اإلماـ أٞبد" )   

 ابن األشجعٌي عن أبيو".
 ( ْٕٕٕكأخرجو البزَّار ,) 

 (... َُُّْكابن أيب حاًب ُب تفسّبه )   
 من طريق أيب عامر األسدم.   
 ( ِْكأخرجو الطربم/َُٕ ,) 

 (,ََُ/ِكابن عبد الرب ُب "جامع بياف العلم كفضلو" )   
 من طريق مهراف بن أيب عمر.   
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 ثبلثتهم )األشجعي, كأبو عامر األسدم, كمهراف بن عمر( عن سفياف الثورم بو.
 ( كمن طريقو الثعليب َُٕ/ِْ(, كالطربم )ّٕٓٗ(, كأبو يعلى )ْٕٕٔكأخرجو البزٌار )

(, كعلَّقو الدارقطِب ُب "العلل" ٖٕٕٖ(, كا٢باكم )ُْْٖٓاًب ُب تفسّبه )(, كابن أيب حُِٗ/ٖ)
(, من طريق شريك بن عبد هللا القاضي عن عبيد ا٤بػيٍكًتب, عن الشعيب, عن أنسو هنع هللا يضر, بو, ِّْٗ)

 كمل يذكر شريكه فضيلى بنى عمرك.
 ( معلَّقان عن أنس هنع هللا يضر.َْٖٖكجاء ُب "مسند الفردكس" )

: عمارة بن القعقاع عن النيب صلى هللا عليو كسلَّم مرسبلن, ذىكىره معٌلقان أبو الفضل ابن ووجٌو آخر      
(, كليس من طريق الشعيب, ّْعمَّار الشهيد ُب "علل أحاديث ُب كتاب الصحيح ٤بسلم بن ا٢بجَّاج" )

 كمل يذكر لو إسنادان؛ فبل أتعرَّضي لو.
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 نيدسادراسة األ

 (, كىو يركل عنو من كجهْب:َُْا٢بديث مداره على عامر بن شراحيل الشعيب )ت   
: مقطوع عليو, ركم عنو من طريق األعمش, كىو من ركاية أيب بكر بن عٌياش الوجو األوؿ   
 ُب ( عنو, كأبو بكر بن عٌياش من أفاضل أئٌمة السلف, ُب السُّنًَّة كالقرآف كالفقو كالعبادة, لكنٌ ُّٗ)ت

, كمل يذكره النَّسائي ُب طبقات أصحاب (ِ)كعن األعمش خاٌصة (ُ)حديثو مقاالن, بوجو العمـو
, كىو غّب (ْ)! كأخَّره ابن معْب إىل آخر أصحاب األعمش, كجعىلىو قريبان من أيب األحوص(ّ)األعمش

عمش الذين رأيت أصحاب األمدفوع عن مبلزمة ألعمش؛ فقد قاؿ دمحم بن عبيد )لعلَّو الطنافسي(: "
. كقد (ٓ)كحفص بن غياث, كحسن بن عياش" وأبو بكر بن عياش,: عيسى بن يونس, ال يفارقونو

 .(ٔ)تفٌرد عنو هبذا ا٢بديث على جبللة األعمش ككثرة أصحابو
 : ا٤بسند:الوجو الثاين   
 يركيو عبيد بن مهراف ا٤بػيكًتب, كاختلف عليو على كجهْب:   
عمرك, عن الشعيب عن أنس هنع هللا يضر, ركم عنو كذلك من طريق سفياف  : عن فيضيل بنالوجو األوؿ   

 :(ٕ)الثورم, ركاه عنو األشجعي عبيد هللا بن عبيد الرٞبن, كقد نصَّ النسائي على تفرُّده بو عن الثورم
(, كىو ُب نفسو ثقةه ُِٖكاألشجعٌي: عبيد هللا بن عبيد الرٞبن, أبو عبد الرٞبن الكوُب )ت         

ان (ٖ)أموفم ككلُّها عن  -, كسبيل إخراج الشيخْب عنو: أٌَّنما أخرجا لو قليبلن, كاإلماـ البخارم قليبلن جدَّ
                                                           

ا٢بديث عىًقبى ( ٕٗٔ/ْر بن عياش كثّب الغلط". )بعد إخراجو حديثان لو عن األعمش: "أبو بك = السنناجلامعُب  قاؿ فيو الَبمذم (ُ)
(ِٕٓٔ.) 
(. كالكبلـ ُب حديثو عن األعمش, ُب قوؿ ابن ٭بّب حْب سئل ٖٓٓ-ِْٓ/ُٔ) اتريخ مدينة السالـُب عند ا٣بطيب و تنظر ترٝبت (ِ)

كقد عٌده د. عبد السبلـ أبو ٠بحة ُب طبقة  (.ِٔ/ْ) الكاملابن عدم, اؿ: "ىو ضعيف ُب األعمش كغّبه". عن حالو ُب األعمش فق
كساؽ لو ستة كعشرين حديثان معلوالن من ركايتو عن األعمش, ينظر: أبو ٠بحة,       من أصحاب األعمش,  -ا٤بكثرين منهم -الشيوخ

 (.ُّْ-ّّٔ/ُ) معرفة أصحاب الرواة وأثرىا يف التعليل, دراسة نظريّة وتطبيقّية يف علل أصحاب األعمشعبد السبلـ, 
 ( آخر الكتاب.ُِٗ)ص تسمية من مل يرو عنو غَت رجل واحدالنَّسائي,  (ّ)
 (.ْٓركاية الدارمي ) ,تاريخال, ن معْباب (ْ)
 ( ُب ترٝبة )عيسى بن يونس بن أيب إسحاؽ السبيعي(. ُِٗ/ٔ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٓ)
 (.ّٖ-َٖ/ُِ) هتذيب الكماؿُب عند ا٤بزم تنظر طائفة كبّبة منهم  (ٔ)
 (.ُُٖٗٓط/مؤسسة الرسالة ) السنن الكربىالنسائي,  (ٕ)
 (.ُّْٖ) تقريب التهذيبقبلين, ابن حجر العس (ٖ)
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, كمنو تعليق (ْْٔٓك ّّّْ) , كمنو ما جاء لبياف االختبلؼ(ََّْ) : أصبلن كاحدان موقوفان -سفياف
 قليبلن, كعامَّتها متابعات. كاإلماـ مسلم أكثر ,(ّْْٕ) زايدةو زادىىا

كُب الثورٌم: تتفق نصوص أئمة طبقتهم كأساتذة مىٍن بعدىىم من النػٌُّقاد: علٌي بن ا٤بديٌِب, كٰبٓب بن    
م: ٰبٓب القطاف, كعبد الرٞبن بن  معْب, كاإلماـ أٞبد على النصًٌ على أكثق أصحاًب سفياف الثورم, كأَّنَّ

 .(ُ)مهدٌم, كككيع, كأبو نيعيم 
ذكيرى األشجعيَّ ُب ترتيب أصحاب الثورٌم, قاؿ: "ٰبٓب بن سعيد, كككيع, كحْبى آفى لئلماـ أٞبد أٍف ي   

إٍف   -. كلعلَّ )ٍبَّ( إشارة إىل بيعد ا٤بنزلة ُب الثورٌم من ىؤالء(ِ)األشجعي" مثكعبد الرٞبن بن مهدم, 
هي  -, أك ىي اختصار لذٍكر آخرينى -كانت من كبلـ اإلماـ أٞبد  ؛ فالنصُّ -إف كانت من كبلـ مىن بعدى
.  قد كرد ُب ترٝبة األشجعيًٌ

كقاؿ ابن معْب ُب أصحاب الثورٌم ُب ركاية الدكرٌم: "ليس أحد ُب سفياف الثورم يشبو ىؤالء: ابن      
فقيل لو: واألشجعي؟ ا٤ببارؾ, كٰبٓب بن سعيد, كككيع بن ا١براح, كعبد الرٞبن ابن مهدم, كأبو نيعيم. 

 (ّ): ..."وبعد ىؤالء يف سفيافقاؿ ٰبٓب:  يروي عنو.فقاؿ: األشجعي ثقة مأموف, ولكن ىاتوا من 
كذىكىرى ًعدَّة. كبْبَّ الذىيب قوؿ ابن معْب: "كلكن ىاتوا من يركم عنو" بقولو: "قلت: صدؽ فإٌف الركاية 

 . (ْ)عنو عزيزة؛ لتقدُّـ موتو, كقلَّة ما خرج عنو"
م ُب الثورٌم حْب سىأؿ ابنى معْبو أك بعدىا( على مناز٥ب َِٖكرتَّبهم عثماف بن سعيد الدارمي )ت   

هي ألصحاب سفياف, فقاؿ" "سألت ٰبٓب بن معْب عن أصحاب سفياف, قلت: ٰبٓب  عنهم ُب اببو عقىدى
أحب إليك ُب سفياف, أك عبد الرٞبن بن مهدم؟ فقاؿ: ٰبٓب. قلت: فعبد الرٞبن أحبُّ إليك أك ككيع؟ 

فاألشجعيُّ؟ فقاؿ: ؟ فقاؿ: ككيع. قلت: فقاؿ: ككيع. قلت: فوكيع أحب إليك, أك أبو نيعيم
 كذكر آخرينى. (ٔ)..."(ٓ)صاحل

                                                           
  .(ُٔ/ٕ) اجلرح والتعديلكابن أيب حاًب, (, ِٓ) رواية ادلرُّْوذّي, وصاحل وادليموين ,العلل ومعرفة الرجاؿأٞبد بن حنبل,  (ُ)
 (.ِّّ/ٓ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ِ)
 (.ُِِٓ) تاريخ )رواية الدوري(ال, ابن معْب (ّ)
 (.ُٔٓ/ٖ) النبالء سَت أعالـالذىيب,  (ْ)
 ( زايدة: "ثقة"!.ُْ/ُِ) اتريخ مدينة السالـككردت عند ا٣بطيب ُب  (ٓ)
 (.ّٗ-َٗ) (رواية عثماف الدارمي)تاريخ ال, ابن معْب (ٔ)
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كمن ركايٍب الدكرٌم كالدارمٌي عن ابن معْب يظهر توسُّطي رتبة األشجعٌي بْب أصحاب سفياف عمومان    
 من جهة, كبعده عن طبقة ا٤بقدَّمْب فيو من جهةو أيخرل.

 :(ُ)كُب ركاية ابن ٧برز   
أعلم بسفياف من األشجعٌي, كاف أعلمى بو ًمن عبد  (ِ)ْب يقوؿ ما كاف ابلكوفة"٠بعت ٰبٓب بن مع   

الرٞبن بن مهدٌم, كمن ٰبٓب بن سعيد, كأيب أٞبد الزبّبٌم, كقىبيصة, كأيب حذيفة". كلعلَّو يعِب كثرة ما 
جهها, , كركل كيتيب الثورٌم على ك (ّ)عنده من حديثو؛ فإنَّو ٠بع من سفياف الثورم ثبلثْب ألف حديث

  .(ْ)كركل عنو "ا١بامع"
كالظاىر أفَّ  -كابن معْب كإف كاف قد أطلق توثيق األشجعٌي, إال أنٌو مل يستنكر ًقرانو ُب السؤاؿ   

كسائًلوي  (ٓ)مع مهراف, كقاؿ: "األشجعيُّ أحبُّ إلينا" -السائل )كىو أبو حاًب الرازم( يعِب: ُب الثورم
ـه من أئمة ا١برح كالتعديل, عارؼه   ٗبراتب الركاة كمناز٥بم. إما

. كنقل العبارة ابن حجر (ٔ)"عبيد هللا األشجعٌي أثبتي ُب سفيافى من ٝباعة ذكرىم" :كقاؿ العجلي   
 .(ٕ)!"أرفع من روى عن سفيافبلفظ: "كاف ثقة ثبتان متقنان عا٤بان ٕبديث الثورٌم, رجبلن صا٢بان, 

ث من حفظو, كلعلَّ أفضليَّتو كرًفٍػعىتىوي مقٌيداتًف ٗبا يركيو من  كإذا صحَّ كتابيو مل ٲبتنع عليو ا٣بطأ إذا حدَّ    
. كقاؿ عثماف بن أيب (ٖ)كتابو, كما قاؿ اإلماـ أٞبد: "كاف يكتب ُب اجمللس؛ فمن ذاؾ صحَّ حديثيو"

يو , كلعلَّو حدَّث هبذا ا٢بديث من حفظو, فوىقىعى ف(ٗ)شيبة: "كاف أثبت الناس ُب الثورمًٌ إذا أخرج كتابىو"
, كفيهم أئمة كحٌفاظ! (َُ)زمُّ منهم فوؽ ا٤بئةػً صحاب الثورٌم كىيم كثر, ذكرى ا٤بما كقع من إغرابو على أ

                                                           
 (. ّٓٓ) أمحد بن دمحم بن القاسم( رز)رواية ابن زلمعرفة الرجاؿ عن حيِت بن معُت , ابن معْب, (ُ)
 زايدة )أحده(. نة السالـاتريخ مديُب عند ا٣بطيب  (ِ)
 (.ُْ-ُّ/ُِ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ّ)
 (.ِّٖ/ٕ) الطبقات الكربى , دمحم بن سعد بن منيع,ابن سعد (ْ)
 (.ِّّ/ٓ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٓ)
 (.ُُْٕ) (ترتيبو)معرفة الثقات العجلي,  (ٔ)
 (.ُّ/ٕ) هتذيب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ٕ)
 (.ُٓ/ُِ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب,  (ٖ)
تقريب ابن حجر حْب ٣بَّصى ترٝبتو ُب (, كلعلو من أجل ىذا قاؿ ٗٓٗ) اتريخ أمساء الثقاتابن شاىْب, أبو حفص عمر بن أٞبد,  (ٗ)

 (: "أثبتي الٌناًس كتاابن ُب الثورٌم".ُّْٖ) التهذيب
(11)

 (.ُْٔ-ُُٔ/ُُ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  
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كتقييد التثبُّت ابلكتاب فيو غضّّ من ضبط الصدر بوجوو ما, كلو مدخله كجيوه ُب الَبجيح عند 
 االختبلؼ. كهللا تعاىل أعلم. 

, كأيخرل قاصرة, فأمَّا التامَّتاف, فعن مهراف بن أيب عمر كقد كيجدت لؤلشجعي متابعتاف اتمَّتاف   
يد الرازم ا٢بافظ )ت ( عنو, كىو متهم ابلكذب, كإحالًة ما بلغو من ِْٖالرازم, من ركاية دمحم بن ٞبي

األحاديث على غّب أصحاهبا, ككاف حاذقان ماىران هبذه الصناعة؛ يستقبل األئمة أبحاديثى جيادو صحاح, 
, كٰبيل األسانيد الزيوؼ على رازيْب ضيعفاء, فيقاؿ: ىو أعلم هبم فهو رازٌم! ككانت كييظًهري الكى  يىسى

من الغرائب الٍب يرغب فيها احملدًٌثوف, ك٩بَّا أاثر الريبة ُب صدكر  أحاديثو تزيد, كالظاىر أٌَّنا ال تزداد إالٌ 
حى لو,النػٌُّقاد منو: أنَّو إذا ركجع ُب إس خذى القلمى كأصلح كتابو دكف تردُّد! ككبلـ أ نادو ككقًٌف عليو كصيحًٌ

؛ كحديثو عن أىل  ا٤بتقدًٌمْب فيو حسن, ذلك أنَّو انكشف أمره أبخرةو من زايدة حديثو ٩با قد كصفتي
ك٩بَّا يعنينا ُب ترٝبتو ىنا ُب ىذا البحث: أنَّو أيخذ أحاديثى ألىل , بلده أسوأي حاالن من حديثو عن غّبىم

. (ُ)"كاف كلُّما بلغو من حديث سفياف حييُلو على مهرافثي هبا عن الرازيْبى, ك"فيحدًٌ  الكوفةِ البصرًة ك
 كىذه ىي سوأة ىذه ا٤بتابعة. كهللا تعاىل أعلم. 

. كأسوأي منو فيو قوؿ عثماف بن أيب شيبة: (ِ)كمهراف نفسو قاؿ اإلماـ البخارم: "ُب حديثو اضطراب"   
. كقاؿ العيقيلي: "ركل عن الثورٌم أحاديثى ال يتابىع (ّ)خطأ"ركايتو عن سفياف  أكثر "صدكؽ, إاٌل أفَّ 

و ُب غّب حديثو عن الثورم؛ فإنَّو قد جرحو جىرحان مبيَّنان  (ٓ). كلعلَّ إطبلؽ ابن معْب توثيقو(ْ)عليها" متوجًٌ
 . كهللا تعاىل أعلم.   (ٔ)"وعنده غلٌط كثَت يف حديث سفياف الثوريّ بقولو: قاؿ فيو: "كتبتي عنو, 

                                                           
 (.َُٖ-ٕٗ/ِٓ) هتذيب الكماؿا٤بزم, , كينظر (ّٔ/ّ) اتريخ مدينة السالـا٣بطيب, (, ك ََُٗ) اجملروحُتبَّاف, ابن حً  (ُ)
 (.ّٔٔ) والضعفاء(, ِْٗ/ٕ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ِ)
 (.ُِّْ) اتريخ أمساء الثقاتابن شاىْب,  (ّ)
 (.َُِٖ) الضعفاءالعقيلي,  (ْ)
 (.ِْٔ/ٔ) الكاملابن عدم,  (ٓ)
ُب عند ا٤بزم عن ابن معْب. كتنظر ترٝبتو  -كىو الرازم -( من ركاية ا٢بسْب بن ا٢بسنَُّ/ٖ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٔ)

 (. ٖٗٓ-ٓٗٓ/ِٖ) هتذيب الكماؿ
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كا٤بتابعة التامَّة الثانية عن أيب عامر األسدم, كالذم يظهري يل أنَّوي: أبو عامر القاسم بن دمحم    
:ىذه -بفتح العْب ا٤بهملة كابلقاؼ كُب آخرىا الداؿ ا٤بهملة -, كليس ابلعقدم, ك"العقدم(ُ)األسدمٌ 

يس". كا٤بشهور هبذا النسبة إىل بطن من ٔبيلة, كقاؿ صاحب كتاب "العْب": "العقديوف بطن من ق
كقاؿ ابن سعد إنَّو موىل لبِب قيس بن  .(ِ)االنتساب: أبو عامر عبد ا٤بلك بن عمرك العقدم ..."

ليّّ, كإمَّا قيسي ابألصل أك ابلوالء.(ّ)ثعلبة  , فهو إمَّا ٔبى
ه النسبة إىل ىذ -بفتح الباء ا٤بنقوطة بواحدة كا١بيم-كالبجلٌي قريب النَّسب من األٍسدٌم؛ فالبجليُّ: "   

, كقيل إفَّ ٔبيلة اسمي األْسد بن الغوث, أخي عمرو بن الغوثقبيلة ٔبيلة, كىو ابن أ٭بار بن أراش بن 
ًهم, كىي من سعد العشّبة" فاألٍسدمُّ:  (ٓ). كاألزد ىم: األسد بن الغوث, أك األزد بن الغوث(ْ)أيمًٌ

ىذه النسبة إىل األزد, فييبدلوف السْب من  "بفتح ا٥بمزة كسكوف السْب ا٤بهملة كبعدىا الداؿ ا٤بهملة,
ينة األسدم, كابن الٌلتبٌية,  الزام, كا٤بشهور هبذه النسبة: عبد هللا بن مالك بن القشب, كيعرؼ اببن ٕبي

, كابن السمعاين ذكر أاب عامر (ٔ)كأبو معمر عبد هللا بن سخربة, كغّبىم. كقليبلن ما ٘بيء نسبتهم كذاؾ"
 " كما تقدَّـ. -بفتح العْب ا٤بهملة, كابلقاؼ, كُب آخرىا الداؿ ا٤بهملة -"ُب ماٌدة )العىقدم(: 

للبيهقي أبنَّو: القاسم بن دمحم, كذلك ألفَّ أاب حاًب ذكر ُب  (ٕ)كعيَّنو ٧بقًٌقي "ا١بامع لشعب اإلٲباف"   
ُب ترٝبتو  (ٗ)حاًبكأبو  (ٖ)ترٝبة القاسم بن دمحم أنٌو يركم عنو منجاب بن ا٢بارث, كقاؿ اإلماـ البخارمُّ 

                                                           
(. كقد ّّٕ/ُُ) ا٤بلك بن عمروك أاب عامر العقدمحيثي رآهي عبدى  هتفسَت ُب , -رٞبو هللا تعاىل -خبلفان ٤با استظهره ا٢بافظ ابن كثّب (ُ)

 .بن ا٢بارث, راكم ىذا ا٢بديث عنو ُب شيوخ منجاب (ُْٗ/ِٖ) هتذيب الكماؿُب ذكىره ا٤بزم 
 (.ُِْ/ْ) األنسابابن السمعاين, أبو سعيد عبد الكرًن بن دمحم بن منصور,  (ِ)
 (.ِٗٗ/ٕ) الطبقات الكربى, ابن سعد (ّ)
 (.ِْٖ/ُ) األنسابابن السمعاين,  (ْ)
كىو: أزد بن  -بفتح األلف كسكوف الزام ككسر الداؿ ا٤بهملة -( كفيو: "األزدٌم: ىذه النسبة إىل أزد شىنوءةَُِ/ُ) سابقا٤بصدر ال (ٓ)

 الغوث".
 (.ُّٖ-ُّٕ/ُ) ا٤بصدر السابق (ٔ)
( كمل يذكر فيو ُُٗ/ٕ) اجلرح والتعديلكفيو أفَّ ابن أيب حاًب ذكره ُب ( أشرىؼى على ٙبقيقو: ٨بتار أٞبد الندكم, ُّٕ/ُّحاشية ) (ٕ)

 جرحان كال تعديبلن, كىو كما قاؿ.
 (.ُْٔ/ٕ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ٖ)
 (.ُُٗ/ٕ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ٗ)
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, كُب ترٝبة منجابو أخَّر (ُ)أنَّو يركم عنو ٰبٓب بن كاضح, كمل أجدٮبا ُب الركاة عن أيب عامر العقدمٌ 
, كذكره بكنتيو حسب, كذكر بعده  ا٤بٌزًمُّ ذًكرى أيب عامر العقدمًٌ إىل آخر أ٠باء من ركل عنهم منجابه

زٌم ذكر كنية أيب عامر دكف ا٠بو ُب سياؽ أ٠باء الركاة, , كليس من عادة ا٤ب(ِ)أاب مالك ا١بنيٌب آخرى شيء
ا عادتو ذكر ا٠بو ككنيتو, أك ا٠بو ُب موضعو حسب ترتيب حركؼ ا٤بعجم, فلعلَّو شكَّ ُب النسبة فلم  كإ٭بَّ

, كهللا تعاىل أعلم.   ٯبـز
ديث الذم ركاه , كا٢ب(ّ)كذكر أبو حاًبو عبدى هللا )كذا( بن عمر فيمن ركل عنهم أبو عامر األسدم   

, كمل ييذكر عبد هللا أك عبيد هللا العمرم فيمن يركم عنهم أبو (ْ)عنو ىو: "أكثركا ذًكرى ىاذـ اللذات..."
عامر العىقىدم

 .(ٔ), كال ذكره ا٤بزم فيمن يركم عنهما, كقد ركل العقدمُّ عن ٝباعة من ا٤بدنيْب(ٓ)
وي"أمَّا حالو: فقد قاؿ فيو ا٥بيثمي: "مل أرى من ترٝب   

. كيعِب بقولو ذاؾ: مل أجد فيو جرحان أك تعديبلن, (ٕ)
لئلماـ مسلم,  (ٖ)ألنَّو مَبجم ُب "التاريخ الكبّب" ك"ا١برح كالتعديل" كما مٌر, كىو ُب "الكُب كاأل٠باء"

 لكن ليس ُب ترٝبتو تعرُّضه ١برح أك تعديل, كمع أتخُّر طبقتو, فإفَّ عدـ كجود توثيق لو مؤثًٌر فيو.
(, كمل أجد ُب ترٝبتو غّب ُِّكيو عن أيب عامر األسدم: منجاب بن ا٢بارث التميمي الكوُب )تكير    

ه ُب "الثقات" رى ابني أيب حاًب أفَّ أاب زيرعةى قد ركل عنو(ُ)ذكر ابن حباف إايَّ , كحْب ٣بَّص (ِ), كذىكى
 (ّ)الذىيب حالىو قاؿ فيو: ثقة!

                                                           
 (.ّٕٔ-ّٔٔ/ُٖ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ُ)
 (.ُْٗ/ِٖ) ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ُُٗ/ٕ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ّ)
(, ََُْٕ) اجلامع لشعب اإلديافعمر العمرم(, كركاه البيهقي ُب  , ككقع فيو )عبيد هللا بن(َٖٕٓ) م األوسطادلعج ,لطرباينا (ْ)

من  (ُٓ)–)٨بطوط(  تعزية ادلسلم ُب ابن عساكر( نقبلن عن ُْٔ/ّ) إرواء الغليل ُبعند األلباين كعلَّق احملقًٌق عليو ابستنكار ما جاء 
سمية ابن أيب حاًب إاٌيه بػ )عبد هللا( كليس ىذا الدليل منتهضان لتعيينو, إذ ا٣بطأي كارد على النُّسخ ٝبيعان! كقد : "عبيد هللا", كدليلو ت-ا٤بطبوع

 . (ُٕٔ) مسند الشهابُب أبو عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعفر  ,القضاعيعند جاء برسم )عبيد هللا( 
 (.ِّٗ-ِّٕ/ٖ) اؿإكماؿ هتذيب الكممغلطام, عبلء الدين بن قليج, يراجع  (ٓ)
 (.ّٔٔ-ّٓٔ/ُٖ"هتذيب الكماؿ" ) (ٔ)
 (.ُْٕ/ُ) ومنبع الفوائد رلمع الزوائدا٥بيثمي, علي بن أيب بكر,  (ٕ)
, َُْْ(: "أبو عامر القاسم بن دمحم, ٠بع سفياف الثورٌم, ركل عنو أبو ٛبيلة". ط/ا١بامعة اإلسبلمي اب٤بدينة, الطبعة األكىل ِِّٖ) (ٖ)

مع  ُْٓم القشقرٌم. كىذه صورتو من ٨بطوطة الكتاب احملفوظة ابلظاىرية الٍب نشرىا كما ىي: مطاع الطرابيشي )ص ٙبقيق: عبد الرحي
 :َُْْمن ا٤بًب فقط( ط/ دار الفكر, الطبعة األكىل  ٖٕمقدمة النشر, ص 
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 (ْ)رقم اإلماـ مسلم, كذكره من صنَّف ُب رجاؿ الصحيحْبكقد رقم لو ا٤بزم كمن فرَّع على كتابو ب   
ا أخرج لو متابعات, كمتابعات مقركانن فيها مع غّبه, (ٓ)كرجاؿ "صحيح اإلماـ مسلم" فيهم , كىو إ٭بَّ

إال ذًكرى ابًن  (ٕ), كذلك يغضُّ من درجتو؛ كمل يذكر ا٤بزٌم ُب ترٝبتو(ٔ)كأحياانن دكف سياؽ مًب طريقو
أيب عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعفر  ,عند القضاعي, ك (ٗ), ككذلك ابني حجر(ٖ)الثقات"ًحٌباف لو ُب "

. كمل أرى للقيضاعي ذكران فيمن ييعتمدي قوليو ُب (َُ): "منجاب بن ا٢بارث أبو دمحم التميمي: ثقة"(ْْٓ)ت
ىنالك آخرين مل يذكرىم,  ا١برح كالتعديل, كأقرانو ُب الطبقًة الثالثةى عشرةى منهم, كقد نصَّ الذىيب على أفَّ 

 كمل أدر كيف ركل أبو زرعة عنو فأعترب ذلك. 
كقد استمرَّت الغرابة ُب عامَّة طرؽ ا٢بديث عندى ٨بيىٌرًجيو إىل األشجعي= إىل أيب بكر بن النضر بن أيب    

ابن ما ذكره صاحل بن اإلماـ أٞبد: "قاؿ أيب: كتبنا ىذا من كتاب , ( خبل موضعو كاحدِْٓالنضر )ت
األشجعٌي عن أبيو", كظاىر عبارة اإلماـ أٞبد الغضُّ من ا٢بديث, حيث ذكره بلفظ كتابتو, كذلك 
للمعرفة, فلم يذكر ٠باعو عليو, كال ساقىوي على كجو التحديث, كىو اب٤بذاكرة أشبو! كلعلَّو ألنَّو كجده عند 

كؿ اإلسناد, أك ٢باؿ ابن ابن األشجعي, كاإلماـ أٞبد يركم عن األشجعٌي نفسو, فزىد فيها لنز 
 -كا٠بو أبو عبيدة, أك عٌباد -(ُِ), بل يركم عن أبيو من طريقو(ُُ)األشجعي, كاإلماـ أٞبدى يركم عنو

 . كهللا أعلم.(ُ)"مقبوؿ", كابن حٌجر حْب ٣بَّص ترٝبتو قاؿ فيو: (ُّ)كترٝبتو ال يتبْبَّ منها شيء
                                                                                                                                                                      

(ُ) (َُّْٔ.) 
 (.ّْْ/ٖ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ِ)
 (.ِٔٔٓ) الكاشفالذىيب,  (ّ)
 ذكره ُب أفراد مسلم. ,(ُّٖٕ) تسمية من أخرجهم البخاري ومسلما٢باكم,  (ْ)
 .(ُُٕٔ) رجاؿ مسلم , أبو يكر أٞبد بن علي األصبهاين,ابن منجويو (ٓ)
 أخرج نسخة علي بن مسهر عن األعمش من طريقو على السبيل الٍب ذكرتي من قبل. (ٔ)
 (.ِْٗ/ِٖ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ٕ)
(ٖ) (َُّْٔ.) 
( بقولو: "ثقة"! ىكذا ِٖٖٔ) تقريب التهذيبكالعجيب أنَّو ٣بَّص ترٝبتو ُب  (,ِْٔ/َُ) هتذيب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ٗ)

 مطلقان.
(11)

 (.ُٕٔ) مسند الشهاب, عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعفر وأبالقضاعي,  

(11)
 (.ِٕٗٔ( كترٝبتو )ُْْ/ِ) الكاشف الذىيب, 

(12)
 , كغّبىا( من ط/ مؤسسة قرطبة.َٕٗ, ُٖٕ, ْٕٖ) دلسندا أٞبد بن حنبل, 

(13)
 ."مقبوؿ"أبنٌو:  (ِِّٖ) تقريب التهذيب العسقبلين ُب لقوؿ فيو ابن حجرك٣بَّص ا 
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 احلكم على احلديث

الشعيب, كقد ركم عنو على كجهْب: مقطوع, كمسند, ككبل الوجهْب فيو  مرَّ بنا أفَّ ا٢بديث حديث   
أمثلهما شيئان ما, فإنَّو كإف كاف من ركاية أيب بكر بن عٌياش عن  -ُب نظرم -نظر! كالوجو ا٤بقطوع

األعمش, غّب أفَّ طبقة تفرُّده خّب من طبقة إغراب األشجعي عن سفياف الثورم, كإف كاف األشجعي ُب 
ا ذلك نفسو كُب  ح كوف الوجو ا٤بقطوع ٧بتمبلن, كأنَّو أشبو من ا٤بسند فإ٭بَّ شيخو خّبان منو, كإين إذ أيرجًٌ

سند من تقبُّل اإلغراب بو, فرغبة احملدثْب ُب ا٤بسند كرغبتهم عن ا٤بقطوع  ألنو يغتفر فيو ما ال
ي
يغتفر ُب ا٤ب

, كعضَّد ذلك عندم علوُّ (ِ)تدالؿ ٥بادكفهم عنو من عوائدىم الٍب ال ٙبتاج إىل كبّب عناء ُب االسكصي 
 طبقة ا٤بقطوع على طبقة ا٤بسند, كىذا من بدىيات درس الغرابة كالتفرُّد. 

ٍبَّ إفَّ الوجوى ا٤بسند حكم عليو النَّسائي ابلغرابة, كأكرده ابن عمَّار الشهيد ُب "علل أحاديث ُب صحيح  
ذا". كقاؿ: "الشعيب عن أنس شيءه قليل". , كقاؿ: "كال يعرؼ هبذا اإلسناد حديث غّب ى(ّ)مسلم"

, كقاؿ (ٓ), ساقها البزَّاري ُب "مسنده"(ْ)كلعلَّ ىذا القليل ال يعدك أربعةى أحاديث, منها حديثنا ىذا
عىًقبىها: "كال نعلمي أسندى الشعيبُّ عن أنسو إاٌل ىذه األحاديث"

. كىي أحاديث كاىية, كحديث ٕبثنا ما (ٔ)
 ا, ككوف ىذه الَبٝبة ُب "صحيح اإلماـ مسلم" فأمَّ ىذا مؤثِّر يف قضيَّة السماعات مثَّ إفَّ ندرسو اآلف, 

 من حيث السماع فهي على شرطو على اإلمكاف, كمن حيث السياؽ فسيأٌب القوؿ فيو.

                                                                                                                                                                      
 (.ِِّٖ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ُ)
ف أبو جعفر ا١بعفي البخارم, ا٤بعركؼ اب٤بسندم, من لطائف ىذا الباب ما جاء ُب ترٝبة عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا بن جعفر بن اليما (ِ)

(: "كإ٭با عيًرؼ بو ألنَّو كاف كقت الطلب يتتبع األحاديث ا٤بسنىدة, كال يرغب ُب ا٤بقاطيع كا٤براسيل". ِِٔ) رجاؿ صحيح البخاريُب 
ز. غّب أفَّ من أىل العلم من رأل عكس ذلك, أبفَّ كلعلَّ علَّة ترؾ كتابة ا٤براسيل كا٤بقاطيع مع ا٤بسانيد: خوؼ اشتباىها كاختبلطها فبل تتميَّ 

ي علَّة ا٤بسند إذا كاف أقول إسنادان منو ككتب إىل جنبو, كلعلَّ الفيصل بينهما: أف يىصديؽى األكؿ ُب ابب  ا٢بديث ا٤بقطوع كا٤برسل قد يبْبًٌ
 الركاية, كالثاين ُب ابب النقد. كهللا تعاىل أعلم.

 (.ُّٓ)ص (ّ)
 ا ُب التخريج.من كجهْب مرَّ  (ْ)
(ٓ) (ّْٕٕ ,ْْٕٕ ,ْٕٕٓ.) 
(, كىو عند اإلماـ ّٖٗ) ربفة األشراؼُب ىو عند ا٤بزم (. كليس ُب الكتب الستة ٥بذه الَبٝبة غّب حديث ٕبثنا ىذا. كما ْٓ/ُْ) (ٔ)

عند (, كقد جاء ّٖٖٗ) سننالُب أيب داكد  عندمسلم كالنَّسائي كما تقدَّـ ُب التخريج, كحديث "ال ريقٍػيىةى إاٌل من عْب أك ٞبيىةو أك دـ يرقأ" 
ركمى عن الشعيب (: "ّٗٗ) ربفة األشراؼ, غّبى أفَّ ا٤بزم قاؿ عىقبو ُب ( الرقمي ٥بذه الَبٝبة بػ )ـ د س(ِٗ/ُْ) هتذيب الكماؿُب ا٤بزم 

 , كسيأٌب".وىو احملفوظعن بيريدة )ـ ؽ(, كعن الشعيب عن عمراف بن حيصْب, 
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= (ُ)كأمَّا تعقُّب ابن حجر مقالة النَّسائي بغرابة ا٢بديث ٗبا تقدَّـ ذكره ُب التخريج من ا٤بتابعات   
 به فيو نظر كبّب, كذلك أليمور: فتعقُّ 
إىل  -عندم -: قلتي بصواب بقوؿ النَّسائي بتفرُّد األشجعي عن الثورم ألنَّو مل يصحَّ اإلسنادي األوؿ   

الٍب مل يىذكر فيها فضيل بن  -مىن اتبىعى األشجعي عن الثورم, كركاية شريك القاضي عن عبيد ا٤بػيٍكًتب
 , كرجَّحا الركاية عن الثورم بذكر فيضيل.(ّ)دارقطِب, كال(ِ)نقىدىىا أبو زيرعة -عمرك

: أفَّ مصادر ٚبريج تلك ا٤بتابعات ىي مظنَّة ٝبًع ما أخطأ الركاة فيو, فليس من شرطها الثاين   
التمحيص, فمسند البزار معقود لركاية الغرائب كنقدىا, كمعاجم الطرباين ٦بامعي الغرائب, ككتاب ابن أيب 

 ىو ٩با ييتسامحي ُب أسانيد آاثره.حاًب ُب التفسّب, ك 
يد الرازم, كقد مرَّ الكبلـ ُب ركايتو, الثالث:     أفَّ اإلسناد إىل مهراف بن أيب عمر من طريق دمحم بن ٞبي

 متكلَّمه فيو أيضان. -الراكم عنو -كىو نفسو فيو كبلـ, كأبو عامر األسدم شبو اجملهوؿ, كمنجاب
يد٩بَّا يدؿُّ على صواب : الرابع     -ُب حذقو كحفظو كدرايتو -مقالة النَّسائي, أفَّ ميتَّهمان مثل ابن ٞبي

أيخذي حديثان مثل ىذا فبل ٯبدي من ٰبيل عليو من ثقات أصحاب سفياف, كٰبيلو على مهراف, كُب ذلك 
يد.  دليله على تفرُّد األشجعيًٌ اب٢بديث إىل زمن ابن ٞبي

اف على رفع ا٢بديث, غّب أنَّو خالفو ُب ذكر فضيل بن : أفَّ شريكان كإف كاف قد اتبع سفياخلامس   
عمرك, فأسقطو كقصَّرى ُب اإلسناد, كىذا خبلؼ, كمن أجل ذلك )اعتربى( أبو زرعة كالدارقطِب ركايتو 

 بركاية الثورم من طريق األشجعي, كرجَّحا ركاية الثورم.
رةه ُب ا١بالسادس:        ملة عن النَّسائي, ك"مسند البزٌار" أقرهبا أف ا٤بصادر ا٤بخٌرًجة للمتابعات متأخًٌ

منو عهدان, كالبزٌار كإف كاف قد توُب بعد زمن النَّسائي, إال أفَّ كالدتو قريبة من زمن كالدة النَّسائي, 
 .(ْ)"كلد سنة نيًٌف عشرة كمائتْب"(, كالبزٌار ُِٓفالنسائي كلد سنة )

من األسانيد ا٤بقطوعة ما ال ٰبتملي من  -الضَّعف حاؿ -كبعدي فكما قدَّمتي من القوؿ إنَّو ٰبتملي    
   ا٤بػيسنىدىة. كهللا تعاىل أعلم.

