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أمقدمة

.مقـدمة
إنّ احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

.شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
ا بعــدأم.

فإنّ القرآن والسنة مها املصدران األصيالن لشريعة اإلسالم، ولذلك فقد ضمن اهللا تعاىل 
.حفظهما من الزيف والتبديل

h g (:يف السطور والصدور، كما قال تعاىلهحفظعن طريق أما القرآن، فصانه سبحانه 

m l k j i()1(.
ها بيانه وتفصيله كما قال ألن؛حفظها من متام حفظ القرآناهللا وأما السنة املشرفة، فقد جعل 

ولذلك أهلم اهللا )2()5 6 7 8 9 : ; > = <4 (: سبحانه
املسلمني تتبعها، ونقلها وضبطها، ومتيعنها، فبدلوا يف ذلك ز صحيحها من سقيمها، والد ب
ظهور املوطآت والصحاح والسنن واملسانيد واجلوامع جهودا جبارة، أسفرت نتائجها عن 

...وغريها
مغربه قد اقتبس من ولئن كانت تلك اجلهود قد وصلت أوجها يف مشرق اإلسالم، فإنّ

شعاعه الكثري، خاصة بعد دخول موطأ اإلمام مالك بالد املغرب واألندلس، وهو ما أثار اهتمام 
.عن طرقه وأسانيدهالعلماء وعنايتهم، فهبوا لشرحه والبحث 

كتب السنة عموما، قد أنّورمبا كان املوطأ األوفر حظا من حبوث العلماء ودراستهم؛ إالّ
ركة علمية حديثية عظيمة، رفع حظيت هي األخرى باهتمام املغاربة واألندلسيني، وهو ما أفرز ح

.األعالمها العديد من األئمة ءلوا

09: سورة احلجر، اآلية)1(
44: سورة النحل، اآلية)2(



بمقدمة
فقد ساهم يف مشوخ هذا ) هـ543ت(بكر بن العريبومن أوالئك األعالم اإلمام احلافظ أيب

الصرح وإعالء بنائه، من خالل كتاباته وتصنيفاته اليت لفتت انتباه األندلسني وغريهم، فشهدوا له 
.بالفضل واملكانة وقوة العلم، السيما يف احلديث وعلومه

وطأ ه على املوكذا شرح، "عارضة األحوذي"وقد كان شرحه لسنن الترمذي املسمى ب 
نه من علومه، إىل القبس عمال عظيما، كشف عن براعته يف نقد احلديث، ومتكّأو املسالك سواء 

العديد من اآلراء يف مستقال ناقدا وأيضا حسب، بل كان وناقال وأمستوى مل يكن فيه مقلدا 
.واحلفاظنفرد به عن غريه من األئمةاا، ا خاصا حديثيه يف اجلملة منهجواملواقف، وهو ما رسم ل

بدراسة -يف حدود علمي-ه، ورغم هذه اجلهود الواسعة والعظيمة، مل حيظمع ذلك كلّلكنه 
ه ده الدراسة اليت ، وتوضح جوانبه، وهو ما دفعين ألخصالنقديعلمية فاحصة تربز معامل منهجه 

.}ريببكر بن العاحلافظ أيباإلمام عند ث نقد احلديهج من{:ومستها بعنوان

.الموضوعأھمیة
ا بشكل عام تسهم يف خدمة ها هلذه الدراسة أمهيتها وال شك، ذلك أنمن حيث مضمو

السنة النبوية، وإثراء جوانب البحث يف موضوعاا من خالل دراسة علَم من أعالمها والوقوف 
. على نتاجه يف هذا اال

على إفادات السابقني وجهودهم كما أنها تم خبدمة التراث وحماولة اإلفادة منه، واالطالع 
بن العريب، الذي باإلضافة ملكانته وعلوامرتبطة باإلمام السيما وهييف العناية باحلديث النبوي،

. ما يف احلديث وعلومهلَ، هو أيضا عةيعالشرشأنه يف الكثري من علوم 
اجتهاداته وتلقي ذلك ومن أمهيتها أنها تظهر مدى اهتمام العلماء بآراء ابن العريب وأقواله و

.بالثناء احلسن والذكر اجلميل، وكيف أخذوا عنه وعدوه من كبار العلماء واألئمة
وهذه الدراسة أيضا تقف على مؤلفات ابن العريب يف احلديث وحتاول بيان منهجه فيها 

ية وطريقته يف تأليفها وأسلوبه يف تناول موضوعاا، والوقوف على جهوده يف خدمة السنة النبو
.وعلوم احلديث وهو ما جيهله الكثري من الدارسني والباحثني

ا تربز ابن العريب الفقيه، حمدثًوتظهر هذه األمهية أيضا، يف كوه ا، وهو ما يعطي آلرائا ناقد
الفقهية قوة وتأكيدح االا، ويصحد فقه املالكية عموما من الدليلعتقاد السائد عن جتر.



تمقدمة

.ضوعأسباب اختیار المو
:أما عن األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع فهي كالتايل

حبي لعلوم احلديث وما يتصل ا السيما علم املصطلح، إذ به يعرف الصحيح من -1
.الضعيف، ويتميز املقبول من املردود

ت من أهم وأوسع املؤلفامافه"املسالك"وكذا كتاب ،"العارضة"القيمة العلمية لكتاب -2
.احلديثية البن العريب، اليت أبرزت شخصيته وآرائه ومنهجه، السيما وقد مجع بني الفقه واحلديث

مكانة اإلمام احلافظ ابن العريب ودوره يف خدمة العلم عموما واحلديث والسنة على وجه -3
.اخلصوص، فقد عال كعبه يف ذلك وظهر، حىت أشاد كبار العلماء بفضله ومكانته

هذه الدراسة تضع بني أيدي الباحثني، عمال علميا األمهية أيضا، يف أنّه ذوتبدو ه-4
ح مواقفهمتكامال، جيمع أراء هذا اإلمام ويوضا، بدل ستل الرجوع إليها واال، وهو ما يسه دالل

.ت يف البحث عنهاالتشتها وانظالتيه يف م
.تربز آرائه يف هذا االة الدراسات اليت تظهر شخصية ابن العريب احلديثية وقلّ-5

.إشكالیة البحث
:تتمحور إشكالية هذا البحث حول سؤال وحيد مفاده

احلديث واحلكم نقدآراءه احلديثية، اليت اعتمدها يف ما هي ما هو منهج احلافظ ابن العريب و
.؟عليه

.أھداف البحث
:يتوخى هذا البحث بلوغ األهداف التالية

.احلديثي لإلمام ابن العريب، وكيفية تعامله مع النصستجالء املنهج ا-ا
ثني، أو املسائل والقواعد احلديثية اليت وافق فيها ابن العريب مجهور احملدبيان أهم-ب
.خالفهم
دراسة أراء ابن العريب وحتليلها من خالل موازنتها بآراء غريه من أهل احلديث، السيما -ج

.الباجي وابن حزمالرب واملغرب واألندلس كابن عبدأهل 



ثمقدمة
.الدراسات السابقة للموضوع

محه اهللا، كالتفسري وعلوم اجلوانب العلمية للحافظ ابن العريب رببعضالدراسات عنيت بعض
، لذلك بقي هذا اجلانب ـ حسب إطّالعي ذلكها مل تتناول اجلانب احلديثي من أنإالّ؛القرآن

حمتاجا للدراسة والبحث، وهو األمر الذي ـعاتناومراجعيت لفهرس البحوث املطروحة يف جام
.شجعين على خوضه والسعي لتحقيقه

.المنھج المّتبع في معالجة الموضوع
:تبع يف حتليله املناهج التاليةيتقتضي طبيعة هذا البحث أن 

ابن هع ما كتبوكالمها متالزمان، يستخدم األول يف تتب: ستقرائي التحليلياملنهج اال-1
ا الثاين فريجع إليه عند حتليل أم. ، وذلك بغية الوقوف على حقيقة مواقفهمؤلفاته وكتبهالعريب يف 

.تلك اآلراء ودراستها
2-يثمن اإلفادة من املنهج املقارن يف مقابلة آراء ابن العريب مبا اشتهر عند أهل احلدالبد.
، ودراسة مؤلفاته يف املؤلف رمحه اهللاك عند سرد حياة وذل: والوصفياملنهج التارخيي-3

.احلديث وعلومه
:وأما بالنسبة لتفصيل العمل يف هذه الدراسة فقد جاء على النحو اآليت

أوجزت يف ترمجة احلافظ ابن العريب وركزت فيها على أهم احملطات اليت تكشف الشخصية -
.العلمية املقصودة ذا البحث

عريب املتوفرة، أما تلك اليت تعتين بعلوم احلديث، فقد تتبعت وراجعت كلّ كتب ابن ال-
.حرصت على دراستها وبيان منهج املؤلف فيها

حرصت على تتبع أراء ابن العريب من خالل مجعها من مجيع كتبه، خاصة وأنه متيز يف تآليفه -
.بكثرة اإلحاالت على كتبه األخرى، وهو ما جيعل الدارس يف ضرورة ملراجعتها مجيعا

راعيت وسائل التحقيق والتثبت العلمية يف حتقيق األقوال وتوثيقها وتنظيم اإلحاالت عليها -
.يف اهلوامش مبا يتناسب مع مادة البحث يف النص حيث خرجت كلّ قول أوردته من مصدره

.قمت بكتابة اآليات القرآنية حسب الرسم العثماين-
.مصادرها املعتمدة إالّ ما تعذّر الوقوف عليهقمت بتخريج األحاديث الواردة يف النص من -
من األعالم الذين ورد ذكرهم يف هذه األطروحة؛وتركت من كان ترمجت بإجياز للعديد-



جمقدمة
. مشهورا واضحا

حرصت على ختم كلّ فصل خبالصة ضمنتها أهم اآلراء واملواقف اليت توصلنا أنّ ابن العريب -
.قد تبناها يف هذه املسألة أو تلك

.البحثخطة
:ملعاجلة هذا املوضوع، جعلت خطته على النحو التايل

.وتتناول اخلطوات املنهجية اليت اعتمدا يف كتابة هذا البحث: املقدمة-1
تناولت يف بدايته التعريف بالنقد وبيان هو مبثابة مدخل هلذه الدراسة، و: األولباب ال-2

ها اجلهود احلديثية عند العريب باعتبار أنانتقلت لبيان أهمنشأته وتطوره إىل عصر ابن العريب، مثّ
ة إلجناز هذه الدراسة األرضية املهم.

ه عند ابن العريب من براز جوانب قبول احلديث وردوإوقد اعتىن بدراسة : ثاينالباب ال-3
.منها عندهحيث التصحيح والتضعيف ومعايري كلّ

ابن العريب يف نقد سند احلديث وكيف كان تعامله وفيه عرضت جهود : لثالباب الثا-4
.مع القضايا واللطائف اإلسنادية

من طرح الفصول التاليةوهنا كان البد:
.فصيل نقد سند احلديث بني اإلمجال والت: لاألوالفصل 

.صال واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االت: اينالفصل الثّ
.اختالف سياقهند من حيثنقد الس: الثالث الفصل
.صيغ األداءوحملالتقند من حيث طرنقد الس: ابع الرالفصل

5-اجلوانب اليت اعتمدها ابن العريب يف نقده ملتون تتناولفيه و: رابعالباب الا وأم
:األحاديث، وقد جاءت على النحو التايل

.نقد منت احلديث من حيث اختالف روايته: األولالفصل 
.نقد املنت من حيث علوم احلديث: الثاينالفصل 
.نقد املنت من حيث عرضه على األصول والقواعد: الثالثالفصل 
.نقد املنت من حيث الرواية باملعىن: الرابعالفصل 



حمقدمة
ويف الباب اخلامس عرضت طريقة تعامل ابن العريب مع الرواة وأحكامه يف اجلرح والتعديل، 

:وقد جاءت يف عدة الفصول هي
.التعديل عند ابن العريب:األوللالفص

.التجريح عند ابن العريب: الفصل الثاين
.نقد الرواة عند ابن العريب: الثل الثالفص

.مصادر ومراجع ھذه الدراسة
خاصة وأنه قد اعتمد أسلوب ، الرجوع لكامل مؤلفات ابن العريبتعتمد هذه الدراسة على 

.مبصدر واحد اإلحالة يف كتبه، فال يستطيع الباحث االكتفاء 
بتداء بالقرآن الكرمي وعلومه، وكذا احلديث اب الشريعة عموما، تستغناء عن كوال ميكن اال

ذلك مطلوب الستكمال جوانب هذه غة والتراجم والتاريخ، فكلّكتب اللّوأيضاوعلومه، 
.الدراسة

وأن ،لعملاهذا يتقبلويف األخري أتوجه بالدعاء إىل أكرم األكرمني وأرحم الرامحني، أن 
.صلى اهللا عليه وسلمجيعله خالصاً لوجهه الكرمي، نافعاً، خادماً لسنة احلبيب املصطفى

.آمــني



1.نشأة النقد وتطوره إىل عصر احلافظ أيب بكر بن العريب: ولالفصل األ

:الـباب األّول

:فصولثالثة ویتضمن 

:الفصل األول

.ره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربينشأة النقد وتطوّ 

: اني الفـصل الثّ 

.ـعریف بالحافظ ابـن العربيالتّ 

:الثالفصل الثّ 

.وم الحدیثـجھود الحافظ أبي بكر بن العربي في عل



2.نشأة النقد وتطوره إىل عصر احلافظ أيب بكر بن العريب: ولالفصل األ

:الفصل األّول
.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي

:ویتضمن

.قد ودوافعھالنّ حقیقة : لالمبــحث األوّ 
:ویشتمل على

.قد لغة واصطالحاتعریف النّ : لالمطلب األوّ 
.قد وغایتھدوافع النّ : انيالمطلب الثّ 

.قد وتطورهنشأة النّ : انيالمبــحث الثّ 
:ویشتمل على

.قداھتمام القرآن بالنّ : لالمطلب األوّ 
.بي صلى هللا علیھ وسلمالنقد عند النّ : انيالمطلب الثّ 
.حابة رضي هللا عنھمالنقد عند الصّ : الثالمطلب الثّ 

.ابعینالنقد في عھد التّ :ابعالمطلب الرّ 

.الحركة النقدیة حتى عصر الحافظ ابن العربي: المبــحث الثالث
:ویشتمل على

.جمع النقد وتدوینھ: لالمطلب األوّ 
.النقاد حتى زمن ابن العربيأھمّ : انيالمطلب الثّ 

.ةیأثر المنھج النقدي البن العربي في الدراسات الحدیث: لثاالمطلب الثّ 



3.نشأة النقد وتطوره إىل عصر احلافظ أيب بكر بن العريب: ولالفصل األ

.حقیقة النقد ودوافعھ: المبحث األّول

.تعریف النقد لغة واصطالحا: المطلب األول
:النقد يف اللغة-1

.اجلمع نقادقد نقدا، وتنقادا، وانتقادا، والفاعل ناقد، ومصدر نقد ين: النقد
:ة معان، منهاغة على عديطلق النقد يف اللّو
-التميز بني اجليومن الباب":قال ابن فارس: ديءد والر :ن رهم؛ وذلك أن يكشف عنقد الد

نقره بأصبعه كما تنقر اجلوزة ليختربه، أو ":قال ابن منظورو، (1)"...حاله، يف جودته أو غري ذلك
ليمي(2)".ده من رديئهز جي

براز إعلى يدلّأصل صحيح؛: ون والقاف والدالالن:"قال ابن فارس: از الشيء وإظهارهإبر-
(3)...."بروزهشيء، و

-(4)...)ينقد الشيء إذا مل يزل ينظر إليهما زال (: تقول العرب: ظر إىل الشيءإدامة الن.
نقد و":قال الزبيديو، (5)"...ناقدت فالنا إذا ناقشته يف األمرو...":قال ابن منظور: املناقشة-

(6)"....الكالم ناقشه

يأكل : أي):"رغوا جعل ينقد شيئا من طعامهما ففلم):أيب ذر وقال ابن األثري يف حديث 
ائر احلب نقد الطّوراهم؛يء بإصبعي، أنقده واحدا واحدا، نقد الدهو من نقدت الشوشيئا يسريا؛

(7)"....قرمثل الن، وهو ينقده؛ إذا كان يلقطه واحدا واحدا

).نقد(5/467مقاييس اللغة : ابن فارس-(1)
) 426–3/425، 1968–1388دار بريوت،دار صادر، و-لبنان –ابن منظور، بريوت : ن العربلسا-(2)
).نقد(5/467مقاييس اللغة : ابن فارس-(3)
.2/544املصباح وانظر، نفس املكان-(4)
.)نقد(8/4517لسان العرب : نظورابن م-(5)
).نقد(2/517تاج العروس : الزبيدي-(6)
املكتبة اإلسالمية، ،القاهرةالنهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، : ابن األثري-(7)

.5/104م، 1963–هـ1383
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عبتهم واغتبتهم إن:أي)اس نقدوكإن نقدت الن):رداء يف حديث أيب الدو...":وقال
(1)"....نقدت اجلوزة أنقدها، إذا ضربتها:هو من قوهلموقابلوك مبثله؛

.النقد يف االصطالح-2
يء عن الشن الكشفغوي للنقد يتضح أنه يف كلّ استعماالته يتضمبالتأمل يف املعىن اللّ

هو كذلك يف النقد مبعىن املناقشة راهم، وهذا واضح يف نقد الدده من رديئه، ويز جيمتيوفحصه، و
وقريب . رأي وتضعيف أخر أو رفعهر عن ترجيح فسها تكشف عن رأي املتناقشني، وغالبا ما تألن

ستعمل اغوي ىن اللّذا املع. ا أو يطرحهمبعىن ضرا ليأخذ ما بداخله) نقد اجلوزة: (من هذا
احملدقد، وثون الن(2).ضوا يف وضوح إىل تعريفهإن كانوا مل يتعر

ألقواهلم، وبناء على ذلك، ميكننا الوقوف على معىن النقد يف اصطالحهم من خالل سربنا 
غوية يف قد اللّا؛ حيث جندهم استعملوا معاين النردم على األحاديث قبوال وتطبيقام يف أحكامهو

مجيع أعماهلم النقدية للحديث سنداا متن.
بني عيف، وحيح والضزون بني الصد يف احلديث، ومييالرفهم يناقشون عالمات القبول و

عديل والتينقّرون عن كلّجريح، والتيفضحون الكذّابنيعفاء وذلك، ويعيبون على الض.
ن الدين هو الذي جاءنا عن اهللا ا كاملّو:"...ل ابن أيب حامت يف تقدمة اجلرح والتعديلقا

اقلة، والبحث عن واة؛ حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن النبنقل الرعن رسوله و
واية، مما يقتضيه حكم العدالة يف بت يف الرتثالذين عرفناهم بشرائط العدالة والإثباتأحواهلم، و

"....نقل احلديث وروايته
ا مشفوا لنا عن عورام يف كذم، وجرحهم أهل العدالة، وكوأن يعزل عنهم الذين :"وقال

(3)."االشتباههو وكان يعتريهم من غالب الغفلة، وسوء احلفظ، وكثرة الغلط، والس

د بعض أفاضل هذا العصر، ثني؛ عنوعلى ضوء تلك املعاين جاء تعريف النقد يف اصطالح احملد
عيفة، حيحة من الضز األحاديث الصمتي: هيفه بأنميكن تعر...:"بقولهمصطفى األعظمي.فعرفه د

(1)."جترحياواة توثيقا وواحلكم على الر

. 5/104، النهاية يف غريب احلديث واألثر:ابن األثري-(1)
.94الكرمي بن عبد اهللا، ص. مؤسسات ع ،جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي، تونس: حممد الطاهر اجلوايب(2)
.1/5م، 1952-هـ1271، -بريوت–إحياء التراث العريب، دار اجلرح والتعديل: حامتابن أيب-(3)
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بيانمن غريها، عن طريق دراسة السند واملنت، والنقد هو متيز الروايات الصحيحة أنّ: ومعناه
.الردحلكم على احلديث بالقبول ومن متّ إصدار اأحوال الرواة من حيث اجلرح والتعديل، و

فه دكما عر.د طاهر اجلوايب بقولهحمم":واة جترحيا أو تعديال؛ بألفاظ هو احلكم على الر
خاصظر يف متون األحاديث اليت ة، ذات دالئل معلومة عند أهله، والنسندها لتصحيحها أو صح

عارض بينها بتطبيق مقاييس دفع التعما بدا مشكال من صحيحها ولرفع اإلشكالتضعيفها، و
(2)."ةدقيق

عريف إذاوهذا التما قورن بالسع وابق فيه توسعارض بني املتونإطناب، إذ يدخل فيه دفع الت
هو مامل يتعرض وتصويب تصحيفاته، وبيان فقهه، وتفسري غريب احلديث، عنها، ورفع اإلشكالو

لذكره التلعريف األو.
عينا فيه اجلمع هذا التعريف راو:"بقولهأعقب تعريفه كتور اجلوايب، لذلك وهو أمر قصده الد

(3)."العمل به ألنّ الناحية العملية هي املقصد من احلديثة احلديث وبني صح

عريف جعلت دراسيت يف النقد عند احلافظ ابن العريب، حيث تطرقت لكلّبناء على هذا التو
.تلك اجلوانب كما وردت عنده

.05م، ص1990–هـ1410، 2منهج النقد عند احملدثني، مكتبة الكوثر، ط:عظميحممد مصطفى األ.د-(1)
.94جهود احملدثني يف نقد احلديث ص :حممد الطاهر اجلوايب-(2)
.نفس املكان-(3)
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.دوافع النقد وغایتھ: المطلب الثاني
كلماته منقوال بالتواتر، أن حيفظ كذلك ن الكرمي يف ألفاظه وشاء اهللا تعاىل مثلما حفظ القرآ

تزوير ع األفّاكني، وتأويل اجلاهلني، ووضال املبطلني، وانتحوالسنة النبوية من تأويل اجلاهلني،
.الزنادقة املغرضني

فقاموا،سول اهللا عال هلذا الغرض يف طليعة الناس صحابة رولقد هيأ سبحانه جال و

، (1))ي ولو آيةغوا عنبلِّ(:يب ل من طرق مسعهم قول النهم أوبروايتها ونقلها بأمانة، خاصة و
حامل فقه إىل من هو ورب، اها كما مسعهافوعاها فأدر اهللا امرأ مسع مقاليت نض(-أيضا–وقوله

ة وروايتها، يومنا هذا على االعتناء بالسنهو احلافز ذاته الذي محل من جاء بعدهم إىل و(2))أفقه منه
والبحث قلة فحص عن النذلك بالية يف تدوينها، ونقدها، وبدلوا جهودا مضنفرحلوا يف طلبها، و

ب خطر ذلك الوعيد العظيم الوارد عديل واضعني يف اعتبارهم جتنالتعن أحواهلم من حيث اجلرح و
ه كذب فهو ي حبديث يرى أنث عنمن حد:)هو قوله من يتساهل يف رواية احلديث، وحقيف 

(3)).أحد الكاذبني

يوجد منهج علمي ميكن أن املكان حىت حفظت السنة بأدقتواصلت اجلهود عرب الزمان وو
للتثبمبا كان من ، وذلك(4)متحيصهاصوص املروية وت من النأحصوا قاد الذينعمل اجلهابذة الن

واة أنفاسهمعلى الرفيما سبل، و، فيما مهدوا من السة الدقّحري، ولكوا من مناهج، قوامها الت
قوية على ما حنن بصدده، ويف هذا يقول داللةفيما أثر عنهم من علوم بط املتناهي، ولمية، والضالع

سلمني دون اهللا به امل، خصيب صال حىت يبلغ النقة مع االتنقل الثقة عن الثّ:"اإلمام ابن حزم
(5)...."هورا جديدا على قدمي الدعندهم غضأبقاه ها وسائر أهل امللل كلّ

باب –، والترمذي يف العلم )3274ح 3/1275(–ما ذكر عن بين إسرائيلباب–ياء أخرجه البخاري يف كتاب األنب-(1)
).2669ح5/40(–ما جاء يف احلديث عن بين إسرائيل

ود يف أبو دا، و)2658–2656ح 5/33(–يف احلث على تبليغ السماع باب ما جاء–أخرجه الترمذي يف العلم -(2)
).230ح 1/84(–باب من بلغ علما–جه يف املقدمة ابن ما، و)3660ح 3/322(–باب فضل نشر العلم–العلم 

).4و 3ح )1/9باب تغليظ الكذب على رسول اهللا –أخرجه مسلم يف املقدمة -(3)
. 3ط–لبنان –ت بريو–دمشق، دار الفكر املعاصر–ر الفكرنور الدين عتر، منهج النقد يف علوم احلديث، دا. د-(4)

.35: ص،م2003-هـ 1424
.2/82الفصل يف امللل والنحل -(5)
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ة من شوائب الروايات الضعيفة سنوالغاية اليت يسعى إليها هؤالء النقاد، هي تصفية ال
خالء من الرواة وسلوكهم، وفضح الدشريعتهمليت تفسد على املسلمني عقيدم واملوضوعة او
انطلى أمرهم على سوا بذلك على اجلهلة، واألدعياء للعلم الذين ألصقوا أنفسهم بالعلماء، فلبو

.لنياملغفّ
ألغراض الشخصية، أو امليل إىل أهوائها، أو اشهوات النفوس وفليس يف ذلك شيء من 

ومن أمثلة ،صديق أو حبيب، أو احملاباة لقريب، بل كانوا على جانب عظيم من الورع واخلشية
:ذلك

(1)."بين عبد اهللا كذابإ:"أبو داودقال 

أشار إىل تضعفيه غري ويف حديث الشيخ ما فيه، و:"بن املديين عن أبيه، مث قالوروى علي 
(2)."مرة

(5)(4)-.د بن إسحاقينهى عن السماع من أخيه حمم(3)م أبو بكر الصبغيوكان اإلما

ه يكذب لكنقد مسع من هشام بن عروة، و:"ن عبد احلميد عن أخيه أنس، فقالوسئل جرير ب
(6)."اس فال يكتب عنهيف حديث الن

.305–1/293ابن أيب داود يف كتابه التنكيل قد أطال املعلمي الكالم على حال ، و3/293لسان امليزان -(1)
.4/289الكامل -(2)
.15/489ترمجته يف السري -(3)
.8/34األنساب :السمعاين-(4)
.31- 30صعلي حسن احلليب . ال وأمهيته، تعلم الرج:املعلمي-(5)
.2/289املصدر نفسه -(6)
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.نشأة النقد وتطوره: المبحث الثاني

.ھتمام القرآن بالنقدا: المطلب األول
قد يف القرآن الكرمي، ومل يستعملها بلفظها، لكنه استعمل مدلوالا وفحواها، ترد كلمة النمل 

حري ومن متّ إصدار احلكموأقصد بذلك أساسات النقد وخطواته وهي التثبت والت.
تلك هي خطوات النقد اليت تبدو واضحة يف عدد من آيات القرآن، مثلما نلحظ يف األمثلة 

:التالية

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ (:يف قصة سليمان عليه السالم قال تعاىل

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ¹ ¸
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È & % $ # " !

+ * ) ( '()1(.
هذا هو النبأ الذي محله اهلدهد إىل سليمان عليه السالم، فماذا كان موقف سليمان عليه 

.السالم إزاء هذا اخلرب؟ 
.) Z Y X()2 ] \ [ ^ _(:حاكيا عن سليمان عليه السالماىل قال تع

وفحص فسليمان عليه السالم،مل يصدق اخلرب، ومل يكذبه، بل قام بدراسة األمر:إذن
ة، ليتأكد من صحة اخلرب وصدق املخرباملوضوع، وحترى اخلرب بطريقته اخلاص.

.فما هي اخلطوة اليت خطاها حنو هذا اهلدف؟
) k j i h g f e d c b a()3(:عنهحاكيا: قال تعاىل

حري ليتأكد من صحة اخلرب الذي بلغه، وقد أمر سليمان عليه السالم، قام ذا التوظاهر أنّ
.اهللا سبحانه وتعاىل هذه األمة بإجراء هذه اخلطوة من خطوات النقد

.23-20اآليات، :سورة النمل-)1(
.27اآلية :سورة النمل-(2)
.28اآلية :سورة النمل-(3)
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القرآن الكرمي، هنا يتضح أنّومن ) 1()/ 0 1 2 3 4 5 6(:قال تعاىل
قد أشار بأسلوبه اخلاص إىل مرحلة من مراحل النقد، وهو الفحص، وقد استعمل أيضا اخلطوة 

.ن الكرميآعض ألفاظ اجلرح والتعديل يف القرالثانية، والدليل على ذلك، وجود ب
:مثال اجلرح-

.q p o n m((2)(:قال تعاىل

l k j i h g f e d(.(3)(: قال جل ذكرهو

: مثال التعديل-
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® (:قال تعاىل

µ ´ ³ ² ± ° ¯((4).

.(5))& ' ) ( * + , -(:قالو
: مهاالنقد وستعمل خطوتني من خطوات االقرآن الكرمي، وخالصة القول، أنّ

.الفحص)1
.احلكم)2
حياة النيبقد طالب القرآن الكرمي املسلمني بتطبيق هذا املنهج، لذلك نرى أثره واضحا يف و
.

.6احلُجرات، اآلية سورة -(1)
.1سورة املنافقون، اآلية رقم -(2)
.28سورة غافر، اآلية رقم -(3)
.8سورة احلشر، اآلية رقم -(4)
.100سورة التوبة، اآلية -(5)
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.النقد عند الّنبي صلى هللا علیھ وسلم: المطلب الثاني
من لذلك فقد استفاد ويعمل بتوجيهاته، ويسترشد ديه، بلغ القرآن ويكان النيب 

.تالتثببعد الفحص ومنهج القرآن يف حتري األخبار، وعدم املسارعة يف احلكم عليها إالّ
: ومن أمثلة ذلك

.يهوديقصة زنا ال.1
يهودية قد زنيا، فانطلق أتى بيهودي وعن نافع أنّ عبد اهللا بن عمر أخربه أنّ رسول اهللا -

د وجوههما نسو: قالوا؟ ما جتدون يف التوراة على من زىن(:فقال. حىت جاء يهودرسول اهللا 
.مايطاف ما وخنالف بني وجوههوحنملهما و

فجاؤا ا فقرؤها حىت إذا مروا بآية الرجم، وضع الفىت . توا بالتوراة إن كنتم صادقنيأف: قال
.ما وراءهاقرأ ما بني يديها والذي يقرأ يده على آية الرجم و
مره فلريفع يده، فرفعها، فإذا حتتها أية -هو مع رسول اهللا و–فقال له عبد اهللا بن سالم

.فرمجاالرجم، فأمر ما رسول اهللا 
(1)).فكنت فيمن رمجهما: قال عبد اهللا بن عمر

.قصة زيد بن أرقم. 2
ال تنفقوا على من : كنت يف غزاة، فسمعت عبد اهللا بن أيب يقول(:عن زيد بن أرقم قال-
، فذكرت منها األذلّلو رجعنا من عنده ليخرجن األعزرسول اهللا حىت ينفضوا من حوله، وعند 

ذلك لعميب ي، فذكره للن فدعاين، فحدثته، فأرسل رسول اهللا ، إىل عبد اهللاي بن أب
، بين مثله قطّمل يصقه، فأصابين همصدوبين رسول اهللا أصحابه، فحلفوا ما قالوا فكذّو

ما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا ومقتك؟: يفجلست يف البيت، فقال يل عم.
اهللا قد صدقك يا زيد إنّ(:، فقرأ فقالفبعث إيلّ رسول اهللا . فأنزل اهللا إذا جاءك املنافقون

(2))....تنفقوا على من عند رسول اهللاهم الذين يقولون ال ...

.1699ح3/1326-باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا-أخرجه مسلم يف احلدود -(1)
.4/368مسند أمحد.3312رقم 5/415والترمذي2772رقم4/2140ومسلم4619رقم4/1860البخاري -(2)
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.يف قصة اإلفك.3
عبيد اهللا عن عائشة و،وعلقمة بن وقاص،دثين عروة وابن املسيبعن أيب شهاب، ح-

بن بن أيب طالب وأسامةاعليدعا رسول اهللا (:قالت. رضي اهللا عليها حني قال هلا أهل اإلفك
.هو يستشريمها يف فراق أهلهنهما حني استلبث الوحي يسأهلما وزيد رضي اهللا ع

ا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهلهفأم.
.قكسل اجلارية تصدساء سواها كثري، وعليك، والنق اهللامل يضي: أما علي فقالو

.هل رأيت من شيء يريبك؟: فقال
(1)).تنام عن عجني أهلهاها جارية حديثة السنما رأيت أمرا أكثر من أن: قالت

وضعت لبناته يف ،قد احلديثي منهج فريدة واضحة على أنّ النأدلّ–مما ذكرت–وهذه األمثلة 
.عهد النيب 

. -–النقد عند الصحابة : المطلب الثالث
.هتمامهم بالنقد يف عهد النبوةا-أ

يف حتري نهم استفادوا من منهجه أإالّ ؛يب اطمئنام لكالم النالصحابة ورغم عدالة
وصيانتها من اخلطأ قبوهلا، فطبقوا ذلك وتفانوا فيه، تدفعهم إليه الرغبة يف حفظ السنة األخبار و

ن عصمه اهللا تعاىل من األنبياء واملرسلني، هي أمور ال يسلم منها أحد إال ملتباس، ووالوهم واال
ومسمع من النيب عليه الصالة إن كانوا على مرأىت الصحابة وليس من العجب أن يتثبلذلك و
.السالمو

:قد ما يليالنحري واهتمامهم مبنهج التتؤكدومن الصور اليت وقعت هلم يف حياة النيب و
-اعدي عن سهل بن سعد السّرسول اهللا أن والتقى هوا املشركون، فاقتتلوا، فلم

رجلاهللا يف أصحاب رسول عسكرهم، وىلإإىل عسكره، ومال اآلخرون مال رسول اهللا 
كما أجزأ ما أجزأ منا اليوم أحد: فقيل. بعها يضرا بسيفهاتإالّ)2(ال فاذةال يدع هلم شاذة و

.3910ح 4/1517–ريا باب لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خ–أخرجه البخاري يف التفسري-(1)
الشاذة بتشديد املعجمة ما انفرد عن اجلماعة، وبالفاء مثله ما مل خيتلط م، مث مها صفة حملذوف أي نسمة، واهلاء -(2)

فيهما للمبالغة، واملعىن أنه ال يلقى شيئا إال قتله، وقيل املراد بالشاذ والفاذ ما كرب وصغر، وقيل الشاذ اخلارج والفاذ املنفرد، 
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فخرج : قال. أنا صاحبه: فقال رجل من القوم. ارمن أهل النهنإأما (:فقال رسول اهللا . فالن
فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل : قال. إذا أسرع، أسرع معهكلما وقف، وقف معه، ومعه، 

ذبابه بني ثدييه، مث حتامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إىل واملوت، فوضع سيفه باألرض
.ك رسول اهللاأشهد أن: فقال.رسول اهللا 

)1().يا رسول اهللا صدق اهللا حديثك: يف رواية أيب هريرة فقالوا

صالة الرجل قاعدا نصف (:قالاهللارسول حدثت أنّ:عن عبد اهللا بن عمرو قال-
.)الصالة

مالك يا عبد اهللا بن : فقالي جالسا، فوضعت يدي على رأسه،فأتيته فوجدته يصلّ: قال
أنت ة الرجل قاعدا على نصف الصالة، وصال: ك قلتحدثت يا رسول اهللا أن: عمرو؟ قلت
)2().ي لست كأحد منكملكنأجل، و: قال.تصلى قاعدا

عن بعض أحاديث رسول من هذه األمثلة تتضح لنا صورة الفحص الذي قام به الصحابة و
ما كان ذلك ملزيد نإو،يف نفوسهمذلك الفحص مل يكن عن ريب أو شكمع العلم أنّاهللا

.االطمئنان
توا من تثبدوا وتأكّالصحابة إىل جانب هذا وردت بعض األمثلة اليت تشري بوضوح إىل أنّو

يبالنم من مباشرة عن بعض األحاديث اليت حدا بعض إخوا ثهماألمثلة على و،حابةالص
.منهاذلك كثرية، 

 كان الرسولمن بينهم أبو هريرةوالصحابة حوله جلوسا، وسول ، فقام الر ،
قام يبحثون عنه يف كل مكان، وطالت غيبته، فخاف عليه أصحابه، فقاموا وغاب عن أنظارهم، و

سول معهم أبو هريرة يبحث، فدخل حائط بعض األنصار فوجد الر،فأخربه أنّهناك
.هم يبحثون عنهالصحابة قلقوا عليه و

ذهب بنعلي هاتني فمن لقيت من وراء هذا احلائطا: أبا هريرة وأعطاين نعليه قالفقال يا
.ل من لقيت عمرة، فكان أوره باجلناهللا مستيقنا ا قلبه فبشله إالّإيشهد أن ال 

.7/472فتح الباري: انظر ابن حجر.مها مبعىن وقيل الثاين اتباعوقيل
.3970رقم4/1541باب غزوة خيرب، -الصحيح، كتاب املغازي : البخاري-(1)
.735رقم1/507باب جواز النافلة قائما وقاعدا-الصحيح، كتاب صالة املسافرين وقصرها: مسلم-(2)
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.يا أبا هريرة؟عالن، ما هاتان الن: فقال
اهللا مستيقنا ا قلبه، هاتان نعال رسول اهللا، بعثين ما من لقيت يشهد أن ال اله إالّ: قلت

.فخررت ال سىتيته باجلنة، فضرب عمر بيده بني ثدبشر
هو ركبين عمر فإذاكاء، والبفأجهشت بارجع يا أبا هريرة، فرجعت إىل رسول اهللا : فقال

.ثريأعلى 
.ما لك يا أبا هريرة؟ : فقال يل رسول اهللا 

.لقيت عمر، فأخربته بالذي بعثتين به، فضرب بني ثدي خررت ال سىت، قال ارجع: قلت
أمي، وقال يا سول اهللا بأيب أنت . يا عمر، ما محلك على ما فعلت: فقال له رسول اهللا 

.ستيقنا ا قلبه يبشره باجلنة؟اهللا مله إالّإهريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال أبعثت أبا 
(1).نعم: قال

 قدم عليدي و ساق رسول اهللا من اليمنفاطمة قد لبست إذا من املدينة هديا، و
إنّ: يا رسول اهللا: فقلت. ستفيت رسول اهللا أ(2)فانطلقت حمرشا: قال. اكتحلتثيابا صبيغا، و

(3).صدقت، صدقت، أنا أمرا: قال. قالت أمرين به أيبواكتحلت وت ثيابا صبيغافاطمة لبس

عن أيب سعيد احلذري و خرج رسول اهللامثّى،إىل املصلّ–الفطر–يف األضحى أو
فقالاس وأمرهم بالصدقةانصرف فوعظ الن ، ":يأياس تصدقواها الن.فمريا : ساء فقالعلى الن

إقن فساء تصدمعشر الننمرأة ابن افلما صار إىل منزله جاءت زينب ...اري رأيتكن أكثر أهل الن
مرأة ابن ا:؟ فقيل}أي الزيانب{:هذه زينب، فقال!يا رسول اهللا: مسعود تستأذن عليه فقيل

، ك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حليإن!ي اهللايا نب: قالت.هلاائذنوانعم، :مسعود، قال
ا، فزعم ابن مسعود أن فأردت أن أتصدقمن تصدقت به عليهمه وولده أحق،يب فقال الن:

)(4)).من تصدقت به عليهمصدق ابن مسعود زوجك أحق

.31رقم 1/59الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا،باب -الصحيح،كتاب اإلميان: مسلم-(1)
.1/366النهاية . ذكر ما يوجب عتابه عليه : التحريش هو اإلغراء، واملراد هنا-(2)
.1905رقم2/184وانظر.1797رقم2/158وأيب داود.2/888ومسلم.3692رقم2/342السنن الكربى:النسائي-(3)
ليس فيه –كما هو واضح –واحلديث ) 1393ح 2/531(–باب الزكاة على األقارب–كاة أخرجه البخاري يف الز-(4)

. فيما ال جمال للرأي فيهولكن يعدصراحة نسبة القول إىل النيب 
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ماذج تبني مدى حرصفهذه النالصحابة على التثبإن كان ذلك يف حياة قل، وت يف الن
.النيب

. هتمام الصحابة بالنقد بعد وفاة النيب ا-ب
ثبت يف األخبار، حري والتثر حرصا على تطبيق منهج التأككان الصحابةبعد وفاة النيب

خوفا أن حتياطا منهم يف رواية احلديث، واا كان عليه من ذي قبل، أعمق ممل ظهر ذلك بشكو
مل يعد يف اإلمكان الرجوع ة التحريف أو التبديل، السيما وقد انقطع الوحي، ونيتسرب إىل الس

قاد، كما يقول بب جعل عدد من العلماء الصحابة يف الطبقة األوىل من النهلذا السو، إىل النيب 
لم املستضاء م يف مصابيح الظّجال فخلق من جنوم اهلدى، ويف الرا املتكلمون أم:"سخاوياإلمام ال
دى، ال يتهيأ حرصهم يف زمن الصحابة دفع الركامله«م جرا، سرد ابن عدي يف مقدمة هلّو«

عمر وعلي، وابن عباس، وعبد اهللا بن سالم، : منهم خلقا إىل زمانه، فالصحابة الذين أوردهم
(1)."منهم بتكذيب من مل يصدقه فيما قالهتصريح كلّوعائشة دة بن الصامت، وأنس، ووعبا

قيامهم بالتحري د فعالاليت تؤكِّحابة، وعرض فيما يلي بعض األمثلة اليت أثرت عن الصوسن
: ممارسة النقدو

-ي أيب بكر فمن حتره قالما روي عن قبيصة بن ذؤيب أن:)بكر  ة إىل أيب جاءت اجلد
ة ما عملت لك يف سنما لك يف كتاب اهللا شيء، و: بكرفقال هلا أبوالصديق تسأله مرياثها،

اسرسول اهللا شيئا، فارجعي، حىت أسأل الن .حضرت رسول : فقال املغرية بن شعبة. اسفسأل الن
.)أعطاها السدساهللا 

مثل ما قال املغرية، : د بن مسلمة األنصاري، فقالهل معك غريك؟ فقام حمم: أبو بكرفقال 
)2(.فأنفذه هلا أبو بكر

ث وررسول اهللا ه بلغين أنّتني، ألناجلدات، إالّال مرياث ألحد من اجلدو: قال مالك
ة، مث سأل أبو بكر عن ذلك حىت أتاه الثبت عن رسول اهللا اجلدأنث ه ور3(.ة  فأنفذه هلااجلد(

.320-319، صاإلعالن والتوبيخ-(1)
أيب سنن و.12117رقم6/234سنن البيهقي الكربىو.2101رقم4/420و. 2100رقم4/419الترمذي-(2)

.6031رقم13/391ابن حبان.6346رقم4/75السنن الكربى: النسائيو.2894رقم3/121داود
.1078رقم2/514باب مرياث اجلدةأ، وطامل: مالك-(3)
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ه أرسل إىل أيب موسى األشعري يستدعيه، فأتى بابه، ، أني عمر بن اخلطاب من حترو-
قال له، ما لك مل تدخل؟عمر وعليه فرجع، فأرسل إليهفاستأذن ثالثا فلم يرد.
إالّفأدخل، وستئذان ثالث، فإن أذن لك، اال: يقولمسعت رسول اهللا : فقال أبو موسى

.فأرجع
كذا، فخرج أبو بك كذا وألفعلنمن يعلم هذا؟ لئن مل تأتين مبن يعلم ذلك، و: فقال عمر

ي أخربت عمر بن اخلطاب، إن: موسى حىت جاء جملسا يف املسجد يقال له جملس األنصار، فقال
. إالّ فارجعن أذن لك فادخل وإاالستئذان ثالث، ف: يقولأني مسعت رسول اهللا 

كذا، فإن كان مسع ذلك أحد منكم فليقم بك كذا ولئن مل تأتين مبن يعلم هذا، ألفعلن: فقال
.معي

فأخرب بذلك عمر فقام معه –وكان أبو سعيد أصغرهم–قم معه : وا أليب سعيد اخلدريفقال
ل لكن خشيت أن يتقوهمك، وي مل أتأما أن: أليب موسىفقال عمر بن اخلطاب. بن اخلطاب

اس على رسول اهللا الن.(1)

:من األمثلة أيضاو
-يف صالته كيف يفعلخرب عبد الرمحن بن عوف يف الرجل إذا شك:

ذا إأو من أحد أصحابه اهللا هل مسعت من رسول : يا غالم: فعن ابن عباس أنه قال له عمر
فيم : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرمحن بن عوف فقال: يصنع؟ قالالرجل يف صالته ماذاشك

شكأو أحد من أصحابه إذاسألت هذا الغالم، هل مسعت من رسول اهللا : أنتما ؟ فقال عمر
.الرجل يف صالته ماذا يصنع؟

أحدكم يف صالته فلم ذا شكإ: يقولمسعت رسول اهللا :فقال عبد الرمحن
(2).ديثاحل...يدر

ويف مواضع أخرى من صحيحه، 5891ح 5/2305–ب التسليم واالستئذان ثالثا با–أخرجه البخاري يف االستئذان-(1)
.2153ح 3/1694باب االستئذان –كتاب اآلداب:ومسلم

ح 112–1/111–ي فيشك يف الزيادة والنقصانباب ما جاء يف الرجل يصل–أخرجه الترمذي يف أبواب الصالة-(2)
- 1/381–باب ما جاء فيمن شك يف صالته فرجع إىل اليقني –، وقال حسن صحيح غريب، وابن ماجة يف اإلقامة 398
. 899رقم3/97األحاديث املختارة : عبد اهللا بن عبد الواحد املقدسيوانظر أبو .1209ح 382
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حتريا يف ذلك فقد ورد عن علي بن أيب يف قبول األخبار واحتاطاكان أبو بكر، وعمر، إذاو
ه كان يستحلف من حيدثهطالب أن.

ي كنت رجال إذا مسعت من رسول إن: ا يقولمسعت علي: فعن أمساء بن احلكم الفزاري قال
ذا ، فإهتستحلفاينفعين به، وإذا حدثين رجل من أصحابه نأمبا شاء حديثا نفعين اهللا منهاهللا 

(1).صدق أبو بكره حدثين أبو بكر، وحلف صدقته، وأن

قد ستحالف، وترد رواية واحدة كمثال هلذا االه ملألنجمال للنظر،يف تعميم هذا املنهج و
(2).ستحالف، كما أنكره العقيليالبخاري خرب االأنكر اإلمام

زاد على هذاو،ومل يستحلفه،عمرعليا مسع من ه خرب االستحالف بأنّقال البخاري يف رد
(3).ه استحلفهماه أنقطرا مسع من عمار وفاطمة وليس يف شيء من عليابن حجر بأنّ

.االستحالف مل يكن منهجا عاما متبعا يف كافة األحوالبأنّ: بناء عليه ميكن القولو

رأيت عبد اهللا بن عباس معه ألواح :(قالت(5)عن جدته سلمى(4)عن عبيد اهللا بن علي
.(.(6)يكتب عليها عن أيب رافع شيء من فعل رسول اهللا 

: فيقولأبا رافع موىل رسول اهللا كان ابن عباس يأيت:(بن أيب رافعقال عبيد اهللا بن علي 
(7).)يكتب ما يقولاومع ابن عباس ألواحكذا؛يوم كذا وا  صنع النيب م

.1/10تذكرة احلفاظو1521رقم2/86أبوداود 406رقم2/257باب ما جاء يف الصالة مث التوبةترمذيال-(1)
.1/106الضعفاء: العقيلي.2/534ذيب الكمال : وأبو احلجاج املزي.1/234ذيب التهذيب -(2)
.ر نفسهاملصد-(3)
وعبيد : علي بن عبيد اهللا؛ قال الترمذي: عبادل، ويقال: ، يقال لههو عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، املدين، موىل النيب -(4)

، هو ال: حيتج به؟ قال: قلت. ال بأس حبديثه، ليس مبنكر احلديث: سألت أيب عنه، فقال: قال ابن أيب حامت. اهللا بن علي أصح
.2/2/328اجلرح : وابن أيب حامت7/34التهذيب : نظر ابن حجرا. وهو شيخحيدث بشيء يسري،

يب موالة الن: ها موالة صفية بنت عبد املطلب، ويقال هلا أيضاإن: ، يقالأم رافع؛ امرأة أيب رافع موىل النيب : سلمى هي-(5)
 وخادم النيب ، .7/709اإلصابة : نظر ابن حجرا.
. ،2/376ذكر من مجع القرآن على عهد النيب ، الطبقات: ابن سعد-(6)
.4/145اإلصابة :، وابن حجر91ص، تقييد العلم: اخلطيب-(7)
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.ابعینالنقد في عھد التّ : ابعلمطلب الرّ ا
ز عهد التباجلابعنيلقد متييف طلب العلم، ودمجع السنة النحابة، وبوية من صدور الصفقه الت

الرحلة بل ودمشق؛والكوفةة وكاملدينة ومكّالرحلة إىل املراكز العلمية يف ذلك الوقت؛عليهم، و
.التعليمق بعضهم يف البالد للجهاد، وكان، فقد تفروإىل الصحايب أينما حلّ

.البلدان، يطلبون العلم، والزم بعضهم علماء الصحابة، واختصوا مفرحلوا، وتنقلوا بني 
، أخذوا يف االحتياط فيها، عندما بدأ اخللل يف الرواية بعد مقتل أمري املؤمنني عثمان و

.تتبع اإلسنادجال، والسؤال عن الرو
حابة قال الذهيب رمحه اهللا يف وصف عهدهم عند انقراض الص عفاء يف ذلك ، وقلّةالض

أكثر املتبوعني سبب قلّة الضعفاء يف ذلك الزمان؛ قلّة متبوعيهم من الضعفاء، إذو...:"الوقت
هم عون ما يروون، وادقون، يثقات ص–بل عامتهم–صحابة عدول، وأكثرهم من غري الصحابة

مثّ كان يف املئة الثّانية يف ...:"قالمثّ...."فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقالكبار التابعني، فيوجد 
عفاء، من أوساط التيهم من قبل حفظهم، أو صغارهم؛ ممن تكلّم فابعني وأوائلها مجاعة من الض

.(1)"...لبدعة فيهم
التثبت من السماع،واية، وستيثاق من الررمحهم اهللا على اإلابعنيى حرص التلقد أدو

نتيجة –ر، إىل تنوع أساليب النقد عندهماآلثاما يسمعونه من األحاديث واالحتياط يف كلّو
ياسيان الفتوح الكربىاالجتماعة ولألحداث السة الطارئة إبي–حقق من صدق اخلرب تنوعا مؤداه الت

عرضوه وسألوا عن مشكله، و–حايبإذا مسعوه من الص–، فتأملوا يف منت احلديثعن رسول اهللا
.مشافهة أهل العلم منهمحلة فيه ومن صحايب، مع الرعلى أكثر

اوي غري صحايب؛ نظروا يف حال الرا إذا كان الراوي، ومسته، وعبادته، وسألوا عنه، وأمعوا تتب
.التثبتغري ذلك من وجوه االحتياط وإىل. يف عهدهم بدأ السؤال عن الرجالو. رواياته للحديث

من أحب لقاء اهللا، (:قال رسول اهللا : قالعن شريح بن هاىنء عن أيب هريرة -
فأتيت عائشة رضي اهللا عنها فقلت: قال)من كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءهاهللا لقاءه، وأحب : يا أم

: فقالت!حديثا؛ إن كان كذلك فقد هلكنامسعت أبا هريرة يذكر عن رسول اهللا !املؤمنني

.ضمن جمموع161–160يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص ذكر من: الذهيب-(1)
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) لقاء اهللامن أحب)قال رسول اهللا : ما ذاك؟ قالو؛إنّ اهلالك من هلك بقول رسول اهللا 
.هو يكره املوت؟وليس منا أحد أالو–وذكر احلديث–

حشرج  البصر، وصخشلكن إذاوإليه؛ليس بالذي تذهب ، وقد قاله رسول اهللا :(فقالت
در، والصاهللا لقاءه، ومن واجللد،اقشعر لقاء اهللا أحب جت األصابع؛ فعند ذلك من أحبتشن

(1).)كره لقاء اهللا كره اهللا لقائه

فشخص ببصره إىل كنا مع رسول اهللا : (قالعن أيب الدرداء (2)عن جبري بن نفري-
: قال جبري.)لس العلم من الناس، حتى ال يقدروا منه على شيءختهذا أوان أن ي(:مثّ قالالسماء،

؛ فقلت أال تسمع إىل ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخربته بالذي (3)فلقيت عبادة بن الصامت 
رداءصدق أبو (:قال. رداءقال أبو الداس؛ إن شئت ُأل؛الدل علم يرفع من النك بأوثنحد

(4).)اخلشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى فيه رجال خاشعا

.2685رقم 4/2066لقاء اهللا باب من أحب–الذكر والدعاء ،املصدر نفسه-(1)
التقريب ص :نظرا. هـ80ة جليل وألبيه صحبة، مات بن عامر احلضرمي، احلمصي؛ خمضرم ثقنفري بن مالكجبري بن -(2)

.904رقم 138
درا وما بن قيس بن أصرم، صحايب اجلليل، أنصاري خزرجي، أبو الوليد، أحد النقباء بالعقبة، شهد بعبادة بن الصامت-(3)

، أرسله عمر مع معاذ وأيب الدرداء إىل بعدها، وشهد فتح مصر، وكان أمري ربع املدد، كان ممن مجع القرآن يف عهد النيب 
.4500رقم 3/624اإلصابة :نظر ابن حجرا.هـ34الشام لتعليم القرآن والفقه، فأقام بفلسطني، مات بالرملة سنة 

.هذا حديث حسن غريب: وقال.2653رقم 5/31ما جاء يف ذهاب العلم باب–العلم، اجلامع: الترمذي-(4)
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.الحركة النقدیة حتى عصر الحافظ ابن العربي: المبحث الثالث

.جمع النقد وتدوینھ: المطلب األول
التدقيق يف علل ظر يف ضبطهم، والنوجال، والبحث يف عدالتهم، ن بدأ السؤال عن الرإما 

مروياته؛ حتى طبق ذلك األئمة يف مصنفام؛وسرب خمارج احلديث، رق وحديثهم، مع تتبع الطّ
.ترك الضعفاء، بل وبيان حاهلمباختيار الثقات، وتدوين حديثهم، و

محن الذي يروي:"عن بشر بن عمر قالمد بن عبد الرعن سألت مالك بن أنس عن حم
هل رأيته يف كتيب؟ : سألته عن رجل آخر نسيت امسه؟ فقالو...ليس بثقة: سعيد بن املسيب؟ فقال

(1)."ته يف كتيبلو كان ثقة لرأي: قال. ال: قلت

الرحلة فيها؛ كانت بدايتها على ة والعناية بنقد احلديث بدأت يف وقت مبكر من مجع السنإنّ
ابعي اجلليل حممهـ110(سريين د بن يد الت(ل من تكلّم يف الرجال والعللرمحه اهللا، فهو أو.

يفتش عن ن ينظر يف احلديث وكان مم: مسعت علي ابن املديين يقولو:"قال يعقوب بن شيبة
ل من حممد بن سريين، مث كان أيكان شعبة، مث كان ابن عون، مثّوب واإلسناد ال نعلم أحدا أو

ما : أخربين سفيان بن عيينة قال: فمالك بن أنس؟ فقال: قلت لعلي.عبد الرمحنحيي بن سعيد و
(2)."الرجالَأشد انتقاء مالككان 

جال عموما صنإنّ التعلل احلديث؛ كانت بداياته يف ، و- قاتغري الثّالثّقات و–يف يف الر
: فوها تدوينها، مثلفبعض هذه املصنفات باشر مؤلِّ؛بداية الثّالث، وأواخر القرن الثّاين اهلجري

األوسط كالمها حملمد بن إمساعيل البخاري اريخ الكبري والتو،)هـ230(بقات حملمد بن سعد الطّ
).هـ241(جال البن حنبل معرفة الر، والعلل و)هـ234(العلل لعلي ابن املديين و،)هـ256(

الرواة عنهم وهممجعها تالميذُ،جهت إىل األئمةبعضها كانت روايات أو سؤاالت وو
السؤاالت املوجهة إىل اإلمام أمحد و،)هـ233(روايات التاريخ عن ابن معني : مثلسبت إليهم؛نفَ

.غريهاو. جال والعلليف الر؛ )هـ241(بن حنبل
بيان علل واة مع بيان مراتبهم تعديال وجترحيا، وبلغ التصنيف ذروته مبؤلفات تنفرد بذكر الرو

.1/26املقدمة - الصحيح: مسلم-(1)
.1/52،شرح العلل: ابن رجب-(2)
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يف ) هـ354(ابن حبان ، و)عفاء الكبريالض(يف كتابه ) هـ322(قيلي الع: األئمةحديثهم؛ على يد 
كتابروحني(و) قاتالثّ(ه يجال(يف )هـ365(ابن عدي و،)االكامل يف ضعفاء الر.(

هـ327(ا ابن أيب حامت أم (عديل عن العلل واة ومراتبهم يف اجلرح وفقد أفرد الكالم يف الرالت
).العلل(و) اجلرح والتعديل(هيف كتابي

؛فت فيه كتب كثرية مفردةنقد صو:"صنيف يف علم العللعن التقال ابن رجب رمحه اهللا
غريهممحد، وحيي وأان، وعلي ابن املديين، وكالعلل املنقولة عن حيي القطّ: بةبعضها غري مرت.