                                                           
 .( نشرة عبد الصمد شرؼ الدينّٖٗ) ربفة األشراؼٕباشية  ,النكت الظراؼ, ابن حجر العسقبلين (ُ)
 (.ُِٖٔ) كتاب العلل ,ابن أيب حاًب (ِ)
 البن أيب حاًب. كتاب العللك٧بقًٌقوا  ,(, كالعبارة ىناؾ مضطربة نبَّو عليها احملقًٌقِّْٗتكملتو بتحقيق الدابسي ) ,عللالالدارقطِب,  (ّ)
 (.ٓٓٓ/ُّ) ـ النبالءسَت أعالالذىيب,  (ْ)
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كقضية إخراج اإلماـ مسلم لو, فالظاىر أنَّو أخرجو استشهادان كليس اعتمادان؛ فإنَّو أخرج قبلىوي    
هللا!  ( حديث "سفياف عن سهيل بن أيب صاحل, عن أبيو, عن أيب ىريرة قاؿ: قالوا: اي رسوؿِٖٔٗ)

ىل نرل ربٌنا يـو القيامة؟ ... ٍب يقاؿ لو: اآلف نبعثي شاىدان عليك. كيتفكَّري ُب نفسو: من ذا الذم 
فيختم على فيِو, ويقاُؿ لفخذه, وحلمو, وعظامو: انطقي. فتنطُق فخذه, وحلمو, يشهدي عليَّ؟ 

عليو". كقاؿ ابن  , كذلك ا٤بنافق كذلك الذم يسخط هللاوعظامو بعملو؛ وذلك لُيعِذر من نفسو
 , كىو ٩بٌا ييتسامح ُب أسانيده.(ِ), كقاؿ ا٤بزم: "ُب آخر الكتاب"(ُ)منجويو: "... ُب آخر الزىد"

 كا٣ببلصة أفَّ ا٢بديث ا٤بػيسند فيو أيمور:   
 : تفرد اإلماـ مسلم بو دكف اإلماـ البخارم.األوؿ   
 كأبوابو ٩بَّا ييتساىل فيو.: إخراج اإلماـ مسلم إاٌيه ُب الزىد )آخرىه(, الثاين   
 : أفَّ ظاىر سبيل إخراج اإلماـ مسلم لو, أنَّو على سبيل االستشهاد, كليس االعتماد.الثالث   
تفرَّد األشجعي إبسناد ا٢بديث عن سفياف الثورم دكف سائر أصحابو على كىثرهتم كأتخُّر  الرابع:   

تجُّ ٕبديث غريب كلو كاف من  ركاية مالك كٰبٓب بن سعيد كالثًٌقات من أئمة طبقتو, كإنَّو "ال ٰبي
م؟!(ّ)العلم"  , فكيف إذا كاف ٩ٌبن دكَّنى

, كلعلَّو ال يصحُّ لو (ْ): ليس لعامر الشعيب عن أنس ُب الصحيح سول ىذا ا٢بديث الواحداخلامس   
 عنو حديث.

 : أنَّو ال ييعرؼ ٥بؤالء الركاة ركاية لبعضهم عن بعض غّب ىذه.السادس   
حديثان, إالٌ اإلماـ مسلم كالنَّسائي, كمل ٱبرجا لو غّب  (ٓ): مل ٱبرج الستة لعبيد بن مهراف ا٤بػيٍكًتبسابعال   

ه.(ٔ)ىذا ا٢بديث  , مع قوؿ النَّسائي عىًقبىوي, كسبيل إخراج اإلماـ مسلم إايَّ

                                                           
 (.َُٔٔ( ترٝبتو )ِٖ/ِ) رجاؿ مسلمابن منجويو,  (ُ)
 (.ّٖٗ) ربفة األشراؼا٤بزم,  (ِ)
 .إذا صحَّت نسبتها إليو (ِٗ)ص رسالة أيب داود ألىل مّكةأبو داكد,  (ّ)
 (.ّٓٔ/ِ) اجلمع بُت الصحيحُتا٢بميدم, دمحم بن فتوح,  (ْ)
 ".يف عداد الشيوخ(: "عبيد بن مهراف ا٤بكتب: كوُب ركل عن الشعيب ك٦باىد, ككاف ثقة ُُٖٔ) (ترتيبو)معرفة الثقات العجلي,  (ٓ)
 (. كىناؾ عبيد بن مهراف آخر, ىو أبو األشعث الوزَّاف البصرم.ِّٓ/ُٗ) هتذيب الكماؿا٤بزم, ينظر  (ٔ)
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ادية, تضاؼ إىل كركد الطريق األيخرل عن سفياف من ركاية مهراف بن أيب عمر فيو فائدة إسنالثامن:    
 . كهللا تعاىل أعلم.(ُ)حذؽ ابن ٞبيىيد, كىي: ًقرانيوي ابألشجعي ُب سؤاؿ ابن معْب عن حالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
معْب عن مهراف كاالشجعي, فقاؿ: األشجعي (: "٠بعت أيب يقوؿ: سألت ٰبٓب بن ِّّ/ٓ) اجلرح والتعديلُب قوؿ ابن أيب حاًب  (ُ)

 أحبُّ إلينا". كقريب منو ُب "اتريخ مدينة السبلـ".
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 ثحث انثانثامل
االَمالب انذاليل ملصطهخ املؼضم يف  إثثاخ ولىع 

يّ يٍ األئًح
 
 تؼزَف احلاكى ػٍ إطاللاخ يٍ تمذ

 وفيو مطلباف اثناف:   
 : اجلهة اأُلوىل: التطبيق ادلباشرطلب األوؿادل   
 غَت ادلباشر: اجلهة الثانية: التطبيق طلب الثاينادل   
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 مدخل

سواءه أكاف إبسناد  ,أكثر من رجل يكوف بُت ادلرسل إىل رسوؿ هللا عرَّؼى ا٢باكم ا٤بعضىلى أبف    
نادىيًن عن راكو كاحد )أعضىلىوي( مرَّةن, كأرسلو أك كىصلىو أيخرل, أك جاء موقوفان )مقطوعان( عليو كاحد, أك إبس

ي أفَّ  التعريفمن النظر ُب ك من كجوو, كعن غّبه مسندان من كجو آخر؛  ُب تعريف  رُكَن اصطالحويتبْبَّ
 من اإلسنادىين -ز التعبّبإذا جا -ادلنقوص, فهو قد أطلق اسم ا٤بعضل على وجود السَّقطا٤بعضل ىو: 

, أك , كتعلَّق إطبلؽ اإلعضاؿ عنده ابلسند الذم سقط منو بعض ركاتوُب الصُّوىر الٍب ذيًكر فيها إسناداف
كتوجيو كوًف إطبلقهم  ,عرضي بعضها ا إطبلقات من تقدَّمو فقد مرَّ ؛ كأمَّ لنػىقيٍل نػىقىصى إسناديهي عن قريًنو

 على ضربْب: للمعضل جاراين 
. كىو أكثر (ُ): ما ال ييهتدل لوجهو ٩با ينفرد بو من ال ٰبتمل اإلنفراد بوجو من األكجورب األوؿالض   

ـى ا٢باكم, كىو الذم بو من نكَّتى  كيتنينطبق عليو ت ما كرد كصفو ابإلعضاؿ من تطبيقات مىٍن تقدَّ
 ُب إسناده., فبل اختبلؼ (ِ)على تعريف ا٢باكم بكونو إطبلقان لئلعضاؿ على ما ال سقطى فيو

                                                           
"لو حديث معضل. كقاؿ ُب  )عبد الرٞبن بن يزيد بن ٛبيم(من قولو ُب  (ِْٓعبد الرٞبن بن إبراىيم )ديحيم( )تكمنو ما جاء عن  (ُ)

. ٖٗٗ: ( برقمُٖٕ)ص واترخيُب  عبد الرٞبن بن عمرك النصرمعة الدمشقي, ىو عند أيب زر موضع آخر: منكر ا٢بديث عن الزىرم" كما 
 العلل ومعرفة الرجاؿ, فيما ركاه ابنو عبد هللا ُب كبياف إعضالو لعلَّو ما قالو فيو اإلماـ أٞبد (.ّْٖ/ُٕ) هتذيب الكماؿا٤بزم, ك 
 ".يضعًٌفو كجعل .شهر بن حوشب كصٌّبىا حديث الزىرم(, حيث قاؿ: "قلب أحاديث َُِ/ّ)
ان كقوؿ ا١بوزجاين ُب )ضبارة بن عبد هللا(: "ضبارة بن عبد هللا بن أيب السليك, ركل عن ذكيد )أك دكيد بن انفع(, عن الزىرم حديث   

( بعد أف ساؽ ابن عدم كبلـ َُِ/ْ) الكاملُب عند ابن عدم (. كبيانيوي ما جاء ُّْ) أحواؿ الرجاؿ معضبلن عن أيب قتادة" كما ُب
, وزجاين ساؽ لو ابن عدم أحاديث عن دكيد أك ذكيد عن الزىرم, غّب أين أظينُّ أفَّ ا٤بقصود حديث"... بقيَّة, حدَّثِب ضبارة بن عبد هللاا١ب

ًتكى قاؿ: " قاؿ هللا: إين فرضتي على أيمَّ  أخربين دكيد بن انفع, عن الزىرم, عن سعيد بن ا٤بسيب, أفَّ ااب قتادة بن ربعي أخربه أفَّ النيب 
, كإيٌنً عىًهدتي عندم عهدان: أنَّوي من حافظى عليهنَّ لوقتهنَّ أدخلتو ا١بنَّةى ُب عهدم, كمن مل ٰبافظ عليهن فبل عهدى  و عندم"؛ ل ٟبسى صلواتو

ن دكيد إال ( عًقبى ىذا ا٢بديث: "مل يرك ىذا ا٢بديث عن الزىرم إال دكيد ابن انفع, كال عَٕٖٔ) ادلعجم األوسطألفَّ الطرباين قاؿ ُب 
 ضبارة, تفرَّد بو بقية".

: "قلت كجدت التعبّب اب٤بعضل ُب كبلـ -كقد تقدَّمت اإلشارة إليو مراران  - ابن الصالح مقدمة النكت علىمنو قوؿ ابن حجر ُب  (ِ)
٩بَّا حقُّو أٍف يوضع ُب ا٤بسألة ا١بماعة من أئمة ا٢بديث فيما مل يسقط منو شيء البتة..." كساؽى ما كجده. ك٩بٌا جاء نصَّان ُب ىذه ا٤بسألة 

, ينفرد عن كلًٌ من يركم عنو". "الكامل" معاضيلالثانية من ا٤بطلب الثاين: قوؿ ابن عدمٌو ُب حصْب بن عمر األٞبسي: "كعامَّة أحاديثو 
(ِ/ّٗٔ.) 
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أبم  -بوصل ا٤برسلكاإلٛباـ كائنه بقلب اإلسناد أك إٛبامو أك هبما معان, ؛ ادلخالفة: والضرب الثاين   
م عن غّب مى  كائنه   =اإلسناد ا٤بوقوؼ, كقلبً  , كرفعً -كاف فيو  , أك أمًٌ مكافو السقطي  كافى   عددو  ن عيًلمى أَّنَّ

التفرُّد أيضان, من جهة انفراًد معًضلو ابلوجو ا٤بعضىل كىو داخله ُب  -مل ييشاركهم ُب ىذه الركاية أحد
, من قبيل االلتواء كالشدَّة كما تقدَّـ ُب أصل اإلعضاؿ ُب اللغة ا٤بخالفةي  كقد تكوف ,-ع عليوالذم مل يتابى 

 كىذه األصناؼ قد مٌر ٕبثها كالتمثيل ٥با من قبل.
أخذ داللتو من  لعلَّوأفَّ ا٢باكم  ـ كصفي كقد تقدَّ  ,الضرب األوَُّؿ ليس من ىذا التقرير يف شيءك   

الضرب الثاين, فاقتصر على أحد جزأم ا٣ببلؼ, كىو ما كصمو ابإلعضاؿ فعمَّم داللتو ُب كل ما شاهبو 
ككذلك ىو ليس من تعريفات مىن نقلتي  دكف التفات إىل ما كاف شرطان لو من قبلي كىو كركد ا٣ببلؼ.

إمنَّا يقتصر البحث أيضان؛ كليس كلُّ الضرب الثاين من شرط البحث,  أقوا٥بم ُب تعريف ا٤بعضل ُب شيءو 
دكف ما كاف فيو قلبه بصفة من  ,سقٌط ما جلزء ادلتعلِّق دبا يف أحد طرفيوعلى جزء منو, وىو ا

كىو الذم يعمىدي البحثي إىل إثبات انقبلب داللة )ا٤بعضل( فيو من إطبلقات ا٤بتقدمْب إىل  الصفات,
من  (الضرب الثاين)صورة كركده عندىم, حْب قاؿ ُب  الذم أمعن ُب ٘بليتو بعكسً ٢باكم, إطبلؽ ا

 : من ا٤بعضل عنده (النوع األكؿ)
ا أعضلى أتباعي التابعْب ا٢بديثى كأتباعهم ُب كقت, ٍب كصبله (ُ)"كليس كلُّ ما يشبوي ىذا ٗبعضل    , فرٗبَّ

ل, كبْب ما أعضلو بْب ا٤بعضل الذم ال يوصى  زى ٲبيًٌ أك أرسبله ُب كقت, ... فينبغي للعامل هبذه الصنعة أف 
, ككبلٮبا معضل عنده, ما كاف فيهما ىذا السقطي الذم نصَّ (ِ)الراكم ُب كقت, ٍب كصلو ُب كقت"

 على صفتو.
 أيضان, تعريفو للنوع الثاين من ا٤بعضل عنده: -أعِب ا٤بخالفة -كمن ىذا القسم   
عضلىو الراكم من أتباع التابعْب, فبل يركيو عن أحدو, كيٍوًقفىو فبل يذكره "كالنوع الثاين من ا٤بعضل: أف يي    

 .(ّ)متصبل" معضبلن, ٍب يوجد ذلك الكبلـ عن رسوؿ هللا  عن رسوؿ هللا 

                                                           
 /ب[ دكف ابء )معضل(.ُٓ]لوحة: ا٤بخطوطةُب  (ُ)
ا أعضلى أتباعي التابعْب ا٢بديث كأتباعهم ُب كقت, ٍب كصبله أك أرسبله بل  (.ّٕ)ص معرفة أنواع علم احلديثا٢باكم,  (ِ) قاؿ قبلو: "فريٗبَّ

ُب كقت". فذكر اإلرساؿ أيضان, كليس الوصل فقط, كنصَّ ىهنا أيضان على كوف اإلعضاؿ ُب جهة الناقص من اإلسنادىين, دكف التاٌـً 
 منهما.

 (.ّٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ّ)
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ككذلك  ,)ُمعَضاًل( خبالؼ ما ورد إبسناد متَّصل ادلتخاِلَفُتِ  فسّمى احلاكُم الناقَص من اإلسناَدينِ    
أك الذم ظاىره التماـ  -جو الناقص عن اإلماـ مالك معضبلن ُب مقابلة الوجو التاـفػىعىلى ُب عدًٌ الو 

 .-كاالتصاؿ
كقد قلتي )أمعنى( ألنَّو مع كونو مل يكن ُب معرض اختصار, كقد ذكر نوعْب من أنواع ا٤بعضل, كُب    

عليو علماء ا٢بديث, الذين ما نكَّتى بو  = مل ييًشر إىلتقريران كٛبثيبلن  كؿ قسماف, كمع استقصائوالنوع األ
بل قد فعلو ىو فأطلقو على شاكلة  ذكركا كجود إطبلؽو للمعضل عندى من تقدَّمو ليس فيو انقطاع أصبلن,

ُب  -صحَّت العبارةإف  -إطبلقهم ُب معرض جرح الركاة, فيما ليس فيو انقطاع أصبلن, كليس )اإلعضاؿ(
وىو انقالب كىل أاٌل يذكر ما عيًقدى ىذا البحثي إلثباتو, من ابب أمنتهى إسناده= فكأنَّو غيَّبو عمدان! ف

فإطبلؽ  أك على األقل أف يتناكلو ابلنقًد إلثبات ما رجَّح من ضدًٌه, ,ن تقدَّمومَّ ع عنده داللة ادلعضل
على ما اتصل أك أيسًندى من اإلسناد ا٣بطأ ُب مقابلة ما ىو أكىل أك أصحُّ, أعِب  -٧بٌل البحث -ا٤بعضل
= قلبه لداللة اإلعضاؿ ُب ىذا الضرب الذم سيتعرَّض البحث لو.ما أيرس  لى أك أكًقفى

ر ما مل يتعرض لو تعريف ا٢باكم من كٍ ت على ا٢باكم بسياؽ األمر من انحية ذً ككاف تنكيت من نكَّ    
بذٍكر أسانيدى كيصفت ابإلعضاؿ كال سقط ُب صورة  ,من قسمي التفرُّد كا٤بخالفةتطبيقات مىن سبقو 

 كحْب شرح ابن حجر كجو اإلعضاؿ ُب إطبلقات مىن تقدَّـ ا٢باكم ا٤بخالفة لوجو تعريفو قاؿ:  ,رىاظاى
"فإذا تقرر ىذا فإما أف يكونوا يطلقوف ا٤بعضل ٤بعنيْب أك يكوف ا٤بعضل الذم عرؼ بو ا٤بصنف كىو    

ضاد كيعنوف بو ا٤بستغلق ا٤بتعلق ابالسناد بفتح الضاد كىذا الذم نقلناه من كبلـ ىؤالء األئمة بكسر ال
. كأمَّا إطبلؽ ا٤بعضل ٤بعنيْب فإٍف قيصد اب٤بػيطًلقْبى: (ُ)الشديد كُب ا١بملة فالتنبيو على ذلك كاف متعينا"

ا٢باكم ُب مقابلة مىن تقدَّمو= فصحيح, كأما غّب ذلك فبل؛ فإف ابن حجر مل يذكر مثاالن كال نصَّان عمَّن 
إليو, كال ا٢باكم, على أنَّو عزا ذلك إىل ابن ا٤بديِب كىي دعول اك ًشكاة, تقدَّـ ا٢باكم يوافقو فيما ذىب 

كقوؿ ابن حجر يوحي بقصر ما تعلَّق ابإلسناد من اإلعضاؿ ٗبذىب ا٢باكم, فإف قصد بو )السقط(, 
 فصحيح, كإال فشطر إطبلقات ا٤بتقدًٌمْب لئلعضاؿ متَّجهةه إىل اإلسناد, لكن إىل التاٌـً من اإلسنادىين,

كالشطر اآلخر مفردات غّب ٧بتملة, كقولو بفتح الضاد كبكسرىا ٙبكُّمه مل ييًقم عليو دليبلن, بل موضوع 
)علم ا٤بصطلح( ينقضيو؛ إذ موضوعو البحث ُب اصطبلحات احملدًٌثْب كإطبلقاهتم ُب تطبيقاهتم 

                                                           
 (.ٕٗٓ/ِ) ابن الصالحمقدِّمة النكت على حجر العسقبلين, ابن  (ُ)
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مىوي كسريىا؟! كما قالو آخرى  , فًمن أين أخذى ا٢باكم فتح الضاد حٌب يكوف ًلمىن تقدَّ -كما أقلَّها -كتعريفاهتم
م يعنوف بو: "ا٤بستغًلقى الشديد". كهللا أعلم.   كبلًمًو جيًٌد, أعِب قولو إَّنَّ

, فلم -رةإف صحت العبا -بلو فيما شاركهم فيون قى كمل يعرض التنكيت إىل كوف ا٢باكم قد خالف مى   
الصواب ُب مقابلة اإلعضاؿ ينظر من نكَّت على تعريف ا٢باكم إىل صفة اإلسناد الذم حاز كصف 

 لئلسناد التاـ, فإفَّ الصائب منها كاف الناقص, مرسبلن كاف أك موقوفان.
 يكوف من جهتُت: والنقض على مذىب احلاكم   
كفيها بيافي أثر االختبلؼ بْب  جهة التطبيق ا٤بباشر, كالثانية: جهة التطبيق غّب ا٤بباشر, :األكىل   

تلتعريفْب على الركاة كا٤بر ا  ., كٮبا مطلبا ىذا ا٤ببحثكايَّ
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 األول املطهة
 اجلهح األوىل يٍ جهتٍ انُمط

 انتطثُك املثاشز

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 136 

 مدخل
ُب إطبلؽ اإلعضاؿ على  (ُ)على ا٢باكم ُب نصوص األئمة ا٤بتقدمْب تتمثَّل جهة التطبيق ا٤بباشر   

عليو من أمثلة, ما كقفت  , كيىرًدي ىناحاؿى النقًد صراحةن  ا٢باكم بتعريف ا٤بعضل عكس الصورة الٍب خصَّها
 -ُب نصوص الذىلي كالنسائي )نصَّان( كاإلماـ البخارم )إٲباءن( -٩بَّا مرَّ طىرىؼه منو من قبل نصَّان أك إٲباءن,

ككاف إطبلؽ ُب طبقة شيوخ ا٢باكم عٌما قبلها من طبقات نقَّاد ا٢بديث,  كقد كثيرت إطبلقات اإلعضاؿ
 اإلعضاؿ ُب الطبقات ا٤بتقدًٌمة شحيحان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                           
 كابًن عبد الرب )نقد للحديث( كا٣بطيب )نقدان للركاة( ٩بن أتخر عن ا٢باكم, كستأٌب إف شاء هللا اإلشارة إليو ُب آخر ىذا ا٤بطلب.  (ُ)
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 ؽ نصوص األئمة يف ىذا ادلطلبسيا
نصُّ  ككذلك(, ِٖٓ)ت ىليٌ عن دمحم بن ٰبٓب الذُّ  تقدَّـ شيوخ ا٢باكم, فما تقدَّـ نقلوأمَّا ٩بن    

 , كمنو:النَّسائي
 :كقد قاؿ ابنيوقوؿ أيب حاًب الرازم    
اللهم  :فقاؿمن ٠بع النداء " :قاؿ ,عن النيب  ,كجابر ,"سألت أيب عن تفسّب حديث أيب الدرداء   

كما معُب  ؟ةأك فيهما علَّ  ,أك دافع ,ىل يثبت ىذاف ا٣برباف أـ ٥بما معارض ...".ةرب ىذه الدعوة التامٌ 
  ؟ةرب ىذه الدعوة التامٌ  :ىذه الكلمة

ا ركاه عفّب بن معداف ٭بَّ كإ ,يب الدرداء ُب ىذا ركاية عن النيب ألفبل نعلم  ,كىذا ا٢بديث :قاؿ أيب   
 ,ال يشتغل بركايتو كٕبديثو ,فواىي ا٢بديث :كعفّب ,عن النيب  ,مامةعن أيب أي  ,امرعن سليم بن ع

ال أصل  منها ما ,أحاديث كثّبة عن النيب  ,ث عن سليم بن عامر عن أيب أمامةدًٌ ٰبي  ,منكر ا٢بديث
سليم  /عن ومنها ما يرويو الثقات ,مرسل .قاؿ أبو الدرداء :قاؿ ,كمنها ما يركيو الثقات عن سليم ,٥با

, كقد رأيت أاب كثَت من ىذا النحو  مامة عن النيب وقد وصلو عن أيب أُ  عن جبَت بن نفَت قولو,
كأما  ,كنا نتنكب كتابتها  ,معضلةكٰبٓب ابن صاحل الوحاظي يركايف عنو أحاديث  ,اليماف ا٢بكم بن انفع

 ضى رى ككاف عى  ,فيها نى عً د طي كق ,عن جابر ,ا٤بنكدر /حديث جابر فركاه شعيب بن أيب ٞبزة عن دمحم بن
 :كقاؿ البنو أك البن أخيو ,نكر بعضان كأ ان بعضفعرؼ  ,فأمر بقراءتو عليو ,على ابن ا٤بنكدر كتاابن  شعيبه 
 ,شعيب تلك األحاديث على الناس ثبت ركايةي كمل يى  ,فركل شعيب ذلك الكتاب .ىذه األحاديث اكتبٍ 

كىذا ا٢بديث من تلك  ,سحاؽ بن أيب فركةإهبة ٢بديث تلك األحاديث فرأيتها مشا بعضي  عليَّ  ضى رً كعي 
 .(ُ)األحاديث"

 مامة, عن النيب عن أيب أي  ,سليم بن عامر عن كموضع الشاىد منو: ركاية عفّب بن معداف      
 , (ِ)أحاديث, يركيها الثقات عن سليم عن جبّب بن نفّب قولىو

 اء(:رفٌ العيقيلي ُب ترٝبة )عمر بن يزيد الشيباين ال قوؿك    

                                                           
 (.َُُِ) كتاب العلل, ابن أيب حاًب (ُ)
ىا (ِ)  عن جبّب. كفيو مع اإلٛباـ: القلب, فقد صّبَّ
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       "شيخ بصرم ٦بهوؿ ابلنقل جاء عن شعبة ٕبديث معضل: حدثنا إبراىيم بن دمحم كعلي بن    
بن  (ُ)قاؿ: حدثنا شعبة عن عمرك -قاؿ عليّّ: الرفَّاءي  -عبد العزيز, قاال: حدثنا عمر بن يزيد الشيباين,

اؿ: ٠بعت عبد هللا. كقاؿ علي: مرة, عن شقيق بن سلمة؛ كقاؿ علي: ٠بعت أاب كائل شقيقى بنى سلمة ق
: "ما ابؿ قـو يشرفوف ا٤بَبفْب, كيستخٌفوف ابلعابدين, عن عبد هللا بن مسعود, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

كيعملوف ابلقرآف ما كافق ىواىم, كما خالف ىواىم تركوه, فعند ذلك يؤمنوف ببعض الكتاب كيكفركف 
, أال يسعوف ببعض, يسعىوف فيما ييدرىؾ بغّب سعيو من القدر  ا٤بقدكر, كاألجل ا٤بكتوب, كالرزؽ ا٤بقسـو

فيما ال يدرؾ إال ابلسعي, من ا١بزاء ا٤بوفور, كالسعي ا٤بشكور, كالتجارة الٍب ال تبور؟!" ليس ىذا 
عبد هللا بن ا٤بسور  كالـيشبو  -كهللا يعلم -ا٢بديث من حديث شعبة أصل. كىذا الكبلـ عندم

رجل عن  (ِ)عن٢بديث كقد ركل عمرك بن مرة عنو, فلعلَّ ىذا الشيخ ٞبلو ا٥بامشي ا٤بدايِب, ككاف يضع ا
 .(ْ)فأحالو على شعبة" (ّ)عمرك بن مرة عن عبد هللا بن ا٤بسور

أرسل شيئان فذكره بعضهم ُب  ,صغّب "اتبعيّّ : (ٓ)كُب ترٝبة عبد هللا بن ا٤بسور: من "اإلصابة"   
 الصحابة, كىو غلط".

, أك كم إذ إنَّو اتبعي, كقد جعل العيقيلي ا٢بديث ا٤بسند معضبلن, دكف ا٤بقطوعفهو على شرط تعريف ا٢با 
  ا٤برسل ُب نقل ابن رجب.

, كرًغبى كأمَّا اإلغراب عن شعبة كىو شعبة! كقد أتخر زمانو ككثر األئمة كالثًٌقات ُب اآلخذين عنو   
  ابإلعضاؿ. كهللا أعلم.فهذا ىو معًقدي ا٢بكم  , كٗبثل ىذا ا٤بًب!الناس ُب حديثو ٤بعرفتو

                                                           
! كىو على الصواب بوضوح ُب ُُٓٗ( برقم: ِّٗ/ّٞبدم السلفي ) نشرةد. عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي: عمر! ككذلك ُب  نشرةُب  (ُ)

 /ب[:ُِٓالنسخة ا٤بخطوطة ]لوحة: 

 
 ُب ا٤بطبوعتْب: )على(! كُب ا٤بخطوطة ما أثبتُّو, كىو الصواب. (ِ)
 اجلرح والتعديل عند ابن أيب حاًب ُب: "مرسبلن".. كُب ترٝبتو (ُب ىذا ا٤بوضعَٕٖ/ِ) شرح علل الًتمذيُب زاد ابن رجب  (ّ)
حيدِّث دبراسيل ال يوجد ذلا أصل يف (: "سألت أيب عن أيب جعفر ا٥بامشي, فقاؿ: ا٥بامشيوف ال يعرفونو, كىو ضعيف ا٢بديث, ُٗٔ/ٓ)

 ".أحاديث الثقات
 د. مازف السرساكم. ةنشر (, ُُٖٗ( )َُِ-ََِ/ْ) الضعفاءالعقيلي,  (ْ)
(ٓ) (ٓ/َُِ( )ِْٔٔ.) 
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بد هللا بن عدم ا١برجاين أٞبد ع فقد تقدَّمت نيقوؿ عن أيب كأما جاء عن طبقة شيوخ ا٢باكم,   
, (ُ)-كقد تقدَّـ -ُب ترٝبة )إ٠باعيل بن عيَّاش( : ما جاء-أيضان  -ابن عدما كرد عن ك٩ب ,(ّٓٔ)ت

ظاىره االتصاؿ, دكف اإلسناد الناقص الذم ىو  أطلىقى ابني عدمٌو اإلعضاؿ على اإلسناد التاٌـً الذميو فك 
ولعلَّ , (ِ)مل يسمع من عكرمة -ُب إسناد إ٠باعيل بن عيَّاش -كجو الصواب ُب ا٢بديث, كابن جريج

عن ابن جريج  ةً مشهور  و جادَّةً الذي جعلو هبذه ادلثابة عند ابن عدي من اإلعضاؿ والنكارة: لزومُ 
اإلسناد عن ا٢بجازيْب, كمعلـو ضعفي ابن عياش ُب ا٢بجازيْب, أك ُب ٍبَّ إفَّ ىذا يف أسانيد ادلكيُت, 

 .(ّ)غّب أىل بلده )الشاميْب( عمومان 

ا قضى يقٌدـ بيانو ٗبك , (ْ)كقد تقدَّـ أيضان  كُب ترٝبة )إ٠باعيل بن أيب عباد كأبو عباد ا٠بو أمية, بصرم(   
 (ٓ), فقد ركل أبو داكد ُب "ا٤براسيل"من كوف أصل ىذا الباب حديثان مرسبلن  ,بو ٝبع من أىل العلم

 حديثْب مرسلْب ُب الباب, األكؿ منهما: 
, عن ابن -كىو ابن صاحل -"حدثنا عبدهللا بن ا١براح عن مهراف )بن أيب عمر الرازم(, عن زمعة   

مىٍن , ك (ٔ)ن فيوقاؿ: "الرىن ٗبا فيو". كفيو زمعة ابن صاحل, كىو أضعف مى  طاككس, عن أبيو, أفَّ النيب 
 .(ٕ)بلىو فيهم ًلْبقى 

 كالثاين أمثلي إسنادان منو:   
"حدثنا علي بن سهل الرملي: حدثنا الوليد )بن مسلم(: حدثنا أبو عمرك )األكزاعي( عن عطاء, أفَّ   

, فقاؿ النيب   : "الرىن ٗبا فيو".رجبلن رىن فرسان, فنفىق الفرسي
 !(ٕ)غّب أنٌو من مراسيل عطاء   

                                                           
 (.ِٕٗ/ُ) الكاملابن عدم,  (ُ)
 (.ِّْ/ُٖ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ِ)
 (.ِِٗ/ُ) الكاملابن عدم,  (ّ)
 .(ُِّ/ُ) ا٤بصدر السابق (ْ)
 (.َُٗك ُٖٗ) (ٓ)
 .(ّٖٖ-ّٖٔ/ٗ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ٔ)
ء ا٢بفظ. صدكؽ لو أكىاـ,  :بن أيب عمر العطار , كًمهرافِّْٖلتهذيب" برقم:صدكؽ ٱبطىء. "تقريب ا :عبد هللا بن ا١براح (ٕ) ابن سيًٌ

 (.ّّٗٔ) تقريب التهذيبحجر العسقبلين, 
 .( نقلو عن أيب داكدِّّ/ِٕ) هتذيب الكماؿدكف نسبة, كا٤بزم,  (َّ/ُ) التمهيدابن عبد الرب, : ٤براسيل عطاء ينظر (ٕ)
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, مرسالً  وطاوس وعطاء مكيَّاف, فمكَّة سلرج احلديث. (ُ)من كجو آخر -منقطعان  -كركمى مرسبلن    
ً موصواًل, وىذا وجو إعضالو زايدًة على كونو خطأً   .وأحالو الّذارع بصرايَّ

, (ّٖٓكالدارقطِب= أيب ا٢بسن علي بن عمر )ت كما كرد عن]لعٌلو ٰبذؼ كيستبدؿ اببن حباف[    
, كٞبزة إ٠باعيل بن  (ِ)د بن دمحم بن مسركؽ: "ليس ابلقوم, أيٌب اب٤بعضبلت"فقولو ُب أيب العبَّاس أٞب

  .(ّ)كلثـو بن أيب يعلى الطربم: "كذب )كذا( كحدَّث اب٤بعضبلت ككٌل شيء"
كقد استمرَّ األمري على ىذا النحو ُب اصطبلح ا٤بعضل على ا٣بطأ من اإلسنادىين إىل ما بعد زمن    

 , (ّْٔبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب )تأ سجيَّة:طلقو على تلك الا٢باكم, فأ
رسوؿ  فَّ أ ,عن علي بن حسْب بن علي بن أيب طالب ,بن شهابامالك عن "حديث   ذكرحْب    
كذكر اتًٌفاؽ أصحاب ا٤بوطَّأ على ركايتو عن  .(ْ)ما ال يعنيو" وي تركي  ا٤برءً  إسبلـً  نً سٍ حي  نٍ مً " :قاؿ هللا 

ىذا الوجو ا٤برسل, كأف راكيْب ال أبس هبما قد خالفاىم, فركاايه موصوالن كزادا بعد اإلماـ مالك على 
, ٍب تعرَّض ٣ببلؼ على مدار فرعيٌو (ٓ)علي بن ا٢بسْب ذكرى أبيو, كزيَّف ابن عبد الرب ركايتهما كردَّىا

ة دمحم بن آخر من مدارات ىذا ا٢بديث, كىو االختبلؼ على ركاية زايد بن سعد عن الزىرم, من ركاي
على كجهْب: مرسل عن علي بن  عبد هللا بن يزيد ا٤بقرم عن ابن عيينة عنو, فقد اختيًلفى على ا٤بقرم

, فجعلو ركل ا٤بوصوؿ عنو: عبد ا١ببَّار بن أٞبد السمرقندم من مسند أيب ىريرة هنع هللا يضر, كموصوؿ ا٢بسْب,
, كخالفو ا٤بفضل (ٔ)عن أيب ىريرة هنع هللا يضر مرفوعان  عنو عن ابن عيينة, عن زايد, عن الزىرم عن ابن ا٤بسٌيب,

بن دمحم ا١بندم, فركل الوجو ا٤برسل, كقد اتبع ا٤بقرم على الوجو ا٤برسل عن ابن عيينة: ابني ا٤ببارؾ, 
كزايد بن سعد بعد متابعه على ىذا الوجو ابلوجو الراجح عن اإلماـ مالك, بل قد كقع ما يشبو اإلٝباع 

                                                           
(. كقاؿ: "كاألصل ُب ىذا الباب حديث مرسل, كفيو من الوىن ما فيو". كينظر نقد البيهقي َْ/ٔ) ىالكرب  الكبَت= السنن ,لبيهقيا (ُ)

 (.ُْ/ٔللباب ُب )
 (.ُٓٔ) سؤاالت السهميالدارقطِب,  (ِ)
 الصواب.. كأشار احملقق إىل كوف صورة النص ُب نسخة الظاىريٌة ىكذا: "كٌذاب, حدَّث اب٤بعضبلت". كلعٌلو (ِٕٗ) ا٤بصدر السابق (ّ)
( ركاية ٰبٓب بن ٰبٓب, ٙبقيق د. بشَّار عٌواد ِِٖٔ) ادلوطأ( ُب نقد رائع رائق. كا٢بديث ُب ُٗٗ-ُٓٗ/ٗ) التمهيدابن عبد الرب,  (ْ)

 معركؼ.
ا خالفت ركاية أصحاب ا٤بوطَّأ.  (ٓ)  (.ّٕ/ّ) الكاملُب ككذلك فعل ابن عدم بركاية أحدٮبا, كىو خالد بن عبد الرٞبن, أَّنَّ
كىو يركل من كجوو آخر من حديث أيب ىريرة مرفوعان, من طريق قٌرة بن عبد الرٞبن بن حيوئيل, كعبد الرزاؽ بن عمر عن الزىرم, عن  (ٔ)

(, كمل أجد ركاية عبد الرزاؽ بن عمر إال ٖٓٓ/ْ) = السننامعاجل ,أيب سلمة, عن أيب ىريرة, كقد انتقد أألئمَّة ركاية قرَّة ينظر الَبمذم
 (. كركم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر من غّب طريق الزىرم عن أيب سلمة.ّٗٓ)  ادلعجم األوسطُب اين عند الطرب 
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قاؿ ف= (ُ)هكنػيقَّادً  ا٢بديثً  ةً أئمَّ  لً بى ن قً جو ا٤برسل عن علي بن ا٢بسْب ُب ىذا ا٢بديث مً على ترجيح الو 
 عبد الرب ُب حديث عبد ا١ببَّار: ابني 
 كال مدخل لسعيد بن ا٤بسيب ُب ىذا ا٢بديث, كال يصحُّ  وأعضل,"كأما عبد ا١ببار فقد أخطأ فيو    

من  أيب سلمة عن أيب ىريرة, ا٢بسْب, كموصوؿى  بنً  عليًٌ  سلى مر  رى كى إسناداف...". كذى  فيو عن الزىرم إالٌ 
 ة بن عبد الرٞبن عن الزىرم بو, ٍبَّ استدرؾ فقاؿ:رَّ ركاية قػي 

. (ِ)ج عليو..."رَّ عى ال يػي  كا٤برسل عن علي بن حسْب أشهر كأكثر, كما عدا ىذين اإلسنادين فخطأه "   
عاداٌين, كالزىرم عن سعيد بن ا٤بسيب, عن أيب  ابن عبد الرب قد أخطأ كأعضل, كمل ٱبطئ خطأن  فعدَّهي 

كثّب منهم, فيبعيدي   كإتقافً  كإمامةً  ,جادَّة مسلوكة, الزىرم ىو من ىو ُب جبللتو ككثرة تبلميذه ىريرة 
أف يػيٍغًرب ىذا الرجلي عنو دكَّنم, خاصَّةن كا٢بديث مشهور مرسبلن, غريب مسندان, فهو من ابب إعبلؿ 

  .(ّ) أعلمكهللا الغريب اب٤بشهور.
و على     كقد ييعتػىرىضي عليو بكوف الناقص من إسنادىيو من ركاية اتبعي, كليس على ما قعَّد لو ا٢باكم بنصًٌ

اتبع التابعي, كىو اعَباضه كجيو, غّب أفَّ موضع الشاىد منو ما تقدَّـ كصفيوي, من إطبلقهم اإلعضاؿ 
صفة من ا٤بخالفة الشديدة, ككذلك فإفَّ الناقص من على التاٌـً من اإلسنادىين ا٤بتخالفْب على ىذه ال

 مثايلى النوع الثاين للمعضل عند ا٢باكم كاف مقطوعان على اتبعي: ا٢بسن كالشعيب.
    
 
 
 
 
 

                                                           
(, كالبيهقي ُب َُّ) العللالدارقطِب, ك (, ٖٓٓ/ْ) = السننامعاجل ,الَبمذمك (, ُِِ-َِِ/ْ) التاريخ الكبَتالبخارم, ينظر:  (ُ)
للدكتور بٌشار عٌواد  سنن ابن ماجوكحاشية ٙبقيق  ,(ُُّ)ص العلـو واحلكمجامع ابن رجب ا٢بنبلي, (, ك ُٖ) الصغرى (األربعوف)

 .(ِْٔ-ُْٔ/ٓمعركؼ )
 (.ُّٖٗ) العللالدارقطِب, خطأه أيضان,  -عبد الرزاؽ بن عمركقد اتبعو  -كحديث قٌرة (ِ)
 رَّه ابن الصبلح.ضمن تعقُّبو لتعريف ا٢باكم الذم أق -كقد مرٌ  -كنقلو ابن حجر ُب "النكت على ابن الصبلح" (ّ)
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 املطهة انثاٍَ
 يٍ جهتٍ انُمط اجلهح انثاَُح

وتُاٌ أثز االختالف ػهً  املثاشزغري انتطثُك 
اخ
ّ
 انزواج واملزوَ

 وفيو مسألتاف اثنتاف:
 (ملة احلشدّ )ما يتعلَّق ابلرواية زللِّ النقد ادلسألة األوىل: 
 أثر رواية ادلعضالت على الدرجة النهائية لراويهاادلسألة الثانية: 
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 مدخل

)أثري كصًل  :ىوَب مع ما تقرر من تعريف ا٢باكم, ـ مع ىذا التطبيق, كيتناءاألمر الثاين الذم يتبل 
صي بلت, كرفع ا٤بوقوفات على الراكم من حيث ا١برح كالتعديل(, فإفَّ أئمة النقد يصفوف الذم ينقي رسى ا٤بػي 

ا يًصفونو ابلتقصّب دكف التجويدف كإذا أرادكا ما يشبو الغضٌ  ابلتحٌرًم, -عادةن  -من األسانيد كذلك  (ُ)إ٭بَّ
ح إرسالو -ٖببلؼ الذم يصل ا٤برسل ,ُب الركاية بعينها, دكف أتثّب على درجة الراكم ُب ا١بملة  ,-ا٤بَبجًٌ

ح كقفو -كيسند ا٤بوقوؼ توكيى  ,-ا٤بَبجًٌ أك ييستنكىر كثػيري منو ذلك ُب جنب مركايَّ
م ؛(ِ) طلقوف ا١برح يي  فإَّنَّ

على كلًٌ  -كىو إذا كثير منو ذلك كمل يكن ٩بَّن ٰبتملو, ُب كثرة حديثو كمتانة حالو كٛباسيكو, عليو,
رح بو كثّب من الركاة ٕبسب ظركفونوع من أنو  -حاؿ ابلنسبة إىل ٦بموع حديث ذلك  ,اع الوىم الذم ٯبي

ترجيح أمٌو من  , كيعدُّ من انفلة القوؿ التنبيو على أفَّ شديدان كاف أك ٧بتمىبلن  كنوع الوىم كا٣بطأ ,الراكم
 التقصّب أك التجويد دائر مع القرائن, كليس فيو حكم مطلق, كال قاعدة مطَّردة.

: ادلسألة األوىلكتناكيؿي تطبيقات األئمة ُب ىذا ا٤بطلب, يتشعب إىل شعبتْب, كٮبا مسألتا ا٤بطلب:    
: أثر ركاية ا٤بعضبلت على الدرجة النهائية الثانية ادلسألة, كة ا٢بمل(شدَّ ) النقد ما يتعلَّق ابلركاية ٧بلًٌ 

 لراكيها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بشركط الَبجيح ا٤بعركفة ُب علم العلل. (ُ)
ك٫بو ذلك ٩بَّا ال  , اك رفع ما ال يصلح أف يكوف من كبلـ النبوَّة,حشى صنيعو بوصل ما أطبق ٝبعه من الثقات على إرسالوفي  :بذلك أعِب (ِ)

تمل فيو ا٣بطأ  ة الغفلة أك شيبهة التعمُّد., كا٣بطأ فيو داؿّّ على شدَّ -كقد تقدَّمت اإلشارة إليو -ٰبي
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 ادلسألة األوىل
 لنقدما يتعلَّق ابلرواية زللِّ ا 

, ككتب ركاية, -عللو كرجاؿ -تصنيفاهتا ا٤بوضوعية, من كتب نقد على اختبلؼُب كتب ا٢بديث    
كمن كبشكل خاصٌو ُب كتب النقد يىردي كثّبان موضوع االختبلؼ بْب الوقف كالرفع, كاإلسناد كاإلرساؿ, 

من الوجهْب: بلؼ ترجيحي النػٌُّقاد ألحد طرُب االخت :أيضان  مقتضيات تصنيف كثّب من ىذه الكتب
إذ ىو ٧بلُّ  -كمع قصر النظر على الناقص من اإلسنادين , كأحياانن التاـ أك الزائد؛الناقص منهما غالبان 
فإيٌن إٔبث ُب ىذه ا٤بسألة ا٤بتعلقة بتأثّب االنقبلب الداليل ٤بصطلح ا٤بعضل على  -البحث ُب األساس

أك الطريقْب إذا   -ؿ انحية كوف الناقص من الوجهْبا٤بركايت, الناحيتْب كلتيهما, فإٔبث ُب الفرع األك 
مع  -كفيما يتعلَّق ابلفرع األٌكؿ فإين و ا٤برجوح؛كونى   الفرع الثاينىو الراجح, كإٔبث ُب  -كاف ا٤بدار ٨بتلفان 

ال أتعرَّض لكل اختبلؼ  -االلتزاـ بشرط البحث ابنطباقو على تعريف ا٢باكم ُب أحد أنواعو كأقسامو
ُب  لة, كإ٭با يتَّجو البحثنَّفات الٍب سبقت اإلشارة إليها؛ إذ كثّب منها اختبلفات ٧بتمى ميساؽ ُب ا٤بص

, كاحتساب ذلك ُب معرض ترجيح الناقص من اإلسنادىينمن األئمة تغليظ العبارة أتمُّل ٫بو  الفرع األكؿ
طأ, إىل صفة  ضمن مؤيًٌدات انقبلب داللة اإلعضاؿ على ا٢باكم من لفظة تغليظ كتشديد ُب نسبة ا٣ب

 كاشفة عن انقطاع ُب اإلسناد على كجوو ٨بصوص بعدد كمكاف. 
قُّ الثاين من انحيٍب نتيجة النظر: كىو كقوع الوجو أك  كانسب أيضان أف ييدخل ُب ىذه ا٤بسألة    الشًٌ

فيو  اعتبار أئمة النقد للناقص من اإلسناديًن, كذلك ألفَّ كيبلحظي فيو  الطريق الناقص ُب قسم ا٤برجوح,
 أفَّ الناظر إال قصوره, ككاف الراجح كصل الواصلْب,داللةن ما على التحٌرًم كالتوٌقي, كإف كاف قد ترجَّح 

االجتزاء  -كما ُب الذم قبلو  -كُب ىذا الفرع كرد ُب اختبلؼو ىذه صورتو, يلمحي تقبُّلى الناقد لطرُب ما
ا أدخلتي فيو ما , فليس كلُّ اختبلؼ ترجَّح فيو الوجو ببعض صور القضيَّة ا٤بوصوؿ من شرط الفرع, إ٭بَّ
إطبلؽ لفظو داللتيوي الذىنية  كىذا خبلؼي  عليو ظرفان من الصحَّة كالقىبوؿ, كأسبغوااحتفى بو النٌقاد, 

 اإلعضاؿ. :كاللغويَّة: الضَّعف كالوىن, أعِب
د عبارة النقد على : تشديالفرع األوؿ: , كتذييلُب ىذه ا٤بسألة ينقسم إىل فرعْب -إذف -فالنظر   

الناقص حٌب ُب حاؿ كونو : قوة جانب اإلسناد الفرع الثاينالواًصل حْب ترجُّح اإلسناد الناقص, ك
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حيحان على القسم الثاين من النوع األكؿ عند تذييل: ففي رجوع ا٢بديث ا٤بعضل صكأمَّا ال مرجوحان.
 ا٢باكم.

 ؿالفرع األوّ 
 رجُّح اإلسناد الناقصتشديد عبارة النقد على الواِصل حُت ت 

كفيما يتعلَّق ٗبوازنتهم حاؿى اإلعبلؿ بْب ما سقط  ابلنظر ُب تراث نقَّاد السُّنَّة ٩بن تقدَّـ زمن ا٢باكم,   
مع طريق أيخرل جاءت موصولةن, نراىم أحياانن كثّبةن  من إسناده من بعدى اتبع التابعي إىل رسوؿ هللا 

 -إف شاء هللا تعاىل -صل الواصل ٗبا يشبو ما سيأٌب ُب ا٤بسألة الثانيةيغلظوف العبارة كيشدًٌدكف ُب نقد ك 
من اإلغبلظ على الراكم نفسو حْب يركم ا٤بعضبلت كعن األثبات بوجو ا٣بصوص, ٩بٌا ييلمىس منو نوع 

تلخيص , كالنقد الكلي العاـ ا٤بتعلًٌق بقسم العللترابط بْب النقد ا١بزئي ا٣باص ا٤بتعلًٌق بركايةو بعيًنها ُب 
, ذلك أفَّ الثانية ُب غالب ما عيرؼ من قراءة النصوص الواردة معِرِض اجلرححاؿ الراكم ٧بل البحث ُب 

عن األئمة= كليدة األكىل, فإفَّ درجة الراكم جرحان أك تعديبلن, كخاصة من تقدَّـ الناقدى ٩بن مل ييدرؾ 
ة سرب مركاٌيتو, كمقارنتها ٗبركاٌيت أقرانو, كما زماَّنم كمل يسمع فيهم قوالن من النقَّاد الذين ٢بقوىم= حصيل

؛ فقد انسب أف -ُب كجهة نظرم كذلك -, كإذا كاف األمر(ُ)قد بسطو عدد من العلماء ُب ٕبوثهم
ـى تشديد النػُّقَّاد ُب عبارة النقد عند التعرض ٤با كيصلى إسناده  أبتدئ ابألصل قبل فرعو ُب البحث, فأيقدًٌ

إسنادان ينطبق عليو تعريف ا٢باكم للمعضل, فيو تعارضة, ٩بٌا تكوف الركايةي الناقصة ُب كثّب من الركاايت ا٤ب
ألًصلى إىل نتيجة تفيد أفَّ ىذه ا٤ببالغة ُب نقد كصل ما انقطع إسناده من ركايةو أرجح ليس جملرَّد بياف 

مواضع كثّبة أيخر, حاؿ الركاية, بل ألفَّ ا٣بطأ ُب كصل ما أيرسل ىنا ليس على سىنن كصل ا٤برسبلت ُب 
بل ىو موافق ٤با حدا بنقَّاد أتخرَّكا عن ىؤالء الذين أعٌلوا ىذه الركاايت بتلك العبارات, جاءكا فأقذعوا 

عن األثبات, كأفَّ ذلك ا٤بعُب )ا٤بعضل( ليس مقصوران  -كما تقدَّـ  -, كخاصةن (بلتا٤بعضى )ا١برح ٤بن ركل 
م؟! ن دكَّنى األئمة األثبات فمى  مرسل عنً  كصلً  ري ثػى ما؛ فما أى  على السقط, كا٣بطًأ ُب كصل ما انقطع بوجوو 

ا ا٤بقصود, ىو: الوصلي  ضركرةن, كما  -فحيشي الوصلي كييستنكر, كا٣بطأي كاإلعضاؿي من الواصلً حيث يى  إ٭بَّ

                                                           
البلحم, إبراىيم بن عبد هللا, ( ك ٕٔ/ُ) دبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل التنكيلا٤بعلًٌمي اليماين, عبد الرٞبن بن ٰبٓب,  :ينظر (ُ)

 (.ّٔ/ُ)للسرساكم  الكاملمقدمة ٙبقيق , ك -لو أيضان  -اجلرح والتعديلأكائل ( ك ِْٗ-ِّٗ/ِك ُٖٓ/ُ) مقارنة ادلروايَّت
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ُب نصوص أصحاب اإلعبلؿ ُب ا٤بسألة األيكىل, كأىل ا١برح ُب ا٤بسألة الثانية, كهللا سبحانو كتعاىل 
 أعلم.

, كأقتصر فيها  حاًب أيدلًٌ ٭باذج من كتاب "العلل" البن أيب سأذكر ُب ىذا الفرعك     ل هبا على ما قدَّمتي
 :ٌتًحدان, دكف ما اختلفت فيو ا٤بداراتعلى ما كاف ا٤بداري م

يع عن ٠باؾ, عن عكرمة, عن ُّٕٔبرقم ) :ادلثاؿ األوؿ ( قاؿ أبو زرعة ُب حديث ركاه حفص بن ٝبي
يع ليس ابلقوم".منكرا حديث ابن عباس: "ىذ  ؛ كالصحيح عن عكرمة فقط, كحفص بن ٝبي

أف ا٢بديث يركل عن عكرمة قولىو موقوفان  (ُ)ُب ا٢باشية -أحسنى هللا إليهم -كقد بْبَّ ٧بققوا الكتاب   
عن ٠باؾ  (ّ)من طريق أيب األحوىص سبلـٌ بن سليم )كىو ثقة متقن صاحب حديث( (ِ))مقطوعان( عليو

٠باكان )ا٤بتكلَّمى ُب  أعِب -مداره األعلى كأفَّ يقول حفص على ٨بالفة أيب األحوص, خاصَّة  عنو, فبل
, ركاه عن (ٓ)قد توبع عليو من ركاية دمحم بن سيف األزدم ا٢بيدَّاين )كىو ثقة( -(ْ)حديثو عن عكرمة(

 .(ٔ)عكرمة قولىو أيضان 
ركاية كثّب بن عيبيد عن بقيَّة, عن إ٠باعيل ( قاؿ أبو حاًب عقب حديث من ُُّٕبرقم: ) :ادلثاؿ الثاين

..." قاؿ أبو حاًب: "ىذا كذب ال بن عٌياش, عن ىشاـ بن عركة, عن أبيو عن عائشة, أفَّ النيبَّ 
 أصل لو, كإف كاف عن عركة فهو صاحل...".

ركاية كمن أسباب ىذا القوؿ الشديد: ركاية إ٠باعيل بن عيَّاش عن عركة كىو حجازم, كمعلومة صفة    
, غّب أف ىذا ا٤بثاؿ ٩با ٲبكن االعَباض -كقد تقدَّـ التنبيو على ذلك -إ٠باعيل بن عياش عن ا٢بجازيْب

ا  عليو بعدـ مطابقتو ٤بوضوع ما سيق فيو, لكونو مل يىرد موقوفان على عركة إبسناد آخر؛ كا١بواب عنو أنَّو إ٭بَّ
 ذكر أبو حاًب؛ لو جاءه للطريق ا٤بسندة, فعلى ما أيدخل ُب ىذا الباب لقوؿ أيب حاًب الذم ذيَّل بو نقدى 

                                                           
 (.ِ( ا٢باشية برقم: )َُٔ/ْ) (ُ)
كما أشار إليو كعزاه احملققوف ُب -(ٕٓٓ/ِْ) تفسَت= جامع البياف عن أتويل آي القرآفال ,أبو جعفر دمحم بن جرير ,الطربم (ِ)

سن الَبكي ابلتعاكف مع مركز . من الطبعة الٍب حقَّق بعضىها ٧بمود دمحم شاكر, كالطبعة الٍب بتحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احمل-ا٢باشية
 .ُِِْالبحوث كالدراسات العربية كاإلسبلمية بدار ىجر, الطبعة األكىل 

 (.ُِٖٕ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ّ)
 (.ِِْٔ) ا٤بصدر السابق (ْ)
 (.ٖٔٗٓ) ا٤بصدر السابق (ٓ)
 (.ٕٓٓ/ِْ) تفسَتال, الطربم (ٔ)
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فا٤بقطوع ٧بتمىلي التفرُّد, أمَّا مسنده من ترٝبة ىشاـ عن أبيو  لكاف صا٢بان. ,سناد آخر ينتهي إىل عركةإب
 عن أٌـً ا٤بؤمنْب, ليس عند ا٢بجازيْب= فمستحيل, كعن إ٠باعيل بن عيَّاش أ٧بىل!

 .(ُٖٓٓ كمثلو ما جاء برقم: )   
( كىو ا٢بديث الذم ركاه قطبة بن العبلء عن الثورم, عن عبد هللا بن ُٕٗٗبرقم: ) :ادلثاؿ الثالث 

 ...دينار, عن ابن عمر, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
, عن أيب ىريرة, عن النيب      كركاه عبد ا٤بلك الٌذمارم عن سفياف, عن أيب ا١بٌحاؼ, عن أيب حاـز

"ٝبيعان كاىيْب )كذا(, كالصحيح عن الثورم: أنَّو بلغىوي عن النيبًٌ  مثلىو. فقاؿ أبو زرعة كابو حاًب:
."... كذلك, كما قاؿ أبو   )بن عقبة( كالببلغ ركاه كل من عبد الصمد بن حٌساف ُب كتابو, كقبيصة

  .(ُ)حاًب
عبيد  ن)دمحم ب ْب بن ا١بينيد حديثان عن الكيريزمٌ س( ركل ا٢بافظ علي بن ا٢بُٖٖٓبرقم ) :ادلثاؿ الرابع

و فاطمة ابنًت  هللا بن عبد العظيم(, عن ٰبٓب بن سيليم, عن دمحم بن عبد هللا بن عمرك بن عثماف, عن أيمًٌ
, عن النيبًٌ   ...ا٢بسْب, عن أبيها, عن جدًٌىا عليٌو

ثنا ٰبٓب بن سيليم, قاؿ: ٠بعتي (ِ)فعارضىوي ابن أيب حاًب ٗبا ركاه عيبيس بن مرحـو العطَّار     , قاؿ: حدَّ
قاؿ ذلك. فقاؿ ابن ا١بينيد  يقوؿ: بلغِب أفَّ رسوؿ هللا  (ّ)دمحم بن عبد هللا بن عمرك بن عثماف

  ا٢بافظ: "ىذا ا٢بديث قد أفسدى علينا حديثىنا".
, عن     و, عن أبيها, عن جدًٌىا عليٌو ه عن أيمًٌ فعلَّق عليو ابن أيب حاًب بقولو: "فصدؽ؛ فإنَّو لو كاف عندى

 ".رًك أنَّو بػىلىغىوي عن رسوؿ هللا = مل يالنيب 
( كىو ما ركل يوسف بن عدم عن عثَّاـ )بن علي الكىبلعي(, عن ُٕٖٗبرقم: ) :ادلثاؿ اخلامس

 كاف...  بن عركة عن أبيو, عن عائشة, أفَّ النيبَّ اىشاـ 
ا ىو: ىشاـ بن عركة عن أبيو أنَّو كاف يقو     ؿ, نفسيو؛ ىكذا فقاؿ أبو زرعة كأبو حاًب: ىذا خطأ؛ إ٭بَّ

 ركاه جرير )بن عبد ا٢بميد(.

                                                           
(ُ) (ٓ/ٖٓ.) 
التواضع  ,أيب بكر عبد هللا بن دمحم بن عبيد ,عند ابن أيب الدنيا  ببلغان, بوالطائفي, زكراي بن عدم عن ٰبٓب بن سيليم  كىو متابىعه بركاية (ِ)

 . (ُُِ) واخلموؿ
 (.َّٖٔ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, . ُْٓن الطبقة السابعة, قتل سنة ىو ا٤بلقَّب ابلديباج, كىو م (ّ)
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ثنا يوسف بن عدم هبذا ا٢بديث كىو حديث      ".منكركقاؿ أبو زرعة: حدَّ
فّب بن معداف أحاديث عن ُب إسناد عي  -كقد تقدَّـ سياقو من قبلي  -(َُُِبرقم ) :ادلثاؿ السادس

الثًٌقات عن سيليم عن جيبّب بن نيفّب, , جاء بعضها من ركاية سيليم بن عامر, عن أيب أيمامة عن النيب 
أيب حاًب عليو لفعلو ذلك مع ركايتو أحاديث ال أصل ٥با, ٍبَّ قاؿ أبو حاًب: "كقد رأيتي  نكّبي  كقد اشتدَّ 

 كٌنا نتنكَّب كتابػىتىها".  معضلةً أاب اليماف ا٢بكم بن انفع, كٰبٓب بن صاحل الويحاضيَّ يركايف عنو أحاديث 
ما ركل ركَّاد )بن ا١برَّاح( عن سفياف الثورم, عن الزبّب بن عدم, عن  (َِِٓم )برق :ادلثاؿ السابع

 ...أنس, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
ا ركمى ابطل ليس لو أصلفقاؿ أبو حاًب: "ىذا حديث     ؛ لعلَّهم لقَّنوا ركاد )كذا( كأدخىلوا عليو, كإ٭بَّ

, قاؿ: بلغِب, مرسل".  عن الثورمًٌ
 .(ُ)ح ُب حديثو عن الثورمًٌ ضىعفه شديدكرٌكاد بن ا١برَّا    

( كىو ما سئل عنو أبو حاًب ٩با ركاه سفياف بن حسْب عن الزىرم, عن ِِْٗبرقم ) :ادلثاؿ الثامن
ا رجلو أدخل فرسان بْب فرسْب كىو أيمىني أف  سعيد بن ا٤بسٌيب, عن أيب ىريرة, عن النيب  قاؿ: "أٲبَّ

 ال يشبو أف يكوف عن النيبِّ سفياف بن حسْب شيء )كذا(,  يىسًبق...". فقاؿ: "ىذا خطأ, مل يعمل
 كأحسن أحوالو أٍف يكوف عن سعيد بن ا٤بسٌيب قولىوي, كقد ركاه ٰبٓب بن سعيد )األنصارم( عن ,

 سعيد قولىو".
ككرد ُب  -( كىو ما سئل عنو أبو حاًب ٩بَّا ركمى عن أيب كىب ا١بيشىميُِْٓبرقم ) :ادلثاؿ التاسع

: "٠بُّوا أكالدىكم أ٠باءى األنبياء...", فبْبَّ أبو حاًب , قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -انت لو صحبةاإلسناد: كك
دكف التابعْب, كحكم ببطبلف  أفَّ نسبة أيب كىب خطأ, كأنَّو الكىبلعي, كأنَّو صاحب مكحوؿ, كىو

 ا يتبْبَّ لو.ػَّ كاف أنكره ُب نفسو من قبلي ك٤ب  الوىم بعد أف تبْبَّ لو اب٤بقارنة بْب األكجو, كقد

بقطع النظر عن  -٢بديث الراكم, فإذا أيطًلقى على الوجو الراجح : أفَّ لفظ )معضل( لفظي شىْبو واخلالصةُ 
ثلة ا٤بتقدًٌمة كاف ذلك خلبلن بيَّنان يتعارض مع أيصوؿ النقد, كمن األم-صحتو أك ضعفو ُب نفس األمر

اللَّذيًن ترجَّح  إىل التاٌـً من اإلسنادىيًن ا٤بتخاًلفْبً  هان كاف متوج  -ُب معًرًض الَبجيح -يظهر أفَّ االنتقاد
كليس ا٤بقصود من سياؽ ىذه األمثلة , عند الناقد ابلقرائن كالدالئل كوفي ا٤بوصوًؿ منهما ىو ا٣بطأ

                                                           
 (, كرىقىمى لو برقم ابن ماجو.ُٗٔٗ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين,  (ُ)
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؛ فإفَّ مثل ىذا  -على اصطبلح ا٢باكم -التدليل على أَّنم كانوا ييًعلُّوف ا٤بوصوؿ من الوجهْب اب٤بعضل
مىن تقدَّـ ا٢باكم كمن أتخَّر عنو -كبلمهمكثّب ُب  

إذا قامت األدلة أك القرائن على ترجيح ا٤برسل  -(ُ)
ُب  -كال أقوؿ ال يوجد -ه ٗبا مل أجدهمن الطريقْب؛ لكن ا٤بقصود بياف اشتداد نكّبىم ُب بعض صورً 

سبق ا٢باكم ُب  كمىن تبلىم ٩بنعكس صورة تعريف ا٢باكم, كىو الذم كجدتو منطبقان على مبلغ نكّبىم 
إف شاء هللا تعاىل, كأينبًٌو إىل أفَّ ا٢باكم مل يكن  الثانية ا٤بسألة على ركاة ا٤بعضىبلت ٩با سيأٌب ُباإلغبلظ 

إذا كاف  يطلق اإلعضاؿ على الوجو الراجح عندىه, أفَّ ا٢بكم عنده للزائد من اإلسنادىين طردان, فكيف
 ؟!الثقة الزائدي ثقةن أك ُب حكم

 اين: قوة جانب اإلسناد الناقص حىت يف حاؿ كونو مرجوحاً الفرع الث

كىو الناقص من  -ك٩بٌا يعضد القوؿ ابنقبلب الداللة: كركد الوجو الذم يسٌميو ا٢باكم معضبلن    
ـٌ عليو, بعكس الغال -اإلسنادين , مع ظهور أرجحٌية الوجو التا ب من تراث علم جزءن من الوجو التاٌـً

 ُب ذلك: حمبراىيم البلالدكتور إالعلل, يقوؿ 
ـ    حي ما تقدَّ  -كىو: قضاء الوجو الراجح على الوجو ا٤برجوح, فبل يصليحي لبلعتضاد -"ك٩بٌا يؤكًٌد كيوضًٌ

أفَّ الوجو ا٤برجوحى إذا كاف ىو النَّاقص, ككاف الوجو ا٤برجوح جزءن من الوجو الراجح, كأٍف يكوفى مرسبلن, 
ا أطلقوا الصحَّة على الوجو ا٤برجوح,  كالراجح أكثر,أك فيو سقوط راكو أك  ـٌ= فإفَّ أئٌمةى الٌنقًد ريٗبَّ ىو التا

مع كونو مرجوحان قد قٌصر بو راكيو, كمراديىم: أفَّ الٌنقصى سٌددهي الوجوي الرٌاجحي, فلىم يعيٍد لو كجود, فعادى 
 ]ا٤بصدر[ الوجهاًف كجهان كاحدان".

 توي قضيَّتاف ٩با يعنينا ىنا:كُب ىذا النصًٌ كما ٙبتو من تطبيقات صاغ   
 : تصحيح الوجو ا٤برجوح بصفةو ما, ككونو يعتدُّ بو.القضّية األوىل   
, كىو خبلؼي فعل ا٢باكم قّوة الوجو الناقص حىت مع كونو مرجوحاً : -رادةػي كىي ا٤ب -القضية الثانية   

ن بعدى , كييدرجيو مى وىنعليو, كىو كصف يدؿُّ على ال -ض صور تعريفوُب بع -إبطبلقو لفظ اإلعضاؿ
أٌف فيو قٌوةن ما حٌب مع كونو ُب أضعف مواقعو: ُب مقابلة الوجو  م ُب ألفاظ التضعيف, كظاىره ا٢باك

 الراجح.
                                                           

 مقارنة ادلرواّيتكتور إبراىيم البلحم على ذلك ُب (. كقد نٌبو الد ُِٗ/َُ) = الكربىالسنن الكبَتكما أعلَّ البيهقي حديثان بذلك,  (ُ)
(ُ/ْٗ.) 
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كىي كلُّها من كتاب "العلل" البن  -الدكتور إبراىيم البلحم إىل أمثلةو من تطبيقات النػٌُّقاد كقد أشار   
بو على ىذا التقرير, ك٩بٌا ينطبق على قضية ٕبثنا, مثاؿ كاحد ٩با كرد ٩با دٌلل  -أيب حاًب, كما أشار ىو

 البن أيب حاًب: (ُ)منها ُب كتاب "العلل"
ٌي, كحرب بن شداد عن ٰبٓب, عن أيب     "سألت أيب عن حديث ركاه شيباف, كموسى بن خلف العىمًٌ

, عن النيب  , عن أيب سعيد ا٣بدرمًٌ رجلْب من بِب لًػحياف ُب بعث, , أنَّوي بعث سعيد موىل ا٤بهرمًٌ
 كقاؿ: "األجر بينكما".

... كركاه ا٥بًقل عن األكزاعٌي, عن ٰبٓب بن أيب كثّب: أٌف النيبَّ      بعثى
قلت أليب: أيهما أصحُّ؟ قاؿ: ٝبيعان صحيحْب )كذا(, ىذا قصَّر, كأكلئك جوَّدكا, قلت: فهو    

 ٧بفوظ؟ قاؿ: نعم".
 أكثر من رجل, كىو منطبقه على تعريف ا٢باكم للمعضل.  ؿ هللا فهاىنا بْب ا٤برًسل كرسو    
 أو ترجُّح الوجو ادلوصوؿ., وىذا مشروط بتكافؤ الوجهُت يف الصحَّة عن ادلدار ادلختَلف عليو   
: ُب رجوع ا٢بديث ا٤بعضل صحيحان على القسم الثاين من -الذم أيشّب إليو فيما سبق -كالتذييل   

ه من ا٤بثاؿ الذم استشهد بو ا٢باكم على تقعيده للنوع "الثاين من النوع األكؿ عند ا٢ب اكم, كذلك بْبًٌ
 الراكم من أتباع التابعْب, فبل يركيو عن أحد, كيوقفو فبل يذكره عن رسوؿ هللا  يعضلو: أف ادلعضل

الذم "قد  ميتًَّصبلن..." كمٌثل لو اب٢بديثْب, كاثنيهما معضبلن, ٍب يوجد ذلك الكبلـ عن رسوؿ هللا 
ذا قاؿ ا٢باكم كقد ". ىكأعضلو األعمش, كىو عن الشعيب متصل مسنده ٨برَّجه ُب الصحيح ٤بسلم

صدؽ, فهو متصل مسند ُب "صحيح اإلماـ مسلم" لكن ذلك مل يشفع لو )ا٠بان( فيخرجو عن اسم 
باحث االختبلؼ , فإنَّو إف اقتضى األمر ٕبثو فييبحىثي ُب م(حكمان )اإلعضاؿ, كقد كرد دكف سقط! كال 

فمجيء ا٢بديث من , كإال فلييَبؾ األمر ١ببللة اإلماـ مسلم كىيبة الصحيح كيصحَّح, (ِ)أك علم العلل
كجو آخر مسند متصل مل ييذًىب عنو اسم اإلعضاؿ, بل إفَّ ىذا اجمليء ىو الذم أكسبىوي ذاؾ االسمى, 

والن صحيحان كآخرى مردكدان؟! كأقوؿ ىنا إفَّ معل بقسمة ا٤بعلوؿ: يقاؿ ىنا ما قيل ُب اصطبلح ا٣بليليي فػى أى 
ُـّ, كإمَّا أف  مردَّ األمر ُب األسانيد ا٤بتخالفة إىل قواعد علم العلل, فإمَّا أف يَبجَّح الوجو الناقص كيبطل التا

                                                           
 كتاب العللوالن, كما ُب تعليق ٧بقًقي , كحسْب ا٤بعٌلم, بو موص(, كاألكزاعٌي متابىعه عن ٰبٓب بن أيب كثّب من ًقبىل علٌي بن ا٤ببارؾَٖٗ) (ُ)
(ّ/ِْٓ.) 
 قد ٕبثو كذلك ابن عمَّار الشهيد, كسيأٌب إف شاء هللا تعاىل. (ِ)
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الوجهاف فحينئذو ٲبكن القوؿ بدخوؿ الناقص منهما ُب التاـ, كأف األكؿ قصَّر حْب جوَّد الثاين,  يتكافأى 
ُـّ كيرد الناقص من كجوو ضعيف فهذا ٧بلُّ نظر, كأمري عدًٌٮبا كاحدان أمره قريب. كهللا مٌ كإ ا أف يصحَّ التا

 تعاىل أعلم.
 

 الثالفرع الث
 اقًتاف اإلعضاؿ ابلنكارة والبطالف 

كأمره آخر ىهنا: كىو ٝبعيهيم بْب الوصف ابإلعضاؿ كالنكارة أك البطبلف, كىذا أمره مل أره ُب كصفهم 
 كمن أمثلتو:  اسيل كا٤بقاطيع!للمر 
 قوؿ ا١بوزجاين:   
كاف يتبع   :فقاؿ ,كقد سألت عنو دمحم بن ا٤ببارؾ الصورم ,ونكر حديثى ني  ا قدٲبان نَّ قد كي  :"عمرك بن كاقد   

 .(ُ)مناكّب" و معضلةه أحاديثي  !كما أدرم ما قاؿ الصورم .ككاف صدكقان  ,السلطاف
 كقوؿ ابن حباف:   
مات سنة  , لبِب أميةموىلن  ,من أىل ا١بزيرة ,كنيتو أبو سعيد  ,هللا بن الضحاؾ البابلٍبٰبٓب بن عبد "   

ركل عنو العراقيوف كأىل  ,كاألكزاعي ,يركم عن صفواف بن عمرك ,افككاف ينزؿ حرَّ  ,ٜباين عشرة كمائتْب
كاف   )كذا( ن٩بٌ  ,كلكنو أيٌب عن الثقات أبشياء معضبلت ,دفع عن السماعال يي  ,ا٣بطأ كاف كثّبى   ,بلده

 .(ِ)"... و ا٤بناكّبي ٤با شاب أحاديثى  ,حٌب ذىب حبلكتو عن القلوب ,فيها مي هً يى 

 

 
                                                           

كقولو: )ما أدرم ما قاؿ الصورم( يعِب بو قولو: "صدكؽ",  (.َُّ( كمن بعًده )َِٗ(, كمن قبلو )ِٕٗ) أحواؿ الرجاؿا١بوزجاين,  (ُ)
 ا١بوزجاين رأل أحاديثىو ٖببلؼ أحاديث اىل الصدؽ. كهللا تعاىل أعلم. فإفَّ 

( كتتمَّتيو: "فهو عندم فيما انفرد بو: ساقط االحتجاج, كفيما مل ٱبالف الثقات: معترب بو, كفيما كافق ُِِِ) اجملروحُتابن حباف,  (ِ)
م أفَّ ما مل ٱبالف األثبات ىو ما كافق الثقات؛ ألفَّ ما ٱبالف األثبات ىو: ما ركل من الركاايت الٍب ال  الثقات: ٧بتجّّ بو, كال يتوىم متوىًٌ

, كإف أتى بزايدة اسم ُب اإلسناد, أك إسقاط مثلو, ٩بَّا ىو ٧بتمىل ُب اإلسناد, كأما ما كافق الثقات فهو: أصوؿ ٥با من حديث رسوؿ هللا 
لى حسب ما أتوا بو عن شيخو, كما انفرد من الركاايت فهو زايدة ما يركم عن شيخ ٠بع منو ٝباعة من الثقات, فاف أتى ابلشيء ع

 األلفاظ الٍب يركيها عن الثقات, أك اتياف أصل بطريق صحيح, فهذا غّب مقبوؿ منو؛ ٤با ذكران من سوء حفظو ككثرة خطئو".
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 ادلسألة الثانية
 ت على الدرجة النهائية لراويهاأثر رواية ادلعضال 

ن أفَّ كثّبان مبيَّنوا , ك لدراسة منهج األئمة ُب نقد الركاة طائفةه من أىل العلم ضتعرَّ قلتي إنَّو قد    
هتم, كمقارنتها ٗبركايت  -خاٌصة منهم كالذين مل يدركوىم -أحكامهم على الركاة مبنيَّة على سرب مركايَّ

قاؿ ابن عدم ُب كقد صرَّح بعضي األئمة بذلك, ف ,, ٍبَّ اعتبارىا ٗبدارات أعلى...الثقات من أقراَّنم
 :(ُ)مقدًٌمة "الكامل"

 يضعَّف من أجًلو, أك يىلحىقيوي بركايتو لو اسمي الضَّعف". "... كذاكر لكلًٌ رجلو منهم ٩بَّا ركاه ما   
كيرًد ُب مثاين نصوص األئمة ُب نقد أحاديث خاصة, التعرُّض ٢باؿ ركاهتا, كالنص أك اإلٲباء إىل كوَّنم  

, كمن ذلك قوؿ أيب حاًب حْب سألىو (ِ)على الوجو ا٣بطأ -أك ٥با كألمثا٥با -قد ضعفوا بسبب ركايتهم ٥با
عن حديث ركاه دمحم بن معاكية عن ليث )بن سعد(, عن يزيد بن أيب حبيب, عن أيب ا٣بّب )مرثد ابنيو 

قاؿ: " من أسلم على يديو رجل من أىل  بن عبد هللا اليزين(, عن عقبة بن عامر, عن النيب 
 الكتاب, كاف كمن أعتقى رقبةن". فقاؿ:

ركل عن خالد بن أيب عمراف, قولىو. "ىذا حديث ليس لو أصل من حديث يزيد بن أيب حبيب؛ ي   
ا تكلَّموا ُب دمحم بن معاكية ُب ىذا ا٢بديث كغّبه  .(ّ)"كإ٭بَّ

أك أف , (ْ))مقطوع( كىذا نصّّ من أيب حاًب على كوف ضعًف الراكم من جرٌاء رفع حديث موقوؼ   
انتيًقدى عليو غّبيه, أك أف  ييذكر ا٢بديثي ُب ترٝبتو على أنٌو من مناكّبه أك غرائبو, كلعلَّو أف ال يكوف قد

عن اإلماـ البخارم مثلو إٲباءن, على عادة اإلماـ البخارم ُب  دي رً يى ىذا ك يكوف شاىدان ألمثالو ٩بٌا ركل, 
 االجتزاء ابإلشارة عن التصريح:

حدثنا دمحم بن عمرك  :افالطحَّ  )كذا( ٠بع خالد ,كاف ببغداد  :"إ٠باعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي   
حدثنا موسى بن  ".ابأكَّ  الٌ إال ٰبافظ على الضحى " :قاؿ ,-وي عى فػى رى  -عن أيب ىريرة ,أيب سلمة عن

 :قاؿ أبو عبد هللا .ناككذلك كاف يقوؿ أصحابي  .وقولَ  ,عن أيب سلمة ,ثنا ٞباد عن دمحم :قاؿ ,إ٠باعيل
                                                           

(ُ) (ُ/ْٖ.) 
 كلذلك أسباب كضوابط ليس ىذا البحث موضعان للتعرُّض ٥با. (ِ)
 (.َُٖٗ) كتاب العلل, ابن ايب حاًب (ّ)
 (.ُِٔٔ) تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين, . ُِٗبقة ا٣بامسة, كقد توُب سنة فخالد بن أيب عمراف من الط (ْ)
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! ككثّبان ما يقوؿ (لا٤بعض)ليس لكن ك  , نسبيَّان, أعلم!)كىو الصحيح( .(ُ)كىو الصحيح" ,كىذا أشبو
 . ك٫بوىا.(ِ)ماـ البخارم ُب أمثاؿ ذلك: "ال ييتابع عليو"اإل
فوركده ُب أحكاـ األئمة النػٌُّقاد ظاىر,  كفيما ٱبتصُّ بلفظ )ا٤بعضل( ٙبديدان كا١برح بركاية ا٤بعضبلت,   

ـي  -إمَّا مطلقان دكف اإلشارة إىل نوع اإلعضاؿ ديد نوعو, كالنصًٌ عليو , أك بتح-من حيثي القلبي أك اإلٛبا
ستأٌب اإلشارة إليو ُب َّناية ىذه ا٤بسألة حاؿى إطبلؽ لفظ اإلعضاؿ على مرتكبو بذكر بعض معاضيلو؛ ك 

 إف شاء هللا.
بقيى أف يقاؿ: إفَّ ا٤بنهجى ا٤بػيطَّرًدى عند أئمة ا١برح كالتعديل, ىو: ا١برح بوصل ا٤برسبلت, بشرط أف    