ي ابن كذلك مسند علقطين، وب على املسانيد؛ كعلل الدار تمثّ منها ما ر،بةبعضها مرتو
.مسند يعقوب بن شيبة، مها يف احلقيقة، موضوعان لعلل احلديثاملديين، و

ل، وكتاب بكر اخلالّالعلل أليبحامت، وكعلل ابن أيب:ب على األبوابمنها ما هو مرتو
(1)."أواخره غري مرتبب وأوله مرت؛العلل للترمذي

قد منها، أو وصل ما فُابقني؛ه الكتب تعترب املصادر األساسية اليت مجعت كتب السفهذ
كذا هي معني ال ينضب ملا جاء والعلل؛جال وما روي عنهم من روايات متفرقة يف الربعضه، و

فات جامعة يف اجلرح وبعدها من مصن؛عديل والعللالتالزم اا يدلّمملوثيق يف نقد بوضوح على الت
رق من أوجه ؛ إذ مها مثرة مجع الطّ- اخلاصوناها العاممبع–يل، والعللالتعداحلديث بني اجلرح و

متعدظر فيها، واملقارنة بينها، ودة، والناملتابعاتواهد واعتبارها بالش.

.قاد حتى زمن ابن العربيأھم النّ : انيالمطلب الثّ 
بعني يف فيه غاية ما يف الوسع البشري من اجلهد، متلقد قيض اهللا تعاىل هلذا الفن رجاال بذلوا

:التدقيق، منهمذلك أقصى وأحكم ما ميكن من وسائل البحث و
يف معرض )3(يعترب من الرواد األوائل هلذا العلم كما قال ابن رجب: )2(شعبة بن احلجاج.1

.2/805شرح العلل : ابن رجب-(1)
ولد . بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي احلافظ العلم، أحد أئمة اإلسالم، حديثه حنو ألفي حديثهو شعبة بن احلجاج-(2)

.176:رقم-90انظر طبقات احلفاظ ص.هـ160هـ وتويف سنة82سنة
ولد هو اإلمام احلجة زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسني البغدادي املشهور بابن رجب احلنبلي-(3)
.1/26شرح علل الترمذينظرا.هـ795سنةببغداد وتويفهـ736نةس
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وانقطاعها، ونقّب يف دقائق ل من وسع الكالم يف اجلرح والتعديل واتصال األسانيد هو أو:"ترمجته
فعلى يده أصبح نقد احلديث صناعة )1(."أن بعده تبع له يف هذا العلمالشعلم العلل، وأئمة هذا

.وفنا
وعنه تلقّاه أئمة هذا ،ميذ شعبة وخليفته يف هذا امليدانهو تل:)2(حيي بن سعيد القطان.2

مل يكن يف :"قال فيه اإلمام أمحد. ن معنيبأن كاإلمام أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وحييالش
)3(."القطان مثله، كان تعلّم من شعبةزمان حيي 

قال صاحل بن . رين فيهواملتبحمن أحدق رجال هذا الفنيعد: )4(عبد الرمحن بن مهدي.3
محن عبد الر: محن بن مهدي أو وكيع؟ قالما أثبت عندك، عبد الرهأي: قلت أليب":أمحد بن حنبل

سقطا من وكيع يف سفيان، قد خالفه وكيع يف ستني حديثا من حديث سفيان، وكان عبد قلّأ
ا على ألفاظها، وكاالر حسنمحن جييء (5)."ن لعبد الرمحن توق

قال فيه هالل . جال جرحا وتعديالقاد واملكثرين يف الرهو من كبار الن: )6(حيي بن معني.4
)8(."حديث رسول اهللا ة بيحىي بن معني، نفى الكذب عن األمن اهللا على هذه م":)7(بن عالء

حافظًا عاملاًوكان ابن معني إماما ثبت9(.اا متقن(

.1/172،شرح علل الترمذي-(1)
، أبو سعيد البصري األحول احلافظ أحد األئمة روى عن مالك ومحيد الطويل وعنه أمحد وابن هو حيي بن سعيد القطان-(2)

.268رقم 131طبقات احلفاظ ص: نظرا.هـ198ت. ت أهل زمانه حفظا وورعامن ساداكان –املديين 
..1/192شرح علل الترمذي -(3)
بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي احلافظ، روى عن شعبة ومالك والسفيانني وخلق، وعنه هو عبد الرمحن بن مهدي-(4)

طبقات احلفاظ .بالبصرة سنة مثان وتسعني ومائة تويف. ن إماماً ثقة حجةابنه موسى وابن املبارك وأمحد وابن املديين وخلق، كا
.301رقم 144ص 

.1/197شرح علل الترمذي -(5)
نه البخاري ومسلم وأبو أحد األئمة األعالم، وإمام اجلرح والتعديل روى ع. بن عون الغطفاين البغداديهو حيي بن معني-(6)

.1/218شرح العللو.416رقم 188طبقات احلفاظ ص انظر . ملدينة سنة ثالث وثالثني ومائتنيتويف با، داود وخلق
هـ 280تويف سنة . ليس به بأس: ان وقال فيه النسائيأبو عمر الرقي وثّقه ابن حبهالل بن العالء بن هالل الباهلي-(7)

.599رقم 268ت احلفاظ صطبقاانظر.بالرقة 
.1/218شرح علل الترمذي-(8)
.188طبقات احلفاظ صانظر -(9)
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هو شيخ البخاري، ومن أشهر العلماء يف نقد احلديث ومعرفة : )1(علي بن جعفر املديين.5
: منها. كتابا أغلبها يف العللالعلل، ذكر له ابن رجب احلنبلي يف شرح علل الترمذي حوايل ثالثني 

قال اإلمام . )2(»اختالف احلديث«يف ثالثة عشر جزءا، وكتاب » ينةعلل حديث ابن عي«كتاب 
)3(."ما استصغرت نفسي عند أحد إالّ عند علي بن املديين":البخاري

اظ واألئمةهو اإلمام الشهري صاحب املسند، كان من كبار احلفّ: )4(اإلمام أمحد بن حنبل.6
ومن أحبار هذه األمة، له باع طويل يف نقد احلديث وكشف العلل، من آثاره يف هذا الفن ما مجعه 

)5(.»العلل ومعرفة الرجال «عنه ابنه عبد اهللا يف كتاب 

7.احلافظ العلم صاحب : )6(د بن إمساعيل البخارياإلمام حمم»حيحالص «أنوإمام هذا الش .
.وغريه »اريخ الكبري الت«جال كتاب له يف الر)7(البلدانواملعول على صحيحه يف أقطار 

جال اإلمام احلافظ صاحب الباع الواسع يف الكالم عن الر)8(اججاحلاإلمام مسلم بن .8
وقد اختصر هذا الكتاب احلافظ ابن عبد . »التمييز يف علل احلديث«وعلل احلديث، له كتاب 

)9(.الرب

احلديث السعدي البصري أبو احلسن أحد األئمة احلفاظ املربزين يف علمهو علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيع املديين-(1)
.414رقم  187طبقات احلفاظ ص انظر .هـ 234تويف سنة . وعلله 

.1/216شرح علل الترمذي -(2)
.1/215نفس املصدر -(3)
هـ 241سنة قيهها تويف رمحه اهللالشيباين، أبو عبد اهللا، رباين األمة يف وقته وعاملها وفهو اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل-(4)
.417رقم 189طبقات احلفاظ ص .

.م 1988/هـ1408بريوت -1كتاب العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل ـ املكتب اإلسالمي ط -(5)
ثني يف وقته صاحب الصحيح وإمام احملد. هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري-(6)

انظر شرح علل .هـ256مسلم بن احلجاج، وأبو عيسى الترمذي وغريهم تويف سنة : وعنه أخذ كثري من األئمة منهم
.224الترمذي ص

.560رقم 256ص ،طبقات احلفاظ-(7)
انظر .هـ261الصحيح، تويف بنيسابور سنة صاحب القشريي النيسابوريأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم-(8)

.9، والرسالة املستطرفة ص591رقم264ص،طبقات احلفاظ
.6مقدمة القصد واألمم ص:ابن عبد الرب-(9)
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9.1(رمذياإلمام أبو عيسى الت( :ومجع مسائله، وهو أو ذا الفن ف الذي اشتهرل من صن
العلل «لهوهو ملحق بكتابه اجلامع و»غرىالعلل الص«، له كتاب )2(احلديث على األبواب املعلّلة

.»الكبري
10.له كتاب (3)ن بن عمرمحأبو زرعة عبد الر»الت(4).»جالاريخ وعلل الر

11.الكامل يف معرفة «ان، له كتاب املعروف بابن القطّ(5)اجلرجايناحلافظ عبد اهللا بن عدي
(6).»عفاء وعلل احلديثالض

12.كان فريد عصره وإمام :قال عنه اخلطيب،(7)ار قطيناحلافظ أبو احلسن علي بن عمر الد
قال . عتقادة االقة، وصحدق والثّجال مع الصإليه علم األثر واملعرفة بالعلل وأمساء الرانتهىوقته، 
(8)."ملى علي كتاب العلل من حفظهأ:"الربقاين

13.د بن عبد الرب حافظ املشرق واملغرب يف احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حمم
، وشواهد يف إثبات خرب الواحد،  »ستيعاباإل«، و»ستذكاراإل«، و»التمهيد«زمانه، صاحب 

مييز واختصار الت)وغريها–)اجملسلم بن احلج.
إن مل هو ، واحلديث متميزكان صاحب فنون وورع، له مذهب يف نقد(9)ابن حزم.14

مة مات بترمذ الضرير احلافظ العال) العلل(و) اجلامع(صاحب اك السلميهو اإلمام حممد بن عيسى بن سورة بن الضح-(1)
.643رقم 282طبقات احلفاظ ص انظر .هـ 279يف رجب سنة 

.345انظر شرح علل الترمذي ص .ذكر علل أحاديث الباب الواحد -(2)
طبقات انظر –هـ281ان النصري احلافظ مات سنة عبد الرمحن بن عمر بن عبد اهللا بن صفوأبو زرعة  الدمشقي-(3)

.604رقم 270احلافظ ص
.2/594تذكرة احلفاظ : الذهيب-(4)
انظر .هـ 365اجلرح والتعديل مات سنة كامل يف د بن مبارك اجلرجاين صاحب البن حممأبو أمحد عبد اهللا بن عدي-(5)

.861رقم 308طبقات احلفاظ ص 
.4/239األعالم، : لزركليا، و3/940: تذكرة احلفاظ انظر -(6)
»السنن« البغدادي حدث عنه احلاكم وأبو نعيم وخلق، له هو احلافظ  أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي-(7)
.893رقم 393طبقات احلفاظ ص انظر .هـ 385تويف سنة » األفراد« و» العلل«و

.395طبقات احلفاظ ص انظر -(8)
ث، حافظ، مشارك يف التاريخ فقيه، أديب، أصويل حمدعلي بن حممد بن سعيد بن حزم الفارسي األندلسي القرطيب-(9)

.293-290جذوة املقتبس : احلميديانظر .واألنساب
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من كتبه أيضا .ى وغريهواألصولية كاحمللّآراءه مبثوثة يف كتبه الفقهية يفرد هذا الفن مبؤلف فإنّ
نن واآلثار ة دقيقة يف احلديث تشهد له مبعرفة السوفيه أراء نقدي» األحكام يف أصول األحكام«

.ائرة يف العلومكاء واحلفظ وسعة الدوالذّ
والفقه وغوامضه، ألّف يف راً يف احلديث وعلله ورجاله،كان متبح، (1)أبو الوليد الباجي.15

عديلاجلرح والتاه كتاباً مس»التعديل والتج عنه البخاري يف الصومن كتبه .» حيحجريح ملن خر
.»أتاختالف املوطّ« أيضا 

اظ عاملا باحلديث عارفا بطرقه، ، كان من جهابدة احلفّ(2)أبو علي اجلياين األندلسي.16
عر واألنسابحافظا لرجاله، بصريا بالعربية والش .له كتاب يف رجال الصد «اه حيحني مستقي

.»املهمل ومتييز املشكل
أنّ علوم احلديث اته، يرىحافظ ثبت إمام يف احلديث وعلله ورو: (3)احلميدي األندلسي.17

ف فيها علل الدار قطين، واملؤتلف واملختلف، العلل، وأحسن ما ألّ: هتمام ا ثالثةاليت ينبغي اال
ف ف فيه كتاب ابن ماكوال، ووفيات املشايخ، ومل ير فيها كتابا وافيا فألّوأفضل ما ألّ

.»حيحني بني الصكتاب اجلمع «، وله أيضا »جدوة املقتبس يف أخبار علماء األندلس«:فيها
18.اس (4)بيت عامل املغربالقاضي عياض اليحصيب السإمام يف احلديث يف وقته، وأعرف الن ،

محو واللّبعلومه، وبالنامهم وأنسااإلملاع يف أصول «منها : له مؤلفات كثرية.غة وكالم العرب وأي
ماعالرد السمجع فيه ما وقع من تضعيف يف »ارمشارق األنوار يف اقتفاء صحيح اآلث«، و»واية وتقي

.أ والصحيحني فصوبه وفسر ما فيها من غريب املوطّ
صاحب الفنون والتصانيف :)هـ543(املتوىف سنةشبيلياحلافظ أبو بكر بن العريب اإل.19

، مسع باألندلس 474/1081ت 403/1013، ولد مبدينة بطليوس سليمان بن خلف بن سعيد القرطيب الباجي-(1)
.182–6/173نفح  الطيب : املقريانظر .وباملشرق

/ 1الصلة : ابن بشكوالانظر. 498/1105ويفتو، 427/1035، ولد احلسني بن حممد الغساين اجلياين األندلسي-(2)
144–145.

(3)-رحل إىل 488/1095تويف ببغداد 420/1029، ولد د بن فتوح بن عبد اهللا احلميدي األندلسي امليورقيحمم ،
.306–6/299نفح الطيب، . نظرا. ام والعراقاملشرق ومسع بإفريقية ومصر والش

أصله من األندلس وحتول إىل فاس وسكن . 544/1149ويفتو496/1103لد و. عياض بن موسى اليحصيب السبيت-(4)
.172–168الديباج : ابن فرحونانظر .لّى القضاء بغرناطة وتويف مبراكشسبته، وتو
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النة يف علوم احلديثافعة، خاص.
من السيما نّ الدارس ملؤلفاته إالّ أ؛ف مستقلمبؤلَّإن مل يفرد هذا الفنوابن العريب احلافظ و

شرحه على سنن الترمذي يلمس مدى ما أسهم به هذا األخري يف و،أاملوطّحه على وخالل شر
قد احلديثي ميدان الن.

ف يف املطلب اآليت على أثر منهجه حتى نتبين مدى مشاركة ابن العريب يف هذا امليدان، نتعرو
اليت ظهرت بعدهة يراسات احلديثرمحه اهللا يف الد.
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:الفــصل الثاني 
.التـــعریف بالحافظ ابــن العربي

:ویتضمن

.اسمھ ومولده ونشأتھ: المبـــحث األول
:ویشتمل على

.مولده ونشأتھ: المطلب الثاني. اسمھ وكنیتھ ونسبھ: األولالمطلب 
.أسرتھ: المطلب الثالث

.رحلة ابن العربي في طلب العلم: المبــحث الثاني
:ویشتمل على

.أھمیة ھذه الرحلة: المطلب األول
.دوافعھا عند ابن العربي: المطلب الثاني

.خطواتھا: المطلب الثالث
.مھمة تتعلق بھذه المرحلةمالحظات : المطلب الرابع

.شیوخھ وتالمیذه ومكانتھ العلمیة: المبـــحث الثالث
:ویشتمل على

.شیوخھ: المطلب األول
.تالمیذه: المطلب الثاني

.مكانة ابن العربي العلمیة: المطلب الثالث

.مصنفات ابن العربي ومذھبھ: المبــحث الرابع 
:ویشتمل على 

.مصنفاتھ: المطلب األول
.مذھبھ: المطلب الثاني
.عقیدتھ: المطلب الثالث

.وظائفھ ومحنتھ وجھاده ووفاتھ: المبــحث الخامس 
:ویشتمل على 

.وظائفھ: المطلب األول
.وفاتھ: المطلب الثالث. محنتھ وجھاده: المطلب الثاني
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.تمھید
يف أواخر ،وبرز دورهميعد اإلمام أبو بكر بن العريب أحد علماء األندلس الذين عال شأم، 

.القرن اخلامس وأوائل القرن السادس اهلجري
ة يف األندلس اليت لقد عايش رمحه اهللا العديد من األحداث السياسية يف العامل اإلسالمي، خاص

شهد فيها تعاقب ثالثة عهود سياسية، عاصرها إبان شبابه وشيخوخته، وهي عهد دولة الطّوائف، 
(1).املوحدينوعهد املرابطني، وعهد

عرض ترمجة موجزة حلياة هذا اإلمام العظيم يف مطلع هذه الدراسة، تتضمن امسه نسهنا و
ومولده ونشأته ورحلته يف طلب العلم، وشيوخه وتالميذه، ومكانته ووظائفه، وهي مباحث 

:موزعة على النحو التايل
.امسه ومولده ونشأته: األول
.رحلته يف طلب العلم: الثاين

.شيوخه وتالميذه ومكانته العلمية: الثالث
.ومذهبهمصنفات ابن العريب : الرابع

.وظائفه ومنحته وجهاده ووفاته: اخلامس

/ 3شذرات الذهب، : ، وابن العماد احلنبلي1/356العرب : ، والذهيب442–1/438ب، نفح الطي: املقرينظرا-(1)
.6/265،التاريخ: ، وابن خلدون162ص ،املعجب:  واملراكشي. 412
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.اسمھ ومولده ونشأتھ:المبحث األول

.اسمھ وكنیتھ ونسبھ: المطلب األول
تتبن عبد اهللا د فق املصادر اليت تناولت شخصية ابن العريب على امسه وكنيته ونسبه، فهو حمم

شبيلي املالكي، املشهور بالقاضي ابن العريب، أمحد بن حممد بن عبد اهللا املعافري، األندلسي، اإلبن
(1).شبيلية وزعمائهاإمن فقهاء ) أبو حممد(أبوه 

بفتح امليم والعني املهملة وكسر الفاء، وهي إحدى القبائل ) معافر(نسبه إىل قبيلة ميتد
ة بن أدد، الذي ينتهي نسبه إىل املعافر بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرالقحطانية، نسبة إىل

(2).قحطان

وهم ... وهم باليمن، ومصر، واألندلس":- ث عن نسب بين معافروهو يتحد–قال ابن حزم 
ل حجاف ببلنسية، وبين منخل بيوت متفرقة باألندلس؛ وذكر منهم بين أيب عامر بقرطبة، وآ

بن إومل يذكر ابن حزم آل (3)".وهم بيوت متفرقة باألندلس، ليست هلم دار جامعة: قال...حبيان
ه اقتصر على البيوتات الشهرية يف ذلك العهد، وشهرة آل ابن العريب رمبا جاءت العريب، ولعلّ

(4).بعده

لقبه مع ابن عريب الطّائي الصويف أنّ صاحبنا هذا يشترك يف كنيته ووجتدر اإلشارة 
لقّب كلّ منهما بابن العريب، كنى أبا بكر، كما ي، فكلّ منهما ي»توحات املكّيةالف«صاحب

، 43–2/25نفح الطيب : ، واملقري6/230األعالم، : ، والزركلي4/296وفيات األعيان، : ابن خلكان-نظر ا-(1)
،مطمح األنفس: ، وابن خاقان591–1/590الصلة :وابن بشكوال. 256–2/252الديباج املذهب، : وابن فرحون

سري أعالم : ، والذهيب99–92بغية امللتمس، : ، ، والضيب67–66الغنية، ص :عياض، والقاضي300–297ص 
، 468طبقات احلفاظ، ص : ، والسيوطي1297–4/1294، وتذكرة احلفاظ 4/125، والعرب 204–20/197لنبالء ا

شذرات :عماد احلنبلي ن ، واب10/242معجم املؤلفني، : ورضا كحالة، 229–12/228البداية والنهاية : وابن كثري
. 3/279الذهب 

األلباب يف ذيب :، ابن األثري4/223األنساب :والسمعاين2/264لب األلباب يف حترير األنساب :السيوطي-(2)
.2/342األنساب 

.418جهرة أنساب العرب، ص :ابن حزم-(3)
.9ص ،مع القاضي أيب بكر من العريب:سعيد أعراب-(4)
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ابن(، فيطلقون على اإلشبيلي (1)التعريفولتفادي اخللط بينهما يعمد أهل العلم للتفريق بينهما بألّ
(2).ا لهلقاضي واحلافظ متيزشهرون األول بألقاب اكما ي)ابن عريب(وعلى الطّائي الصويف ) العريب

(3).وحقيقة األمر أما خمتلفان، الختالف املولد والوفاة زمانا ومكانا

اإلي ا ال تذكر له ،كما تذكر ذلك مجيع املصادر اليت ترمجت له–يب بكرأب–شبيليكىنغري أ
ى بذلك حلبا أبو ولدا باسم بكر، ولعله تكن ىبكر الصديقه هلذه الكنية اليت تكن.

.مولده ونشأتھ: المطلب الثاني
شبيلية إب،)هـ468(ولد أبو بكر بن العريب ليلة اخلميس الثاين والعشرين من شهر شعبان سنة

.من أراضي األندلس، أيام حكم املعتمد بن عباد
: وسألته عن مولده فقال:"حيث يقول(4)صرح بذلك ابن العريب نفسه لتلميذه ابن بشكوال

(5).")هـ468(ليلة اخلميس لثمان بقني من شعبان سنة مثان وستني وأربعمائةولدت 

حضي ابن العريب بأسرة كرمية وفاضلة، مجعت بني العلم يف الدين وبني الرياسة يف الدنيا، 
فقد كان أبوه عبد اهللا عاملا فقيها، شاعرا ماهرا، خطيبها مفوولة البارزين ا، وكان من أعيان الد

. دة مناصب يف دولة بين عباد حىت صار أحد وزرائهمربائها املرموقني، شغل عوك
محن بن عمر بن عبد اهللا اهلوزين، رجال وكان جده أبو حفص عمر بن حسن بن عبد الره ألم

.3/73،التفسري واملفسرون:الذهيب-(1)
هـ وبقي ا حنوا من ثالثني 568شبيلية سنة إهـ مث انتقل إىل 560مبرسية سنة كان يعرف باألندلس بابن سراقة، ولد-(2)

هـ رحل إىل املشرق وطوف يف كثري من البالد، فدخل الشام، ومصر، وأسيا الصغرى، ومكة، وأخريا 590عاما ويف سنة 
كان شيخ املتصوفة يف وقته وكان له أتباع ومريدون، حىت لقب بالشيخ –هـ ودفن ا 638وتويف ا سنة استقر يف دمشق 

ات كالفتوح«: مي بالكفر والزندقة ملا كان يدين به من وحدة الوجود وغري ذلك، له مؤلفات كثريةاألكرب والعارف باهللا، ر
.1/233كشف الظنون و، 5/191ات الذهب شذرو، 1/599،عارفدائرة امل:لبستايناانظر. »فصوص احلكم«و » املكية

.6/230ألعالم ا:الزركلي-(3)
هو اإلمام احلافظ أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال األنصاري القرطيب، حمدث األندلس، : ابن بشكوال-(4)

.4/263الشذرات.انظر. هـ578ومسندها، ومؤرخها، تويف سنة
ب من غصن األندلس الرطيب،  نفح الطي:، واملقري أمحد بن حممد التلمساين2/558كتاب الصلة :بن بشكوالانظر ا-(5)
2/31.
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عاملا، حمدنا يف العلوم، قد أخذ من كلّثا، وكان متفنوافر، وله مع فهمه وروايته منها حبظٍّفن
يث، نظر يف علوم قدمية، مع أدب صاحل، وشعر حسن، ونثر بارع، وحكم مأثورة، وكان للحد

يفيت، ويسمع منه الناس، روى كتاب الترمذي وعنه أخذه أهل املغرب، كما روى أيضا صحيح 
البخاري، وعنه أخذه أهل األندلس، وباإلضافة إىل ذلك كان له شأن يف الس(1).اسةياسة والري

رِف بني أهل اشبيلية بالعلم بو القاسم وهو احلسن بن أيب جعفر عمر اهلوزين، عومن أخواله أ
وأيب عبد اهللا بن ،د بن علي الباجيواألدب والفقه، روى عن خلق كثري، منهم أبوه وأبو حمم

(2).منظور، وأجاز له احلافظ ابن عبد الرب

حافظته، وصفاء نفسه، وتفرغه ةوقد مكّن ابن العريب من استيعاب العلوم واتساع املعارف قو
الشامل، وذكاءه املتة حزمه وصربه ومثابرتهة قد، باإلضافة لقوفقد كان يقضي يومه . نشاطه وشد
غ بعدها للمطالعة علم، فنهاره بني يدي معلميه من الفجر إىل العصر، مث يتفررس والته يف الدكلّ

يتعاقب علي هؤالء املعلمون من صالة ":افل فيقولا الربنامج اليومي احلة، حيدثنا كذلك عن هذاحلر
الصبح إىل أذان العصر، مث ينصرفون عين وأخذ يف الراحة إيل صبح اليوم الثاين، فال تتركين نفسي 

الشباب أمجع من هذه اجلمل ما جيمل (3)فارغا من مطالعة أو مذاكرة أو تعليق فائدة، وأنا بغرارة
(4)".على امللحدين والتمهيد ألصول الديندي لالنتفاع ا يف الردوما ال جيمل، والقدر خيبئها عن

فهذه بداية ابن العريب وهذه نشأته األوىل، ولقد قصرت بنا اهلمم اليوم وتضاءلت طموحاتنا، 
.فما بلغت غايتنا مبلغ بداية أوالئك الفطاحل

بلغ ابن العريب من اجلدشاط، مكانة ليس هلا مثيل يف طلب العلم وحتصيله، فقد كان والن
يتحدث شغوفا بالعلم، مقبال عليه وكان شعلة ال يهدأ، وال ميلّ من االطّالع، واحلفظ، والبحث، 

- ابن و، 329، وبغية امللتمس ص 94–2/93نفح الطيب : ، واملقري826–4/825ترتيب املدارك،: القاضي عياض(1)
.2/402الصلة :بشكوال

–3/835، ترتيب املدارك 329مللتمس ص ، بغية ا94–2/93، نفح الطيب 1/139املصدر السابق: ابن بشكوال-(2)
.2/197سري أعالم النبالء و، 836

، 2ماملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، :الفيومي أمحد بن حممد بن علينظرا.هي اجلهل باألمور والغفلة عنهاالغرارة-(3)
.قصد إقباله على العلوم دون متييز بينهاولعله . 1/445املكتبة العلمية، بريوت، 

.69قانون التأويل ص :ابن العريب-(4)
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.  (1)"...العة، أو مذاكرة، أو تعليق فائدةفال تتركين نفسي فارغا، من مط...":لوقعن ذلك في
.علموه من صالة الصبح إىل أذان العصر كما مرذلك بعد أن يتعاقب عليه مكلو

م ،ة ونشاط، يطلب العلوم، واملعارف من رجاهلا، وقد استمر ابن العريب على هذه الطريقة
.وفحوهلا املتمرسني، الراسخني، ال تشغله عن ذلك أمور دنيوية، حتول بينه وبني غايته

ساعده على ذلك احلافظة القوية والصفسي، فاء النوالتمل، وأحسن ما يستشهد به افرغ الش
ءة، التزمت فيه القراخذت بيت املقدس مباءة، وفات...":ما ذكره هو عن نفسه حيث يقول،لذلك

منه، تطلع (2)واصل الليل بالنهار فيه، وخصوصا بقبة السلسلةأنسيا، إال أقبل على دنيا، وال أكلم 
فيخلفها البدر طالعا وغاربا على املوضعني (4)، وتغرب يف حمراب داود(3)الشمس يل على الطور

.املكرمني
وأدخل إىل املدارس احلنفية، والشافعية، يف كل يوم حلضور املتناظرين من الطوائف ال تلهينا 

.جتارة، وال تشغلنا صلة رحم، وكان يزاحم العلماء يف االس وحلقات العلم
وبلغ به شغف العلم وحبوما كنت أمسع :(، يقولأتاهيعرف عنده علما إالّه ال يترك أحدا ه أن

بأحد يشار إليه باألصابع أو تثىن عليه اخلناصر، أو تصيخ إىل ذكره اآلذان، أو ترفع إىل منظرته 
(7)(6)-.ودخلت إليه قريا،(5)رحلت إليه قصيااألحداق، إالّ

عملية جتميعية، أردفها حتصيل ابن العريب وتلقيه كان يف هذه املرحلة وميكن القول هنا أنّ
نه من خالل حديثه وهو ما يبيجمموع لديه،بطريقة املباحثة والتتبع، والكشف واالستقصاء لكلّ

الصباح به ءفكتب يل لقا...":عن جملس الغزايل الذي اختصه به من بني تالميذه حيث يقول

.190ص ،مع القاضي ابن بكر بن العريب:سعيد أعرابنظراو. 419، صقانون التأويل :ابن العريب-(1)
، 2/18جلليل األنس ا:العليميعبد الرمحن : نظراشرق مسجد الصخرة وهي على مثاله، هي القبة الصغرية الواقعة إىل -(2)

.4/170ومعجم البلدان 
.524–2/523القرآن، وأحكام9/46نظر العارضة ا.ويعىن به طور زيتا-(3)
.4/1598أحكام القرآن يفانظر وصف ابن العريب حملراب داود-(4)
.البعيد: القصي-(5)
).قرأ( قاصدا، لسان العرب : معىن قريا-(6)
.227ص ،القاضي ابن بكر بن العريبمع:سعيد أعراب-(7)
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السؤال، عامل من حيث تؤكل واملساء والظهرية والعشاء كان يف بزته أو بذلته، وأنا مستقل يف 
(1)".كرميا بعهدة التعليم، وفيستدالل، وألفيته حفيا يب يف التكتف اال

ام يف بقعة مباركة وكان من صنع اهللا اجلميل يب توفيقه يل إىل اإلقامة بأرض الش":وقال أيضا
رون ما أمجلت سلت، ويفالذين ينتقدون ما حص،قنيحىت صار ذلك درجا للقاء احملقّ،وبني علماء

استعدادا ماتوصار ما حصل عندي من تلك املقد،ويوضحون ما أمت ويكملون ما نقصت
وصار ذلك كمن يدخل املعدن، فيجمع النضار ارد من معانيهالقبول احلقائق فيها، وتقييد الش ،

تبع واملباحثة والتماع وحيمله إىل دار السبك لتخليصه، مث شرعت يف القراءة عليه، والس(2)برغامه
خول إىل زواياها، واشتفاف رواياها، واستطعمته التحقيق للمشكالت بالكشف عن خباياها والد

ا مل تنله قط اجلماعة وال ساين مبوافواساين مواساة الوالد و. وباحثته عنه خالصا من غري مشارك
(3)".الواحد

عريب وتكوينه بأمهات العلوم ة كفيلة بصقل مواهب ابن الئنشوال شك أنّ مثل هذه الت
ومهماا؛ إالّ أنّ الذي زاد من حتصيله وثبت أقدامه بني العلماء واحلفاظ هي رحلته املشرقية اليت 

حمل علما كبريا ومجع فهما وكبار الفقهاء وأساطني األدب، فمكّنته من خمالطة فحول العلماء
يادة بني املشايخ يف املشرغزيرا، وتقدق واملغربم بذلك للر.

.أسرتـھ: المطلب الثالث
أسرة ابن العريب من األسر العريقة، نسبا وحسبا وعلما، وقد بلغت منزلة رفيعة، ومكانة تعد

علمية عالية، بوأا الصدارة والتميز يف عدة جماالت، سواء ذلك يف اجلانب السياسي، أو يف 
فلم تكن مبعزل عن األحداث يف األندلس بل كانت تضع كثريا منها،. اجلانب االجتماعي والعلمي

ا والد ابن العريب، عندما سافر إىل بغداد، وتشغل بال الرأي العام، من ذلك تلك املهم ة اليت قام
ة والية يوسف بن تاشفني، ووجوب طاعته، وإحضار فتوى من اإلمام إلحضار تقليد اخلالفة بصح

.220ص ،مع القاضي ابن بكر بن العريب:سعيد أعراب-(1)
)نضر(–4/387ترتيب القاموسنظرا. رغام هو الرمل املختلط بالترابهو اجلوهر الذهب والفضة وال:النضار-(2)

).رغم(20/362
.456قانون التأويل ص -(3)
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ي بذلك، وهو الغزايل تؤكد ذلك، متجشما يف ذلك األعباء واملخاطر ومسؤولية إقناع الوايل العباس
(1).ما جنح فيه وأحسن القيام به

كاحملدث والعالمة، والفقيه، والوزير، واألديب، األلقاب اليت نالوها يف حيام،كما كان لتلك
داللة واضحة واملقرء، وهي ألقاب ال تطلق إال على من أتقن العلوم وأويت سعة يف معرفتها، تدلّ

بني الناسمكانت هلزة اليت على املكانة املتمي.
د يف السابق عن حممناثوقد حتد. شبيليةإة يف سر الكبرية املهممن هنا أسرة ابن العريب من األ

ه ألمه أبو حفص عمر بن احلسن اهلوزين وخاله أيضا جدناالعريب وهو والد أبو بكر كما ذكربن 
.شري هنا إىل أوالده وأحفادهنن أيب القاسم، وبقي أ

التلمسايني يقول املقر:"ة وبيت بين اهلوزين املذكور باألندلس بيت كبري مشهور، ومنهم عد
(2)".علماء وكرباء رحم اهللا تعاىل اجلميع

وخاله أبو القاسم احلسن بن أيب حفص عمر اهلوزين، الفقيه العامل األديب، أستاذ ابن العريب، 
حتريض األمري يوسف بن تاشفني كان سببا من أسباب سقوط دولة بين عباد، دفعة الثأر ألبيه إىل

عاد إىل على اإلطاحة مبملكة بين عباد يف إشبيلية، وكانت له رحلة إىل املشرق، مسع من علمائه، مثّ
بلده فشد(3).)هـ512(حال إليه واجتمعوا حوله، وتويف سنة طلبة العلم الر

لنا بعض املصادر حفاد، حفظتعددا من األوقد أجنب ابن العريب مجلة أوالد، وكان له 
:تراجم من كان منهم من أهل الفضل والعلم، منهم

ومسع من (4)دمسع ببلده إشبيلية من أبيه ومن أيب احلسن شريح بن حمم: د عبد اهللاأبو حممـ 
كتابه يف االستدراك على أيب عمر (5)د بن أيوب الشاطيب، وأخذ عن أيب بكر بن فتحونأيب حمم

- .190-184ص ،دور املرابطني يف نشر اإلسالم:عصمت دندش1)
.2/1106نفح الطيب :املقري-(2)

.2/32نفح الطيب : املقريو، 1/240املغرب :نظر ابن سعيدا(3)-
نظر يوسف بن التغري بردي ا). هـ539(الفقيه، تويف سنة هو اإلمام أبو احلسن شريح بن حممد الرعيين املالكي-(4)

، حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا، املؤسسة املصرية هرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرةالزاالنجوم:)هـ873(األتابكي 
.5/276، 1358سنة - ، 1طللتأليف والترمجة،العامة 

إمساعيل بن نظرا). هـ520(قيها حمدثا، تويف سنة ، كان فاألندلسيهو حممد بن خلف بن سليمان بن فتحون املرسي (5)-
.1/490م، 1900بة املثىن، بغداد، سنة ، مكتأمساء املؤلفني وآثار املصنفنيهدية العارفني يف:حممد باشا البغدادي
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باهة واجلاللة، معنيا د بن عتاب، وكان من أهل النالصحابة، وأجاز له حمميف (1)بن عبد الرب
األربعاء الثالث ،تل خطأ يوم دخول املوحدين إشبيليةقُ.ومساع العلم، وجيها بذاته وسلفهبالرواية

(2).وثكله أبوه رمحه اهللا، وحسن صربه عليه،)هـ541(عشر من شعبان سنة 

وأيب (3)د، وروى عن ابن عتابمسع من أبيه ومن شريح بن حمم:أبو احلسن عبد الرمحنـ 
: »لةالتكملة لكتاب الص«قال صاحب. د بن أيوب الشاطيببن مغيث، ومسع من أيب حمماحلسن 

"(4)".حديث يف ما أحسبوكان له اعتناء بسماع العلم ومداومة عليه، ومل يبلغ مبلغ الت

:ومن أحفادهـ
أخذ ببلده قراءة نافع عن أيب : عبد اهللا بن أمحد بن العريب املعافريد بن أبو بكر حممـ 

حممومها (5)د الزقاق، ومسع بقرطبة من أيب القاسم بن جرج وأيب احلسن الشقوريد قاسم بن حمم ،
ة، وحج ولقي كثريا من العلماء وأخذ عنهم، ويف يف عداد أصحابه، ورحل إىل املشرق أكثر من مر

.ق جاور احلرمني الشريفني مخس سنني، وسلك طريقة التصوفتردده على املشر
ين والتواضع ولني اجلانب مبكان، مسع منه وكان من الفضل والد":قال أبو عبيد اهللا القضاعي

ه تويف باإلسكندرية سنة سبع مجاعة منهم أبو القاسم بن الطيلسان، ومعظم خربه عنه، وحكى أن
شبيلية يف مجادى األخرية عام اثنتني وأربعني إفيها، أخربين به بوكان مولده : لعشرة وستمائة، قا

(6)".ومخسمائة

، من كبار فقهاء املالكية، صاحب القرطيبمريسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النهو العالمة احلافظ أبو عمر يو-(1)
سري :الذهيبو.357ص،الديباج:نظر ابن فرحونا). هـ463(ة فنون، تويف سنة ، برع يف عد»ستذكاراإل«و» تمهيدال«

.18/153أعالم النبالء 
ستقصا ألخبار دول اإل:أبو العباس أمحد بن خالد الناصريالناصري . 2/259التكملة لكتاب الصلة :القضاعينظرا-(2)

.1/117، 1997، حتقيق جعفر الناصري وحممد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، املغرب، سنة 1املغرب األقصى، ط
ة ث األندلس ومسندها، تويف سن، حمداإلمام احملدث أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن عتاب القرطيب-(3)
.19/514سري أعالم النبالء :الذهيبنظرا). هـ520(

.3/25،التكملة لكتاب الصلة:القضاعي-(4)
، تويف سنة الشقوري اإلمام املقرئ املسند املعمر أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن عيسى الغافقي القرطيب الشقوري(5)
.22/96سري أعالم النبالء :الذهيبنظرا). هـ610(

.2/114التكملة لكتاب الصلة:القضاعي-(6)
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د بن أمحد بن احلافظ د بن حممأبو احلسن علي بن عمر بن عبد السالم بن أمحد بن حممـ 
، ميقايت متقن، استوطن فاسا مدة مث رحل عنها إىل مكناس، وأسندت إليه بعض أيب بكر بن العريب

(1).عها الكبرياملهام جبام

د بن أمحد د بن حممد الوقاد بن عبد الرمحن بن علي بن عبد السالم بن أمحد بن حممحممـ 
يف »اإلعالم«، ذكره عباس بن إبراهيم يف كتابه د بن عبد اهللا املعافريبن اإلمام أيب بكر حمم

(2).مجلة من استوطن مراكش

الوقادية اليت  تنتسب إىل حفيد ابن العريب السابق ومن األسر العلمية اليت اشتهرت باملغرب 
(3).الذكر، وهي من البيوتات العلمية الشهرية مبدينة سوس

والفضل بسوس، وهي أسرة عريقة اد(4)ومن األسر كذلك اليت تنسب البن العريب الكرامية
وداود بن علي ،(5)ومن مشاهريها سعيد الكرامي السماليل، وسعيد بن سعيد بن داود الكرامي

.وغريهم(6)الكرامي السماليل
صل نسبهم بأيب بكر بن العريب املعافري، ومنهم ومن األسر الشهرية بالصحراء املعافرة، يت

(7).العاملة األدبية خناثة بنت بكار الصحراوية زوج السلطان األعظم املوىل إمساعيل

.رحلة ابن العربي في طلب العلم: انيالمبحث الثّ 

.تمھید

.117ص ،مع القاضي أيب بكر:أعرابنظرا-(1)
م، 1974امللكية، الرباط، سنة املطبعةأغمات من األعالم،ومراكش اإلعالم مبن حلّ:عباس بن ابراهيم املراكشي-(2)
4/147.

م، ص 1960–هـ1380األقصى،سنة مدية، املغربسوس العاملة، مطبعة فضالة احمل:السوسي حممد املختارنظرا-(3)
152.

.124ص نفس املصدر: نظرا-(4)
.178املصدر نفسه ص -(5)
.نفس املكان-(6)
.117ص ،مع القاضي أيب بكر:أعرابنظرا-(7)
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تعد الرحلة يف طلب العلم، من أهم الوسائل اليت حرص عليها أهل العلم يف كسب املعارف، 
ق بغريها كما قّوهي أهداف قلّما تتح،اظوطلب اإلسناد، وحتصيل العلوم، واالستفادة من احلفّ

قال حيي بن . هات اليت ببلده فلريحل إىل غريوإذا فرغ من مساع العوايل واملهم:"...قال ابن الصالح
ورجل يكتب ،وابن احملدثي،ضاالقيومناد،ربحارس الد:أربعة ال تؤنس منهم رشدا: معني

(1)."يف بلده وال يرحل يف طلب احلديث

والسبب علم، الرحلة يف طلب العلوم ولقاء املشيخة مزيد كمال يف التإنّ":وقال ابن خلدون
تارة علما ،يف ذلك أنّ البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل

لقني أشدعن املباشرة والتحصول امللكاتباملباشرة إالّ أنّوتعليما وإلقاء، وتارة حماكاة وتلقينا
فالرحلة ال بد ...وروسخهالشيوخ يكون حصول امللكات فعلى كثرة ا،استحكاما وأقوى رسوخا

(2)".ومباشرة الرجال،والكمال بلقاء املشايخ،منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد

ومن أولئك األفراد الذين طلبوا العلم ورحلوا يف سبيل حتصيله إمامنا احلافظ أبو بكر بن 
فنوا أعمارهم يف طلب ل ورحل يف طلب العلم شأنه شأن غريه من العلماء الذين أالعريب، فقد تنقّ

العلم وبدلوا غاية جمث يف نشره وتعليمه،سعهم يف حتصيلههدهم وو.

.حلةأھمیـة ھذه الرّ : لالمطلب األوّ 
مكان، مل تكن رحلة ابن العريب بدعة يف هذا اال، فقد سبقه لفعل ذلك أهل العلم يف كلِّ

تاجها وحصيلتها من العلوم واملعارف اليت مل زها عن غريها وجيعلها مضرب املثل، هو نِلكن ما ميي
، وهو ما جعلها مفخرة من يسبق أن نقل مثلها من املشرق إىل األندلس أحد مثل ابن العريب

مل يأت شبيلية بعلم كثري،إوقدم بلده :"...صف ذلك ابن خلكان بقولهو-عليه رمحه اهللا–مفاخره
(3)."به أحد قبله ممن كانت له رحلة إىل املشرق

.246صعلوم احلديث،:ابن الصالح-(1)
.541املقدمة ص : ابن خلدون-(2)
ون عبد ابن خلدو، 1/105طبقات املفسرين :، السيوطي1/282الديباج :، وابن فرحون4/296وفيات األعيان : نظرا-(3)

.448ص ،م1984سنة ،5طدار القلم،-، بريوت املقدمة:)هـ808ت (الرمحن بن حممد احلضرمي 
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(2)"(1).الباجيمن رحل مل يأت مبثل ما أتيت به من العلم إالّكلّ:"ه قالنقل عنه أنو

ها اهتمند ابن العريب هي زاده واعتماده،حلة عوألنّ هذه الرا اهتماما بالغا، وخص
ضياعه، وهو ، غري أنّ»ةحلة للترغيب يف امللّتريب الر«اهين، وصنف فيها مؤلفا خاصا، مسبالتدو

رسالة «مامل يعرف سببه، جعله جيمع ما سلم منه، وما حضر يف ذاكرته يف خمتصر صغري مساه 
ويف مواطن من كتبه األخرى، »التأويل«ه ذكر طرفا من ذلك يف مقدمة كتابه ؛ كما أن»املستبصر

.يأيت ذكرها عرضا عند مناسبة من املناسبات

.لعربيدوافعھا عند ابن ا: المطلب الثاني
حلة شعوره بقلّلقد دفع ابن العريب هلذه الرنفسه كأن مل ة زاده وضآلة مردوده، حىت كان يعد

فانظر إىل هذا العلم :"بيلية على أيدي علمائها؛ فيقولشإاه من العلوم يف يئا، رغم ما تلقّم شيتعلَّ
الذي هو إىل اجلهل أقرب، مع تلك الصت من العطب، وهذا سرية من األدب، كيف أنقدبابة الي

(3)".للذكر يرشدكم إن عقلتم إىل املطلب

ما استبد به طموحه، حلة حلما يراود ابن العريب يف يقظته كلَّوألجل هذا كانت هذه الر
ه مل خيتر هلا موعدا، بل كانت نعمة أورثتها نقمة، وحالة فرضها سوء احلال، وإن صادفت ولكن

وكان ...":يقول ابن العريب. المه وتطلعاتهوأيقظت بعض أحهوى يف نفس الفىت ابن العريب، 
(4)".مهّة لزِمت، وعزمة جلمت ساقتها رمحة سبقت–مع هول األمر–لى هذا التشبتالباعث ع

:ثناء أهل العلم على ابن العريب من خالل رحلته-ب
تقدير الناس ، وتاج عظمة، زين حياة ابن العريب وأكسبه فت رحلة ابن العريب وسام شركان

طلبة العلم واهتمامهم، ل ة واحترامهم، وحبما كان هلا من األثر واملنافع على ابن العريب خاص

، هو اإلمام العالمة احلافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب األندلسي القرطيب الباجي-(1)
474فنسب إليها، تويف سنة –شبيليةإبليدة قرب –فتحول جده إىل باجة صاحب التصانيف، أصله من مدينة بطليوس، 

.120الديباج ص :فرحونابنو، 2/408وفيات األعيان : ابن خلكانو، 18/536سري أعالم النبالء : ر الذهيبنظا.هـ
.2/24نفح الطيب :املقري-(2)
.89قانون التأويل ص :ابن العريب-(3)
.75نفس املصدر ص -(4)
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.وكذلك على غريه
أدخل ...ندلس بعد أن دفن أباه يف رحلتهرجع إىل األمثّ...مع أبيهرحتلا...":هيبيقول الذّ

األندلس إسنادا عاليا وعلم(1)".اا مج

سقى اهللا به األندلس بعد ما أجدبت من املعارف ومد عليها منه الظلّ :"...قانيقول ابن خاو
(2)...."كساها رونق نبله وسقاها ريق وبلهالوارف و

شبيلية إندلس مثّ قدم مثّ عاد إىل األ...بغدادرحل إىل املشرق ودخل الشام و...":قال اليافعيو
(3)."...بعلم كثري

ن وعاد إىل بلده بعلم كثري مل يدخله أحد م... الشرقإىلرحل...:"السيوطيويقول اإلمام
(4)."قبله ممن كانت له رحلة املشرق

.4/1298نظر تذكرة احلفاظ له ا، و20/198سري أعالم النبالء : الذهيب-(1)
.297مطمح األنفس ص -(2)
.3/279مرآة اجلنان -(3)
.2/25نفح الطيب : املقريو، 35طبقات املفسرين، ص :السيوطي-(4)
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.شیوخھ وتالمیذه ومكانتھ العلمیة: المبحث الثالث

.شیوخھ: المطلب األول
متيز ابن العريب حببه للتموهو ،–كما بيننا–لقيحصيل وحرصه على األخذ والتا جعله يتمىن

إىلحلة الركما قال ذلك عن نفسه،مبكرة من حياتهاملشرق، ويطلبها منذ سن.
العلم ورواده، وهو ما أكسبه الباد، يبحث عن أهلأن حتقق له ذلك حىت طاف احلاضر وما و

.املعلمنيالكثري من الشيوخ و
ه نضم)1(االعتزاز، لذلك عمل هلم معجماحفيا بشيوخه، معتزا م كلّ–رمحه اهللا-قد كان و

جليل، إذ هو عمل علميو؛لوم اليت أخذها عنهمعالأمساءهم، وذكر فيه علمهم وفضلهم عليه، و
ف، لعمق معرفته مبن يترجم املعاجم عادة حتتوي على معلومات نادرة للعلماء املعاصرين للمصن

نّأإالّ؛له أقدر على احلكم عليهم من غريهخالطهم، مما جيعالسهم، وجخه الذين وهلم، وهم شي
ميذه ابن قد ذكر هذا املعجم تلو. ور بعدودا أو ضائعا مل ير النهذا املعجم ال يزال لألسف مفق

)2(.كانت لديه نسخة منه يقابل عليها مروياتهوخه، ويخري يف فهرسته لش

كان معروفا متداوال بني العلماء ، و)3(خميقد مسعه منه أيضا تلميذه أمحد بن عبد اهللا اللّو
أبو عامر ":احلافظ ابن عامر العبدري قولههيب قول ابن العريب يفمنه، فقد نقل الذّيستفيدون 

)4(".العبدري هو أنبل من لقيته

زر الناملصادر اليت ترمجت البن العريب، ال تذكر منهم إالّأنّرغم كثرة هؤالء الشيوخ، إالّو
5(يقتصر على ذكر سبعة فقطسري، مقتصرة على املشهورين فقط، فهذا ابن بشكوال تلميذه الي( ،

، )7(هيب ثالثة عشريذكر احلافظ الذّ،و)6(عشرينود له أربعة ياض تلميذه أيضا، يعدوهذا القاضي ع

.8ص ،الناسخ واملنسوخ، دار الكتب العلمية بريوت:ابن العريبنظرا-)1(
.341ص ،فهرسته ابن خري:ابن خرينظرا-)2(
.1/78التكملة لكتاب الصلة :القضاعينظرا-)3(
.4/1272تذكرة احلفاظ :الذهيب-)4(
.2/558كتاب الصلة :ابن بشكوالنظرا-)5(
.66الغنية ص :القاضي عياض-)6(
، 1958–هـ1377، سنة 4، م3ط، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،ر آبادحيد،تذكرة احلفاظ:الذهيب–)7(
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)1(.عشرين شيخاوخيتار ابن فرحون منهم اثنني و

بهم على ورت،جمعهم يف معجمفوتتبع شيوخ ابن العريب قد قام بعض الباحثني، باستقصاء،و
هناك من بلغ م رهم يف املراجع، فبلغوا مثانية وتسعني شيخا، ون مواضع ذكبيوحروف املعجم 

)2(.أكثر من ذلك

ذكرهم يف كثرن ة من حياة ابن العريب، على ذكر بعض شيوخه، ممقتصر يف هذه احملطّنوس
:من هؤالءاليت ترمجت البن العريب، وأغلب املصادر 

:)3(ابلسي املقدسيأبو الفتح نصر بن إبراهيم بن داود الن.1
ة على تارك احلج«غريه، منها كتاب شق، له تصانيف كثرية يف املذهب وية بدمعشيخ الشاف

يف حنو »التهذيب«كتاب ويف املذهب بنحو بضعة عشر جملدا، »االنتخاب«كتاب و» احملجة
.)4(ـه490تويف سنة »مايلاأل«له ، و»الكايف«عشرة جملدات، وكتاب 

وصعدنا دمشق وفيها مجاعة من العلماء وعلى ...:"بفضله ومكانته فقاله ابن العريب نو
.)5(..".املقدسي النابلسيعلما ودينا، نصر بن إبراهيمرأسهم شيخ الوقت سنا وسناء، و

املصباح «، وكتاب كذلك غزوات الرسول بخاري، ومسع منه ابن العريب صحيح ال
كما أورد أليب عبيد» تقريب الغريبني«كتاب ، ويف حديث رسول اهللا »الداعي إىل الصالحو

)6(.ابن خري يف فهرسته

:)7(طراد بن حممد بن علي بن حسن أبو الفوارس اهلامشي العباسي البغدادي الزينيب.2

4/11294.
.1/282الديباج :ابن فرحون- )1(
.1/44الناسخ واملنسوخ :ابن العريب- )2(
أنظر . ىل البيت املقدسبفتح امليم وسكون القاف وكسر الدال املهملة ويف آخرها سني مهملة، هذه النسبة إ: املقدسي-)3(

.3/246األلباب 
.134ص ،فهرسة ابن خري: ابن خري-)4(
.444ص ،قانون التأويل:ابن العريب-)5(
.195–159نظر ص ا-)6(
بفتح الزاي وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها وبعدها النون، ويف آخرها الياء املنقوطة بواحدة، هذه هي : الزينيب-)7(

.6/371األنساب :لسمعاينا.نظرا.النسبة إىل زينب بنت سليمان ابن علي 
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.عن عمر جاوز السبعني عامـه491تويف سنة وـه398ولد سنة 
اء أبو الفوارس طراد بن حممد بقريف الكامل نقيب النثنا الشحد.:"..قال عنه ابن العريب

الزينيب بني القرب واملنرب بالروضة الشجاه منرب رسول اهللاريفة ات،الصالة يوم اجلمعة السابع بعد
.)1("...ـه490من حمرم سنة 

اديث األح«، كمنها ما هو إجازةمنها ما هو مساع و،تة مروياروى عنه ابن العريب عد
و»الفرج بعد الشدة«و، »جمايب الدعوة«وكتاب»حاحالعوايل املنتقاة الص»و،»املسكرذم»قنيالي«،

يب أبكر بن يبأل» يفقرى الض«، وكتاب»اسبةاحمل«و،»املالهي«و،»كرالذّ« و،»نحسن الظّ«و
)2(.غريها مما أورد ابن خري يف فهرستهالدنيا، و

.ذهـتالمی: المطلب الثاني
من طالب به جملسه حصره، ملا كان يعجالعريب وفريا، يعزلقد كان عدد اآلخذين عن ابن 

ني أجازهم، باإلضافة لآلخرين أخذوا عنه يف متلقّراسة عليه، وزائرين يسمعون منه، ويواظبون الد
غور باألندلسده على الثّرحلته أو أثناء ترد.