, فإف كاف ثبتان  (ّ)كثرةن أك فيحشان بوصل مرسبلت مشهورة عن مشاىّب  تملويغلب ذلك على الراكم فبل ٰب
 .(ْ)عينو , كإف أثَّر ُب ا٢بديث الذم اخطأ فيوكثّب ا٢بديث مل يؤثًٌر فيو ذلك

كمن تتبُّعي لتطبيقات النُّقاد لتوظيف قضااي االتصاؿ كاالنقطاع, كمصطلح ا٤بعضل ُب مسائل ا١برح,    
أقساـ, كىي فركعها,  أربعةى لنظر ُب ىذه ا٤بسألة ىذا البحث, تسٌُب يل تقسيم نواحي ا ٩بٌا يتعلَّق ٗبوضوع

 للقارئ تعلُّقى بعًضها ببعض, كىي: -إف شاء هللا -كسيظهر
 (ٓ)ركاية الوجو التاٌـً ُب مقابلة انقصو راجحب: ا١برح الفرع األّوؿ
 طةو ميسقىطة: إقامة العذر ٤بن ثبت توثيقو ابحتماؿ كجود كاسالفرع الثاين

 , أك صينعها-على تعريف ا٢باكم -استغراب ا٢باجة إىل )تعمُّد( ركاية ا٤بعضبلت: الفرع الثالث
عن األثبات أشٌد ُب الطعن من ركايتها  -عند ا٢باكم كغّبه -: ظهور كوف ركاية ا٤بعضىبلتالفرع الرابع

 .عن غّبىم
 
 
 

                                                           
 (.ِٖٔ/ِكينظىر ) ,(ّٔٔ/ُ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ُ)
 (.ِٗ/ِ) ا٤بصدر السابق (ِ)
(: "زكراي بن ٰبٓب أبو ٰبٓب الوقار: مصرم يضع ا٢بديث ُِٓ/ّكُب ) (,ََّ, ُِْ/ُ) الكاملابن عدم, ينظر على سبيل ا٤بثاؿ:  (ّ)

 (.ُّْ/ٓك ِّٗك ّٕ/ْكيوصلها", كُب )
 (.َِٖ/ّ) لكاملا عند ابن عدم ُباء ُب ترٝبة أيب داكد الطيالسي كما ج  (ْ)
 كصل ا٤برسبلت, كرفع ا٤بوقوفات. (ٓ)
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 الفرع األّوؿ
 اجلرح بوصل ادلرسالت ورفع ادلوقوفات 

األمر الذم يظهر من النظر ُب عبارات النقَّاد كتعاملهم مع أصناؼ الركاة من ا٤بقصرين ُب األسانيد    
على الراكم إذا كثير  -الراجح انقطاعيها -ا٤بتصلة, كالواصلْب لؤلسانيد ا٤بنقطعة= أتثّب كصل ا٤بنقطعات

ممَّن كصف ف ,قات أىلوكثً  التقصّب كاف ٠بةن لبعض أئمة ا٢بديث فٌ منو ٖببلؼ التقصّب, بل إ ذلك
ر )من الثالثة(, مً ػيجٍ عيم بن عبد هللا ا٤ب(, كني َُُ: دمحم بن سّبين )تاألسانيد كالتقصّب فيها ابلنقص من

( كشعبة بن ُٓٓداـ )تسعر بن كً كمً  ,(َُٓكعبد هللا بن عوف )ت ,(ُُّ)ت وب السختياينٌ كأيٌ 
(, كٞبٌاد ُٕٗكمالك بن أنس )ت, (ُ)(ُٕٔتكأبو ىبلؿ الراسيب= دمحم بن سليم )( َُٔاج )تا٢بجٌ 

  .(ِ)(ُٖٗ( كسفياف بن عيينة )تُٕٗبن زيد )ت

 :(ُٕٔبن كيكلدم )ت (ّ)أبو سعيد خليل ,كُب ىذا ا٤بعُب يقوؿ العبلئي   
اظ ُب ؾ غّبىه من ا٢بفٌ رى "األمر السادس: أف ينظر إىل ىذا الذم أرسل ا٢بديث, فإف كاف إذا شى    

اظ, فإف كانت ه من ا٢بفٌ كاف ٱبالف غّبى   فظو, كإفٍ ذلك على حً  و, دؿَّ ٱبالفٍ حديث كافقو فيو كمل 
كاف يف ىذا دليل على ا٤بخالفة ابلنقصاف, إما بنقصاف شيء من متنو, أك بنقصاف رفعو, أك إبرسالو= 

 , كما كاف يفعلو اإلماـ مالك رٞبو هللا كثّبان. حفظو وربريو
فيو ا٬بفض. يشّب إىل  وا ُب ا٢بديث ارتفعوا, كمالك إذا شكٌ شكُّ قاؿ الشافعي رٞبو هللا: الناس إذا    

 .(ْ)ىذا ا٤بعُب"
 -إمَّا بوجو جزئي الراكم, حديثعلى  الرفع كالوصل على كجو ا٤بخالفةأٌما الصنف الثاين كىو أتثّب ك    

ْب قوؿ ٰبٓب بن مع فمنو ,-على حديثو أٝبع -أك كليٌ  ,-حاؿ االختبلؼ كا٤بوازنة ُب حديث بعينو

                                                           
( فقاؿ: " ككاف أبو ىبلؿ كثّبا ما يتوقَّى رفع ُِْْ) العللالدارقطِب ُب ذلك  استدركتو على الدكتور علي الصيَّاح, كقد نصَّ على (ُ)

 ا٢بديث".
 .الثقات الذين تعمَّدوا وقف ادلرفوع أو إرساؿ ادلوصوؿ, علي بن عبد هللا ,الصياح :ينظر (ِ)
 ده: كقع ُب طبعة الشيخ ٞبدم السلفي: "بن خليل", كىو خطأ, كصورتو كاضحة ُب ا٤بخطوطة ا٤بعتمدة عن (ّ)

 
 (.ْْ)ص جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيلالعبلئي,  (ْ)
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( ُب عبد هللا بن مسلم بن ىرمز : "عبد هللا بن مسلم بن ىرمز ضعيف, ليس حديثو عندىم ِّّ)ت
 .(ُ)بشيء, كاف يرفعي أشياءى ال تيرفع"

 فيما ركاه عنو أبو طالب قاؿ:  ,كقوؿ اإلماـ أٞبد ُب ٦بالد بن أيب راشد   
منكران ال يرفعو الناس, كقد احتملو ليس بشيء؛ يرفع حديثان  :فقاؿ ,"سألت أٞبد بن حنبل عن ٦بالد   

 .(ِ)الناس"
قاؿ: "سألت أٞبد بن حنبل عن عطاء بن  -فيما ركاه عنو أبو طالب -كقولو ُب عطاء بن السائب   

السائب, قاؿ: من ٠بع منو قدٲبان, كاف صحيحان, كمن ٠بع منو حديث )كذا( مل يكن بشيء, ٠بع منو 
بن عاصم, فكاف  كعليٌ  ,كإ٠باعيل ,كخالد بن عبد هللا ,: جريركسفياف, ك٠بع حديثان  ,قدٲبان مثل: شعبة

 .(ْ)أشياء مل يكن يرفعها قبل ذلك" (ّ)يرفع عن سعيد )بن جبّب(
 ( فيما حكاه عنو الربذعي إذ قاؿ: ِْٔكقوؿ أيب رزعة عبيد هللا بن عبد الكرًن الرازم )ت   
الرٞبن أشبو, كحارثة كاه, كعبد الرٞبن أيضان  حارثة كعبد الرٞبن ابنا أيب الرجاؿ؟ فقاؿ: عبد :"قلت   

 .(ٓ)يرفع أشياء ال يرفعها غّبه"
 كأيضان:     
َّنى عن إخصاء  "قلت أليب زرعة: حديث عبد هللا بن انفع عن أبيو, عن ابن عمر, أفَّ النيب    

كٝباعة عن ا٣بيل. فقاؿ: ىذا ركاه أيوب كمالك كعبد هللا كبرد بن سناف كدمحم بن إسحاؽ كا٤بعمرم 
 انفع, عن ابن عمر فقط. كٗبثل ىذا يستدؿ على الرجل, إذا ركل مثل ىذا كأسنده رجل كاحد, يعِب أفٌ 

 .(ٔ)عفو"على سوء حفظو كضى  عبد هللا بن انفع ُب رفعو ىذا ا٢بديث يستدؿُّ 

                                                           
 (.ُٕٓ/ْ) الكاملابن عدم,  (ُ)
(, ِّ/ٔ) ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿالذىيب ُب (. كلفظ َِٖٓ) الضعفاء وادلًتوكُت, ابن ا١بوزم (, كِِْ/ٔ) ا٤بصدر السابق (ِ)

 "قاؿ أٞبد بن حنبل: ليس بشيء, يرفع أحاديث موقوفة"!(: ُٔ/ٓ) لساف ادليزاف عند ابن حجر ُب -بنحوه -كعنو
 (.َٗ/َِ) هتذيب الكماؿا٤بزم,  (ّ)
 (.ِّٔ/ٓ) الكاملابن عدم,  (ْ)
 (.ِِْ)ص سؤاالت الربذعيأبو زرعة الرازم,  (ٓ)
 (.ْٗٔ-ّٗٔ)ص ا٤بصدر السابق (ٔ)
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, (ُ)عبد هللا بن جيدعافبن زيد بن  عليًٌ مثل:  ككذلك ما جاء من كصف بعض الركاة ابلرٌفٌاعْب   
, ككلهم قد كصفهم شعبة هبذا (ْ)بن اثبت , كعدمًٌ (ّ), كيزيد بن أيب زايد(ِ)كإبراىيم بن مسلم ا٥بجرم

و ما جاء عن نكم .(ٓ)سفياف بن عيينة بذلك , فقد كصفوالوصف, عدا إبراىيم بن مسلم ا٥بجرم
العيقىيلي

(ٔ). 
  .(ٖ)ابن عدمك  ,(ٕ): فما جاء عن ابن حبافكأمَّا أكثر ذلك   
, كمنهم من (ٗ)عمدان, مثل خالد بن القاسم ا٤بدائِب -أعِب كصل ا٤براسيل -كمنهم من كاف يفعل ذلك   

, مثل إبراىيم بن ا٢بكم بن أابف الصنعاين  .(َُ)ىو قريب من ذلك حٌب استحقَّ الَبؾى
عضل سبب ا١برح الشديد لراكم ا٤بعضبلت, كالرد العنيف للحديث ا٤ب كىذا األمر يقودان إىل تعرُّؼ   

فا١برح كالرد يكوانف إبدراؾ الوىم ككجود ا٣بلل,  ,(ُُ)بل كعند ا٢باكم نفسو عند من تقدَّـ ا٢باكم,
ا يظهر ُب عكس صورة تعريف ا٢باكم, كىي صورة إطالؽ َمن أهنا  ىذا البحث زعمما ي :كذلك إ٭بَّ

                                                           
 (.ِٖٕٔقب ا٢بديث )(  عْٔ/ٓ) = السننامعاجل, الَبمذم ( كِٕٓ/ٔ) التاريخ الكبَتالبخارم,  (ُ)
لو   كذلك أنَّو كاف مبعثىران غّب متحفًٌظ, قاؿ سفياف بن عيينة: "أتيت إبراىيم ا٥بجرٌم فدفع ايل عاٌمة حديًثو, فرًٞبتي الشيخى! فأصلحتي  (ِ)

عيينة بكونو (. ككصفىو ابن ُِِ/ُ) الكاملذكره ابن عدم ُب , كىذا عن عمر". كتابىو, فقلت: ىذا عن عبد هللا, كىذا عن النيب 
 . نشرة خليل منصور( ٔٓ/ّ) ادلعرفة والتاريخُب ىو عند الفسوم كما   -رفٌاعان, كنصحو بَبؾ ذلك ُب أحاديث, فقاؿ

 (.ِٓٔ/ٗ) اجلرح والتعديلابن أيب حاًب,  (ّ)
 (.ِّٕ/ّ) الضعفاء, لعقيليا (ْ)
جىرمُّ رفٌاعان, ككاف يرفعي عاٌمة ىذه األحاديث, فلٌما حٌدث (, كنصُّو عن ا٢بميدم قاؿ: "قاؿ سفياف: كاف ا٥بى ٓٔ/ُ) ا٤بصدر السابق (ٓ)

ىو عند ابن ٕبديث: "أف يعبد األصناـ" قلت: أمَّا ىذا, فنعم! كقلت لو: ال ترفٍع تلك األحاديث". كقاؿ اإلماـ أٞبد إنَّو رفاع أيضان, كما 
 (.ُّْ/ُ) هتذيب التهذيبُب حجر العسقبلين 

 غّبىا.( ك ُِّ/ِ) ا٤بصدر السابق (ٔ)
 ُُْٓك ُُِّك َُْٔك ََُٖك ََُْك ٔٔٗك ِٕٗك ٖٕٖك ِٖٔك ّٗٔك ُِٓك ُُٓ) اجملروحُتابن حباف,  (ٕ)
 ( كغّبىم.ُُٖٔك
 ( كغّبىا.ِّٗك ْْٖك ِْٖك ّْٕك ْْْك ك ِٕ) الكاملابن عدم,  (ٖ)
 (.َُْ) كتاب العلل ,ابن أيب حاًب (ٗ)
(11)

ا٢بكم غّب ىذه األحاديث عن أبيو, كببلؤه ٩با ذكركه: أنَّو كاف يوصل ا٤براسيل  (: "كإلبراىيم بنِِْ/ُ) الكاملُب عند ابن عدم  
 عن أبيو, كعاٌمةي ما يركيو ال يتابىع عليو".

(11)
ُب تراجم: عثماف بن فايد, كعبد العزيز بن أابف, كعبد ا٣بالق بن زيد بن كاقد الدًٌمشقي, كعيسى بن  ادلدخل إىل الّصحيحُب كتاب  

كدمحم بن أيب قيس )ا٤بصلوب(, كدمحم بن عبد الرٞبن البيلمايٌن, كدمحم بن ا٢بسن بن زابلة ا٤بخزكمٌي, كنوح بن ذكواف, كعٌباد  ميموف العطار,
 , كقد مرَّ شيء منها.بن كثّب الكاىلٌي الثقفٌي, كالعٌباس بن الوليد بن بٌكار, كمهدٌم بن ىبلؿ
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جرح و ذلك من إطبلقات أك ٫ب ,م, أك كونو كثّب الوىمهً , فالوىم ككوف الراكم يى للمعضل تقدَّـ احلاكمَ 
= أقرب إىل ردِّ األحاديثكٮبان أك خطأن أك حٌب ابطبلن من إطبلقات  ا٤بعْبَّ  , ككوف ا٢بديثلراويا

, فكيف إذا كاف -بغلبة االستعماؿ بقطع النظر عن أيًٌهما الراجح-ا٤بوصوؿ من ا٤برسل بسقوط راكو 
كجود ٨بالفةو  ككيف إذا كقع كافىقى ذلك, قوؼا٤بو  منا٤برفوع إىل  -كذلك  -براكيْب كمع التوايل! كأقرب

مع تكرار التنبيو إىل أنَّو مل يكن من عادة النػٌُّقاد ا١برح الشديد بركاية راجحةو ابلنقص من ا٢بديث, 
م مل يكونوا يطلقوف ا١برح على من يفعل ذلك إيهامان كتدليسان ا٤برسبلت بيٌػنىًة اإلرساؿ,  كهللا تعاىل  .بل إَّنَّ

 أعلم.

 الثاينالفرع 
 إقامة العذر دلن ثبت توثيقو ابحتماؿ وجود واسطٍة ُمسَقطة 

كمن االختبلؼ ا٤بػيثار بْب إطبلؽ النػٌُّقاد ا١برحى بركاية ا٤بعضىبلت, كتعريف ا٢باكم الذم قصىر اإلعضاؿ    
 :على مباحث السَّقط= يرًد ىهنا إشكاؿ؛ بكوف مؤٌداه أفَّ موًجبى طعًن األئمة ُب أكلئك الركاة ىو

ذا اإلشكاؿ يقود كى (ُ)!اإلرساؿ )اإلعضاؿ عند ا٢باكم(, كىو ما مل أره عند أحدو ٩بٌن تكلَّم ُب الرجاؿ
, فعند سحب تطبيقات النٌقاد ُب ا١برح بركاية ا٤بعضبلت على تعريف ا٢باكم لئلعضاؿ إىل ما ىو أكرب

ل ا٢باكم لبعض أنواع ا٤بعضل ابلسقط, يؤدًٌم ذلك إىل الطعن ُب اإلماـ مالك بركاية ا٤بعضبلت؛ فقد مثَّ 
كال ريب أفَّ , (ِ)(ُٔٗبا ركاه اإلماـ مالك ببلغان ُب "ا٤بوطٌأ", كعدد ببلغات اإلماـ مالك ُب "ا٤بوطٌأ" )

 ُب الراكم. ركاية ا٤بعضبلت )ابالنقطاع( جىرحان للجرح إذا عيدٍَّت  منها قدران كافيان 
 موًجبان للطعًن فيو! (ّ)كٙبرًٌيوفعادى ما كاف دليبلن على حفًظ اإلماـ مالكو    
كىذا اإللزاـ ٯبرم على خبلؼ عمل أئمة النَّقد, فإفَّ ٧بىصَّلىوي أٍف يكوف مستند ا١برح: إسقاط    

احتماؿ  -كخاصَّةن ُب أحاديث الثقات الٍب تيستنكر أك تيستىغرىب -الوسائط, ُب حْب كاف عملي األئمة
كىم بذلك يقيموف العذر ألكلئك الركاة, كسواء صرَّحوا إسقاط كاسطة ضعيفة, ٢بمل العهدة عليها, 

                                                           
َـّ العلماءي مىن أرسل ا٢بديث, كذٌموا من دٌلسو".( ط/ا٤بكتبة الّٕٓ)ص الكفايةقاؿ ا٣بطيب ُب  بل (ُ)  علمية:"... ك٥بذا ا٤بعُب مل يىذي
(: ِّٓ) ادلوطأ جاء عن اإلماـ مالك ُب, كما -فيما يظهر -طةو كاحدةو (, كمنها ما ىو بسقوط كاسُُٔ/ِْ) التمهيدابن عبد الرب,  (ِ)

 د هللا بن عبد هللا يتنٌفل ُب السفر فبل ينكر عليو".أٌف عبد هللا بن عمر كاف يرل ابنو عبي انفع"قاؿ: بلغِب عن 
 كما مرَّ ُب قوؿ العبلئي.  (ّ)
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غّب مدلًٌس لندرة كقوع ذلك الفعل منو= أك كوف إسقاطها  بكوف إسقاطها تدليسان ككوف فاعلو مدلًٌسان أك
ا ؛إرساالن  ـي من تعريف ا٢باكم ٔبٍعًل الركاية (ُ)لقرائنى منصوبة ُب الركاية أك فيما حو٥بى ؛ كىذا ٖببلؼ ما يلزى

  قاط الوسائط جرحان كليس عذران دافعان للجرح. كهللا تعاىل أعلم.إبس
 : (ِِٗأبو عثماف سعيد بن عمرك )ت ,قاؿ الربذعي   
كىشاـ عند غّب  ,أتقنت ذلك عن أيب زرعة .ىشاـ بن سعد كاىي ا٢بديث :"ك٠بعت أاب زرعة يقوؿ   

و من ذلك أنَّ  ؛كبّبان   فوجدت ُب حديثو كٮبان  ,/ فيما قاؿ أبو زرعةرتي فتفكَّ  ,من ىذا الوزف أيب زرعة أجلُّ 
كقد ركل أصحاب  ,واقع ُب رمضافػي ُب قصة ا٤ب ,عن أيب ىريرة ,ث عن الزىرم عن أيب سلمةحدَّ 

ث بو كقد حدَّ  ,/ كليس من حديث أيب سلمة,عن الزىرم عن ٞبيد بن عبد الرٞبن -قاطبةن  -الزىرم
 .(ِ)"(عن أيب سلمة) :َب على ىشاـ ُب قولوو أراد السَّ كأنَّ   ,عن أيب ىريرة ,عن الزىرم ,ككيع عن ىشاـ

كإذا مل ييسقط الواسطة فإنَّو يشّب إىل كجودىا إببداؿ صيغة شيخو الصرٰبة الٍب يراه قد كًىمى فيها,    
 :قاؿ أبو زرعةبصيغة ٧بتملة ٙبتمل كجود كاسطةو ميسقىطةو, 

. فقاؿ:  "سألتي أٞبدى بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيبايٌن,    عن إبراىيم, قاؿ: ٠بعتي ابنى عٌباسو
: )عن( فقد خٌلصتيو  , كلكٍن إذا قلتي : إفَّ أسباطى ىكذا يقوؿ! فقاؿ: قد علمتي عن ابن عباس. فقلتي

 .(ّ)كخٌلصتي نفسي. أك ٫بو ىذا ا٤بعُب"
مو, كسياؽ ن تقدَّ ظهور الفرؽ بْب اصطبلح ا٢باكم كاصطبلح مى  :معلـو كىوكلعلو مع التنبيو إىل أمرو    

, كىو أمره عاضده لنتائج البحث كليس غرضان أصيبلن فيو. فاقتضى ذلك  ىذا الفرؽ من ابب سياؽ اللواـز
 التنبيوي.

 
 

                                                           
 (, ُب مبحث: "تعليل اإلسناد بتدليس غّب مدلًٌس". ّٕٓ-ّٗٔ)ص االتصاؿ واالنقطاع, ينظر البلحم (ُ)
 إلرشاد يف معرفة علماء احلديثا أيب زرعة, ففي (. كقد نيسبى النصُّ إىلّّٗ-ُّٗ)ص سؤاالت الربذعيأبو زرعة الرازم,  (ِ)
 ( ُب ترٝبتو ىشاـ بن سعد ا٤بدين:ّْٓ/ُ)

 ابن الصالحمقدمة النكت على ". ككذلك ُب أراد وكيع رمحو هللا السًت على ىشاـ فاسَقَط أاب سلمة"... قاؿ أبو زرعة الرازٌم:    
 (. فاهلل أعلم. ّٕ/ُُ) هتذيب التهذيب(, كٕٗٔ/ِ)
 (.ٖٕٔ)ص ا٤بصدر السابق (ّ)
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 لثالثالفرع ا
 , أو ُصنعها-على تعريف احلاكم -استغراب احلاجة إىل )تعمُّد( رواية ادلعضالت 

, أك عن (ُ)كم بركاية ا٤بعضبلت عن األثباتيرل الناظر ُب بعض إطبلقات ا١بارحْب: الطعن ُب الرا   
و امي , ٩بٌا يظهر منو قصد اإلمعاف ُب ٘برًن من ىذا كصفيو, بل إفَّ من ىذه اإلطبلقات: اهتًٌ (ِ)الثًٌقات

؛ كىذا األمري غّب مألوؼ ُب قضااي السقط ُب اإلسناد, كغّب جارو (ْ)نعها, أك صي (ّ)بتعمُّد ا٤بعضبلت
م يعمدكف إىل سبلسل إسناد نظيفة موصولة مشهورة, فّبيكًٌبوف ٥با ما أرادكا  مْب, إالعلى عادة ا٤بتٌػهى  ُب أَّنَّ

تعِبًٌ ألخذ مقاطيع, من ا٤بتوف, إذ الغاية تركيج البضاعة عند طبٌلب اإلسناد, فما الذم يدفعهم إىل ال
 كاحدةن  سطةن السقط فيها كايكوف فيها أكثر من كاسطة, كىم يصدفوف عن كتابة ا٤براسيل الٍب  طي السقٍ 

ا٤بنقطع, ٍب  عي دى ن يكتب اإلسناد كيى أبو عبد هللا ٩بَّ  يلَّ إنقل ا٣بطيب قوؿ ا٤بيموين: "تعجب كما   غالبان؟!
ا كاف ا٤بنقطع أقول إسنادان أك أكثر. قلت بيًٌٍنوي يل كيف؟ قاؿ: يكتب اإلسناد مٌتصبلن كىو قاؿ: كرٗبٌ 

عو ٍب ييسنده, كقد كتبو ىو على أنَّو متَّصل, كىو يزعم ضعيف, كيكوف ا٤بنقطع أقول إسنادان منو, كىو يرف
يعِب  -, معناه لو كتب اإلسنادين ٝبيعان عرؼ ا٤بتَّصل من ا٤بنقطعأنَّو ال يكتيب إاٌل ما جاء عن النيب 

  .(ٓ)"-ضعف ذا, كقوَّة ذا

 الفرع الرابع
طعن من روايتها عن عن األثبات أشّد يف ال -عند احلاكم وغَته -ظهور كوف رواية ادلعَضالت 

 غَتىم

كمن اللواـز الٍب يلـز منها إثبات انقبلب داللة ا٤بعضل على ا٢باكم: ما جاء ُب تطبيقاتو كتطبيقات    
, كا٤ببلحظ ُب تصرُّفات (ٔ)األثبات خاصَّةمن سبقو من األئمة بتشديد النكّب على ركاية ا٤بعضبلت عن 

                                                           
 (.ُٗٔ) ادلدخل إىل الصحيحا٢باكم, ( كغّبىا, ك ّٕٗك ِٔٗك َٖ) اجملروحُتابن حباف,  (ُ)
 (.ُُٖ) ادلدخل إىل الصحيحا٢باكم, ( كغّبىا, ك ّْْك ُُْك ّٗٗ) اجملروحُتابن حباف,  (ِ)
 ( كغّبىا.ٕٖٔك ٖٓٓك ٗٔٔ) اجملروحُتابن حباف,  (ّ)
 (. ُِٕٓك ََُْك ّٓٔ) ا٤بصدر السابق (ْ)
 (.ّٓٗ)ص الكفايةا٣بطيب,  (ٓ)
 ُُٗ/ْك ُّٓك َِٓك َِٕ/ّك ُْٕ/ِكينظر: ), (ِِٕ/ِ) اجلرح والتعديللفرع السابق. كمنو أيضان: ما ُب تنظر حواشي ا (ٔ)
 (.ِّّ/ٕك َِٗك ْٖ/ٔك ِّٔك ِِ/ٓك ُْٓك
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م ال يعنوف بذلك اإلرساؿ عنهم األئمة ُب إطبلؽ ا١برح ابلركاية ابألسانيد ا لنظيفة عن الثقات= أَّنَّ
ا ىو ُب الركاية ا٤بباشرة عنهم, ٌٍب إفَّ ىذا التطبيق يتعارض أصبلن مع تعريف  إبسقاط كاسطةو أك أكثر, إ٭بَّ

 -كما مر ُب ٙبرير التعريف, كُب تطبيقات ا٢باكم ما يوافقو ُب أكثر من موضعا٢باكم ُب حدًٌ منتهاه,  
( ا٤بصلوب يد بن حساف بن قيس األسدم الشاميدمحم بن سع), كمن أغربو قولو ُب ترٝبة -طَّردان منهجان م

 :(ُ)من "ا٤بدخل إىل الصحيح"

كاف يركم   :قتل ُب الزندقة ,الذم يعرؼ اب٤بصلوب ,-من أىل الشاـ -دمحم بن أيب قيس األردين"   
 ".ا٤بعضبلت عن األثبات

اىا سقط فيها رجبلف أك أكثر على  كأمُّ مقاطيعى يركًٌجيها زنديقه     مثلي ىذا على طلبة ا٢بديث؟! أفَبي
 التوايل؟!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(ُ) (ُٔٗ.) 
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 من األئمَّة احلاكمَ  َـ دَّ قَ واستنباط تعريف جامع لتطبيقات َمن تػَ  اخلالصة 

رح بركاية سألة ا١بٗبىنا  نٌوًهلنُّقاد ٩بن تقٌدـ ا٢باكمى, أي ااألئمة كبعد ما تقٌدـ عرضيو من توجيو تطبيقات    
كظاىره ا٤بعضبلت, فإفَّ أمرى عدًٌىا من مقتًضيات ا١برح كموًجباتو أمره ظاىر من مطالعة كتب اجملركحْب, 
كالذم  أيضان شٌدة ا١برح هبا, من السياؽ نفسو, ك٩بٌا يقارَّنا من أكصاؼ, كمن حاؿ ا٤بغموز هبا أيضان,

  -و ُب الناقص من اإلسنادىينا يراه ا٢باكم, ككونى يظهر يل من ىذه الشدَّة أَّنم مل يكونوا يركف ا٤بعضل كم
, كإف كاف ا٢باكم قد (ُ), بل مل أره أيطلقى على مىن عيًرؼى بكثرة اإلرساؿ-كما تقدـ ُب فرع إقامة العذر

 .خىرأكجوو أي نظرايَّن, لكنَّو مثل لو ٗبرسبلت كيصلت من  فىصىلى اإلرساؿ عن اإلعضاؿ
الذين ٥بم نصوص ُب إطبلؽ  ن تقٌدـ ا٢باكمير: إطباؽ النػٌُّقاد ٩بَّ كالذم أرمي إليو من ىذا التقر    

أنواع ككاف ا٢باكم قد قىصىرى  على عكس مفهومو عن اإلعضاؿ؛ فلو كاف األمري اختبلؼى  اإلعضاؿ,
= لوجدان اإلشارة إىل ذلك بشيء من (ِ)تعريف ا٤بعضل على أحد أنواعو ُب إطبلقات أىل ا٢بديث

ا٣بلط بْب أصحاب ا٤بقلوابت تعمُّدان ككٮٍبان,  -بكثرة -ا١برح بركاية ا٤بعضبلت لئبل يلـز من ؛التفصيل
ا مل نر تنبيهان ك٤بػٌ  كلىما عيدَّت الثانية مىنقىبىةن لفاعلها! النقص حْب الشكًٌ ُب الوصل,ك كبْب أىل التحٌرًم 

 .كقد مرَّ شرح ذلكلة. , كأفَّ ا٢باكم قد انقلبت عليو الداللفصل= علمنا أفَّ االصطبلح متًَّحده على ا
كلعلَّ كوف ابن حباف أكثر من ا٤بتقدمْب جرحان بذلك أفَّ ىذا التفسّب للجرح مل يكن معهودان عند       

كما مرَّ ُب   -دكف تسميتو ابإلعضاؿ غالبان  من تقدَّـ إذ مل يكونوا ٧بتاجْب إليو, بل كانوا يشّبكف إشارة
, ٍب احتاج من بعدىم إىل مزيد تفسّب للجرح لكثرة من - حاًباألمثلة التسعة من كتاب "العلل" البن أيب

, ككذلك استغناء ا٤بتقدمْب عن لفظ رابب ا٤بذاىب كأىل الكبلـ ك٫بوىمال يعرؼ مآخذ ىذا الشأف من أ
 اإلعضاؿ بلفظ النكارة, كىو ىو ُب ا٤بفعوؿ كما سيأٌب ٕبثو إف شاء هللا تعاىل. كهللا تعاىل أعلم.

 
 
 
 

                                                           
 من أمثاؿ: ا٢بسن البصرم, كإبراىيم النخعي, كمكحوؿ الشامي, كلتنظر تراٝبيهم. (ُ)
 كمل يشر ا٢باكم نفسو إىل ذلك. (ِ)
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 انفصم انثانث
ِ
َ
ؼذ
َ
ٍ ت

َ
وتذاخم , انتطىر انذاليل نتؼزَف احلاكى ػُذ ي

 املصطهحاخ
 وفيو مباحث ثالثة:

 ادلبحث األوؿ: تتبُّع السياؽ التارخيي للتطور الداليل عند ادلصنِّفُت
 ؿ مآخذ ادلصنِّفُت ودوافع التطوُّرادلبحث الثاين: تلمُّس أصو 

 علـو احلديث اأُلخرىو التداخل بُت تعريف احلاكم للمعضل ادلبحث الثالث: 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 163 

 مدخل

ه من أئمة ا٢بديث    , ٍبَّ مثَّل (ُ)عرَّؼ ا٢باكم ا٤بعضل تعريفان نظرايَّن, كعزا أصلو إىل ابن ا٤بديِب فمن بعدى
ُب تعريف ا٢باكم النظرم, كدراسة  لنظري مرَّ التعريفو أبمثلةن قسمها إىل أنواع, ٙبت كل نوع أقساـ, كقد 

ها عليو, كٙبرُّزىا عن النقض كالتناقض, كبعد ىذا يتجو النظر إىل أمثلتو التطبيقيَّة, كتبْبُّ مدل انطباق
تتم ببياف دراسة التطور الداليل الذم ٢بق تعريف ا٢باكم عند من جاء بعده كاعتمد على تعريفو,  كٱبي

 .تداخل تعريف ا٢باكم مع مصطلحات علـو ا٢بديث األيخرل

القوؿ فيو ُب ىذا ا٤بوضع, كىو ُب اللغة: "ٙبوُّؿه  فأمَّا التطوُّر, فقد كعدتي ُب بداية البحث بتفصيل   
كىو كذلك فيما يرمي إليو ىذا الفصل, فهو يدرس ٙبوُّؿ مصطلح )ا٤بعضل( من  .(ِ)من حاؿو إىل حاؿ"

ه؛ كقد عدَّد د.  ا٢باؿ الٍب كاف عليها ُب تعريف ا٢باكم, إىل ا٢باؿ الٍب صار عليها ُب تعريفات مىن بعدى
, (ّ)كاؿ تطوُّر الٌداللة, كىي: التعميم, كالتخصيص, كالرُّقٌي, كاال٫بطاط, كاالنتقاؿمهدم أسعد عرَّار أش

كيتنازع ٧بتول ىذا الفصل غّب كاحدو من أشكاؿ التطوُّر الداليل؛ كبياف ذلك ُب مدخل الفصل يعدُّ قفزان 
 على نتائجو, فسأيرجئي الكبلـ فيها إىل ختامو. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كإف كاف مل يدًَّع ذلك السند لتقاسيم ا٤بعضل كأنواعو الٍب ذكرىا ٝبيعان! (ُ)
 (.ٗٔٓ/ِ) ادلعجم الوسيط, كآخركفإبراىيم مصطفى,  (ِ)
 (.ُِٖ)ص التطوُّر الداليل, اإلشكاؿ, واألشكاؿ, واألمثاؿعرَّار, مهدم أسعد,  (ّ)
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 املثحث األول

غ انسُاق انتارخيٍ نهتطىر انذاليل
ُّ
ػُذ  نهًؼضم تتث

فني
ِّ
ٍ تال احلاكى املصُ

 
 يف ػهىو احلذَث مم
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 مدخل

تفهُّم مواطن التمايز بْب تعبّبم ا٤بعضل فيما سبق ا٢باكم كما تبله=  إفَّ من أفضل ا٤بسالك ا٤بؤدية إىل   
فإفَّ خطَّ عمرىا ذاؾ يهدينا إىل  تتبع التطور الداليل خبلؿ سّبه التارٱبي بْب مصنَّفات علـو ا٢بديث,
سباب ذاؾ و يدلُّنا كذلك على أمنعرجات االختبلؼ عن تعريف ا٢باكم تغيّبان, أك نقصان كزايدة, كى

من خبلؿ النظر ُب تعليبلت ا٤بصنفْب على ما ذىبوا إليو كأدلَّتهم على ما جنحوا  كبواعثو, التطوُّر كدكاعيو
 إليو.
بنسب ٞبيم, كقد ٘بٌلى  ابدلنهج التارخييفقد يبدك "أفَّ ٕبث ىذه القضيَّة يتَّصل ُب إحدل كجهاتو    

 .(ُ)مات تتبُّعان اترٱبيَّان, مع مبلحظة تطوُّر الداللة كأطوارىا, كاستقراء سّبهتا"ىذا ُب تتبُّع دالالت الكل
أيب عبد هللا ا٢بسْب بن  ,عرَّض ىنا ٤با نيقل عن ا١بورقاينكقبل سياؽ تلك النصوص كتتبع دالالهتا أت   

أشار (, فقد أدرجو بعض من صنَّف ُب علـو ا٢بديث من أىل العلم, ك ّْٓإبراىيم ا٥بمذاين )ت
إىل كوف مفهومو ُب عدًٌ اإلعضاؿ من مباحث السقط, كليس من موارد  -تصرٰبان أك تلميحان  -بسياقو

ال يوحي بشيء من ذلك, كنقلو بتمامو قد يغِب عن التعليق  -اتمَّان  -ا٤بخالفة أك التفرُّد, كنصُّ كبلمو
 عليو, إذ يقوؿ:

 :سبع خصاؿكوف ا٢بديث متعٌراين من "فمٌما ييعرىؼي بو صحيح األحاديث من سقيمها: أف ي   
 : أف ال يكوف الشيخ الذم يركيو ٦بركحان.فاألوَّؿ   
 : أف ال يكوف فوقىو شيخ ٦بهوؿ يبطل ا٢بديث بو.الثاينك   
 : أف ال يكوف ا٢بديث مرسبلن؛ فإفَّ ا٤برسل عندان ال يقوـي بو ا٢بيجَّة.الثالثك   
 فإفَّ ا٤بنقطع عندان أسوأ حاالن من ا٤برسىل. : أف ال يكوف ا٢بديث منقطعان؛الرابعك   
 : أف ال يكوف ا٢بديث معضبلن؛ فإفَّ ا٤بعضل عندان أسوأي حاالن من ا٤بنقطع./اخلامسك   
سى السادسك   

: أف ال يكوف ا٢بديثي مدلَّسان؛ فإفَّ ا٤بدلَّس من األحاديث ٰبتمل أف يكوف قد ديلًٌ
 ا٢بديثي بظهوره. طيلي بٍ راكو ضعيف يػى  كأيسًقطى من إسناده اسمي 

تىجُّ بو.السابعك     : أف ال يكوف ا٢بديث مضطرابن, فإفَّ ا٤بضطًرب ال ٰبي

                                                           
 (.َُٖ)ص التطوُّر الداليل, اإلشكاؿ, واألشكاؿ, واألمثاؿ, عرَّار, مهدم أسعد (ُ)
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لو  فمٌب ما كيًجدى ا٢بديث يىعرل عن ىذه ا٣بصاؿ, فهو صحيح, قىبولو كاجب, العمل بو الزًـ, كالرادُّ    
 .(ُ)آٍب"
, (ِ)" أسوُأ حااًل من ادلنقطع,...ادلعضل عندانفمن نقلى عنو اختصر النقل, كاقتصر على قولو: "   

ككأنَّو قد ساقو ُب ابب ا٤بردكد لسقط ُب إسناده, كىو إ٭با قاؿ ذلك ُب فقرة من سبع فقار, أكجىبى أف 
يىعرل عنها ا٢بديث ليصٌح, ابتدأىا ابلراكم اجملركح, فالشيخ اجملهوؿ... كاختتمها اب٤بضطرب, فهل ُب 

كٰبتمل أف يكوف أراد ما أراد ا٣بطيب,  كاحد ُب ترٝبة كاحدة؟! ذلك انقطاع لتندرج ٝبيعىها ٙبت أصل
 . كهللا تعاىل أعلم.(ّ)من كونو ُب ابب السقط أسوأى من غّبه, فقد جعلو ا٣بطيب أسوأى من ا٤بعضل

 :للتطوُّر الداليل دلصطلح ادلعضلكىذا عرض زمِب     

, فأمَّا ابلعددك ابدلكاف - تعريفيو كليهماُب -دمحم بن عبد هللا أبو عبد هللا: حصر السقط ,ا٢باكم -ُ   
, كما فبأكثر من رجل, كأمَّا العدد بكونو بْب ا٤برًسل كبْب رسوؿ هللا , منتهى اإلسنادا٤بكاف: ففي 
 سبق شرحو. 

 تقييد مكاف السقط, كىو قولو ُب )ا٤بوقوؼ(: بعضً  غّب أيٌنً كجدتي لو قوالن يظهر منو نقض   
الصحابة فإنَّو قلَّ ما ٱبفى على أىل العلم, كشرحيو: أف ييركل ا٢بديثي اىل "فأما ا٤بوقوؼ على    

فإذا بلغ الصحايب قاؿ: إنو كاف يقوؿ كذا ككذا, ككاف يفعل كذا,  إعضاؿ,من غّب إرساؿ كال  الصحايب
, كمل يشَبط (ٓ). فجعل اإلعضاؿ فيما قبلى الصحايب ا٤بوقوؼ حديثو عليو(ْ)ككاف أيمر بكذا ككذا,"

ايتىو من كجو آخر, كما جاء ُب ببلغ اإلماـ مالك, فإفَّ إعضالو كاف فيما قبل الصحايب, ككاف رك 
مذكوران فيو, كعلى ىذا فلعلَّ ذكر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خىرج ٨برج الغالب, فبل  -كىو أبو ىريرة هنع هللا يضر -صحابيُّو

                                                           
 .(ُّ-ُِ/ُ) األابطيل وادلناكَت, والصحاح وادلشاىَتا١بورقاين, أبو عبد هللا ا٢بسْب بن إبراىيم,  (ُ)
-َِ/ِ) حالنكت على مقدمة ابن الصالالزركسي, (, ك ُْٖ/ُ) ادلقنع يف علـو احلديثابن ا٤بلقًٌن, عمر بن علي األنصارم,  (ِ)

( ط/دار الكتب العلميَّة, ُُٔ/ُ) فتح ادلغيثالسخاكم, (, ك ُٖٓ/ِ) النكت على ابن الصالحابن حجر العسقبلين, (, ك ُِ
 كغّبىا.

 فيسٌمونو: ا٤بعضل, كىو أخفض مرتبةن من ا٤برسل". (: "كأمَّا ما ركاه اتبع التابعى عن النيب ُِ)ص الكفايةا٣بطيب,  (ّ)
. د. نشرة ( منُْٕمعظم حسْب, ك)ص نشرة د.( ُٗ)ص لـو احلديثمعرفة عا٢باكم,  (ْ)  أٞبد بن فارس السلـو
بلـ علَّق عليو الدكتور أٞبد بن فارس السلـو أبنَّو يقصد )ا٤بوقوؼ ا٤بوصوؿ(؛ ألنَّو اشَبط عدـ اإلرساؿ أك اإلعضاؿ, كألنَّو سيأٌب ُب ك (ٓ)

 إىل الصحايب.ا٢باكم ذكر نوع من ا٤بوقوفات )مرسلة( قبل الوصوؿ 
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. وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب األحاديث ا٤بسندة أف تركل من كجوو أك أف ييشَبط ُب ا٤بعضل ما قبل رس يكوف لو مفهـو
.  كهللا تعاىل أعلم. آخر متَّصل, كما ُب ببلغ اإلماـ مالكو

(: أمَّا ُب ا١بانب النظرم التقعيدم ّْٔأٞبد بن علي بن اثبت أبو بكر )ت ,ا٣بطيب البغدادم-ِ   
 فقاؿ: تعريف ا٢باكم, كاقتصر على أحد نوعىيو,  د أقرَّ فق
فييسٌمونىوي: ا٤بعضل..." "كأمَّا ما ركاه اتبع التابعيًٌ عًن النيبًٌ    

(ُ). 
بكتب ا٣بطيب,  -عمدة ا٤بصنًٌفْب ا٤بتأخرين ُب علـو ا٢بديث -عناية ابن الصبلح ةي قضيَّ  كمعلومةه    
على االقتصار  حن بعًد ابن الصبلمً  -ُب الغالب -ٍبَّ جرل االصطبلحهره ٥با كإفراغها ُب مقدًٌمتو, كصى 

, كظاىره منو تقييد مكاف السقط ٗبنتهى إسناد على ىذا النوع, دكف النوع اآلخر الذم ذكره ا٢باكم
 .ا٢بديث ا٤بػيسنىد إىل النيب 

ُب مضمار األكَّلْب,  ا٣بطيبي  كأمَّا ُب ا١بانب العملي التطبيقي, فقد جرلىذا ُب ا١بانب النظرم,    
(( من َُٖبن عطية بن عمر بن خالد أبو عبد هللا موىل بُب عبس )تففي ترٝبة )دمحم بن الفضل 

عن أيب  معضلة, قاؿ ا٣بطيب: "سكن ٖبارل, كحدث هبا مناكّب كأحاديث (ِ)"اتريخ مدينة السبلـ"
إسحاؽ السبيعي, كزايد بن عبلقة, كزيد بن أسلم, كعمرك بن دينار, كدمحم بن سيوقة, كمنصور بن 

, كابن جريج, كغّبىم ...", ٍبَّ ساؽ ا٣بطيب أحاديث من ركايتو عن منصور ا٤بعتمر, كعاصم بن هبدلة
عن إبراىيم عن علقمة عن ابن مسعود هنع هللا يضر, كعن عمرك بن دينار عن جابر هنع هللا يضر, كعن ابن عمر هنع هللا يضر, 

أنَّو ييعضل  ا٣بطيبي  من بعض مىن ذكر , كُب بعضها التصريح ابلتحديثكليس ُب ىذه األسانيد سقط
 !عنهم

 :(ّ)كُب ترٝبة )ا٢بسن بن علي أبو علي النخعي, يعرؼ أبيب األيشناف( من "اتريخ مدينة السبلـ"   
, قاؿ: أخربان عبد هللا بن عدم ا٢بافظ, قاؿ: -ككتبت من أصل كتابو -"أجاز يل أبو سعد ا٤باليِب    

بغداد ُب ا٣بلد كمل أكتب عنو؛ ألنَّو كاف ا٢بسن بن علي أبو علي النخعي يلقب أبو األشناف, رأيتو ب
يكذب كذابن فاحشان, كٰبيىدًٌث عن قـو مل يػىرىىيم, كيلزؽ أحاديث قـو تفردكا بو )كذا( على قـو ليس 

األوزاعي, عن عطاء, عن عبيد عن  -كما أظنو رآه -عبد هللا بن يزيد الدمشقيعندىم, حدث عن 

                                                           
 (.ُِ)ص الكفايةا٣بطيب,  (ُ)
  (. كترٝبتو ميظلمة.ِٓٓ-ِْٖ/ْ) (ِ)
(ّ) (ٖ/ّّٕ-ّْٕ.) 
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, قاؿ: "٘باكز هللا عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو". عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بن عمَت, عن ابن عباس,
كىذا إ٭با يركم عن بشر بن بكر عن األكزاعي, كركاه عن بشر ثبلثة أنفيس: البويطي, كالربيع, كا٢بسْب 
بن أيب معاكية, كركل )كذا( عن الوليد بن مسلم عن األكزاعي, عن عطاء, عن ابن عباس, عن النيب 

, ملسو هيلع هللا ىلص , كمل يذكر ُب إسناده عبيدى بنى عمّب, قاؿ كحدَّث أيضان أبو األشناف عن ىيدبة, عن جرير بن حاـز
عن انفع, عن ابن عمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "من أتى ا١بمعة فليغتسل". كأبطل أبو األشناف ُب ركايتو ىذا 

دبة عن جرير؛ كإ٭ٌبا ييركل عن دمحم بن أابف الواسطي ا٢بديث عن ىدبة عن جرير, كليس ا٢بديث عند ى
عن جرير, كيركل عن كىب بن جرير عن أبيو, فأمَّا حديث دمحم بن أابف: فحدث عنو إبراىيم بن 

عِب, عن دمحم بن  -يعِب أاب العباس السراج -إسحاؽ السراج, ٍب كاف يقوؿ من بعد إبراىيم: حدثِب أخي
, كعن عبد هللا بن يزيد الدمشقي عن األوزاعي أبشياء معضلة عنذا أابف, كقد حدث أبو األيشناف ى

إذ مل يكن  ؛أك تدليس بواسطة كاحدة, كغاية األمر أنَّو انقطاع غّبه اب٤بناكّب كىو بْبًٌ األمر ُب الضعفاء".
 ٠بع ٩بَّن أعضل عنهم.

 :(ِٖٔأبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد ا٤بلك الفاسي )ت ,ابن القطَّاف -ّ 
 أف يسقط من ىذا :ومثالي  ,هإسنادً  ؿي أكَّ  طى قى سى  عن حديثو / ما يقولو فأكثري  (,مرسل)ث إذا قاؿ احملدًٌ "   

فلو سقط منو أكلو , ملسو هيلع هللا ىلص فيبقى عن عطاء ا٣برساين عن النيب ,اسعبَّ  ابنً  ري كٍ ذً  )يعِب حديثان ذىكىرىهي من قبلي(
أك  ,ا بعدهكسقط ٩بَّ  ,ولي فمٌب ثبت أكَّ  ,معضلبو اسم  من ٱبصُّ  منهمو  ,أيضان  مرسالً  وهُ مسَّ  ,فأكثر كاثنيوً 

 .(ُ)ا قالوا مرسل"ٗبَّ كري  ,منقطع :ما يقولوف ُب ىذا فأكثري  ,ٮباا بعدى ثبت أكلو كاثنيو كسقط ٩بَّ 
جو , لكنَّو مل ٱبر ُب مقابلة اإلرساؿ إشارةه إىل قلَّة استعماؿ مصطلح اإلعضاؿ النصُّ كإف كاف فيوىذا ك    

 .عنده من كونو على عمـو اببو أنَّو من مباحث السَّقط
, (ِ)( قاؿ مثل قوؿ ا٣بطيبّْٔعثماف بن عبد الرٞبن بن عثماف أبو عمرك )ت ,ابن الٌصبلح -ْ 

 كقاؿ أيضان:
 .(ّ)"معرفة ا٤بعضل: كىو نوع خاص من ا٤بنقطع... كىو عبارة عٌما سىقىطى ًمٍن إسناًدًه اثناف فصاًعدان"   

                                                           
 (.ّٓٗ-ّْٗ/ِ) حكاـالواقَعُِت يف كتاب األ بياف الوىم واإليهاـ ,أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد ا٤بلك الفاسي ,ابن القطَّاف (ُ)
 .(ُٓص) علـو احلديثادلقدِّمة= ابن الصبلح,  (ِ)
 (.ٗٓ)ص (ّ)
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طلق مكاف االنقطاع ُب التعريف, كمل يقيًٌٍدهي بطبقة مىن بعد اتبع التابعي, كما نقل ذلك من قبلي عن فأ   
ا٢باكم, كظاىر عبارتو إطبلؽ السقط براكيْب مع عدـ مراعاة التوايل, كلذلك تعقَّبو العراقي, ككجَّو قولو, 

 فقاؿ:
(. انتهى. أطلق ا٤بصنف اسم ا٤بعضل على "كقولو: )كىو عبارة عن ما سقط من إسناده اثناف فصاعدان    

ما سقط منو اثناف فصاعدان, كمل يفٌرًؽ بْب أف يسقط ذلك من موضع كاحد, أك من موضعْب, كليس 
ا٤براد بذلك إال سقوطهما من موضع كاحد, فأما إذا سقط راكو من مكاف ٍب راك من موضع آخر, فهو 

. كىو كإف كاف أطلق ذلك ُب (ُ)ا مراد ا٤بصنف"منقطع ُب موضعْب, كليس معضبلن ُب االصطبلح, كىذ
, كعلى ذلك فإنو ال ٲبكن عدُّه (ِ)التعريف كا٢بد, لكنو قيده ُب ا٤بثاؿ حْب ذكر أمثلة ا٢باكم كالسجزم

ابتداءن زمنيان إلطبلؽ مكاف السَّقط فقط ألنو مل يدقًٌق ُب صياغة تعريفو على كفق قوؿ عمدتو فيو كىو 
 ا٢باكم.

قوؿ ا٢باكم عن حديث األعمش أنٌوي معضل مع احتماؿ أٍف يكوف السَّاقط  أتكيلى  الصبلح ابني  كحاكؿ   
كاحدان, كمن لدنو بدأ يستقر ُب االصطبلح تعميم طبقة السَّقط ُب اإلسناد, لكنَّو مل ينصَّ على اشَباط 

 .  ُب السَّقط التوايل
غات ك٫بوىا من قبيل ا٤بعضل إىل السجزم! فكأنَّو كأنبَّو ىهنا إىل أفَّ ابن الصبلح عزا القوؿ بعدًٌ الببل   

مل يستذكر نصَّ ا٢باكم, كىو متقدًٌـ عليو, أك رأل أفَّ عبارةى السجزم جاريةه ٦برل عمـو التقعيد, ُب حْب 
 سرت عبارة ا٢باكم ُب ٦باؿ التمثيل حسب. كهللا تعاىل أعلم. 

كذا    لفقهاء كغّبىم: قاؿ رسوؿ هللان اكقوؿ ا٤بصنفْب م :كقاؿ بعد نقلو قوؿ السجزم: "قلت   
 كسيأٌب ُب ٕبث التداخل.ككذا, ك٫بو ذلك, كيلُّوي من قبيل ا٤بعضل ٤با تقدـ". 

  (, قاؿ:َِٕدمحم بن علي بن كىب أبو الفتح القشّبم )ت ,ابن دقيق العيد -ْ   
يقوؿ التابعي قاؿ  ذكر الصحايب, أبف منتهاه"اللفظ الرابع: ا٤برسل كا٤بشهور فيو أنو ما سقط من    

 .رسوؿ هللا 
 )اللفظ ا٣بامس: ا٤بعضل(   

                                                           
 (.ُٖ)ص الصالح ابن كتاب من غلقوأُ  طلقأُ  دلا التقييد واإليضاحالعراقي, عبد الرحيم بن ا٢بسْب,  (ُ)
ترٝبتو  ْْْ( كالسجزم ىو: عبيد هللا بن سعيد بن حاًب الوائلي البكرم ا٢بافظ, تٗٓ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ِ)

 (, كقد مرَّ تلخيص الكبلـ ُب ىذا ا٢بديث, ككذلك قوؿ السجزم ُب دراسة أمثلة ا٢باكم.ُُُٖ/ّ) تذكرة احلّفاظُب عند الذىيب 
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 فإف سقط اثناف فهو: ا٤بعضل 
 . (ُ)كقد يكوف فيما سقط منو اثناف دكف الصحايب أيضان, كىذا ىو اللفظ ا٣بامس"

كالذم يظهر يل أنَّو تعريفو للمعضل مقيَّد ٗبا سبقو من تعريف ا٤برسىل, حيث إنَّو ربطو بو بقولو:    
ه  منتهاهف... بعد قولو ُب تعريف لفظ ا٤برسل: "ما سقط من فإ ذكر الصحايب", ككذلك بقرينة ما بعدى

من قولو: "كقد يكوف فيما سقط منو اثناف دكف الصحايب أيضان", كقد أعاد ذكر الصحايب فكأنَّو جعلو 
ف", لكنو زاد على داخبلن فيما سبق,  فيصّب تعريف ا٤بعضل عنده على تقدير: "ما سقط من منتهاه اثنا

تعريف ا٢باكم قولو: "كقد يكوف فيما سقط منو اثناف دكف الصحايب أيضان" كعلى ىذا فيكوف تعريفو 
مقيًٌدان ٤بكاف السقط ٗبنتهى ا٢بديث ابلصحايب كالتابعي جزمان, أك ابثنْب دكف الصحايب احتماالن, ففي 

دقيق العيد احتمل أف يكوف سقطي  تعريف ا٢باكم ُب نوعو األكؿ يدخل الصحايب ُب السقط, كابن
ا٤بعضل دكفى الصحايب, لكنَّو داخله ُب النوع الثاين من ا٤بعضل عند ا٢باكم, غّب أنَّو فاقده لشرطو, فقد 
اشَبط ا٢باكم أف يعضلو الراكم من أتباع التابعْب ُب كقت ٍبَّ يصلىو ُب كقت آخر, كىو ما مثَّل لو بببلغ 

كىو ٱبتًصر مقدمة ابن  -ايب, كىو أبو ىريرة هنع هللا يضر, فلعلَّ ابنى دقيق العيدالصحاإلماـ مالك, فقد ذيًكر فيو 
   مل ينظر إىل غّب نص السجزم, كليس فيو قيدي ا٢باكم. كهللا تعاىل أعلم. -الصبلح

 (  على تعميم مكاف السقط, فقاؿ:ِّٕإبراىيم بن عمر )تأبو إسحاؽ  ,ٍب نصَّ ا١بعربمُّ -ٓ  
قصده من قولو: "من  كال يتبْبَّ  .(ِ)من مكافو أك أكثر" مطلقاً من سنًدًه اثناف فأكثىر,  حيًذؼى "ما    

مكاف أك أكثر" فيما إذا قىصىد أف يكوف ذلك على الشرط األكَّؿ من التعدُّد ُب احملذكفْب, أك أف يشابو 
 ا٤بنقطع من أكثر من مكاف ُب أكثر من طبقة! كالظاىر الثاين.

 ثاين بقولو: "كا٤بوقوؼ مسندان", كأشار إىل قوؿ السجزم ُب الببلغات.كاختصر النوع ال   
 وتعميمو إطالؽ اإلعضاؿ على كلِّ موقوٍؼ روَي من وجٍو آخر مسنداً شلَّا مل أره لغَته!   

                                                           
( من ط/دار البشائر اإلسبلميَّة, َِٖ)ص االقًتاح يف بياف االصطالح, دمحم بن علي بن كىب أبو الفتح القشّبمابن دقيق العيد,  (ُ)

 العلميَّة.( من ط/دار الكتب ُٔٙبقيق: الدكتور عامر حسن صربم, ك)ص
 (.ّٕ)ص  رسـو التَّحديث يف علـو احلديث ,أبو إسحاؽ إبراىيم بن عمر ,ا١بعربمٌ  (ِ)
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 (ُ)(ٰٕٔٔبٓب بن شرؼ أبو زكراي )ت ,٨بتصركا كتابو كشيرَّاحو: النوكمكعلى قوؿ ابن الصبلح سار    
, (ّ)(ْٖٕدمحم بن أٞبد ابن عثماف )تأبو عبد هللا  ,, كالذَّىىيبُّ (ِ)(ّّٕ بن إبراىيم )تدمحم ,اعوكابن ٝب
 . (ْ)العبلئيُّ  فػىعىلى  ككذلك

 قاؿ: حْب اختصر كتاب ابن الصبلح ( ْٕٕإ٠باعيل بن عمر )تالفداء  أاب ,ٍبَّ إفَّ ابن كثّب   
""كىو ما سقط من إسناده اثناف فصاًعدان... كمنوي ما ير     سلوي اتبع التَّابًعيًٌ

. كىكذا أدخل تقييد (ٓ)
, كجعلو نوعان منو, فجعلى ما قٌيد بو ا٢باكم -ابن الصبلح -ا٢باكم فيما أطلقوي ىو, تبعان لظاىر أصلو

 نواع ا٤بعضل بعد أٍف عٌممى مكانو.مكاف الٌسقًط نوعان من أ
 .(ٔ)بلـ ابن الصَّبلح ا٤بتػىقىدًٌـ( كَِٖإبراىيم بن موسى بن أيٌوب )تأبو دمحم  ,كنقل األبناسي   
( فقد عاد إىل النوع األكؿ ُب تعريف َْٖسراج الدًٌين عمر بن علي األنصارم )ت ,كأمَّا ابن ا٤بلقًٌن   

 ا٢باكم, فنقل أكَّالن ُب مباحث ا٤برسل تعريف ا٣بطيب:
فييسٌمونو ا٤بعضل..." التَّابعي عن رسوؿ هللا  (ٕ)"كأمَّا ما ركاه اتبعي   

(ٖ). 
 لكنو عرَّؼ ا٤بعضل ُب موطنو بقولو:   
و مرفوعان كموقوفان, كيسٌمى ن دكنى , كركاية مى (ُ)فأكثر, كمرفوع التابعي ن إسناده اثنافً مً  طى قى "كىو ما سى    

على سبيل ا٤بثاؿ, كمل يقيًٌد التعريف  -كلعلَّو يقصد اتبع التابعي -. فذكر مرفوع التابعيًٌ (ِ)"منقطعان أيضان 
 .(ّ)بو

                                                           
(, كلفظو: "ما سقط من إسناده ِّٓ-ِّْ/ُللسيوطي ) تدريب الراويمطبوع مع  ,التقريب ,ٰبٓب بن شرؼ أبو زكراي ,النوكم (ُ)

 -قاؿ: "للملوؾ طعامو ككسوتو"  بلغِب عن أيب ىريرة, أف رسوؿ هللا  كقوؿ مالك:   -)بلغِب( كقيل إف قوؿ الراكم: اثناف فأكثر...
و فاستدركو الشارح )السيوطي(.  يسمى معضبلن عند أصحاب ا٢بديث". كمل يظهر قيدي التوايل ُب نصًٌ

َهل الرَّويِّ  ,دمحم بن إبراىيم ,ابن ٝباعو (ِ)  (.ْٕ)ص يف سلتصر علـو احلديث النبويادلنػْ
 .(َْ)ص ادلػْوِقَظة  ,أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد ابن عثماف ,الذَّىىيبُّ  (ّ)
 (.ِْ)ص يف أحكاـ ادلراسيل جامع التَّحصيلالعبلئي,  (ْ)
 (.ْْ)ص  الباعث احلثيثمطبوع مع  ,اختصار علـو احلديث ,الفداء إ٠باعيل بن عمر وأب ,ابن كثّب (ٓ)
 (.َُٔ-ُٗٓ/ُ) من علـو ابن الصالح ذا الفّياحالشَّ  ,أبو دمحم إبراىيم بن موسى بن أيٌوب ,األبناسي (ٔ)
 ( ُب عبارة مطابقة ٥بذه العبارة.ُٓ)ص مقدمة ابن الصالحكذا, كقد كرد ىذا اللفظ ُب  (ٕ)
(, كىو تلخيص كتقريب كتنقيح كهتذيب لكتاب ابن الصبلح مع زايدات كفوائد, كقد َُّ/ُ) ادلقنع يف علـو احلديثابن ا٤بلقًٌن,  (ٖ)

. لكنَّها ذىبت على احملقًٌق لعميػَّزى الز  ا قاؿ ُب أك٥َّبا: قلتي مقدمة ا٤بصنًٌف مع دـ ظهور األلواف ُب ا٤بصوَّرات. ايدات كالفوائد اب٢بمرة, كريٗبَّ
 ( .َْ-ّٗ/ُحاشية احملقق )
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 فذكر للمعضل أنواعان ثبلثة:   
 .-ٛبثيبلن ال تقييدان  -, كمرفوع التابعي-عمومان  -: ما سقط من إسناده اثناف فأكثراألوؿ   
 : ركاية مىن دكف التابعي مرفوعان.الثاين   
 : ركاية مىن دكف التابعي موقوفان.الثالث   
 لمرسل, كقد قاؿ فيو:ل -ىو -كقولو ُب تعريف النوع األكؿ ال يتخلَّص من تعريفو   
أك  "ىو: قوؿ التابعي الكبّب كعبيد هللا بن عدم بن ا٣بيار كابن ا٤بسيب كأمثا٥بما قاؿ رسوؿ هللا    

إال إف  .(ْ)فعلو..., كا٤بشهور التسوية بْب التابعْب أٝبعْب ُب ذلك, ... فإذا ا٤برسل ٨بصوص ابلتابعْب"
 كهللا تعاىل أعلم. كقد نبَّو عليو احملقًٌق. فيصحَّ حينذو,يكوف قد سقط )اتبع أك اتبعي( قبل )التابعي( 

كالثاين ىو من تعريف ا٢باكم, لكن الثالث نقص منو قيدى ا٢باكًم, فلم يشَبط ٦بيئو من كجوو آخر    
على كصف ا٢باكم, كمل ٯبًر على ٛبثيلو, فإف ا٢باكم كصىفى موقوؼ اتبع التابعي,  فيو ند, كجرلمس

 .-أعِب ا٢بسن كالشعيب -بعيكمثَّل ٗبوقوؼ التا

( فقد جعلو على قسمْب, كما َٖٔعبد الرحيم بن ا٢بسْب )تأبو الفضل  ,كأمَّا ا٢بافظ العراقي -ٔ   
, ٍبيَّ قػىيَّدى السٍَّقطى أبٍف يكوفى من (ٓ)استظهر القسمى الثاين ابني الصبلح ُب أتكيلو مثاؿ حديث األعمش

كعمَّم مكانو ُب شرحو قوؿى ابًن الصَّبلح ُب "التقييد  ,(ٔ)موًضعو كاحدو, كقد مرَّ قولو من قبل
 :(ٖ), كقاؿ ُب ألفيًَّتوً (ٕ)كاإليضاح"

 كا٤بعضل السَّاًقطي منو اثناًف                 فصاعدان    كمنو   قسم اثًف             
 عاحذؼ النيبًٌ كالٌصحايبًٌ معان                ككقف  متنو على  من   تبً             

                                                                                                                                                                      
وع التابعي يغلب أٍف يكوف مرسبلن, علَّق احملقًٌق على ىذا ا٤بوضع بقولو: "كذا ُب األصلْب, كالصواب: )كمرفوع اتبع التابعي(؛ فإفَّ مرف (ُ)

 (: "مراسيل: ٝبع مرسل, كىو: مرفوع التابعي".َّٔ/ِ) حاشية العدوي(, كُب ُْٓ/ُ( )ُ. )حاشية برقم )كىو االصطبلح"
 (.ُْٓ/ُ) ادلقنع يف علـو احلديثابن ا٤بلقًٌن,  (ِ)
 (.ِ) حاشية(ُْٓ/ُ)قطع كأشار احملقًٌق إىل قيد التوايل لبلحَباز من التداخل مع تعريف ا٤بن (ّ)
 ( )النوع التاسع: ا٤برسل(.ُِٗ/ُ) ا٤بصدر السابق (ْ)
 (.ُِٖ-ُِٔ/ُ) شرح التبصرة والتذكرةالعراقي, ينظر:  (ٓ)
 (.ُٖ)ص التقييد واإليضاحالعراقي,  (ٔ)
 (.ّٖ-ُٖ)ص (ٕ)
ققا  ُب أكَّؿ كلًٌ جزء أضاؼ نص األلفية (ٖ)  (.ُُ-َُ/ُ) فتح ادلغيث٧بي
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 كىو كإٍف فيًهمى منو عدـ اشَباط التوايل, لكنو قيَّده بو ُب "شرح التبصرة كالتذكرة" بقولو:   
, سواء سقط الصحايب كالتابعي, أك من أيِّ موضع كاف"كا٤بعضل ما سقط من إسناده اثناف فصاعدان    

, أمَّا إذا سقط دبشرط: أف يكوف سقوطهما من موضع واحالتابعي كاتبعو, أك اثناف قبلهما, لكن 
كاحد من بْب رجلْب, ٍبَّ سقط من موضعو آخرى من اإلسناد كاحده آخر: فهو منقطعه ُب موضعًْب, كمل 

. كٞبىل كبلـ ابن الصبلح على ىذا التقرير, كيظهر من نصًٌ (ُ)أًجد ُب كبلًمهم إطبلؽى ا٤بعضل عليو"
كاشَباط التوايل )بشرط: أف يكوف  العراقي إمعانو ُب تعميم مكاف السقط )من أمًٌ موضعو كاف(,

 . (سقوطهما من موضع كاحد
من كجوو أف ٯبيء من كجوو آخر موصوالن  -م الثاين من ا٤بعضل شرطى ا٢باكمٍبَّ إنَّو انتقص من القس   

 .التنبيو عليو كما مرَّ   -آخر

على  راقيَّ و الع( فتابعى شيخى ِٖٓأٞبد بن علي )تأبو الفضل  العسقبلين, ٍب جاء ابن حجر -ٕ   
يًن, فن  تعميم مكانو, فقاؿ: صَّ على تقييد السقط ابلتوايل, كظاىري قولوالقىيدى

, أك غًّب ذلك...     "فالسٍقطي: إمَّا أٍف يكوفى من مباًدًئ  السَّنىًد من ميصنًٌفو أك ًمٍن آًخرًًه بػىٍعدى التَّابعيًٌ
: إٍف كاف ابثنْب فصاًعدان  ػيعضلي... "فهوى ا٤ب مَع التَّوايلكالثالثي

كاف الٌسٍقط ُب . فكأنَّو مل ٰبفل ٗب(ِ)
حجر سقطى آخر اإلسناد على  ر ابني فيو بكونو ُب منتهى اإلسناد, فقىصى تعريف ا٢باكم الذم نصَّ عليو 

يرسىل, كجعل اإلعضاؿ ميقيىدى ا٤بكاف ٗبا كاف من غّب مبادئ السند كال من آخره, فلىم يبق غّبي أثنائو
 -ا٤ب

 رادي ابن حجر ببل ريب., كىو مي -كسطو
أكثر من رجل! كلعلَّ مردَّ  التوايل من قوؿ ا٢باكم: بْب  ا٤برًسل إىل رسوؿ هللا  ٍبَّ إنَّوي انتزعى مفهـو   

غّبه من ذلك إىل قضٌية التدقيق ُب التعريفات, كالنفور من تداخل بعضها ُب بعض, لئبل يشَبؾ مع 
 .تعاىلا٤بنقطعات, كٕبثو أيٌب بعدي إف شاء هللا 

ا قلتي إفَّ     قولو تعميم مكاف السقط؛ ألينَّ أراه ٱبالف ا٢باكم بنقل تقييد مكاف السقط من  ظاىركإ٭بَّ
آخر اإلسناد إىل ما كاف ُب أثنائو ما دكفى آخره, فا٢باكم ميَّزه عن ا٤برسىل بطبقة ا٤برًسل كعدد الوسائط 

                                                           
 .(ُِٔ/ُ) شرح التبصرة والتذكرةالعراقي,  (ُ)
 (.ُُِ)ص نُػْزَىِة النََّظرِ (, كشرح ذلك ُب ٔ)ص خنبة الِفَكرابن حجر العسقبلين,  (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 174 

يعِب غّب ما كاف  (ُ)القسم الذم عربَّ عنو بػ)غّب ذلك( ا٤بػيسقىطة, كلعلَّ ابن حجر مل يرىا كافية, فجعلو ُب
 .من السقط من مبادئ السند أك من آخره, كغّب ذلك ىو: ما كاف من أثناء السند

( موضع السقط ا٤بعٌمم ُب نص ابن حجر= ٗبا بْب ا٤بعلَّق َْٖالوزير= دمحم بن إبراىيم )ت كقٌيد ابني    
  ابن حجر.راد ُب مي  رى هى ظٍ , فكاف أى (ِ)كا٤برسل

 .(ّ)الدكتور إبراىيم البلحم على اشَباط ابن حجر كقوع السقط ُب ا٤بعضىل كىسىطى اإلسناد صكقد ن   
 كقاؿ ابن حجر ُب موضع آخر معرًٌفان ا٤بعضل:   
كمل يذكر التَّوايل, لكن يبدك أنو يشّب إىل ما سيأٌب  (ْ)"أنَّو الذم سقط من إسناده اثناف فصاًعدان..."   

 ., ككاف ُب موضع إشارةو, كمل يكن ُب معرض تعريفيف ابن الصبلحمن تعر 
( ُب تقييد السقط ابلتوايل, فقيد بو إطبلؽى العراقي ٖٖٓإبراىيم بن عمر )ت تفاد منو الًبقاعيُّ=كاس   

, (ٓ), كعزاه إىل العراقي نفسو ُب "شرح التبصرة كالتذكرة"-الذم نظم بو إطبلؽ ابن الصبلح -ُب ألفيتو
 قاؿ:ٍبَّ 
 "كشرط التوايل ال ييفهىمي من النَّظم, فكاف ينبغي التنبيو عليو بعد ىذه األبيات األربعة أبف يقوؿ:   

 .(ٔ)أك كافى ساقطان ٗبوضعًْب           فليس معضبلن بغّب مىًْب"                   
ن التقييد, فاقتػىرىحى أف يكوف كقاؿ إنَّو منقوؿ عن شيخو, لكنَّو استقلَّو, كمل يره كافيان اب٤بقصود م    

 االستدراؾ بػ:
 .(ُ)"كالشرطي ُب ساًقًطًو التَّوايل        كاالنفراد ليس ابإلعضاؿ"                    

                                                           
 ا٢بليب. نشرة( َُٖ)ص نزىة النظرابن حجر العسقبلين,  (ُ)
 .(ُُٗ)ص ادلختصر يف علـو احلديث ,دمحم بن إبراىيم ,ابني الوزير (ِ)
بلغة األريب يف مصطلح آاثر ص على كونو من أثناء اإلسناد ُب (, كالنَُٓ)ص لتعليق على خنبة الِفَكرنظم الدرر يف االبلحم,  (ّ)

(, ط/ مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية ُِٗ/ِ) البن ا٢بنبلي, دمحم بن إبراىيم ا٢بليب قفو األثرللمرتضى الزبيدم, ا٤بطبوع مع  احلبيب
 النخبةق أفَّ ىذه الرسالة مستخلصةه من , بتحقيق عبد الفتَّاح أبو غيدَّة, كقد نبَّو احملقًٌ َُْٖبّبكت  -دار البشائر, الطبعة الثانية -ٕبلب

مقدمة يف  (, كالدىلوم ُبِٓ)ص إسباـ الدراية لقّراء النقايةل من أثناء اإلسناد: السيوطي ُب ُب ٦بملها. كنص على كوف السقط ُب ا٤بعض
  .(ْْ)ص أصوؿ احلديث

 د. ماىر الفحل. نشرة( ُُِد. ربيع ا٤بدخلي, )ص نشرة( ُٔٓ/ِ) على مقدمة ابن الصالحالنَُّكِت , ابن حجر العسقبلين (ْ)
( ُِٔ/ُكالتذكرة" )(, كقوؿ العراقي ُب "شرح التبصرة َُْ-ََْ/ُ) النكت الوفيَّة دبا يف شرح األلفيَّة ,إبراىيم بن عمر ,الًبقاعيٌ  (ٓ)

 ماىر الفحل. د. بتحقيق
 (.َُْ-ََْ/ُ) ت الوفيَّة دبا يف شرح األلفيَّةالنكالبقاعي,  (ٔ)
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, (ِ)من مفهـو تقعيد ا٢باكم الشرط األوؿكذكر البقاعي لتحقُّق النوع الثاين من ا٤بعضل شرطاف:    
 البقاعي؛ فإنَّو ال ييفهم من مقاًؿ ا٢باكم كال من مثاًلو! فقاؿ: يبدك أنَّو من استظهارالشرط الثاين ك

( ىذا لو شرطاًف:     ")كمنو قسم اثفو
 أحدٮبا أٍف ٯبيء ميسنىدان من طريق ذلك الذم كيًقفى عليو.   
, أك يكوف ٩بٌا ٲبكالثاين: أٍف يكوف ٩با ٘بوز نسبتو إىل غّب النيب     كن , مثل أٍف يكوفى للرأًم فيو ٦باؿه

 -كر ىذين الشرطْبكمقصوده أف يكوف ُب حكم ا٤برفوع, كقد أحسن بذ  .(ّ)أخذه عن الكتابيًٌْبى..."!
  , كلعٌلي مل أجدٮبا عند غّبه.-رٞبو هللا تعاىل

( أيضان, حْب شرح قوؿى َِٗدمحم بن عبد الرٞبن )ت ,كابنى حجرو تلميذيهي: السخاكمُّ  كاتبعى العراقيَّ    
لفيَّتًو, كقيَّدىهي ابلتَّوايلا٢بافظ العراقي ُب أ

(ْ). 
( قٌيد قوؿ النوكم: )كىو ما سقط من إسناده اثناف ُُٗعبد الرٞبن بن أيب بكر )ت ,كالسٌيوطي   

 فأكثر( بقولو:
, فهو منقطع من موضعْب"    كجعل ذلك مقيَّدان ُب ا٤بكاف ٗبا كاف  .(ٓ)"بشرط التوايل, أما إذا مل يتواؿى

 .-أم: ال من أكَّلو كا٤بعلَّق, كال من آخره كا٤برسل -(ٔ)من أثناء اإلسناد
 ( الذم قاؿ:ّٖٗأٞبد بن علي أيب جعفر البلوم )ت ,كليس بظاىرو ُب قوؿ الوادم آشي   
, فكيلُّ معضلو منقطعه, كال ويسّمى منقِطعًا أيضاً "كا٤بعضل: كىو ما سىقىطى من إسناده اثناف فأكثر,    

" , غّب أنَّو يىرًدي . لكنَّ قولىو: )كال ع(ٕ)عكسى ي قصده ابلتفريق بْب ما تواىل سقطيو كما مل يتواؿى كس( يبْبًٌ
عليو ما انقطع ُب موضعْب, فيمكن التفريق بْب النوعْب ابلعدد حىٍسب, كىو غّب مراد للمصنًٌف فيما 

 يظهر يل. كهللا أعلم.
                                                                                                                                                                      

 (.َُْ/ُ) السابقا٤بصدر  (ُ)
: عن ا٢بسن, كىذا ُب نوع من أنواعو, كإاٌل فإنَّو منتقضه ُب مثاؿ نوع آخر, كىو حديث "أخىذى ا٤بؤمني عن ربٌو أدابن حسنان" فا٤بقطوع (ِ)

 , كقد مٌر التنبيو عليو.كا٤بػيسنىد: عن غّبه
 (.َْٖ-َْٕ/ُ) لسابقا٤بصدر ا (ّ)
 (.ْْ)ص التَّوضيح األهبر(, ك٫بويهي قوليوي ُب َُٔ-ُٗٓ/ُ) بشرح ألفيَّة احلديث فتح ادلغيثالسخاكم, دمحم بن عبد الرٞبن,  (ْ)
 (.ّْ)ص معجم مقاليد العلـو(, ك٫بوه ُب ِّْ/ُ) بشرح تقريب النواوي تدريب الراوي ,عبد الرٞبن بن أيب بكر ,السٌيوطي (ٓ)
 .(ِٓ)ص إسباـ الدراية لقراء النقايةلسيوطي, ا (ٔ)
 (.ِّٔ)ص ثَبُتو ,أٞبد بن علي أيب جعفر البلوم ,الوادم آشي (ٕ)
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 (, فقاؿ:ُٕٗكأٌما رضي الدين دمحم بن إبراىيم ا٢بليب )ت   
. فنصَّ على عمـو (ُ)سقط من سنده اثناف فأكثر مع التوايل, من أم موضع كاف السقط" "كىو ما   

 ا٤بوضع مع اشَباط التوايل.
 .(ِ)( قوؿى ابًن حجرَُُّعبد الرؤكؼ )تا٤بػيناكم كشىرىحى    
 "كا٤بعضل( اقتباسي صدر بيت العراقي: ََُٖمر بن دمحم )كاف حيَّان قبلع ,البيقوين ككاف كلُّ فعلً    

 .(ّ)السَّاقط منو اثناف..."
 ( بقولو:ُُِِعمر بن عبد الباقي )ت ,الزرقاينكشرحىوي    
... كمعناه: اثناف أك أكثر ُب ا٤بوضع الواحد, من أمًٌ موضعو  (ْ)")الساقط منو اثناف(... فصاعدان    

 .(ٓ)كاف"
, كىو: أف يركم اتبع التابعي عًن افائدةٍب قاؿ: "    لتَّابعيًٌ حديثان موقوفان : من ا٤بعضل قسمه اثفو

 عليو...". 
ه من ا٢باكم كمل يذكر شرطىو, فإنَّو اشَبط أف يركل ذلك الكبلـ عن رسوؿ هللا       كذا قاؿ! فقد أخىذى

 ميتًَّصبلن من كجو آخر, كمثَّل لو ٗبثالْب, أحدٮبا يدكر إسناداه على اتبعيًٌو, كاآلخر ٖببلفو, كقد مرَّ ذلك.
( فقد أمعىنى ُب تعميم مكاف السقط, كنوَّع العبارة ُب َُُْدمحم بن دمحم البديرم )ت ,الدمياطي اكأمَّ    

: "كمعناه اصطبلحان: )الساقط منو( أم: من سنده, )اثناف( (ٔ)ذلك, فقاؿ ُب "شرحو على البيقونيَّة"
حايب فصاعدان من ا٤بوضع الواحد, من أم موضع كاف, كإف تعدَّدت ا٤بواضع, سواء أكاف الساقط الص

 كالتابعي, أـ غّبىٮبا".