العلم يادة وهو يف الردريس، وهو من ليت قضاها ابن العريب يف التزهاء أربعني سنة اكما أنّ
معجم «ى ف كتابه املسمار عندما ألّبقه ابن األكثرة أفواج طالبه أمرا طبيعيا، وهو ما حقّجتعل 

.الذي ال يزال مفقودا لألسف الشديد»أصحاب أيب بكر بن العريب
قليل توافقت على ذكر الاملصادر اليت ترمجت البن العريبأنّالّإ؛واضحةتيجة الرغم هذه النو

م األربعة عشرالذي زاد هيب هومام الذّما كان اإلمنهم، ورب ويزيد قليال، ةعلى ذلك فبلغ
.ترحالهه ومالزمة البن العريب يف حلّشداألزت على املكثرين وها ركّولعلّ

من مصادر، فبلغ م رألجل هذا، حاول بعض الباحثني أن حيصر أعدادهم من خالل ما توفّو
.هو رقم يتناسب مع ما ذكرناه من معطياتمانني، والثّ

.الزموهميذ الذين أخذوا عن ابن العريب والتالأهم-مع الشيوخناكما فعل-ذكر هنانوس
:منهم

.5/206العارضة :ابن العريب-)1(
.282–186-163–160ص : انظر-)2(
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.مكانة ابن العربي العلمیة: الثالمطلب الثّ 
يف نيتفنراسة، أنالدوفاين يف اجلدالعمل املتواصل يف سبيل العلم، والتاستطاع ابن العريب ب

شتواللّ،الكالمفسري واحلديث والفقه، واألصول وى العلوم كالتها بالعديد غة واألدب، وأن خيص
طالب من كل جلب إليه المن املؤلفات، وهو ما فاق به أقرانه، وحاز به على ثناء شيوخه، و

.صوبحدب و
م وعلر يف ى من تبحعلالّإاعتباره عند العلماء، فال يطلق هو لقب لهب باحلافظ، وقِّلقد لُو

يف القليل هو ما ينذر إالّمه، ودراية بدقائقه، وعة يف معرفته، وبسطة يف تفه، وأويت سثاحلدي
قلني من اأمسى درجات النثني وصفات احملدأعلى نّإ":قول اخلطيب البغداديريب على حدكابن الع

معدودهم املستحقني هلا يقلّأنّتعليله، غريوجدت فيه قبلت أقاويله ونسلم له تصحيح احلديث و
1("....ر وجودهمبل يتعذّويعز(

الذي وصفه باالجتهاد املطلق، هيبين الذّقني كشمس الدم له باالجتهاد عدد من احملقّكما سلّ
غريهم ، و)2(هلوياهللا الدسفراييين، وويلاإلأبو إسحاقيوطي، والل الدين السه على ذلك جأقرو

وا على ممن نصقني، وه من احملقّأن3(.قني يف العلوممن أهل الي(

جتهاداالعني على كتب اليت تالمن »نآأحكام القر«عترب احلجوي الثعاليب كتابه اوقد 
قيقة للكثري من املسائل توجيهاته الدويشهد له بذلك بوضوح وجالء جمموع اختياراته، و،)4(جدا

اليت صرح أنومل سبق إليهاه مل ي ،نها كتاب غري كتبه، ويزاحم عليها ومل يتضمت مقفلة ها ظلّأن
موضع من ما هو ما جعله يصف نفسه باالجتهاد يف غري و. )5(كرمهبفضله وحىت كشفها اهللا له

قد و:"لقا.دحواة كلّأدلّكاة واألصناف اليت جيب فيها الزكتبه، فعند ذكره الختالف الفقهاء يف

.52–1/43التدريب :السيوطينظرا، و150ق الراوي وآداب السامع ص اجلامع ألخال-)1(
االجتهاد يف على من أخلد إىل األرض وجهل أنّ، الرد4/1296، تذكرة احلفاظ 20/201ء سري أعالم النبال: نظرا-)2(

.592ه املقارن ص ، األصول العامة للفق84، اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ص 192كل عصر فرض، ص 
.4/141، شذرات الذهب 2/22اإلتقان : نظرا-)3(
.2/442الفكر السامي -)4(
.1/162القرآنوأحكام12/284نظر العارضة ا- )5(
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د احلديث عن مقدارقال عنو)1(."يلزم كل جمتهدظر فيها كماآن حتديد النحدقد و:"ربالش
)2(."كنت يف والييت أجلد مثانني باالجتهاد

ينقل اآلراءص األحكام، ويبدي رأيه فيها، وقاد، ميحجهابدة النمن يتتبع مؤلفاته جيده منو
، )6(انتقد الشافعي، و)5(مجلةجاةالن، و)4(الفراء، وانتقد)3(ينتقدها كما انتقد سيبويه يف كذا مرةو
ح يصحعلى املبتدعة وهذا السياق يردنراه يفو. ، وانتقد البخاري ومسلم)8(حنيفة، وأبو)7(مالكو

حابة يف كتابه أن يف دفاعه عن الصالعقل، كما هو الشقل وما يف ذلك منهج النهلم املفاهيم، حمكِّ
.»واصمقواصم من العال«

مشفوعة مبا ،أدلتهاحلديثية والفقهية، تأصيله ملذهب مالك، وبيان آراءه وا يبدو يف كتاباتهومم
ليل ة الدن له من قوحسب ما يتبيمنها أو يعارض، دفيؤياملذاهب، فقهاء ويقابلها من آراء ال

وصحأحيانا النتقاد املواقف يدفعه راء واعتزازه ببعض اآلغري أنّ؛عصبته، يف جترد واضح عن الت
قال سخيف من مجلة (ع عنها كقوله ردود شديدة، كان األوىل ملثله لو ترفّعة وذخمالفيه بنقود ال

: وقوله)10()أما أبو حنيفة فهو عجمي، فال يستنكر عليه اجلهل ذه املسألةو: (وقوله)9()املغاربة
)إأبا حنيفة، فالّإاس على ذلك وقد اتفق النن11(.)رأسهه سقط على أم(

روحات اليت تكشف عن تقدم معريف عجبوا بتلك الطأُك الكتابات، ولتأثر العلماء بتعموماو
من مجلة ذلكنوا على ابن العريب وأشادوا به، وأثواضح، فوتفوق علمي:

.2/759ن آأحكام القر:ابن  العريب–)1(
.6/223: العارضة: ابن العريب–)2(
.160–9/71نفس املصدر -)3(
.48–1/47أحكام القرآن - )4(
.1/177نفس املصدر - )5(
.111–2/110العارضة - )6(
.3/577، 106–1/105، قبس2/70الناسخ واملنسوخ - )7(
.85–1/84املصدر السابق–)8(
.2/803أحكام القرآن - )9(
.305القبس ص - )10(
.243نفس املصدر ص - )11(
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ا مل حيرزه غريه مع طول ليه مإده يف وقت تردقد أحرز من العلم و:"...قال عن شيخه الغزايل
األمد، وذلك ملا خبه بعناد الذِّصىل ما ال ميكن إ...وقد انتهى...القرحيةذافنإ، وهن، وذكاء احلس

)1(."أن يلحق فيه شأوه، فضال عن أن يزاد عليه

ن صحبنا أعواما د بن عبد اهللا بن العريب ممالفقيه أبو بكر حممو:"وقال عنه شيخه الطرطوشي
)2(."رعاهبه ووعاه، مث حتققعلم ويدارس العلم وميارسه بلوناه وخربناه، وهو من مجع ال

اهر األلباب، الذي أنسى ذكاء الباهر األثواب، لم األعالم، الطّع:"وقال عنه تلميذه ابن خاقان
، سقى صلسالم أمضى من الناإلغدا يف يد نتج الفرع من األصل، وأقليد للقياس، واس، وترك التيإ

الوارف، وكساها رونق نبله، عليها من الظلّومدندلس بعد ما أجدبت من املعارف، اهللا به األ
)3(."سقاها ريق وبلهو

ر ختام علماء األندلس بحمام العامل احلافظ املستاإل"...:ابن بشكوالهأيضا تلميذقال عنه و
)4(."حفاظهاوآخر أئمتها و

)5(."هعر، رئيس وقتث مشهور أديب، رائق الشفقيه متقن، أصويل حمد:"يبمام الضنه اإلقال ع

عافري األندلسي صاحب مام املمة احلافظ الفقيه اإلالعريب العالّابن :"...هيبوقال عنه الذّ
التن يف العلوم واالستبحار فيها، وصانيف وكان من أهل التفناجلمع، ثاقب الدهن يف متيواب، ز الص

)6(...."، مل يدخل به غريهاملغرب بعلم جمنافدا يف مجعها، دخل 

سنادا منيفا، إوأدخل األندلس، علما شريفا، و:"ا الذهيب يف تذكرة احلفاظأيضقال عنهو
)7(...."كناف، كرمي الشمائلهن، عذب العبارة، موطأ األكان متبحرا يف العلم، ثاقب الدو

ها، أحد من بلغ رتبة االجتهاد، وأحد من انفرد ما يف املعارف كلِّمقد...":يوطيال السقو

.451–450، قانون التأويل ص 1/20العواصم من القواصم - )1(
.299–276–105فهرسة ابن خري ص - )2(
.297ص ،املطمح:ابن خاقان-)3(
.591–2/590الصلة -)4(
.82ص ،البغية:الضيب- )5(
.20/200سري أعالم النبالء - )6(
.4/1296تذكرة احلفاظ - )7(
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)1("....سنادباألندلس بعلو اإل

)2("...كان جمتهد وقته وحافظ عصره:"وقال أيضا

فاق بفوائده، قضاة، طبق اآلغرب، قاضي المام العامل، القاضي، فخر املهو اإل...":وقال املقري
)3(".الفروعصول ومام يف األإوهو ،راق بأوابدهالعام والشومأل

قات دين، من الثّاألئمة املقياملشهورين، وكان أحد احلفاظ ":مشقيين الدن ناصر الدبقال او
)4(".ثباتاأل

ا من الفخر، ما يرجع مام اجلليل، لكان هلهذا اإلالّإشبيلية، لومل ينسب إل":)5(قال ابن سعيدو
)6(".هو كليلرف ويرجع عنه الطّ

)7(."عابدازاهدا كان فقيها عاملا، و...":وقال ابن كثري 

هي شهادات تؤكد على مكانتو–رمحه اهللا –العريبيل يف ابن ا قهذا بعض ممقه، ه العلمية وتفو
ستغربلذا ال ي8(.ليه يف وقتهإرئاسة املذهب املالكي قد انتهت ذكر ابن فرحون أنّأن ي(

.2/162طبقات املفسرين :الداودي، وانظر34طبقات املفسرين ص - )1(
الكربى، ، املكتبة التجارية-مصر،2تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، م:هـ911السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر - )2(

.1/293، 1969–هـ 1389
.2/25نفح الطيب - )3(
.2/855فهرس الفهارس :الكتاين: نقال عن- )4(
، و »املشرق يف حلي املشرق«، له كتاب التونسيهو أبو احلسن علي بن موسى بن عبد امللك بن سعيد الغرناطي - )5(
.270/ 2نفح الطيب:املقريو، 208الديباج ص:نظر ابن فرحونا.هـ 685، وغريها تويف سنة »غرباملغرب يف حلي امل«
.1/254املغرب يف حلي املغرب :ابن سعيد- )6(
.12/228البداية والنهاية - )7(
.1/185الديباج :ابن فرحون- )8(
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.مصنفات ابن العربي ومذھبھ : المبحث الرابع

.مصنفاتھ: المطلب األول
عدة بشتهرالقد كان ابن العريب أحد األئمة املكثرين يف التصنيف، ايدين له، البارعني فيه، 

وقال عنه السيوطي ،)1(".صاحب التصانيف":، وعرف ا، حىت وصفه اإلمام الذّهيب بقولهمؤلفات
:."..2(."..وبرعف،ومجع وصن(.

ا الذاظر يف املصادر اليت ترمجت البن العريب والنين وصفوه بذلك مل يذكروا يلحظ أنّ أصحا
، وذكر له ابن فرحون )3(هيب الذي ذكر له ثالثة عشر كاتباواكتفوا بذكر بعضها؛ كالذّ،كتبهكلّ

، ولعلّهم اقتصروا على ما اشتهر منها (5)، وبلغ م املقري واحدا وثالثني كتابا)4(مخسة عشر كتابا
ن له أنّ مؤلفات ابن ح لكتبه املعروفة اآلن، يتبيابن العريب، واملتصفّظهر، ألنّ املتتبع لكتاباتوما

العريب أعدادا أكرب مما ذكروه بكثري، وذلك لكثرة اإلحاالت اليت يستعملها ابن العريب يف مناقشاته 
خيلو كتاب منها، فما أمجله يف موضع أحال على تفصيله يف كتاب آخر وحتليالته، واليت ال

.جعل بعض الباحثني والدارسني حيصر البن العريب حنوا من مائة كتاب أو أكثرماوهكذا، وهو 
ال،ميكن اجلزم برقم معني يف هذا الباب، ألنّ أكثر تلك الكتب ال يزال مفقوداورغم ذلك ال

ذكره ابن العريب نفسه بأكثر يعرف له سبيل، أو خمطوطا مل ير النور بعد، إضافة إىل أنّ بعضها قد
(6).ه من كتبهأنهم خطأًسم، أو فُامن 

هم وذكر أن،140ص ت شيوخه ذكره تلميذه أبو بكر بن خري يف فهرس:فهرست شيوخه-

20/200سري أعالم النبالء :الذهيب-(1)
467طبقات احلفاظ ص -(2)
20/199املصدر السابق:نظر الذهيبا-(3)
282الديباج ص :ابن فرحوننظرا-(4)
2/31النفح :نظر املقريا-(5)
.115السليماين يف مقدمته على كتاب املسالك البن العريب يف صفحة أشار إىل ذلك األستاذ -(6)

دار الغرب املسالك يف شرح موطأ مالك، حتقيق حممد بن حسني السليماين وعائشة بنت احلسني السليماين،:ابن العريب
.115، ص هـ1428، 2007، 1طاإلسالمي
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هيب يف سري أعالم النبالء كما ذكره الذّ. (1)خرج عن كل واحد منهم حديثا،واحد وأربعون رجال
18/189.

-حلةخمتصر ترتيب الر:ترتيب ، 1/611اه يف األحكاموقد يكون هو نفسه الكتاب الذي مس
؛ األوىل مبكتبة حاجي سليم أغا باستانبول، ضمن جمموع نسختان خطيتانحلة، توجد منهلباب الر

، )هـ741(، وهي نسخة كاملة، كتبت يف العشر األوىل من ذي القعدة سنة )499(حيمل رقم 
يف اخلزانة العامة بالرباط، ) ك251(، ضمن جمموع حيمل رقم اينوالثانية للشيخ عبد احلي الكت

وهذا املختصر مطبوع يف مقدمة كتاب قانون التأويل، وكذلك أحلقه األستاذ .وهي مبتورة اآلخر
(2).سعيد أعراب بكتابه مع القاضي أيب بكر بن العريب

.مذھــبھ: المطلب الثاني
بانتمائه إليه، وهو ل لفروعه، ويعتزصوله، ويدلّكان ابن العريب مالكي املذهب، يتمسك بأ

، قد، شأنه شأن اتهد الذي يقصد إقامة احلقالنصويب وجانب ذلك ال خيجل من املناقشة والتإىل
ون من أقوال ودين الذين يعطّواب، ومل يكن من املقلّواثبات الصآراء اآلخرين، لون الرأي، أو يفر

ب حا مساحما وغري متعصحياولون تأويلها، أو إلتماس وجه هلا، بل كان متفتوال ينظرون فيها أو 
، ال يعقل واية على عمل أهل املدينة، وتعويله مع الروهو على غزارة روايتهب دون آخر،ملذه

أن ينصر رأيا آخر إذا ر له، كما ال جيد غضاضة الرأي كمذهب أهل الظاهر، أو يتنكّالقياس و
.مالك نفسهاإلمام على و أحيانا يرد، بل هترجح لديه

ومل يكن ابن العريب مالكيا وحسب، وإنببيان ما اعتىن خبدمة هذا املذهب، ودافع عنه، واهتم
الدليل، مبطال بذلك مذهب بناء فروعه على صرح االستنباط وة فيه، وتفاىن يفجوانب القو

التقليد، وحمدثا يف التى بفقهشريع اإلسالمي ما يسمفقه املقارن، حيث الة، أواحلديث، أوفقه السن
األصوب منها، وال حياول يف هذا حيح وأئمة املذاهب، واألخذ بالصيقيم فقهه على مقارنة أقوال

فاع عن مذهبه تعساإلطار الده مىت وجد أنّ الدليل مع ذلك الذي رآه عند غريفا، بل ينتصر للحق

.و ما بعدها1/66ء أيب بكر ابن العريب الكالميةأرا:عمار طاليبنظرا-(1)
، 161مع القاضي أيب بكر بن العريب ص:، وأعراب17صلهالناسخ واملنسوخو، 36قانون التأويل ص:ابن العريبنظرا-(2)

181.
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.مقابل الكثرة يف مذهبهة يفإن كان ذلك رأي القلّ، وخراآل
ه خدم ا مذهب مالك، النقاط أن–يف كتبهةطالعاملمن خالل –نابينمن اجلوانب اليت تو

: التالية 
ي فال خيلو أن إذا تكلم املصلّ":، قالاضه حلكم الكالم يف الصالةومن ذلك عند استعر

الصالة، وال زال على امتثال األمر؛ ألنّ م ساهيا مل خيرج عن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلّ
هو ال يدخل حتت التا السجد وقد عارضه بعض العلماء بأنّ الفطر املنهي عنه .كليف، وهذا قوي

يف الصوم، وإذا وجد وم إذا وقع سهوا أبطله، فينتقض هذا األصل، فأجابوا عنه بأنّ الفطر ضد الص
الة كاحلدث يف الصالة خبالف مسألتنا فإنّ الكالم يف الصضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا، 

الة، دا فإن كان عابثا أبطل الصقا بالقصد، وأما من تكلم عامحمظور غري مضاد، فكان ذلك معلّ
ودليلنا حديث ذي . ال جيوز: ن كان إلصالحها، كتنبيه اإلمام جاز عند علمائنا، وقال الشافعيإو

(1)".ه إلصالح الصالة فلم تبطل صالمموا فياليدين املشهور الصحيح، تكلّ

ه قتل منومنها أنّ املكره على القتل إذا قتل يقتل؛ ألن:"أمثلة ذلك قوله يف أحكام القتلومن 
ال يقتل، : سحنونوقال أبو حنيفة و.نفسه، فقتل، كما لو قتله اجلماعةبقاءا لتسايكافئه ظلما، 

ا عن أصحاب أيب حنيفة بالعراق، الفرات، الذي تلقّفهوهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن
املسلم أخو املسلم (: ألقاها إليه، ومن جيوز له أن يقي نفسه بأخيه املسلم، وقد قال رسول اهللاو

هذا يا رسول اهللا،:أخاك ظاملا أو مظلوما، قالواأنصر (:وقال النيب،(2))ال يثلمه وال يظلمه
(4)-(3))."اهلم، فذلك نصرك إيه عن الظّتكفّ: ظاملا؟ قالننصره مظلوما فكيف ننصره 

مجهور أهل املذاهب ودافع عن رأيه، ومن ذلك قوله يف حكم احلج-ورمبا خالف رمحه اهللا
فقد اختلف العلماء هل هي على الفور أم هي مسترسلة على :"راخي ؟ قالهل هو على الفور أم الت

.1/302أحكام القرآن،:ابن العريب-(1)
وماله، من حديث ، باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 4/1986) 2564(أخرجه مسلم يف صححيه -(2)

.  أيب هريرة
، ومسلم يف ، باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما من حديث أنس 2/263) 2311(أخرجه البخاري يف صححيه -(3)

.رضي اهللا عنها-، باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما، من حديث جابر بن عبد اهللا4/1889) 2584(صححيه 
.3/164أحكام القرآن :ابن العريب-(4)
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ف عندي، البغداديني إىل محلها على الفور، ويضعالزمان إىل خوف القوت؟ذهب مجهور 
واضطربت الره ال حيكم فيه حيح عندوايات عن مالك يف مطلقات ذلك، والصي من مذهبه أن

(1)."وال تراخ كما نراه وهو احلقربفو

حيح يف واختلف علماؤنا فيه، والص":يف مسألة كفارة من أفطر يف رمضانومن ذلك قوله 
واية عن ماالرلك يف التخيري، والصحيح يف الدليل التيب رتيب، ألنّ النب له، ونقله من أمر رت

(2)".بعد عدمه وتعذر استطاعته إىل غريه، فال يكون فيه ختيري

خيفي يف هذا ال-رمحه اهللا -معرض حديثنا عن مذهب ابن العريب، أنه نذوجتدر اإلشارة ع
ن له إالّيتفطّدقيق من العلم الوهذا فن":كقوله-رمحه اهللا-ه، إعجابه بإمامه مالكالشأن كلّ

كاة إتقانا صار جلميع اخللق معيارا، فهم يف كتاب الز-رمحه اهللا-أتقن مالك :"وكقوله(3)".مالك
به، بعضهم على تعصهاوهي أقوال محل(4)".يقتفون يف ذلك أثره، ويترقون إىل درجته، وأنى هلم

تفوقا على غريه، وإالّ ملا التزم عجب بإمامه، ويراه ملّ فقيه بالضرورة موليس كذلك ،ألنّ ك
بعا ملن يراه أفضل منه مقاما وأوسع علما، كما أنّ ابن العريببأصوله وسلك مسلكه، ولكان مت

(5)".ن قاله مالك فلسنا له بسالكإو":آراءه وقال فيهانتقدنفسه الذي الذي مدح مالكا هو 

ا انتقد وممعلى لك القسوة اليت يظهرها أحيتيب عليه، على ابن العريب وع انا يف الرد
له يف القول، وعدم الرفق به واالعتذار له، خاصة وأنّ ذلك يصدر يف حقواإلغالظ،املخالف

كبار األئمة أصحاب املذاهب املنيعة، الذين شهدت هلم األئمة بالعلم والفضل كأيب حنيفة 
ق القدير، وهو أمر ال يليق أن يصدر عن ابن العريب، وهو العامل اجلليل واحملقّوالشافعي وابن حزم،

.ولكن لكل جواد كبوة كما يقال

.1/376نفس املصدر:ابن العريب-(1)
.3/252عارضة األحوذي: ابن العريب-(2)
.1/40املصدر السابق: ابن العريب-(3)
.2/82القبس-(4)
انتصار الفقري السالك لترجيح مذهب مالك، حتقيق حممد أبو :)هـ853(مشس الدين حممد بن حممد ،الراعي األندلسي-(5)

.219م، ص 1،1981، طدار الغرب اإلسالمي،األجفان، بريوت
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.وظائفھ ومحنتھ وجھاده ووفاتھ: المبحث الخامس

.وظائفھ: المطلب األول
صيته، ذاع علمه، وقد سبقهسنوات أو تزيد وعاد ابن العريب إىل وطنه بعد غياب دام عشر 

خذ عنه أللت الرحالدرحاب به، وشالتموع ملالقاته واحتشدت اجلواشرأبت األعناق لرؤيته، و
رجع إىل ...:"الحتفاء به، كما قال صاحب املطمحكرامه واإماع منه، وبالغ املرابطون يف السو

سقي، ةمن حظوة لقي، ومن عزعة، فناهيك ألنبائه متسمليه متطلعة، وفوس إالنها واألندلس فحلّ
(1)".دهاخلّدها، ومن حماسن أنس أنبتها ورقي، وحسبك من مفاخر قلّمن رفعة مسا إليها وو

:ة مناصب منهاكنتيجة هلذه املكانة التي لقيها ابن العريب، تبوأ عدو
ارهيختاورى األمرييةللش.

لذلك قدره وفضله، ولطاتفكما حظي ابن العريب بترحاب اجلماهري، كذلك عرفت الس
ال يرقى إليه هو منصب عالٍبني يديه، وه للشورىاختيارشبيلية حلضرته، وإما دعاه أمري سرعان

الكرباء يف اإلمارة؛الوزراء، ولفقه، جيعلهم يف مصافأئمة افوة املختارة من أهل الفكر والصإالّ
.ب بعض الناس اإلمام ابن العريب بالوزيرمن هنا كان يلقِّو

العريب عن إالّ أنّ ذلك مل يعق ابن؛اتمسؤوليوكليف من أعباء إداريةهذا الترغم ما يتطلبه و
لكن صلته ويلتقي بتالميذه؛ى حلقات العلم، والدعوية، فكان يواظب علأداء مهامه العلمية و

ي؛ فهذا أحد تالميذه املعجبني داعية إسالممسعته كعامل متحرر، وما أساءت إىلبالسلطان، رب
قيل له يف الزم ابن العريب حنوا من ثالثة أشهر، مث ختلّف عنه، ف)شبيلياهللا بن جماهد اإلأبو عبد (به

(2).بغلته بالباب تنتظره للركوب إىل السلطانكان يدرس و: ذلك؟ فقال

ملا زهد فيها، ن تركها ولطان، عكس غريه مملة بالسمل يتحرج ابن العريب وقتها من هذه الصو
بالدين من عدم وجود ما حيظرها ومينعها، خاصة وهي يف كنف أمراء هو العاملكان يراه و

املرابطني الذين عرفوا بالصالح والتقوى، وربلة مصلحة عاجلة أو دفعت ما حققت هذه الص
تمع ة متحقّمضره كان يف جمالسه العلمية، ينتقد األوضاع الفاسدة اليت يعيشها اقة، كما أن

.75مع ابن العريب ص -(1)
.2/522التكملة -(2)
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األندلسي، ويتمع بأكمله تارة أخرى، ويف مة على الوالة املسؤولني تارة، وئي باالنحعلى فساد ا
شيء يبكي، قد عظم اخلطب يف هذا الزمان، حىت ال يدري العبد على أيو:"...يقولهذا الصدد 

أعلى فوات دنياه أم على ذهاب دينه، أم على إخوانه يف القربات، أم على دروس العلم، وطموسه، 
ال وتعريف املنكر، أم على أمريه الذي ال يرعى فيه إالّاملعروف، واخللق على إنكارأم على اتفاق 

(1)."...ذمة

الفقهاء، أشدهم فسادا األمراء، وهم وفسد اليوم األصناف كلّ...:"خريقول يف موضع آو
(2)."تنال بصالحهم اآلمالم األحوال، وهم الذين تصلحو

توليه القضاء.
عه الواسع تطلّكفاءة نادرة، دلّت على ورى بني أيدي القضاة توليه الشلدىأظهر ابن العريب 

كان يف جانب املظلومني، والوقوف إىلعفاء، ويف علوم الشريعة، وغرية ملتهبة على حقوق الض
جمالسه العلمية ينتقد األوضاع الفاسدة اليت يعيشها اتمع األندلسي، وينحي باألئمة على الوالة 

داءات املتكررة، صداها البعيد يف مراكش عاصمة املرابطني، لذلك كان لتلك الناملسؤولني، وو
شبيلية يف مجادى الثانية سنة إبتولية أيب بكر بن العريب قضاء أصدر علي بن تاشفني مرسوما

.هـ)528(
، بته يف احلقعرف يف ذلك بعدله واستقامته، وصال، وة خري قيامقد قام ابن العريب ذه املهمو

ينهى عن مر باملعروف ويأعلى الظاملني، ويرأف باملساكني، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، يشتد
.احترامإعجاب وتقدير وه لدى الكثري حمطّاملنكر، وهو ما لفت إليه األنظار، وجعل

ة، نفعه على أهل وكان هلذا األسلوب من الصإرامة والشدتمع شبيلية، السيما وأنّ ا
ره االحنالل اخللقي، وهو ما يصومزق والتطراب والفوضى وي أنداك يعيش حالة من االضشبيلاإل

املنصور املوحدي ذلك احلوار الذي دار بني أيب الوليد بن رشد، وأيب بكر بن زهر مبجلس يعقوب
شبيلية فأريد إه إذا مات عامل بما نقول؟ غري أنما أدري ":شبيلية؛ فقال ابن رشدإيف شأن قرطبة و

قرطبة فأريد بيع تركته محلت إىل إذا مات مطرب بمحلت إىل قرطبة حىت تباع فيه؛ وبيع كتبه، 

.93–92–91قانون التأويل -(1)
.املكاننفس -(2)
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(1)".شبيليةإ

فكيف لو رأى زماننا هذا تك ..:".ويصور لنا ابن العريب أيضا هذا اجلو املائع بقوله
واستيفاء العبيد هلا يف منصب ستهتار باملعاصي والتظاهر باملناكر، وبيع احلدود،واالاحلرمات،

(3).كارى واملخمورينا لتتبع السطًرخذ شه اتته وصرامته أنومن شد. (2)"...القضاة

ة اليت عا ابن العريب على الظّوبقدر الشد املني والفاسدين واملنحلّرفمحة ني، عرف أيضا بالر
هوالشيف سنوات اجلوع والفاقة اليت عصفت فقة على املساكني واحملتاجني واألرامل، بدليل أن

ضما مل جيد استجابة واسعة لذلك، عمد بنفسه إىل البالد، دعا الوالة واألغنياء إىل اإلنفاق، وملّب
وقد كنت يف أعوام ...":يقول رمحه اهللا، م يف مجيع عيالهنفق عليهأعدد من أولئك املساكني إليه و

؛ اهللا أىب عليهم أن يفلحوانّفيأبون علي، أل-املواساة–ذلك ااعة أدعو األغنياء والوالة إىل
على فكنت أرجع إىل تقدير األغنياء واملساكني، فآخذ من مجلتهم قدر ما ميكن أن يلزمين 

الت(4)".جعلهم من معاريفأهم إىل نفسي، وقسيط، فأضما ذكره املؤرخون أيضا يف هذا السياق، ومم
املدينة، الذي دععلى مشروإنفاقه من ماله اخلاص ىع سدهم عليه، وملا نفذ ما يف اس إليه وحثّالن

(5).اس يف العيد األضحى للتربع جبلود أضاحيهم إلمتامهيده، رغّب الن

ورغم انتفاع النمه ابن العريب من خالل قضاءه، من عدل وإنفاق، ونشر لألمن، اس مبا قد
لذذ بكل الترف والبذخ، ولسياسة وهم أهل التالّ أنّ من تضرروا من تلك اإوبسط للطمأنينة، 

موا مسجده، وكادوام، وحمربوا داره، وهديفتكون به، وحينها الغضب والفسق، ثاروا عليه، و
.البحثترك القضاء والتحق بقرطبة وانقطع للعلم و

.1/155النفح :املقريانظر-(1)
.2/84القرآن حكامأ-(2)
.83، صمع ابن العريب-(3)
.5ص ،رسالة يف املواساة:الكتاين،حممد ابن جعفر-(4)
.2/137العواصم من القواصم -(5)
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.محنتھ وجھاده: المطلب الثاني
:حمنته)1

ما عند طات احلاكمة، معظّبا من السلواجلاه، وصار مقربلغ ابن العريب املراتب العالية يف العلم
ة واخلاصون، لكنشديدا على أهل الغواية، واخلالعة، وا ة، متمسكا باحلقه رغم ذلك، مل العام

هموه، وتآمروا عليهيسلم من كيد احلسدة وسوء احلاقدين، فات.
من احملن –د يف كتب التراجمكما ور–وميكن إرجاع ما تعرض له ابن العريب يف هذا الصدد 

:إىل سببني 
.لمة، والعصاة، والفساقرامة مع الظّالصمن احلزم وما ظهر يف قضاءه: األول
.الضغينة لبت له احلسد وشهرته ومكانته اليت ج: الثاين

املفسدين يف املدينة كان سببا يف الثورة عليه، وخون أنّ حزمه وصرامته مع اجلناة،فيذكر املؤر
الفسق واالحنراف، وهو ما أكده ابن العريب واخلناعة ورف ذرعا بفقد ما ألفوه من التوا فقد ضاق

مر بأخباري، فضيح العداة، وظهر فحكمت حىت أرجت أقطاري، ورفع الس...:"نفسه بقوله
الوالة، حني صغر وطاقهم، من احلرام، وابيضوا إيلّ نفرا من العامةت صحائفهم من اآلثام، فدس ،

اهللا أيديهم عني،، فكفوتعرضوا لنفسي...فثاروا علي وساروا إيلّ، وهدموا مسجدي وداري
وأنا أنشد خلبيبلف،ولقد وطنتها على الت:

.على أي جنب كان يف اهللا مصرعي....ولست أبايل حني أقتل مسلما
(1)."وأمسيت سليب الدار، ولو ال ما سبق من حسن األقدار لكنت قتيل الدار

شبيلية، إلة فقط، بل شاركهم آخرون من أهل فويبدو أنّ الثورة مل تكن من جانب الس
شبيلية كان حيتاج إتيا، ومن ذلك ما ذكر من أنّ سور لتربمهم من بعض أحكامه يف القضاء والفُ

شبيلية يومئذ مال متوفر، ففرض ابن العريب إسيل أتى على جانب منه، ومل يكن بإىل ترميم من أثر 
مما حدا باحلسدة ربع جبلود ضحاياهم يف عيد األضحى، فأحضروها كارهني،اس التالنعلى

ومرضى القلوب إىل التة، أن يهامجوا ابن العريب يف عقر داره، مرد والعصيان، وأوعزوا للعام
بوا كتبه ومالهفتسوار و(2).روا عليه الد

.103، والعواصم، ص 93قانون التأويل ص :نظرا-(1)
2/137العواصم من القواصم -(2)
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ويف ذلك شبيلية، إلى وفاق مع بعض أقرانه من زعماء كن عيكما يبدو أنّ ابن العريب مل 
ه كان على خالف مع أيب القاسم املعروف بالزجناين، الذي كان على رأس نأ":يقول ابن اآلبار

عن على ابن العريب إالّ اهتبلها، وقد محلته خصومته البن العريب ورى، وكان ال جيد فرصة للطّالش
كاية به، واملطالبة بتنحيته أيام كان قاضيا من فر للنباء السعلى التوجه إىل مراكش، وحتمل أع

هـ529(د على البالط املرابطي، حىت أدركه أجله غريبا عن أهله سنة منصب القضاء، وظلّ يترد(
(1).شبيلية ودفن اإوسيق إىل 

كان نتيجة أيضا لتدريسه كتب وتذكر الكتب يف هذا اإلطار أنّ ما عصف بابن العريب،
وزندقة، كفرا،الذي اعتربه أهل األندلس أنداك،»إحياء علوم الدين«لغزايل السيما كتابه ا

. وطالبوا حبرقها فأحرقت، وابن العريب هو من أدخلها يف مجلة ما أدخل من التراث إىل األندلس
:جهاده)2

ني، يف الصليبيشبيلية مع إمن الغزوات، اليت خاضها أمراء لقد شارك ابن العريب يف كثري
شرق األندلس، وغربه، ومن بينها غزوة كندة اليت خرج إليها أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 

د عدد قعة، وفُوكانت الدائرة على املسلمني، واستشهد فيها آالف املتطو)هـ514(تاشفني سنة 
راء، وجنا فيها ابن العريب من بينهم اإلمامان اجلليالن أبو علي الصديف، وأبو عبد اهللا بن الف،منهم

أي فقد كل ما - حال من ترك اخلباء والعباء:"بقدرة اهللا بأعجوبة، سئل عن حاله عند ذلك فقال
(2)".عنده

ا يف سبيل اهللا، لقد حضرت صفً...":رجع ابن العريب هذه اهلزمية إىل أسباب يذكرها فيقولي
ا وازينا العدو، أقبلت سحابة وريح، يف بعض احلروب مع قوم من أهل املعاصي، والذنوب، فلم

ورذاذ كأنا أن يقف ه رؤوس اإلبر، يضرب يف ظهر العدو، ويأخذ وجوهنا، فما استطاع أحد من
مواجهة العدو، وال قدرنا على فرس تستقبلها به، وعادت احلال إىل كانت اهلزمية علينا، واهللا جيعل 

ينصرون، ألنّ النصر ال يكون إال بتقوى اهللا، وتقوى اخلامتة لنا برمحته؛ فأهل املعاصي والذنوب ال 
.اهللا ال تكون إال باالبتعاد عن املعاصي والذنوب

.1/3العارضة و، 88-87بغية امللتمس ص -(1)
.82-81مع ابن العريب ص -(2)
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،)هـ522(كما خرج مع األمري أيب بن يوسف بن تاشفني إىل الغزو يف الثغور الشرقية سنة 
تبليغه، ، ويف كل تلك الوجهات ال ينسى نشر العلم وهـ)525(وتردد غازيا أيضا على بلنسية سنة

خاصة ملن طلبه وتأهل له؛ وممن أخذ عنه يف هذه األجواء أبو العباس أمحد بن عبد اجلبار وأبو 
(1)".العباس بن طارق بن موسى وأبو اخلطاب حممد بن عمر

ة جهات من شرق األندلس، واكتسحوا أراضي اإلسالم يف عدوعندما انتعش الصليبيون،
اس يدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل بكامله، قام ابن العريب يف النغر األعلى وأضحى اخلطر يتهدد الثّ

اهللا، وجندة إخوام وجريام، وطلب من الوايل أن جيعل اجلند يف استنفار، ويعلن اجلهاد يف سائر 
اهللا قد حصل يف هذا عدو:فقلت للوايل واملوىل عليه:"..يقول يف ذلك. األقطار حىت ال يبقى أحد

الشين حركة،،بكةرك والشفلتكن منكم إىل نصرة الداس، حىت ال يبقى أحد وليخرج إليه مجيع الن
يف مجيع األقطار، ليحاط به، فإنركم اهللا، فغلبت الذنوب، ورجعت ه هالك ال حمالة، إن يس

باملعاصي القلوب، وصار كل أحد من النا اس ثعلبا يأوي إىل وجاره، وإن رأى املكيدة جباره؛ فإن
(2)."ا إليه راجعوننهللا وإ

غر األعلى، وعلى إثر ذلك سقطت سرقسطة، ومريوقة، وسوامها من قواعد اإلسالم بالثّ
كبة، وأمارات الكارثة، والبدايات عنوان النهاياتفكان ذلك بداية الن.

.وفاتــھ: المطلب الثالث
كما بيننا –قة شرِحياة م،لقد عاش ابن العريب منذ نعومة أظافره وإىل أن بلغ من الكرب عتيا

مألها اجلد  والنشاط واهلمة العالية يف طلب العلم، كما كان مرجعا ألعداد –يف املباحث السابقة 
ال حصر هلا من التالميذ وطالب العلم، إضافة إىل ما قضاه من وقت مع قلمه السيال الذي أنتج 

. لألمة عشرات املؤلفات واملصنفات
قضى ابن العريب عمره حىت جاءه أجله احملتوم وفاضت روحه إىل باريها فعلى هذا النحو 

.) nopqrstuvwx﴾)3﴿:مصداقا لقوله سبحانه

.1/344-1/350انظر التكملة -(1)
.81مع القاضي ابن العريب ص -(2)
.185اآلية :سورة آل عمران-(3)
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تذكر كتب التراجم أنّ ذلك كان إبان املرحلة اليت اضطربت فيها أمور الدولة املرابطية 
باألندلس، وهي الدولة اليت كان ابن العريب يتمتع فيها بكامل االحترام، وحينها خاف على نفسه، 

ؤدى فعرب البحر إىل املإن مل يقم بتأييد احلكم املوحدي اجلديد أن يمن كبريغرب على رأس وفد
شبيلية وأعياا، وقدم الوفد الوالء للخليفة عبد املؤمن بن علي مبراكش عقب افتتاحها من إعلماء 

(1).قبل املوحدين

اكش أن قدم عليه من وحدث خالل وجود عبد املؤمن مبر":يقول األستاذ عبد اهللا عنان
لده عبد اهللا يف حوادث عد مقتل وشبيلية، وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العريب بإاألندلس وفد 

هري وغريهم و احلسن الزالكاتب، وأبشبيلية، واخلطيب أبو عمر بن احلجاج، وأبو بكر بن اجلدإ
فاستقبلهم عبد املؤمن وألقى القاضي أبو بكر وبعض زمالئه، بني ، هاهشبيلية ووجوإمن زعماء 

فاستحسن عبد املؤمن موقفهم شبيلية مكتوبة خبطوطهم، إطبا بليغة ورفعوا إليه بيعة أهل يديه خ
ره فيما بعد من إيثار املوحدين وكان هلذا الوفد أث...وقبل طاعتهم وأغدق عليهم اجلوائز والصالت

(2)".شبيلية واختاذها حاضرة األندلس يف عهدهمإل

فَة هذا الوفد وقَوما إن انتهت مهمته، فمات ل راجعا إىل وطنه، حىت أدركت ابن العريب مني
.رمحه اهللا

:حو التايلشري إىل ذلك على الننعلق بوفاته، وهنا أربع نقاط تت
 (3)هـ543اختلفت املصادر اليت ترمجت البن العريب يف حتديد سنة وفاته، فقيل تويف سنة  ،

ما قاله ابن –يف نظري-وابأقرا إىل الص، ولعلّ(5)هـ546وقيل سنة ،(4)هـ554، وقيل سنة 
ابن و،(1)يبالضو،(1)يتالميذه ومعاصريه، كما أنّ هذا الرأي وافقه عليه املقربشكوال، ألنه أشهر 

(2).فرحون

.28ص م،1،1992، طدار الغرب اإلسالمي،س، حتقيق حممد عبد اهللا ولد كرميالقب: ابن العريب-(1)
.28قبس ص وال، 1/267عصر املرابطني واملوحدين باألندلس -(2)
.20/202، سري أعالم النبالء 91طبقات املفسرين ص :، والسيوطي2/591الصلة :إبن بشكوال-(3)

- .228/ 12البداية والنهاية :ابن كثري(4)
- .5/302النجوم الزاهرة :، ابن تغري بري4/141شذرات الذهب :ابن عماد احلنبلي(5)

.2/28نفح الطيب -(1)
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َكَومن الغريب ما ذبب، أنّ وفاة ابن العريب كانت بعد عام رته تلك املصادر دون بيان الس
حبس كرم بعد وفادته مث يفلما خرج عائدا تويف؛ فكيف ي،(3)من حبسه رفقة الوفد الذي معه

.رفقائه؟حبس ابن العريب ووما السبب الذي من خالله!بعدها عام
مل تذكر تلك املصادر بالتإثر -رمحه اهللا–ى إىل وفاة ابن العريبفصيل السبب الذي أد

باهي، واحلجوي الفاسي، من أنّ ابن العريب مات مسموما، عودته إىل وطنه، إالّ ما ذهب إليه الن
ه مات مسموما، وال يبعد ذلك إذا صح أنه بىن إن:"...قال الفاسيوردا تفصيالت يف ذلك، ومل ي

ه تلك ؛ وهو سبب غري مقنع، ويكفي يف رد(4)"ه، ألنّ استبداد امللوك يأىب ذلكسور مدينته من مال
ور بينما تويف يف عهد شبيلية املرابطي إبان جتديد هذا السإاليت ناهلا ابن العريب عند أمري احلظوة 
إنّ بعض رفقائه ممن أظهر ...:"ومن غريب الروايات يف هذا اال ما قاله املراكشي.(5)"املوحدين

ا يف مترة، فيقال أنّ ابن العريب بعد أن أكلها قالأنأطعمتنا مسا يف (:ه يريد القراءة عليه أطعمه مس
(6)".، فنطحته بقرة فقتلته)مترة، قتلك اهللا ببقرة

إة ابن العريب، أدركت املنيعلى مسرية » أغالن«ى ثر منصرفه من مراكش يف موقع يسم ،
خارج باب ، ودفن من الغداين من موتهىل فاس يف اليوم الثّا إتحتمل مياس غربا منها، فيوم من فا

(7).ى عليه صاحبه أبو احلكم بن حجاجر، بعدما صلّس بتربة القائد املظفّاحملروق أعلى مدينة فا

.غفر لهالعريب وطيب اهللا ثراه وحم اهللا تعاىل ابن ر

.88البغية :الضيب -(1)
.2/256الديباج :ابن فرحون-(2)
.68الغنية :القاضي عياض-(3)
.2/223الفكر السامي : نظرا-(4)
.190صنعة الكالم ص :ابن عبد الغفورانظر-(5)
.2/522التكملة و، 2/202القرآن أحكام، 3/100األعالم للمراكشي -(6)
.284يباج صالدو، 2/26نفح الطيب و، 2/223انظر الفكر السامي -(7)



74.جهود احلافظ أيب بكر بن العريب يف علوم احلديث: الفصل الثالث

:الفصل الثالث
.جھود الحافظ أبي بكر بن العربي في علوم الحدیث

:ویتضمن

.حوذيالتعریف بعارضة األ:المبحث األول
:ویشتمل على

.العارضة عرض وبیان:المطلب األول
.منھج ابن العربي في العارضة:المطلب الثاني

.أھمیة كتاب العارضة:المطلب الثالث

.البن العربي»القبس«التعریف بكتاب :المبحث الثاني
:ویشتمل على

.كتاب القبس عرض وبیان:المطلب األول
.منھج ابن العربي في كتابھ القبس:المطلب الثاني

.قیمة كتاب القبس:المطلب الثالث

.التعریف بكتاب المسالك البن العربي:المبحث الثالث
:ویشتمل على

.المسالك عرض وبیان:المطلب األول
.منھج ابن العربي في المسالك:المطلب الثاني
.قیمة كتاب المسالك وأھمیتھ:المطلب الثالث
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.تمھید
د املعارف، متنوع الفنون،كتب يف علوم العريب متعدن أنّ ابن تبينمن خالل الفصل السابق 
راسخة يف ميداا، وكان فارسا من فرساا؛ ولكن ما يعنينا يف اشىت وبرع فيها، وكانت له قدم

ا ابن هذه الد قدية اليت يتمتعد أن نربر العقلية النراسة هو اجلانب احلديثي من شخصيته، حيث نو
.نقد احلديثالعريب، وأن نظهر طريقته يف

والذي بني أيدينا من كتب ابن العريب، واليت هي أرضية هذه الدراسة، وجماهلا اخلصب، ثالثة 
ة هيكتب مهم:

. عارضة األحوذي-1
. القبس -2
.املسالك-3

غري يف جماالت أخرىوإن كانت ها ألن؛وال ميكن أن نغفل يف هذا اإلطار كتبه األخرى
املسائل، عديدليف دراسته ابن العريب اتناوهل،على مباحث حديثية كثريةها احتوتإالّ أناحلديث؛

:تلك الكتبمن و
.أحكام القرآن -1
. قانون التأويل-2
. العواصم من القواصم-3

إننا ف–وهي موضوع هذه الدراسة -الكتب األوىل هي امليدان الواسع ملا نريد حبثهوألنّ
.عريف ا وبيان طريقة تأليفها، وأمور أخرى تتعلق باحملتوى واملنهجقتصر يف هذا الفصل على التن

:وبناء على ذلك يتناول هذا الفصل املباحث التالية 
.التعريف بكتاب العارضة: األول
.التعريف بكتاب القبس: الثاين

.التعريف بكتاب املسالك: الثالث
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.حوذيالتعریف بعارضة األ: المبحث األول

.العارضة عرض وبیان: األولالمطلب 
.الكتاباسم.1

سمية اليت ، وهي الت»علم كتاب الترمذي«هو عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي، أو 
فخذوها عارضة من أحوذي يف علم " :فقال لتالميذهعليها ابن العريب يف مقدمة الكتاب، نص

(1)".كتاب الترمذي

.نسبة الكتاب البن العريب.2
عارضة األحوذي شرح جامع «لقد أمجع كل من ترجم البن العريب على نسبة كتاب 

وأبو يوسف يعقوب بن عبد السالم القرشي ،إليه، فذكر ذلك تالميذه كابن بشكوال»الترمذي
الزهري بسندمها إليه، كما نقل عنه الكثري من أهل العلم وأثبتوا ذلك له، كقول ابن حجر يف 

(2)".قال ابن العريب يف شرح الترمذي":ن العريبالفتح يف نقله عن اب

عارضة ":يقول» حوذيحتفة األ«يف كتابه يوه به العلماء، فهذا املباركفوروقد أشاد ون
(3)".األحوذي البن العريب من أشهر شروح الترمذي

ال نعلم أحدا شرحه كامال إالّ القاضي أبو بكر بن العريب يف":وينقل أيضا عن السيوطي قوله
(4)".ينقال عن كتابه قوت املقتد-»حوذيعارضة األ«كتابه 

وتعترب من األدلة أيضا تلك اإلحاالت اليت كان ابن العريب يذكرها يف كتبه على العارضة، أو 
)5(.العكس، حيث حييل يف العارضة على أغلب كتبه

.عاتهجة للحديث عن حجم الكتاب ونسخه وطبوالكتاب اآلن معروف ومطبوع، فال حا

6-1/5العارضة :انظر-(1)
ريان-ط -2/40فتح الباري -(2)
.261مقدمة حتفة االحوذي، حتقيق صدىف حممد مجيل، دار الفكر،-(3)
.املصدر السابق-(4)
.3/167،4/190،9/113، 259-68-1/27العارضة : نظرا-(5)
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.تاريخ العارضة.3
بدليل تعترب العارضة من أواخر ما ألف ابن العريب يف حياته، سنة أربعني ومخسمائة هجرية، 

القرآنأحكام«، و»القبس«، و»قانون التأويل«، و»العواصم«كحييل عليها،ه يف أغلب كتبهأن«
انتهى ":اخلامتة حيث قالعلى ما ذكر يف )هـ503(اليت انتهى من تأليفه سنة ثالث ومخسمائة 

)1(".القول يف ذي القعدة سنة ثالث ومخسمائة واحلمد هللا كثريا كما هو أهله

سخة املطبوعة من كتاب العارضة، وهي رواية على ذلك أيضا ما جاء يف آخر النومما يدلّ
ل وانتهت مابني مساع وقراءة من أ(. قوب بن عبد السالم القرشي الزهريتلميذه أيب يوسف يع

2(.)يوان إىل آخره، يف شهر شوال عام أربعني ومخسمائة كذا يف األصل املنسخ منهالد(

قرأة على صاحبه الفقيه أبو يوسف (:املؤلف على ظهر سفر منهوجاء يف هذا اجلزء أيضا خبطّ
(3).)يعقوب بن عبد السالم القرشي الزهري، سنة أربعني ومخسمائة وهللا احلمد

.إىل تأليف هذه العارضةبن العريب دوافع ا.4
لقد ذكر ابن العريب يف مقدمة العارضة، األغراض اليت دفعته إىل تأليفها، وهي أنّ مجاعة من 

الطلبة أحلّوا عليه برغبة صادقة أن يكتب يف شرح كتاب التر حفظه، رمذي، ليسهل فهمه، ويتيس
وتعممنفعته، لكنه مل يلبا منه عليهم بالعلم، وال ر رغبتهم يف بداية األمر، وتأخشيئا ما، ال ظن
ه، ث ليجمع أمره ويستخري رباس على نشر العلم وخدمته، وإنما ترينا له، فهو أحرص الناكتم

ض اهللا له املنى وبالفعل ما إن قير له أمره، حىت لبة، ووفقه وشرح صدره، ويسر له النية، ويس
ئل هو أيضا عن رمذي، فقد سيشبه شيخه اإلمام الترغبتهم يف تصنيف هذا الكتاب، وهو لذلك 

مصنفه اجلامع، فلم يلبى الرر له أمره، لبغبة يف رغبتهم يف بادئ األمر، وملا أن وفقه اهللا، ويس
.تصنيف كتابه اجلامع

ويذكر ابن العريب أيضا أنّ من الدبق، وافع اليت دفعته إىل تأليف الكتاب أن جيوز نصب الس
وأن يكون من الذين ،ة رسول اهللا عن سنفاع والذبن العلماء الذين يتصدرون للدويكون م

خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني، حيمل هذا العلم من كلّ: (قال فيهم رسول اهللا 

.4/1998القرآنأحكام-(1)
.13/340نفس املصدر -(2)
.املكان نفسه-(3)
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ه يستلهم منه العون ة يلجأ اإلنسان إىل رب، وعند الشد(1))وانتحال املبطلني، ودعوى اجلاهلني
والتوفيق والرشاد، ويستمدة والسداد، واإلمام ابن العريب عندما طُمنه القوصنيف لب منه هذا الت

جلأ إىل ربه بالدعاء فأعانوه على ذلك، عاء، ليعينه على حتقيق مراده، وكذلك طلب من تالميذه الد
كما وجد اإلمام ابن العريب يف هذا الطلب الذي عها صنيف فرصة عظيمة فاغتنمرض عليه يف الت

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من :(امتثاال لقول رسول اهللا حال حياته؛ لتنفعه بعد مماته 
(2).)ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

وإىل جانب ذلك فإنّ ابن العريب قد وجد اال خاليا من العلماء اتهدين الذين مل ينتبهوا 
ذا األمر ليكون لهإىل شرح جامع الت ضال، ورمذي، فاقتحم هو هذا ابق يف ذلك بني الس

رمذيشراح الت.
وبعد فإنّ طائفة من الطلبة، عرضوا علي رغبة صادقة، يف صرف اهلمة إىل ..".:قال رمحه اهللا 

ية، يف أن جيعلنا ممن قال فيه املصطفى اهللا أن حيقق النولعلّ...شرح كتاب أيب عيسى الترمذي

إذا مات املرء انقطع (احمليا، قدوة باملتقني مها حالفاغتن. احلديث)...حيمل هذا العلم من كل(
رأيته قد إىل هذا احململ املنيف، إال وأينصنيف وال ارتقيض للتوما كنت ألتعر.احلديث...)عمله

(3)."خلفت مساحته وحمبته ديباجته، تتعاور

).حوذيعارضة األ(معىن .5
القدرة على الكالم،هي » رضةالعا«إنّ ":فقال» حوذيعارضة األ«لقد فسر ابن خلكان 

عجمة بعدها ياء هو بفتح األلف وسكون احلاء املهملة وفتح الواو وكسر الذال امل»األحوذي«و
(4)".حلدقهيءاخلفيف يف الش

أي هي القدرة على الكالم وتنقيحه، والر":وقال ابن منظور يف لسان العرب يف معىن العارضة
هورجل سديد العارضة، أي ذو جلد وصر.داجلي5(".امة، وقدرة على الكالم، مفو(

.1/10والضعفاء للعقيلي1/59التمهيدانظر -(1)
.1638رقم 3/13ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته -ب–أخرجه مسلم يف كتابه الوصية -(2)
).عور(مادة 2/762الصحاح و، 4/612انظر لسان العرب . أي تداولوه فيما بينهم-(3)
.4/296وفيات األعيان -(4)
.4/2893) عرض(مادة :انظر لسان العرب-(5)
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)1(".ائق اخلفيف يف األمر حلدقهمعىن األحوذي هو املشمر يف األمور أو الس":وقال

رمذي بالبيان، وإحصاء مجيع علومه بالشرح استيفاء كالم الت":هاابن العريب نفسه بأنهاوعرف
(2)".والربهان

.موضوع كتاب العارضة.6
ة اليت اشتمل عليها بويهو شرح وتوضيح وبيان معاين األحاديث الن: موضوع كتاب العارضة

رمذيجامع الت.جال والغريب وقد حاول ابن العريب ذلك عن طريق الكالم على اإلسناد والر
حوية، واآلداب واحلكم، وغريها، وهذا بغية وتوضيح األحكام الفقهية، وذكرِ النِكات البالغية والن

.اس، ليسهل فهمها وحفظها ومن متّ العمل مبا جاء فيهانتقريبها إىل أذهان ال
.طريقة تأليفه.7

بوية املشتمل يشتمل كتاب العارضة، على مقدمة، وشرح اإلمام ابن العريب لألحاديث الن
.عليها كتاب اجلامع، وخامتة

على ريقة اليت سار على منواهلا يف شرحه للكتاب، وقد جاءتفي املقدمة أملح ابن العريب للطّف
حو التايلالن:

بدأت بذكر سند اإلمام أيب القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال، الذي حتمل عن -
بن علي بن ين أبو عمرو بن احلسنيشيخه ابن العريب، مث نقله عن ابن بشكوال تلميذه جنم الد

حلافظ، أبو القاسم ث اثين جبميع هذا الكتاب الشيخ الفقيه، العامل األوحد، احملدحد:"فقالدحية، 
اضي أبو ث املتقن احلافظ، القثين به اإلمام األوحد احملدحد:خلف بن عبد امللك بن بشكوال قال

)3(."يشبيلي، املعروف بابن العريب املالكبكر حممد بن عبد اهللا اإل

غ مبلّاحلمد هللا ":فقاله جال وعال، جاء يف املقدمة ثناء ابن العريب على رباالفتتاحبعد ذلك -
وهواحلمد، إذ ال يستطيع العبد أن يبلغ كنه احلمد، وكيف يتعلق طمع ألحد به، واملصطفى 

املصطفى ومعلوم أنّ.ه يقول ال أحصي ثناء عليكـ، أنت كما أثنيت على نفسكأقرب من رب

.2/1046) حوذ( مادة:نفس املصدر-(1)
.1/5العارضة - (2)
ثبت، أبو عمرو عثمان بن احلسن هو اإلمام العامل، احملدث احلافظ، الثقة ال،وجنم الدين أبو عمرو.1/2نفس املصدرانظر -(3)

.3/242النبالءذيب سري أعالم . هـ634علي بن دحية، مسع الكثري من ابن بشكوال، تويف سنة==بن 
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قام ه ملّا أخرب عن املأدركـ من محد ربه يف حياته ما مل يدركه بشر من خملوقاته، ومع ذلك فإن
يط جبامع الثناء حت، فليس يف القوة البشرية أن (1))ها اآلنيني مبحامد يعلمفأمحد رب(:احملمود قال