                                                           
 .(ٗٔ)ص قفو األثر يف صفِو علـو األثر ,رضي الدين دمحم بن إبراىيم ا٢بليب (ُ)
 (.ّ/ِ) خنبة الفكر شرحِ  شرحُ  اليواقيت والدُّرر ,عبد الرؤكؼ, ا٤بػيناكم (ِ)
 (.ٓ)ص ْبابن عثيم مطبوعة مع شرح ,منظومتو ,بيقوين= عمر بن دمحمال (ّ)
 كىي أكؿي عجز بيت العراقي. (ْ)
 (.ُٓٓ-ُْٓ)ص شرح ادلنظومة البيقونيَّة ,عمر بن عبد الباقي ,الزرقاين (ٓ)
 (.ُّٓ)ص صفوة ادلػَُلح بشرح منظومة البيقوين يف فن ادلصطلح ,دمحم بن دمحم البديرم ,الدمياطي (ٔ)
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كما   -( نقل كبلـ ابن الٌصبلح كتعليق ابن حجر عليو ُُِٖدمحم بن إ٠باعيل )ت ,كاألمّب الصَّنعاين   
 .(ُ)ُب النُّكت

 . (ِ)( ُب حاشيتو على "شرح الزرقاين للبيقونيَّة" ما جاء فيوَُُٗكأقٌر عطية األجهورم )ت   
 ( ٫بو ابن حجر فقاؿ:ُِّّن )تدمحم ٝباؿ الدي ,ك٫با القا٠بي   

 .(ّ)" ا٤بعضل " بفتح الضَّاًد ":  كىو ما سقط من إسناده اثناف فأكثر بشرط التَّوايل... "
ا٢باكم, كابن الصَّبلًح,  -( بعد أٍف نقىلى أقواؿى أىًل العلًم ُّّٖككذلك فعىلى طاىر ا١بزائرم )ت   

, ككبلـ ابن حجر ُب النُّكىتً  ٍجزًمًٌ  .(ْ)-كالسًٌ
كقد نٌبو الشيخ ا١بديع, عبد , (ٓ)فيما بعدي  التصنيف ُب علـو ا٢بديثكعلى ىذين القىيدين استقرَّ أىلي    

هللا بن يوسف على أكَّلية ا٢باكم ابلنسبة إىل ىذا التقرير ٤بعُب اإلعضاؿ, كأشار إىل استعماؿ ا٤بتقدًٌمْب 
رين للتوفيق بْب ا٤بعنيْب اللغوم  للمعضل ٗبعُب ا٤بنكر, كىو ٙبرير حسن, لوال أنَّو عاد فذكر مقاربة ا٤بتأخًٌ

 .(ٔ)كاالصطبلحي ا٢بادث من ا٢باكم فما بعد, ٍبَّ ذكر مثاالن استنبطو ىو, كذكر طريق معرفة ا٤بعضل
غّب أيٌن لن أيغادر ىذا البحث دكف اإلشارة إىل أٌف ما كردى من اإلمعاف ُب النص على عمـو مكاف     

 -ْب= ليس على إطبلقو, أعِب قو٥بم: "من أمًٌ موضع كاف" ك٫بوه, فإفَّ الظاىرالسقط عند بعض ا٤بعرًٌف
أفَّ عبارهتم منصرفةه إىل كسر تقييد ا٢باكم كمن اتبعو على منطوؽ كمفهـو تعريفو بقصر  -ُب نظر البحث

ذا اللفظ هب -اإلعضاؿ على منتهى اإلسناد, فأرادكا تعميم التعريف ليشمل مثاينى اإلسناد؛ لكنَّهم أفهموا
 .-ا٤برسل -, كما كاف ُب منتهاه-ا٤بعلَّق -التعريف ما سقط من مبادئ اإلسنادمشوؿ  -العاـ

 . (ٕ)ٕبسب مواضعها من اإلسناد كمصطلحاتو ألقاب السقط بتقسيمواحَبز منو ابن حجر  قدك   

                                                           
 شرح بلوغ ادلراـ ُسُبِل السَّالـ(, ك٫بوه ُب ِّٗ-ِّٕ/ُ) دلعاين تنقيح األنظار توضيح األفكار ,دمحم بن إ٠باعيل ,األمّب الصَّنعاين (ُ)
(ْ/ِِٔ.) 
 (ُٓٓ-ُْٓ)ص (ِ)
 (.َُّ)ص من فنوف مصطلح احلديث قواعد التَّحديث ,دمحم ٝباؿ الدين ,ا٠بيالق (ّ)
 (.ْٓٓ/ِك َْٖ-َْٓ/ُ) ظر إىل ُأصوؿ أىل األثرتوجيو النَّ  ,طاىر ا١بزائرم (ْ)
 , كغّبىا.(ٕٔ-ٕٓ)ص تيسَت مصطلح احلديث, الطٌحاف (, كٔٓ)ص شرح ادلنظومة البيقونية, ابن عثيمْب :كينظر (ٓ)
-ُٕٔ/ُا٤بعضل عند ا٤بتقدمْب فٌصلو من قبل ُب ) (, كمعُبُِٗ-َِٗ/ِا١بديع, عبد هللا بن يوسف, ٙبرير علـو ا٢بديث ) (ٔ)

ُٖٔ.) 
 .(َُٖ)ص نزىة النظرمطبوع مع  ,خنبة الفكرابن حجر العسقبلين,  (ٕ)
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 فوضع ا٤بعضل فيما كاف السقط فيو من أثناء اإلسناد فيما بْب ا٤بعلَّق كا٤برسل.   
و من التداخل مع ا٤بعلَّقيوسف ا١بديع عبد هللا بن شيخ الكاحَبز     لى تعريف ابن فقاؿ معَبضان ع, بنصِّ

 للمعضل: ا٤بلقًٌن
رًج التعليق, بل يشمليو, كاألحسني أٍف ييقاؿ: )ىو اإلسناد الذم سىقىطى     راكايًف  من غَِت أوَِّلو"كىذا ال ٱبي

ذا إف أردان ٛبييز صورتو عن غّبه, كإال فاألمر عندم فأكثر سقطان متواليان(...". ٌٍب عاد فاستدرؾ: "ى
 .(ُ)متَّسع ُب كل سقط متواؿو ُب أمًٌ موضع"

قًٌقي بغيتهم ُب الفصل بْب ا٤بصطلحات, كالتوقًٌي من التداخل (ِ)كىذا االحَباز من ا٤بػيعلَّق     , كإف كاف ٰبي
كقد صرؼ  -لى مثاؿ ا٢باكم كالسجزما٢بتمي= غّب أنوي يوقعهم ُب شىرىًؾ التناقض! نعم, فهو سيقضي ع

قد حيًذؼ فيو الركاةي من أكًَّؿ  -على قو٥بم -إبعضاؿ اإلماـ مالك؛ فإنَّو -ا٤بعضل كلَّو إىل الببلغات!
)كىو اإلماـ مالك(, فعلى ىذا القيد ال يدخل ىذا ا٤بثاؿ ُب تعريف ا٤بعضل  (ّ)إسناده ًمٍن بعًد ا٤بصنًٌف

من ا٤برسل كما فعل  يقيوً  ٰبٌرًزه عن ا٤بعلَّق, لكنو ال إف كبلـ ا١بديعٍبَّ ًق! عند من احَبز من دخوؿ ا٤بػيعلَّ 
 تقسيم ابن حجر.

كىنا أعودي إىل بياف أشكاؿ التطور الداليل الٍب طرأت على تعريف ا٢باكم للمعضل ُب تعريفات من    
كىي: التعميم, كالتخصيص, تبله من ا٤بصنًٌفْب ُب علـو ا٢بديث, كقد سبق ذكر أشكاؿ تطوُّر الٌداللة, 

 كالرُّقٌي, كاال٫بطاط, كاالنتقاؿ, كىذه كجوه كركدىا عليو:
 : كقد كقع ُب مكاف السٍَّقًط كطبقتو.التعميم -ُ
 : بتناكؿ بعض أقساـ التعريف كأنواعو, كإٮباؿ ما عداه.التخصيص -ِ
 ن يفعل ذلك.: من كوف راكم ا٤بعضبلت ٦بركحان جرحان شديدان, إىل عدًٌ اإلماـ مالك ٩بَّ الرُّقي -ّ

                                                           
 .(ُْٓ/ُ( )ِ) ادلقنع يف علـو احلديث حاشية (ُ)
(: "كأما ا٤بعٌلق, كىو: الذم حيًذؼى من مبتدًأ إسناده كاحده أك ِٗ)صاحلديث مقدمتو= علـوُب  تعريف ا٤بعلَّق: قاؿ ابن الصبلح (ِ)

 ٕبث إف شاء هللا تعاىل. كسيأٌب لو مزيد أكثر".
( إىل أبعد ُّٖ)ص = علـو احلديثمعرفة أنواع ِعلم احلديث تو=مقدمُب  -كىو عمدهتم ُب االصطبلح -بل ذىب ابن الصبلح (ّ)

. فأدخل : كذا ككذا, ك٫بو ذلك, كلو من قبيل ا٤بعضل"من ذلك, فقاؿ: "قلت" كقوؿ ا٤بصنفْب من الفقهاء كغّبىم: قاؿ رسوؿ هللا 
"كأعلم أفَّ التربيزم خصَّ ُب الكاُب ا٤بنقطعى كا٤بعضلى ٗبا بْب طرًُب  (:ٓ-ْ/ِ) اليواقيت والدرر. كقاؿ ا٤بناكم ُب هاء مع احملدًٌثْب.الفق

, وما حذؼ من أولو اثناف متوالياف, معضل عنده, فما حيذؼى من أكًَّؿ إسناًده كاحده, منقطعه عنده, ومل خيّصها ابن الصالح بواإلسناًد, 
 داخيل.ككبلٮبا عند التربيزم معلَّق". كقاؿ السخاكم ُب "فتح ا٤بغيث" إنَّو أعمُّ من ا٤بعلَّق من كجو. فجعل العمـو الوجهيَّ بينهما, كىو ت
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من أبواب ا٤بعلَّل إىل كونو أثناء اإلسناد, كقد كاف ٨بصوصان ٗبنتهاه, ككذلك االنتقاؿ : االنتقاؿ -ْ
 .قط, كىو ما ٘بوَّزان ُب تسميتو بػ )االنقبلب(كا٣بطأ إىل أبواب االنقطاع كالس

 تذييل:   

  (ُ)( يف اللغةالعالقة بُت تعريف احلاكم ومن أتّخر عنو للمعضل وبُت مادَّة )ع ض ؿ

استشكل ٝباعةه من ا٤بصنًٌفْب ُب علـو ا٢بديث عبلقة تعريف ا٢باكم االصطبلحي للمعضل بتعريف    
 كيبلت مقرًٌبة ٤بوائمة التعريفْب:اإلعضاؿ ُب أصل اللغة, فالتمسوا أت

 قاؿ العبلئي:    
كيكوف  ,نفسو اب٥بمزةبئذ و يتعدل حينألنَّ  ؛من ىذا الثبلثي مأخوذان  (حديث معضل) :فيكوف قو٥بم"   

كحاؿ بينو كبْب معرفة ركاتو  ,على من يؤدية إليو ق اجملاؿى الركام لو إبسقاط رجلْب منو فأكثر قد ضيَّ 
كيكوف ذلك  ,ق شديدمستغلً  :أم (,أمر عضيل) :كما ُب قو٥بم  ,عليو ا٢باؿ دى كشدَّ  ,ابلتعديل أك ا١برح

  . (ِ)"كهللا أعلم .إلعضاؿ الركام لو بلن ا٢بديث معضى 
 :-بعد أف قرَّرى أفَّ الرابط بْب االصطبلح كاللغة دائر على االشتداد -قاؿ البقاعيك    
"كاترةن يكوف االشتدادي انظران )كذا( إىل ا٤بنع, كاترةن إىل الضيًق كالغلبة؛ فا٤بنع إذف أفَّ الذم أسقطى من    

؛ فإنَّو إذا كاف الساقطي كاحدان أمكنى أٍف ييعرؼى ًمن ا٢بديث راكيًْب متواليًْب شدَّدى ُب ا٤بنًع من فىهًم الٌساقطً 
, فهو إذف معضىله. كهللاي أعلم"  .(ّ)تلميذًه كشيًخو, فإذا زادى السَّقطي كاحدان يليًو زادى اإلشكاؿي

 كعبارة السخاكم:   
اؿى بينىو كبْب معرفًة كح ,"فكأف احملدًٌث الذم حدَّثى بو أعضىلىوي, حيثي ضىيَّقى اجملاؿى على من يؤًديًو إليو   

, كيكوف ذاؾ ا٢بديث معضىبلن إلعضاؿ الراكم لو, ىذا ابلتعديل أو اجلرحركاتو  , كشدَّد عليو ا٢باؿى
ٙبقيقيوي لغةن, كبيافي استعارتًو"

(ْ). 

                                                           
عل ُب ا٤ببحث اللغوم أكَّؿى البحث, لكن تعريف ا٢باكم كمن تبله مل يكن مذكوران إذ ذاؾ, فرأيتي حش (ُ) ره كاف من حقًٌ ىذا الفرع أف ٯبي

 ىهنا, فلعلَّو ال ينشزي على ما حولىو.
 (.ِٓ)ص جامع التحصيلالعبلئي,  (ِ)
 .(َْٓ/ُ) النكت الوفيَّة دبا يف شرح األلفيَّةالبقاعي,  (ّ)
 (.َِٖ/ُ) فتح ادلغيثالسخاكم,  (ْ)
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كُب عبارة السخاكم خاصَّة نظر شديد! فكيف ٰبوؿ ا٤بػيعًضلي بْب من يؤدًٌم ا٢بديثى إليو كبْب معرفة    
و ابلتعديل أك ا١برح, كركاتو مسقطوف؟!! فبأمًٌ حيجَّةو ضعَّف أىلي ا٢بديث ا٤بػيرسىل كا٤بػينقًطعى حاؿ ركات

كا٤بػيدلَّس, كا٤بػيعلَّق؟! أليس ذلك ١بهالة أحواؿ ركاهتا, كىل جهالة ا٢باؿ ٘بعل أمر صاحبها دائران بْب 
 ا١برح كالتعديل, أـ ىي ميسقطةه لوي قاضيةه عليو؟!

دَّة من كا٤بعلَّق ع    ندىم أشدُّ تضييقان كتعميةن, فلماذا تكوف مادَّة ا٤بعضل اللغوية أبلغى ُب الداللة على الشًٌ
 ا٤بعلَّق؟!

كأمَّا على ما بيَّنو البحث من تعريف ا٤بعضل عند مىن تقدَّـ ا٢باكم, فإنَّو متَّسق معو ُب سياقو اللغوم,    
 حش ٨بالفتو, أك تفرُّده ٗبا الء ال ييهتدل لوجهو, بفي , فهو شديد االلتوافإنَّو اسم مفعوؿ من )أعضىل(

هةه ٰبتملو  إىل ا٢بديث ال إىل راكيو. , كداللة اسم ا٤بفعوؿ متوجًٌ
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 انثاٍَ املثحث

فني و 
ِّ
س ألىل يآخذ املصُ

ُّ
رتهً

ُّ
 دوافغ انتطى

 :ثالثة وفيو مطاِلب
 التطور الداليل للتعريف عند اخلطيب بواعثادلطلب األوؿ: 

 ادلطلب الثاين: دواعي التطور يف تعريف ابن الصالح
 ادلطلب الثالث: نوازع التطور الداليل عند ابن حجر
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 مدخل

من النظر ُب ا٤بسار التارٱبي للتطور الداليل ٤بصطلح ا٤بعضل, تيفرىضي على البحث مهٌمة استبانة    
ر, كاالنزايح الذم جنىحى إليو ا٤بصنًٌفوف ُب علـو ا٢بديث عن تعريف ا٢باكم, أبكجو دكاعي ذلك التطو 

التطوُّر الٍب ذكرانىا كافَّة, بتعميم مكاف السقط, كالنص على التوايل, كاالقتصار على نوع كتغييب اآلخر 
 كترقيةن, كانتقاالن., تعميمان, كٚبصيصان, جو االحتماؿ أك أدىن, ك٫بو ذلكتغييبان مربمان, أك ذكره على ك 

كأدرس ُب ىذا ا٤بطلب أسباب التطوُّر ُب التعريف عٌما جاء بو ا٢باكم عند ثبلثة من ا٤بصنًٌفْب ُب    
 علـو ا٢بديث, كىيم: ا٣بطيب, كابني الصبلح, كابن حجر.

تطوُّر, ُب التصنيف, كىو على ذلك أكؿي من افتتح مسار ال ا٢باكمى  بى قى فأمَّا ا٣بطيبي فهو أكؿي من عى    
 فلم يتابع ا٢باكم على كلًٌ ما جاء بو من أنواع كأقساـ للمعضل.

ه, أخذى كتب ا٣بطيب كسبىكها ُب مقدًٌمتو     كما تقدَّـ   -كأمَّا ابني الصبلح فهو عمدةي من جاء بعدى
مضمار  ىل, كبرع ُب ٙبويلها من ٦باؿ التطبيق إ, كأحدث ٙبوُّالن اترٱبيَّان ُب منحى علـو ا٢بديث-التنويو بو
 .التقعيد

ه من أىل التصنيف, كعلى     كأمَّا ابن حجر, فقد أخذ الراية من ابن الصبلح, فكبلمو دستور مىن بعدى
, خرج هبا -ُب "٬ببة الفكىر" -ذلك فقد اختطَّ لنفسو خطَّةن جديدةن ُب التصنيف كالتفريع لعلـو ا٢بديث

 عن خطَّة ابن الصبلح. كالناسي بعدي ٥بم تػيبَّع.
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 ادلطلب األوؿ
 التطور الداليل للتعريف عند اخلطيب بواعث 

, فالذم ييبلحظ ُب كتاب "الكفاية" -(ُ)أكَّؿ من تبل ا٢باكم ُب تصنيف علـو ا٢بديث -فأمَّا ا٣بطيب   
خيلوَّه من مبحث )علل ا٢بديث(, بينما عقىد لو سلفيو )ا٢باكم( نوعان مستقبٌلن, ىو النوع السابع 

 ن علـو ا٢بديث!!كالعشركف م
كا٣بطيب حْب صاغ تعريف ا٤بعضل مل يعقد لو ابابن مفردان, بل أدرجو ضمن )معرفة ما يستعمل     

, كذا نصَّ ىو على (ِ)(سلتصراً أصحاب ا٢بديث من العبارات ُب صفة االخبار كاقساـ ا١برح كالتعديل 
, كا٤بعضل, كا٤برفوع, -ابصطبلحىيو -رسلاالختصار! كقد فػىعىلىو, فساؽ تعريفات )ا٤بسند, كا٤بػيتَّصل, كا٤ب

, كمعرفة الصحايب, كالتابعي, ٍبَّ ألفاظ ا١برح -بنوعىيو -كا٤بوقوؼ, كا٤بنقًطع ُب صفحةو كاحدة, كا٤بدلَّس
ان عن عنوانو,  كالتعديل... ُب صفحتْب تليها, كمل ٲبثًٌل لذلك أبمثلةو تطبيقٌية(, فكاف مضموف كتابو معربًٌ

ثىو قوانْبي الركاية, كقد قصر موضوعات الكتاب على "ما بطالب ا٢بديث حاجة اىل فقد استنزىؼى مباح
. فلم ييرد إدخا٥بىم ُب (ّ)معرفتو, كاب٤بتفقة فاقةه اىل حفظو كدراستو, من بياف أصوؿ علم ا٢بديث كشرائطو"

 ا٤براحل ا٤بتقدًٌمة للنقد. كهللا أعلم.
أما ا٤برسل فهو: ما انقطع إسناده, ابف يكوف ُب ركاتو من كقد جاء اب٤بعضل ميتبىعان للمرسل, فقاؿ: "ك    

مل يسمعو ٩بَّن فوقىو, إاٌل أفَّ أكثرى ما يوصفي ابإلرساؿ من حيث االستعماؿ: ما ركاه التابعيُّ عن النيب 
 كأمَّا ما ركاه اتبع التابعيًٌ عن النيب , :كىو اخفض مرتبة من ا٤برسل".ادلعضل, فيسمُّونىوي , 
ىر أنَّو اقتصر من نوعي ادلعضل عند احلاكم على ما ال اختالؼ يف أسانيده, وىو ما علَّق فالظا   

, احلاكم إعضاَلو على إسناده مفرداً, دوف ما كاف مفتقرًا إىل إسناٍد سلالف, من مثل النوع الثاين
علَّقو بصفة ا٢بديث كا٢بكم كذلك إمَّا طلبان لبلختصار, ألفَّ علـو ا٢بديث ٩بَّا ال يتعلَّق بقوانْب الركاية, كت

                                                           
معرفة (, كىي ُب ّْٔك ّٖٗك ّٕٗ)صُب مواضع,  الكفايةصراحةن ُب  معرفة علـو احلديث ٢باكمااستمدَّ ا٣بطيب من كتاب  (ُ)

( على التوايل, األكَّالف ُب أصحًٌ األسانيد, كاألخّب ُب العايل كالنازؿ, بينما أكثػَّرى عن أيب دمحم ا٢بسن بن ُُك ْٓك ْٓ) علـو احلديث
  -الرئيس -, كذلك أفَّ موضوع كتاب ا٣بطيب-على كثرة شيوخ ا٣بطيب, كمقدرتو على االستخراج -عبد الرٞبن بن خبلَّد الرامهرمزم

 قوانْب الركاية, كىو موضوع كتاب الرامىهيرميزم. :كافى 
 ا٥بنديٌة. ( ط/ُِ)ص الكفاية يف علم الروايةا٣بطيب,  (ِ)
 (.ٕ)ص ا٤بصدر السابق (ّ)
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عليو ليست من ا٤بقاصد األساسية لتصنيفو "الكفاية", أك أف يكوف أعرض عن النوع الثاين عمدان ألنَّو ال 
ع بو بينهما  يوافق ا٢باكم على عدًٌه من قبيل ا٤بعضل, كقد رآه ال يتَّسق مع النوع الثاين, كا١بامع الذم ٝبي

قاتو العمليَّة ُب إطبلؽ اإلعضاؿ جارية على غّب سىنن تعريفىي ا٢باكم, غّب منتهض للجمع, ٍبَّ إفَّ تطبي
 بل ىي على كىفق تطبيقات األئمة الذين تقدَّموه. كهللا تعاىل أعلم.
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 ادلطلب الثاين
 دواعي التطور يف تعريف ابن الصالح 

, (ُ)د ا٢باكم على سبيل االتفاؽناألكؿ ع كأمَّا ابني الصبلح فقد ساؽ معُب ا٤بعضل على كىفق النوع   
, فلم يتقيَّد ٗبا قيَّده -كما تقدَّـ ٕبثو  -فأخرجو ٨برج ا٤بسلًٌم بو عند أىل ا٢بديث, كعمَّم موضع السقط

, كجعلىو لقبان (ِ)بو ا٢باكم كمن بعده ا٣بطيب, كقد نقل ابن الصبلح قوؿ ا٣بطيب ُب ذلك ُب نوع ا٤برسل
, كبْبَّ أفَّ بينهما عمومان كخصوصان كجهيَّان, كأشار إىل ما ذكره من قػىٍبلي من تسمية لنوعو خاصٌو من ا٤بنقطع

ه مرسبلن, كنزؿ ٗبكاف السقط إىل ما دكف اتبع التابعي.  قوـو إايَّ
, كضمَّ ابني الصبلح إليو قوؿ -كمل يذكر سىٍبق ا٢باكم إىل ذلك -كذكر قوؿ السجزم ُب الببلغات   

: كذا ككذا, كجىعىلىو أصل تعميمو ا٢بكم ابإلعضاؿ على ء كغّبىم: قاؿ رسوؿ هللا ا٤بصنًٌفْب من الفقها
ـى  ما قاؿ فيو ىؤالء: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بناءن على ما نػىقىلى عن السجزم, إذ عدَّ ابني الصبلًح اإلما

فلذلك قاؿ ما قاؿ, كقد نصَّ على عدَّه من ا٤بصنًٌفْب كمن الفقهاء,  -مع كونو من أتباع التابعْبى  -مالكان 
 التعليل فقاؿ: "ًلما تقىدَّـ".

ه أحياانن اب٤برسل, ككجَّهىوي... لكنَّو حْب أشار إىل النوع الثاين, نىسىبىوي إىل     كذكر تسمية ا٣بطيب إايَّ
ه! فقاؿ:   ا٢باكم كحدى

, مسند إىل رسوؿ هللا  "كإذا ركل اتبع التابع عن التابع حديثان موقوفان عليو, كىو حديث متصل   
. ٍبَّ ذكر حديث الشعيب, كأخذ يلتمس لو ا٤بعاذير, (ّ)"فقد جعلو احلاكم أبو عبد هللا نوعًا من ادلعضل

 فقاؿ: 
"ىذا جيد حسن؛ ألف ىذا االنقطاع بواحد مضمومان إىل الوقف, يشتمل على االنقطاع ابثنْب:    

 عضاؿ أكىل. كهللا أعلم"., فلذلك ابستحقاؽ اسم اإلالصحايب, كرسوؿ هللا 
كىو ليس ٔبيًٌد كال ٕبسن؛ فإفَّ ا٤بهيىع ُب ما كاف شأنيو شأفى ما ذكر من االختبلؼ على مدارو ُب    

إىل قواعد ٕبث العلل,  -موقوفان كمرفوعان, مرسبلن كمسندان... -صفة ركايتو حديثان على أكثر من كجوو 
 ىل أعلم.فتجمع الطرؽ كيقارف بينها كيوازف. كهللا تعا

                                                           
 ُب مواضع, غالبها مل يسلًٌمها للحاكم, تراجىع ُب ترٝبة ا٢باكم من ىذا البحث. معرفة علـو احلديثنقل ابن الصبلح عن  (ُ)
 (.ُٓ)ص = علـو احلديثقدمةادل , ابن الصبلح (ِ)
 .(َٔ)ص ا٤بصدر السابق (ّ)
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". مستنكر؛ فقد جعل ٍبَّ إفَّ قولو: "... يشتمل على االنقطاع ابثنْب: الصحايب, كرسوؿ هللا    
ي لصفة اإلسناد من حيث الرفع كالوقف. كهللا  رسوؿى هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عمود اإلسناد كليس كذلك, كىو ا٤ببْبًٌ

 تعاىل أعلم.
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 بعادلطلب الرا
 نوازع التطور الداليل عند ابن حجر 

تخليص مصطلح ا٤بعضل من التداخل مع علـو ا٢بديث األيخرل, فأراد ب كأمَّا ابني حجر, فقد تشاغل   
أكَّالن ٚبليصوي من )ا٤بعلَّق( كىو ما مل يلتفت إليو ابن الصبلح, القائل ُب تعريف ا٤بعلَّق: "ىو الذم حيًذؼى 

. فقد قاؿ إفَّ )قوؿ ا٤بصنًٌفْب من الفقهاء كغّبىم: قاؿ رسوؿ هللا (ُ)ده أك أكثر"ًمن مبتدًأ إسناًدًه كاح
 ,كدقَّق ُب -كىو مسبوؽ إليو -(ِ)كنص على االحَباز عن ا٤بنقطع: كذا ككذا( من قبيل ا٤بعضل ,

 شرط توايل االنقطاع.
كجد التعبّب اب٤بعضل ُب  كابن حجر ىو الذم نكَّت على قوؿ ابن الصبلح كتعريف ا٢باكم= أبنَّو قد    

قبلو, كىو من  , كال أعلميوي ألحدو (ّ)كبلـ ا١بماعة من أئمة ا٢بديث فيما مل يسقط منو شيء البتة
ٍبَّ إنَّو انفصل بعد ذلك إىل القوؿ: "فإذا تقرر ىذا, فإمَّا أٍف يكونوا ييطلقوف ا٤بعضل  ٙبقيقاتو ا٤بعهودة,

بفتح الضاد, كىذا الذم  -كىو ا٤بتعلق ابالسناد -و ا٤بصنف, أك يكوف ا٤بعضل الذم عرَّؼ ب(ْ)دلعنيُت
نقلناه من كبلـ ىؤالء األئمة: بكسر الضاد, كيعنوف بو ا٤بستغلق الشديد, كُب ا١بملة فالتنبيو على ذلك  

ٍبَّ إنَّو مل يعيد ُب كتبو إىل ذكر النوع , من الثاين أقرىب -على بيعًده -كاحتمالو األكؿ. (ٓ)كاف متعينان"
 اين من أنواع ا٤بعضل عند ا٢باكم.الث
 
 
 

                                                           
 (.ِْ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ُ)
 ( ٙبقيق: الدكتور عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي.َُِ)ص نزىة النظرابن حجر العسقبلين,  (ِ)
 ( ٙبقيق الدكتور ربيع ا٤بدخلي.ٕٓٓ/ِ) ابن الصالحمقدِّمة النكت على بن حجر العسقبلين, ا (ّ)
 يعِب هبذين ا٤بعنيْب: السقط كالنكارة. (ْ)
 (:ِْٖ/ُ) فتح ادلغيثص السخاكم قوؿ شيخو ىذا قاؿ ُب (. كحْب ٣بَّ ٕٗٓ/ِ) ا٤بصدر السابق (ٓ)

إلشكاؿ يف اب٤بعضل ُب كبلـ ٝباعةو من أئمًة ا٢بديث فيما مل يسقط منو شيء ألبتة, بل  التعبّب -كما أفاده شيخنا  -"كأعلم أنو قد كقع   
 ". كذا قاؿ! كفيو نظر كبّب؛ حيثي إفَّ اإلشكاؿ ُب نصًٌ الذُّىلي كالنَّسائي, كما نقل ابني حجر, ُب األسانيد كاالختبلؼ فيها, ال ُبمعناه
 ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر أك الرفع. فتأمَّل. , كىو ُب نص الذىلي بْب الوقف على أيًـٌ ادلعٌت
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 نثانثا ثحثامل
انتذاخم تني تؼزَف احلاكى نهًؼضم وأَىاع ػهىو  

 خزياحلذَث األُ 

 وفيو مطالب:   
 : التداخل مع ادلعلَّلاألوؿ ادلطلب   
 ادلطلب الثاين: التداخل مع التقصَت والتجويد    
 ادلطلب الثالث: التداخل مع ادلعلَّق   
 ادلطلب الرابع: التداخل مع ادلنقطع   
 ادلطلب اخلامس: التداخل مع ادلرسل   
  ادلطلب السادس: التداخل مع ادلقطوع وادلوقوؼ   
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 مدخل   

الناظر ُب كتاب ا٢باكم يلحظ فيو دىأىبىوي على ٙبرير ا٤بصطلحات, كٚبليصها من التداخل فيما بينها,    
(, كٖباصة ُب مصطلحات االنقطاع, فقد نصَّ على ٚبليص ا٤بنقطع من  كىو ما ييعرىؼي بػ)العمـو الوجهيًٌ

 سل, كا٤بنقطع من ا٤ببهم, كا٤بعضل من ا٤برسل...ا٤بر 
 فقاؿ:    
 .(ُ)"معرفة ا٤بنقطع من ا٢بديث, كىو غّب ا٤برسل كقل ما يوجد ُب ا٢بفاظ من ٲبيز بينهما"   
أكثر من رجل, كأنَّو غّب ا٤برسل؛  كقاؿ: "ا٤بعضل من الركاايت أف يكوف بْب ا٤برسل إىل رسوؿ هللا    

 .(ِ)ْب دكف غّبىم"فإف ا٤براسيل للتابع
 .(ّ)"معرفة الشاذ من الركاايت, كىو غّب ا٤بعلوؿ, فإفَّ ا٤بعلوؿ..."كقاؿ:    
ىل إأف يركل ا٢بديث  :وي كشرحي  ,أىل العلمما ٱبفى على  و قلَّ "فأما ا٤بوقوؼ على الصحابة فإنَّ    

 .(ٓ)كال إعضاؿ" (ْ)الصحايب من غّب إرساؿ

                                                           
(: "أخربان أبو بكر بن أيب ِْٔ) ادلستدرؾ على الصحيحُتكمل يفٌرًؽ ىو نفسو بينهما ُب  (.ِٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ُ)

عن عثماف بن أيب  ,عن ا٢بسن ,فاثنا أبو شهاب عن ىشاـ بن حسٌ  :ثنا أبو ببلؿ األشعرم :ثنا أٞبد بن موسى التميمي :داـر ا٢بافظ
 ؛م ىذا اإلسناد من أيب ببلؿلً فإف سى  ,عزيزة ةه نَّ ىذه سي  ".كقت للنساء ُب نفاسهن أربعْب يومان " :يقوؿ عت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص٠ب :قاؿ ,العاص

 كلو شاىد إبسناد مثلو". ,فإف احلسن مل يسمع من عثماف بن أيب العاص ؛فإنو مرسل صحيح
 .(ٕٖٕٗك) (َٓٗٓك) (ّٕٕٗ)بْب مصطلحات ُب مواضع مثل:  ٝبعك 
 (.ّٔ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ِ)
 (.ُُٗ)ص السابقا٤بصدر  (ّ)
 يعِب بو ىنا: االنقطاع, على خبلؼ األصل الذم اصَّلىو! (ْ)
 (:ٖٗٔ) العللكتاب  ُب نصًٌ أيب حاًب ُب -ُب فصل ا٤بوقوؼ عن ا٤برسل -كذلكاألمر  (. كليس ُٗ)ص ا٤بصدر السابق (ٓ)

"... قلت اليب: فأيٌهما الصحيح منهما؟ قاؿ: ىو مضطرب. فأعدت عليو, فلم يزدين على قولو: ىو مضطرب. ٍب قاؿ: العبلء بن ا٤بسيب 
 أشبو...". موقوؼ مرسلعن يونس بن حباب, عن أيب سعيد: 

السنن  ُب كتلميذ ا٢باكم: البيهقي , (َُٖ/ِأيضان )كينظر  ,(َُّ/ّ) السننارقطِب, ُب شيخو: الد -أيضان  -ُب ذلك ا٢باكمى  كخالف   
 (.ُٗٗ/ٕك ينظر أيضان ), (ُٓٔ/ٓ) = الكربىالكبَت

اكم نفسو مشوَّشان! فقد قاؿ ُب (, كخالىفى ا٢باكم, إف مل يكن قوؿ ا٢بْٔ)ص = علـو احلديثقدمةادلُب ا قرَّر ابني الصبلح كعلى ىذ   
 سْب:معظم ح نشرة د.( َِ)ص معرفة علـو احلديث

قبل الوصوؿ إىل الصحابة, كمثاؿ ذلك: ما حدثنا أبو العباس دمحم بن  وىي مرسلة"ك٩با يلـز طالب ا٢بديث معرفتو: نوع من ا٤بوقوفات    
  يعقوب: ثنا ٕبر بن نصر: حدثنا عبد هللا بن كىب: أخربين دمحم بن عمرك عن ابن جريج, عن سليماف بن موسى, قاؿ: قاؿ جابر بن 
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 .(ِ), كُب االنقطاعات ٝبلة(ُ)وع كا٤بنقطعككذلك فػىعىلى ابني الصبلح ُب ا٤بقط
كىذه التفاريق ال طائل ٙبتها, فا٤بنقطع مردكد بكلًٌ  حاؿ, كيبقى النظر ُب مراسيل كبار التابعْب من    

ا ىو من اببة الرضى ٗبن كقف عنده  حيث االحتجاج هبا أك عدمو, كليس ذلك من اببة التصحيح, كإ٭بَّ
يل إالاإلسناد, أك الثقة ٗبن أىسقط  , كغىلىبىة ا٣بّبية  على رضان عنده لتديُّنو كتقواهفيمن أيسقط بكونو ال ٰبي

 ُب تلك القركف.
م  كغلوان بعدى ا٢باكم أى ٍبَّ إفَّ مى  ُب مسألة ٚبليص ا٤بصطلحات من التداخل فوؽ ما أتى بو ا٢باكم, بل إَّنَّ

 , من مثل قولو: خلَّصوا مصطلحات رادىفها ا٢باكمي 
: "نضَّر هللاي امرأن ٠بع مقالٍب فوعاىا, حٌب يؤديها إىل بذلك قولو  شهور ادلستفيضادل"كا٢بديث    

. كاعَبضوا عليو ٗبا جعلو من نوع فعدَّكه خطأن منو, كردكه إىل نوع آخر,  (ّ)من مل يسمعها...". ا٢بديث"
ونو من اببة ا٤ببهمات كما ُب ببلًغ اإلماـ مالك الذم مثَّل بو ا٢باكم لنوع من ا٤بعضل, كاعَبيًض عليو بك

من اببة ا٤بعلَّقات إذا أيدخل ُب ا٤بنقطعات, كسيأٌب إف  -عندىم -ال من اببة ا٤بنقطعات, كقد ٲبكن عدُّه
 شاء هللا تعاىل شرحو.

؛ فأين إطبلؽ وسبك ادلصطلحات, نوادر اإلطالقات ال تصلُح لبناء القواعدأفَّ  :ُب ذلك شأفي كال   
األئمة حٌب ييسبك لو ىذا ا٤بصطلح, كتثار من أجلو ىذه النقاشات على مصطلح )ا٤بعلَّق( ُب نصوص 

لفظو كمعناه, دكف ما كاف من حكمو كفحواه؟! ىبو ٠بيًٌي )مرسبلن( ما كاف سيفوت من أحكامو جزمان 
 ؟!تطبيقية مل يذكر فيها لفظ )التعليق(كٛبريضان, ك٫بو ذلك, كىل فرَّؽ بْب حكمهما إال استقراء تصرُّفات 

ذلك ا٤بػيعضىل, جىهد ابن حجر جهدىه حٌب جاء بنصَّْب ُب ا٢بكم على أحاديث ابإلعضاؿ ُب زمن كك 
أئمة الركاية, أحدٮبا للذُّىلي, كاآلخر للنَّسائي, كمل ٪بدٮبا ُب أيصو٥بما, بل كجدانٮبا مقتىضىبْب ُب فركع 

 انقلة عن تلك األيصوؿ, ٚبلَّفت عنها بزمنو مديد!!

                                                                                                                                                                      

, ...(, قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث يتوٮبو من ليس ا٢بديث من صناعتو أنو موقوؼ عبد هللا:  )إذا صيمت, فليىصيم ٠بعك كبصرؾ من احملاـر
قبل التوقيف؛ فاف سليماف بن موسى األشدؽ مل يسمع من جابر, كمل يػىرىه بينهما عطاء بن أيب رابح ُب  موقوؼ ومرسلعلى جابر, كىو 

 أىتد إىل كجهو؛ فهو يقوؿ: "يتوٮبو من ليس ا٢بديث من صناعتو أنو موقوؼ" ٍبَّ يقوؿ: "كىو موقوؼ أحاديث كثّبة". كذا قاؿ, كمل
 سمَّى موقوفان. كهللا تعاىل أعلم.إليو ىو: ا٤برسل, فعلى ىذا ال يي  قبل التوقيف"! كلعلَّو يعِب أفَّ األسبق من اال٠بْب ومرسل

 (.ٕ)ص علـو احلديث= قدمةادل, ابن الصبلح (ُ)
 (.ُٓ)ص السابقا٤بصدر  (ِ)
 (.ِٔ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ّ)
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ال تسوغ صياغة القواعد كسبك ا٤بصطلحات كالتواضيع عليها, ما مل يكن ٥با  فعلى ىذه الشاكلة   
رصيد كاؼو من التطبيقات الٍب تتيح ٤بن أمعن النظر فيها تلمُّس تصرُّفات األئمة ُب إطبلقها. أقوؿ ىذا 

ك, كأنظر إىل مصطلح إطبلؽ اإلرساؿ على ٦برَّد االنقطاع, كما كردان من نصوص كافرة عن األئمة ُب ذل
كتراه اليـو مهجوران يتناكلو ا٤بصنًٌفوف تناكؿ ا٢بلية يزيًٌنوف بو إٔباث االنقطاع أك اإلرساؿ ُب كتبهم, ليذكركا 

 القارئ بذكرايت الزمن ا١بميل...

 كُب ىذا ا٤بطلب مسائل:
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 ادلسألة األوىل
 التداخل مع ادلعلَّل 

ا٤بعضل كا٤بعٌلل؛ فا٤بثاؿ الذم ساقو ا٢باكم على أحد  فالتداخل ا٢باصل ىنا ُب أمثلة ا٤بعضل: بْب   
للجنس  -ىو -, قريبه من مثالو(ُ)أنواع ا٤بعضل عنده ٩بٌا كرد على كجهْب أحدٮبا مرسل كاآلخر مسند

: , قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا الثاين من علل ا٢بديث؛ حيث أكرد حديثان من ركاية أيب ًقبلبة عن أنس 
. كقلتي إنَّو قريب (ِ)قاؿ..." .", ٍبَّ أعلَّوي ٗبا ركم عن أيب قبلبة أفَّ رسوؿى هللا "أرحمي أيٌمٍب: أبو بكر..

منو كمل أقيل ٗبطابقتو ألنَّو من مرسبلت التابعْب, كليس من مرسبلت أتباعهم الذين ىم قطب رحى 
 تعريف ا٢باكم كأمثلتو.

 (ّ)حدٮبا موقوؼ, كالثاين موصوؿكا٤بثاالف اللذاف مٌثل هبما ا٢باكم على ما كرد على كجهْب, أ   
ينطبقاف على ما مثَّل بو للجنس األكؿ من أجناس علل ا٢بديث ُب حديث كٌفارة اجمللس, فقد أكرده 
ا٢باكم أكَّالن مسنىدان مرفوعان من ركاية موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل, عن أبيو, عن أيب ىريرة 

 ًٌعن النيب , عن عوف بن عبد هللا, ؛ ٍبَّ أكرد إعبلؿى اإلماـ , البخارم لو ٗبا ركاهي كيىىيبه عن سهيلو
 . (ْ)قولىو

 ادلسألة الثانية
  التداخل مع التقصَت والتجويد 

 قاؿ ا٢باكم النوع ا٣بامس: )معرفة ا٤بوقوفات من الركاايت(:   
ر   بو بعض  "ك٩با يلـز طالب ا٢بديث معرفتو, نوع آخر من ا٤بوقوفات كىي مسندة ُب األصل, ييقصًٌ

الركاة فبل يسنده, مثاؿ ذلك: ما حدثنا أبو زكراي ٰبٓب بن دمحم العنربم: ثنا أبو عبد هللا دمحم بن إبراىيم 
العبدم: ثنا أمية بن بسطاـ: ثنا يزيد بن زريع: ثنا رىكح بن القاسم: ثنا منصور عن ربعي بن ًحراش, عن 

ا حفظ الناس من آخر النبوة: إ ذا مل تستحي فاصنع ما شئت(. قاؿ ا٢باكم: ىذا أيب مسعود, قاؿ: )إ٭بَّ

                                                           
 (.ّٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ُ)
 (.ُُْ)ص السابقا٤بصدر  (ِ)
 (.ّٖ)ص السابقا٤بصدر  (ّ)
 (. ُُْ-ُُّ)ص السابقا٤بصدر  (ْ)
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حديث أسنده الثورم كشعبة كغّبٮبا عن منصور, كقد قصَّر بو ركح بن القاسم فػىوىقػىفىوي, كمثاؿ ىذا ُب 
 .(ُ)ا٢بديث كثّب, كال يىعلم سندىا إالَّ الفرساف من نقاد ا٢بديث, كال تػيعىدُّ ُب ا٤بوقوفات"

عٌما جوَّده غّبيهي فأسنده! كىو  -كىو األعمش -يكوف ٩بٌا قصَّر بو راكيو فلعلَّ ما كيًقفى على الشعيب   
 هبذا يتداخل مع ىذا الباب.

 
 ادلسألة الثالثة

 التداخل مع ادلعلَّق 

 قاؿ ابن الصبلح معرًٌفان ا٤بعلَّق:   
ثاؿ ا٢باكم على . كىذا مطابق ٤ب(ِ)"كأما ا٤بعلَّق, كىو: الذم حيًذؼى من مبتدًأ إسناده كاحده أك أكثر"   

نوعو من ا٤بعضل بببلغ اإلماـ مالك, كقد يفَبؽ عنو بكوف الببلغ أيشّب فيو إىل كاسطةو ميسقطةو, كا٤بعلَّق 
ليس كذلك, إال أفَّ مؤدَّاٮبا كاحد, كىو مطابق لتعريف ابن الصبلح ٗبا حيًذؼ من مبتدًأ إسناده كاحد 

 أك أكثر. كهللا أعلم.
مع ا٤برسل, كقد ٯبتمع معو ُب صورة من صور ا٤بعضل عند ا٢باكم, كما  و متداخله نفسى  الببلغى ٍبيَّ إفَّ    

ما ركل ركَّاد )بن ا١برَّاح( عن سفياف الثورم, عن الزبّب بن عدم, عن ُب ما سبق ذكره من نقد أيب حاًب 
 ...أنس, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

                                                           
 (.َِ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ُ)
( مبيًٌنان اختصاص ا٤بعلَّق: "فاختصَّ من ْٓ)ص التوضيح األهبرُب  كقاؿ السخاكم (.ِْ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ِ)

"ىذا, كُب  (:ُِْ-ُُْ)ص شرح شرح خنبة الفكركقاؿ علي القارم ُب  ا٤بعضل كا٤بنقطع بكونو من مصنف, ك٩با بعد ا٢بصر فيو".
وال أف ال يكوف , وال عدـ كونو من ادلبادىءيعترب فيو التوايل, "ا٣ببلصة" ا٤بعضل: ما سقط من سنده اثناف فصاعدان. انتهى كبلمو, كمل 

قاؿ   , أفَّ رسوؿى هللًا , ككذا ُب "التحقيق" كُب "ا١بواىر", قيل قوؿ الراكم: بلغِب, كقوؿ مالك: بلغِب عن أيب ىريرة من مصنف
عل ا٤بعضلي من أ  قساـ ا٤بردكد, ال من أقساـ السقط. فتدبٌر كأتٌمل".كذا= ييسٌمى معضبلن عند أصحاب ا٢بديث. انتهى. فاألىكىل أٍف ٯبي

بقولو:"كىو ما حيذؼ من مبتدأ إسناده كاحده فأكثر, كقوؿ  تعريف ابن الصبلح للمعلَّق (ْٗ)ص ادلنهل الرويُب  ابن ٝباعو كشرح    
التوضيح السخاكم, (, ك ِٕ/ُ) ـ احلديثادلقنع يف علو ينظر: ابن ا٤بلقًٌن, "., ك الشافعي: قاؿ انفع, أك قاؿ ابن عمر, أك قاؿ النيب 

(, ُِْ)صقواعد التحديث القا٠بي, (, ك ّّْ-ِّْ/ُ) تدريب الراويشرحو طبوع مع ا٤ب تقريبال(, كقوؿ النوكم ُب ْْ)ص األهبر
 فقاؿ:  -(ٔٔ)صقفو األثر كما ُب   -بل اشَبط فيو بعضهم التوايل

 .تدليس, سواء سقط الباقي أـ ال", من غّب مع التوايلثر, "فمنو ا٤بعٌلق, كىو: ما سقط من أكؿ سنده كاحده فأك   
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ا ركمى فقاؿ أبو حاًب: "ىذا حديث ابطل ليس لو أصل؛ لعلَّهم لقَّ     نوا ركاد )كذا( كأدخىلوا عليو, كإ٭بَّ
, قاؿ:  ". فهو ببلغ كمرسل, كىو منطبق على ىذا النوع من ا٤بعضل عند بلغٍت, مرسلعن الثورمًٌ

 ا٢باكم.
سقطو ُب مبتدأ إسناده,  كقد فصل ابني حجر بْب ا٤بعلَّق كا٤بعضل بتقييد مكاف السقط فيهما, فا٤بعلَّق   

, لكنَّ مثاؿى ا٢باكم أيابه, كإف ٚبلَّص ابن (ُ), كما جعل سقطى ا٤بػيرسىل آخرىه-سطوك  -ُب أثنائو كا٤بعضل
 حجر منو أيضان ابلتفريق بْب ا٤بنقطع كا٤ببهم.

 

 ادلسألة الرابعة
 التداخل مع ادلنقطع 

منقطع, كليس كلُّ منقطعو معضبلن, لكنَّ ا٤بعضل  -على تعريف ا٢باكم -كىو كاضح, فكلُّ معضل   
, (ِ)ا٤بوصوؿكقد قابل ا٢باكم بْب ا٤بعضل ك  ليو لفظ االنقطاع, فيتداخل معو من ىذه الناحية,يصدؽي ع

, غّب أفَّ ٩بَّا ٯبدر التنبيو عليو ىنا: ما جاء عن تلميذ ا٢باكم: البيهقي, ٩بَّا قد كىو هبذه ا٤بثابة كا٤بنقطع
بق عليو كصفي ا٤بعضل عند يؤخذ منو عدـ شيوع مصطلح ا٤بعضل ُب ذاؾ الزمن, فقد كصف حديثان ينط

 .(ّ)ا٢باكم بكونو منقطعان, كذاتي ا٢بديث كصىفىوي العراقي ابإلعضاؿ

 

 

 

                                                           
فقاؿ: "كبينو )يعِب ا٤بعلَّق( كبْب ا٤بعضىل اآلٌب ذكريه عمـو كخصوص من كجو, فمن حيث تعريف ا٤بعضل أبنَّو سقطى منو اثناف فصاعدان,  (ُ)

ف من مبادئ السند, يفَبؽ منو )كذا(؛ إذ ىو أعمُّ من ذلك". ٯبتمع مع بعض صوىر ا٤بعلَّق, كمن حيث تقييد ا٤بعلَّق أبنَّو تصرُّؼ من مصنًٌ 
 فحاكؿ ا٣بركج من ا٤بأزؽ ابلعمـو كا٣بصوص الوجهي.

 (.ْٕٖ-ْٖٓ/ُ)اليواقيت والدرر  ُب ا٤بناكم و عندكينظر شرح   
 (.ّٖ-ّٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ِ)
 (.ٖٗ) أماليوقي ُب (, كقوؿ العراُْ-ُّ/ِ) السنن الكبَت= الكربىالبيهقي,  (ّ)
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 ادلسألة اخلامسة
 التداخل مع ادلرسل 

إىل كتاب  , كأفَّ قولو ُب "ا٤بدخل(ُ)تقدَّـ أفَّ ا٢باكم أمعن ُب النص على التفريق بْب ا٤بعضل كا٤برسل   
معرفة علـو ا٢بديث", كقد نبَّو عليو بعض ا٤بصنًٌفْب؛ ٍبَّ إفَّ ا٣بطيب قد " مناقض لقولو ذاؾ ُب "اإلكليل

كابن حجر حْب ٚبلَّص من تداخل ا٤بعلَّق مع ا٤برسىل , -كما مرٌ   -اتبعو على التفريق بينهما ُب "الكفاية"
اإلعضاؿ,  , فإنَّو أخرج النوع األكَّؿ للمعضل كمثالىيو من-كسطو -ٔبعلو سٍقطى اإلعضاؿ من أثناء السند

أكثر من رجل, كجعل رسوؿ  إىل رسوؿ هللا  -ُب ا٤بعضل -فإفَّ ا٢باكم قضى أف يكوف بْب ا٤برسل
 شعيب كمسلمة بن عيلىي. ك بنً ي عمرً لى هللا ملسو هيلع هللا ىلص آخر اإلسناد, كمثَّل لو ٗبرسى 

ضل كا٤بنقطع كا٤بعلَّق= فا٤برسل الذم يقصد بو ا٤بع ؛وٙبتى  كالتفريق بْب ىذه ا٤بصطلحات ال طائلى    
إطبلؽ على أىل ا٢بديث ا٤بتقدًٌمْب  (اصطبلح), ك-كما تقدَّـ قريبان   -مردكده مثلىها على كيلًٌ حاؿ

 اإلرساؿ على ميطلًق االنقطاع أجود كأنسق.
 

 السادسة ادلسألة
 التداخل مع ادلوقوؼ على الصحايب, أو التابعي )ادلقطوع( 

إذا رجع  -اكم؛ حيث اشَبط شرطان ىو خارج اإلسناد ٧بل البحثكالذم جر إىل الكبلـ فيو: ا٢ب   
, فاشَبط ُب -األمر إىل النوع األكؿ, كىو الذم استقرَّ عليو االصطبلح مع بعض التعديل خبلؿ سّبكرتو

على التابعي أف أيٌب من كجو آخر مسندو, كذلك ُب النوع الثاين من ا٤بعضل, كُب بعض أمثلتو   (ِ)ا٤بقطوع
 عندىم. ا٤بقطوع متداخل مع نوعو ا٤بستقل د من طريق غّب اتبعيًٌ ا٤بقطوع, كىذا الوجوكاف ا٤بسن

فهو ُب ىذا النوع من ا٤بعضل عادى إىل أصل إطبلؽ ا٤بتقدًٌمْب, ٩با كاف البحث فيو جاراين لتحرير    
ا ايًخذى األكَّؿي اختبلؼ على كجهْب, فألغاه ا٢باكم ُب النوع األكؿ, كعاد كٕبثو نوعان مستقبلِّ ُب الثاين , كإ٭بَّ

 من الثاين. كهللا أعلم.

                                                           
 .ادلعرفةٍبَّ ىو ينسى, فيستعملي اإلرساؿ ُب كصف انقطاع ا٤بعضل! فيقوؿ: أف يكوف بْب ا٤برًسل...! كما ُب بعض نيسىخ  (ُ)
(: "كأٌما ا٤بقاطيع, فهي: ا٤بوقوفات على التابعْب", ُُٗ/ِ) اجلامع ألخالؽ الراوي وآداب السامعتعريف ا٤بقطوع: قاؿ ا٣بطيب ُب  (ِ)

 كتبعوي من صنَّف ُب علـو ا٢بديث بعده. كعليو اعَباضات, ليس ىذا موضع ٕبثها.
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 ادلسألة السابعة
 التداخل مع ادلبهم 

 كقد نػىفىرى منو ابن حجر, فقاؿ:    
"قولو )يعِب ابن الصبلح(: "كقد استشكل كوف ىذا ا٢بديث معضبلن؛ ١بواز أف يكوف الساقط بْب    

 . إىل آخره. مالك كبْب أيب ىريرة رضي هللا تعاىل عنو كاحدان..."
ىذا فهو  (ُ), ألفَّ معُب قولو: )بلغِب( يقتضي ثبوت مبلًٌغ, فػىعىلىىعدـ السقوطأقوؿ بل السياؽ يشعر    

 ميتًَّصله ُب إسناده مبهم, ال أنَّو منقطع. 
كقوؿ الشيخ ُب ا١بواب: "إان عرفنا منو سقوط اثنْب", فيو نظر على اختياره؛ ألنَّو يرل أف اإلسناد    

, فعلى ىذا مل يسقط من اإلسناد بعد التبْبُّ سول (ِ)يو مبهم ال يسمى منقطعان كما صرح بوالذم ف
 كاحد. 

كأما أبو نصر الذم نقل أنو يسمى معضبلن فجرل على طريقة من يسمي اإلسناد إذا كاف فيو مبهم:    
 .(ْ). كهللا أعلم"(ّ)منقطعان 

رجو بعد ذلك ككبلـ ا٢باكم ُب إدخاؿ ا٤ببهم ُب نوع ا٤بنقطع     موىم, ظاىره أنَّو يعدُّه قسمان منو, ٍبَّ ٱبي
 من النوع! حٌب خالف ابني حجر ابنى الصبلح ُب توجيهو, ككبلـ ا٢باكم طويل, أنقلي بعضىو:

                                                           
 د. ربيع )فعلي( ابلياء. نشرةُب  (ُ)
 ,: "معرفة ا٤بنقطع: كفيو كُب الفرؽ بينو كبْب ا٤برسل مذاىب ألىل ا٢بديث كغّبىمكفيو (ٔٓ)ص = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ِ)

ا٤بنقطع منو  فَّ أك  ,يوص ابلتابعا٤برسل ٨بص فَّ أمن  "ديثمعرفة أنواع علـو ا٢ب"عن ا٢باكم صاحب كتاب  ما سبق ُب نوع ا٤برسل :فمنها
 بهما".وال مُ  نان كالساقط بينهما غّب مذكور ال معيَّ  ,ومل يسمع من الذم فوقى  راكو  يىل التابعإسناد فيو قبل الوصوؿ اإل
كمنو اإلسناد الذم ذكر فيو بعض ركاتو بلفظ مبهم ٫بو و بعُد: "والذي استشكلو ابن حجر من تلخيص ابن الصالح كالـ احلاكم قولَ    

ه ٗبجيئو من كجوو آخر معيَّنان.  رجل أك شيخ أك غّبٮبا مثاؿ األكؿ". كا٢باكم قيَّدى
 ما أيهبم ُب كليس األمري كذلك؛ فإفَّ ا٢باكم قد سبق أاب نصر بعدًٌ ببلًغ اإلماـ مالكو معضبلن, كىو الذم نقل عنو ابن حجر التفريق بْب (ّ)

اب عنو ابستثناء الببلغات من ا٤ببهمات, كعدـ إدراجها فيها. كهللا  إسناده راكو ٍب جاء معيَّنان من كجوو آخر= كبْب ا٤بنقطع, كلعلَّو أف ٯبي
 تعاىل أعلم.

على  وشرحُب  النوكم قوؿ القاضي عياضنقل (. ك٫بو ذلك ُب ِٖٓ/ِ) ابن الصالحمقدمة النكت على ابن حجر العسقبلين,  (ْ)
(: "إذا قاؿ الراكم: حدثِب غّب كاحد, أك حدثِب الثقة, أك حدثِب بعض أصحابنا= ليس ىو من ا٤بقطوع, كال ُِٗ/َُ) صحيح مسلم

كىذا الذل قالو القاضي ىو " كعقَّب بقولو: ."عند أىل ىذا الفن, بل ىو من ابب الركاية عن اجملهوؿ ادلعضلمن ا٤برسل, كال من 
 الصواب". 
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 : أنواع ثالثة, كا٤بنقطع على وقل ما يوجد يف احلفاظ من دييز بينهما"كىو )يعِب ا٤بنقطع( غّب ا٤برسل    
ثنا أيوب بن -ببغداد -ما حدثناه أبو عمرك عثماف بن أٞبد بن السماؾ فمثاؿ نوع منها:    , قاؿ: حدَّ

ثنا ىبلؿ بن ًحق عن  ثنا عبد العزيز بن موسى البلحوين أبو ركح, قاؿ حدَّ سليماف السعدم: حدَّ
ّب -ا١بريرم, عن أيب العبلء , عن رجلْب من بِب حنظلة, عن شداد بن أكس, قاؿ كاف -كىو: ابن الٌشخًٌ

ييعلًٌم أحدىان أف يقوؿ ُب صبلتًو: "اللهم إين أسأليك التثبت ُب األمور, كعزٲبة الرشد,  وؿ هللا رس
كأسأليك قلبان سليمان, كلساانن صادقان, كأسأليك شكرى نعمًتك, كحيسنى عبادًتك, كأستغفرؾ ٤با تعلم, كأعوذ 

, ١بهالة الرجلْب ادلنقطعلنوعو من بك من شر ما تعلم, كأسألك من خّب ما تعلم"./ ىذا اإلسناد مىثىله 
 بْب أيب العبلء بن الشخّب كشداد بن أكس, كشواىده ُب ا٢بديث كثّبة.

 كمثاؿ ذلك: وليس دبنقطعكقد يركل ا٢بديث كُب إسناده رجل غّب مسمى    
ثنا أٞبد بن سيَّار, ق-ٗبرك -أبو العباس دمحم بن أٞبد بن ٧ببوب التاجر هي ما أخربان    اؿ: , قاؿ: حدَّ

ثنا  ثنا داكد بن أيب ىند, قاؿ حدَّ ثنا دمحم بن كثّب, قاؿ أخربان سفياف الثورم, قاؿ: حدَّ عن أيب  شيخحدَّ
: "أيٌب على الناس زمافه ٱبّبَّ الرجل بْب العٍجز كالفجور, فمن أدرؾ ذلك ىريرة, قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

بشّب, كا٥بيَّاج بن بسطاـ, عن داكد بن أيب  الزماف, فليخًَب العٍجزى على الفجور". كىكذا ركاه عتاب بن
 ىند, كإذا الرجل الذم مل يقفوا على ا٠بو: أبو عمر ا١بديل./ 

ثنا علي بن عاصم عن     ثناه أبو العباس دمحم بن يعقوب, قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن أيب طالب, قاؿ: حدَّ حدَّ
لو أبو عمر, يقوؿ: ٠بعت أاب  داكد بن أيب ىند, قاؿ: نزلتي جديلةى قيس, فسمعت شيخان أعمى يقاؿ

 ...". ىريرة يقوؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
الذم ال يقف عليو إال ا٢بافظ الفهم/ ا٤بتبحر ُب الصنعة كلو شواىد كثّبة  النوع من ادلنقطعفهذا    

 .(ُ)..." من ادلنقطع والنوع الثالثجعلت ىذا الواحد شاىدا ٥با. 
, فحْب نفى االنقطاع ُب أكَّلو, عادى كأثبتو ُب اللفظاين ُب كالذم يظهر تناقض ا٢باكم ُب النوع الث   

آخره, كقاؿ: )فهذا النوع من ا٤بنقطع(, غّب أفَّ اللفظ األخّب متعلًٌقه ٗبثالو حسب, دكف ا٤بثاؿ السابق 
الذم مل ييسمَّ فيو مبهميو من كجوو آخر, كمعناه على ما قاؿ ابن حجر ُب توجيهو, فا٢باكم يريد التفريق 

                                                           
. نشرة( ُٕٔ-ُّٕ)ص معرفة علـو احلديثا٢باكم,  (ُ)  د. أٞبد بن فارس السلـو
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ما كردت تسمية مبهمو كتعيينو من ركاية أيخرل ككجوو آخر, كبْب ما ال ييعرؼ إال مبهمان, فيعدُّ الثاين  بْب
 منقطعان, كٖببلؼ األكؿ. كهللا تعاىل أعلم. 

 كُب تطبيق ا٢باكم العملي, أدخىلى ا٤ببهم ُب ا٤بعضل, ُب سياؽ غريب! فقاؿ:    
سْب بن مكـر ثنا العباس بن يزيد البحراين ثنا عبد ا٣بالق بن "حدثناه أبو علي ا٢بافظ أنبأ دمحم بن ا٢ب    

أيب ا٤بخارؽ األنصارم ثنا حبيب بن الشهيد عن أنس بن سّبين عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ ذكر رسوؿ 
ثبلثة  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  عرؽ النساء فقاؿ تؤخذ إلية كبش عريب كليست ابلصغّبة كال ابلكبّبة فتذاب فتشرب

أايـ فقاؿ أنس بن مالك لقد كصفتو ألكثر من ثبلث مائة كلهم يربؤكف منو ىذه األسانيد كلها 
صحيحة على شرط الشيخْب كقد أعضلو ٞباد بن سلمة عن أنس بن سّبين فقاؿ عن أخيو معبد عن 

 .(ُ)رجل من األنصار عن أبيو كالقوؿ عندان فيو قوؿ ا٤بعتمر بن سليماف كالوليد بن مسلم"
 (ِ)ك٣بَّص ابني الصبلح الثاين منها فأغفل القيد الذم ذكره ا٢باكم   
 .(ّ)كالتفريق بْب ا٤ببهم كا٤بنقطع عند ابن حجر كارده ُب مواضع   
كخبلصة األمر أفَّ التداخل ُب مصطلحات ا٢بديث أمره كاقع, كال مناص منو, كُب ٚبليص بعض    

الذم يفَبض بعلم ا٤بصطلح  -أيٌب ُب تطبيقات احملدًٌثْبا٤بصطلحات من قريناهتا, تكلُّف ظاىر, كقد 
 ما ينقض التخلُّص كالتحرُّز ذاؾ. كهللا تعاىل أعلم. -دراسة قواعدىم كألفاظهم كمصطلحاهتم

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُْٕٔ) ادلستدرؾ على الصحيحُتا٢باكم,  (ُ)
 كمنو اإلسناد الذم ذكر فيو بعض ركاتو بلفظ مبهم ٫بو رجل أك شيخ أك غّبٮبا".(, "ٔٓص) = علـو احلديثقدمةادل ,ابن الصبلح (ِ)
 (.ّْْ/ُ(, كتنظر )ّّٓ/ُ) ابن الصالحمقدمة على النكت ابن حجر العسقبلين,  (ّ)
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 اخلالصة وأىم النتائج والتوصيات

ة كالسبلـ على عبده كنبيو الداعي إىل رضوانو, ا٢بمد هلل كما ينبغي ١ببلؿ كجهو كعظيم سلطانو, الصبل
, كاقتدل هبم ٔبوارحو كقلبو كآلو كصحابتو كأزكاجو كذريتو, كمن اىتدل هبداىم, كسار على خيطاىم

  كلسانو.
ىذا البحث, كأسألو أف يغفر يل حظوظ نفسي,  أًبَّ يل فٍ دي هللا آخران كما ًٞبدتو أكالن أكبعدي, فإيٌنً اٞب   

يل ك٥بذا البحث   كيضعكأف يرضى عٌِب  سديدان كما ٰبب ربُّنا كيرضى, صان لوجهو الكرًن,كٯبعلو خال
 خاصَّة. منهم ىل العلمالقبوؿ عند ا٤بسلمْب, كعند أ

كبعدى ىذا التطواؼ مع مصطلح ا٤بعضل ُب أيصولو االصطبلحيَّة, كجذكره اللغوية, ك٧باكلة صياغة    
ة, كما طرأ عليو من تطوُّرو ُب داللتو ابلتقييد أحياانن, كابإلطبلؽ تعريف نظرم مقعًٌدو لتطبيقاتو العمليَّ 

 أيخرل... ك٬بليص من ذلك إىل النتائج اآلتية:
نا قى تعرُّؼ مدل ا١بهد ا٤ببذكؿ من ًقبىل ا٢باكم فيما صنعو ُب "معرفة علـو ا٢بديث", فنحن قد استغرى  -ُ

, تصوُّر دقيق عنو, مصطلح كاحده كيلَّ ىذا ا١بهد الستخبلص صيغةو كتكوين فما الظنُّ  كسٍبك تعريفو
اب علـو ا٢بديث, كىي ما حوتو "ا٤بعرفة" ٩بَّا ٕبىثو ا٢باكم, كقدَّمو ( ابابن من أبو ِٓهد ا٤ببذكؿ ُب )اب١ب

على  -لؤليمَّة خدمةن جليلةن كجهدان مشكوران, كلو فضل السبق ُب تصنيف علـو ا٢بديث ُب مصنَّف جامع
 .-ُب نسبة األكَّليَّة ما ييعرىؼ من ا٣ببلؼ

 بياف معُب جذر اإلعضاؿ ُب اللغة, كإيضاح مدل ارتباطو ٗبثيلو ُب االصطبلح ا٢بديثي. -ِ
استخبلص تعريف جامع لتطبيقات األئمة الذين تقدَّموا ا٢باكم ُب إطبلقات اإلعضاؿ, من خبلؿ  -ّ

 يطة ابلنصوص.دراسة أفراد إطبلقاهتم كبياف كجهتها النقديَّة ُب ضوء القرائن احمل
شرح التعريف النظرم للمعضل عند ا٢باكم, كتبْبُّ أصل مأخذه فيما ذىب إليو, كأفَّ النوع الثاين  -ْ

 كدراسة أمثلتو.من ا٤بعضل عنده ىو األصل الذم اشتقَّ منو النوع األكَّؿ, 
وي من األئٌمة, كأفَّ ُب داللة ا٤بعضل عند ا٢باكم عمَّا كانت عليو عند مىن تقدَّمى  انقالبإثبات كقوع  -ٓ

القضيَّة ليست ٦برَّد اختبلؼ ُب اإلطبلقات: ا٢باكم أطلق اإلعضاؿ على ما ٱبتصُّ ابلسقط, كمىن تقدَّمىوي 
أطلىقىوي على الوىم ا٤بستنكر, بل ىو خطأ من ا٢باكم ُب انتزاع التنظّب من التطبيق, فقد أضفى كصف 
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كقد جرل ُب ذلك  ينبغي أف يوصىفى ابإلعضاؿ,اإلعضاؿ على ما حقُّو التصويب, كصحَّح ما كاف 
 .وىو غاية مقصد البحث طردان لقاعدة األخذ بزايدات الثقات مطلقان,

ع ىذا ا٤بنحى ُب تعريف دراسة السّبكرة التأرٱبية ٤بصطلح ا٤بعضل عند من أتٌخر عن ا٢باكم )مفًَب  -ٔ
بْب ا٤بصطلحات ٩بٌا كاف ا٤بصنًٌف  التداخل نى ا٤بعضل( عمَّا جاء بو من تنظّب, كدراسة ما قد حدث م

ر حريصان على تبلفيو.  ا٤بتأخًٌ
 كأمَّا التوصيات الٍب يوصي هبا البحث:   
 ,العناية بكتاب أيب عبد هللا ا٢باكم "معرفة علـو ا٢بديث" فإنَّو كتاب أكائل, ككتاب "الرسالة" -ُ

فيها  ا٤ببتكرة ", كىذه التصانيفك"التاريخ الكبّب ,ك"صحيح اإلماـ البخارم" ,ك"العْب" ,ك"الكتاب"
 نبوغ فائق, تنبغي دراستو كالعناية بو خدمةن للعلم الذم ييصنَّف ٙبتو.

العناية بعرض تنظّبات ا٤بؤلفْب ُب مصطلحات ا٢بديث على تطبيقات األئمة ُب زمن الركاية, كتبْبُّ  -ِ
 مدل مطابقة التنظّب للتطبيق.

, كمدل كفائو ٗبتطلَّبات ديث, كتعرُّؼ مآخذ ىذا التطوردراسة التطور الداليل ٤بصطلحات ا٢ب -ّ
درسان من دركس اختصاصات علـو ا٢بديث كالسنَّة  -ستحيلدلوليس اب -, كلعلَّو أف يستحيلى ا٤بصطلح

 الدراسات اإلسبلميَّة. ُب كليَّات كمعاىد
م كتعرُّؼ م كصياغاهتاالىتماـ ٔبهود ا٤بصنًٌفْب ُب علـو ا٢بديث, كدراسة مناىجهم, كنوازع ترجيحاهت -ْ

 البْبًٌ بْبى موركث زمن الركاية, كتراث ما بعده. ا٤بنهجي جل رأب الصدع؛ من أأصو٥با, كاإلفادة منها
عند  عضاؿنقبلب الداليل كعكس مدلوؿ اإلكاف ليبُّها بياف االفصوؿو  كقد جاء ىذا البحث ُب    

ما قرَّر ىو اف يكوف عنو ُب االصطبلح؛ فبين ا٢باكم عمَّا كرد ُب تطبيقات من تقدَّمو كبعض من أتخَّر
, البحثي عكس ىذه الداللة عند مىن تقدَّمىوي  سنادىين ىو ا٢بقيق إبطبلؽ ا٤بعضل, حقَّقى الناقص من اإل

 فكاف ا٤بوصوؿ من اإلسنادىين ىو ا٤بتىسمًٌيى اب٤بعضل عندىم.
د أحدو ٩بٌن تقدَّمو, ٩بٌا ال كقد ظهر يل ُب ىذا البحث عدـ كركد صورة ا٤بعضل عند ا٢باكم, عن   

معو أٍف ييقاؿ إفَّ ا٢باكم مل تنقلٍب عليو داللة ا٤بعضل, بل غايةي فعلو كقيصاراه أنَّوي قىصىرى  -ُب نظرم -يسوغ
 داللة اإلعضاًؿ على قسم السٍَّقًط منو!

, كبْب تعريفو -بل تطبيقو ىو -أمَّا أثر االختبلؼ بْب تطبيق من تقدَّـ ا٢باكم ُب إطبلقات اإلعضاؿ   
 كتناكؿ من بعده لو؛ فقد جرل النظر فيو من انحيتْب:
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 :: االختبلؼ ُب التعريفالناحية األوىل   
 اب٤بعضل فيما مل يسقط منو قد كيًجدى ُب كبلمهم التعبّب -كما قرر ابن حجر كغّبه  -فمن تقدَّـ ا٢باكم   

ى بّب اب٤بعضل فيما سقط منو راكايف علة, بل أستطيع أف أقوؿ: إنِب مل أجد ُب كبلمهم التعلبتَّ أشيء 
 بسقطٍ مل أجدىم يطلقوف اإلعضاؿ بغرض اإلعبلؿ  الٌتوايل, ُب أمًٌ موضع كاف, كقد قلتي من قبل إين

 ألبتَّة! كا٤بتأخركف بعكس ذلك, فبل يكادكف ييطلقوف اإلعضاؿ إالٌ على السقط.
 :ى الراكم كركايتوأثر اإلعضاؿ عل :-من لواـز األكىل يكى -الناحية الثانية   
, بل (ُ)فعند ا٤بتقدمْب ييعدُّ اإلعضاؿ من مباحث ا٣بطأ, بل ا٣بطأ الشديد, كا٣بطأ ال يصليح لبلعتبار   

ا خطأ فإ٭با تيعلُّ ابلناقصة, ىذا فيما يتعلَّقي ابلركاية, كأمَّا الراكم, فإذا كيًصفى  إفَّ الركاية التامَّة إذا ظهر أَّنَّ
ا  بركاية ا٤بعضبلت كصفان  الزمان, كإذا كاف ذلك عن الثقات ٙبديدان= أثَّر ذلك الوصف ُب درجتو, كرٗبَّ

امو أك ترؾ حديثو  .-كما تقٌدـ من قبلي   -أٌدل إىل اهتًٌ
 .(ّ)كالركاة (ِ), ُب ا٤بركايتر عن ا٢باكم ٗبقتضى تعريفهمكىذا ٖببلؼ ما عليو العمل عند من أتخَّ    
ىو ُب مأخذ تعريف ا٤بعضل ُب قسم االنقطاع ٩بٌا كرد  -بحثُب نظر ىذا ال -كاالختبلؼ األعظم   

 فيو االختبلؼ. كهللا تعاىل أعلم.
كىذا جهدم كمل آؿ فيو, فإٍف أخطٍأتي فمن نفسي, كإٍف أصبتي فمن توفيق هللا عزَّ كجلَّ, كا٢بمد هلل    

مىد, كأىله ألٍف ييعبىد, كالصبلة كالسبلـ على نبيًٌنا ٧بٌمد   كآلو كصحابتو كأزكاجو كذريتو.كىو أىل ألف ٰبي
 إدريس العبد

 ُّْْ/ُُ/ُٗبعَّاجة: 
 

 

 

 
                                                           

 .كقد مرَّ نقلو (ُٖٔ)ص أحواؿ الرجاؿُب ١بوزجاين فيما نقلو اكما نٌص على ذلك ابن معْب   (ُ)
 (: "كحكم ا٤بعضل مثل حكم ا٤برسل ُب االعتبار بو فقط".ُُٗ/ِ) اجلامع ألخالؽ الراوي وآداب السامعقاؿ ا٣بطيب ُب  (ِ)
 الك عندىم ٩بَّن يركم ا٤بعضبلت, كعن األثبات طبعان.فاإلماـ م (ّ)
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 يصادر انثحث
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 البحث رمصادِ 

, دمشق, ٦بمع اللغة مشيخة ابن طهماف(, َُّْ(, )ُٖٔأك  ُّٔإبراىيم بن طهماف )ت .ُ
 العربية ُب دمشق, ٙبقيق: د. دمحم طاىر مالك.

, التواضع واخلموؿ(, )د.ت( ُِٖن عبيد )تابن أيب الدنيا, أبو بكر عبد هللا بن دمحم ب .ِ
 )د.ت(, القاىرة, دار االعتصاـ, ٙبقيق: لطفي دمحم الصغّب. 

)ضمن ٦بموعة رسائل ابن أيب الدنيا(, )الطبعة إصالح ادلاؿ  (,ُُْْابن أيب الدنيا, ) .ّ
 األكىل(, بّبكت, مؤسسة الكتب الثقافية, ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا.

, )الطبعة اجلرح والتعديل(, ُُّٕ(, )ِّٕالرٞبن بن دمحم بن إدريس )ت ابن أيب حاًب, عبد .ْ
دار إحياء الَباث العريب, ٙبقيق: عبد الرٞبن  -بّبكت, دائرة ا٤بعارؼ العثمانٌية -األكىل(, ا٥بند

 بن ٰبٓب ا٤بعلًٌمي اليماين.
ن الباحثْب, , )الطبعة األكىل(, الرايض, بتحقيق فريق مكتاب العلل (,ُِْٕ, )ابن أيب حاًب .ٓ

 إبشراؼ: د. سعد ا٢بميد, كد. خالد ا١بريسي.
, الزَّاىر يف معاين كلمات النَّاس(, ُُِْ(, )ِّٖابن األنبارم, أبو بكر دمحم بن القاسم )ت .ٔ

(, ُّٗٗ)الطبعة األكىل(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: د. حاًب صاحل الضامن. كطبعة )
 دار الرشيد, ك٠بَّاه )الزاىر( حسب.