.عقيدة أهل السنة واجلماعة، ، فقبض العنان عند عدم االستطاعةعلى اجلاللة اإلالهية
-ارضة، وهو أنّ مجاعة من العريب لتصنيف كتابه العوافع اليت دعت ابن مث تذكر املقدمة الد
طلبهم، مثّ وفّقه اهللا إىل ذلك رمذي، فلم يلبوا عليه يف تأليف شرح جلامع أيب عيسى التحلّالطلبة أ

عارضة «ه كتابه بأنعلى حنو ما ذكرناه يف أثناء عرضنا لدوافع التأليف، مثّ بين بعد ذلك اسم
.»ذيحوذي يف علم كتاب الترماأل

مث انتقل إىل بيان طريقة شرحه يف الكتاب، فأشار إىل أنّ مهّته قد طمحت إىل استيفاء كالم -
اإلمام الترمذي بالبيان، وإحصاء كل علومه بالشه عدل عن ذلك إىل االختصار رح والربهان، إالّ أن

واإلجياز، جمانبة للتطويل اململّ، والتس منشغلني عنه بدنياهم اكرار املخلّ، وذلك عندما وجد الن
(2).فوسوحوائجهم، وملس فيهم فتور اهلمم، وقصور العزائم وضعف الن

-ه حيتل مث أبان ابن العريب عن منزلة ودرجة جامع اإلمام الترمذي من الكتب الستة، وأن
املرتبة الرين، ال، وصحيح البخاري الذي هو األصل الثّابعة بعد موطأ مالك، الذي هو األصل األو

سائي، وابن ماجهوعليهما بناء اجلميع كصحيح مسلم، واإلمام الترمذي، وأيب داود، والن .ن مث بي
متاز عن غريه حبالوة املقطع، ونفاسة املنزع، وعذوبة املشرح، وأنّ فيه أربعة اأنّ جامع الترمذي 

د الطرق، وجرف وعدح وضعل،عشر علما، وذلك أقرب إىل العلم وأسلم، فأسند وصحح وعد
وأمسى وأكىن، ووصل وقطع، وأوضح املعمول به واملتروك، وبيوالقبول، ن اختالف العلماء يف الرد

(3).وفيق الكثريه العلم الغزير، والته يعمنأفالقارئ لكتاب الترمذي جيد وذكر اختالفهم يف تأويله، 

وحنن سنورد :"مذي، حيث يقولبعه يف شرحه جلامع التراملنهج الذي ات-رمحه اهللا-مث ذكر
حو، جال، والغريب، وشيئا من النحبسب العارضة، قوال يف اإلسناد، والر-إن شاء اهللا-فيه
ونكتا من احلكم، واإلشارات إىل املصاحلوحيد، واألحكام، واآلداب،والت .ف يرى رياضا فاملصن

ه يف منصبه مفهوم، ولفظ ما أنيقة، ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصد

.332،رقم 1/180أدىن أهل اجلنة منزلة -ب-اإلميان-كـ–جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه -(1)
.1/5العارضة -(2)
.1/30العارضة-(3)
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(1)".شاء وأوعى، وترحم على من مجع ووعى

أنّ ابن العريب قد وىفّ به إىل حد كبري، يف - يف الكتابناحسب مطالعات–وهو منهج يبدو يل
كالمه ده يف هولة واالختصار، وهو ما أكّكل أبواب احلديث، باستثناء مواضع تركها بقصد الس

نتهىا:"وكقوله يف خامتة الكتاب". رد فيه إن شاء اهللا حبسب العارضةووحنن سن...":حيث يقول
شاحلاضر يف اخلاطر، دون التواالستيفاء الكلّنّإاظر، فق إىل ما بعد للنما يكون من القلب ي إن

جلميع حصاءواإلإىل استيفاء كالمه بالبيان، يت طمحتوقد كانت مهّ:"ويف قوله(2)".اخللي
ين رأيت القواوالربهان،رح علومه بالشواخلطوب أقرب واهلمم أفقر عنها،طع أعظم منها،إالّ أن

(3)...."منها

.ترتيب العارضة.8
جاء ترتيبها على نسق ترتيب اإلمام التبه على الكتب واألبواب رمذي يف جامعه، فقد رت

باب ما (اهعليه بابا مسرمذي يف بعض املسائل، فاستدركـ ابن العريب اختلف مع التالفقهية، إال أنّ
(4)وكتاب الطهارة) هورن يف الطّيستحب من التيم .عوات، فقد واختلف معه يف ترتيب كتاب الد

رتبه اإلمام التق رمذي على مائة وتسع وثالثني بابا، ولكن ترتيبه هذا جاء ممتزجا بعضه ببعض، ففر
ظر، بني األصل والفرع، وحال بني اجلنس واجلنس، فطال النوتعزر التبه ابن العريب حصيل؛ لذا رت

على سبعة أبواب فجعل الفرع مع أصله، وضمالسبهبب إىل مسب.
ل شرحهيقول ابن العريب يف أونّ أبا عيسى ذكر إ:"...عوات من كتاب العارضةلكتاب الد

ال هذا الكتاب ممتزج األبواب، فحال بني جنس وجنس بغريه، وفصل بني نوع ونوع بسواه، فط
ظر وتعذّالنر التحصيل، واشتغل البال بضمالنقريب، وضعها ثر،ومجع املفترق؛ فرأينا على سبيل الت

(5)".رتيب على سبعة أبوابعلى الت

اس، وغابت وهذا كتاب غابت معرفته عن الن":يف كتاب املناقب يف آخر العارضةوقال 

.املكاننفس -(1)
.1/6نفس املصدر-(2)
.3/161، وانظر 1/5نفس املصدر -(3)
.1/71نفس املصدر -(4)
.12/265العارضة -(5)
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ر منه ما أمجل مالك و عبد اهللا البخاري الذي فسعامل العلماء أبن له أحد إالّعقوهلم عنه، وما تفطّ
(1)ج، ال نعرف ليتابن أنس متبع فصوله، ومنتزع أصوله، وعلى منواهلما ننسج، ويف سبيلها نتدر

(2)".إذا ألفينا على طريقهما مقيال أو مبيتاإىل غريمها، إالّ

:خامتة العارضة.9
الذي يف آخر جامعه، والذي يشتمل ختم ابن العريب عارضته بشرح كتاب العلل للترمذي

- كيفية الرواية- قبول خرب الصاحب- اجلرح والتعديل-(3):على مباحث يف علوم احلديث، وهي
.زيادة الثقة-الرواية عن الكذاب واملبتدع-احلديث املسند

يوان إىل آخره، يف شهر شوال عام ل الدانتهت مابني مساع وقراءة، من أو":مثّ ختم ذلك بقوله
قرأه عليه صاحبه الفقيه (. كما يوجد على اية كل سفر من أسفاره ما نصه. "ومخسمائةبعنيأر

انتهى منه .)سنة أربعني ومخسمائة واحلمد هللاأبو يوسف يعقوب بن عبد السالم القرشي الزهري
.يف مجادى الثاين سنة ثالث وسبعني ومائيت ألف

.مصادر ابن العريب يف عارضته.10
ة مصادر ومؤلفات، منها ما يتعلق باحلديث وعلومه يف عارضته لعدرجع ابن العريب

نيحيحكالصوالس ،نن، وغريب احلديث، واجلرح والتفسري، والفقه، عديل، ومنها ما يتعلق بالت
:ذكر منها ما يليأق بالعربية وعلومها، ومنها ما يتعلّ

ابن العريب باالستشهاد به يف خمتلف األحكام واملسائل، ومن وقد اهتم:القرآن الكرمي-أ
:أمثلة ذلك

ال نصرف وجوهنا : واملعىن.5/4111) ليث(بكسر الالم صفحة العنق، وجتمع على أليات، وليتة، لسان العرب مادة ليتا -(1)
.إىل غريمها إال إذا وجدنا ما يزيد على ذلك

.13/93املصدر السابق-(2)
.13/304نفس املصدر-(3)
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د بن احلسن عن مالك، رواه حمم:"قال،باب ما جاء يف كراهية الكالم واإلمام خيطبيف-
واجلمهور على أنحيح أنّه ال يفعل، وهو الصيف اخلطبة بدليل من الة حرام إذا شرع اإلمامالص

ª ©()1(.(2) » ¬ ® ¯ ° ±(قوله تعاىل: األولثالثة أوجه،

صالة (واللفظ ملسلم يبوقد ثبت عن الن":، قالباب ما جاء يف الصالة عند الزواليف -
. (﴾ه أوابنإارة إىل االقتداء بداود يف قوله﴿ويف هذا احلديث اإلش) صالرمضت الفّاألوابني إذا 

:املواضع التالية من العارضةوتنظر األمثلة أيضا يف(4).()3()/ 0 1 2 3 4
2/237،3/240،10/156 .

:كتب احلديث الشريف-ب
كثرية ومتنوعة، ختتلف من حيث استخدامها يف وهيوقد اعتمد عليها ابن العريب يف شرحه،

بني القلّ،رحهذا الشحو التايلة والكثرة، وميكن حصرها على الن:

.204اآلية سورة األعراف،-(1)
.1/494العارضة -(2)
.18سورة ص، اآلية-(3)
.1/463املصدر السابق-(4)
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.العارضةأمثلة على مواضعه يف .الكتاب
4/191-6/139.صحيح البخاري

2/248-1/211.صحيح مسلم
2/154، 203-1/202.سنن أيب داود
5/134،  230-5/229.سنن النسائي

3/261، 3/252، 1/5.املوطأ
1/25، 3/278، 73-10/72.صحيح ابن خرمية

6/8.ارقطينسنن الد
10/311، 9/273.هسنن ابن ماج
10/3، 2/80، 9/300.بن حنبلمسند أمحد 

9/159.مسند احلميدي
50، 12/ 5، 1/226، 9/283.مسند بن أيب شيبة

2/31.مصنف عبد الرزاق الصنعاين
8/82.مسند أيب داود الطيالسي

11/214، 1/284.مستدرك احلاكم

:كتب الرجال والسري-ج
:ومن أشهر مصادره يف هذا اجلانب ما يلي

)مطبوع(ـ:الكبري لإلمام البخاريالتاريخ )1
ـ كليب عن أبيه روى عنه :اريخوذكر اإلمام أبو عبد اهللا البخاري يف الت...":قال ابن العريب

) 989(فيه يف باب عثيم ترمجة رقم وجدفإنها تع هذه املواضع من تاريخ البخاري وبتتب.(1)"عثيم
.(2))365(وترمجة رقم 

)مطبوع(ـ:تاريخ ابن معني)2

.3/86العارضة - (1)
.2/51،7/56،212العارضة أيضا يفوانظر80-4/230،79: نظرا(2)-
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: ديث قال حيىي بن معنيرمذي هذا احلال، الذي روى عنه التأبو سعد البقّ":قال ابن العريب
نقله ابن العريب يف تاريخ ابن ان صحة موتبي(1)".ليس بشيء شيطان من الشياطنييمكفوف جهم

(2). 3038معني ترمجة رقم

)مطبوع(ـ:التعديل لإلمام ابن حامت الرازياجلرح و)3
فريويه عبد اهللا بن معبد اجلهين- - أما حديث على بن أيب طالبو...":العريبقال ابن 

(4).)159(ترمجة رقم يف ن ذلك يف كتاب اجلرح والتعديل وتبي(3)".قال أبو حامت هو جمهول غريب

(5).وكتاب األمساء والكىن للدواليبيبن سعيد املصرالغوامض واملبهمات لعبد الغين)4

)مطبوع(
:علل احلديثكتب يف-د
)مطبوع( ـ :كتاب العلل لإلمام أمحد بن حنبل)1

كان عبد الرمحان بن مهدي :قال أمحد بن حنبل يف كتاب العللوقد...":قال ابن العريب
يترك حديث أيب اليقظان عثمان بن عمري ويقال امسه عثمان بن قيس واهللا أعلم وكان حيىي بن 

(6)".معني ال حيدث عنه، وكان شعبة ال يرضاه

(7).1029ن صحة ذلك من كتاب العلل لإلمام أمحد ترمجة رقموتبي

).مطبوع(كتاب العلل لإلمام الدارقطىن )2
.احلديث...."(8)ارقطىن يف العلل عن عجالن عن أيب هريرة روى الد":قال ابن العريب

)مطبوع(ـ:ارقطين تبع لإلمام الدلزامات والتاإل)3
إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة (تبع لزامات والتارقطين يف اإلروى الد":قال ابن العريب

.7/265العارضة -(1)
.2/207تاريخ ابن معني -(2)
.1/283املصدر السابق-(3)
.1/202وانظر العارضة 4/37اجلرح والتعديل -(4)
.91وانظر الرسالة املستطرفة ص 10/47،9/271،2/139العارضة-(5)
.1/202نفس املصدر-(6)
.7/212وانظر العارضة 1/194نظر ا-(7)
.2/178،12/141نفس املصدر -(8)
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.احلديث(1)".)وأحدكم صائم
:الفصل للوصل املدرج للنقل للخطيب البغدادي)4

هو موصول بكالم رسول ...) فيمن لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة"(:قال ابن العريب
كر البغدادي يف كتاب الفصل للوصل املدرج  ن ذلك اخلطيب أبو باوي، بيمن قول الراهللا 

(2)".وبينه غريهللنقل،

:غريب احلديث-ـ ه
:ومن أبرز مصادره يف شرحه لكتاب الترمذي ما يلي

.)مطبوع(ـ:يأليب عبيد القاسم بن سالم اهلروغريب احلديث)1
قروء، : وللطهرقروء، : صريح الوقت فقيل للحيضقال أبو عبيد األصل يف الت":قال ابن العريب

(3)."هما يرجعان إىل وقت معلومألنوتبي(4).ة نقل ابن العريب من الكتاب املذكورن صح

) مطبوع( ـ:غريب احلديث البن قتيبة عبد اهللا بن مسلم )2
(5)".ه مهروتني أي صغراوينلعلّ: ل ابن قتيبة فيما جاء يف الدجالقا":قال ابن العريب

(6).)أي مالئتني صغراوين:وال أراه إال مهروتني(...:وانظر ابن قتيبة قال

.)مطبوع(-ايب البسيتغريب احلديث لإلمام اخلطّ)3
(7)".أي اخلبث- من رواه بإسكان الباءايبوغلّط اخلطّ...":قال ابن العريب

إينّ أعوذ هماللّ(:عند شرحه لقوله عليه الصالة والسالمايبوانظر غريب احلديث لإلمام اخلطّ
) اخلبث(وإمنا هو ...ساكنة الباء)اخلبث(ث يروونه أصحاب احلدي":قال) بك من اخلبث واخلبائث
(1)".مضمومة الباء مجع خبيث

.2/149،12/77العارضة-(1)
.9/120،12/141وانظر 5/6وانظر 7/221نفس املصدر -(2)
.1/204نفس املصدر -(3)
.1/253وابن سالم 8/69وانظر العارضة ، 4/334،1/280: نظرا-(4)
.9/81نفس املصدر-(5)
388-1/387وابن قتيبة 155- 9/154العارضة أيضاوانظر1/389نظرا-(6)
.1/21نفس املصدر-(7)
.2/61والغريب 1/139العارضة .، وانظر221-3/220: نظرا-(1)
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:كتب اللغة-و
قا ا مباحثه، استخدم ابن العريب مصادر عديدة يف علوم العربية، من حنو، وصرف، ولغة، موثِّ

غة، املصادر اليت استقى منها هذه املعلومات، بل يكتفي غالبا بذكر عامل اللّيتقيد بذكر مل إالّ أنه 
صول إىل ة الباحث للووهكذا مما يصعب مهم...)قال األصمعي(أو ) قال ابن فارس(: كأن يقول

ص املنقول من كتاب مؤلّفهالن.
ه منسوبا لكل واحد أنّ الباحث ال ميكنه اجلزم باملصدر الذي نقل عن،ومما يزيد األمر صعوبة

، ال يدري يف )محدأاخلليل بن (:د قول ابن العريب قالمن هؤالء األعالم، الذين ذكرهم، فمثال عن
أو من ضمنها بعض، : من مصادره اللغويةأي موضع، ومن أي مصدر قاله، ولذلك فهل يقال أنّ

على محد، إالّأاخلليل بن رهمصادمن إن :نا نستطيع أن نقولمحد، كما أنأفه اخلليل بن كل ما ألّ
سبيل التأأي مؤلفات اخلليل بن ذف املضاف،ز، وذلك حبجوة، فيمن نقل محد، وهكذا يف البقي

.عنهم، وذكرهم بأمسائهم، دون ذكر املصادر اليت نقل عنها
ـ:غة الذين ذكرهم ابن العريب يف كتابه ما يليومن أشهر علماء اللّ

(1):محد الفراهيديبن أاخلليل - )1

."يستعمل للماءمحد هو شبه ثور من آدمأـ قال اخلليل بن : مركن: قوله ":ابن العريبقال
(2):األصمعي- )2

".الطست هي مؤنثة تصغريها طسيست ومجعها طساوس:قال األصمعي":قال ابن العريب
"...مجع احلقيقة قروء...نباريقال أبو بكر األ...:"قال ابن العريب. (3):أبو بكر األنباري- )3
."الزم هلا اهلاء والفتحة للتكثريمضبة، مفعلة:قال سيبويه...:"قال ابن العريب(1): سيبويه- )4

غة وحصر أشعار استخرج العروض وضبط اللّأبو عبد الرمحان سيد األدباء يف علمه وزهده وهو أول من -(1)
.7/430النبالء أعالم سري : انظرـ  ):هـ160ت(لعربا

ـ ) :هـ215ت (هاس يف فنعلم النأعالمة احلافظ لسان العرب كان من عبد امللك بن قريب بن أصمع الباهلي اإلمام ال-(2)
.10/410وتاريخ بغداد 543، صاملعارف:ابن قتيبة.انظر

غوي األديب كان حيفظ ثالمثائة بيت شاهدا يف القرآن وله غريب احلديث وكتاب األضداد حوى اللّبن القاسم النحممد -(3)
.1/355األنساب .ـ انظر) :هـ327ت(لكاىف يف النحو وغري ذلك كثري وا

(1)-ه كثريا وخاصة اخلليل بن حو املشهور، انتفع  بعلم شيوخعمرو بن عثمان بن قنرب كان حنويا غاية يف اخللق وله كتاب الن
.366صوبغية الوعاة535، صاملشتبه:لذهيباو237صاملعارف .ـ انظر:امحد
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. "ائحة الطيبة واخلبيثةالذفر هو حدة الر:قال ابن فارس...:"قال ابن العريب(1):ابن فارس- )5
وب األمحرالثّيأنّ العرب تسم:عراىبحكي  ابن األ..."قال ابن العريب(2)-:عراىبابن األ- )6
."شفقا

.ريقته يف عرض ما كتبه يف العارضةط.11
: مثل قوله) باب كذا(يد شرحه من كتاب الترمذي، بقولهيفتتح ابن العريب الباب الذي ير

، وهكذا، مث يذكر (4))باب ما جاء يف اإلشارة يف التشهد(، و(3))باب ما جاء يف مواقيت الصالة(
األحاديث كما أوردها الترمذي، مقتصرا من سندها على ذكر التحايب الذي روى ابعي مثّ الص

.ب عليها مبا ذكره الترمذي من أحكاماحلديث، مث يعقّ
مث يورد حتتها مجلة قضايا»إسناد«فصيل، استهل ذلك بكلمة فإذا شرع يف الت ،:

.ع أحاديث الباب كما ذكرها الترمذي مع بيان خمارجهايمج-
-احلكم على األحاديث من حيث الصعفحة واحلسن والض.
-جالالكالم على الر.
.بيان علل األحاديث-
.اإلشارة إىل طرق احلديث-
-األحاديث إن وجدت رمجة من اإلشارة إىل ما يناسب الت.

.159- 1/158. 1/149: ما جاء يف العارضة: ومن أمثلة ذلك
:يذكر نقاط أخرى هي-على حنو ما سبق–وبعد ما يذكر ابن العريب مباحث اإلسناد 

.»غريب«غريب احلديث بقوله-
. »األحكام أو فقهه«فقه احلديث بقوله–
...اللغة، »توحيد«أو كلمة »نكتة أصولية«ويذكر أيضا مباحث أخرى حتت عنوان -

حوي، له كتاب املصاحب يف اللغة واألفراد وجممل اللغة ومقاييس اللغة وغري ذلك غوي النأبو احلسني أمحد بن فارس اللّ-(1)
)ذفر(2/359وجممل اللغة . 236صونزهة األلباب373صفهرست:ابن الندمي.ـ انظر:كثري

(2)-5/282تاريخ بغداد .) هـ230ت(غة د بن زياد أبو عبد اهللا موىل بين هاشم كان من أكابر أئمة اللّهو حمم،.
.1/212العارضة-(3)
.1/331نفس املصدر-(4)
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.أھمیة كتاب العارضة: المطلب الثالث
:ميكننا الوقوف على أمهية العارضة من خالل ثالثة نقاط

.منزلة العارضة بني شروح الترمذي-
.أثر كتاب العارضة يف املؤلفات بعده-
.القيمة العلمية للعارضة-

:تباعا على النحو التايلوسنتناول هذه النقاطِ 
.العارضة بني شروح الترمذيمنزلة.1

لقد اعتىن العلماء جبامع التوتوضيح مسائله، هفوا يف شرح غامضرمذي عناية بالغة، فصن ،
اية يف الفائدة واجلودةوتبيان مناهجه، وعملوا عليه شروحا غاية يف النفاسة، و.

بينها، كتاب عارضة دارة واملكانة األوىل الصيأيت على رأس قائمة تلك الشروح، وحيتلّ
لّل شرح أُاألحوذي، للحافظ ابن العريب، فهو أوبق يف ذلك، ف على اجلامع، وحيوز قصب الس

ال نعلم ":اس، شهد بذلك احلافظ السيوطي حيث قالوهو شرح كامل ومشهور ومتداول بني الن
كفوري يف حتفته، وأكد ذلك أيضا الشيخ املبار".أحدا شرحه كامال إال القاضي أبو بكر بن العريب

".عارضة األحوذي من أشهر شروح الترمذي":حيث قال
وأسبقية ابن العريب يف عارضته واضحة، حيث أنه مل ينقل تأثره أو استفادته مما ن سبقه، مم

يادةجيعله يف الصدارة والر.
ناد، فع ملا فيه من العلوم، كاإلسوإىل جانب ذلك، كتاب العارضة كثري الفوائد، عظيم الن

عها بحو، والبالغة، والتوحيد، والفقه، واآلداب، واملصاحل وغريها، طَغة والبيان، والغريب والنواللّ
ابن العريب يف الغالب بطابع السا، هولة واالختصار، ورتبها وفق عناوين، تزيد يف وضوحها وبيا

.وجتعلها أصال ومنبعا لغريها
:القيمة العلمية للعارضة.2
:ة جوانبمن خالل عدالعلمية للعارضة واضحةدو القيمة تب
الذي يعترب من ا يف جامع الترمذي من األسانيد واملتون، وكون موضوعاته تدور حول م-ا

ةاألمهية مبكان بني كتب السن.
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فة هلذا الغرض، ه يعترب مثاال على شرح كتب السنة، شأنه يف ذلك شأن الكتب املصننأ-ب
بيان سناد، وشرح النووي على صحيح مسلم، فقد اهتم باإلولبخاري، كفتح الباري على صحيح ا

وحتليل األلفاظ التعديل، جال واجلرح ووفوائده، وعلوم احلديث، والرهله من حيث لطائفحا
غريها من الغريبة، وبيان معناها، ودراسة قضايا التوحيد، واستنباط األحكام الفقهية وشرحها، و

.كتاباملوضوعات اليت تضمنها ال
ا موضوعاته، مملترمذي، فهو فريد يف بابه وكونه يعترب من أكمل وأشهر شروح جامع ا- ج

ا سابقا كما بين-أتى بعد ابن العريب من العلماء والباحثني،مرجعا يرجع إليه كل من مصدرا وجيعله
–خاصوالعلوم، ف احتوى على الكثري من املعاره امتاز باالختصار والبعد عن اإلكثار، وة وأن

.-كما ذكرنا–حمال لثناء العلماء وإشادمهو ما جعلهوأقوال أهل العلم، و
فاملصنف يرى :"دحه به ابن العريب نفسه حيث قاللعلّ أمجل وصف هلذا الكتاب، ما مو

املفهوم، مقاطعه ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصده يف منصبه يقة، ورياضه أن
(1)".وعىعى، وترحم على من مجع وولفظ ما شاء وأو

ه يؤخذ عليه كثرة اإلحاالت على كتب نإالعارضة، فلكن يف غمار هذه املزايا القيمة لكتاب و
ة على تارحالة على كتبه يف احلديث، وتارة على التفسري، وابن العريب األخرى، فتارة تكون اإل

حيث أنّجلميع تلك الكتب، ولباحث الرجوعهو ما يتطلب من االفقه واألصول وغريها، و
أكثرها مفقود أو غري موجود، فمعىن ذلك أنه يقصد ابن العريب أنّقيمتها، معت فائدة املسألة وفو

.الباحثوقتتضيعاليتاملسائليفاجتناب التطويلصار واالختهمن ذلك، لعلّ

.6–1/5العارضة -(1)
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.البن العربي)القبس(التعریف بكتاب : المبحث الثاني

.عرض وبیان)القبس(كتاب : المطلب األول
.نسبته البن العريبامسه و.1

عليها ابن ، وهي تسمية نص)القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس(يعرف الكتاب باسم 
هذا هو كتاب القبس يف شرح موطأ مالك بن ":ه يف كتبه كقوله يف مقدمة القبسالعريب نفس

.، وغريها بطريق اإلحالة عليه(3)العارضةو، (2)على ذلك يف كتابه املسالككما نص،(1)"أنس
لهمن ترجم على ذلك كلّونسبة هذا الكتاب البن العريب صحيحة ومؤكدة، نص ،

، (6)يباج املذهب، وابن فرحون يف الد(5)، والداودي يف طبقات املفسرين(4)كالضيب يف نفح الطيب
.وغريهم

ا يقووممة نسبة هذا الكتاب ملؤلفه، وجود امسه على مجيع نسخ كتاب القبس، وكذا ي صح
وقد نص،(7)نقول الكثري من أهل العلم من كتاب القبس، كنقول ابن احلجر يف فتح الباري

(8).السيوطي يف تنوير احلوالك على صحة نسبة القبس إلمام أيب بكر بن العريب

.على تأليفهالباعث ه وموضوعه وكتاب القبس، معنا.2
.»قبس«تعريف كلمة -أ

ار أو العلم، فاعل من قبس، هو طالب الن: لم، والقابسار أو العالن» القبس«: قال ابن منظور
":قال الكساين. ورا من احلق لطالبهأي ظهر ن) ي قبسا لقابسحىت أورِ(:ويف حديث علي 

.102–91، وانظر 1/75القبس-(1)
.1/4املسالك -(2)
.4/6العارضة -(3)
.2/235:نظرا-(4)
.2/169:نظرا-(5)
.281ص : انظر-(6)
.431–2/184:انظر-(7)
.1/12: نظرا-(8)
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أي  (1)يف حديث العرباض) مقتبسني(واقتبست منه علما ونارا سواء، قال، وقبست أيضا فيهما، و
(2).الذين يقبسون الناس اخلري يعين يعلمون:)سالقواب(علم وطاليب

هذا منتهى ما :"ومل يشر ابن العريب ملعىن القبس يف مقدمته، إال ما جاء يف خامتته من قوله
(3)".ور األعظم الذي أخذ منه اإلمام مالك جبزء عظيمه العجالة من قبس الناتفق أن يقتطف يف هذ

. موضوع الكتاب-ب
ن أنّ موضوعه هو أحاديث موطأ مل يذكر لنا ابن العريب ذلك، لكن بعد دراسته واستقرائه، تبي

األحاديث اإلمام مالك، من حيث شرحها وحلّ ألفاظها، وبيان معانيها، مع التنبيه على ما يف هذه 
فروعه، وأصول الدين، وأصول احلديث، ، وأصول الفقه، ومسائله ومن أصول الشريعة، وفروعها

وتقريبها للمكلفني، تطويل مملّ، وهذا بغية تيسري منفعته،وفوائد أخرى، دون إجياز خملّ، أو
.الناظرين يف موطأ مالكوالدارسني و

.الباعث على تأليفه-ج
يف مقدمة القبس الباعث الذي محله على تأليفه، ولعلّ ذلك الكتفائه ح لنا ابن العريبمل يوض

املسالك«ة وأنّ له شرحا آخر على املوطأ هو كتابه بذكره يف معرض آخر، خاص«ه سقط ، أو أن
.واهللا أعلم–بفعل النساخ

هذا":ى ذلك، حيث قالله ذكر لنا يف خامتة الكتاب، ما ميكن أن نستفيد منه شيئا عولكن
ور األعظم الذي أخذ منه اإلمام مالك منتهى ما اتفق أن خيتطف يف هذه العجالة من قبس الن

ختمه بذكر و".أسوةلعامل قدوة، وكان ملن بعده خري اهتداء ولجبزء عظيم يف كتابه، وجعله 
نفسه، ى اهللا تعاىل مسها الشريعة، فإنّعليعلى أمسائه اخلمسة اليت تترتب ونصرسول اهللا 

ق وترتبت املخلوقات على أمسائه احلسىن فتعلق بكل اسم من أمسائه جزء من خملوقاته، وكذلك تعلّ
يب كل جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من أمساء الن(4)وقد انتزعنا هذا اإلمالء مع شغوب

.1/16إتباع سنة اخللفاء املهتدين ، اب ب،أخرجه ابن ماجة يف سنته مقدمة-(1)
.5/1035لسان العرب، مادة قبس -(2)
.3/1201القبس، -(3)
.1/405اللسان ، و1/157الصحاح :نظر اجلوهريا.هو شغب اجلند وال يقال شغبوالشغب بالتسكني ييج الشر -(4)
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ا حسم الكلفة والعن وشرعنا (1)ةوأمراض بقية األغراض وأشرنا إىل ما حضر من نكت قصدنا
(2)".فيها طريقا إىل معرفة غوامض من أغراض هذا الكتاب

ومعىن هذا الكالم، أنّ هذا الكتاب هو عبارة عن شرح لطيف، وإمالء حال يف حاضره 
وخاطره، تضميب ن مقتطفات ومقتبسات، من نور وهدي وسنة النور األعظم، وهو الن

ا معرفة غوامض موطأ مالك، ورفع ا واحتوى على تنبيهات، وتتمات، ونكت وفوائد، قصد
.الصعوبات واالعتراضات اليت واجهته أثناء شرحه

.تاريخ تأليف الكتاب.3
أملى ابن العريب هذا الكتاب بداره بقرطبة، حاضرة األندلس آنذاك، سنة اثنني وثالثني 

.شبيليةإلبلدة وذلك يف فترة اعتزاله القضاء، وتركه)هـ532(ومخسمائة من اهلجرة 
د بن عبد اهللا بن قال أبو القاسم عبد الرمحن بن حمم:"»القبس«جاء يف أول شرحه لكتاب 

د العريب كر بن حممثنا اإلمام اخلطيب مجال اإلسالم أقضى القضاة أبو بحد(3)يوسف بن حبيش
وحنن نكتب يف شهور سنة اثنني - حرسها اهللا- الءا علينا من لفظه بداره بقرطبةإم-رمحه اهللا-

(4)".رمحه اهللا-موطأ مالك بن أنسهذا كتاب القبس يف شرح:،قال)هـ532(وثالثني ومخسمائة 

.نسخ الكتاب-.4
د ولد كرمي، يف يتضمن الكتاب اآلن، ثالث جملدات، قام بتحقيقها فضيلة الشيخ الدكتور حمم

.خريا، جزاه اهللاأجاد وأفاد وأمتعوقد. كتوراهدة الدإطار مشروع لنيل شها

االعتراض بكسر العني أو ضمهاة والعنةعنالو.5/3916لسان العرب مادة كلف . قطع األمر الذي كلفت به: الكلفة-(1)
.4/3140،  )عنن(لسان العرب مادة : بالفضول 

.1202–3/1201القبس -(2)
، مد بن عبد اهللا بن يوسف بن حبيشهو اإلمام القاضي احلافظ الثبت أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن حم: ابن حبيش-(3)

سري أعالم : انظر.هـ584سنة ، وعاملا برجاله، تويف إمام حافظ، ثبت، كان قاضيا وعارفا وعاملا بالقرآن، وبارعا يف احلديث
.5/104النبالء 

.1/66انظر مقدمة حتقيق القبس -(4)
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.ترتيب الكتاب وحمتواه.5
:املقدمة-أ
مثّ نصمؤلفام ، كعادة املؤلفني يفبالبسملةح املؤلف القبس مبقدمة موجزة بدأها بالتربك تافت

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس(ه على اسم الكتاب، وأن(ه على درجة ورتبة موطأ ، مثّ نب
ه هذا أول كتاب ألف يف شرائع اإلسالم وهو آخره؛ ألن":مالك بن أنس، وأثىن عليه، فقالاإلمام

على متهيد األصول بناه ":، فقالعلم مالك ومنهجه يف كتابه املوطأشار إىلوأ. "مل يؤلف مثله
ه فيه على معظم أصول الفقه اليت ترجع إليه مسائله وفروعهللفروع، ونب".

ق ابن اومل يتطروافع اليت دفعته لتأليف الكتاب، كما مل يذكر صراحة منهجه الذي لعريب للد
ح بأنّ ذلك سيفهم من خالل تعقبه وشرحه للموطأ، حيث قالانتهجه فيه، غري أنوأنت ":ه لو

إلمالء حبول اهللا سترى ذلك إن شاء اهللا تعاىل عيانا، وحتيط به يقينا، عند التنبيه على موضعه، أثناء ا
(1)."وقوتهتعاىل 

ويف ثنايا هذا احلديث، يبيفني اختلفت مقاصدهم على أحناء ن ابن العريب أنّ األئمة املصن
بوها على الكتب واألبواب الفقهية، فمنهم من بدأها بكتاب شىت يف ترتيب كتبهم، حيث رت

يف كتاب ءكمسلم، ومنهم من بدأها باالستنجاالوحي مثل البخاري، ومنهم من بدأها باإلميان 
هسائي وابن ماجالطهارة كأيب داود، ومنهم من بدأها بالوضوء كالترمذي والنرامي، ومنهم والد
ح ابن العريب يف هذا اإلطار ترتيب من بدأ بكتاب الصالة والوقوت مثل اإلمام مالك، وقد رج

ي الوحألنّ ":ذلك بقوله، وعللّ)وهو أسعدهم حظا: (مالك الذي سار فيه على الكتب فقال
اإلميان علم عظيم منفرد بنفسه، فإن ذكر منه قليال مل يغنه عن املقصود، وإن ذكر منه كثريا و

ه ال يالزم االستنجاء وال الوضوء وال الصلوات نإتصدى له، وأما من بدأ بغري ذلك فصرف عما 
شريعة نقل جيزئ ه ليس يف العند دخول الوقت، ولذلك قال حمققو علمائنا، رمحة اهللا عليهم، إنإالّ

(2)".عن فرض قبل الوقت

.1/75: القبس-(1)
.1/76نفس املصدر -(2)
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ه ابن العريب على إيثار مالمث نبك التالصالة، ومل يعرب بأوقات ترمجة للباب بوقوعبري يف الت
وقات بوزن األغة اتفقوا على أنّ وقوت بوزن فعول مجع كثرة، وأنّإنّ أرباب اللّ":الصالة، فقال
وقت منها ينفرد عن رمجة ثالثة عشر وقتا، وكلّالتدخل اإلمام حتتأة، ولذلك أفعال مجع قلّ

(1)".يغايره من وجهصاحبه حبكم و

:احملتوى-ب
سار فيه ابن العريب على ترتيب اإلمام مالك يف موطئه، فيذكر عنوان الباب الذي ترجم له 
اإلمام مالك على حديث الباب، مث يشرح األحاديث اليت حتت هذا الباب حديثا حديثا، مث يذكر 

اس، أو يذكر عليه كأن يقول حديث عائشة، أو حديث ابن عبطرفا من هذا احلديث، أو ما يدلّ
، مثّ يقسم ابن العريب -حديث صالة جربيل يف املواقيت أو حنو ذلك-:احلديث فيقولموضوع

شرحه ويرتات، وتأصيالت، وتفريعات وغري ذلك، به على مسائل ونكت، وفوائد وتنبيهات، وتتم
رحيضع كل ذلك حتت عناوين بارزة، مث يضع حتت كل عنوان ما يناسبه من الش.

هذا الشرح بعض الرموز اليت أشار إليها بعض الفقهاء، اختصارا وقد استعمل ابن العريب يف
، )م(، ولإلمام مالك حبرف )ح(، وأيب حنيفة حبرف )ش(ألمسائهم، مثل ترميزه للشافعي حبرف 

ا، مثل ذكره للبخاري فة اليت ويذكر بعض العلماء بالص أو البخاري، ولإلمام ) عفيباجل(اشتهروا
، وحنو )بالنسائي(، ولإلمام النسائي )بأيب داود(، ولإلمام أيب داود أو مسلم) بالقشريي(مسلم 
.ذلك 

خفي ابن العريب إعجابه مبالك وبصنيعه يف املوطأ ولذلك أثىن على ويف ثنايا هذا الشرح ال ي
–كاة، حتت عنوانعند شرحه لكتاب الز-تيبه للموطأ، ومن أمثلة ذلك قولهتقسيمه وحسن تر

نا صار جلميع اخللق معيارا فهم اتقإيف كتاب الزكاة أتقن مالك :"»يبتقسيم واستيفاء ترت«
ه ملّا أصل الزكاة أحسن ترتيبها فبدأ بالعني نإ، فى هلمأثره، ويترقون إىل درجته، وأنذلكيقتفون يف

الذي هو أصل األموال ومعيار األمالك وحقيقة الغىن فاستوىف وجوهه اليت تتعلق ا الزكاة، واليت

.1/76القبس-(1)
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بيان واألموال املستفادة باملواريث وبني تبع ذلك بأموال الصأ، وق من معدن وركاز وحليتتعلّال
(2)(1)".اارفصحكمه إذا كان 

أثىن ابن العريب أيضا على استقصاءات مالك واستفادته للموضوعات اليت اشتمل عليها وقد 
كما أثىن أيضا . "واستوفاها غاية االستيفاءاستقصى اإلمام مالك هذه املسألة ":كتابه املوطأ، فقال

على مالك خريا بسبب ابتكاره للكتاب اجلامع الذي ختم به موطئه، وتصنيفه على هذا النحو، 
ر سبب تسميته هلذا الكتاب بكتاب اجلامع، ن ابن العريب وفسكما بي. وترتيبه على هذا الشكل

فها أبوابا، ق باألحكام اليت صنكليف املتعلّالته خارج عن رسم أن: إحدامها. ذلك لفائدتنيوأنّ
الثاينبها أنواعا، وورت :ي، وه ملا الحظ الشريعة وأنواعها وأندة ىل عباإرآها منقسمة إىل أمر و

ىل جنيات وحدود، نظمها أسالكا، وربط كل نوع جبنسه، وشذت عنه من الشريعة إومعاملة، و
ها متغايرة املعاين، وال أمكن أن جيعل لكل منها واحد؛ ألنمعان منفردة، مل يتفق نظامها يف سلك 

ى بابا لصغرها، وال أراد هو أن يطيل القول فيما ميكن إطالة القول فيها، فجمعها أشتاتا ومس
ها، مثّنظامها كتاب اجلامع، فطرق للمؤلفني ما مل يكونوا قبل ذلك به عاملني، يف هذه األبواب كلّ

ين، ومستقر ها أصل اإلميان، ومعدن الدما كان ذلك ألنقول يف املدينة، وإنبدأ يف هذا الكتاب بال
يف أعمال : الثالثو. بركتها: يف حرمها، والثاين: ؛ األولبوة، والكالم فيها يف أربعة فصولالن

.(3)يف فضلها، وأي كتاب اجلامع بأمساء النيب : والرابع. املطي إليها

ن فيها بي، ذكر خامتة قصرية وموجزةبكر ابن العريب من شرح املوطأوبعد أن فرغ اإلمام أبو 
أنّ موطأ اإلمام مالك عبارة عن أحاديث مقتطعة ومنتخبة من قبس النيب ور األعظم، وهو الن

، مث ذكر الغرض من تأليف اإلمام مالك  للموطأ، واحلامل على تأليفه، الذي أخذ جبزء عظيم منه
اإلمام مالك ختمه بذكر قدوة، وكان ملن بعده فيه خري اهتداء وأسوة، وأنّه جعل للعاملوذلك أن

سول الرونصد وأمحد واملاحي واحلاشر على أمسائه اخلمسة اليت ترتبت عليها الشريعة وهم حمم
.والعاقب

.مادة صفر4/2458األصفران يف اللغة، الذهب والزعفران، لسان العرب،  -(1)
.2/462القبس -(2)
.3/1082نفس املصدر-(3)
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مث ذكر ابن العريب أننها كتاب اإلمام مالك ه أملى كتابه ليكشف عن األغراض اليت تضم
فوائد وتنبيهات، مجلة واهذا اإلمالء نكتضمنه ما يعانيه من مهوم وأمراض، وذكر أنرغم 

الغوامض واإلشكاالت، وجعلها طريقا إىل معرفة غوامض وأغراض هذا الكتاب، وقصد به حلّ
غرضه من اظر يف موطأ اإلمام مالك يرى أنّوإزالة االعتراضات اليت تواجه الطالب والباحث، والن

بن العريب مربءا ختممثّ.، وقربة عند اهللا عز وجل يف إرادة ثوابهمالء أن يكون له حظوةهذا اإل
ن وقعت باملوافقة من رضا اهللا فهو إف:"نفسه من اخلطأ أو النسيان، وخمرجا نفسه عن العهدة، فقال

املنزل ن كانت فيه وهلة فمن غفار الذنوب نسأل رفع التثريب، والفوز عنده بإ، واملطلوب األكرب
(1)."ه مسيع قريبالقريب، إن

ا جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام أنّ ابن العريب مل يذكر يف شرحه للقبس أسانيده إىل املوطأ ومم
ب على ضوئها كتاب القبس، ولعلّوالرواية اليت رتة إذا كانت ه لو فعل ذلك، ألفاد كثريا، خاص

الكثرية من غري الروايات املتداولة بني أيدي طالب العلم الرواية اليت اختارها من روايات املوطأ
(2).اآلن

.مصادر ابن العريب يف القبس.6
ة مصادر ومؤلفات، استند إليها يف شرحه، واقتبس منها يف اعتمد ابن العريب يف قبسه على عد
:ما يلي-بعد الدراسة والبحث-حتليالته واستنباطاته، ومما تبني لنا منها 

وقد اعتمد عليه كثريا يف توضيح العديد من مسائل الكتاب منها: رميالقرآن الك:
ة يكون ألحد وعدل العمرة يف رمضان حبج":أشهر احلجيف باب العمرة يف، قال ابن العريب-

:ثالثة أوجه
.أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من الوجهني ما يعادل احلج: أحدها
ار، يف كل ليلة عتقاء من النهللا تعاىل(:قال وذكر رمضانه أنيب ه روي عن الننأ: ثانيها

(3)).ارله يوم عرفة عتقاء من النأنّكما

.3/1200: القبس-(1)
.70–52أعالم احملدثني ص، :الدكتور أبو شبهة-(2)
باين يف صحيح الترغيب كشف األستار عن زوائد البزار، وأورده األل: نظرا-رواه البزار من حديث أيب سعيد احلذري -(3)

..حهوصح419والترهيب ص
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X W (:وهو قوله تعاىلاعيني، داعي احلجاملعتمر يف رمضان أجاب الدأنّ: ثالثها 

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y((1) اآلية، وأجاب داعي
. (2)...رمضان
ة من سنن الدين ورخصة املسح على اخلفني سن":يف باب املسح على اخلفنيوقال أيضا -

- (:ا الكتاب فقوله تعاىل، أمللمسلمني ورد به الكتاب والسنة، وأمجعت عليه األمة

.وغريها.(4)"...(3)). / 0 1 2
كتب احلديث:

لقد صرمادته، منها ة أصول حديثية رجع إليها، يف مجع ح ابن العريب يف قبسه بعد:
. (5)صحيح البخاري-
.(6)صحيح مسلم-
.(7)سنن أيب داود-
-(8)سائيسنن الن.
-(9)ارقطينسنن الد.

.هذه هي املصادر احلديثية اليت أكثر ابن العريب األخذ منها 
: وباإلضافة لذلك، فقد اعتمد ابن العريب أيضا على مصادر حديثية أخرى بطريقة أقل، ومنها

-(1).رمذيسنن الت

.27آية :سورة احلج-(1)
.563/ 2القبس -(2)
.6سورة املائدة، من اآلية -(3)
.1/158املصدر السابق-(4)
.2/648. 1/79: نفس املصدر-(5)
.1/312،2/639، 1/265، 1/127نفس املصدر -(6)
.2/722، 1/312، 1/265، 1/249، 1/125: نفس املصدر-(7)
.2/729، 2/726، 2/649، 1/265: نظرا-(8)
.1/85، 1/189، 2/639، 2/565نفس املصدر-(9)
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(2).مسند اإلمام أمحد-

(3).صحيح بن خزمية-

(4).ارقطيندالتبع لإلمام التلزامات واإل-

-ارقطينأوهام مالك للد.
-افعيخمتلف احلديث للش.
.خمتلف احلديث البن قتيبة-
.حاويمشكل اآلثار للطّ-
(5).غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي-

ابن العريب مل يشر إىل نوعني آخرين من املصادر، مع كثرة األحباث وجتدر اإلشارة هنا، أنّ
:منها،املناسبة لذلك يف قبسه

ا ف: املصادر الفقهية واألصوليةقط دون وهنا اكتفى ابن العريب بعزو األقوال ألصحا
.اإلشارة ملصدرها

(6).إال يف القليل النادرمل يتعرض إليها ابن العريب و: املصادر اللغوية

.قیمة كتاب القبس:المطلب الثالث
ها، فقد اظهر فيه ابن العريب علم مالك ِسفَنيعترب كتاب القبس من أهم شروح املوطأ وأَ

ومكانة موطئه الذي وصفه شخصيا بأنلّل كتاب أُه أوف يف شرائع اإلسالم، كما أننه الكثري ه ضم
والفوائد واحلكم، اليت يصعب على طالب العلم العثور على مثلها يف مظانّ من املعارف والعلوم، 

أخرى، خاصة وأنهولة واالختصارها عرضت فيه بطابع الس.

.2/741، 2/650، 2/647، 1/312القبس-(1)
.1/396: نفس املصدر-(2)
.1/189: نفس املصدر-(3)
.547–2/546نفس املصدر -(4)

.596-640-2/636: انظر ذلك يف القبس يف(5)-
.443-390-103-1/62.نفس املصدر(6)-
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ولئن كان ابن العريب قد استفاد يف قبسه من شراح املوطأ كابن عبد الرب يف متهيده، والباجي 
ا جعل القبس أحسن وأفضل؛ ويف ذلك يقول ابن ه قد استدرك عليها ما فاا، وهو منإ، فيف منتقاه
من األئمة املتقدمني من الفقهاء واملتحدثني قد وضع فيه كتبا فلَوإن كان من س... ":العريب 

مل يسلكوا فيها هذا الغرض من أصول لكنكثرية، وإن كانت شافية، وبالغرض األقصى وافية،
."...والعلوم الرفيعةنكت البديعة ج الاالفقه وعلوم احلديث، واستخر

:وقال أيضا
كتاب (ه أيضا على ذلك يف ن كان الشيخ اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب قد نبإو"

ولكنه كتاب صعب على الطالب اكتسابه، وميلّ القارئ قراءته، )التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد
كان اإلمام القاضي أبو الوليد الباجي قد وقد . القواعد النوازلفروع املسائل وومل يشبع فيه من 

ا وأم. )كتاب املوطأ(اشبع أيضا القول يف هذا الفن، واغفل أيضا من علوم احلديث الذي تضمنه 
فال يلتفت إليهم؛ ألنها كتب ليست مبفيدة )املوطأ(غري هؤالء من املؤلّفني والشارحني لكتاب 

د فيه علوم وآخر كتاب قي. ل عليهافال يعو(3)وابن مزين (2)، والبوين(1)للطّالب، مثل القنازعي
."(4))كتاب القبس لشرح موطّأ مالك ابن انس(جليلة وفوائد خطرية، فهو

وا منه، وتأثروا به يف كثريا من أهل العلم قد استفادز هذا الكتاب وأمهيته، أنّومن دالئل متي
وطي يف تنوير احلوالك، والزرقاين يف شرحه، وغريها، حا للموطّأ، كالسياسواء كانوا شرمؤلفام،

النشر يف القراءات (أو كانوا من غري شراح املوطأ، كابن حجر يف فتحه، وابن األثري يف كتابه 
املفهم مبا أشكل (وأبو العباس القرطيب يف ) النبويوي يف الطباملنهج الس(، والسيوطي يف )العشر

د على أنّ كتاب القبس عظيم يف بابه، وفريد يف موضوعاته، ، ويف ذلك تأكي)من تلخيص مسلم
رجع إليه، ويستفاد منهوهو ما جعله مصدرا ومرجعا، ي .

.بالرباطوهو خمطوط باخلزانة العامة » تفسري املوطأ« : واسم كتابه: قال حممد السليماين-(1)
وقد توصلنا حبمد وقد وصلنا ناقصا من أوله وآخره، ومنسوبا إىل غريه، : قال السليماين. » تفسري املوطأ« :واسم كتابه-(2)

.1/330انظر مقدمة حتقيق السليماين على املسالك .اهللا إىل نسبته إىل مؤلفه، ويوجد خمطوطا باملكتبة الوطنية بتونس
.1/330املسالك انظر مقدمة.وهو خمطوط بالقريوان بتونس» ب املوطأتفسري غري«: واسم كتابه-(3)
.331–1/330املسالك -(4)
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.التعریف بكتاب المسالك البن العربي: المبحث الثالث

.المسالك عرض وبیان: المطلب األول
.نسبته إىل مؤلفهامسه و.1

حتقيقه لكتاب املسالك، بعد استعراضه ملا وجده على يقول األستاذ حممد السليماين يف مقدمة 
ل لنا من جمموع هذه التسميات عدة صيغ ه يتحصنإهكذا فو:"ت هذا الكتاب، أثناء حتقيقهخمطوطا
حو التايلعلى الن:
.املسالك يف شرح موطأ مالك- ا 

.املسالك لشرح موطأ مالك-ب 
.املسالك يف شرح موطأ اإلمام مالك-ج 
.املسالك على موطأ مالك- د 
.ترتيب املسالك يف شرح موطأ مالك-ه 

هذه التسميات، ال يسعنا إال اختيار واعتماد ما أختاره وباستعراض كلّ:ويتابع القول
أحال على كتابه املسالك واعتمده املؤلف نفسه يف واضح السبيل إىل قانون التأويل، حيث

حنا ، ورج»مالكموطألشرحاملسالك«والثانية »موطأ مالكشرحيفاملسالك«:األوىل،بصيغتني
ا من صيغة النسخة اليت كتبت يف عصر املؤلف، ونسخة الشيخ حمم(1).د املنويناألوىل، لقر

، عن دار الغرب، وهي الطبعة األوىل بتحقيق -اآلن–وبناء على ذلك، فالنسخة املطبوعة
وبإثباتنا لعنوان الكتاب، »ملسالك يف شرح موطأ مالكا«األستاذ السليماين ثبت على ظهرها اسم 

ة نسبته إىل املؤلفنكون قد أثبتنا صح.
وكتب ابن ) املسالك(ك التوافق املنهجي والفكري بني ا يزيد يف وضوح ذلك وجالئه، ذلومم

ل يف خمتلف كتبه رى، فاحملتوى الفكري والعلمي والعقدي هو نفسه املعروف واملسجخلعريب األا
العواصم «تها البن العريب، وكذلك إحالته يف املسالك على أغلب كتبه ك األخرى املشهود بصح

-207، ص 2007–1428، 1املسالك، حتقيق حممد السليماين، وعائشة السليماين، دار الغرب، ط: ابن العريب-(1)
208.
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.(5)»األمد األقصى«و(4)»املريدينسراج«و(3)»نآالقرأحكام«و(2)»الفجرأنوار«و(1)»من القواصم
.موضوع الكتاب.2

وبيان ما فيه مضه، موضوعه هو شرح موطأ اإلمام مالك، وذلك بتحليل أحاديثه، وتفسري غوا
أصول وفوائد وغريها، حىت تتيسر منفعته، وتعم فائدته لكل باحث وطالب عن من علم وفقه و
.علم مالك وفقهه

.سبب تأليف الكتاب.3
اعلموا " :محله على تأليف هذا الكتاب فقالافع الذي أوضح ابن العريب يف مقدمة املسالك الد

هنا وإيوالفاكأنار اهللا قلوبكم للمعارف، ونبنن السه إمنّا محلين على مجع هذم على اآلثار والسا أن
ه ناظرت يوما مجاعة من أهل كفاية وقنوع أمور ثالثة، وذلك أن–إن شاء اهللا–اموع مبا فيه

. موطأ مالك بن أنس، فكلّ عابه وهزأ بهالظاهر احلزمية، اجلهلة بالعلم والعلماء، وقلّة الفهم، على
:أمور كثرية: فقالوا. بب الذي عبتموه من أجله؟ ما الس: فقلت هلم

.ه خلط احلديث بالرأيأن: أحدها
.ليس العمل على هذه األحاديث: ه أدخل أحاديث كثرية صحاحا وقالأن: والثّاين

قد –املقطوع من البالغ، وهذا من إمامه مل يفرق بني املرسل من املوقوف، وأن: والثّالث
ف يف كتابه أحاديثه–لفقه واحلديث ت عندكم إمامته يف اصحنقيصة، إذ قد أسند كل مصن.

إمام من أئمة املسلمني، وأنّ كتابه أجلّ الدواوين، –رمحه اهللا –اعلموا أنّ مالكا : فقلت هلم
–محه اهللار–بله وال بعده، إذ قد بناه مالك وهو أول كتاب ألف يف اإلسالم، مل يؤلف مثله ال ق

ترجع إليه مسائله ه فيه على علم عظيم من معظم أصول الفقه الّيت للفروع، ونبعلى متهيد األصول
هكم على ذلك عيانا، وحتيطون به يقينا، عند التنبيه عليه يف موضعه أنب–إن شاء اهللا–وأنا. وفروعه

.إن شاء اهللا

.7/593املسالك، -(1)
.600–7/604املصدر نفسه -(2)
.7/515و،312، 6/170:املصدر نظر نفس ا-(3)
.7/581:نفس املصدر-(4)
.7/8: نفس املصدر-(5)
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ة، وإن ثني قد وضع فيه كتبا كثريوإن كان من سلف من األئمة املتقدمني من الفقهاء واحملد
كانت كافية شافية، وبالغرض األقصى وافية، لكن مل يسلكوا فيها هذا الغرض من أصول الفقه 

(1)."وعلوم احلديث، واستخراج النكت البديعة والعلوم الرفيعة

على الظاهرية الذين عابوا وتفسري هذا الكالم أنّ ابن العريب قد رام من هذا التأليف، أن يرد
على مالك فقهه وموطئه، وذلك نتيجة ما كان يسود تلك األعصر واألزمان من تقليد وتعصب، 
أمات املواهب، وأضعف امللكات، وأحجب نور العلم عن الفقه الصحيح والدليل الفصيح، وهذا 

ابن العريب بضرره، وفداحة خطره، فما أحسصار التقليد :"قولهه إليه، وأحسن تصويره يف نب
أن يستتر ما جاء أحدهم بعلم حقروا أمره، ودفعوا يف صدره، إالّديدم، واالقتداء بغيتهم، فكلّ

فإن جاءهم بفائدة يف الدين وطريقة ...ما عنده من علوم على رسم التبعيةعنهم باملالكية، وجيعل 
ه استكبارا بوا حقّجائبه، وعيمن سلف الصاحلني، وسرد هلم الرباهني، غمزوا جوانبه، وقبحوا ع

وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا يف إمخال ذكره، وحتقري قدره، 
(2). "وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه

.تاريخ تأليف املسالك.4
مة ك يف مقده مل يذكر ذلف فيه ابن العريب كتابه املسالك، فإنال يبدو واضحا التاريخ الذي ألّ

املسالك، مثلما فعل يف مقده مل يتطرق لبيان ذلك يف أي من كتبه املعروفة، غري مة القبس، كما أن
ه ذكر يف اية كتابه هناك بعض اإلشارات اليت ميكن االستئناس ا يف هذا اجلانب، ومن بينها أنأنّ

هـ530(ه انتهى منه سنة األحكام أن(القبس سنة اثنني وثالثني ومخسمائة، ف ه ألّ، وذكر أيضا أن
ويف املسالك أحال على أغلب كتبه املعروفة كالقبس والعواصم والعارضة، وأنوار الفجر، ومسائل 

.اخلالف وغريها
ما كان يف أواخر ، وربهـ532ف بعد سنة لِّوالذي نستفيده من خالل ذلك، أنّ املسالك أُ

.تهمؤلفاه ذكر فيه جلّف باعتبار أنما ألّ
.وصف الكتاب.5

.1/330املسالك -(1)
.495-490العواصم من القواصم، ص -(2)
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د بن احلسن هو كتاب مطبوع اآلن، بفضل اهللا وتوفيقه، قام بتحقيقه كال من األستاذ حمم
ماين، وهو يف سبع جملدات، صدرت الطبعة األوىل له من دار يالسليماين وأخته عائشة بنت السل

.م2007–هـ1428الغرب سنة 
.طريقة تأليفهالكتاب وحمتوى .6

.خامتةمقدمة وشرح ويشتمل املسالك على 
مةأما املقد:ر به املؤلف أول أجزاء الكتاب، فقد افتتحها بالبسملة، واحلمد وهي ما صد

افع الذي محله على تأليف هذا الكتاب، ، مث ذكر الديب ، والصالة على النوالثناء على اهللا 
وذكروا أسبابا كثرية منهه ناظر مجاعة من الظاهرية، فعابوا عليه موطأ مالك وهزؤوا وهو أن ،–

ر يف نظرهم ذلك، فكان العزم من ابن العريب على تأليف املسالك، حىت يظهر علم تربِ–كما سبق
.قيمتهى مكانة املوطأ وتتجلّمالك، و

ومناقبه وموطئه -رمحه اهللا–يف التنبيه على معرفة فضل مالك: األوىل: مث ذكر مقدمات ثالث
.وشرفه
على نفاة القياس من الظاهرية احلزمية، وإثبات ذلك من كتاب اهللا تعاىل يف الرد:الثانيةو

. واإلمجاعوسنة رسوله 
ني املرسل من ث، وتبييف معرفة األخبار وقبول خرب الواحد العدل، ومعرفة علوم احلدي:الثالثةو
ة، والقول يف حدثنا ، واملوقوف من املرفوع، والبالغ، والكالم يف الرواية واإلجازة واملناولاملسند

.وأخربنا، هل مها واحد أم ال؟
ها مل تكن على واستعرض ابن العريب بعد هذا، موقفه من شروح املوطأ اليت سبقته، وكيف أن

.-مثلما أوضحنا سابقا–غرضه هو
ه اعتمد يف شرحه للموطأ على رواية حيي بن حيي الليثي، الذي أدخل وأوضح ابن العريب أن

إىل املغرب واألندلس، وذكر ترمجته، وأقوال علماء اجلرح والتعديل فيه، وذكر بعض رواية املوطأ 
. أوهامه، وختم ذلك بذكر وفاته

ده عن العلماء واملوأعقب ذلك، باإلشارة إىل أنشيخة العليا، من ه سيذكر يف كتابه ما قي
.بارهعا من أخمالفقه، بعد أن ذكر شيئا من فضائل مالك، ولُغة، ونوادر اللّ
.مةيباجة شرع يف تفصيل املقدمات الثالث اليت نوه ا يف صدر هذه املقدهذه الدعقبو
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لت، بدأ بعد ذلك يف الشرح، وهو املرحلة وبعد هذه املقدمة اليت جاءت على النحو الذي فص
.انية واألساس يف هذا الكتابالثّ

حيي الليثي، ومل خيالف يف ذلك إالّسار ابن العريب فيه على ترتيب املوطأ برواية حيي بن 
أحيانا، كأن يقدم كتابا على كتاب، ويؤخمه ر كتابا على آخر، أو ينقل بابا من موضعه، ويقد

تأخريه ،لترتيب، ومن أمثلة ذلكعلى أبواب كثرية، ويردفه بباب آخر لكي يكون أليق به يف ا
لكتاب كراء األرض وكتاب القراض وكتاب الفرائض عن كتاب الشفعة مع أنّ تلك الكتب 

مة يف املوطأ برواية الليثي عن كتاب الشفعةمتقد.
وأيضا قد ينقل ابن العريب بابا من موضعه يف الترتيب ويقدمه على أبواب أخرى، ويضعه بعد 

ب النهي عن الصالة بعد الصبح، وبعد العصر، على باب آخر يناسبه يف الترتيب، مثل تقدميه لبا
ه ابن يف أخر كتاب الصالة، وقد نو،اجرة، وقد كان ترتيبه يف املوطأباب النهي عن الصالة يف اهل

هذا الباب عند مجاعة الرواة للموطأ، وكانت ةهكذا ترمج: قال اإلمام أبو عمر":العريب ذا فقال
عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروا، مث يذكر النهي عن باب النهي : حقيقته أن يقال فيه

."الصالة بعد الصبح وبعد العصر
ر يف رواية حيي بن حيي، فرأينا أن نتبعه بباب النهي عن وهذا الباب مؤخ":يقول ابن العريب

(1)".الصالة باهلاجرة ليكون أليق به

ويعنون بعنوان كتاب كذا، ألبواب ه يترجم،ومن طريقة ابن العريب يف هذا الشرح أيضا، أن
كتاب احليض ألبواب : تقع حتت كتاب معني يف موطأ مالك برواية حيي بن حيي الليثي، حنو قوله

اليت تقع (3)اليت تقع حتت كتاب الطهارة يف املوطأ، وقوله كتاب اجلمعة ألبواب اجلمعة(2)احليض
، وأبواب الرهن بكتاب (4)بكتاب اهلبةحتت كتاب الصالة يف املوطأ، وعنون أيضا ألبواب اهلبة

هذه الكتب تقع حتت كتاب األقضية يف ، وكلّ(1)، وألبواب الوصايا بكتاب الوصايا(1)الرهن

.1/462املسالك -(1)
.2/252: املسالك-(2)
.2/426املصدر نفس -(3)
.6/448املصدر نفس -(4)
.6/310املصدر نفس -(1)
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. اجلزء الرابع من كتاب الوصايا
ومن طريقته أيضا، أنه ال يذكر غالبا نصل شرحه له، كما فعل يف حديث مالك يف أو

عارضة احلوذي، وإنالفصل األول، الفصل الثاين : الشرح مباشرة فيقول مثالدخل يفما ي ...
وهكذا، ويضع حتت هذه الفصول عناوين بارزة كقوله إسناد، تنبيه على مقصد، نكته بديعة، 

ه، تفريع، تتميم، إحلاق، كشف وإيضاح، فقه، تفسري، أصول الفقه، أصول الدين، إشكال وحلّ
.منها ما خيصه ويناسبه من شرح وبيانوحنو ذلك، ويضع حتت كلّ

.مصادر ابن العريب يف املسالك.7
ه يقيم صرح مؤلفاته وكتبه على قاعدة متينة من املراجع من عادة ابن العريب وأسلوبه، أن

ص، الذي يريد إضافة اجلديد، واملصادر، شأنه يف ذلك شأن العامل الناقد، والباحث املتفح
.ع والراقيدبوتصنيف املُ
إما ،وال ينبغي حلصيف يتصدى إىل تصنيف أن يعدل عن عرضني :"ما يلمح إليه يف قولهوهو 

ي وما سوى هذين الوجهني، فهو تسويد الورق، والتحلّ...ترع معىن، أو يبدع وصفا ومتناأن خي
(2)."رقحبلية الس

وحات واألطرومن هذا املنطلق، هو يطلعنا يف تصنيفه على أكرب قدر من األفكار، واآلراء
.اليت سبقته ليكون عمله أفضل

تصنيفها على النحو ة وعديدة، وميكن ريوعلى العموم مصادر ابن العريب يف املسالك كث
.د بن احلسني السليماين يف مقدمته على املسالكعلى ما كتبه األستاذ حممباالعتمادذلكوالتايل، 

:مصادر أساسية
 »نه املوطأ من معاين ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاءاإلاألمصار وعلماء األقطار فيما تضم

من املعاين أملا يف املوطّالتمهيد«و(1)،»واالختصاره باإلجيازوشرح ذلك كلّاآلثارأي والر
(1).)هـ463ت(أليب عمر بن عبد الرب القرطيب »واألسانيد

.6/472املصدر نفس -(1)
بتصرف.1/4عارضة األحوذي -(2)
قال الشيخ اإلمام احلافظ " :غالب األحيان بصيغ خمتلفة، منهاواكتفى يف » االستذكار«مل ينص املؤلف صراحة على اسم-(1)

" قال علماؤنا" :وتارة اكتفى بقوله. 2/76. 1/70: كما يف" قال الشيخ أبو عمر:"أو. 2/21: كما يف" بو عمر بن عبد الربأ
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»(2).)هـ474ت(أليب الوليد الباجي »املنتقى

»(3).)هـ238ت(لعبد امللك بن حبيب »تفسري غريب املوطأ

»ف القنازعي »تفسري املوطأ(4).)هـ413ت(أليب املطر

»(5).)هـ440ت(أليب عبد املللك  البوين »تفسري املوطأ

»ت (ال القرطيب مث البلنسي أليب احلسن علي بن خلف بن بطّ»شرح صحيح البخاري
.)هـ449
» املعلم بفوائد مسلم« هـ536ت(أليب عبد اهللا املازري(.
»هـ240ت((لعبد السالم بن سعيد التنوخي، امللقب بسحنون»املدونة.(
» هـ238ت((لعبد امللك بن حيبب السلمي»الواضحة يف السنن والفقه(
» املستخرجة من األمسعة«أو »العتبية«هـ255ت(د بن أمحد العتيبأليب عبد اهللا حمم(.)

 موعة«كتابا«هـ260ت(د بن إبراهيم بن عبدوس حملم(.
»املوازية«از حملمهـ269ت(د بن إبراهيم، املعروف باملو(.
»هـ282ت(للقاضي إمساعيل بن إسحاق »املبسوط يف الفقه(.
»هـ378ت(أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن اجلالّب »التفريع(..

. 2/467: كما يف
و . ،3/230: كما يف" قال أبو عمر: " ي ب، وقد يكتق3/578: كما يف» التمهيد« اسم كتاب و قد يصرح أحيانا ب-(1)

.7/353: ؤلف وال إىل املؤلف كما يفتارة ينقل من التمهيد بدون إشارة ال إىل امل
" يدقال أبو الول" أو"قاضي أبو الوليد الباجيال الق: "وتارة يقتصر على. 1/482: كما يف» املنتقى« يانا باسم يصرح أح-(2)
" ل علماؤناقا" أو . 3/556: كما يف" قال أشياخنا: "تفي بتارة أخرى يك، و4/15. 3/342: كما يف" قال الباجي"أو 

. 3/149.6/59:. نقل بدون أدىن إشارة، كما يفيف مواضع كثرية يو. 5/12،  3/63: كما يف
ويف الغالب . 4/90: كما يف» شرح املوطأ«: عليهتارة يطلق و. 2/27: كما يف»املوطأشرح غريب «: بيسميه و-(3)

. 4/50: كما يف" قال عبد امللك: "بيشري إليه أحيانا و. 6/219. 64، 54، 4/17: كما يف" حبيبقال ابن : "يقول
.4/61، 1/400أي إشارة دالة، كما يف أحيانا أخرى ينقل منه من غريو

.5/17: كما يف" قال علماؤنا: " يه برمبا أشار إلو. 7/8، 5/496: يل املثال، املسالكنظر على سبا-(4)
.،6/72. 584، 3/441. 2/111: ملسالكانظر على سبيل املثال ا-(5)
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» يب حممد ابن أيب زيد أل»املدونة من غريها من األمهاتالنوادر والزيادات على ما يف
).هـ386ت(القريواين 
 :»هـ422ت(للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي »اإلشراف«و»املعونة(..
»املقدمات املمهنة من األحكام الشرعيات والتحصيالت دات لبيان ما اقتضته رسوم املدو

هات مسائلها املشكالتاحملكمات ألم«هـ520ت(د ابن أمحد بن رشد أليب الوليد حمم(.
: مصادر ثانوية

املصادر اليت أكثر املؤلف من الرجوع إليها واالستمداد منها، وهذا ال ذكرنا فيما سبق أهم
ا من املصادر يعين أن ه اقتصر يف حترير جمموعه عليها، بل استطاع أن يوظف جمموعة ال بأس

الكالم على حديث مالك، وشرحه شرحا موسعا، على منهج النظر (1)األصيلة الستفاء
:من ذلك.واالستدالل، والتفقه

»(2).أليب زيد عبد الرمحن بن دينار الغافقي»كتاب املدنية

»املختصر«(3).)هـ214ت(د عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املصري أليب حمم

»كتاب ابن سحنون«(4).)هـ256ت(د بن سحنون التوخي القريواين أليب عبد اهللا حمم

»(5)).ـه258(أليب زيد عبد الرمحن بن إبراهيم القرطيب تويف عام»الثمانية

»مسائل اخلالف«د بن اجلهم املروزي، مث البغدادي، املعروف أليب بكر أمحد بن حمم
(1).)هـ329ت(بالوراق 

»كتاب احلاوي«(2).)هـ331ت(الليثي البغدادي د أليب الفرج عمر بن حمم

.سواء بالرجوع إليها مباشرة، أو بالواسطة-(1)
.5/250: انظر املسالك-(2)
ويسميه . قدماتبواسطة ابن رشد يف امل5/618:املنتقى، كما رجع إليه يفي يف ،  بواسطة الباج4/105: صدراملنفس -(3)
.، بواسطة الباجي يف املنتقى398، 238، 6/161. 4/260: ورد ذكره يف املسالك-(4)
: ا باإلشارة إىل كنيته، كما يف، بواسطة ابن رشد يف املقدمات، ويكتفي أحيان2/267: ورد ذكرها يف املسالك-(5)
7/540.

.بواسطة الباجي يف املنتقى5/208: ورد ذكره يف املسالك-(1)
.بواسطة الباجي يف املنتقى4/209: ورد ذكره يف املسالك-(2)
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»كتاب خمتصر ما ليس يف املختصر«و»كتاب الزاهي«د بن القاسم بن أليب إسحاق حمم
(1).)هـ355ت (شعبان، املعروف بابن القرطيب، املصري 

»الشرح الكبري«ري أليب بكر حمم(2).)هـ375ت(د بن عبد اهللا التميمي األ

»ّار »اخلالف بني علماء األمصارة يف مسائل عيون األدلأليب احلسن علي بن عمر بن القص
.البغدادي
»بنأمحديعلىالصغريأليباخلصالت(الصوافبابناملعروفالبصري،العبدي،دحمم

.من كبار علماء املالكية . )هـ489
:مصادر أخرى

عة من بعض املراجع اإلضافية اليت استقى منها املؤلف مادة كتابه، فقد رجع هناك مناذج منو
أليب منصور «(4)ذيب اللغة«و،)هـ170ت(للخليل بن أمحد الفراهيدي (3)»العني«إىل كتاب 
، )هـ577ت(األنباري الربكاتأليب(5)»األدباءطبقاتيفاأللباءنزهة«،و)هـ371ت(األزهري 

، )هـ328ت(أليب بكر األنباري (7)»املؤنثاملذكر و«و(6)»كلمات الناسالزاهر يف معاين «و
).هـ310ت(البن جرير الطربي (1)»جامع البيان عن تأويل القرآن«و

كتاب الزينة يف الكلمات «، و)هـ311ت(أليب إسحاق الزجاج (2)»إعرابهن ومعاين القرآ«و
على التمهيد يف الرد«، و)هـ322ت(الرازي أليب حامت أمحد بن محدان (3)»اإلسالمية العربية

.364، 2/315: ورد ذكره يف املسالك-(1)
ه رحيف ش: قال األري يعين: "قى، وأحيانا يقتصر املؤلف علىبواسطة الباجي يف املنت5/220: ورد ذكره يف املسالك-(2)

.5/325: الكبري، كما يف املسالك
.3/254: ، وبواسطة املنتقى يف2/165: بواسطة االستذكار يف، ونقل من 53، 4/28، 3/329: انظر املسالك-(3)
.2/204: نظر على سبيل املثال املسالكا(4)
.2/220: ر على سبيل املثال نفس املصدرانظ-(5)
.املازري يف العلم، من طريق309–4/308: انظر نفس املصدر-(6)
.، من طريق ابن عبد الرب يف االستذكار4/418: انظر نفس املصدر-(7)
.7/25: نفس املصدر-(1)
2/204: نفس املصدر-(2)
.3/257، 585، 5/579، 3/257: على سبيل املثال نفس املصدر انظر -(3)
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، )هـ403ت(ب بن الباقالين د بن الطيأليب بكر حمم(1)»املعتزلةامللحدة والرافضة واخلوارج و
، )هـ377ت(د بن أمحد امللطي أليب احلسني حمم(2)»البدععلى أهل األهواء ولتنبيه والردا«و
التأكيد يف «، و)هـ406ت(أليب بكر بن فورك (3)»مشكل احلديث أو تأويل األخبار املتشاة«و

السراج يف ترتيب «، و)هـ253ت(اصم خشيش بن أصرم النسائي أليب ع(4)»لزوم السنة
ايب د اخلطّسليمان محد بن حممأليب(6)»العزلة«، و)هـ474ت(أليب الوليد الباجي (5)»احلجاج

الشفا بتعريف حقوق «و،)هـ505ت(أليب حامد الغزايل »إحياء علوم الدين«، و)هـ388ت(
) هـ256ت(عبد اهللا البخاري أليب»التاريخ الكبري«، و)هـ544ت(للقاضي عياض (»املصطفى

مة أليب بكر أمحد بن أيب خيث(8)»تاريخ ابن أيب خيثمة«املعروف ب (7)»التاريخ الكبري«و
، وغريها )هـ463ت(عمر بن عبد الرب أليب(9)»االستيعاب يف أمساء األصحاب«، و)هـ279ت(

. من األسفار واألجزاء القيمة

.منھج ابن العربي في المسالك: المطلب الثاني
املسالك(به قد خطط لكتاابن العريبأنّال شك (ه، ختطيطا دقيقا، وبدل جهدا يف مجع مواد

واملراجع يف الفقه واحلديث ويئة أبوابه وفصوله ومباحثه، حيث رجع إىل العديد من املصادر 
متسلسال على نسق مالك ها، فجاء كتابه فريدا يف منطقه، دقيقا يف منهجه، غة وغريواألصول واللّ

.يف موطئه
ة ولقد اتسم منهج ابن العريب يف املسالك، بالوضوح واإلتقان، حيث وضع لشرحه خطّ

.3/333: نفس املصدر-(1)
.3/400:نفس املصدر-(2)
.457، 3/446: املسالك-(3)
.3/445:املسالك-(4)
.24، 2/12: انظر نفس املصدر-(5)
.3/399: انظر نفس املصدر-(6)
.من طريق الباجي يف املنتقى4/47: انظر املسالك-(7)
.2/388: نفس املصدر-(8)
.ستذكار، من طريق ابن عبد الرب يف اإل5/111: نفس املصدرانظر-(9)
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على تفوق يف حه نسقا واحدا، يدلّة يف مجيع األبواب اليت فسرها، فجاء شرحمكمة، اتبعها بدقّ
.التصنيف والتبويب

:ة يف مقدمة املسالك، وهي تعتمد يف عمومها على ثالثة معاملجاءت معامل تلك اخلطّ
.لتنبيه على علم مالك وفضله، وبيان مكانة املوطأ وشرفها-أ

ديث، التركيز يف الشرح على بيان ما قيده العلماء من علوم، كأصول الفقه، وعلوم احل- ب
.واستخراج النكت والفوائد

.على طعون الظاهرية يف اإلمام مالك وموطئهالرد- ت
وهو ما أكده سيبينه ويلتزم به، حىت يظهر عيانا، وتكون اإلحاطة به على وجه ابن العريب أن

(1).اليقني

ة ووضوح، دقّولقد حرص ابن العريب بالفعل على تطبيق ذلك املنهج يف ثنايا شرحه، بكلّ
-أو كتاب كذا-باب كذا-: فهو عند دراسة احلديث الباب، يترجم لذلك ويعنونه بعنوان فيقول

احلديثية اليت كما فعل مالك يف املوطأ، وقد يذكر احلديث وقد ال يذكره، ويشرع يف بيان القضايا 
حاديث ما يتصل بعلوم احلديث، وحكمه على األ، وفيه يذكر كلّ)إسناد(يضعها حتت عنوان 

هذا احلديث صحيح أو مرسل، أو موقوف أو منقطع، وحنو ذلك، مث جييب على : فيقول مثال
األحاديث املرسلة واملوقوفة واملنقطعة والبالغ، وذلك بإيرادها من طرق أخرى موصولة ومسندة 

ديث ن ما يف احله يبيعلماء احلديث، كما أنجة من الكتب املعتمدة عند، وخمرإىل رسول اهللا 
من وهم أو خطأ ويصحح ذلك، ويذكر يف بعض املواطن أحوال بعض الرواة وأنسام، كما مل 

.يفته يف كثري من األحاديث التنبيه على اختالف نسخ املوطأ يف ذلك

.تھقیمة المسالك وأھمیّ : المطلب الثالث
الذي ته، من حيث كونه شرحا على موطأ مالك بن أنستظهر قيمة املسالك وتربز أمهي ،

سالماإلف يف شرائع ل مؤلّيعترب أوفقد اشتمل على الفقه واحلديث واألصول والت ،ربية وحيد والت
.وغريها

.1/330: املسالكانظر-(1)
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رح قبل ابن العريب بشروح كثرية، فإنّ كتاب املسالك قد استدرك ولئن كان املوطأ قد ش
ابن العريب أوسع فيه القول عن علوم احلديث اليت تركها أو اون فيها ، من حيث أنّعليها وأمتّ

الباجي يف منتقاه، كما أنه جتنجه يف متهيده، فخرج ب فيه التطويل الذي درج عليه ابن عبد الرب و
غة والغريب بذلك كتابا، بسيطا وموجزا، سلسا وغزيرا، باألقوال واألصول وعلوم احلديث واللّ

وادروالنكت وغريهاوالفوائد والن.
وإن كان من سلف من األئمة املتقدمني من الفقهاء واحملدثني قد وضع فيه :"...قال ابن العريب

كتبا كثرية، وإن كانت كافية شافية، وبالغرض األقصى وافية، لكن مل يسلكوا فيها هذا الغرض 
(1)".الرفيعةكت البديعة والعلوممن أصول الفقه وعلوم احلديث، واستخراج الن

مام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب قد نبه أيضا على ذلك يف وإن كان الشيخ اإل":وقال أيضا
ه كتاب صعب على الطّالب اكتسابه، وميلّ ولكن»كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد«

القاضي أبو الوليد وقد كان اإلمام. شبع فيه من فروع املسائل وقواعد النوازلالقارئ قراءته، ومل ي
الباجي قد أشبع أيضا القول يف هذا الفننه ، وأغفل أيضا كثريا من علوم احلديث الذي تضم

(2)".»كتاب املوطأ«

ا للفقه اإلسالمي على مذهب مالك، ومرجعا حمكما ويعترب كتاب املسالك، مصدرا مهم
هده ووقته، أثناء طلبها والبحث آلراء األئمة والفقهاء، وهو ما من شأنه أن يوفر على الباحث ج

.عنها
كتاب املسالك مصدرا للكثري من الكتابات اليت جاءت بعده، فقد استفاد منه ابن كما يعد

املنهج السوي واملنهل الروي يف الطب«و، »تنوير احلوالك«:حجر يف فتحه، والسيوطي يف كتابيه
، واإلمام »ما أشكل من كتاب صحيح مسلماملفهم يف «وأبو العباس القرطيب يف كتابه ،»النبوي

حمموابن األثري يف كتابه ، »شرح موطأ مالك«رقاين يف كتابه د بن عبد الباقي الز»شر يف الن
» أوجز املسالك«وصاحب »نآاجلامع ألحكام القر«واإلمام القرطيب يف تفسريه ، »الطبقات العشر

.سكما أوضحنا ذلك يف حديثنا عن كتابه القب...وغريه

.330–1/329املسالك-(1)
.نفس املكان-(2)
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وال يضري هذه القيمة، وه ال يسلم أحد من املآخذ، رود بعض املآخذ على هذا الكتاب، فإن
كما ال يسلم من اخلطأ والنسيان والعجز والتقصري إنسان، ومن تلك املآخذ كثرة اإلحاالت اليت 

وأنّحييلها ابن العريب على مصنفاته، وهو ما جيعل الباحث جيد صعوبة يف الوصول إليها، خصوصا 
.معظم كتبه مفقود، أو خمطوط وغري معروف
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:الــباب الــثاني

.منھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث القبول والرد

:ثالثة فصولویتضمن

:الفصل األول

.الحدیث المقبول عند ابن العربي

: الفصل الثاني
.الحدیث المردود عند ابن العربي

:الفصل الثالث

.منھج ابن العربي في التصحیح والتضعیفتطبیقات
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:األولالفـــصل 
.الحــدیث المقــبول عند ابن العــربي

:ویتضمن

.المــتواتر واآلحاد: المبحث األول
:ویشتمل على

.صلة ھذا المبحث بعلوم الحدیث: المطلب األول
.المتواتر: المطلب الثاني

.اآلحاد: المطلب الثالث

.الحــدیث الصحیح: المبحث الثاني
:ویشتمل على

.الصحیحتعریف: المطلب األول
.مراتب الصحیح عند ابن العربي: المطلب الثاني
.معاییر التصحیح عند ابن العربي: المطلب الثالث

.الحــدیث الحسن: المبـحث الثالث
:ویشتمل على

.تعریف الحسن: المطلب األول
.تاریخ ھذا المصطلح: المطلب الثاني

.االحتجاج بالحدیث الحسن: المطلب الثالث
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.تمھید
كان أئمة النقد املتقد(1)صحيح وضعيف: مون احلديث إىل قسمنيمون يقسفالص ،حيح حمتج

.به والضعيف ما مل يبلغ مرتبة االحتجاج
وعلى الروتعريفه له مبا يوقعه بني »احلسن«رمذي يف جامعه ملصطلح غم من استخدام الت

شهر يف استعمال العلماء، إىل أن جاء احلافظ هو األقسيم الثنائي ظلّالتأنّهاتني املرتبتني؛ إالّ
(2)."اعلموا أنّ احلديث عند أهله على ثالثة أقسام":فقال) هـ388ت(اخلطايب 

(3)."ومل أر من سبق اخلطايب إىل تقسيمه ذلك:"قال احلافظ العراقي

.صحيح مقبول وكل ضعيف مردود؟كلّلكن هل معىن هذا أنّ
قني إىل أنّ احلسن داخل يف قسم الضعيف، فيكون طائفة من احملقّا اختلف فيه، فذهبت هذا مم

(4).من الضعيف ما هو مقبول عندهم

وخروجا ،(5)وذهب آخرون إىل أنّ احلسن من أنواع الصحيح، فيكون كل ضعيف مردود
من اخلالف بني املتقدمني واملتأخرين يف تقسيم احلديث، ومن اخلالف يف حتديد ما يندرج حتت 

.مردودمقبول وديث عند املتقدمني، كان تقسيم احلديث إىلقسمي احل
أشار و»شرح النخبة«قسيم شامل ملا أرادوه مجيعا، ولذا اختاره احلافظ ابن حجر يف فهذا الت

ح وهو الذي مل يترج:"واملردود".وهو ما جيب العمل به عند اجلمهور:"املقبول: إىل معناها قائال
".صدق املخرب به

اقل، قوله بوجوب العمل باملقبول بوجود أصل صفة القبول فيه، وهو ثبوت صدق النل وعلّ
اقل، وهو ثبوت كذب النا املردود ففيه أصل صفة الردأم. ن ثبوت صدق اخلربفيغلب على الظّ
تلحقه بأحد القسمني، ةحث عن قريناقل، بفإن مل يثبت كذب الن. ن كذب اخلربفيغلب على الظّ

و ابن ) 1/196(وابن سيد الناس يف شرح الترمذي ) 1/157(اإلرشاد اخلليلي يف : قرر ذلك مجاعة من العلماء منهم-(1)
).1/385(وابن حجر يف النكت ) 18/149(تيمية يف الفتاوى 

).1/11(معامل السنن -(2)
).24ص(التقييد واالتضاح -(3)
مث ابن رجب يف شرح ) 1/25(يف إعالم املوقعني وتبعه ابن القيم) 18/249(إىل ذلك ابن تيمية يف الفتاوى وممن ذهب-(4)

).1/403(، وابن حجر يف النكت )203ص(العلل 
).1/196(وابن سيد الناس يف شرح الترمذي ) 7/339(ن ذهب إىل ذلك الذهيب يف السري ومم-(5)
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، بل لكونه مل توجد وإذا توقف عن العمل به صار كاملردود، ال لثبوت صفة الرد. توقف فيهفيوإالّ
(1)."فيه صفة توجب القبول

).بتصرف–14ص (نزهة النظر شرح خنبة الفكر - (1)
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.ادــــــــواتر واآلحـالمت: المبحث األول

.صلة ھذا المبحث بعلوم الحدیث: المطلب األول
باب السنة، حيث ستفتح به عادة أهل األصول حبث، يهذا املبحث أصويلّاألصل أنّ

قسم منها، وحكم العمل متواتر وآحاد، ويتكلمون عن إفادة كلّ: يقسمون األخبار إىل قسمني
هـ463ت(من خالل اخلطيب البغدادي ا أهل احلديث، فلم يعرف ذلك عندهم إالّبه، أم(ه ، فإن

أوفات، وبدا ذلك ل من تناول ذلك يف كفايته، مثّ سرى األمر من بعده إىل العديد من املصن
.واضحا يف مصنفات املصطلح

عن هذا التقسيم وأحكامه أنّ ذلك رأي أهل حتدثومل يذكر اخلطيب البغدادي عندما 
ابن الصالح يف مقدمته حيث أيضاهاحلديث، واكتفى بنسبته ألهل األصول، وهو ما أشار إلي

وأهل احلديث ال يذكرونه بامسه . ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله:"قال
ه اتبع قد ذكره، ففي كالمه ما يشعر بأن) احلافظ اخلطيب(املشعر مبعناه اخلاص، وإن كان اخلاص

(1)."ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم وال يكاد يوجد يف روايامفيه غري أهل احلديث، ولعلّ

الذي جاء عند األصوليني، لكنومقصود ابن الصالح أنّ أهل احلديث مل يتناولوه بالتفصيل
ومل يتواتر كذا، وهو ما أشار إليه ،ذلك معروفا يف كالمهم فيقولون تواتر عن رسول اهللا كذا

وقد :"ابن الصالح بقولهعلىمن اعترض يف رده على )هـ806ت(احلافظ زين الدين العراقي 
حزم، وابن عبد الرب، وغريهم من بند أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو حمم: اعترض عليه بأنه قد ذكره

.أهل احلديث
املشعر مبعناه اخلاص وهؤالء وأجاب عنه بأن ما نفى عن أهل احلديث ذكره بامسه اخلاصه إن

املذكرون مل يقع يف كالمهم التعبري عنه مبا فسما وقع يف كالمهم أنه تواتر عنه ره به األصوليون وإن
 ين متواتر كقول أنّ احلديث الفالكذا وكذا أوعلى اخلفّبن عبد الرب يف حديث املسحه ني إن

(2)."واتر االشتهار ال املعىن الذي فسره به األصوليونوقد يريدون بالت. استفاض وتواتر

قد ذكره احلاكم وكتابه مشحون : ال يقال":)هـ805(ويف هذا املعىن قال أيضا اإلمام البلقيين

.249مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح ص -(1)
.نفس املكان-(2)



232.احلديث املقبول عند ابن العريب: وللفصل األا

النقل عنهما، رط املذكور إن صحليس ما ذكراه على الش: ا نقولألن.ىبه، وابن حزم يف احمللّ
ا، وإن كان اإلسناد بالت حديث يعسر فيه ولكن قد يوجد معىن التواتر يف األمور املقطوع

(1)."ذلك

املتواتر املعروف يف الفقه وأصوله، وال –أي من املشهور–ومنه:"وقال احلافظ السيوطي
وإن وقع يف كالم اخلطيب، ففي كالمه ما ثون، بامسيذكره احملد ،املشعر مبعناه اخلاص ه اخلاص

(2)."يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث

كنوع من أنواع ) معرفة علوم احلديث(احلاكم رمحه اهللا مل يذكره يف وميكن القول أيضا أنّ
منّا كان يرد يف كالمه لفظ ، وإعلوم احلديث، ومل يذكره باملعىن املتعارف عليه عند األصوليني

غوي للكلمة، كما أنه يبعد التعقيب على ابن الصالح بابن واشتقاقاا حسب املعىن اللّ) املتواتر(
ابن الصالح مل يذكر كالمها من علماء القرن اخلامس، مثّ إنّجزم وابن عبد الرب، وذلك ألنّ

.ثنيه من مصطلحات سلف احملدنأعلى ) ملتواترا(
قسيم يف علوم ل من ذكر هذا التاخلطيب أوعلى أنّكان ابن الصالح، قد نصولئن 

وأهل احلديث ال يذكرونه بامسه :"تبع اخلطيب رمحه اهللا، فقد قاله رغم ذلك اأناحلديث، إالّ
أهل احلديث وإن مل يذكروا لفظ املتواتر حبدوهو كالم يشعر بأنّ". اخلاص املشعر مبعناه اخلاص

.فظ معروف عندهمتقسيم اخلرب عندهم معترب على أساسه، واعتبار معىن اللّأنّذاته، إالّ
عبري عن إليه، كونه اضطرب يف التواومن دالئل تأثر ابن الصالح بأهل األصول فيما ذهب

على احترامه واعترافه ذا التقسيم وجود مثال للمتواتر بشروطه عند أهل األصول، مما يدلّ
ولعلّ ذلك لكونه ال تشمله :"هل احلديث وفنهم، ويف هذا يقول، وإن خرج عن صناعة أللخرب

يما يروى من ومن سئل عن إبراز مثال لذلك ف:"وقال."صناعتهم وال يكاد يوجد يف روايام
ذلك بسبيل، وإن نقله ليس من ) إمنا األعمال بالنيات(وحديث :"وقال أيضا."احلديث أعياه تطلبه

. ذلك طرأ عليه يف وسط إسناده، ومل يوجد يف أوائله على ما سبق ذكرهعدد التواتر وزيادة؛ ألنّ
ه نقله من نراه مثاال لذلك، فإن)ارا فليتبوأ مقعده يف النمتعمدمن كذب علي(: نعم حديث

.453حماسن االصطالح ص -(1)
.271انظر ص-(2)
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أبو بكر البزار (وذكر .، مروي عن مجاعة منهم»الصحيحني«، وهو يف العدد اجلمالصحابة 
وذكر . ، حنو من أربعني رجال من الصحابةه رواه عن رسول اهللا أن»مسنده«يف ) احلافظ اجلليل
. ةحابة، وفيهم العشرة املشهود هلم باجلنون نفسا من الصاثنان وسته رواه عنه أن: بعض احلفاظ

نيا حديث اجتمع على روايته العشرة غريه، وال يعرف حديث يروى عن أكثر وليس يف الد:قال
حابة عن رسول اهللا من ستني نفسا من الصّم بعض : قلت. هذا احلديث الواحد، إال وبلغ

مل يزل عدد رواته يف ازدياد مثّ. أهل احلديث أكثر من هذا العدد، ويف بعض ذلك عدد التواتر
(1).وايل واالستمرار، واهللا أعلمرا، على التم جوهلّ

ومنه املتواتر املعروف يف الفقه وأصوله، وال يكاد يذكره :"هذا املعىن قال اإلمام النوويويف
م، وهو ما نقله من حيصل العلم بصدقهم ضرورة عن احملدثون، وهو قليل ال يكاد يوجد يف روايا

(2)."له إىل أخرهمثلهم من أو

ه على هذه ، ألن»يعين النخبة«ما أمت شروط املتواتر يف األصل وإن:"احلافظ ابن حجروقال
ة احلديث أو ضعفه، ليعمل بحث فيه عن صحإذ علم اإلسناد ي. الكيفية ليس من مباحث اإلسناد
جال وصيغ األداء، واملتواتر ال يبحث عن رجاله، بل جيب العمل به أو يترك من حيث صفات الر

(3)."من غري حبثبه 

ه ال يبحث عن رجاله، لكونه ال دخل ، فإنوليس من مباحث هذا الفن:"وقال السخاوي
(4)."لصفات املخربين فيه

واملتواتر ليس من مباحث علم :"حيث قال–رمحه اهللا–عالمة طاهر اجلزائريوهذا هو رأي ال
من حيث صفات رواته وصيغ علم اإلسناد يبحث فيه عن صحة احلديث أو ضعفه، اإلسناد؛ ألنّ

خرب : قد قسم علماء الكالم واألصول اخلرب إىل قسمني:"أيضاقالو. (5)"أدائهم ليعمل به أو يترك

.وما بعدها249مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح ص -(1)
.58التقريب يف علوم احلديث ص -(2)
.60نزهة النظر ص -(3)
.4/14: فتح املغيث-(4)
.489–1/139: توجيه النظر-(5)
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.علماء الكالم واألصول دون غريهميرجع لقسيم مصدر التأنّوهنا يذكر. (1)"متواتر، وخرب آحاد
هو من مباحث أهل ) املتواتراخلرب(ومبحث :"األستاذ أبو غدة فقالق على هذه العبارة علّ

الفقه وأصوله، وليس من مباحث أهل احلديث، وال تشمله صناعتهم، كما قال األمام ابن الصالح 
يف كتابه، وهو يف مصطلح -يعين اجلزائري-يف مقدمته، وإنما تعرض له املؤلف رمحه اهللا هنا

ارسني يف زماننا هذا مل يدرسوا احلديث، تتميما للمعرفة، وأحسن بذلك وأفاد، إذ كثري من الد
أصول الفقه ومل يقفوا فيه على مباحث األصوليني للخرب املتواتر، ولو درسوه ال يقفون فيه على 
هذا املبحث مستوعبا جمودا كما جاء به املؤلف رمحه اهللا، حىت صلح أن يكون رسالة نفسية 

(2)."مستقلة يف هذا املوضوع

وطرح هذا املوضوع ضمن أنواع علوم :"محزة املليباري يف قولهتور د هذا الرأي الدككما أكّ
احلديث مل يكن مألوفا لدى نقاد احلديث، وإنما بدأ يظهر فيها منذ أن ألف اخلطيب البغدادي 

، حيث تطرق فيه إىل تقسيم اخلرب إىل متواتر »الكفاية يف علم الرواية«رمحه اهللا كتابه املشهور 
(3).قني وظن، وتبعه يف ذلك الالحقونمنها من يكلّوآحاد، مع بيان ما يفيده

أما احلافظ ابن العريب فإنه مل يشر هلذه النقطة بالتحديد، لكنق لتفصيالت املوضوع يف ه تطر
صول، كما جاءت إشاراته واضحة لذلك كتابه احملصول يف أصول الفقه مقتديا يف ذلك بأهل األ

ك والقبس وأيضا يف غريها كاألحكام والقواصم، يف مناسبات يف كتبه احلديثية كالعارضة واملسال
.كثرية

اخلرب قسيم الثنائي لألخبار مبعىن أنّثني يذهبون إىل التمجهور احملدوجتدر اإلشارة هنا، أنّ
عندهم إما آحادا متواتر وإم.

كما هو ثالثة أقسامعترب اخلرب ففي األول ييف هذه املسألة، فقد وجدنا له رأيني ا ابن العريب أم
واألخبار على ثالثة أقسام، متواتر وهو قليل بل ":عبارته حيث يقولوهو ما تؤكّده، رأي احلنفية

)1(".عزيز، ومستفيض وهو كثري، وآحاد وهو مجلة أخبار الشرع

.1/108نفس املصدر-(1)
.107نفس املصدر ص-(2)
.76علوم احلديث يف ضوء تطبيقات احملدثني النقاد ص : نظرا-(3)
.350–1/349، واملسالك 2/311العواصم : نظرا-(1)
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:ة على ذلكأيضا الدالّهومن أقوال
م على مجيع مذهب مالك مقدفإنّ، دامليام، وقل كاألذان، والصمسألة طريقها النكلّ":قوله
مقدم على ما نقلما نقل مستفيضا أو متواترا فهو فإنّ...تعويال على عمل أهل املدينةاملذاهب
.وهذا نفهم منه أنّ املستفيظ غري املتواتر واآلحاد(1)".آحادهم

ه قال مسعتا حديث عروة فصحيح، كان أكثر من خرب الواحد ففي البخاري أنأم":وقال
احلي(2)".ثون فخرج من خرب الواحد إىل االستفاضةيتحد

ويف موضع آخر ينص على أنّ اخلرب قسمان فقط كما هو رأي اجلمهور مثلما هو احلال يف 
ولعلّ ذلك مرده (3).متواتر وخرب واحد: وهو على قسمني أيضا:عبارته يف احملصول حيث يقول

.لتغري يف موقفه

.المتواتر: المطلب الثاني
.تعريفال.1
:لغة-أ

واتر وتر التاء األوىل مبدلة من الواو، كتاء تقوى، والت: اسم فاعل من التواتر، أصلها: املتواتر
تواتر القوم أو تواتر القطا على املاء، إذا جاؤوا واحدا بعد واحد بينهما فترة : تابع، يقالالت

(4).زمنية

(6).أي واحدا بعد واحد بينهما فترة)5()( * + , -(:ومنه قوله تعاىل

(1).تابع سواء كان بينهما فترة أم الواتر التالت: وقيل

.1/259العارضة -(1)
.3/230: نفس املصدر(2)-
. 113احملصول، ص: ابن العريب(3)-

.5/275، ولسان العرب 3/596تاج العروس -(4)
.من سورة املؤمنون44من اآلية -(5)
.708خمتار الصحاح، ص -(6)
".تقدما"تاج العروس، ولسان العرب -(1)
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جميء املخربين به واحدا بعد واحد من غري اتصال: اخلربوتواتر.
:اصطالحا-ب

فقة يف املعىن، ومن ذلكاختلفت عبارات األصوليون يف تعريف املتواتر، وإن كانت مت:
فه ابن عر(1)."خرب مجاعة مفيد بنفسه العلم بصدقه:"هاحلاجب بأن

عة عبارة عن خرب مجاعة مفيد بنفسه أنّ املتواتر يف اصطالح املتشرواحلق:"وقال اإلمام اآلمدي
(2)."العلم مبخربه

ا من خرب الواحد، وبكونه مفيدا بنفسه العلم ده بكونه خرب مجاعة، احترازمنهما قيوكلّ
بالقرائن، أو خرب مجاعة ال يفيد العلم بنفسه، وإمنّا أفاد العلم بغري نفسه كاخلرب احملتفاحترازا من 

.بغري القرائن، كالعلم مبخربه ضرورة أو نظرا
خرب بلغت رواته يف الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على :"هفه البيضاوي أيضا بأنعرو

(3)."الكذب

د عليها ما خلت عن قيد كون اخلرب عن أمر حمسوس، فريِها رك هذه التعريفات يف أنتوتش
كان متواترا بالنظريات، وما كان كذلك ال يفيد العلم، ألنّ اجلمدم العامل، الغفري إذا أخربوا عن ق

خرج ما كان متواترا بالنظرياتفإنّ خربهم قد ال يفيد العلم، وقد يقال بأنّ قيدهم بإفادته للعلم ي.
(4)."خرب أقوام عن أمر حمس، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة:"ه بأنوعرفه القرايف

احترازا عن وهنا قي ،ده بكونه خرب أقوام احترازا من خرب الواحد، وبكونه عن أمر حمس
اجلمع العظيم إذا أخربوا عن حدوث العامل أو غري ذلك، فإنّظريات، فإنّالنحصل خربهم ال ي

د إمساعيل، نشر مكتبة الكليات خمتصر املنتهى األصويل، مراجعة وتصحيح شعبان حمم): هـ646ت(ابن احلاجب املالكي -(1)
.2/51م، 1973/ هـ 1393. األزهرية

اإلحكام يف أصول األحكام، مؤسسة احلليب وشركائه للنشر والتوزيع، دار : سيف الدين أيب احلسن علي بن علي اآلمدي-(2)
.2/15م، 1967/ هـ 1387للطباعة، االحتاد

ة مطبع–شرح البدخشي اية السول شرح منهاج الوصول إىل علم األصول ومعه ): هـ772ت(مجال الدين األسنوي -(3)
.2/214حممد علي صبيح وأوالده مبصر، 

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، حقق طه عبد : شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف-(4)
م، 1973/ هـ 1393: 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الرؤوف سعيد، منشورات مكتبية الكليات األزهرية

.349ص 
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ده باستحالة تواطؤهم على الكذب، وقي. ما يدرك بإحدى احلواس اخلمسسعين باحملنوالعلم،
، كما ال عقليالعلم املتواتر عادياحتراز من العقل ألنّ) عادة: (رازا عن أخبار اآلحاد، وبقولهاحت
.العقل جيوز الكذب على كل عدد وإن عظمأنّ

أمم يف ذلك ا تعريف املتواتر عند احملدتكاد تكون متطابقةثني، فعبار.
املشعر مبعناه اخلاص، وإن كان أهل احلديث ال يذكرونه بامسه اخلاصإنّ":يقول ابن الصالح

ه اتبع فيه أهل احلديث، ولعل ذلك لكونه ال قد ذكره، ففي كالمه ما يشعر بأن) احلافظ اخلطيب(
م، فإني ينقله من حيصل العلم ه عبارة عن اخلرب الذتشمله صناعتهم وال يكاد يوجد يف روايا

بصدقه ضرورة والبد يف إسناده استمرار هذا الشرط يف روه حممول ، فلعلّ(1)له إىل منتهاهاته من أو
مل يفصلوا فيه فق مع تعريف أهل األصول وإنتأخرين يعرفونه مبا يتاملعلى القدماء منهم، ألنّ 

.القول مثل أهل األصول
ا اخلرب فأم":للمتواتر فهو قوله-رمحه اهللا–تعريف اخلطيبإليه ابن الصالح من وما أشار 

اتفاق املتواتر، فهو ما خيرب به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدم مبستقر العادة، أنّ
ما ر، وإنواطؤ منهم يف مقدار الوقت الذي انتشر اخلرب عنهم فيه متعذِّالتالكذب منهم حمال، وأنّ

اعية أسباب القهر والغلبة واألمور الدال جيوز دخول اللبس والشبهة يف مثله، وأنّأخربوا عنه حىت
إىل الكذب منتفية عنهم، فمىت تواتر اخلرب عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه، وأوجب وقوع 

(2)".العلم ضرورة

املتواتر هو اخلرب الذي مجع أربعة شروط، وهي":فه ابن حجر بقولهكما عر:
.ري أحالت العادة تواطؤهم، وتوافقهم على الكذبعدد كث-
.رووا ذلك عن مثلهم من االبتداء إىل االنتهاء-
.وكان مستند انتهاءهم احلس-
(1)".نضاف إىل ذلك أن يصحب خربهم إفادة العلم لسامعهاو-

.249مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح ص -(1)
.50الكفاية يف علم الرواية ص -(2)
.03نزهة النظر ص -(1)
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ة ليس من مباحث ه على هذه الكيفيمت شروط املتواتر يف األصل، ألنما أُوإن":مث قال-
ة احلديث وضعفه، ليعمل به أو يترك من حيث بحث فيه عن صحاإلسناد، إذ علم اإلسناد يعلم 

(1)".داء، واملتواتر ال يبحث عن رجاله، بل العمل به من غري حبثجال وصيغ األصفات الر.
وقد عريوطي يف ألفيته بقولهفه الس:

جيب                  إحالة اجتماعهم على الكذبوما رواه عدد جم.
(2)................فاملتواتر 

وبالنخرب جاء على لسان مجاعة يستحيل عليهم هو كلّ":فه بقولهسبة البن العريب فقد عر
الت3(".عمد للكذب وال خالف يف ذلك فال معىن لإلطناب فيهواطؤ والت(

جيد فرقا بينها، وهو ما يؤكد التوافق الذي ذكرته سابقا مبا يف اظر يف هذه التعريفات الوالن
.ذلك ابن العريب
املتواتر ما يقع العلم بعقبه ضرورة، وما مل يقع العلم بعقبه فليس مبتواتر وقال ":وقال أيضا
4(.التواتر ما علم خربه ضرورةثني إنّمجاعة من احملد(

.نفس املكان-(1)
.44شرح ألفية السيوطي ص : أمحد شاكر-(2)
.113صاحملصول نظرا-(3)
.1/349املسالك -(4)
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.املتواتر يف الكتاب والسنة.2
ة فقد تباينت فيها أقوال أهل العلم، ا السنالقرآن مل يثبت إال بالتواتر، أميف أنّال خالف 

نادر، وما ثبت ه قليل وأصال، ومنهم من رأى أناملتواتر فيها ال وجود له فمنهم من ذهب إىل أنّ
معنويا على األرجحمن ذلك يعد.

ا، فذهب اثني من اعتمد تلك األقوال وتأثّومن احملد بن حبان واحلازمي إىل أنّ احلديث ر
ووي قليل الوجود نادر املثال حىت ال يكاد املتواتر غري موجود أصال، واعتربه ابن الصالح والن

(1).وايات، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من احلديث أعياه تطلبهيوجد يف الر

والتثني، وهو حقيق أنّ ذلك على خالف ما اشتهر عن مجهور احملدنه احلافظ ابن حجر ما بي
عاه غريه من العدم ممنوع، ألنّ ذلك نشأ ما ادعاه ابن الصالح من عزة املتواتر وكذا ما اد:"يف قوله

جال وصفام املقتضية إلبعاد العادة أن يتواطؤا على رق وأقوال الرعن قلّة االطالع على كثرة الطّ
."الكذب أو حيصل منهم اتفاقا

ومن أحسن ما يقرر به كون املتواتر موجودا وجود كثرة يف األحاديث، أنّ ":يضاوقال أ
الكتب املشهورة املتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا املقطوع عندهم بصحة نسبتها إىل مؤلفيها، 
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد

)2(."املشهورة كثريومثل ذلك يف الكتب ...بصحته إىل قائله،العلم اليقيين

قد ألفت يف هذا النوع كتابا مل أسبق ":وهو ما أكّد عليه أيضا اإلمام السيوطي يف هذا السياق
حديث ، مرتبا على أبواب، أوردت فيه كلّ»األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة«: إىل مثله مسيته

، اقتصرت فيه على »قطف األزهار«: طرقه، مث خلصته يف جزء لطيف مسيتهو. بأسانيد من خرجه
من حديث احلوض:وأوردت فيه أحاديث كثرية، منهاطريق ملن أخرجها من األئمة،عزو كلّ

مخسني صحابيا، وحديث املسح على اخلفني من رواية سبعني صحابيا، وحديث رفع رواية نيف و
(3)."سنياليدين يف الصالة من رواية حنو مخ

إنّ الكتاب ال : قال بعض علماء األصول:"-رمحه اهللا-قال طاهر اجلزائريويف هذا املعىن

.250ابن الصالح مع التقيد واإليضاح صمقدمة -(1)
.2/179يف تدريب الراوي عبارة ابن حجر: نظرا-(2)
.2/179تدريب الراوي :انظر السيوطي -(3)
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يثبت إال بالتواتر، وأموة ا السنواتر واآلحاد، لكاإلمجاع فيثبتان بالتح املتواتر فيهما قليل، بل املرج
ه ليس يف السنومن أطلق فكالمه حممول على إرادة . فظة متواتر إال املتواتر يف املعىن دون اللّأن

متحقق يف أصول الشرائع كالصلوات : وقال بعضهم. ذلك، وليس يف اإلمجاع أيضا متواتر
ا، والزكاة، واحلجومرجع تواترها يف احلقيقة إىل املعىن دون . ، حتققا كثريااخلمس، وعدد ركعا

خمصوصة، لعدم اتفاق الطرفني والوسط ة املنقولة بألفاظقه يف األحاديث اخلاصحتقّفظ، ويقلّاللّ
ة على شجاعة علي، فيها، وإن كان مدلول كثري منها متواترا يف بعض املوارد، فهي كاألخبار الدالّ

(1)."وكرم حامت، ونظائرها

م ما توهه رباملبتدى، فإناإليهام يف العبارات ما قد يضرووقد وقع هنا من اإلام:"وقال أيضا
ه ليس يف أنفظ، أو من جهة املعىن كثري، ما تواتر منها سواء كان من جهة اللّة متواتر، مع أنّالسن

ضني لضبط السنيعسر إحصاؤه، غري أنّ األئمة املتعره ليس من مباحثهمة، مل يتعرضوا له؛ ألن .
واخلالف املذكور إنفرط ة، وهلا أسانيد شىت اتفقت هلا، لما وقع يف أحاديث ذكرت يف كتب السن

فاملتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد احملدثني، فضال عن أسانيد، وذلك أنّ العناية ا، وإالّ
ما حيرص عليه يف أخبار اآلحاد ملا يعرض فيها من الشكاإلسناد إن .دت فيها قلنا، فارجع وإذا ترد

األمور املتواترة، اليت ال حتصى نته من تيقّملا علمته وإىل نفسك وانظر هل ميكنك أن تورد إسنادا
ه قد يكون من شدة الظهور ما ذكرنا ذلك مع ظهوره، ألنكانت قريبة العهد بك، وإنلوو

(2)."اخلفاء

ووي يف اعتبار وإذا ما انتقلنا إىل ابن العريب وجدنا رأيه ال خيتلف عن رأي ابن الصالح والن
منها املتواتر : واألخبار على ثالثة أقسام":اء فيهااملتواتر قليل الوجود، وعبارته املوضحة لذلك ج

.وبناء على ذلك يناقش مذهبه مبا نوقش به رأي ابن الصالح كما سبق.)3("وهو قليل جدا

.136–1/135: توجيه النظر-(1)
.1/137: املصدرنفس -(2)
.311العواصم، ص: نظرا-(3)
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.حكم املتواتر.3
لقد قرالثبوت يفيد العلم اليقيين ر مجهور العلماء من احملد ثني وأهل األصول أنّ املتواتر قطعي

طر اإلنسان إليه على وجه ال ميكنه روري الذي يضللتكذيب، وقالوا هو الضالذي ال جمال فيه
ة يف ذلك أنظر كالصبيان املراهقني، دفعه، واحلجه لو كان نظريا ملا حصل ملن ال يكون من أهل الن
ا إىل علوم، أو ظنون، وليس وكثري من العوام، إذ الن ظر ترتيب أمور معلومة، أو مظنونة ليتوصل

الصبيان، وال العوام أهلية لذلك، فلو كان نظريا ملا حصل هلم العلم به، فلما حصل هلم به العلم يف
(1).ه غري نظريعلمنا أن

ظري أنّ الضروري يفيد العلم بال استدالل، وهو حيصل لكلّوالفرق بني العلم الضروري والن
ملن كانت له ه ال حيصل إالّنإ، ولذلك فمع االستداللسامع، بينما ال حيصل العلم يف النظري إالّ

)2(.أهلية البحث والنظر

اتفق اجلمهور من : وقال أيضا. على أنّ خرب التواتر يفيد العلم مبخربهفق الكلّات:"قال اآلمدي
(3)."واتر ضروريالفقهاء واملتكلمني من األشاعرة واملعتزلة على أنّ العلم احلاصل عن خرب الت

طر روري، وهو الذي يضاخلرب املتواتر يفيد العلم الضواملعتمد أنّ:"احلافظ ابن احلجروقال
.(4)."اإلنسان إليه حبيث ال ميكنه دفعه

واملتواتر صحيح قطعا، فيجب األخذ به :"هذا الرأي يف قوله- رمحه اهللا-د اجلزائريوقد أكّ
(5)."ف، وهو يفيد العلم بطريق اليقنيمن غري توقّ

حيح الذي عليه مجهور واملعتمد بل الص:"كنويث عبد احلي اللّل احملدذا املعىن يقوويف ه
ثني، هو أنّاألصوليني واحملدوجواز ترتيب .االستداللمالعلم احلاصل به ضروري ال حيتاج إىل جتش

له املقدمات ال ينايف ذلك، كما يف بعض البديهيات، وذلك ألنّ العلم باملتواتر حاصل ملن ليست 

.بتصرف2/15: األحكام: اآلمدي-(1)
.9الفكر، حتقيق نور الدين عتر صنزهة النظر شرح خنبة : ابن حجر-(2)
.2/22: املصدر السابق: اآلمدي-(3)
.9، صاملصدر السابق: ابن حجر-(4)
.1/489: توجيه النظر-(5)
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ظر كالعامأهلية النهولي، إذ الن(1)."ظر مالحظة املعقول لتحصيل ا

املتواتر يفيد العلم اليقيين الذي ال يتطرق إليه ":د األمني الشنقطي يف مذكّرتهحممقال العالمة و
(2)."من غري حاجة إىل شيء زائد على نفس اخلرب املتواترذالشك

ة املتواتر للعلم إفادة نظرية وليست ضرورية كما يقول إفادذهب بعضهم إىل أنّباملقابلو
ة أنّمجهور العلماء، حبجهذا األمر أخرب أن يعلم أنّاألوىل. له من العلم مبقدمتني قبلهالعلم البد

ما أخرب به عدد على تلك الصفة أن يعلم أنّالثانية به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة و
هذا اخلرب يقنيمن ذلك أنّيقينا فينتج فهو حق .