, )الطبعة العلل ادلتناىية(, َُّْ(, )ٕٗٓن ا١بوزم, أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي )تاب .ٕ
 األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمية, ٙبقيق: خليل ا٤بيس.

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية, الضُّعفاء وادلًتوكُت(, َُْٔابن ا١بوزم, ) .ٖ
 ٙبقيق: عبد هللا القاضي.

, األنساب ـ(,ُٖٗٗ(, )ِٔٓ, أبو سعد عبد الكرًن بن دمحم بن منصور )تابن الٌسمعاين .ٗ
 )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الفكر, ٙبقيق: عبد هللا عمر الباركدم.

كتصوير  ُّٕٗ) (,ّْٔابن الٌصبلح, عثماف بن عبد الرٞبن أيب عمرك الشهرزكرٌم )ت .َُ
 كتور نور الدين عَب.  دار الفكر, ٙبقيق: الد  , بّبكت,مقدمة ابن الصالح (,َُْٔ
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ادلقنع يف علـو (, ُُّْ(, )َْٖابن ا٤بلقًٌن, سراج الدًٌين عمر بن علي األنصارم )ت .ُُ
 , )الطبعة األكىل(,  اإلحساء, دار فٌواز للنشر, ٙبقيق: يوسف بن عبد هللا ا١بديع.احلديث

طبعة ال), ادلختصر يف علـو احلديث(, ُِّْ(, )َْٖ)ت ,دمحم بن إبراىيم ,ابن الوزير .ُِ
 , ٙبقيق: عبد هللا بن ٤بح ا٣بوالين.ددار اإلماـ أٞب(, القاىرة, األكىل

, (َّْأبو القاسم عبد ا٤بلك بن دمحم بن عبد هللا بن بشراف ا٤بعدؿ )تابن بشراف,  .ُّ
, )الطبعة األيكىل(, الرايض, دار الوطن, ٙبقيق: عادؿ بن يوسف العزاكم اأَلمايل(, ُُْٖ)

 كزميليو.
هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن (, َُّ)تبن جرير , أبو جعفر دمحم ابن جرير الطربمٌ  .ُْ

)مسند عمر بن ا٣بطٌاب(, جدَّة, مطبعة ا٤بديٌن, ٙبقيق: ٧بمود دمحم  رسوؿ هللا من اآلاثر
 شاكر. 

, بّبكت, جامع البياف عن أتويل آي القرآف =تفسَت الطربي(, َُْٓابن جرير الطربم, ) .ُٓ
  شاكر كآخرين.دار الفكر, ٙبقيق: ٧بمود دمحم

ادلنهل الروّي يف سلتَصر علـو احلديث (, َُْٔ, )(ّّٕابن ٝباعو, دمحم بن إبراىيم )ت .ُٔ
 , )الطبعة الثانية(, بّبكت, دار الفكر, ٙبقيق: د. ٧بيي الدين عبد الرٞبن رمضاف.الّنبويّ 

بَبتيب ) صحيح ابن ِحّباف(, ُُْْ(, )ّْٓابن حباف, أبو حاًب دمحم بن حٌباف البيسٌٍب )ت .ُٕ
 ابن بلباف: اإلحساف(, )الطبعة الثانية(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: شعيب األرانؤكط.

, )الطبعة األكىل(, حلب, دار الوعي ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم اجملروحُت(, ُّٔٗ, )ابن حباف .ُٖ
 زايد.

النكت على ابن (, ُُْٓ(, )ِٖٓأبو الفضل أٞبد بن علي )ت, العسقبلين ابن حجر .ُٗ
 , )الطبعة الثالثة(, الرايض, دار الراية, ٙبقيق: د. ربيع ا٤بدخلي.الصالح

, الطبعة الثالثة())مع شرًحها نزىة النظر(,  خُنبة الِفَكر(, ُُْٔ), العسقبلين ابن حجر .َِ
 الدمَّاـ, دار ابن ا١بوزم, ٙبقيق: علي ا٢بليٌب.

 , مطبوع ٕباشية ٙبفة األشراؼ.النُّكت الظِّراؼ, العسقبلين ابن حجر .ُِ
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, )الطبعة الثالثة(, ا٥بند, دائرة ا٤بعارؼ لساف ادليزاف(, َُْٔابن حجر العسقبلين, ) .ِِ
 تصوير: مؤٌسسة األعلمي )بّبكت(. النظاميَّة,

, بّبكت, دار ا٤بعرفة, ٙبقيق: ٧بٌب فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقبليٌن,  .ِّ
 الدين ا٣بطيب.

, اي, دار الٌرشيدعة األكىل(, سور , )الطبهذيب, تقريب الت(َُْٔ, )العسقبلين ابن حجر .ِْ
 ٙبقيق: دمحم عٌوامة.

 )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الفكر.هتذيب التهذيب, (, َُْْ, )العسقبلين ابن حجر .ِٓ
, بّبكت, دار اآلفاؽ ادلػُحلَّى(, ْٔٓابن حـز الظاىرم, أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد )ت .ِٔ

 .ا١بديدة
, )الطبعة األكىل(, مجهرة اللغة ـ(,ُٕٖٗ(, )ُِّ بن ا٢بسن )تابن دريد, أبو بكر دمحم .ِٕ

 بّبكت, دار العلم للمبليْب, ٙبقيق: رمزم منّب بعلبكٌي. 
االقًتاح يف بياف (, ُِْٕ(, )َِٕابن دقيق العيد, دمحم بن علي تقي الدين )ت .ِٖ

 ر حسن صربم., )الطبعة الثانية(, بّبكت, دار البشائر اإلسبلميَّة, ٙبقيق: د. عاماالصطالح
م للطبقات الكربى(, َُْٖ(, )َِّابن سعد, دمحم بن سعد بن منيع )ت .ِٗ , القسم ادلتمِّ

 )الطبعة الثانية(, ا٤بدينة ا٤بنورة, مكتبة العلـو كا٢ًبكىم, ٙبقيق: الدكتور: زايد دمحم منصور.
 , بّبكت, دار صادر.الطبقات الكربى, ابن سعد .َّ
, جٌدة, دار ا٤بدين, ٙبقيق: طبقات فحوؿ الشعراء(, ُِّابن سبلٌـ, ٧بٌمد ا١بيمىحٌي )ت .ُّ

 ٧بمود دمحم شاكر.
, )الطبعة اتريخ أمساء الثِّقات(, َُْْ(, )ّٖٓابن شاىْب, عمر بن أٞبد أبو حفص, )ت .ِّ

 األكىل(, الكويت, الدار الٌسلىفٌية, ٙبقيق: صبحي الٌسامرٌائي. 
التمهيد ِلما يف (, ُّٕٖ, )(ّْٔابن عبد الرٌب, أبو عمرك يوسف بن عبد هللا الٌنمرم )ت .ّّ

, ا٤بغرب, كزارة األكقاؼ ا٤بغربٌية, ٙبقيق: مصطفى بن أٞبد العلوٌم, ادلوطّأ من ادلعاين واألسانيد
 كدمحم عبد الكبّب البكرٌم.
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, الكامل يف الضعفاء(, َُْٗ(, )ّٓٔابن عدم, أبو عبد هللا أٞبد بن عدٌم ا١برجايٌن )ت .ّْ
فكر, ٙبقيق: ٰبٓب ٨بتار غزٌاكم. كنسخة مكتبة أٞبد الثالث )الطبعة الثالثة(, بّبكت, دار ال

 ا٤بخطوطة.
اتريخ مدينة (, ُُْٓ(, )ُٕٓابن عساكر, أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا )ت .ّٓ

دار الفكر, ٙبقيق: ٧بب الدين  ,بّبكتدمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل, 
 أيب سعيد عمر بن غرامة العمرم.

مقاييس (, )الطبعة الثانية(, َُِْ(, )ّٓٗ, أٞبد بن فارس أيب ا٢بسْب )تابن فارس .ّٔ
 , بّبكت, دار ا١بيل, ٙبقيق: عبد السبلـ ىاركف.اللغة

اختصار علـو احلديث )مطبوع مع  ,(ْٕٕابن كثّب, أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر, )ت .ّٕ
 , بّبكت, دار الكتب العلمية.الباعث احلثيث(

)سؤاالت ابن  معرفة الرجاؿ عن ابن معُت(, َُْٓ(, )ِّّ )تابن معْب, أبو زكراي ٰبٓب .ّٖ
 ٧برز(, دمشق, ٦بمع اللغة العربية بدمشق, ٙبقيق: دمحم كامل القصار كآخرين.

)ركاية الدكرم(, )الطبعة األكىل(, مٌكة ا٤بكٌرمة, جامعة  اتريخ ابن معُت(, ُّٗٗ, )ابن معْب .ّٗ
 أـي القرل, ٙبقيق: د. أٞبد دمحم نور سيف.

بّبكت, دار ا٤بأموف للَباث,  -)ركاية الدارمي(, دمشق اتريخ ابن معُت(, ََُْ, )معْب ابن .َْ
 ٙبقيق: د. أٞبد دمحم نور سيف.

, )الطبعة رجاؿ مسلم(, َُْٕ(, )ِْٖابن منجويو, أيب بكر أٞبد بن علي األصبهاين )ت .ُْ
 األكىل(, بّبكت, دار ا٤بعرفة, ٙبقيق: عبد هللا الليثي.

, )الطبعة األكىل( لساف العرب(, َُِّ(, )ُُٕمكـر اإلفريقي )ت ابن منظور دمحم بن .ِْ
 القاىرة, ا٤بطبعة األمّبية ببوالؽ.

الشذا الفّياح من علـو (, ُُْٖ, )(َِٖاألبناسي, أبو دمحم إبراىيم بن موسى بن أيٌوب )ت .ّْ
 , )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة الرُّشد, ٙبقيق: صبلح فتحي ىلل.ابن الصالح
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(, طبقات ُُِْ(, )ّٗٔيخ األصبهاين, عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حياف, )تأبو الش .ْْ
, )الطبعة الثانية(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: الدكتور احملدثُت أبصبهاف والواردين عليها

 عبد الغفور البلوشي. 
, )الطبعة سنن أيب داود(, ُِْٓ(, )ِٕٓأبو داكد السجستاين, سليماف بن األشعث )ت .ْٓ

 -الرايض, دار الفكر, ٙبقيق: دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد, كدار القبلة -جٌدة -لثانية(, بّبكتا
 مؤسسة الرايف, ٙبقيق: دمحم عوَّامة.

اتريخ أيب زرعة (, ُُْٕ(, )ُِٖأبو زرعة الدمشقٌي, عبد الرٞبن بن عمرك النصرم )ت .ْٔ
 حواشيو: خليل منصور. , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية, كضعالدمشقي

, )الطبعة سؤاالت الربذعي(, َُْٗ(, )ِٕٔعبيد هللا بن عبد الكرًن )ت ,أبو زرعة الرازمٌ  .ْٕ
 الثانية(, ا٤بنصورة, دار الوفاء, ٙبقيق: د. سعدم ا٥بامشٌي.

, )الطبعة األكىل(, غريب احلديث(, ُّٔٗ(, )ِِْأبو عيبيد, القاسم بن سبلـٌ ا٥بركٌم )ت .ْٖ
 اب العريب, ٙبقيق: دمحم عبد ا٤بعيد خاف.بّبكت, دار الكت

, )الطبعة مسند أيب َعوانة(, ُُْٗ(, )ُّٔأبو عىوانة, يعقوب ين إسحاؽ اإلسفرائيِب )ت .ْٗ
 األيكىل(, بّبكت, دار ا٤بعرفة, ٙبقيق: أٲبن بن عارؼ الدمشقي.

حلية األولياء وطبقات (, َُْٗ(, )َّْأبو نيعيم األصبهاين, أٞبد بن عبد هللا )ت .َٓ
, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمية, )كتبدك مصٌورة عن طبعة دار الكتاب صفياءاأل

 العريب(.
, )الطبعة األكىل(, ذكر أخبار أصبهاف =اتريخ أصبهاف(, َُُْأبو نيعيم األصبهاين, ) .ُٓ

 بّبكت, دار الكتب العلمية, ٙبقيق سيد كسركم حسن.
, )الطبعة مسند أيب يعلى(, َُْْ(, )َّٕي )تأبو يعلى, أٞبد بن علي بن ا٤بثٌُب ا٤بوصل .ِٓ

 األكىل( دمشق, دار ا٤بأموف للَباث, ٙبقيق: حسْب سليم أسد.
)بركاية ابنو عبد هللا(, )الطبعة  العلل ومعرفة الرجاؿ(, َُْٖ(, )ُِْأٞبد بن حنبل )ت .ّٓ

 عٌباس. دار ا٣باين, ٙبقيق: د. كصٌي هللا بن دمحم -جٌدة, ا٤بكتب اإلسبلمي -األكىل(, بّبكت
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)ركاية ابنو أيب الفضل صاحل(, )الطبعة  مسائل اإلماـ أمحد(, َُِْأٞبد بن حنبل, ) .ْٓ
 األكىل(, الرايض, دار الوطن, ٙبقيق: طارؽ بن عوض هللا.

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: مسند أمحد(, َُِْأٞبد بن حنبل, ) .ٓٓ
 شعيب األرانؤكط, كآخرين.

)ركاية ا٤برٍُّكذٌم, كصاحل, كا٤بيموين(, )الطبعة  العلل ومعرفة الرجاؿ(, ُِْٕأٞبد بن حنبل, ) .ٔٓ
 األكىل(, القاىرة, دار اإلماـ أٞبد, , ٙبقيق: د. كصٌي هللا بن دمحم عٌباس.

حاشية عطية األجهوري على شرح الزرقاين (, ُِْٓ) (,َُُٗعطية )ت ,األجهورم .ٕٓ
 الكتب العلمٌية, عٌلق عليها: صبلح دمحم عويضة. الطبعة الثانية(, بّبكت, دار, )للبيقونيَّة

, )الطبعة األيكىل(, هتذيب اللُّغةِ ـ(, ََُِ(, )َّٕاألزىرٌم, أبو منصور دمحم بن أٞبد )ت .ٖٓ
 بّبكت, دار إحياء الَباث العريب, ٙبقيق: دمحم عوض مرعب.

وب جزء فيو من أحاديث اإلماـ أيب أي(, ُُْٖ(, )ِِٖإ٠باعيل بن إسحاؽ )ت ,القاضي .ٗٓ
 , )الطبعة األكىل(, الرايض, شركة الرايض, ٙبقيق: د. سليماف بن عبد العزيز العريِب.السختياين

, سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة(, ُُِْ(, )َُِْاأللبايٌن, دمحم انصر الدين )ت .َٔ
 )الطبعة األكىل/ للطبعة ا١بديدة(, الرايض, مكتبة ا٤بعارؼ.

, ا٤بدينة توضيح األفكار دلعاين تنقيح األنظار, (ُُِٖاعيل )تاألمّب الصَّنعاين, دمحم بن إ٠ب .ُٔ
 ا٤بنوَّرة, ا٤بكتبة السلفية, ٙبقيق: دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد.

التعديل والتجريح دلن (, َُْٔ(, )ْْٕالباجي, أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد )ت .ِٔ
, دار اللواء, ٙبقيق: د. أيب , )الطبعة األكىل(, الرايضخرَّج لو البخاري يف اجلامع الصحيح

 لبابة حسْب.
األدب (, َُْٗ, )(ِٔٓأبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم ا١بيعفي )ت البخارم, .ّٔ

 , )الطبعة الثالثة(, بّبكت, دار البشائر اإلسبلمية, ٙبقيق: دمحم فؤاد عبدالباقيادلفرد
ختصر من أُمور رسوؿ اجلامع ادلسند الصحيح ادل= صحيح البخاري(, َُْٕ, )البخارم .ْٔ

مو هللا  اليمامة, ٙبقيق: د.  -الرايض, دار ابن كثّب -, )الطبعة الثالثة(, بّبكتوسننو وأايَّ
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النشرة ا١بديدة للطبعة السلطانيَّة,  من )الطبعة األيكىل(ك(, ُِِْ, ك)مصطفى ديب البغا
 بن زىّب بن انصر الناصر.بّبكت, دار طوؽ النجاة. بعناية: د. دمحم 

, )الطبعة األكىل(, حلب, دار الوعي كمكتبة الَباث, التاريخ األوسط(, ُّٕٗالبخارم, ) .ٓٔ
 ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد

بّبكت, دائرة ا٤بعارؼ  -, ا٥بندالتاريخ الكبَتـ(, ُٖٔٗ, كا٤بصوَّرة ُُّٔالبخارم, )األصل  .ٔٔ
 مة عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلًٌمي اليماين.العثمانية, تصوير/دار الفكر, بتحقيق: العبٌل 

مسند البزَّار= (, َُْٗ(, )ِِٗالبزَّار, أبو بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق البزار )ت .ٕٔ
ا٤بدينة النبويَّة, مؤسسة علـو القرآف , مكتبة العلـو  -)الطبعة األكىل(, بّبكت البحر الزّخار,

  .كا٢ًبكىم, ٙبقيق: د. ٧بفوظ الرٞبن زين هللا
, )الطبعة النكت الوفيَّة دبا يف شرح األلفيَّة(, ُِْٖ, )(ٖٖٓالًبقاعيُّ, إبراىيم بن عمر )ت .ٖٔ

 األكىل(, الرايض, مكتبة الرشد, ٙبقيق: د. ماىر ايسْب الفحل.
, مطبوعة مع شركحها ادلنظومة البيقونيَّة, (ََُٖالبيقوين, عمر بن دمحم )كاف حيَّان قبل .ٗٔ

 كحواشيها.
, مكَّة الكربى =السنن الكبَت(, ُُْْ(, )ْٖٓبكر أٞبد بن ا٢بسْب )ت البيهقٌي, أبو .َٕ

 ا٤بكرَّمة, مكتبة دار الباز, ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا.
, )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة الرشد, ٙبقيق: اجلامع لشعب اإلدياف(, ُِّْالبيهقي, ) .ُٕ

 ٨بتار أٞبد الندكم, كآخرين.
, سنن الًتمذيّ  =جامع الًتمذي( ُّٕٕ(, )ِٕٗعيسى )ت الَبمذٌم, أبو عيسى دمحم بن .ِٕ

 )الطبعة الثانية(, بّبكت, دار إحياء الَباث العريب, ٙبقيق: أٞبد دمحم شاكر كآخرين.
)بَبتيب أيب طالب القاضي(, )الطبعة األكىل(, بّبكت,  العلل الكبَت(, َُْٗالَبمذم, ) .ّٕ

 لسامرٌائي, كآخرين. مكتبة النهضة ا٢بديثة, ٙبقيق: صبحي ا -عامل الكتب
 مؤسسة ,بّبكت ,تفسَت الثعاليب ,(ٕٖٔ)ت ٨بلوؼ بن دمحم بن الرٞبن عبدالثعاليب,  .ْٕ

  .األعلمي
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تفسَت (, ُِِْ(, )ِْٕالثعليب, أبو إسحاؽ أٞبد بن دمحم بن إبراىيم, النيسابورم )ت .ٕٓ
 . , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار إحياء الَباث العريبٌ الكشف والبياف =الثّعليبّ 

رسـو التحديث يف علـو (, ُُِْ, )(١ِّٕبعربم, أبو إسحاؽ إبراىيم بن عمر )تا .ٕٔ
, ٙبقيق: إبراىيم بن شريف ا٤بيلي. كنسخة احلديث , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار ابن حـز
 ٨بطوطة.

, )الطبعة أحواؿ الرجاؿ(, َُْٓ(, )ِٗٓا١بوزجايٌن, أبو إسحاؽ إبراىيم بن يعقوب )ت .ٕٕ
 مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: صبحي السامرٌائي. األكىل(, بّبكت,

, )الطبعة الثانية(, بّبكت, دار الّصحاح(, ُِْٖ(, )ّّٗإ٠باعيل بن ٞبٌاد )ت ,ا١بوىرم .ٖٕ
 ا٤بعرفة, ٙبقيق: خليل مأموف شيحا.

تسمية من (, َُْٕ) (,َْٓأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا ابن البيًٌع النيسابورم )تا٢باكم,  .ٕٗ
, )الطبعة األكىل(, بّبكت, مؤسسة الكتب الثقافية, ٙبقيق: كماؿ سلمأخرجهم البخاري وم

 يوسف ا٢بوت.
, )الطبعة األيكىل(, بّبكت, دار الكتب , ادلستدرؾ على الصحيحُت(ُُُْا٢باكم, ) .َٖ

 العلمية, ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
ؽ ا١بديدة , )الطبعة الرابعة(, بّبكت, دار اآلفامعرفة علـو احلديث(, ََُْا٢باكم, ) .ُٖ

, ٙبقيق: ُِْْ)تصوير(, ٙبقيق: د. معظم حسْب. ك) ( )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار ابن حـز
. ك٨بطوطة مكتبة عارؼ حكمت احملفوظة ُب مكتبة ا٤بلك عبد العزيز  د. أٞبد فارس السلـو

 .ُِّ/ ْٕاب٤بدينة النبويٌة برقم:
األكىل(, الرايض, مكتبة , )الطبعة سؤاالت مسعود بن علي السجزي(, َُْْا٢باكم, ) .ِٖ

 ا٤بعارؼ, ٙبقيق: د. موفق بن عبد هللا بن عبد القادر.
, )الطبعة األكىل(, بّبكت, مؤسَّسة الرسالة, ٙبقيق: ادلدخل إىل الّصحيح(, َُْْا٢باكم, ) .ّٖ

 د. ربيع ا٤بدخلٌي.
, )الطبعة األكىل(, الرب والصلة(, ُُْٗ(, )ِْٔا٢بسْب بن ا٢بسن بن حرب ا٤بركىزم )ت .ْٖ

 رايض, دار الوطن, ٙبقيق د. دمحم سعيد دمحم حسن ٖبارم.ال
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, قفو األثر يف صفِو علـو األثر(, َُْٖ(, )ُٕٗا٢بليٌب, رضيًٌ الدين دمحم بن إبراىيم )ت .ٖٓ
 )الطبعة الثانية(, حلب, مكتبة ا٤بطبوعات اإلسبلمية, بتحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدَّة.

ٍيًدٌم, أبو بكر عبد هللا بن الزب .ٖٔ )الطبعة األكىل(,  مسند احلميدي(, ُِّٗب القرشي )تا٢بيمى
 بّبكت: عامل الكتب, ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمٌي.

, اجلمع بُت الّصحيَحُِت البخاري ومسلم(, ُِّْ(, )ْٖٖا٢بيمىيدٌم, دمحم بن فتوح )ت .ٕٖ
, ٙبقيق: د. علي حسْب البٌواب.  )الطبعة الثانية(, بّبكت, دار ابن حـز

الكفاية يف علم (, ُّٕٓ(, )ّْٔأبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت )ت ا٣بطيب البغدادم, .ٖٖ
, ا٥بند, دائرة ا٤بعارؼ العثمانٌية, تصوير: ا٤بكتبة العلمية,  ٙبقيق: أيب عبد هللا السورٌب الرواية

حْب منهم العبلٌمة ا٤بعلًٌمي. ك) الدٌماـ, دار ابن  (الطبعة األيكىل) (,ُِّْكٝباعة من ا٤بصحًٌ
 قيق: د. ماىر الفحل.ا١بوزم, , ٙب

, الرايض, مكتبة ا٤بعارؼ, اجلامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع(, َُِْ, )ا٣بطيب .ٖٗ
 ٙبقيق: الدكتور ٧بمود الطٌحاف.

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الغرب اإلسبلمٌي, اتريخ مدينة السالـ(, ُِِْا٣بطيب, ) .َٗ
 ٙبقيق: د. بٌشار عٌواد معركؼ. 

, اإلرشاد يف (َُْٗ(, )ْْٔليل بن عبد هللا بن أٞبد القزكيِب )تا٣بليلي, أبو يعلى ا٣ب .ُٗ
, )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة الرشد, ٙبقيق: د. دمحم سعيد عمر معرفة علماء احلديث

 إدريس.
العلل الواردة يف األحاديث (, َُْٓ(, )ّٖٓالدارقطِب, أبو ا٢بسن علي بن عمر )ت .ِٗ

 , دار طيبة, ٙبقيق: ٧بفوظ الرٞبن زين هللا السلفٌي., )الطبعة األكىل(, الرايضالنبويّة
, الرايض, مكتبة الرُّشد, األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس(, ُُْٖالدارقطِب, ) .ّٗ

 ٙبقيق: رضا بن خالد ا١بزائرم.
مؤسسة الرسالة, ٙبقيق:  )الطبعة األيكىل(, بّبكت,سنن الدارقطٍت, (, ُِْْ, )الدارقطِب .ْٗ

 خرين.شعيب األرانؤكط كآ
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, )الطبعة الكٌت واألمساء(, ُُِْ(, )َُّالدكاليٌب, دمحم بن أٞبد بن ٞبٌاد أيب بشر )ت .ٓٗ
, ٙبقيق: نظر بن دمحم الفاراييٌب.  األكىل(, بّبكت, دار ابن حـز

)الفردكس ٗبأثور  مسند الفردوس(, َُْٔ(, )َٗٓالديلىمٌي, شّبكيو بن شهردار )ت .ٔٗ
كىل(, بّبكت, دار الكتب العلميَّة, ٙبقيق: السعيد بن ا٣بطاب( )منزكع األسانيد(, )الطبعة األ

 بسيوين زغلوؿ.
, الكاشف يف (ُُّْ) ,(ْٖٕأبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن أٞبد بن عثماف )ت ,الذىيبٌ  .ٕٗ

, )الطبعة األكىل(, جدَّة, دار القبلة للثقافة اإلسبلمٌية معرفة َمن لو رواية يف الكتب السّتة
 ٙبقيق: دمحم عٌوامة, كأٞبد دمحم ٭بر ا٣بطيب. كمؤٌسسة علـو القرآف,

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتاب العريب, ٙبقيق: د. اتريخ اإلسالـ(, َُْٕ, )الذىيب .ٖٗ
 عمر عبد السبلـ تدمرم.

      , )الطبعة الثانية( بّبكت, دار البشائر اإلسبلمية, ٙبقيق: ادلوقظة(, ُُِْ, )الذَّىىيب .ٗٗ
 عبد الفتَّاح أبو غيدَّة.

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب ميزاف االعتداؿ يف نقد الّرِجاؿ(, ُُْٔ, )الذَّىىيب .ََُ
 العلمٌية, ٙبقيق: علي دمحم معوض كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود.

, )الطبعة األكىل(, الزرقاء, مكتبة ا٤بنار, ِذكر من ُتُكلَِّم فيو وىو موثَّق(, َُْٔ, )الذىيبٌ  .َُُ
 ِب.ٙبقيق: دمحم شكور ا٤بيادي

, )الطبعة األكىل(, الرواة الثقات ادلتكلَّم فيهم دبا ال يوجب الرَّدَّ (, ُُِْ, )الذىيبٌ  .َُِ
 بّبكت, دار البشائر اإلسبلمية, ٙبقيق: دمحم إبراىيم ا٤بوصلي.

, )الطبعة التاسعة(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: سَت أعالـ النبالء(, ُُّْ, )الذىيب .َُّ
 العرقسوسي.شعيب األرانؤكط, دمحم نعيم 

 , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية. تذكرة احلُفَّاظ, الذىيبٌ  .َُْ
, )الطبعة شرح ادلنظومة البيقونّية(, ُِْٓ, )(ُُِِالزرقايٌن, عمر بن عبد الباقي )ت .َُٓ

 الثانية(, بّبكت, دار الكتب العلميَّة, علَّق عليها كخرٌج أحاديثها: صبلح دمحم عويضة.
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, الضوء الالمع ألىل القرف التاسع(, ُُِْ(, )َِٗ بن عبد الرٞبن )تالسخاكم, دمحم .َُٔ
 )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار ا١بيل.

, فتح ادلغيث بشرح ألفّية احلديث(, ُِْٔ)(, ُُٗدمحم بن عبد الرٞبن )ت, السخاكم .َُٕ
, كد. )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة دار ا٤بنهاج, ٙبقيق: د. عبد الكرًن بن عبد هللا ا٣بضّب

 فهيد بن عبد هللا الفهيد.
, )الطبعة األكىل(, التوضيح األهبر لتذكرة ابن ادلػَُلقِّن يف علم األثر(, ُُْٖ, )السخاكمٌ  .َُٖ

 القاىرة, مكتبة أيصوؿ السَّلىف, ٙبقيق: عبد هللا بن دمحم بن عبد الرحيم البخارٌم.
, )الطبعة األكىل(, هورإعالؿ احلديث الغريب ابدلش(, ُُّْٞبد, ) دمحم سعيد ,ا٤بٌرًمٌ  .َُٗ

.  بّبكت, دار ابن حـز
, )الطبعة األكىل(, ا٥بند, سنن سعيد بن منصور(, َُّْ(, )ِِٕسعيد بن منصور )ت .َُُ

 الدار السلفيَّة, ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمٌي.
تدريب الراوي يف شرح تقريب (, ُِْْ(, )ُُٗلسٌيوطي, عبد الرٞبن بن أيب بكر )تا .ُُُ

 .ىل(, الرايض, دار العاصمة, ٙبقيق: طارؽ بن عوض هللا, )الطبعة األك النواوي
صفوة ادلػَُلح بشرح (, ُِْٖ(, )َُُْشهاب الدين دمحم بن دمحم البديرم )ت ,الدمياطي .ُُِ

, )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار النوادر, ٙبقيق: نور الدين منظومة البيقوين يف فن ادلصطلح
 طالب.

علل أحاديث يف كتاب الصحيح (, ُُِْ), (ُّٕ)ت الشهيد, أبو الفضل بن عمَّار .ُُّ
 , الرايض, دار ا٥بجرة, ٙبقيق: علي ا٢بليٌب.دلسلم بن احلّجاج

الثقات الذين تعمَّدوا وقف ادلرفوع أو إرساؿ (, َُّْالصياح, علي بن عبد هللا, ) .ُُْ
 , )الطبعة األكىل(, الدَّمَّاـ, دار ابن ا١بوزم.ادلوصوؿ

الطبعة , )يو النَّظر إىل ُأصوؿ أىل األثرتوج(, ُُْٔ) (,ُّّٖطاىر ا١بزائرم )ت .ُُٓ
 األكىل(, حلب, مكتبة ا٤بطبوعات اإلسبلمٌية, ٙبقيق: عبد الفٌتاح أبو غٌدة.

, ادلعجم األوسط(, ُُْٓ(, )َّٔالطرباين, أبو القاسم سليماف بن أٞبد الٌلخمي )ت .ُُٔ
 م ا٢بسيِب.دار ا٢برمْب, ٙبقيق: طارؽ عوض هللا دمحم, كعبد احملسن بن إبراىيالقاىرة, 
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, )الطبعة شرح معاين اآلاثر(, ُّٗٗ(, )ُِّالطحاكم, أٞبد بن دمحم بن سبلمة )ت .ُُٕ
 األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلميَّة, ٙبقيق: دمحم زىرم النٌَّجار.

, )الطبعة الثانية(, مصّنف عبد الرزَّاؽ(, َُّْ(, )ُُِعبد الرزَّاؽ بن ٮبٌاـ الٌصنعايٌن )ت .ُُٖ
 مي, ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمي.بّبكت, ا٤بكتب اإلسبل

اليواقيت والدُّرر يف شرح شرح خنبة ابن ـ(, ُٗٗٗ, )(َُُّعبد الرؤكؼ ا٤بػيناكم )ت .ُُٗ
 , )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة الرُّشد, ٙبقيق: مرتضى الزين أٞبد.حجر

 , )الطبعة الثانية(, القاىرة, دارالزىد( َُْٖ(, )َِٗد بن حنبل )تعبد هللا بن أٞب .َُِ
 الرايف للَباث, ٙبقيق: عبد العليًٌ حامد.

)ترتيبيو(, )الطبعة  معرفة الثِّقات(, َُْٓ(, )ُِٔالعجلي, أٞبد بن عبد هللا بن صاحل )ت .ُُِ
 األكىل(, ا٤بدينة ا٤بنوَّرة, مكتبة الدار, ٙبقيق: د. عبد العليم عبد العظيم البستوٌم.

, )الطبعة كاؿ, واألشكاؿ, واألمثاؿالتطوُّر الداليل, اإلش(, ُِْْعرَّار, مهدم أسعد, ) .ُِِ
 األيكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية.

التقييد واإليضاح شرح (, ُّٖٗ(, )َٖٔ)تأبو الفضل العراقي, عبد الرحيم بن ا٢بسْب  .ُِّ
مة ابن الّصالح  , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الفكر, ٙبقيق: عبد الرٞبن دمحم عثماف. مقدِّ

, )الطبعة األكىل(, شرح ألفّية احلديث =لتبصرة والتذكرةشرح ا(, ُِّْ, )لعراقيا .ُِْ
 بّبكت, دار الكتب العلمٌية, ٙبقيق: د. ماىر الفحل, كد. عبد اللطيف ا٥بميًٌم.

, )الطبعة (, الضُّعفاءَُْْ(, )ِِّالعيقيلي, دمحم بن عمرك بن موسى أبو جعفر )ت .ُِٓ
أمْب قلعجي, كنسخة الظاىريٌة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية, ٙبقيق: عبد ا٤بعطي 

 ا٤بخطوطة.
جامع التحصيل ألحكاـ (, َُْٕ, )(ُٕٔالعبلئٌي, أبو سعيد خليل بن كيكلدم )ت .ُِٔ

 , )الطبعة الثانية(, بّبكت, عامل الكتب, ٙبقيق: ٞبدم عبد اجمليد السلفٌي.ادلراسيل
لح قواعد التَّحديث من فنوف مصط(, ُّٗٗ(, )ُِّّالقا٠بي, دمحم ٝباؿ الدين )ت .ُِٕ

  , )الطبعة األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية.احلديث
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, مسند الشهاب(, َُْٕ(, )ْْٓالقيضاعي, أبو عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعفر )ت.ُِٖ
)الطبعة الثانية(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: ٞبدم عبد اجمليد السلفي.

(, ُُْٗ(, )ّٓٓصبهاين )ت قوَّاـ السنَّة, أبو القاسم إ٠باعيل بن دمحم بن الفضل األ.ُِٗ
, )الطبعة الثانية(, الرايض, دار احلجة يف بياف احملجة وشرح التوحيد ومذىب أىل السنة

الراية, بتحقيق: دمحم بن ربيع ا٤بدخلٌي.
, )الطبعة الثانية(, الرايض, االتصاؿ واالنقطاع (,ُِّْإبراىيم بن عبد هللا ) البلحم, .َُّ

مكتبة الرُّشد.
 , )الطبعة األكىل(, الرايض, مكتبة الرشد.اجلرح والتعديل (,ُِْْ) ,البلحم .ُُّ
 بّبكت, مؤسَّسة الٌراٌيف. , )الطبعة األكىل(,مقارنة ادلرواّيت(, ُّّْ) ,البلحم .ُِّ
: )بركاية ٰبٓب بن ٰبٓب الليثي(, )الطبعة ادلوطّأ(, ُُْٕ(, )ُٕٗمالك بن أنس )ت .ُّّ

(, )ركاية أيب ُُْٖار عٌواد معركؼ. ك )الثانية(, بّبكت, دار الغرب اإلسبلمٌي, ٙبقيق: د. بشٌ 
مصعب الزىرم(, )الطبعة الثانية(, بّبكت, مؤسَّسة الٌرًسالة, ٙبقيق: د. بشَّار عٌواد معركؼ 

ـ( )ركاية سويد بن سعيد ا٢بداثين(, )الطبعة األكىل(,  بّبكت, ُْٗٗك٧بمود دمحم خليل, ك)
 دار الغرب اإلسبلمي, ٙبقيق: عبد اجمليد تركي.   

ربفة األشراؼ دبعرفة (, َُّْ(, )ٌِْٕزًٌم, أبو ا٢بٌجاج يوسف بن عبد الرٞبن )تا٤ب.ُّْ
, )الطبعة الثانية(, بّبكت, الدار القيًٌمة كا٤بكتب اإلسبلمٌي, ٙبقيق: عبد الصمد األطراؼ

 شرؼ الدين.
)الطبعة األيكىل(, بّبكت, مؤسسة الرسالة, ٙبقيق: د. هتذيب الكماؿ, (, َُٖٗ, )ا٤بٌزًمٌ  .ُّٓ

 ر عٌواد معركؼ.بشا
, الكٌت واألمساء(, َُْْ, )(ُِٔأبو ا٢بسْب القشّبم النيسابورم )تمسلم بن ا٢بٌجاج .ُّٔ

)الطبعة األكىل(, ا٤بدينة ا٤بنوَّرة, ا١بامعة اإلسبلمي اب٤بدينة, ٙبقيق: عبد الرحيم القشقرٌم. 
كر, , نشرىا  (, ٨بطوطة الكتاب احملفوظة ابلظاىرية, الطبعة األكىل, بّبكت, دار الفَُْْك)

كما ىي: مطاع الطرابيشي.
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بّبكت, دار إحياء ادلسند الصحيح,  =صحيح اإلماـ مسلم( ُُِْ, )مسلم بن ا٢بٌجاج.ُّٕ
مع مراجعة النصوص  الَباث العريب, مصوَّرة دار الكتب العلمٌية ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي.

 على طبعة ا٤بكتبة العامرة بتصوير دار اآلفاؽ ا١بديدة.
(, التنكيل ٗبا ُب أتنيب الكوثرم َُْٔ(, )ُّٖٔمي, عبد الرٞبن بن ٰبٓب اليماين )تا٤بعلًٌ .ُّٖ

 من األابطيل, )الطبعة الثانية(, الرايض, مكتبة ا٤بعارؼ, ٙبقيق: دمحم انصر الدين األلباين.
, )الطبعة األيكىل(, إصالح كتاب ابن الصالح(, ُِْٖ(, )ِٕٔ)ت بن قليج مغلطام.ُّٗ

سبلمية, ٙبقيق: ٧بي الدين بن ٝباؿ البكارم.القاىرة, ا٤بكتبة اإل
, )الطبعة التيسَت بشرح اجلامع الصغَت(, َُْٖ(, )َُُّا٤بػيناكم, عبد الرؤكؼ )ت.َُْ

الثالثة(, الرايض, مكتبة اإلماـ الشافعي.
, )الطبعة األكىل(, مصر, ا٤بكتبة فيض القدير بشرح اجلامع الصغَت, ُّٔٓ, ا٤بػيناكم.ُُْ

 التجاريٌة الكربل.
, )الطبعة , السنن الكربى(ُُُْ(, )َّّنَّسائٌي, أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب )تال.ُِْ

األكىل(, بّبكت, دار الكتب العلمٌية, ٙبقيق: عبد الغٌفار سليماف البندارم, كسٌيد كسركم 
 حسن.

 -, بّبكترلمع الزوائد ومنبع الفوائد(, َُْٕ(, )َٕٖا٥بيثمٌي, علي بن أيب بكر )ت .ُّْ
دار الكتاب العريب. -رايف للَباثالقاىرة, دار ال
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