: وقال الكعيب، وأبو احلسني البصري يف املعتزلة والدقاق من أصحاب الشافعي:"قال اآلمدي
(3)."ه نظريأن

منية يف إفادته العلم زاعمني حصر العلم يف احلواسخالفت الس":وقال األمني الشنقيطي أيضا
بضم السني وفتح امليم فرقة هندية من عبدة األصنام نيةممبحسوس فقط، والسفال يقني عندهم إالّ

دهريون قائلون بالتى مسن أو بلد ناسخ ينكرون وقوع العلم بغري احملسوس منسوبون إىل صنم يسم
الواحد نصف االثنني عاقل يف اليقني بأنّوهذا املذهب ال شك يف بطالنه يشك»مسونات«يسمى 

(4)."ك من األحكام العقليةأكرب من اجلزء وحنو ذلوأنّ الكلّ

ولقد اعتمد هؤالء املنكرون إلفادة املتواتر علم اليقني على عدحقيق لعدم ة شبه، ترجع عند الت
للمنكرين إلفادة املتواتر علم :"-رمحه اهللا–استيفاء اخلرب يف أصله لشروط التواتر،كما قال اجلزائري

ال ميكن تواطؤهم على الكذب، بأمر كحياة زيد، ه جيوز أن خيربنا مجاعة أن: منهااليقني شبه، 
وخيربنا مجاعة أخرى مثلهم بنقيض خربهم كموت زيد، فلو أفاد التواتر علم اليقني للزم حصول 

وأجاب اجلمهور بأنّ.قيضني وهو حمالالعلم بالنأن يكون أحد اخلربين غري هذا غري ممكن، وال بد
واترمستوف لشروط الت.

ا من الفرق اليت ال حيصى عددها خترب بأمور وهي جازمة، وغريها ينكرها، كثريأنّ: منهاو

.39ص ،ظفر األماين: اإلمام اللكنوي-(1)
.99دون تاريخ، ص –اجلزائر –مذكرة أصول الفقه، طبعة الدار السلفية : حممد األمني الشنقيطي-(2)
.222، صاألحكام: اآلمدي-(3)
.وما بعدها99مذكرة أصول الفقه ص-(4)
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صارى جيزمون بوقوعه، واملسلمون ينكرون ذلك الناليهود ونّإ، فومن ذلك صلب املسيح 
.وينسبون هلم الوهم

ن تبيهقني، بل ألناملتواتر ال يفيد اليموا ذلك، ال العتقادهم أنّاملسلمني مل يسلِّواجلواب أنّ
(1)".ط الالزمة يف التواترذلك اخلرب مل يستوف الشروهلم أنّ

.اآلحاد: المطلب الثالث
.تعريف اآلحاد.1
:لغة-أ

ما نطقت العرب فيه بالواو على اآلحاد مجع أحد ومهزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد ورب
.األصل

:ومنه قول نابغة دبيان
هار بناقد زال النرحلي وكأنّ

(2).بذي اجلليل على مستأنس وحد

الراوي له واحد فقط، ال اثنان ه جرب واحد، وأنّغة أنوحقيقة إضافة الواحد إىل اخلرب يف اللّ
(3).وال أكثر من ذلك

وأُحدان ل العدد، تقول أحد واثنان وأحد عشر، مجعه آحاد واألحد مبعىن الواحد وهو أو
وهو –لذي مل يزل وحده ومل يكن معه آخرويف أمساء اهللا تعاىل، األحد وهو الفرد ا. وآحدون

و.تقول ما جاءين أحد-من العدد،ي لنفي ما يذكر معه نِاسم به اهلمزة بدل الواو وأصله وحد ألن
(4).من الوحدة

.اصطالحا-ب

.1/157: توجيه النظر-(1)
.100مذكرة أصول الفقه ص : حممد األمني الشنقيطي-(2)
م، 1957–بريوت –املكتبة الشرقية –األب رتشاد يوسف مكاريت اليسوعي : تصحيح–كتاب التمهيد : الباقالين-(3)

.386ص 
.1/7، 2فصل اهلمزة حرف الدال، املعجم الوسيط، ط36ص 4العرب جلسان -(4)
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مل تبلغ نقلته يف الكثرة مبلغ اخلرب ويسمى أيضا خرب الواحد، هو اخلرب الذي: خرب اآلحاد
أو اثنني أو ثالثة أو أربعة أو مخسة، إىل غري ذلك من األعداد اليت ااملتواتر، سواء كان املخرب واحد

(1).اخلرب دخل ا يف حيز املتواترال تشعر بأنّ

خرب واحد، ه وقد تواضع الفقهاء واملتكلمون على تسمية كل خرب قصر عن إجياب العلم، بأن
(2).وسواء عندهم رواه الواحد أو اجلماعة اليت تزيد على الواحد

واألقرب يف ":و قريب من قول اآلمدي يف أحكامهفظ هو اختيار أكثر أهل العلم وهوهذا اللّ
واتر وهو منقسم إىل ما ال يفيد التخرب اآلحاد ما كان من األخبار غري منته إىل حد: ذلك أن يقال

ح أحد ترج: وهونواء وإىل ما يفيد الظّوهو ما تقابلت فيه االحتماالت على السأصالنالظّ
فإن نقله مجاعة تزيد على الثالثة واألربعة ،فس من غري قطعاالحتمالني املمكنني على اآلخر يف الن

(3)".مسي مستفيضا مشهورا

ه هو ما مل يدخل يف حاد أنوضابط خرب اآل:"رتهاألمني الشنقيطي يف مذكّويف هذا املعىن يقول
(4)."القسمة ثنائية عند اجلمهوراملتواتر الذي قدمنا تعريفه ألنّحد

ة عبارات، منهاوباملقابل، لقد جاءت يف تعريف اآلحاد عند األصوليني عد:
القياس يفيد ه غري مطرد فألنّا أنأم. رد وال منعكس، وهو غري مطّنخرب الواحد ما أفاد الظّ

.نه غري منعكس، فهو فيما إذا أخرب واحد خبرب مل يفيد الظّا أنأمو، وهو ليس خبربنالظّ
عريف كما ترى شامل للخرب وهذا الت. واتر، وإن روته مجاعةالتما مل يصل إىل حد: وقيل

.الذي مل يترجح جانب الصدق فيه
به يف األحكام، وال يكون متواترا وعلى هذا تداملقصود تعريف اخلرب الذي يعوأجيب عنه بأنّ

يصحفهأن نعر :ه اخلرب الذي مل ينته إىل حدبأنواتر، ومل يقتصر عن درجة االحتجاج به، وإن الت
(5).روته مجاعة، وعليه فاملشهور منه، إذ ال واسطة بني املتواتر واآلحاد

.1/108: توجيه النظر-(1)
.386: كتاب التمهيد ص: الباقالين-(2)
.و ما بعدها2/15: املصدر السابق-(3)
.101ص : نظرا-(4)
م، 2002–ـ ه1:1422خرب الواحد وحجيته، عمادة البحث العلمي، ط: أمحد بن حممد عبد الوهاب الشنقيطي.د -(5)
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يبلغ درجة التواتر وال االستفاضة وهذا ما ا خرب اآلحاد عند ابن العريب، فهو كل خرب مل أم
متواتر وقليل بل عزيز، ومستفيض وهو كثري، وآحاد، : واألخبار على ثالثة أقسام":نفهمه من قوله

. (1)وهو مجلة أخبار الشرع
.العمليده خرب الواحد من العلم وما يف.2

موقف ابن العريب يف ذلكة أراء، أذكرها فيما سيأيت حماوال إظهار تربز يف هذه املسألة عد:
.فقطنخرب الواحد يفيد الظّأنّ:الرأي األول

:ة أمههاوإىل هذا ذهب مجهور األصوليني، وقد استدلوا على ذلك بأدلّ
.ا ال نصدق كل خرب نسمعها نعلم ضرورة أنألن: قالوا-
-أنه لو أفاد العلم ألدى إىل تناقض املعلومني، فيما لو أخرب ثقة آخر بضدلما أخرب به األو.
-أنة على ا من غري حاجة إىل معجزة دالّه لو أفاد العلم، حلصل العلم بنبوة من خيرب بكونه نبي
.صدقه
-ه لو أفاد العلم، جلاز نسخ القرآن واألخبار املتواترة به، لكونه مبنزلتها يف إفادة العلمأن.
.عيبدق فيه وتبديعه، فيما يفسوتفسيقه ولو أفاد العلم، لوجب ختطئة خمالفه باالجتهاد، -
-اهد الواحد من غري حاجة إىل شاهد آخر ومن غري افتقار لو أفاد العلم، لوجب احلكم بالش

.إىل تزكية
واحد خربصفة كلّ، ألنّ(2)اوي، لكونه غري معصومجلواز الكذب، والغلط على الر: قالوا-
(3).الوهمه جيوز عليه الكذب وهي أن

ه الكذب والغلط؟ الضطررت ك سئلت عن أعدل رواة خرب الواحد أجيوز يف حقّوقالوا لو أن
(4).ه مع جتويزك عليه بالكذب والغلط ال معىن لهك إذن بصدقطعقَ: نعم، فيقال: أن تقول

.113ص
.2/311صم االعواصم من القو-(1)
وخمتصر ابن احلاجب مع ،1/145واملستصفى مع فواتح الرمحوت ،52ص،روضة الناظر:ابن قدامة:يله يفانظر تفاص-(2)

.130مذكرة أصول الفقه ص:الشنقيطيفما بعدها، وحممد األمني2/32اإلحكام : ، واآلمدي2/56شروحه 
.2/107اإلحكام : اآلمدي-(3)
.103ص مذكرة أصول الفقه :الشنقيطيحممد األمني -(4)
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القطع واة العدول يف اخلطأ، دليل على أنّإمكانية وقوع جمموعة من الرواعترب اجلويين أنّ
(1).دق إىل ذلك حمالبالص

خرب الواحد العدل عن مثله مبلغا إنّ: وافنقول ملن قال":على هذا الرأي ابن حزم بقولهوقد رد
يب إىل الن ال يوجبه جيوز فيه الكذب والعلم، وأنه غري مضمون احلفظ، أخربونا هل الوهم، وأن

ومات عنها وهي باقية الزمة ميكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو حترمي أتى ا رسول اهللا 
ا، للمسلمني غري منسوخة، فجهلت حىت ال يعلمها علم يقني أحد من أهل اإلسالم يف العامل أبد

وهل ميكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو خبطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط 
مل أبدا، أم ال ميكن عندكم زه أحد من أهل اإلسالم يف العابأحكام الشريعة اختالطا ال جيوز أن ميي

.شيء من هذين الوجهني؟
قة عن كل خرب رواه الثّا ذلك، صاروا إىل قولنا وقطعوا أنّال ميكننا أبدا، بل قد أمن: ن قالواإف

ه يوجب العلم، كما هو، وأنقد قاله ه حقنإيانة فيف الدقة مسندا إىل رسول اهللا الثّ
قطّه رسول اهللا خيتلط به خرب موضوع أو موهوم فيه مل يقلّونقطع بصحته، وال جيوز أن 

أبدااختالطا ال يتميز الباطل فيه من احلق.
دين اإلسالم قد فسد وبطل أكثره ذلك ممكن، كانوا قد حكموا بأنّبل كلّ: وإن قالوا

ازه أحد أبدواختلط ما أمر اهللا تعاىل به مع ما مل يأمر به اختالطا ال ميي .هم ال يدرون أبدا ما وأن
أمرهم به اهللا تعاىل مما جاء به رسول اهللا ا مل يأمرهم به، وال ما وضعه الكاذبون واملستخفون مم

وهذا انسالخ من اإلسالم، . شيئاالذي هو أكذب احلديث، والذي ال يغين من احلقنبالظّإالّ
(2)".ين، وتشكيك يف الشرائعوهدم للد

استدل به القائلون بإفادة خرب الواحد العلم، ما استدل به اجلمهور على وجوب ا ممهذا، وإنّ
.إن شاء اهللا يف باب وجوب العمل به–العمل به، مما سيأيت تفصيله 

.خرب الواحد يفيد العلم والعملأنّ:الرأي الثاين
احلديث، وإليه اهر، ومجهور أهل اختار هذا القول احلارث احملاسي، وهو قول مجهور أهل الظّ

.1/607الربهان : نظرا-(1)
.1،1/116،طـه1404القاهرة،-دار احلديث،اإلحكام: حزمابن -(2)
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وايتني عنه، واختار ذلك مجاعة من أصحابه كابن أيب موسى ذهب اإلمام أمحد يف إحدى الر
.وغريه، ونصره القاضي يف الكفاية

مقال ابن القي:"فممخرب الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أيب على أنّن نص
د بن حزم ونحنيفة وداود بن علي وأصحابه، كأيب حممعليه احلسني بن علي الكرابيسي، ص

(1)".واحلارث بن أسد احملاسيب

.ما يفيد العلم إذا احتفت به القرائنخرب الواحد إنأنّ:الرأي الثالث
القرينة ألنّ؛ظريخرب الواحد العدل احملتف بالقرائن يفيد العلم النذهب بعض العلماء إىل أنّ

ها تقوم مقام ، فإننن قرينة مفيدة للظّجمردة عن اخلرب، فإذا اقترن باخلرب املفيد للظّنقد تفيد الظّ
يف خرب مارائن باخلرب إىل أن حيصل العلم كبزيادة اقتران القنخرب آخر، مث ال يزال التزايد يف الظّ

والبيضاوي ين اآلمدي وابن احلاجب، وإمام احلرمني،وممن اختار هذا القول سيف الد.التواتر
والش(2)افعي وغريهميخ أبو حيي زكريا األنصاري الشوبه يقول (3)ظام، ونسبه الشريازي للن ،

:مثلوا له بأمثلةو.(5)، وابن حجر العسقالين(4)الغزايل
-منها أنإىل ذلك إحضار ه لو أخرب واحد مبوت ولد امللك املشرف على املوت، وانضم

عش، وخروج اجلنازةالكفن والنراخ وخروج املخدرات على حالة منكرة مع تغري حال مع الص
عاقل مسع مثل كلّا كان من عادته من التزام اهليئة، واحملافظة على أسباب املروءة، فإنّامللك عم

هذا اخلرب، وشاهد هذه القرائن، حيصل له العلم بصدق خمربه، كما حيصل له العلم بصدق خرب 
.التواتر
ه حبياة نفسه وكراهيته لألمل، وهو يف أرغد واحد، مع كمال عقله، وحسإذا أخرب:منهاو-

ه قتل من يكافئه عمدا عدوانا، بآلة يقتل مثلها غالبا، ومن غري عيشة، نافذ األمر، قائم اجلاه، أن

.147خرب الواحد وحجيته ص -(1)
.2/32األحكام : اآلمديانظر-(2)
.298: صالتبصرة يف أصول الفقه، : الشريازي-(3)
.1/136املستصفى من علم األصول : زايلالغ-(4)
.14نزهة النظر، ص -(5)
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.شبهة له يف قتله، وال مانع له من القصاص، كان خربه مع هذه القرائن موجبا بصدقه عادة
لق من وراء ة محلها، فسمع الطّذا كان جبوار إنسان امرأة حامل، وقد انتهت مدإه أن: منهاو-

سوان حول تلك احلامل، مث مسع صراخ الطِّاجلدار، وضجة النها قد فل، وخرج نسوة يقلن إن
ا قطعاولدت، فإن (1).ه ال يستريب يف ذلك، وحيصل له العلم

.ه يفيد العلم الظاهرأن:الرأي الرابع
.ال، وغريهموقد نقل ذلك عن احلسني بن علي الكرابيسي، وأبو بكر القفّ

إىل أنّ خرب الواحد -كحسني الكرابيسي وغريه–وأما من ذهب":مام السخاويقال اإل
وسع، السيما من قدم أو التناهر والعمل مجيعا، فهو حممول على إرادة غلبة الظّيوجب العلم الظّ

»الصحيح«ال يتفاوت، فاجلار يف –عند احملقيقني-فالعلمكأمحد، وإالّف على القياس منهم الضعي
: ، والتقدير»يف ظاهر «معطوف على حملّ»ال القطع«مبحذوف، و»ظاهر«يتعلق بقصدوا، ويف 

(2)".ة ظاهرا ال قطعاقصدوا الصح

.بعلمهوهو خرب الواحد املطلق عما ينفرد : يوجب العمل دون العلم: النوع الثاين
ة األوىل منها والثانية ترجع ألمر يتعلق أساسا قووعند تأمل هذه احلاالت يبدو بوضوح أنّ

بأصل اخلرب، كونه كالم اهللا أو رسوله، واخلرب على هذا النيف حصول العلم بهحو ال شك .
من نفس هذا النوع، فهي تعتمد يف حصول العلم بسببها على أمور ا احلاالت األخرىأم

خرب الواحد الذي احتفت به القرائن إنّخارجة عنها، وهي مبثابة القرائن اليت اعتمد عليها من قال
ه من أنإالّ ؛ه ورغم تأكيده على هذا الكالم هناستغرب هنا على ابن العريب أن، لكن املُيفيد العلم

ه احتفت به قرينة مع أن(3)ه خرب واحدما أخرجه الشيخان مفيدا للعلم ألنيعترب جهة أخرى ال
عظمى وهي تقبة لصحيحيهما، وهو نفسه يعترب ما تقبلته األمة مفيدا للعلمل األم.

.حكم ما يفيده حديث الصحيحني

.2/37األحكام  : اآلمدي-(1)
.1/30فتح املغيث -(2)
.4/1740أحكام القرآن : انظر ابن العريب-(3)
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يتعلق اخلالف باألحاديث اليت حكم البخاري ومسلم بصحبالقبول دون ة تها وتلقتها األم
ا اليت كانت موضع انتقاد احلفاظ، فإنمنازع، أمها باالعتراض عليها ها مستثناة من ذلك، ألن

.مضعفة ابتداًء
هو ما -يقصد ابن صالح-جمل ما فصله سابقاوم:"-رمحه اهللا–قال الشيخ طاهر اجلزائري 

(1)."ته بال إشكالحكم البخاري ومسلم بصح

واستثين من ذلك أحاديث قليلة تكلم فيها بعض أهل :" العالمة أمحد شاكرويف هذا املعىن قال 
الن(2)."ار قطين وغريه، وهي معروفة عند أهل هذا الشأنقد من احلفاظ كالد

قرير يف هذا الباب أنّوينبغي التما هو يف قطعية نسبتها اخلالف حول هذه األحاديث، إن
يب للن ،خالف يف أنّ داللتها ظنيةالفال يف داللتها احلكمية.

: واخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل االجتاهات التالية
.القائلون بإفادا القطع: أحدها

وهذا :"هل احلديث، فقد قالاشتهر بني ألقول واح أشهر من داع عنه هذا ويعترب ابن الصال
ته، والعلم اليقيينقطوع بصحمجيعه م-يقصد ما رواه البخاري ومسلم وتلقته األمة بالقبول-القسم

الن(3)."واقع به، خالفا ملن نفى ذلكظري

وهذا الرأي يف األصل هو مذهب مجهور السثني، ورأي أغلب الفقهاء من لف، وأكثر احملد
(4).حيح عن اإلمام أمحدأتباع األئمة األربعة، وهو الص

امل منها ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما مم: بالقرائن أنواعفتواخلرب احمل:"قال ابن حجر
يبلغ حدالته احتفت به قرائن منهاواتر، فإن :جاللتهما يف هذا الشأن، وتقدمهما يف متيحيح ز الص

د لقي وحده أقوى يف إفادة العلم من جمرول، وهذا التبعلى غريمها، وتلقي العلماء لكتابيهما بالق
ا يف كتابيهما، ه أحد من احلفاظ ممدأنّ هذا خيتص مبا مل ينتقواتر، إالّرق القاصرة عن التكثرة الطّ

.1/308: توجيه النظر-(1)
.4تاريخ ، صشرح ألفية احلديث للسيوطي، دار الرجاء اجلزائر، بدون : أمحد شاكر-(2)
.41مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح، ص: العراقي-.(3)
.84-81النكت على ابن الصالح ص -(4)



250.احلديث املقبول عند ابن العريب: وللفصل األا

(1)...جاذب بني مدلوليهومبا مل يقع الت

حديث صحيح مفيد للعلم، سواء كان يف وهناك من توسع يف هذا الباب، فجعل كلّ
حملدث أمحد شاكرقال ا،حيحني أو يف غريمهاالص":واحلقالذي ترجحيحة ما ذهب حه األدلة الص

حيحني أم سواء كان يف أحد الصحيح مفيد العلم القطعيالصإليه ابن حزم ومن قال بقوله من أنّ
(2)."يف غريمها

.نالقائلون بإفادما الظّ: الثاين
وويينسب هذا القول بني أهل احلديث لإلمام النالصالحه أبرز من عارض ابن رمحه اهللا، فإن

حيحني ال تفيد إال الظّونقد مذهبه، وأعلن أنّ أحاديث الصنة هلما بالقبولرغم تلقي األم.
وذكر : احلافظ ابن الصالح فقالوويمة النوقد خالف العالّ":- رمحه اهللا- قال اجلزائري

قون قّته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه احملالشيخ أنّ ما روياه أو أحدمها فهو مقطوع بصح
(3)".يفيد الظن ما مل يتواتر: واألكثرون فقالوا

والشك أنّ من يتأمل ردوويالنيف هذه املسألة يتة وجوهضح له اجتهاده يف ذلك من عد:
ما خيتصر كالمه، فلومل يكن معارضا البن ه تعقيب على ابن الصالح، وهو إنأن: فمنها

ه كما هي عادتهالصالح ألقر.
.ه على ابن الصالحقني، كابن برهان يف ردقل عن األكثرين واحملقّم قوله بالندعهأن: ومنها
ما يعزون خاوي، وغريهم، إنكالبلقيين، وابن حجر، والسوويأنّ من جاء بعد الن: ومنها

ب على ابن الصالحعقّالتقنيووي يف نقله ذلك عن األكثرين واحملقّللن.
ا الظّعلىوويوقد استدل اإلمام النبأمرينإفاد ن:

.نالظّحيحني ما عدا املتواتر آحاد، وأخبار اآلحاد ال تفيد إالّأنّ ما يف الص: أحدمها
ه كالم ه مقطوع بأنه ال يلزم من إمجاع األمة على العمل مبا فيهما إمجاعهم على أنأن: ثانيهما

يب الن.
.ظريها تفيد العلم النأن: الثالث

.45نزهة النظر ص-(1)
.05-04شرح األلفية السيوطي ص: أمحد شاكر-(2)
.1/308: توجيه النظر-(3)
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ظري ال العلم حيحني تفيد العلم الناحلافظ ابن حجر، القاضي بأنّ أحاديث الصوهو رأي 
قيين الذي ذكره ابن الصالحالي.

قيين ا اليأم. ظري لكان أليق ذا املقاملو اقتصر على قوله العلم الن:"قال احلافظ ابن حجر
ما يقع رجيح بني آحاده وإنكن التنكر، ألنّ املقطوع به ال مينكر عليه من أَفمعناه القطعي، فلذلك أَ

رجيح يف مفهوماتهالت .وحنن جند علماء هذا الشحون بعض أحاديث الكتابني أن قدميا وحديثا يرج
على بعض بوجوه من الترجيحات النح بني صحيحي قلية فلو كان اجلميع مقطوعا به ملا رج

واب االقتصار يف هذه املواضع على أالبخاري ومسلم، فالصن(1)".ظريه يفيد العلم الن

، قد اقترنت »الصحيحني«وال ريب أنّ أكثر أخبار :"-رمحه اهللا-ملعىن قال اجلزائريويف هذا ا
من جهة تها، فتكون مفيدة للعلم، فيبقى االعتراض على ابن الصالحعلى صحا قرائن تدلّ

واحدة، وهو أنذا الن ه أطلق احلكم بإفادة العلم، ومل يقيدهوع، ولو قيذا الن وع لسلم من ده
(2)."ه وإن قلّ القائلون به يف غاية القوةاالعتراض على هذا القول، فإن

قني، نعم قد تقترن ة على طريق اليححيح منه ال حيكم له بالصوالص:"وقال يف موضع آخر
(3)."حةقرائن تفيد العلم بالص.

متواترا أفاد العلم قطعا، وإن كان غري متواتر بل كان قد عرفت أنّ اخلرب إن كان ":وقال أيضا
فس، حبيث آحادا مل يفد العلم قطعا، غري أنّ يف أخبار اآلحاد ما يروى على وجه تسكن إليه الن

(4)."ن، وهي قد تسمى علمايفيد غلبة الظّ

.الحدیث الصحیح: لمبحث الثانيا

.تعریف الصحیح: المطلب األول
:يف اللغة-أ

:غة ويراد منه املعاين التاليةالصحيح يف اللّيطلق 

.116النكت على كتاب ابن الصالح ص -(1)
.1/315: توجيه النظر-(2)
.1/489:نفس املصدر-(3)
.2/729:توجيه النظر -(4)
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فالن ة، وصحصحيصحقم، يقال صحالمة والرباءة من املرض والعيب والسالسحة والصـ 
هإبلُه وهو الذي أهلُحصواملُ.ه من قوم أصحاء، ورجل صحاح وصحيح مبعىن أنته واستصحمن علّ

صحاحوأصقد أصابت أمواهلم عاهة مث ارتفعتاء، وهم مصحون إذا كانت ح.
.القول أو الكالم مبعىن طابق الواقع، وإذا خالفه مل يكن صحيحاويقال صحـ 
(1).والصحيح من الشعر هو ما سلم من النقصـ 

غوي لكلمة الصحيح وبني املعىن االصطالحي كما سيأيت، هو أنّالعالقة بني هذا املعىن اللّو
.عف واملرض والعيبعنه الضى فمن كان صحيحا انتكلّ

والصاألبدان كما تطرأ علىعف تطرأ على األحاديث ونقل األقوال واألخبارحة والض
. سائر املعاينيقة يف األجسام جماز يف احلديث وفهو حق.واألجسام

: يف االصطالح-ب
عرالذي يتصل إسناده املسند :"هف ابن الصالح احلديث الصحيح بأنابط عن بنقل العدل الض

(2)".ال معلوالابط إىل منتهاه وال يكون شاذا والعدل الض

وألناملرفوع، وهو ما ، صار الصحيح وفق ذلك ال يشمل إالّ)املسند املتصل(ه بوصف ده قي
فهم ثون بعده، استدركه احملدإالّعريف، وإن وافقوه يف أصل التهم أنرعبحيح مبا يشمل وا عن الص

.املوقوفاملرفوع و
فعرووي بقولهفه الن:"(3)".ال علةبالعدول الضابطني، من غري شذوذ وحيح ما اتصل سنده الص

حيح هو الصل وال شاذّند غري معلّبط متصل السالضخرب اآلحاد بنقل تام":وقال ابن حجر
(4)".لذاته

عن شذوذ م ابط عن مثله، وسلحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضالص":وقال الطييب
(1)".ةعلّو

.600–599–2/598: ، لسان العرب3/281، مقايس اللغة 201ر الصحاح ص ، خمتا1/99جهرة اللغة : نظرا-(1)
.11-10مقدمة ابن الصالح، ص-(2)
.1/36ي تدريب الراو-(3)
.18نزهة النظر ص:ابن حجر-(4)
.39اخلالصة ص :الطييب-(1)
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:عموما، قد تضمنت تلك التعريفات، حصر الصحيح يف ما اشتمل على مخسة شروط هيو
.صالـاالت: األول

ن فوقه، حىت يصل احلديث إىل قائله، سواء راو قد أخذ احلديث مماملراد به أن يكون كلّو
نوع من أنواع صم بأيحديث وأو مقطوعا، فيخرج بذلك كلّكان مرفوعا أو موقوفا، 

حيتمل أن يكون أكثر، وه سقط من سنده واسطة أوصال فمعناه أنه إذا مل يكن متألن، االنقطاع
.صحيحاحينئذالواسطة احملذوف ضعيفا، فال يكون احلديث

.دالةـالع: الثاين
املروءة بما خيلّاجتناب األدناس وقوى، وها ملكة حتمل صاحبها على التفها العلماء بأنقد عرو
عند الناس، وهي ركن من أهمواية، وأركان قبول الراحيترز بذكرها عن الروي الذي وم ص

.حنوهماق والفسهمني بالكذب وابني واملتفيخرج بذلك حديث الكذّ.وهحنو،بالفسق أو الكذب
.بطـالض: الثالث

كتابه، متثبتا منه عند سواء كان من حفظه أو ،هاوي ضابطا حلديثاملراد به أن يكون الرو
ما إالّ؛ال وال متساهال يف شيء من ذلكداء، حبيث ال يكون مغفّحمل، مستحضرا له عند األالت

.عنه، إذ ال يكاد يسلم منه أحدأمر معفوفإنهنذر
.ذوذدم الشـع: الرابع

أكثر عددا، قة من هو أوثق منه، فإذا خالفه من هو أوثق منه أواوي الثّيقصد به خمالفة الرو
ى حديثه فيسمقات،خالف الثّذا كان ضعيفا وإا أم.هذا على شذوذه، وكان حديثه شاذادلّ

)1(.الشاذ يف موضعهاملنكر وسيأيت تعريف كل من و.عندئذ منكرا

.من هذا البحث669نظر ذلك يف الصفحةا-(1)
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.عاللدم االـع: اخلامس
؛سوناجلهابذة املتمرلع عليها إالّال يطّوهي اليت فية، اخلة علّالونعين بذلك سالمة احلديث من 

المة منها، ويسمى احلديث بناء على ته، مع أنّ ظاهره السفتقدح يف صحتطرأ على احلديث ألنها 
.الحقا إن شاء اهللااسيأيت تعريفهمعال، وذلك

عدم والضبط، والعدالة، واالتصال، :(الشروط اخلمسة، وهيهذه احلديث فإذا استوىف
شرط، خرج احلديث اإذا اختل منه، وعند احملدثنيحةحكم له بالص، )عاللعدم االوالشذوذ، 

(1).حة إىل نوع من أنواع الضعيف كما سيأيتعن حيز الص

حيح لذاته، وهو ما كانت صحته ذاتية، ومل د تلك الشروط ما يعرف عند احملدثني بالصحدتو
.ق فيه ذلكحيتج إىل طريق أخرى ليتحقّ

ه احتاج إىل ا، كما أنحفظا وضبطراويه أقلّه من حيث أنّهو خيتلف عن الصحيح لغريو
.رق ليتقوىد الطّتعداملتابعة و

و":الصحيح فقالذلك االختالف بني أقسام احلافظ ابن حجر ن بيعريف ينبغي أن يزاد يف الت
حيح فيقالللص :هو احلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التالقاصر عنه إذا بط، أوام الض

.وهذا حىت يشمل الصحيح بنوعيه(2)".الال معلّىل منتهاه، وال يكون شاذا وإعتضد، عن مثله ا
ة حديث ما، فذلك الختالفهم يف وجود وصف قادح من ثون يف صحإذا اختلف احملدو

ن يكون ألع عليها غريه، أو مل يطّاليت رق،الطّالع على عدد منن بعضهم من االطِّعدمه، أو لتمكّ
قد خيتلفون يف اشتراط بعض األوصاف يف احلديث و.واةف نامجا عن وصم يف أحد الرالاالخت

(3).كما ذكر ذلك اإلمام السيوطي

.28–27، والسعي احلثيث ص242هج النقد صمننظر ا-(1)
.1/417النكت -(2)
.1/69التدريب -(3)
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.صحیح عند ابن العربيمعاییر التّ : ّرابعالمطلب ال
يعترب التصحيح من أهما الرتباطه املباشر بإثبات احلديث مسائل احلديث وعلومه، نظر

يعترب اه ورفضه، كما أنتهمصطلحالقواعد احلديث وطبيق امليداينّلت.
ة وإبعادها عن غرضهم حفظ السنألنّ؛هم فيهبدلوا جهودثون، وبه احملدهتمإعلى ذلك بناًءو

حريف والتزييفالت.
رت فقد زخمن أولئك األعالم الذين كانت هلم مسامهة واضحة يف هذا اال،وابن العريب

هفاتمصنبعشرات املواضع اليت يظهر فيها مصحكثريا ما خيالف فا تارة أخرى، وحا تارة أو مضع
.ينتقدهاأحكام غريه و

كم احلال جميف ه أننان لتبيكتاباته،البن العريب يفناتابعتمن خالل م، وعلى هذا األساسو
:ذكرها كما يلينعتمد على مجلة معايري، يعلى احلديث 
حيكم ابن العريبتهذلك، ومن أمثلئمة علىألاة احلديث إذا اتفق بصح:
فيها جم، فسجد  النقرأ ويب النحيح ما روى العلماء األئمة عن عبد اهللا أنّالصو":قولهـ 

: ىل وجهه، وقالإا من حصى أو تراب، فرفعه سجد من كان معه، فأخذ رجل من القوم كفّو
(1)".قتل كافرابعدفلقد رأيته : وقال عبد اهللا. يكفيين هذا

مت وما مت اخلمر يوم حرحر: أنسا قالحيح ما روى األئمة أنّالصو":ومثاله أيضا قولهـ 
اتفق األئمة على رواية اري، وخرجه البخ.مرالتة مخرها البسر وعامقليل، وباملدينة مخر األعناب إالّ

(2)".بيذكانوا يشربون مخر النما إنت اخلمر مل يكن عندهم مخر عنب، وذ حرمإأن الصحابة 

، فقال ها وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍسلمية أنحديث سبيعة األلىعتعليقه،ومنها أيضاـ 
يب هلا الن):بقوله.)قد حللت، فانكحي من شئت":(3)".ت رواية األئمة لهصح

.7/171: ، ويف املسالك1/480. 1/173: القرآنأحكاميف وعلى نفس املنوال أمثلة أخرى
 بحيكم ابن العريبمسلم على تصحيحه، باستثناء ما انتقد ذا اتفق البخاري وإة احلديث صح

:من أمثلتهو،كما سنوضح ذلك يف املبحث القادم–ا معليه

.2/833أحكام القرآن -(1)
.1/149أحكام القرآن -(2)
.1/208نفس املصدر-(3)
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د حتت وقأُزمن احلديبية وأنايب يب النمر(:رة قالجحديث كعب بن ععلى يقهعلتيف ـ
قالقمل يتناثَيل ورٍدمن رأسي، فقالر :نعم: ك؟ قلتأيؤذيك هوام .يب فأمره النحيلق ومل أن

وهو حديث صحيح متفق عليه من :"قال ابن العريب.)هم على طمع من دخول مكةيأمر غريه، و
(1)...إىل آخرهأوله 

ع أحدكم تباظلم وإذاالغينمطلّ(:قال النيب ،عن أيب هريرة،ض حلديث األعرجا تعرملّـ
.)على مليء فليتبع

.(2)"...حديث صحيح متفق على صحته":قال ابن العريب
، 1/266، 1/93:ويف العارضة. 2/1038، 2/731، 1/159: وتنظر أيضا األمثلة يف األحكام

1/273 ،3/84.
ح ابن العريب احلديث إذا أخرجه أحد يصحالبخاري أو مسلم، عدا حاالت ،يخنيالش

:، مثالهما سنعرف قريبا يف املبحث القادممعدودة ك
أنا نائم ا مبين(:يقولعن أبيه عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا ،محزةحديثـ

لته يا رسول اهللا فما أو: قالوا: مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطابأتيت بقدح من لنب فشربت منه
.)العلم: قال

ليس فيه طريق غريه،اهللا بن عمر وحيح عن محزة بن عبد أخرجه الص":ابن العريبعلّق عليه
. (3)".البخاري حيسن أن خيرجه غري ابن عمر لو وجدهكان على سرية و

ويف 2/714، 2/1021، 1/726، 1/658، 1/301:القرآنأحكامومن أمثلته أيضا يف 
.2/839، ويف القبس 12/151: العارضة
حيحني، ملّصحح ابن العريب أيضا أحاديث استدركها على أصحاب الصها ا ثبت عنده أن

:من ذلك.حدمهاأا أو شرط معلى شرطه
الة كان اس بوقت هذه الصعلم النأأنا (:عمان بن بشري قالعن الن،حبيب بن ساملحديثـ

عمان حديث النحديث ":هلوقبيه ابن العريبق علعلّ.)لثالثةايها لسقوط القمر يصلّرسول اهللا 

.1/124نفس املصدر-(1)
.44–6/43العارضة -(2)
.9/135العارضة -3)
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(1)."واربرمذي عن ابن أيب الشالتود جه عن مسدأبا داود خرنّإخيرجه اإلمامان فمل صحيح وإن

! " # $ % & ' ) (:ما جاء يف تفسريه لآلية،ومن األمثلة أيضاـ
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

A @ ? > =((2)

رمذي، روى الت. احلدود، مشهور عظيم القدرع معلوم موض: عرفات":ل ابن العريبقا
فقد عرفة ثالثا، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجراحلج:"ه قالأنيب سائي، عن النالنو

باملوقف يعين يب أتيت الن: ائي قالس الطّعروة بن مضرمعهما أبو داود أنّرويا وو(3)."أدرك
اهللا ما تركت يت، وأتعبت نفسي، وء، أكللت مطيجئت يا رسول اهللا من جبل طي: جبمع فقلت
أتى الة، ومن أدرك معنا هذه الص:)؟ فقال رسول اهللا وقفت عليه، فهل يل من حجمن جبل إالّ

ار ا فقد متّعرفة قبل ذلك ليال أوقضى تفثهه، وحج(.
حيح، اه يف شرح الصجه حسبما بينخراإوهذا صحيح يلزم البخاري ومسلما ":قولهختم و

(4)".سترونه هنالك إن شاء اهللا تعاىلو

رهم خيعليهم وصرخرواحة إىل أهل خيرب فبعث عبد اهللا بن النيب حديث املوطأ أنّـ
.األرضموات وذا قامت الس: ؛ فقالواالهلم ما قبني أن يأخذوا وله ما قال، أو ينخلوا و

هذا وال يدخل ر على مالك، ويح البخاري يتخيويا":قولهبق ابن العريب على هذا احلديث علّ
(5)"...رصاحلديث يف باب اخل

جه أبو س خرحديث عروة بن مضر":العارضةيفقوله،ياقأيضا يف هذا السمن األمثلة وـ
1(."خيرجاه فيهإن مل حيحني وعيسى وغريه وهو من لوازم الص(

.1/276: نفس املصدر-(1)
.197اآلية :سورة البقرة-(2)
-3/254، وجممع الزوائد 2/241ارقطين ، وسنن الد10/23مهيد، البن عبد الرب والت. 297صسنن الترمذي:انظر-(3)

.)899ص، ومسند احلميدي3/92نصب الراية :الزيلعيو، 255
.1/136أحكام القرآن -(4)
.2/763نفس املصدر-(5)
4/117العارضة -(1)
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ح ابن العريب احلديث بناء على تصحيح غريه،قد يصحارقطين يف الكثري كما يفعل مع الد
.األحاديثمن 

فطر أ، فسافرت مع رسول اهللا :(–وقالت عائشة رضي اهللا عنها":ذلك قولهمن
(1).ارقطينحه الدصح).وصمت

ال قضاء  سقاك واهللا أطعمك و(:قال لهيب النارقطين أنّح الدقد صحو":أيضاوقال
(2)).عليك

.2/565: وينظر أيضا مثال ذلك يف القبس
ه  أنيب روى أبو داود عن الن":ارقطين كما يف قولهقد يعترض ابن العريب على تصحيح الدو

.)بهما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب متاعه بعينه فهو أحقأي(:قال
ا حديث أيب داود الذي تناول فأم: قال بعد ذلكو...حهصحارقطين ورواه الد":ال ابن العريبق

الد(3)"...منا على رواته تكلّحبال وقد بينا ذلك يف شرح احلديث وارقطين تصحيحه فال يصح

.2/784و مثال ذلك أيضا يف القبس 
حلديثالعريب أيضا يف تصحيح امن املعايري اليت استند إليها ابن و :ة له بالقبول، تلقي األم

أنّعن بيع اللحم باحليوانيب ق حبديث ي النقال بعض علمائنا حني تعلّ:"ويف ذلك جنده يقول
احلديث فليست شهرة هذا جهل منه بطريق و،ة بالقبول فوجب القضاء بهألمته اهذا حديث تلقّ

وهذا احلديث ما تلقّ،ته إمجاعااحلديث موجبة لصحنّإة بالقبول فته األموه وأهل الكوفة ردقد عد
كحديث ذكروا منها نبذا لسنة وليست بصحيحة واألاملشهورة املتداولة على العلماء األحاديث

الة إالّال يأوي الض(ودوما حديث (4))النسياناخلطأ ورفع عن أميت (حديث و) اخلراج بالضمان(
(2)."وذلك مذكور يف كتب احلديث(1))الالض

.2/520القبس -(1)
.نفس املكان-(2)
.2/849العارضة -(3)
. ومل نره ا عند مجيع من أخرجه) رفع عن أميت(كتب الفقهاء واألصوليني بلفظ نقل احلافظ عن الرافعي قوله تكرر يف-(4)

رفع اهللا عن هذه : عن أيب بكرة رفعه،عن احلسن،عن أبيه،نعم رواه ابن عدي يف الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد
يكرهون عليهماة ثالثا اخلطأ والنسيان واألم.د بن نصر يف وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال املصنف قال احلافظ وقد رواه حمم
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إحيح، فإذا تعددت طرق احلديث الذي قصر عن درجة الصنحيح بسبب ه يرتقي إىل الص
تلك التقوية كما بينابقا يف املطلب الس.

وهي ال خترج عن ،ابن العريب يف تصحيحه للحديثإمجاال املعايري اليت يعتمد عليهافهذه 
.هدنقاليت درج عليها أئمة احلديث والضوابط االقواعد و

اقات اليت أن، فمن متام البحث هنا اإلشارة إىل السيطريقة ابن العريب يف هذا الشأثبتناإذا و
:حيح فمنهااحلديث الصيعرب ا ابن العريب أثناء حكمه على 

، 12/77، 8/20؛ 9/114: العارضة يف: حديث صحيح مشهور كما يف املواضع التالية-
.7/523، 3/479: واملسالك يف.12/209

واألحكام .3/247، 10/59، 11/281: العارضة: صحيح مليح كما يف املواضع التالية-
.344–189-181–1/118:يف

.3/1359: األحكامو.3/11: ةالعارض:  صحيح ال غبار عليه-
.1/52: األحكام.12/42: العارضة: حديث صحيح جدا-
-1/220و.1/286: العارضة: من أن يتكلم عليهاحلديث أصح.

) وما أكرهوا عليهرفع اهللا عن هذه األمة اخلطأ والنسيان : (أنه قالكتاب االختالف يف باب طالق املكره يروي عن النيب 
من طريق 1/659ورواه ابن ماجه 2/573وأنظر الكامل 283–1/282التلخيص احلبري . حيتج مبثلهه ليس له إسنادإالّ أن

طأ والنسيان وما استكرهوا هللا  وضع عن أميت اخلإن ا: (قالالوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النيب 
).عليه

من حديث جرير قال مسعت رسول اهللا ) 2503(وابن ماجه ) 1720(وأبو داود 4/360د يف املسند رواه أمح-(1)

بجلى العند أمحد وابن ماجه الضحاك بن املنذر بن جرير بن عبد اهللايث يف سندهواحلد) ال يأوي الضالة إالّ ضال(يقول 
.وعليه فهو ضعيف280ت /مقبول من الرابعة س ق 

.6/138، واملسالك 2/840نظر القبس ا-(2)
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.الحدیث الحسن: المبحث الثالث

.تعریف الحسن: المطلب األول
:يف اللغة-أ

رجل حسن، : يقال. القبحسن ضدون أصل واحد، فاحلُالنني واحلاء والس":قال ابن فارس
(1)".انهامرأة حسناُء أو حسو

حاحوقال صاحب خمتار الص:"القبيح، واجلمع حماسن على غري قياس كأنه مجع احلسن ضد
الشيء بالضم نسن، وقد حسحسنا، ممرأة حسناء، ومل ا: ورجل حسن، وامرأة حسنة وقالواح

ة مل يقولوا جاريغُالم أمرد، و: تذكري كما قالواغريسم أُنث من اهو ، ورجل أحسن: يقولوا
يحسن : نه، وأحسن إليه وبه، وهوزي: حسن الشيء حتسينامرداء؛ فذكروا من غري تأنيث، و
عدالشيء أو يعلمه ويستحسنه أي يه حسنا، واحلسنة ضدالساحلُسىنواملساوئ،يئة، واحملاسن ضد

(2)".السوءىضد

حسن و.احلسن نعت ملا حسن: األزهري. نقيضهالقبح واحلسن ضد":وروقال ابن منظ
حا فيهما؛ فهو حاسن وينسح ننسس(3)".ح

هادة، ومنه الشفر و، والظّظر إىل اهللا النوأى، والعاقبة احلسنة، والسضد: بالضمسىناحلُو
)m l k j((4)

: ثالثة أضربذلكمبهج مرغوب فيه، وعبارة عن كلّاحلُسن":اغب األصفهاينقال الرو
احلُسن و...ومستحسن من جهة احلسل، ومستحسن من جهة اهلوى،عقمستحسن من جهة ال

ما جاء يف القرآن من احلُسنِوأكثر ...ة يف املستحسن بالبصرف العاميما يقال يف تعارأكثر
(5)".من جهة البصريةفللمستحسنِ

.2/57معجم مقاييس اللغة -(1)
.136خمتار الصحاح، ترتب حممود خاطر ص -(2)
.13/114لسان العرب -(3)
.52من اآلية : سورة التوبة-(4)
.119- 118املفردات يف غريب القرآن ص-(5)
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ناء، فة كمال مالزمة للمدح والثّه صنقيضه، وأنالقبيح واحلسن ضدنّأ: تقدمخالصة ما و
.تشتهيهفس وترغب فيه وء راجع إىل ما متيل إليه الناستحسان األشيانّأو

فوس ختتلف فيما النألنّ؛حتسني بعض األمور قد ال يكون موضع اتفاقيفهم من ذلك أنّو
ة بسبب سبينحسني من الال خيلو التلذا ،فيما تأباهوتتضادغب فيه،تتباين فيما ترليه، ومتيل إ

.اختالف طبائع البشر
حسن لي حسنا ه مسنإإضافته للحديث، فغوي للحسن واللّعريف ا وجه العالقة بني التأمو

على بعض األحاديث املوضوعة واملنكرة والغريبة نثني احلُسقد أطلق بعض احملدو.(1)براويهنالظّ
.ثنيطالقات احلسن عند احملدإكما سنعرف يف –هامتنِنسلك حومقصدهم يف ذ

:يف االصطالح-ب
ض لشرح عبارة ذكر ابن العريب تعريف احلسن عندما تعرفقال)حسن صحيح(: رمذيالت ،:"

ف خمرجه واشتهر رجاله كحديث رِاحلسن ما ع:بعض أهل العلم قالنّإف) حسن(وأما قوله ... 
تادة ون خيرج عن قَالبصرييالكوفيين عن ابن شهاب ون عن أيب إسحاق السبيعي، واملدنيين املكيي

: وقال أبو عيسى يف آخر كتابه.عليه مدار احلديث وقد أكثر منه أبو داود وأبو عيسىعن عطاء و
(2)".روى من غري وجهيا وهم بالكذب وال يكون شاذّتأردت بقويل حسن ما ال يكون يف سنده م

ة للحسن، ميكن تقسيمه إىل عدتعريفه يشتمل علىأنضحعند متعن هذا الكالم، يتو
:ما يليكمقاطع، نقف مع كل منها 

قال بعض أهل العلم(:جاء فيهو: التعريف األول :احلسن ما عجاله خرجه واشتهر رِرف م
.)أكثر منه أبو داود وأبو عيسىاحلديث وقدعليه مدار و...

م ابن العريب صاحبه،إعريف وهذا التإالّن أايب كما جاء يف معامل طّه ينسب لإلمام اخلأن
(3).السنن

:تقسيمه إىل ثالثة مقاطعنان معناه، ميكنيبتوحىت نس
:رها العلماء مبعنيني، وقد فس)عرف جمرحه(:املقطع األولـ 

.102ص،قواعد التحديث: الدين القامسيمجال-(1)
.15–1/14العارضة -(2)
.1/6معامل السنن-(3)
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ن عن أيب ن خيرج عن قتادة، والكوفييكحديث البصريي":ر عنه ابن العريب بقولهعب: أحدمها
ن عن ابن شهاب، وإسحاق السبيعي، واملدنيي(1)".ن عن عطاءاملكيي

جخرر القاضي أبو بكر ابن العريب مفس":ظ ابن حجر على هذا الكالم بقولهق احلافعلّوقد
فإنّ...نكقتادة يف البصرييهاشتهر برواية حديث أهل بلددقاحلديث بأن يكون من رواية راوٍ

ن مثال إذا جاء عن قتادة وحنوه كان خمرجه معروفا، وإذا جاء عن غري قتادة وحنوه حديث البصريي
(2)".اكان شاذّ

خاوي يف ذلك أيضاوقال الس:"املعروف خمرجه وهو كونه شاميا، عراقيا، مكيا، كأن ا، كوفي
ن، فإنّقد اشتهر برواية حديث أهل بلدة كقتادة وحنوه يف البصرييديث من رواية راوٍيكون احل

ن إذا جاء عن قتادة وحنوه كان خمرجه معروفا خبالفه عن غريهم، وذلك كناية عن حديث البصريي
(3)".لعدم بروز رجاهلا ال يعلم خمرج احلديث منهااملرسل واملنقطعصال؛ إذاالت

االرتباط بني معرفة البلد الذي خرج احلديث منه وكون ذلك كفاية عن وجه ال يظهر و
االتمن املعلوم أنّألنه ؛ندصال يف السالسند ميكن أن يكون متمن أهل صال ولو رواه غري بصري

.!البصرة
ا ال ن كان احلديث شاذّن حديث البصرييقول احلافظ ابن حجر إذا روى غري البصرييكما أنّ

ال يطلقه على قة واملخالفة من الثّافعي الذي يشترط فيهعند الشاذّمع ترجيحه لتعريف الشيستقيم
.فردذجمرد الت

أي رجاله الذين يدور )ما عرف خمرجه(:وقد نقله البقاعي عن ابن حجر وفيه: املعىن الثاين
(4).ند خمرج خرج منه احلديثواحد من رجال السفكلّ،عليهم

معرفةعىنملفسريوهذا التاملخرج أعممن التأمشلابق وفسري الس.
قطعا أو فيه نند مرسال أو ميكون الساملراد مبعرفة املخرج أن ال أنّ(5)ويرى بعض العلماء

.15-1/14العارضة-(1)
.1/405النكت:ابن حجر-(2)
.1/72فتح املغيث -(3)
.1/220:النكت الوفية-(4)

- ة وهذا من تعليقاته املهم) 1(، ذكر كالم ابن الصالح يف اهلامش رقم174بنت الشاطئ، ص-قدمة، تحامل:ابن الصالح(5)
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عرف س الذي سقط منه بعضه ال يدلَّاملرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك املُتدليس، ألنّ
إسناده خبالف من أُبرز مجيع رجاله، فقد عرف خمرج ه من سقط من ؛ ألنمنهما خمرج للحديث

(1).من أيناحلديث 

صلة ويدخل يف األسانيد غري املتاالحتراز من كلّ–كما يرى ابن حجر–فمراد اخلطايب
صال سواء كان ظاهرا ند من جهة االتل خلل يف السعنعنته، وكّس الذي ال تقبلعنعنة املدلّذلك

اقط اوي السموضع االنقطاع مل يعرف فيه الرصفة عدم معرفة املخرج؛ ألنّه عق مأم خفيا تتحقّ
(2).احلديثهمنه الذي خرج عن

اخلطايب أراد االحتراز من إنّ: وأن يكون اخلطايب احترز من اإلرسال أوىل من قول من قال
ذوذ، وذلك ألنّعدم الشالسعرف فيه خمرج احلديث فاقط منه بعض اإلسناد ال يدرى من ال ي
(3).رف من أين خرجعق من خمرجه وحقتالذي أبرز كل رجاله واذّالف الشسقط، خب

ا يؤكّوممد ترجيح هذا التفسري األخري أندا من أئمة احلديث استخدموا كلمةعدي وجدت»
:مبا يشبه ذلك»املخرج

ذهب يسأل عنه ليعرف من ه مسع حديثا وفقد جاء عن شعبة أنخعي رواه عن إبراهيم الن
فهو حديث مل يعرف خمرجه (4)".رقدل احلديث فلم أَن خرج أوفحرصت أن أعرف مم":فقال

ل من رواه؟لعدم معرفته أو!
الئل فيما أرسلوا يوجد عليهم الد":ابعنيه ملراسيل صغار التمعرض ذموقال الشافعي يف 

.بهاوي ال حيتجالرأي إذا حبث عن الواسطة تبني أنّ(5)".لضعف خمرجه
(6)".سنة املخرجحمرسالت ابن سريين صحاح ":وقال اإلمام ابن حنبل

والنكت ،42اخلالصة ص:، والطييب35املنهل الروي ص :ابن مجاعة: نظرابه اليت انفردت به هذه الطبعة، وعلى كتا
.1/72، وفتح املغيث للسخاوي44ح صالتقييد واإليضا:، والعراقي2/394للزركشي 

.44ص ، انظر التقييد واإليضاح-(1)
.1/221النكت الوفية انظر -(2)
.1/157تدريب الراوي -(3)
.219ص، آداب الشافعي ومناقبه:حامتابن أيب -(4)
(5)-465ص ، سالةالر.
.3/924يف أصول الفقهةالعد:أيب يعلى-(6)
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ها رواة مقبولني، فمخرجها معروف ن أنصال يف تلك املرسالت تبيمواضع عدم االتيريد أنّ
.على هذا االعتبار

تدليسات األعمش وأيب ني من مرسالت وثقف احملدوقال اجلوزجاين يف معرض كالمه عن مو
بيعي وإسحاق الساملّ(1)ووقفوا عندما أرسلوا":اة الكوفة املعروفني بذلكغريمها من مشاهري رو

صلة غري معروفة املخارج كما يدلّفاألسانيد غري املت(2)".خافوا أن ال تكون خمارجها صحيحة
.كالم اجلوزجاين هنا

حيح بني صمييزأحد عرف التاجب على كلّالو":هوقال اإلمام مسلم يف مقدمة صحيح
وايات وسقيمها والرثقات النوي منها إالّهمني؛ أن ال يراقلني هلا من املتة خمارجه ما عرف صح
حديثه فيه انقطاع أو جهالة أو ضعف يكون خمرجه كلّ: فعلى مقتضى هذا(3)".الستارة يف ناقليهو

.غري صحيح
فمن نظر ":هريأحد الضعفاء عن اإلمام الزوقال اخلليلي يف معرض كالمه عن حديث رواه

إليه ممن ال معرفة له حكم بصحته ألنه عن الزظًذلك من رزقه اهللا حهري، ويعرفأن ا يف هذا الش
بعينه إىل أن يبلغوا إىل اإلمام الذي يكون عليه مدار احلديث، ويبحث عن أصل مبعرفة كل رجلٍ

ف فما كان خمرجه عن ضعيف يضع. (4)"وابالصفيميز بني اخلطأ و؛من أين خمرجهوحديثكلّ
.بوت عن اإلمام الزهريلذلك وال يكون صحيح الثّ

وي فيه احلديث وصدر عن أهله، ومن ثني مبعىن البلد الذي رعند احملد»املخرج«وتأيت لفظة 
م فيه عن وتكلّ، (5)»خمارج السنن«:دادي لباب من أبواب كتابه اجلامعذلك تسمية اخلطيب البغ

صحة حديث أهل احلجاز مث البصرة، وضعام، ومن ذلك قوله يف ف حديث أهل الكوفة والش

(1)-ما مل يتصل من األسانيد، فيدخل فيه املنقطع واملرسل واملعضل واملُدلس كما يظهر من سياق كلّاإلرسال هنا يعم
.الكالم

.80ص ، أحوال الرجال-(2)
.8ص، مقدمة صحيح مسلم-(3)
.1/205اإلرشاد-(4)
.2/434اجلامع ألخالق الراوي -(5)
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قول سليمان :أيضا، ومن ذلك (1))سناد، خمرجه من محصاالوحديثه شامي(:حديث رواه
ةكوين أليب زرعاذالشاازي ملّالرسبحان اهللا أال حتفظ حديث:(ازيني مل يعرفهأورد حديثا للر

(2).)ا حديث خمرجه من عندكم وال حتفظههذ!بلدك

.»واشتهر رجاله«: املقطع الثاينـ
دق، وبنقل احلديث، ناعة بالصرجاله مشهورون عند أرباب هذه الصاملراد به أنّ":قال الطييب

لى احنطاطهم عن درجة رجال عبط دلّومعرفة أنواعه، وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والض
حيحالص...هرة يف عرفهم دلّوإطالق الشايب اخلطّأي أنّ.(3)"عيفعلى خالف ما فهم من الض

يريد االشتهار بالصعفدق ال بالض.
البلقيين قال ومبثل هذا (4)".المة من وصمة الكذبسواملراد باالشتهار ال":وقال الزركشي

»بالكذبوال يكون يف إسناده من يتهم«:رمذيمن قول التجال أخصاشتهار الر":أيضا وزاد
من شرط ة على أنّايب الدالّاهول ال يدخالن يف عبارة اخلطّاملستور ويعين أنّ(5)".لشموله املستور

.احلسن اشتهار رجاله
بط اشتهارا دون اشتهار رجال اشتهرت رجاله بالعدالة والض":صاريوقال الشيخ زكرياء األن

(6)".حيحالص

(7)".أي كان رجال سنده مشهورين غري مستورين":نعاينوقال الص

ه عامالعبارة كالم الصنعاين، ولكنايب، واألقرب لظاهراه عبارة اخلطّهذا حمتمل ال تأبوكلّ
عيفيدخل فيه حىت الض .
.الصنعاينركشي ومن تفسري الزواألنصاري أخصوتفسري الطييب

.1/91موضح أوهام اجلمع والتفريق -(1)
.19/98الكمال ذيب : انظر املزي-(2)
.43اخلالصة ص-(3)
.2/395النكت :الزركشي-(4)
.176حماسن اإلصالح ص -(5)
.1/84فتح الباقي -(6)
.1/155توضيح األفكار -(7)
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قصد به ايب يابن حجر يرون أن تعريف اخلطّالعالئي ووابن صالح يما سيأيت أنّوسنرى ف
الرثّدوق الذي ال يصل ضبطه مستوى الاوي الصقة الذي يىل مستوى إال ينحطّح حديثه وصح

عيف الضالذي ال حيتجبه، ويظهر أنهم محلوا عبارة اشتهار الرح جال على هذا احململ، وقد صر
فقال،خاوي بذلكالس:"كما عاخلطايبيعين–ف الصحيحر–ه ما اتصل سنده وبأنعلت نقلته د

ل تعني محع العبارة، ونو–يعين احلسن–ه يف معامله جبانبه غري متعرض ملزيد، وألجل تعريفه ل
(1)".ط كما قررتهاالشتهار فيه على املتوسأي»رجالهاشتهرتو«:ر قول اخلطايبوقد فس:

(2).عيفالضحيح وط بني الصكذا الضبط املتوسوبالعدالة، 

:ايبمناقشة العلماء لتعريف اخلطّ-
يفصل ستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيه ما ايب متعريف اخلطّيرى احلافظ ابن الصالح أنّ

(3).حيحاحلسن من الص

وال هي أيضا على صناعة هذه عبارة ليس فيها كبري تلخيصو":وبنحوه قال ابن دقيق العيد
حيح يف حداشتهر رجاله، فيدخل الصرف خمرجه وحيح أيضا قد عالصعريفات، فإنّالتاحلدود و

ذا الكالم ما عرف خمرجه وه احلسن، وكأن يريدااشتهر رجاله مم(4)".حيحمل يبلغ درجة الص

. يبدو جوابا على االعتراض الذي ذكره»..وكأنه «: وقوله
ما يتوجه االعتراض على إن":ابن دقيق العيد فقال العالئيعلى كالم (5)ومع ذلك اعترض

ن ف باحلسن فيتعيرحيح أوال مث عف بالصرقد عا وف باحلسن فقط، أمرايب أن لو كان عاخلطّ
حيح ما مل يبلغ درجة الص»رجالهاشتهرما عرف خمرجه و«:ه أراد بقولهأنمحل كالمه على 

(6)".ويعرف هذا من جمموع كالمه

.1/73فتح املغيث -(1)
.1/72نفس املصدر-(2)
.26علوم احلديث ص -(3)
.7االقتراح ص -(4)
ولذا مل أذكره هنا، ضه من اجلهة الصناعية املنطقية يف شروط احلدااعترولكن ) هـ746ت(من املعترضني تاج التربيزي -(5)

74-1/73، وفتح املغيث للسخاوي 1/405، والنكت البن حجر 44عليه يف التقييد واإليضاح ص وانظر كالمه مع الرد ،
.1/156وتوضيح األفكار 

.1/404النكت:ابن حجر-(6)
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بأنّ-يعين على االعتراض–وأجيب":خاوي أيضاوقال الساملراد الشدق دون بلوغ هرة بالص
(1)".تقانبط واالالضالغاية يف

قدر وعلى تقدير تسليم هذا اجلواب فهذا ال":على العالئي فقالظ ابن حجر رداحلافلكنو
ه على غري صناعة احلدود أن- عيديعين ابن دقيق ال–فيصبح ما قال القشريي...غري منضبط

(2)".عريفاتالتو

حيح ف الصراخلطايب عه ويف موضع آخر مل يوافق على اعتراض ابن دقيق العيد ألنّأنإالّ
سن فقالعيف مع احلوالض:"ينزاحلسن على ما مل يكن ذكره يف ل حدواحد منهما، وهو حد

فعرف خمرجه«ط بينهما، األمر املتوس«صال ظاهرا ال االنقطاع، واإلرسال مبعىن مل يفقد سنده االت
رجالهواشتهر«دليس، وحنومها، وال خفيا كالت«يعين بالصفات املتوسحيح طة بني صفات الص

فال يشترط أن يبلغوا االعيف، والضتم دون ذلككحيح بل يقان املشروط يف رواة الصون إتقا ،
(3)".عيفقدر املوصل إىل الضلاة الضبط إىل وال ينزلون يف خفّ

خاوي أيضا معتمدا كالعالئي وابن حجر على ضرورة مراعاة وبنحو هذا اجلواب أجاب الس
ط كما ن محل االشتهار فيه على املتوسوتعي":ف احلسن وقالجبانبه عرحيح وف الصرايب عاخلطّأنّ

ابن دقيق العيدى به قول قررته، وتقو :ايبأي اخلطّ-هوكأن-(4)".حيحأراد ما مل يبلغ مرتبة الص

.نايب هو املتعيهذا التفسري لكالم اخلطّفرأيه أنّ
»ر أكثر احلديثوعليه مدا«:"قول اخلطايبأنّ(5)ه احلافظ ابن حجروقد نب: املقطع الثالثـ

إاحلسن، وليس داخال يف حدما املراد منه أن يكون كاشفا ومبينان".
أنّ":(6)ركشيوبنحو ذلك قال الزبعده أحكام ماو»واشتهر رجاله«:حلسن عند قولهاحد

وهو «:عليه تكراره لذلك يف قولهثبوت حسنه، ويدلّعحتجاج به فرقبول احلديث واالألنّ

.1/245الغاية شرح اهلداية -(1)
.1/404النكت :حجرابن-(2)
.222-1/221النكت الوفية -(3)
.1/73فتح املغيث -(4)
.1/220النكت الوفية -(5)
.2/396النكت :الزركشي-(6)
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. "»ة الفقهاءيستعمله عامالذي يقبله أكثر العلماء و
ايب اآلنفة شرحه لعبارة اخلطّيف(1)يوطيوقال الس:"وهذا كالم فهمه العراقي زائدا على احلد

وفصله عنه.(2)ر ذكرهفأخ".
وما قاله الزاجح لظهوره وركشي وابن حجر هو الرياق عليهداللة الس.

ا ال وقال أبو عيسى يف آخر كتابه أردت بقويل حسن م: قال ابن العريب: التعريف الثاين
(3).يروى من غري وجها وهم بالكذب وال يكون شاذّيكون يف سنده مت

:فيه يشترط يف احلسن أن جتتمع فيه ثالثة شروطرمذي للحسن، وا هذا هو تعريف التإذً
1.هماأن ال يكون راويه مت.
.اأن ال يكون احلديث شاذّ.2
.أن يروى من غري وجه حنو ذلك.3

روط الثالثة رمذي حىت جتتمع فيه هذه الشعند الت- وفق ذلك- وال يكون احلديث حسنا 
.كما هو ظاهر من كالمه

ه ال يكون حسنا حىت جيتمع فيه على أنما يدلّرمذي إنوكالم الت:"...قال ابن رجب
(4)."الثالثةاألوصاف 

ومعىن الشل منهارط األو :بالكذب،امأن ال يكون راويه مهتره ابن الصالح يف قولهفس: "
ل كثري اخلطأ ه ليس مغفّنأغري ق أهليته،خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقّالاحلديث الذي 

وال الكذب يف احلديث،د أي مل يظهر منه تعمم بالكذب يف احلديث،هتوال هو مفيما يرويه،
)5(."قبسبب أخر مفس

.لرمذي رمحه اهللا على هذا القسم يتنزكالم التو
أمأاهر والظّ":فذهب احلافظ ابن رجب إىل تفسريه بقوله:اينرط الثّا عن الشنما اذّه أراد بالش

.1/154تدريب الراوي -(1)
.36-32فتح املغيث للعراقي ص : أي يف ألفتيه انظر-(2)
.1/15العارضة -(3)
.1/394شرح العلل -(4)
.1/394شرح العلل -(5)
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وهو أن يروي الثّافعي،قاله الشيبقات عن الن(1)".خالفه

اوي من هو أحفظ منه أو ه الرهو ما خالف فياذّرمذي بالشمراد التنّأواختار ابن حجر 
(2).سواء انفرد به أم مل ينفرد كما هو تعريف الشافعي،أكثر

ويروى من غري وجه حنو ذلك «:رمذي يف الشرط الثالثوقول الت« :د طرق معناه أن تتعد
.احلديث وشواهده

بغري ذلك يب خر عن النآن يروى معىن ذلك احلديث من وجه أيعين":قال ابن رجب
(3)".اإلسناد

هذا كما يف حديث و...هفظنفس لالاملعترب أن يروى معناه من غري وجه،":وقال أيضا
نّإفيات،األعمال بالنة،شواهده كثرية جدا يف السنعلى أن املقاصا يدلّمميات هي املؤثرة د والن
ا من لفظ حديث عمر مروييكن ن مل إواجلزاء يقع على العمل حبسب ما نوى،نّأو،يف األعمال

(4)".غري حديثه من وجه يصح

رمذي ال يريد بقوله يف التأنّ...الذي يبدو يل":محد شاكر حيث يقولأويؤيد ذلك الشيخ 
من طرق روىحايب ينفس احلديث عن الصأنّ.»يروى من غري وجه حنو ذلك«بيان معىن احلسن

د ضأو يعتروى املعىن عن صحايب آخر،ن يأب...ما يريد أن ال يكون معناه غريبانوإ...أخرى
(5)".ا غريباوحنو ذلك مما خيرج معناه عن أن يكون شاذّخر،أبعمومات أحاديث 

.ع العبارة اليت أودها ابن العريب يف تعريف احلسنمتناتلك هي وقفا
ذكر يف هذا املطافأ،ه عدة تعريفاتلتقد ظهر،د ابن العريباحلسن بعاإلشارة أنّجتدر و

:منها
احلديث احلسن ،)هـ597ت(اجلوزي محن بن علي بن عرف اإلمام أبو الفرج عبد الرـ

.11/384العارضة-(1)
.1/406النكت-(2)
.1/384شرح العلل-(3)
.1/386املصدر نفس -(4)
.33الباعث احلثيث ص -(5)
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(1)".العمل بهذا هو احلسن ويصلح البناء عليه ووهما فيه ضعف قريب حمتمل،":بقوله

احلسن ماله منزلة بني منزليت ):"هـ628ت(الفاسي ان قال احلافظ أبو احلسن بن القطّـ
الصأن يكون أوذلك بعيف،حيح والضوقوم ه قوثَّاته خمتلفا فيه،حد رووال يكون فه آخرون،ضع

ما ضعأرا، أو يكون ف به مفس(2)".الاته مستورا أو جمهوحد رو

":وابن اجلوزيايب رمذي واخلطّأن ذكر تعريفات التبعد)هـ643ت(ح قال ابن الصالـ
ايب ما يفصل احلسن عن اخلطّرمذي وليس فيما ذكره التهذا مستبهم ال يشفي الغليل، وكلّ
الصمهم مالحظا مواقع الظر يف ذلك البحث، جامعا بني أطراف كحيح، وقد أمعنت الن

:قسمانديث احلسناحلستعماهلم، فتنقح يل واتضح يل أنّا
ال ه ليس مغفّنأق أهليته غري ل إسناده من مستور مل تتحقّاحلديث الذي ال خيلو رجا: حدمهاأ

كثريا اخلطأ فيما يرويه، وال هو مهم بالكذب يف احلديث،تد الكذب يف أي مل يظهر منه تعم
احلديث، وال سبب آخر مفسأرف بق، ويكون منت احلديث مع ذلك قد عوي مثله أو حنوه ن ر

عة من تابع راويه على مثله أو مبا له من شاهد وهو ورود أو أكثر حىت اعتضد مبتابمن وجه آخر
. منكراا وه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذّبنحوحديث آخر

وكالم التلرمذي على هذا القسم يتنز.
ه مل يبلغ درجة رجال نأاألمانة غري دق واملشهورين بالصأن يكون راويه من :القسم الثاين

احلفظ وااليح لكونه يقصر عنهم يف حالصقان،توهو مع ذلك يرتفع عن حال من يما ينفرد به عد
سالمته من أن ا ومنكرا حلديث من أن يكون شاذّهذا مع سالمة اويعترب يف كلّمن حديثه منكرا،

.اليكون معلّ
.وعلى القسم الثاين يتنزل كالم اخلطايب

نّأيف ذلك، وكق يف كالم من بلغنا كالمه فهذا الذي ذكرناه جامع ملا تفررمذي ذكر الت
ه قد نأد منهما على ما رأى واحكلّقتصري،خروع اآلايب النوذكر اخلطّحد نوعي احلسن،أ

.ليشك

.1/35املوضوعات-(1)
.20- 4/13بيان الوهم واإليهام -(2)
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ين قال بدر الدحديث خال احلسن كلّ: ولو قيل:")هـ733ت(د بن إبراهيم بن مجاعةحمم
أو مشهور قاصر عن درجة اال،صل مستور له به شواهدعن العلل ويف سنده املتلكان أمجع نقات ،

ودملا حد(1)."ا حاولوهه وقريبا مم

احلسن ما ارتقى عن درجة ):"هـ748ت(هيب د بن أمحد الذّقال احلافظ أبو عبد اهللا حمم
الضحة، وإن شئت قلتعيف ومل يبلغ درجة الص:واة فهو حينئذ احلسن ما سلم من ضعف الر

(2)."حيحداخل يف قسم الص

اة معروفني ند بروصل الساحلديث املت":عن احلسن لذاته)هـ852ت(قال ابن حجر العسقالين
دقبالص،يف ضبطهم قصور عن ضبط رو(3)".اوال يكون احلديث معلوال وال شاذّ، حيحاة الص

أخبة وشرحها حنو دلك إالّوذكر يف النه قالن":(4)".»يف ضبطهم قصور«بدل ،ضبطهخف

وهناك غريها مل أتطرق إليها ليس هذا ،تلك هي نبذ من أقوال أهل العلم يف تعريف احلسن
احلديث احلسن مل ضح لنا أنّيتم مناسبا لسردها مجيعا ولكن من خالل ما استعرضناه منهاااملق

تفق على تعريفهي،اليت رجة ولو كان متفقا عليه ما وقع االختالف يف حتديد معناه إىل هذه الد
(5)".معناه اضطرابويف حتقيق:"جعلت اإلمام ابن دقيق العيد يقول يف مفتتح كالمه عليه

مثّ،وعقبة كؤود من استعلى ذروا، هذا املقام مقام صعب مرتقاهعلم أنّا":ويقول الطييب
(6)".أنواعهوعثر على جلّ،الحات هذا الفنطاحندر منها وقف على إص

عيف يف الضحيح وا كان وسطا بني الصوع ملّالنوهذا ":)هـ774ت(كثريويقول احلافظ بن 
ال يف نفس األمر،اظرنظر الن،عسعبري عنه وضر التوذلك ، ناعةبطه على كثري من أهل هذه الص

ألنو،ه أمر نسيبشيء ينقدح عند احلافظ ربما تقصمم كثري منهر عباراته وقد جتش(7)."هحد

.36املنهل الروي ص -(1)
.29-26املوقظة ص -(2)
.63األسئلة الفائقة ص -(3)
.33-32نزهة النظر ص -(4)
.7االقتراح ص -(5)
.43اخلالصة  ص -(6)
.31-30الباعث احلثيث  ص -(7)
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(1)".ب تعريفهفلذلك صع:"وتبع البلقيين ابن كثري على هذا مث قال

خاويوقال الس:"ظر لقسميهواحلسن ملا كان بالن...تتجاذب الصعف اختلف تعبري حة والض
(2)".األئمة يف تعريفه

.تاریخ ھذا المصطلح:انيالمطلب الثّ 
فكثرت يف عبارام وتواترت يف ،قدميثني منذ زمن يف تعبريات احملد»احلسن«ظهرت لفظة

أحكامهم ودومنت يف مصنيت درج ويعترب إطالق احلسن على احلديث من املصطلحات ال.فا
.ظر إىل واقع األمر صحيح وغري صحيحفاحلديث بالنوإالّ، عليها أئمة احلديث ونقاده

:ظر إىل واقع األمربالناحلديث ":- رمحه اهللا-املعىن يقول الشيخ طاهر اجلزائريويف هذا 
حيح الصوغرييب ة نسبته إىل النحيح هو ما ثبتت صحفالص.ينقسم إىل صحيح وغري صحيح

مني احلديث إىل م كثري من املتقدوبناءا على هذا املعىن قس...هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه
(3)".االحتجاج بهيفحيح ملشاركته لهأدرجوا احلسن يف الصو،ضعيفصحيح و:قسمني فقط

":حيث قال-يف إحدى مناقشاته-ه عليه ابن العريب نفسه،وهو ما نبمني،صنيع املتقدهذا هو
هذا حديث تفرد به حممعلى رأى ه صحيح إالّد بن إسحاق فكيف يقول فيه أبو عيسى أن

(4)".األول

رين من أهلوإذا انتقلنا إىل املتأخقسمة ثالثية فيقولونمون احلديث احلديث، وجدناهم يقس :
احلديث إما صحيح وإممسها اوبناء على ذلك صار للحديث درجة وسطى ا ضعيف،ا حسن وإم

.احلسن
وقد اختلف أهل العلم يف تعييباملعىن املعروفعلى احلديثمن أطلق احلسنلن أو

:االصطالحي، على أقوال

.176حماسن االصطالح ص -(1)
.1/245، وحنوه يف الغاية شرح اهلداية 1/72فتح املغيث -(2)
.1/354توجيه النظر -(3)
.1/176:العارضة-(4)
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(1).ينسب إليه ذلك التقسيمل مناخلطايب هو أوفذهب العراقي إىل أنّ

ا علي بن وأم":قسيم فقالل من سبق لذلك التبن املديين هو أواعليأنّواختار ابن حجر،
حة واحلسن يف مسنده ويف علله، فظاهر عبارته قصد املديين فقد أكثر من وصف األحاديث بالص

املعىن االصطالحي وكأند البخاري ويعقوب بن شيبة وغري ابق هلذا املصطلح، وعنه أخه اإلمام الس
)2(."دواح

ل من عرفت عنه تلك القسمة ومل تعرف عن رمذي هو أواإلمام التوذهب ابن تيمية إىل أنّ
(3).أحد قبله

عترب ابن الصالح أيضا أنّويالتيعين -ه بامسه وأكثر من ذكره يف جامعهرمذي هو الذي نو
بعض مشاخيه والطبقة اليت قبله كأمحد بن حنبل والبخاري ويوجد يف متفرقات من كالم ،-احلسن

)4(.وغريهم

حقيقوالتسبقه به أئمة استعمال هذا املصطلح باملعىن الذي قصد إليه،ه مسبوق إىلأن
.ر تعريفهل من صاغ قانونه، وحره أورمذي أنالتضلُوفَه مل يتحرر يومئذ بتعريف،لكناحلديث،

مني إطالق احلسن على ما ذكر وعلى جد يف كالم املتقدوقد و":اجلزائريقال الشيخ طاهر 
وابن املديين، ،افعيخعي، والشلنااج، وإبراهيم وذكر منهم ابن عدي، وشعبة بن احلج(5)".غريه

...والبخاري
:ومن اطالقات املتقدمني على احلسن

:غوياللّاملعىنىإطالقه عل-ا
احلسن شكال، ألنّإ»هذا حديث حسن صحيح «غريه ذي ورمالتيف قول ":قال ابن الصالح

.44التقييد واإليضاح حتقيق حممد عثمان ص -(1)
.1/426الصالح النكت على كتاب ابن–(2)
- هـ 1421-1ط-لبنان-تبريو-دار الكتب العلميةحتقيق مصطفى عبد القادر عطا،،جمموع الفتاوى: ابن تيمية-(3)

، 3دار الفكر ، ط-دمشق .فسه، حتقيق وتعليق موسى حممد عليوانظر علوم احلديث للمؤلف ن. 14/18م ص 2000
.82م، ص1993هـ، 1413

.36مقدمة ابن الصالح ص -(4)
.1/361توجيه النظر -(5)
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إثباته ؟ لك القصور وذحيح، ففي اجلمع بينهما يف حديث واحد مجع بني نفي قاصر عن الص
سناد، فإذا روي احلديث الواحد بإسنادين أحدمها إسناد حسن لك راجع إيل االذأنّ: وجوابه

إسناد،سبة إىله حسن بالنأي أن.ه حسن صحيحأن: ، استقام أن يقال فيهواألخر إسناد صحيح
ىعل،خراإلسناد اآلسبة إىلصحيح بالنلك أراد باحلسن ذه غري مستنكر أن يكون بعض من قال أن

(1)".فسهو ما متيل إليه النغوي ومعناه اللّ

ذي جمهول واحلديث ال«د قا على قول أيب حامت يف عمرو بن حممقال احلافظ ابن حجر معلّو
ما هو أعمىه يطلق اهول علكالم أيب حامت هذا حمتمل، فإنو:"»ن رواه عن سعيد بن جبري حس

خر، فيوافق آمن وجه يوه راحلديث باحلسن ألنىن حكم علفيحتمل أن يكو،من املستور وغريه
متنه حسن واهللا غوي أي أنّأراد املعىن اللّ، وحيتمل أن يكون حكم باحلسن ورمذيكالم الت

(2)."أعلم

بعد »حسام بن مصك األزدي«يف ترمجة_ رمحه اهللا _ا الباب قول ابن عديذمن هلعلّو
هو مع ضعفه حسن فرادات وإة أحاديثه عام:"قالة تضعيفهم له،مئحكايته عن مجاعة من األ

ه أراد احلسن كذا قال، ولعلّ:"قال ابن حجر".دقعف أقرب منه إىل الصوهو إىل الضاحلديث،
(3)".تضعيفهحسام متفق علىوإالّاملعنوي،

:إطالق احلسن على الغريب املنكر-ب
روى ابن قد يطلقون احلسن على الغريب واملنكر،:فائدة":(4)_رمحه اهللا _قال الزركشي

كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن:ه قالخعي أنعن عون إبراهيم الن»ستمالءأدب اال«السمعاين يف 
يجل أحسن ما عندهخرج الر.

.59-58مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح ص -(1)
.138النكت على كتاب ابن الصالح ص -(2)
-هـ1،1415مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة، مكتبة الرشد الرياض، ط: املرتضى الزين أمحد.د-(3)

.47م، ص1994
(4)-ادر بن عبد اهللا الزركشيد بنهو بدر الدين حمم فقيه شافعي، أصويل، أخذ عن اإلسنوي، درس وأفىت، وله تصانيف ،

البحر احمليط يف أصول الفقه، تشنيف املسامع جبمع اجلوامع، الربهان يف علوم القرآن، اإلجابة إليراد ما :كثرية واسعة منها
.6/335، شذرات الذهب 3/397الدرر الكامنة البن حجر : انظر.هـ794ت.كته عائشة على الصحابة، وغريهاراستد
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سن أكثر من املشهور الغريب غري مألوف مستحخعي باألحسن الغريب، ألنّعىن الن:قال
وقيل له :وأصحاب احلديث يعربون عن املناكري ذه العبارة، قال شعبة بن احلجاج:قال. املعروف

الَم(1)".ال تروي عن عبد امللك بن أيب سليمان، وهو حسن احلديث؟ قال من حسنه فررتك

:حيحإطالق احلسن على الص-ج
رمحه اهللا -حيحة، فقد نقل البلقييناحلسن على بعض األحاديث الصقد أطلق بعض املتقدمنيل

أطلقه بعضهم و) حيحةحسن يف األحاديث الصهذا حديث(:مني يقولوناملتقدنّعن القشريي أ-
على أحاديث متتهافق على صح.خاويقال الس":بعين احلسن-جد للشافعي إطالقهو-فق يف املت

(2)".تهعلى صح

مبعناه االصطالحي يف »احلسن«نا جنده يستعمل مدلولفإنما انتقلنا إىل ابن العريب،وإذا
فاته، ومصنميايبوضوح من خالل األمثلة التاليةحيح، وهو ما يظهر ز بينه وبني الص.

(3)".ألبيه هو حسن مل يصححديث جابر بن عبد اهللا يف كالم الرب":ابن العريبقالـ

يا جابر مايل أراك (:فقال يلوهذا تعليقا على حديث جابر قال لقيين رسول اهللا
(4).احلديث)...ا؟منكسر

نزل أساء فجال وال يغزو النيا رسول اهللا يغزو الر:سلمة قالتوعند تعليقه على حديث أمـ

وهي أحاديث حسان...":قال ابن العريب.w v u t s r q p o﴾(5)(: اهللا
(6)".حةمل تبلغ درجة الص

ال حتلفوا (يف احلسان،يورو":قال ابن العريبويف باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا،ـ
(7).")وأنتم صادقونحتلفوا باهللا إالّوالهاتكم، وال باألجداد،بأبيكم، وال بأم

.املصدر السابق-(1)
.47، ص نفس املصدر-(2)
.11/138العارضة -(3)
.دارإحياء التراث العريب. 5/237السنن، باب من سورة النساء : الترمذي-(4)
.32سورة النساء، من اآلية -(5)
.11/159العارضة -(6)
.7/17املصدرنفس -(7)
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.االحتجاج باحلديث احلسن: املطلب الثالث
ثني إىل ذهب مجهور احملدل ذلك جعله بعضهم ضمن جوألية احلديث احلسن،القول حبج

من أهل احلديث ":أشار إليه ابن الصالح يف قولهوهو ماأنواع الصحيح، ومل يفرده كنوع مستقل،
وذلك لدخولهح حيمن ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا يف أنواع الصبهيف أنواع ما حيتج ،

كتاب مهيتقسيف ئمواحلافظ يف تصرفاته، وإليه يعبد اهللااهر من كالم احلاكم أليبوهو الظّ
حيح وعلى كتاب عليه اسم الص- أيضا-وأطلق اخلطيب أبو بكر،»اجلامع الصحيحب«-الترمذي

(1)".سائيالن

م من حيح على ما تقداحلسن وإن كان دون الص":ووي بقولهد على هذا املعىن اإلمام النوأكّ
حديحيح هما فهو كالص(2)".ه حيتج بهيف أن

حيح، وإن كان دونه، ولذلك أدرجه ة كالصاحلسن حج":يب يف خالصتهيبوقال أيضا الط
(3)".بعض أهل احلديث فيه ومل يفرده عنه

يوطيوقال الس:"احلسن كالصة وهلذا أدرجته حيح يف االحتجاج به، وإن كان دونه يف القو
(4)."صحيحالطائفة يف نوع 

ق بني احلسن لذاته واحلسن لغريه، ففرفصيل يف هذه املسألة،العلم من ذهب إىل التومن أهل 
واعترب االتابقة،فاق املشار إليه يف األقوال السما هو على احلسن لذاته، يف حني ال ينطبق ذلك إن

.بشروط مضافةعلى القسم الثاين للحسن وهو احلسن لغريه إالّ
وغري واحد نقلوا ابن الصالحإنّ":- ابقالس-م ابن الصالحقال ابن حجر تعليقا على كال

فاق على أنّاالتاحلديث احلسن يبه حتجكما يحتجفما حيح، وإن كان دونه يف املرتبة،بالص
املراد على هذا باحلديث احلسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حدف ده املصن

.45مقدمة ابن الصالح ص -(1)
عبد الباري فتح اهللا السلفي، السعودية، املدينة، مكتبة : حتقيق.إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق: النووي-(2)

.1/141هـ، 1408اإلميان 
.43نظر ص ا-(3)
.1/160تدريب الراوي :السيوطي-(4)
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إىل آخر كالمه؟ أو ...دوق املشهور باألمانةينزل عليه، وهو رواية الصايب كالم اخلطّإنّ: وقال
رمذي مع جمموع أنواعه اليت ذكرناالقسم الذي ذكرناه آنفا عن التمن أمثلتها؟ أو ما هو أعم

ض لتحرير هذا، والذي يظهر يل أنّذلك؟ مل أر من تعردعوى االتفاق إنما تصحل دون على األو
حيح واحلسن ق بني الصكثريا من أهل احلديث ال يفرإنّ:فل قول املصنيتنز-أيضا- ليهاين، وعالثّ

نه ا ما حيسفأمحة،احلسن إذا جاء من طرق ارتقى إىل الصإنّ:فوكذا قول املصن.كاحلاكم
الترمذي من الضعيف واملنقطع إذا اعتضد، فال يتمجيعه، وال فاق على االحتجاج به جه إطالق االت

دعوى الصان أنّح ابن القطّحة فيه إذا أتى من طرق، وقد صربل ه،به كلَّهذا القسم ال حيتج
ده إذا كثرت طرقه أو عضحكام، إالّعن العمل به يف االف توقّعمال، وييعمل به يف فضائل اال

أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآنصال عمل،ات.رايق، وهذا حسن قويمنصفا ما أظن
(1)".اهأبي

هنا هابه ففيه إشكال، وذلك أنّحتجاحلسن يا ما قيل من أنّوأم":وقال ابن دقيق العيد
أوصافا جيب معها قبول الرواية،واية إذا وجدت يف الرفإمى باحلسن،ا أن يكون هذا احلديث املسم

مما قد وفات على أقلّجدت فيه هذا الصاليت جيب معها القبول أو ال؟ فإن وجدت رجات الد
أن يردهم إالّي حسنا، اللّوإن مستوجد فال جيوز االحتجاج به،ملوإنفذلك حديث صحيح،

واية معها هلا مراتب فات اليت جيب قبول الرالصإنّ:ذا إىل أمر اصطالحي وهو أن يقاله
ته عليها صحيحا، وكذلك أوسطها اى احلديث الذي اشتمل روفأعالها هي اليت يسمودرجات،

الح، ويكون الكلّطصذلك إىل االوحينئذ يرجع األمر يفيه حسنا،وأدناها هو الذي نسممثال،
اه صحيحا يف احلقيقة واألمر يف االصطالح قريب، لكن من أراد هذه الطريق فعليه أن يعترب ما مس

(2)".ول الرواية يف تلك األحاديثق وجود الصفات اليت جيب معها قبقّحيأهل احلديث حسنا، و

وعند التأمل نتبيومع إشكال ابن حجر وهن أنة احلديث احلسن لغريه، ابن دقيق العيد يف حجي
عيف، هذا إيراد على القول باالحتجاج بالضحتجي: فإن يقل":البقاعي قال يف قول العراقيأنّإالّ

أنتم احتججتم : ه قيلباحلديث احلسن، كأنلذاته وال إشكال حسن : ه نوعانباحلسن، وقد قلتم أن

.1/401النكت :ابن حجر-(1)
.165هـ ص1406بريوت، دار الكتب العلمية،-لبنان.االقتراح يف بيان االصطالح:ابن دقيق العيد-(2)
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ف باجلهالة أو سوء احلفظ وحنو ذلك، عوهو ما يكون يف إسناده من ض: فيه، وحسن لغريه
ويعتضد مبجيئه من وجه آخر ولو كان الوجه اآلخر مساويا لألول يف الضعف وعلى هذا يلزم 

ا الثانية فعلى تقدير كوا مساوية وأم.يها واضحفاألمر فا الطريق األوىلأم،االحتجاج بالضعيف
إىل ضعيفلألوىل فحينئذ ضعيف انضم .

، ورة اموعةة جاءت من الصوالقوا،م، ولكن ضعيفان يغلبان قويمسلّ–البقاعي: أي-:قلت
ا ما رددنا املستور لضعفه بل الحتمال ضعفه، وعدم حتقّوأيضا فإنرددنا بط فيه، وال ق صفة الض

سيء احلفظ ألنولو –، فإذا اعتضد مبجيئه من طرق أخرىه مل حيفظه مل حيفظ، بل الحتمال أن
، وأحسن ما يدفع به نه حفظ والعربة يف هذا العلم بالظّأننغلب على الظّ- كان راويه يف درجته

هذا اإليراد املتواتر، فإنه يفيد القطع مع أناده يف غاية أفرما كان كلّه آحاد انضمت ورب
(1)".عفالض

ي بعضها بعضا حىت قد حيصل العلم ا، ولورق وكثرا يقود الطّتعدفإنّ":وقال ابن تيمية
كان الناقلون فج(2)".فكيف إذا كانوا علماء عدوال ولكن كثر يف حديثهم الغلطاقا،ارا فس

ما هو من جهة يكون ضعفهما إناحلديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن ":وقال رمحه اهللا
ني عضدا أحدمها اآلخر فكان يف ذلك دليل على أنّاحلفظ وحنو ذلك إذا كان من طريقسوء

."(3)للحديث أصال حمفوظا عن النيب 

(4)".ةرق إذا اختلفت املخارج تزيد املنت قوكثرة الطّإنّ":وقال ابن حجر

ملختلط الذي ونه، وكذا ادكون فوقه أو مثله اليئ احلفظ مبعترب كأن يومىت توبع الس":وقال
س إذا مل يعرف احملذوف منه، صار حديثه حسنا ال وكذا املدلّاإلسناد املرسل،ز واملستور ومل يتمي

موع من التواحد منهم احتمال كون مع كلّألنّ؛ابع واملتابعلذاته بل وصفه بذلك باعتبار ا
سواء،روايته صوابا أو غري صواب على حدفإذا جاءت من املعتربين رواية موافقة ألحدهم رح ج

.243هج احملدثني يف تقوية األحاديث صنقال عن منا) 498-2/496(النكت الوفية مبا يف شرح األلفية :البقاعي-(1)
.18/26جمموع الفتاوى:ابن تيمية-(2)
.3/323نفس املصدر-(3)
وانظر النزهة .38صـ، ه1401، 1ط،القاهرة-ابن تيميةاملكتبة عن مسند أمحد،دد يف الذبسالقول امل:ابن حجر-4)

.26-25ص
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فارتقى من درجة احلديث حمفوظ،ذلك على أنّأحد اجلانبني من االحتمالني املذكورين، ودلّ
(1)".وقف إىل درجة القبول واهللا أعلمالت

ان،البن القطّبه، وهذا ما اختاره ابن حجر تبعا احلسن لغريه حمتجوالراجح واهللا أعلم أنّ
.بشروط معتربة ذكرها

ولكن حيث ثبت اختالف األئمة يف معناه حني ":ملعىن يقول الشيخ طاهر اجلزائريويف هذا ا
إطالقه، فال يسوغ إطالق القول باالحتجاج به، بل البدظر يف ذلك، فما كان منه منطبقا من الن

على احلسن لغريه ينظر فيه، فما كثرت على احلسن لذاته ساغ االحتجاج به، وما كان منه منطبقا
(2)".غ االحتجاج به وما ال فالطرقه يسو

ة أمرانوبيان كونه حج:
1.ه وإن كان ضعيفا يف األصل،أنلكنى بوروده من طرف آخر، مع سالمته ه قد اجنرب وتقو

مبجموع ل اوي أو غفلته، وحتص، فزال بذلك ما خنشاه من سوء حفظ الرشيءمن أن يعارضه 
ة تدلّطرقه قوعلى ضبط احلديث، وحسالظّنويابرنه أنه حفظه وأدي اه كما مسعه، لذلك مس

(3).احلديث حسنا

2.حبديث له طريقان لو انفرد كلّيدع يف االحتجاجه ال أنة، كما يف منهما مل يكن حج
الشافعي ذهب إىل االحتجاج باملرسل إذا جاء حنوه مسندا من وجه ضعيف أو وافقه املرسل، فإنّ

ابعي األولمرسل آخر أرسله من أخد العلم عن غري رجال الت.
فإن شركه فيه احلفاظ املأمونون فأسندوه أن ينظر إىل ما أرسل من احلديث،"...:قال الشافعي

وافقه مرسل غريه، ممن قبل العلم يويعترب عليه بأن ينظر هل ..مبثل معىن ما روىإىل رسول اهللا 
(4)".عنه، من غري رجاله الذين قبل عنهم

رق تبعث كثرة الطّألنّوالرأي الذي منيل إليه هو االحتجاج باحلسن لغريه فيما كثرت طرقه،
فس الظّيف الننته، وألنّالغالب بصحفيما هو قابل هذا (عيف تتفاوت درجة ضعفها أنواع الض

.55نزهة النظر ص:ابن حجر-(1)
.1/361توجيه النظر -(2)
.271منهج النقد ص : نور الدين عتر-(3)
.462صم، 1939-هـ 1358القاهرة،. حتقيق أمحد حممد شاكرالرسالة : )هـ204ت(إدريس، حممد بن الشافعي-(4)
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هذا ليس على إطالقه أيضا، بل إذا كثرت طرقها، ولكناحلسن ا إالّن، فال حيصل الظّ)العتضاد
يعود إىل طبيعة الضواة،عف املوجود يف الرفرببه حديث جاء من طريقني ضعيفني فقط حيتج

وال يرقى إىل هذه ة طرق ضعيفة،حديث جاء من عداته له، وربضبط رونويغلب على الظّ
(1).املنزلة

وإذا كانت تلك هي جوانب مسألة االحتجاج باحلسن عند أهل العلم، فما هو موقف ابن 
.العريب من ذلك؟

ويف ذلك يقول ،ة االحتجاج باحلسن مطلقالقد نسب بعضهم البن العريب القول بعدم صح
احلسن جيوز ة املعتربين حبسنه؛ ألنّح أحد األئموهكذا جيوز االحتجاج مبا صر":اإلمام الشوكاين

؛ما قاله اجلمهورالبخاري وابن العريب، واحلقخيالف يف اجلواز إالّوملالعمل به عند اجلمهور، 
(2)".أدلة وجوب العمل باآلحاد وقبوهلا شاملة لهنّأل

اس يف العمل باحلسن مطلقا، بعد تسليم حسنه، فذهبوقد اختلف الن":وقال ابن الوزير
حليل، واختاره أبو بكر العريب يف التحرمي وث احلسن ال يعمل به يف التاحلديالبخاري إىل أنّ

(3)".ة مع اجلمهوراحلجوعارضته، واجلمهور على خالفهما، 

، 1ط،مكتبة اجليل اجلديد- صنعاء-ثيث إىل شرح اختصار علوم احلديث،السعي احل: عبد العزيز الصغري دخان-(1)
.111م، ص2001هـ، 1421

، -قاهرة–ر، حتقيق أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممدنيل االوطار من أسرار منتقى األخبا: حممد بن علي الشوكاين-(2)
.120/ 1م، 2005-هـ 1426-1ط،دار ابن عفان-دار ابن القيم الرياض

.1/180توضيح األفكار -(3)
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.عیفالحدیث الضّ : المبحث األول

.عیفتعریف الحدیث الضّ : المطلب األول
: غةيف اللّ) أ

بالفتح -عفيف اجلسد والض–بالضم–عفوقيل الض. ةعف خالف القوالض":قال ابن منظور
–(1)".وجهمها معا جائزان يف كلّ: وقيل. أي والعقليف الر

، دتان مستعملتان يف ضعف البدنن جيغة لغتامها عند مجاعة أهل البصر باللّ":وقال األزهري
(2)".أيوضعف الر

I H G (:تعاىلوقوله .)s r q pt()3(: ويف القرآن قرئ قوله تعاىل

L K J()4 (ويف احلديث، (5)بالوجهني :يعين يف رأيه (6)ه يبتاع ويف عقدته ضعفأن ،
(7).ونظره يف مصاحل نفسه

غوي واالصطالحي كما سيأبط بني املعىن اللّووجه الرعف املراد يف احلديث يت، أنّ الض
ضعف معنوي(8).أي والعقل، مثل ضعف الر

: يف االصطالح) ب
يطلق الضحيح، وال صفات احلديث عيف على كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الص

.احلسن

.09/203دار صادر، -لبنان-بريوت- عربلسان ال: ابن منظور-)1(
ة للكتاب السالم هارون وآخرون، القاهرة، اهليئة العامذيب اللغة، حتقيق عبد: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري-)2(
،1/482.
.66من اآلية، :األنفال-)3(
.54من اآلية،: الروم-)4(
.4/232فتح القدير:، والشوكاين3/378زاد املسري:ابن اجلوزي.نظرا-)5(
، وأمحد 2354وابن ماجه رقم، 7/252، وقال حسن غريب، والنسائي1250، والترمذي رقم3501بو داود رقمأرواه -)6(

3/217.
).عقد(النهاية مادة :انظر ابن األثري-)7(
.63هـ، ص1405، 7مكتبة املعارف ، ط لرياضا.تيسري مصطلح احلديث: مد الطحان حم-د-)8(
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ذا عرووابن كثري، وابن ييبووي، وابن مجاعة، والطفه احلافظ ابن الصالح، وتبعه عليه الن ،
(1).غريهموقن،امللّ

حتاج إليه، فيه، ال يحيحعريف، فرأى أنّ ذكر الصالتقد اعترض احلافظ العراقي على ألفاظو
(3).العيددقيق ، وهو رأي البيقوين وابن (2).حيح أقصرعن احلسن؛ فهو عن الصرصما قَألنّ

ه ال يلزم من حيح، ألنعريف يقتضي اإليضاح، فال مانع من إيراد ذكر الصأنّ مقام التاحلقو
عدم وجود وصف احلسن عدم وجود وصف الصاحلسنحيح غري حيح، فالص.

غريه، يعيف على رأالضدح ال يلزمه أن حيابن الصالأجاب ابن الوزير اليماين، بأنّهنا و
كل صحيح حسن، أوما كان يلزمه لو كان يرى أنّوإنصحيح حسن كلّليل على أنّكان الد

األثر، ما هذا الكالم يف اصطالح أهلإنليس كذلك ويه بذلك، وف أن يسممكلّقاطعا ملزما لكلّ
(4).كل صحيح حسنهم على أنّومل يصطلحوا كلّ

ألنّ؛ه لو اقتصر على نفي صفات احلسن لكان أخصرعترض عليه بأنا:"قال ابن حجر
عريف مقام التزيادة، وأجاب بعض من عاصره بأنّحيح وفي صفات الصصفات احلسن مستلزم لن

ابق ال حيح بشرطه السحيح إذ الصالصيقتضي ذلك إذ ال يلزم من عدم وجود احلسن عدم وجود 
ف احلرف بعد تعريف االسم رظرية قول النحوي إذا عالنو:ن قالد متعيى حسنا، فالتردميس

نظري والت: انتهى وأقول. ن عالمات االسم وال عالمات الفعلف ما ال يقبل شيئا ماحلر،والفعل
حيح واحلسن، خبالف الص،موم وال خصوصه ليس بني االسم والفعل واحلرف عألن؛غري مطابق

منهما ه ميكن اجتماعهما وانفراد كلٍّأن، وبينهما عموما وخصوصافيما مضى أنّفقد قررنا 
(5)."احلرفخبالف االسم والفعل و

و":ة ذلك االعتراضوقال أيضا مؤكدا صحأنّاحلقكالمه ف معترض وذلك أنّكالم املصن
ى ضعيفا، وليس كذلك، ألنّحيح يسماحلديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصيعطي أنّ

.37، واختصار علوم احلديث ص105، والتقريب ص37علوم احلديث ص: ظران-)1(
.112-1/111شرح ألفية العراقي له، : انظر-)2(
.38، صاالقتراحانظر-)3(
.1/247تنقيح األنظار مع شرحه توضيح األفكار :ابن الوزير-)4(
. 169النكت على كتاب ابن الصالح ،ص-)5(
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ف صدق أنّبط مثال إذا ختلّمتام الضى احلديث الذي اجتمعت صفات الصحيح مل جتتمع، ويسم
(1)."فات سواه حسنا ال ضعيفافيه الص

خاويوقال الس":وال احتياج لضمالصحلسن، كان عن ه حيث قصر عن احيح إليه فإن
و(2)".حيح أقصرالصكالم ابن الصالح ال غبار عليه وما اعترض به عليه يصدق يوطي أنّرأى الس

حيح وحده، لو اقتصر على نفي صفات الصيا وقد ذكر نفأمه غري واردصفات احلسن أيضا فإن .
:قال يف ألفيته

(3).جعالهو الذي عن صفة احلسن خال         وهو على مراتب قد 

ت على تعريف بناء على ما ورد من اعتراضا–عيفوقد اقترح ابن حجر تعريفا خمتصرا للض
حديث مل جتتمع فيه صفات القبول لكان كلّ: ر ابن الصالح بقولهلو عب:"فقال - ابن الصالح

.أسلم من االعتراض وأخصر
-:صفات القبول ستة:"فقالار إليها احلافظ العراقي وذكر رمحه اهللا صفات القبول كما أش

اتندصال الس-و–جالوعدالة الرول ابن احلجريق-طأ والغفلةالمة من اخلالس:"عبري هنا قلت الت
(4)".بط أوىلباشتراط الض

.نفس املكان-)1(
.1/111شرح ألفية احلديث، فتح املغيث-)2(
.19، صشرح ألفية احلديث: أمحد شاكر -)3(
.   169، ص النكت على كتاب ابن الصالح-)4(
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.أقسام الضعیف:المطلب الثاني
ف عيف وحصر عددها، وذلك تبعا لتخلّاختلفت أقوال أهل العلم يف بيان أقسام احلديث الض

وأطنب أبو حامت بن ،(1)ها، فقد بلغ ا العراقي اثنني وأربعني قسماالقبول، بعضها أو كلّصفات
ا مخسني قسما إالّحب مانني قن زائدة على الثّوجعلها ابن امللّ،(2)واحداًان ألبسيت يف تقسيمه فبلغ

يف خالصته إىل اثين عشر يبوقسمها الطي. (3))ماننيوأنواعه زائدة على الثّ(:قسما وذلك يف قوله
فذلك اثنتا عشر :"، بدليل قوله بعد أن سردها مجيعانوعا، اعترب املوقوف واملقطوع جزءا منها

إىل مائة وتسعة ونوآخر،وأوصلها بعضهم إىل ثالثة وستني قسما(4)".عيفنوعا خيتص بالض
ق وجودها، د، وإن مل يتحقّوعشرين قسما باعتبار العقل، وإىل واحد ومثانني باعتبار إمكان الوجو

.وبلغت يف إحصاء بعضهم إىل مخسمائة وإحدى عشرة صورة
بول وهي وقد حاول بعضهم حصر أقسامه، فنظر يف القّ":قال الشيخ طاهر اجلزائري

شروط الصده، حيح واحلسن، فوجدها ستة وهي اتصال السند حيث مل ينجرب املرسل مبا يؤي
وعدالة الرآخر حيث كان هطأ والغفلة، وجميئ احلديث من وجهكثرة اخلالمة منواة، والس

هما كثري الغلط، والساإلسناد مستورا مل تعرف أهليته وليس متالمة من الشالمة من ذوذ، والس
منه ما يفقد شرطني، ومنه ومنه ما يفقد شرطا فقط، عيف فرأى أنّنظر يف الضمثّ. ة القادحةالعلّ

ن عين بأمرها اثنني ن له ذا النظر أقسام كثرية تبلغ فيما ذكره بعض مفتبيما يفقد أكثر من ذلك، 
جتماع، االعيف باعتبار اإلنفراد وهذه أقسام الض: وقال بعد إيرادها قسما قسما. وأربعني قسما

ة أقسام، وهي وقد تركت من األقسام اليت يظنانقسامه إليها حبسب اجتماع األوصاف عد

.1/115،التبصرة والتذكرة : نظرا-)1(
مل أقف على كالم ابن جبان :" وقد تعقبه احلافظ بن حجر بقوله . 62ص -اإليضاحالتقييد ومع –مقدمة ابن الصالح -)2(

ان يف الذي قسمه ابن حبل كتابه يف الضعفاء ومل يصب يف ذلك، فإنّهو يف أو: يف ذلك، وجتاسر بعض من عاصره فقال
مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم األسباب املوجبة لتضعيف الرعيف مثّواة، ال تقسيم احلديث الضه أبلغ األسباب املذكورة إن

النكت على كتاب ابن ". هاملوضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنتعشرين قسما ال تسعة وأربعني واحلاصل أنّ
.170-169الصالح ص

اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة ص –التذكرة يف علوم احلديث، حتقيق عبد الرمحان حممد يوسف املساندي : قنامللّابن -)3(
15.

.82اخلالصة يف أصول احلديث ص -)4(
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ذوذ اجتماع الشه ال ميكن اجتماع ذلك على ووجود ضعيف أو جمهول أو مستور يف اإلسناد، ألن
واقة، فال ميكن وصف ما فيه رألنّ الشذوذ تفرد الثّ؛حيحالصه جمهول، أو مستورضعيف بأنه بأن
يادة يف هذه األقسام، وذلك بأن ينظر إىل فقد العدالة مثال، فيجعل باعتبار ما وميكن الز. شاذ

اوي، أو مته بذلك أو فسقه، أو بدعته، أو جهالة ه يشمل ما يكون الرته أنواعا، فإنيدخل حت
عينه، أو جهالة حاله، فإذا لوحظ كل واحد منها على حدة، ولوحظ مثل ذلك يف مثله، زادت 

تلك األقسام تنقسم إىل ثالثة ه أبان أنّوقد تصدى بعضهم لذلك، غري أن. األقسام زيادة كثرية
:أنواع

ق إمكانه دون وجوده، ونوع منها قد ق وجوده وال إمكانه، ونوع منها حتقّنوع منها مل يتحقّ
.ق إمكانه ووجودهحتقّ

قسيم، وذلك ألنّ املراد به إن كان معرفة وقد صرح غري واحد بقلّة فائدة هذا الت":وقال أيضا
عرف به ك ، ألنّ هذا التقسيم يه قد يفيد ذلإن: فإن قيل. عيف، فليس فيه ما يفيد ذلكتب الضمرا
روط أكثر، حكمنا عليه روط، فإذا وجدنا قسمني قد فقد أحدمها من الشقسم من الشد كلّقَما فَ
هذا احلكم ال يسوغ على إطالقه، فقد يكون األمر بالعكس، وذلك كفاقد إنّ: قيل. ه أضعفبأن

الصدق، فإنوإن كان املراد به ختصيص . اخلمسة الباقيةا سواه، وإن كان فاقدا للشروط ه أضعف مم
كل قسم باسم، فالقوم مل يفعلوا ذلك، فإنوا منها إالّهم مل يسم القليل كما ذكرنا آنفا، ومل يتصد

وإن كان املراد به معرفة كم قسما يبلغ بالبسط، فهذه فائدة ال تستوجب هذا . املقسم نفسه لذلك
فائدة ذل: وميكن أن يقال. صبالنك حصر األقسام ليبحث عما مل يقع، ومعرفة منشأ ا وقع منها مم

1(."قسمعف يف كل الض(

رح، مث رأيت شيخ وقد كنت أردت بسطها يف هذا الش":هذا املعىن قال احلافظ السيوطيويف
ا أن يكون ألجل معرفة ه ال خيلو إمإنّ ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإن: قال- جرابن ح–اإلسالم 
ن ل، فال خيلو من أن يكون ألجل أعيف وما كان منها األضعف أو ال، فإن كان األوالضمراتب 

اضعفرط أكثر يعرف أن ما فقد من الشلنا ما يفقد ل فليس كذلك، ألنّأوال، فإن كان األو
شرطا واحد أو يكون أضعف ال يفقد الشدق، وإن كان روط اخلمسة الباقية، وهو ما فقد الص

.2/547توجيه النظر-)1(
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قسم باسم فليس وإن كان ألمر غري معرفة األضعف، فإن كان لتخصيص كلّ. هو ؟الثاين فما 
وا منها إالّكذلك، فإنالقليل كاملعضل واملرسل وحنومها، أو ملعرفة كم يبلغ قسما هم مل يسم

)1(".األوراق بتسطريهدفلذلك عدلت عن تسوي.غريه فما هو؟بالبسط فهذه مثرة ذلك، أو ل

:)2(تلك األقسام إىل سببني-كما جاء يف نزهته-احلافظ ابن حجروبناء على ذلك أرجع
ق، واملرسل، واملعضل، واملنقطع ، املعلّ: ند ويشمل هذا النوعصال يف السعدم االت: أحدمها

.واملدلَّس
همة به، الكذب، والت: عن فيه، وذلك بعشرة أموراوي يوجب الطّوجود أمر يف الر: الثاين

فلة، والوهم، واملخالفة، والفسق، واجلهالة، والبدعة، وسوء احلفظ، وينتج عن وفحش الغلط، والغ
ل، واملدرج، واملزيد يف متصل املوضوع، واملتروك، واملنكر، واملعلّ: عون األنواع التاليةهذه الطّ

فاألسانيد، واملضف،طرب، واملصح3(.واحملر(

الف على حسب شدة يعوتترتب تلك األقسام من الضكما يقول اجلزائري. عف فيهاض-:"
والضعيف إذا رتة الضم املوضوع، وهذا أمر ال خالف فيه، ويتلوه ب على حسب شدعف قد

عيف الذي الض: وقال بعضهم...طربل، مث املدرج، مث املقلوب، مث املضاملتروك، مث املنكر، مث املعلّ
ضعفه ال لعدم االتاملتروك، مث املدرج، مث املقلوب، مث املنكر، مث الشاذّم فيه املوضوع، مث صال يقد ،

صال يقدم فيه املعضل، مث املنقطع، مث عيف الذي ضعفه لعدم االتوالض. طرب، مث املضلمث املعلّ
م فقد يكون يف املقدما نظروا فيه إىل اجلملة، وإالّرتيب الذي ذكروه إنوهذا الت. املدلَّس، مث املرسل

هم قدموه على املنقطع، وجعلوه أسوأ منه نظر إىل املعضل مثال، فإناو. دها بعضعفا ممما هو أخف 
املنقطع قد يكون مساويا للمعضل، وذلك فيما إذا كان االنقطاع فيه من موضعني، حاال، مع أنّ

وكان املعضل قد سقط منه اثنان فقط على الشوايل، وقد يكون أسوأ حاال منه وذلك رط وهو الت
ه ما إذا كان االنقطاع فيه من ثالثة مواضع، وحينئذ فتقدمي املعضل على املنقطع واحلكم عليه بأنفي

ظر للغالب، فهو حكم مبينماأسوأ حاال منه إن(4)".على اجلملةهو بالن

.90تدريب الروي ص-)1(
.40نزهة النظر، ص: نظرا-)2(
.2/575:توجيه النظر-)3(
.598-2/597توجيه النظر -)4(
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.عیفحكم االحتجاج بالحدیث الضّ : المطلب الثالث
يت تكون عاف اليقتصر على الض، واألمر يف ذلك هذه املسألة مثار خالف بني أهل العلم

ها ال ري وغريها، وال يتناول العقائد ألنفسري واملغازي والسحكام والفضائل والتضمن دائرة األ
.من أخبار اآلحادأو مبا صحباملتواترإالّتثبت 

ا الذي ال ينجرب وال عيف الذي ميكن رفع ضعفه، وتقويته، أمطن اخلالف هو الضموكما أنّ
ىيتقوويتعس ،عن يف عدالة راويه، كأن عف فيه ناشئا من جهة الطّر إزالة ضعفه، كما إذا كان الض

حديثا من هذا القبيل ال جيوز العمل به ال فاحش اخلطأ، فإنّهما بالكذب، مغفَّابا أو متيكون كذّ
(1).ة ضعفه، وتقاعد اجلابر أو عدمهلشد

:حو التايلملسألة على النوبناء على ذلك ميكن حصر األقوال يف هذه ا
عيف مطلقا، سواء كان ذلك يف احلالل ه يعمل بالضويرى أصحابه أن: املذهب األول

واحلرام، أويف الفرائض والفضائل، أو يف الترهيبرغيب والت.
:شرطني،عيف على حنو ما سبقهب للعمل بالضويشترط هذا املذ

.ة العلماءعف هو املتروك عند كافّشديد الضأن يكون ضعفه غري شديد، ألنّ: أحدمها
.ا يعارضهأن ال يوجد يف الباب غريه، وأن يسلم مم: الثاين
وحجأي أنّة هذا الرفانتعيف أقوى من االجتهاد، كما أنّالضي جانب اء املعارض عنه يقو

.اإلصابة فيه، لذلك يعمل به
.(6)، وأبو داود(5)، وأمحد(4)والشافعي،(3)، ومالك(2)وينسب هذا املذهب إلمام أيب حنيفة

عيف ل، حيث يرى أصحابه عدم جواز العمل بالضوى نقيض من األوهو عل: املذهب الثاين

.طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.152تدريب الراوي ص: انظر-)1(
.7/929األحكام :وابن حزم. 1/267فتح املغيث :السخاويانظر-)2(
.82-1/81إعالم املوقعني :ابن القيم-)3(
.1/32، وإعالم املوقعني 1/246، والعارضة 1/2التمهيد -)4(
.81-1/31إعالم املوقعني -)5(
.30، رسالة أيب داود ألهل مكة ص34احلديث البن الصالح صعلوم-)6(
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مطلقا، ال يف األحكام، وال يف غريها من الفضائل والتاحلديث لون ذلك بأنّويعلّ. رهيبرغيب والت
الضما يفيد الظّعيف إناملرجوح، واهللا نالظّقد ذم1 0 (:يف غري ما آية من كتابه، فقال تعاىلن

نالظّفإنّنكم والظّإياّ:(وقال رسول اهللا،) 1()2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >
)2(.)أكذب احلديث

.عيفحيحة ما يغين املسلم عن الضيف األحاديث الصكما أنّ
واحلافظ أبو زكرياء ،(5)ومسلم،)4(والبخاري،(3)ليحي بن معنيجاه،وينتسب هذا االت

(6)يسابوريالن9(بن حزما، و)8(ايب، واخلطّ(7)ان، وابن حب(وأبو شامة(10)ة، وابن تيمي ،)11( ،
وغريهم)12(،وكاينوالش.

.ابقني، وأصحابه هم مجهور العلماءوهو املذهب الوسط بني املذهبني الس:املذهب الثالث
ويرى هذا املذهب جواز االحتجاج بالضعيف يف فضائل األعمال والترهيب، ال رغيب والت

:يف األحكام من احلالل واحلرام، بشروط هي
همني بالكذب، ومن ابني واملتأن يكون الضعف غري شديد، فيخرج من انفرد من الكذّ:لألوا

.28من اآلية،:النجم-)1(
، )1988(4/356، والترمذي12/500، وابن حبان)4849(5/1976، والبخاري)2563(4/1985مسلم:انظر-)2(

).7333(2/245، ومسند أمحد)1616(2/907، وموطأ مالك)4917(4/280وأيب داود
.1/15األثر عيون:ابن سيد الناس-)3(
.113قواعد التحديث، ص:القامسي-)4(
. 1/74شرح علل الترمذي :ابن رجب-)5(
.56الكفاية، ص:اخلطيب البغدادي-)6(
.328-1/327اروحني:ابن حبان-)7(
.8-1/7معامل السنن:اخلطايب-)8(
.2/84الفصل يف امللل والنحل-)9(
.84قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص:تيميةابن-)10(
.197حملات يف أصول احلديث ص-)11(
.48إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ص:الشوكاين-)12(
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(1).خاوي االتفاق على هذا الشرطوقد نقل الس. فحش غلطه

أن يكون الضعيف مندرجا حتت أصل عام فيخرج ما خيترع حبيث ال يكون له أصل :اينالثّ
.به أصالمعمول

(2).، بل يعتقد االحتياطيب أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، لئال ينتسب إىل الن:الثالث

ابعالر:(3).عيف يف فضائل األعمالأن يكون موضوع احلديث الض

.ثا صحيحاأن ال يعارض حدي:اخلامس
.وهذا الشرط اعتربه البعض لإليضاح، وأسقطه اآلخرون لظهوره

وقد زاد احلافظ ابن حجر شرطا غري هذه الشروط، وهو أن ال يشتهر ذلك لئال يعمل املرء 
حبديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض اجلهال فيظن(4).ه سنة صحيحةأن

ذا املذهب أبو احلسن بن ومم وقد نسب القول به . (5)ان، واحلافظ ابن حجرالقطّن قال
(6).ثني والفقهاء وغريهماإلمام النووي يف األذكار إىل العلماء من احملدفاق على ذلك يف ونقل االت

، وهو رأي ابن (8)علي القاري يف موضوعاته الكربىفاق أيضا املالّكما نقل االت(7).كتابه األربعني
(12).، والعراقي(11)يوطيوالس،(10)ريوابن كث،(9)عبد الرب

هذا القول بأن احلديث الضعيف إن كان صحيحا يف نفس (13)ه ابن حجر اهليتميوقد وج

.196، تدريب الراوي ص 658ديع ص القول الب:انظر السخاوي-)1(
.258ص نفس املصدر:انظر السخاوي-)2(
.93الصالح يف علوم احلديث ص يفهم اشتراطه من كالم ابن -)3(
.4-3تبيني العجب ملا ورد يف فضل رجب ص :ابن حجر-)4(
.2/138مقاصد احلديث -)5(
.1/82األذكار : انظر-)6(
.3ص : انظر-)7(
.315انظر األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ص -)8(
.1/22جامع بيان العلم و فضله -)9(
.5/86التفسري :ابن كثري-) 10(
.2/291احلاوي للفتاوي -)11(
. 1/291شرح ألفية العراقي له -)12(
السعدي األنصاري الشافعي، صاحب املصنفات الكثرية، هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي-)13(
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مل يترتب على العمل به مفسدة حتليل وال حترمي، وال ه من العمل به، وإالّاألمر فقد أعطي حقّ
(1).للغريضياع حق

حصل له أجره من بلغه عين ثواب عمل فعمله(:كما استدل له حبديث يروى عن النيب 
(2)).وإن مل أكن قلته

، وغريها، تويف سنة ثالث وسبعني »شرح اإلرشاد«، »الصواعق احملرقة«، »الزواجر«، »حتفة احملتاج يف شرح املنهاج«: منها 
.8/370شذرات الذهب. وتسعمائة

.36الفتح املبني يف شرح األربعني ص -)1(
من أدى الفريضة وعلّم :( بلفظ .93رقم1/103دار ابن اجلوزي،»امع بيان العلم وفضلهج«أخرجه ابن عبد الرب يف -)2(

ي بلغه؛الذفأخذ بذلك الفضلفضلٌه عن اهللاغلَكفضلي على أدناكم رجال، ومن بالناس اخلري كان فضله على ااهد العابد
5/68األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة : و هو حديث موضوع، انظر ). ثه كاذباأعطاه اهللا ما بلغه وإن كان الذي حد-

69.
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.الحدیث الموضوع: انيالمبحث الثّ 

.تعریف الموضوع: لالمطلب األوّ 
:لغة- )أ

ة غة ملعاين عديف اللّ) وضع(ة تأيت ماد، وضعاو-بالفتح–ع الشيء يضعهاسم مفعول من وض
:منها

ووضع عنه، أي حطّ من قدره، (1).حطَّه:وضعه، يضعه، بفتح ضادمها: ، تقولاحلطّ-
دت، ووضع يف ، ومنه وضعت املرأة محلها إذا ول(2)ا عليه شيئاووضع عن غرميه، أي أنقص مم

طاط ولؤم احن-الكسرالفتح وب–من رأس ماهلا، ويف حسبه ضعهطّ، واحنجتارته إذا خسر فيها
.ة خسو

أسقطه عنه، : امجيع أنواع اجلناية يضعه وضعم والدين ووضع عنه الد: سقاط، تقولاال-
.(3).ووضع عنقه، أي أسقطها

(4).وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه: رك، تقولتال-

(5).أي ألصقه به،وضع فالن على فالن كذا: لصاق، يقالاإل-

(6)."أليق ذه احليثية- امللصق: أي-األولاحلطّ واإلسقاط، و: وهو أيضا":ال احلافظق

وقد جعله (7).اختلقهفتراه وه اوضع فالن هذا الكالم، مبعىن أن: ، تقولراءاالفتاالختالف و-
يب نة اليت وضعت على القهي املختلوومن ااز األحاديث املوضوعة، : الزبيدي من ااز فقال

(8).هقوقد وضع الشيء وضعا اختلريت عليه،افتو

). 996(ص ) وضع(الفريوز آبادي، القاموس احمليط ، مادة -)1(
. ،3/74ذيب اللغة 6/117معجم مقاييس اللغة -)2(
.3/93لقاموس ا-)3(
.4858ص ) وضع: (لسان العرب ،مادة ابن منظور،-)4(
.1/234فتح املغيث -)5(
.2/838ربيع هادي عمري . صالح ، حتقيق دالنكت على كتاب ابن ال:ابن حجر-)6(
.2/212احملكم -)7(
.5/545تاج العروس -)8(
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سم مفعول من وضع، ومنه احلديث املوضوع، فيكون املوضوع ا،ومن خالل تلك املعاين
.، أو املسقط، أو املختلق، أو امللصقاحلديث املنحطّ: معناه

فقد سمي ظاهرة واضحة،–كما سيأيت–غوي واملعين االصطالحياملعين اللّواملناسبة بني 
ه مسقط من االحتجاج ال ينجرب أصال، وألنعتبار وعن االمنحطّ: هألناحلديث املوضوع كذلك؛

وليس يب ه ملصق بالن؛ وألنج عليهه متروك ال يلتفت إليه وال يعرال يعترب به، وألنقسم احلديث
ا قاله وممال فاه به، وألنال حقيقةفيه وه خمتلق مفترى ال حق.

:اصطالحا) ب
فه علماء احلديث بأعراحلديث املختلف املصنوع املكذوب على رسول اهللا : هن حيث ،

.(1)نسبه إىل رسول اهللا اس وواحد من الناختلقه وافتراه

، ه أمر ظاهرفإن: أما العمد . اخلطأ العمد و: ه ألمرين، مردعريفالكذب املشار إليه يف التو
بغاية من أصحابه أهل نفوس مريضة عرية من الورع، رخيصة، يكذبون على رسول اهللا و

ين، هم قصدوا نصر الدعوا جبهل أنما تذرفيهم طائفة ربين، ودب ورقة الدسوء األالوقاحة و
من كذب ما هو يف حقم إننكذب ملصلحة ال ملفسدة، والكذب احملرنكذب له ال عليه، و: فقالوا

نف من شبهه، وهذا الصا هو حال نوح بن أيب مرمي وسالم، كمن االتشيونهليه يريد بذلك تشيع
الرواة هم املعنيون بالوعيد الشيب ديد الوارد يف الكذب على النيف قوله:)متعم دا من كذب علي

(2)).ارمقعده من النفليتبوأ

ر حفظه و يكون أتى من تغيث فيشتبه له، أفكمن ال يفهم احلديث فيحد: ا الغفلة واخلطأمأو
ا يصاب به كثري من هذا مم، ولقني، أو أن يدس يف كتبه وهو ال يعلماختالطه، أو من قبوله التو

همني، لكن احلديث يكون موضوعا، وهنا اختلف العلماء يف جعله موضوعا أو الرواة ليسوا مت
هو ما نصره الشيخ اين ابن حجر ووذهب إىل الثّ...يل ابن الصالح والنووهب إىل األومدرجا، فذ

.2/68، يح األفكار ملعاين تنقيح األنظارتوض:حممد بن إمساعيل الصنعاين-)1(
)2( -حديث صحيح متواتريب ، رواه عن الن من أصحابه مث من إوهو عند البخاري يف كتاب العلم، باب .خلق كثري

202-1/201، )110،6993:رقم(، و"متعمداً " من حديث الزبري بن العوام، ومل يذكر) 107:رقم(كذب على النيب 
من ) 3461:رقم(اء، باب ما ذكر يف بين اسرائيل نبيمن حديث أيب هريرة، والبخاري يف كتاب األ) 3:رقم(، ومسلم 

.من حديث أيب سعيد اخلُدري ) 3004رقم (، ومسلم 6/496.حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
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)1(.أيضاأمحد شاكر

و- يف تعليقه على قول النووييوطيقال السفليس ":- ضع بغري قصدما وقع يف شبهة الورب
يف شرح -ابن حجر–ملدرج أوىل كما ذكره شيخ اإلسالممبوضوع حقيقة، بل هو من قسم ا

(2)".النخبة

بعض القدامى أطلقوا لفظة املوضوع أيضا فيما أخطأ غري أنّ:"وقال الدكتور محزة املليباري
الراوي من غري قصد، خاصة عندما يتبياوي ثقة، ومن مل ن ذلك اخلطأ جبالء، وإن كان ذلك الر

يعرف منهج احملدثني يف إطالق هذا املصطلح فإنالقاد، ويصف ذلك باملبه يعترض على النة غة حبج
(3)."هما بالكذبال متابا واوي ليس كذّالرأنّ

نسب د يف وضعه وا ما مل يتعموضعه، أمد املوضوع خاص مبا تعممي إىل أنّقد ذهب املعلِّو
يب إىل الن(4).اه باطلفقد مس

ة ه مقطوع بكذبه، وذلك لعدا يدرجه العلماء يف أقسام الضعيف، مع أناملوضوع ممو
:اعتبارات منها

-إالّ، وتهيطلق عليه لفظ حديث باعتبار اشتماله على القادح يف صحه يف حقيقة األمر فإن
ليس حبديث، فإطالق احلديث عليه من باب التاالصطالحز وجو.

األحاديث ث املوضوع شراحلدياعلم أنّ(-تعليقا على قول ابن الصالح- قال ابن حجر
املوضوع ليس من احلديث ايب واستنكرت عليه؛ ألنّسبقه إليها اخلطّهذه العبارة ":-)الضعيفة

النبوي، إذ أفعل التفضيل إنه أراد باحلديث القدر املشترك، ما يضاف إىل بعضه، وميكن اجلواب بأن
)5(".هو ما حيدث بهو

يب إىل النح للعامل عدم عزوهيترج،يما هو حكم ظناحلكم على احلديث بالوضع إنإنّ-
إن كان راجحا إالّوناحلكم بالظّه، ومل يقله أو يفعله أو يقريب الننادرا ما يقطع بأنّغالبا، و

.92ص ،شرح ألفية السيوطي: أمحد شاكر-)1(
.1/287الراويتدريبانظر -)2(
دار اهلداية قسنطينة –2، ط واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلهااملوازنة بني املتقدمني: محزة عبد اهللا املليباري-)3(
.7اموعة، صمقدمة الفوائد -)4(
.2/838النكث على ابن الصالح، -)5(
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اعتباره ضمن كتب و،ألمر مسوغ لذكره يف كتب احلديثاحتمال كونه صدقا يف نفس اأنّ
.احلديث
ما هو ديث إنمؤلفاا ضمن املؤلفات يف احلوعد،إدراج املوضوعات يف كتب احلديثإنّ-

ظر إىل زعم واضعها بالن.
-درج ضمن احلديث وه أُإنبِاعتار منه من أجل الوقوف على طرقه اليت ي ملعرفة توصل

(1).حيكم بردهكذبه فينفي عنه القبول و

اعتباره من هذه األمور جعلت العلماء يتجاوزون يف إدراج املوضوعات ضمن احلديث وكلّ
. يب الواقع ليس من أحاديث النإن كان يف احلديث و

حوم أخرى جير، وواةلون ا الرعديل على ألفاظ معينة يعدالتوقد اصطلح علماء اجلرح و
من القسمني درجات عليا ودنيا وبني لكلٍّو» التعديلمبراتب اجلرح و«هي معروفة عندهما، و
.الكذبمي بالوضع وفاظ املستعملة يف الرلتناوله يف هذا املبحث ما يتعلق باأليعنيناوالذي . ذلك

ثني، ومنها ما انفرد ا إمام هذه األلفاظ منها ما هو متفق على االصطالح به لدى احملدو
على الوضع هذه االصطالحات بعضها صريح يف داللته، وبعضها يدلّأنّإالّ؛دون غريهخاص

ثني، ما اتفق عليه منها لدى احملدنبيويف الوقت نفسه ناول إيراد هذه األلفاظ حننافإنبالكناية، لذا
:الكنايةريح منها و، مع بيان الصوما انفرد به بعض العلماء

:فق يف داللتها على الوضع، وهي نوعانلفاظ املتاأل)1
:هي مراتبة على الوضع صراحة، ولفاظ الدالّاأل- )أ

ما يلحق ا كقوهلم اس وأكذب الن: كقوهلمصيغة أفعلعبري فيها بما كان الت: املرتبة األوىل
فالن أوضع الناس، أو منبع الكذب، أو ممن يضرب املثل ن يضرب به املثل يف الكذب، أو مم

(3).أو إليه املنتهى يف الكذب أو إليه املنتهى يف الوضع، أو فالن أحد أركان الكذب(2).بكذبه

ة الكذب أو الوضع، كقوهلم فالن غة املبالغة من مادعبري فيها بصيما كان الت: املرتبة الثانية

.205حملات يف أصول احلديث ص و، 1/235فتح املغيث -)1(
.1/107.ممن يضرب املثل بكذبه:قلت اجلويباري : قال الذهيب يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا اجلويباري-)2(
.1/343فتح املغيث -)3(
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(2).اكوفالن أفّ)1(الاع، فالن دجاب ، فالن وضكذّ

، أو يكذب على ، كقوهلم فالن يضع احلديثعبري فيها بصيغة الفعلما كان الت: املرتبة الثالثة
، أو (3)احلديثفالن وضع حديثا، أو كذب يف حديثه، أو فالن خيتلق: يلحق اورسول اهللا 

.كذَّبه فالن، ورماه فالن بالكذب: ، وحنو ذلك كقوهلم(4)يفتعل احلديث
:ة على الوضع بالكنايةاأللفاظ الدالّ):ب

ث حيد، وث باألباطيلوقوهلم فالن حيد، (5)فالن يزرف احلديث: قوهلم: ومن هذه األلفاظ
(9).أتى خبرب باطلو،(8)...ومن أباطيله،(7)وله أحاديث باطلة(6)بالبواطيل

(.البالء منهلعلّووهذا احلديث من بالياه،  ...فالن له باليا، ومن بالياه: مقوهلو

(1).عنده عجائب: قوهلمو،(10)من مصائبهأو له مصائب، : وقوهلم

.نفس املكان-)1(
لسان وال، 3/260:يزاناملاك يضع احلديث اهـ ابا أفّكان كذّ: عمرو بن زياد الباهلي، قال أبو حامتقال الذهيب يف ترمجة-)2(

.192-1/116يزاناملكذلك .، وانظر4/364
.344-1/343املصدر السابق-)3(
اديث هو ضعيف احلديث روى أح: مسعت أيب يقول ذلك ويقول: قال ابن أيب حامت يف ترمجة سهل بن عامر البجلي-)4(

.2/212:وكان يفتعل األحاديث اهـ اجلرحةبالكوفبواطيل أدركته
حديثا األصمعي ناقرة بن : قال ابن أيب حامت يف ترمجة الكليب، حدثنا أيب ناصر بن علي، و سليمان بن معبد املروزي قاال-)5(

موس يف مادة زرف، كقفز، وإليه، ، ويف القا271: 2/3اهـ اجلرح -يعين يكذب–كانوا يرون أن الكليب يزرف : خالد قال
.3/147القاموس ...ها، والرجل تقدم، وككناسة الكذابو ازدرف اشترى، والناقة حث.. تقدم، ويف الكالم زاد، كزرف

حدث : منكر احلديث، وقال ابن عدي: قال الذهيب يف ترمجة إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق العجلي، قال أبو حامت-)6(
.1/31يزان املبالبواطيل اهـ 

.3/150يزان املله أحاديث باطلة عن مالك اهـ : علي بن قتيبة الرفاعي، قال ابن عدي: قال الذهيب-)7(
ومن أباطيله عن خالد بن أيب عمرو األوزاعي عن الكليب عن أيب صاحل عن : يف ترمجة العباس بن بكار الضيب: قال الذهيب-)8(

، لسان 2/382بعلي اهـ ميزان د عبدي ورسويل أيدتهه إال اهللا وحده، حمملإال : مكتوب على العرش: هريرة قالأيب 
3/238.
.1/110قال الذهيب يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا بن مسمار، عن أيب الربيع الزهواين خبرب باطل يف مقتل معاوية اهـ ميزان -)9(

ومن مصائبه، حدثنا عبد اهللا بن زياد الكاليل عن االعمش عن ذر عن : قال الذهيب يف ترمجة العباس بن بكار الضيب-)10(
حذيفة مرفوعا يف املهدي فقال سليمان يا رسول اهللا من أي ولدك؟ قال من ولدي هذا وضرب بيده على احلسني اهـ ميزان 
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.دالئل الحكم على الحدیث بالوضع: انيالمطلب الثّ 
نن، األثر بالغ يف دفع أهل احلديث والسحاح اختالطه بالصع يف احلديث وكان لظهور الوض

قيل البن املبارك . ة منهحفظ حياض السنولبدل أعظم اجلهود يف مقاومته ودفعه وكشف زيفه
(2)."تعيش هلا اجلهابدة:"هذه األحاديث املوضوعة، فقال

خر ا يرجع إىل املنت واآلعرف ا، بعضها ممقرائن، يملوضوع أمارات وولقد جعلوا للحديث ا
منها ما يكون قطعيا يف داللته على الوضع كما إذا كان ،ا يرجع إىل سنده، وهي أمارات وقرائنمم

يا، وهو الغالب والكثري، أويل، ومنها ما يكون ظنمع تعذر التاحلسللمشاهدة واحلديث خمالفا 
.والظن كاف يف ذلك

ت أو كانت تشمل على مساجادارك وضعها بسهولة بأن ابعض األحاديث ميكن أنّاحلقو
قيق، ظر الفاحص والبحث الدبالنإالّ؛ز زيفهولكن بعضها ال يتمي؛بوةال تليق مبقام النفسفاس

.بوةا ال يستبعد أن يكون من كالم الناردة مماحلكمة الشذلك كالكالم احلسن وو
ختلطت بلحمه ودمه، واحيحة،نن الصع يف معرفة السمن تضلّأنّ":(3)ذكر العالقة ابن القيم

، وهديه سول نن واآلثار، ومعرفة سرية الرصار له فيها ملكة، وله اختصاص شديد مبعرفة السو
يكرهه، وه وفيما يأمر به وينهى عنه، وخيرب عنه، ويدعو إليه، وحيبيشرعه لألمه ة حبيث يصري كأن

سول خمالط للرسول كواحد من أصحابه، فمثل هذا يعرف من أحوال الر ،وهديه وكالمه
بهلألخصبع مع متبوعه، فإنّتاال يعرفه غريه، وهذا شأن كل ممموما جيوز أن خيرب به، وماال جيوز 

ما، وما ال يصحأن ينسب إليهييز بني ما يصحم، والتتبع أقواله وأفعاله من العلم ااحلريص على ت

.237-3/238، لسان 2/382
الضحاك قال ، احلديث، فيه عبد الوهاب بن سته النارمالقرآن يف إهاب مالو كان : الفضل بن طاهر املقدسيقال أبو-)1(

.49:اهـ املوضوعات .عنده عجائب : البخاري
.1/282تدريب الراوي،-)2(
)3(-مث الدمشقي الفقيه األصويل املفسر النحوي العارف مشس الدين أبو د بن أىب أىب بكر بن أيوب بن سعد الزرعيهو حمم

مل أشاهد مثله، وال رأيت أوسع منه علما، وال أعرف مبعاين القرآن والسنة وحقائق : عبد اهللا بن قيم اجلوزية، قال ابن رجب
سنة إحدى بدائع الفوائد، وغريها، تويف وإعالم املوقعني، وجالء األفهام، وزاد املعاد، وله ذيب سنن أىب داود، . اإلميان منه

.452-2/447،ذيل طبقات احلنابلة:ابن رجب. انظر. ومخسني وسبعمائة
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(1).يعرفون أقواهلم ونصوصهم ومذاهبهمدين مع أئمتهم ليس ملن ال يكون كذلك، وهذا شأن املقلِّ

ا املوضو":راج البلقينوقال الس ن إنسانا لو خدم أع وشاهده ألئمة احلديث ملكة يعرفون
إنسانا سنني، وعرف ما حيبوما يكره، فجاء إنسان وادعى أنهه يكره شيئا يعلم ذلك أنه، حيب

(2). "ه يكرههفبمجرد مساعه يبادر إىل تكذيب من قال إن

قاد مع خشيتهم من التباس األمر على من يأيت بعدهم وعلى ضوء تلك املعرفة من األئمة الن
هبا املوضوع، وميي ا وا لوضع عالمات يعرف عنزحيح وغريه، منهاالص:

1.إقرار الره وضع احلديث على رسول اهللا اوي واعترافه بأن.
.يعريهه حينئذ يفضح كذبه وألن؛ة على إثبات الوضعوهو أمر يعتربه  العلماء من أقوى األدلّ

ق، بل هو مؤاخذة له مبوجب هذا هذا قبوال لقوله أو إلقراره، مع اعترافه باملفسال يعدو
(3).نا والقتل وحنوهاخص بالزؤاخذ الشاإلقرار، كما ي

ثين حيي األشكري عن علي بن حد":ومن األمثلة يف هذا اال، عمر بن صبح، قال البخاري
".(4)يب أنا وضعت خطبة الن: جابر قال مسعت عمر بن صبح يقول

قال يل :" ان الثوري، قال سنده عن سفيبان بحائب الكليب، أخرج ابند بن السهم حمممنو
(5)".صاحل عن ابن عباس فهو كذبي عن أيبما مسعته من: الكليب

يخ ابن دقيق العيد طريقة اإلقرار بالوضع، جلواز أن يكون املُقر كاذبا يف قد استشكل الشو
.إقراره ؛ وعليه فال ميكن اجلزم بالوضع يقينا

احلكم على احلديث بالوضع (6)ين بن دقيق العيد الديخ تقيقد استشكل الشو:"قال العراقي
: ى نفسه بالوضع، فقال يف االقتراحفيه عمال بقوله بعد اعترافه علألنّ؛ه وضعهرِ من ادعى أنبإقرا

.عبد الرمحن بن حيي املعلميبتحقيق 33املنار املنيف ص -)1(
.215حماسن االصطالح ص -)2(
.1/275، تدريب الراوي 1/251، فتح املغيث 20شرح خنبة الفكر ص -)3(
.1/275تدريب الراوي ص -)4(
.2/254كتاب اروحني :ابن حبان السبيت-)5(
)6( -اإلمام الفقيه احملدث احلافظ تقي الدوغريهما، واسع » اإلملام« و»العمدة« ، صنف د بن علي بن وهبين أبو الفتح حمم

تذكرة . ا على األشغال ، تويف رمحه اهللا يف شهر صفر سنة اثنني وسبعمائة كثري الكتب، كثري السهر مكبالعلم عظيم الذكاء،
. 4/1481احلفاظ 
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هذا كاف(1)."، لكن ليس بقاطع يف كونه موضوعا جلواز أن يكذب يف هذا اإلقرار بعينههيف رد

وحنن لو افتتحنا باب هذا فيه بعض ما فيه،:"هيب يف قوله هذا فقاليذه الذّبه تلمقد تعقّو
لوقعنا يف الوسوسة واالحتمال البعيد؛جويز والت(2)."فسطةالس

لُ باإلقرار بالوضع، فقال يف مه ال يعقد فهم ابن اجلزري رمحه اهللا من كالم ابن دقيق أنو
(3)»اهلداية يف علوم الرواية«:منظومته املسماة بـ

ـِــــريعرف املوضوع ال بأن يقر    و بل من نيب اهللا سـ
ه ال أن:" )وقد فَهِم منه بعضهم(:نا مراد ابن دقيق بقولهر مبيتعقَّبه احلافظ ابن حجقد لكن و

ما نفى القطع بذلك، وال يلزم من نفي القطع احلكم ال، وليس مراده، وإنيعمل بذلك اإلقرار أص
هنا كذلك، ولوال ذلك ملا ساغ قتل املقر بالقتلِ، وال رجم الغالب، وهو نألنّ احلكم يقع بالظّ

(4)."املعترف بالزنا ال حتمال أن يكونا كاذبني فيما اعترفا به

.، وال يقبل ولو كان صادقادبكذبه فحكمه الره أقرألنو
قد يعرف الوضع يف هذا اإلطار بأن يكون الوضاع مشهورا، فإذا ثبتت روايته خلرب ما،و

.حكم عليه بالوضع
ل منزلة اإلقرار بالوضعما يتنز:

وذلك كأن حيديخ ث حبديث عن شيخ مث يسأل عن مولده، فيذكر تارخيا يعلم وفاة ذلك الش
ولده يتنزل عنده، فهذا مل يعترف بوضعه، ولكن اعترافَه بوقت مال يوجد ذلك احلديث إالّوقبله،

برواية هذا عند ذلك الشيخ، وال يعرف إالّديث ال يعرف إالّألنّ ذلك احل؛منزلة إقراره بالوضع
(5). الذي حدث به

، بل االحتمال جيري فيه، فيجوز أن يكذب يف تاريخ مولده:"حجر يف ذلكقال احلافظ ابن 

.131ص، واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحالتقييد:زين الدين العراقي-)1(
. 37ص، وقظة يف علم مصطلح احلديث، حتقيق عبد الفتاح أبو غدةامل:الذهيب-)2(
.56ص ، اهلداية يف علوم الرواية:حممد بن حممد اجلزري-)3(
وانظر النكت .1/317:خاوي يف فتح الغيثونقله الس.78ص، خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرشرح:ابن حجر-)4(

2/840.
.132ص، التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح:الزين العراقي-)5(
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ل لذلك مبا رواه البيهقي يف واألوىل أن ميثّ. يكون يف نفس األمر صادقااريخ، وجيوز أن يغلط يف الت
هم اختلفوا حبضور أمحد بن عبد اهللا اجلويباري يف مساع احلسن من أيب حيح أنل بسنده الصاملدخ

."(1)مسع احلسن من أيب هريرة :قاليب فروى هلم حديثا بسنده إىل النهريرة 

2.لصريح القرآن خمالفة املروي :
É Í Ì Ë Ê (:لقوله تعاىله معارضفإن) ة إىل سبعة أبناءنا ال يدخل اجلنولد الز(كحديث

Ï Î((2)وأ(3)ينا ومثله أيضا احلديث املوضوع يف مقدار الدأنّها سبعة آالف سنة، ونيب الن

هذا كذب يعارض القرآن يف قوله تعاىلابعة، وبعث يف األلف الس:) Æ  Å Ä Ã Â Á
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

è ç æ å ä ã âë ê é((4).
من نوره، اهللا خلق اخللق من ظلمة، مث رش عليهمإنّ(يف هذا اال ذكر ابن العريب حديث و

ريعة، وال مبىن، فاسد املعىن، ال أثر له يف الش" :ه ال أصل له بقولهأنبالوضع، ومث حكم عليه)....
تاإلنسان من طني مث نفخ فيه من روحه والذي يعقل هو الطني باقما خلق إن(5)".وحران الر

3.خمالفة احلديث للسنخمالفة صرحية حبيث يتعذّحيحةة املتواترة أو الص ،رجيح ر اجلمع أو الت
.سخوجه، وال يثبت النبينهما من كلّ

من ذلك أكثرو،مطلقاة لوضع مبجرد خمالفة السنفقد أخطأ من حكم با":قال ابن حجر
ا مع إمكان الوجوه أممن حيث ميكن بوجه ى إالّله، وهذا ال يتأت»كتاب األباطيل«اجلوزقاين يف
(6)."اجلمع؛ فال

حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عيب، أو مدح باطل، أو ذم فكلّ:"قال ابن القيم

.2/842النكت على كتاب ابن الصالح -)1(
.164سورة األنعام، من اآلية -)2(
.80املنار املنيف ص :انظر ابن القيم-)3(
.34اآلية من ، سورة لقمان-)4(
.2/24،العواصم من القواصم-)5(
.361، صالنكت-)6(
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(1)."منه بريءحق، أو حنو ذلك، فرسول اهللا 

د أو بأمحد، سمى مبحمار على من تأمثلة هذا الباب، األحاديث اليت اختلفت يف حترمي النمن و
(2).قى باألعمالما تتإنمساء، وار ال جيار منها باالالنفمن املعلوم أنّ

":يف باب ما جاء يف ليلة القدر، قال ابن العريب-
والربكة هي ) 3()! # $ & ' ) ( * + , - .(قال اهللا

ماء والنيادةالز،عبانصف من شقيل لليلة الن،والص؛مل يكن من شرفهاولو،ها ليلة القدرحيح أن
اإلنزال واحد ورة أنّيف هذه الس) 4()! " # $ %(إنزال القرآن فيها لكفى قال تعاىلإالّ

وعمى هذا على املفسيب رين ألحاديث منيت إىل النليس هلا أصل صف من شعبان يف فضائل الن
ايف الص 5(.حة فال حتلفوا(

ه ابن بوقد ن،، أن يرد بدون إسنادعلى كذب ووضع احلديثومن القرائن اليت تدلّ-
إنّ اهللا حيب(:قاليب النذكر لنا أنّ: ه قالرون عن قتادة أنروى املفسو":العريب على ذلك بقوله

الغين احلليم احلييف، فس املتعفِّالنالفاحش البذيءويبغض الغينومل يصح هلذا ). ائل امللحفالس
(6)."سندله احلديث أصل، وال عرف 

عون هلم أدعية خيترض هلم قوم سوءاس يف هذا املقام فقييطان للنوقد احتال الش":قال أيضاو
هم ينسبوا إىل األنبياء صلوات اهللا عليهم  ما يف احلال أنأشدويب قتداء بالنيشتغلون ا عن اال

ديق، فاتقوا اهللا يف أنفسكم وال دعاء آدم، دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أيب بكر الص: فيقولون
(7)".حيحبالصتشتغلوا من احلديث بشيء إالّ

به هذا حديث ال حيتج) إذا أنشأت حبرية، مث استحالت شامية فهو أمطر هلا(ديث ح":وقال

. 57-56املنار املنيف ص :ابن القيم- )1(
.نفس املكان-)2(
.3-2-1،اآلية:سورة الدخان-)3(
.1اآلية:سورة القدر-)4(
.4/7:انظر العارضة-)5(
.1/239أحكام القرآن -)6(
.1/239القبس -)7(
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(1)".ه ليس له إسنادأحد من أهل العلم باحلديث ألن

4.العقل أو الوقائع أو بديهيات األمورأن خيالف املروي.
ه لف املعقول، أو يناقض األصول، فاعلم أناحديث رأيته خيكلّ":جلوزيايف هذا يقول ابن و

(2)".ف اعتبارهموضوع، فال تتكلّ

فهي ،ا كذلكميشتمل احلديث على ركاكة يف لفظه ومعناه، أو تفاهة واستهجان فيهأن 
ا احملد من القرائن اليت أثبتوها شاهدا على كذب حديثهاوي،ثون كذب الروعد.

ر له البالغة صاحب املقام احملمود أتاه اهللا جوامع الكلم، وسخضوع، ألنّفمثل ذلك مو
.البيان والفصاحةو

.ة يف مبناه ومعناهكّوق ويطبع بالرمع وميقته الذّكالما ميجه السيب كيف ينسب للنو
ن مطر، وعني من نظر، أربع ال تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض م(من أمثلة ذلك ـ
(3).)من خربوأذن 

: ن يتضمن املروي اإلشارة لثواب كبري يف مقابل عمل بسيطأ.5
وأما يف الفضائل فكاإلشارة لفضائل السام والشهورور واألي.
رسان يضع خبهاد وقد كان بعض الز":دوافع أصحاب هذا األمر فقالص ابن العريبقد خلّو

رض عليه يف ذلك، وعملِّسورة حديثا فكُاحلديث يف فضائل سور القرآن وآياته، حىت أخرج لكلِّ
فأين الوعيد يف : ، فقيل لهبهماس قد زهدوا يف القرآن فأردت أن أرغّرأيت الن: ما فيه، فقال

يب الكذب على النأ: فقالمن كذب له مبا ذب له، ومل يعلم البائس أنّما أكنا مل أكذب عليه إن
(4)".ه كذب عليهمل خيرب به أن

حابة أو الطعن فيهم واستنقاصهماشتمال احلديث على حتقري الص :
من األخبار، واجتنبوا أهل إىل ما صحة وال تلتفتوا إالّفأقبلوا الوصي":ويف هذا يقول ابن العريب

التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلوا بذلك لرواية األباطيل، فيقذفوا لف أخبارا صحيحة يسرية، ليتوس

.3/331املسالك،-)1(
.1/107املوضوعات -)2(
. 100-99ص ،املنار املنيف-)3(
.10/129العارضة -)4(
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اس ما ال يرضاه اهللا تعاىل وليحقّيف قلوب النروا السلف ويهونوا الدمن ذلك وهم ين، وهو أعز
ا أكرم من(1)".مجيعهم

خني، رين، واملؤرة من املفسما ذكرت لكم هذا، لتحترزوا من اخللق، وخاصإن":وقال أيضا
وأهل اآلداب، فإنين، فال تبالوا مبا رووا وال هم أهل جهالة حبرمات الدين، أو على بدعة مصر

للطربي، وغري ذلك هو املوت خ كالما إالّعن أئمة احلديث، وال تسمعوا ملؤرتقبلوا رواية إالّ
األمحر، والدهم ينشئون أحاديث فيها استحقاراء األكرب، فإنالصم، حابة والس لف واالستخفاف

واختراع االسترسال يف األقوال واألفعال عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين إىل الدنيا وعن احلق
.(2)".لعدول سلمتم إىل اهلوى، فإذا قطعتم أصل الباطل واقتصرمت على رواية ا

.حكم روایة الموضوع: المطلب الثالث
واية احلديث املوضوع، فال حتلّفق العلماء على حترمي راته روايته ألحد علم حاله وعرف أن

-وحترم روايته:"اإلمام السيوطييقول ويف ذلك .ه موضوعحا بأننا حاله ومصرمبيإالّ؛موضوع
رغيب األحكام والقصص والتبوضعه يف أي معىن كان سواء: ، أيمع العلم به–أي املوضوع

ه ث عني حبديث يرى أنمن حد(:(3)حلديث مسلم،مقرونا ببيان وضعه: نا، أيمبيإالّ؛وغريها
(4)".)كذب فهو أحد الكاذبني

يروي شيئا من األخبار املصنوعة واألحاديث الباطلة جيب على احملدث أالّ:"وقال اخلطيب
، املوضوعة، فمن فعل ذلك باء باإلمث املبني، ودخل يف مجلة الكذَّابني، كما أخرب رسول اهللا 

على عظيم ما جاء به  ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان حلال واضعه، واالستشهاد 
عجب منهوالتنفري عنه، يساغ له ذل، والتيفك، وكان مبثابة إظهار جرح، الش احلاجة إىل اهد

.2/470م من القواصم صالعوا-)1(
.274–2/273العواصم من القواصم -)2(
ن شعبة رضي اهللا عنهما وجوب العمل خبرب الواحد، عن مسرة بن جندب واملغرية بباب،صحيحهأخرجه مسلم يف مقدمة -)3(

، يظن: ا من ضم فمعناهبالضم والفتح، فأم» يرى«: ، وقد ضبطت كلمة .] 1/62نوويصحيح مسلم بشرح ال[مرفوعا، 
.] 1/65يح مسلم بشرح النوويصح[انظر . فهي على اجلمع والتثنية » الكاذبني « وأما من فتحها فظاهر، وأما 

. 1/274،تدريب الراوي بشرح تقريب النووي:السيوطي-)4(
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(1)."كشفه، واإلبانة عنه

وايات وسقيمها، مييز بني صحيح الرأحد عرف التالواجب على كلّإنّ:"وقال اإلمام مسلم
وثقات النيروي منها إالّهمني، أن ال اقلني هلا من املتما عوأن يتقي منها ما ...ة خمارجهرف صح

، زم دون غريهليل على أن الذي قلناه هو الالّهم واملعاندين من أهل البدع، والدن أهل التكان ع
()g f e(وقوله)2()/ 0 1 2 3 4 5 6(:قول اهللا تعاىل

(4)."شهادة غري العدل مردودةاسق ساقط غري مقبول، وأنّخرب الفّمبا ذكر من اآليتني أنّفدل3ّ)

ر ثالثةال خيلو من أحد أموأن من روى حديثا موضوعا وال شك :إمه موضوع، ا أن جيهل أن
وإما أن يعلم بوضعه بواحد من طرق العلم به، وهذا إمأن ا ا أن يقرن مع روايته تبيان حاله، وإم

.يرويه من غري بيان هلا
فأملا األو :(5)ه موضوع، فال إمث عليه إن شاء اهللا وهو من جيهل أن ،ه ا نعتقد وإن كنأنر مقص

ث به، السيما وقد يف البحث عنه، لكن ال يؤمن عليه العقاب يف تركه البحث عن حال ما حيد
(6)).ما مسعث بكلِّكفى باملرء إمثا أن حيد:)قال 

اينا الثّوأم :فال شيء عليه، إذ قد أمن ما كان خيشى منه ن حاله وهو من يعلم وضعه ويبي
سول وهو اعتقاد نسبته إىل الر،ا إبانة حاله، فهذا  مأجور لنفيه أم ا إذا كانت روايته له قاصدا

الداس عليه، فهو من عدول خلف األمة ومن خيارها الذين خيل عن احلديث الشريف وتنبيه الن
ديث رسول اهللا هم ينفون عن حامتازوا عمن سواهم بأن  حتريف الغالني وانتحال املبطلني

.وتأويل اجلاهلني 
ا الثالثوأم :ه موضوع فهو مأزور وآمث، سواء وهو من رواه من غري بيان حلاله مع علمه بأن

ه صريح بأنمن التمان، بل ال بدبإيراد اإلسناد يف هذا الزيسناد املوضوع أم ال، إذ ال يكتفذكر إ

. 99-2/98،ي وآداب السامعاجلامع ألخالق الراو:اخلطيب البغدادي-)1(
.6من اآلية :احلُجرات- )2(
.282سورة البقرة من آية -)3(
.61–1/60شرح النووي على مسلم -)4(
.2/73توضيح األفكار -)5(
. 1/10النهي عن احلديث بكل ما مسع باب–املقدمة -رواه مسلم يف صحيحه -)6(
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.كر اإلسناد وعدمه سواء ، فذسول ب على الرموضوع وكذ
أي –عصار باالقتصار على إيراد إسنادهوال تربأ العهدة يف هذه األ:"خاوييقول الس

(1)."ثني يف األعصار املاضيةصنعة أكثر احملدتلعدم األمن من احملذور به، وإن كان–املوضوع

.1/175فتح املغيث -)1(



.املردود عند ابن العريباحلديث : ثاينلفصل الا
306



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
307



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
308

.تمھید
لقد مارس ابن العريب نقد احلديث، وبدل جهودا عظيمة يف التةنقيب عن صحيح السن

.وكشف زائفها، شأنه يف ذلك شأن كبار علماء احلديث وجهابدته
خذها قواعد وموازين ، اتمضبوطةاإلطار يعتمد على اختيارات واضحة وقناعات هذا وهو يف 

.واة جرحا وتعديالظر يف أحوال الروايات والنالرربلس
فا، ومستدركا ومناقشا للكثري من املسائل وبناء على ذلك، ظهر ابن العريب مصححا ومضع

أنظار العلماء وموضع إعجام ز بنظرته، وهو ما جعله حمطّبرأيه ومتية، حيث استقلّياحلديث
.ستفادموا

طبيقي الذي ظهر فيه تصحيح ابن ن جانبا من ذلك الواقع التبينيف هذا الفصل أن ناوعملُ
حيح اإلمامني البخاري ومسلم، وهو األمر ة ألصحاب الصخاصوكذا مناقشاته،العريب وتضعيفه

ظهر لنا تضلّالذي يعه يف هذا امليدان، وتفوأسرارهسرب وته لنقد احلديث قه وأهلي.
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.صحیحمنھج ابن العربي في التّ تطبیقات: المبحث األول

.اھتمام ابن العربي ببیان وكشف شروط البخاري ومسلم: لالمطلب األوّ 
نايتهحيحان باهتمام ابن العريب وعلقد حظي الصالمن خالل عدة كتب ألفها يف هذا ا ،

كالنريين يف ختريج الصرصحيح يف خمتصحيحني، والتالنوأوهام حيحني،ريين، وإيضاح وشرح الص
الصد عناوين فقط؛ ألنّحيحني، وهي ألسف جمرأصوهلا ال تزال حلداآلن يف ذماريخة الت .

كما مل يفاته، السيما احلديثية منها، جوانب من ذلك االهتمام، غفل ابن العريب يف سائر مصن
ش الكثري من املسائل قافقد تناول بالن املتعلقةا، كالتصحيح والتعارض وحنوها، ضعيف ودفع الت

ا، رغم ما يتصفان به من معليهحيحني، أو االستدراكوهو يف هذا اجلانب مل خيش انتقاد الص
.مهابة وتقدير

روط يف هذا اال، حماوالت ابن العريب املتكررة جلمع واستخالص الشناهومن مجلة ما حلظ
حيح، وهي حماوالت يطبعها يخان البخاري ومسلم ختريج الصعليها الشوالقواعد اليت بين 

.حا بذلكحيحني مل يصرأصحاب الصاالجتهاد؛ ألنّ
على ينزتتبع جانبا منها، مركّنمع وجنأن هنانااألمر على هذا املنوال، فقد حاولوحيث أنّ

طي عند ابن العريب يف هذا اجلحه ما يتعلق بصحيح البخاري؛ ألنصيب األوفر من انب بالن
.    املناقشات

ه مذهب يزعم أنكيف يدعي عليهما ذلك مثّ-يعين ابن العريب–والعجب منه ":قال ابن رشد
باطل، فليث شعري من أعلمه بأننظر فيها وإن ن طريقه ليهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقوال فليبي

(1)."ل حديث يف البخاريكفيه يف ذلك أوفقد وهم يف ذلك، فلقد كان يءكان عرفه باالستقرا

.قه الوقائعحقّحيحني وال تذلك يف أصله غري موجود يف الصمن حيث أنّ:الثاين
إن اختيار البخاري ومسلم إخراج احلديث عن عدلني عن ...ا قول احلاكمأم":قال احلازمي

يب عدلني إىل النيحفهذا غري صح...أمكن منه يف احلديث  ح بنحو ما قلت من هو وقد صر
د بن حبان البسيتوهو أبو حامت حمم...

.37صنفس املصدر-(1)
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، خرب من رواية  يب ه ليس يوجد عن النألن؛ها أخبار اآلحادها كلّا األخبار فإنوأم: قال
ا  فلم،يب واحد منهما عن عدلني حىت ينتهي ذلك إىل النعدلني، وروى أحدمها عن عدلني وكلّ

األخبار كلها أخبار اآلحاد، ومن اشترط ذلك فقد عهد إىل ترك استحال هذا وبطل ثبت أنّ
نن كلّالسوقد أخرجا يف كتابيهما أحاديث عن مجاعة ...من رواية اآلحادنن إالّها لعدم وجود الس

(1)".من جهة واحدةراو واحد وأحاديث ال تعرف إالّحابة ليس هلم إالّمن الص

د ه أصاب عندما أكّيخني، لكنرط للشعندما أثبت ذلك الشفبناء على ذلك أغرب ابن العريب 
.قهعلى بطالن ذلك وعدم حتقّ

أن، أنّوامللفت لالنتباه يف هذا الشاملواضعح يف ابن العريب الذي صرابقة بأنّالسيخني الش
ويف من رواية عدلني عن مثلهما، هو نفسه يف العارضة، حيح أن ال خيرجا إالّمن شرطهما يف الص

موضع ليس بالبعيد عن موقفه األوالبخاري أخرج ما نقله العدل الواحد عن ح بأنّل، يصر
الصحايب وكذا ما نقله العدل الواحد عن التابعي، وال ميكننا أن حنمل هذا التناقض على تغيأي ر الر
وتبدظر؛ ألنّل وجهة النكأيني يف كتاب واحدال الر،ا يبقي ويف موضعني متقاربني يف الكتاب، مم

(2).ن معا؟أييح ابن العريب بالركيف يصر!تساؤلاألمر حملَّ

وقد أشار ابن العريب هلذين الشعن أيب ،محنرطني عند تعليقه على حديث العالء بن عبد الر
واحد مث يطلع عليهم رباس يوم القيامة يف صعيد جيمع اهللا الن(:قالرسول اهللا هريرة أنّ

ليب صليبه ولصاحب ل لصاحب الصإنسان ما كانوا يعبدون فيمثّبع كلّفيقول أال يتالعاملني
التون فيطلع عليهم ار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى املسلمصاوير تصاويره ولصاحب الن

ربهذا مكاننا .اس فيقولون نعود باهللا منك نعود باهللا منك اهللا ربناالعاملني فيقول أال تتبعون الن
اس فيقولون نعوذ باهللا تهم مث يتوارى مث يطلع فيقول أال تتبعون النوهو يأمرهم ويثب.حىت نرى ربنا

تهم قالوا وهل نراه يا ربنا وهو يأمرهم ويثباهللا ربنا هذا مكاننا حىت نرى ،منك نعوذ باهللا منك
ون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قالرسول اهللا قال وهل تضار:كم ال فإن

تضارفهم نفسه مث يقولون يف رؤيته تلك الساعة مث يتوارى مث يطلع فيعر:بعوين فيقوم أنا ربكم فأت

.1/109نظر توضيح األفكار ا، و41شروط األئمة اخلمسة ص : نظرا-(1)
.1/13العارضة :نظرا-(2)
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املسلمون ويوضع الصراط فيمرم ويبقى م سلّكاب وقوهلم عليه سلّون عليه مثل جياد اخليل والر
أزوى بعضها إىل بعض مث قال قط قالت قط قط فإذا فيها وضع الرمحان قدمه فيها وار أهل الن

أدخل اهللا أهل اجلنة اجلنارارة وأهل النالنقال أُيتَ باملوت ملبوقف على السور الذي بني أهل يا في
ار فيطلعون مستبشرين أهل النار مث يقال يا أهل اجلنة فيطَّلعون خائفني مث يقال يا أهل الناجلنة و

يرجون الشفاعة فيقال ألهل اجلنار هل تعرفون هذا فيقولون هؤالء وهؤالء قد عرفناه هو ة وأهل الن
لَكِّاملوت الذي وذبح ذحبا على السفي ضجعبنا فيور الذي بني اجلناة والنة ر مث يقال يا أهل اجلن

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. (1))ار خلود ال موتخلود ال موت ويا أهل الن.
.)اعةون يف رؤيته تلك السكم ال تضارإن(قوله يف هذا احلديث ":قال ابن العريب-

؛ن مل يدخل البخاري حديثهمحوألجل هذه الكلمة اليت زادها العالء بن عبد الرمل يدخل هألن
)2(.أو ما ال يعارضه الصحيح املشهورإالّ

أنّ ه تعليقه على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدعندالشرط على هذاابن العريب نبه
). ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال عتق له فيما ال ميلك(:قالرسول اهللا 

نّألح حديث عمرو بن شعيب فلم يدخله يف كتابه؛البخاري صحومع أنّ":قال ابن العريب
(3)".صحيفته ليست من شرطه

األحاديث اليت مسعها عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا تلكهناالصحيفةبيقصدو
دها يف صحيفة مساها الصادقةوقي،مل خيرج منها البخاري ألنحفه مل يكن خيرج من الص.

نصة مواضعابن العريب على ذلك يف عد :
عن ابن عباس أنّ،عن نافع بن جبري بن مطعم،عند تعليقه على حديث عبد اهللا بن الفضلـ

). ها صمااها والبكر تستأذن يف نفسها وإذنبنفسها من وليم أحقاألي:(قالرسول اهللا 
هما رجالن واحد نأل؛ن الفضل هذا مل يدخله البخاريوحديث عبد اهللا ب":قال ابن العريب

وشرط البخاري أن ال يدخل عن جمهول وال ،بن كعبمنهما من ولد العباس والثاين من ولد أيب

. 10/24العارضة -(1)
.نفس املكان-(2)
.5/148نفس املصدر-(3)
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ما حمتمل وإن(1)".نيدخل عن معي

احلديثو":أيضا على حديث عبد اهللا بن الفضل بقولهابن العريبقويف كتاب القبس علّـ
اه يف الكتاب الكبري اختصاره أنّة فيه ما بينصحيح خرجه مسلم ومل خيرجه البخاري، والعلّ

ن يقلِّد فيهالبخاري ال يروي عم،وإنن يعلمه بعينه عدال يف ما يروي عميب صفته من زمانه إىل الن
ذا تكون األمانة، فنظر يف عبد اهللا بن الفضل هذا فلم يتبين له أهو من أوالد ربيعة بن ، و

احلارث أومن بين عتبة بن أيب هلب، والرواية عن غري املتعين كالرهول، واتفقت األمة واية عن ا
، لوجوب أنا رجل من أصحاب رسول اهللا واية عنه إذا قالاهول العدل جتوز الرعلى أنّ

(2)".العدالة هلم، وال جيوز ذلك يف غريهم لعدم العدالة فيهم

.حیحیناستدراك ابن العربي على أصحاب الصّ :المطلب الثاني
وهذا األمر مبثابة النل إليها ابن العريب عقب دراسته لشروط الشيخني البخاري تيجة اليت توص

تنطبق عليه -يف نظره-ه يستغرب تركهما هلذا احلديث أو ذاك، مع أنومسلم، فكان لذلك
.شروطهما
حيحني أو أحدها، كما توضح د ابن العريب على لزوم إخراجه يف الصعلى ذلك يؤكِّفبناًء

:األمثلة التالية
. )ببدر لياليب أنا النعب(:محن بن عوف قالحديث ابن عباس عن عبد الرـ 

(3)".وهو صحيحـيعين البخاريـد بن إمساعيلفه حممضع":قال ابن العريب

جئت يا :فقلتباملوقف يعين جبمع أتيت النيب ( :س الطائي قالحديث عروة بن مضرـ 
، أكْلََلْت مطييت، وأتعبت نفسي، واهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه، رسول اهللا من جبل طيئ

من أدرك معنا هذه الصالة، وأتى عرفة قبل ذلك ليال أو : فهل يل من حج ؟ فقال رسول اهللا 
.)ارا فقد مت حجه، وقضى تفثه

شرح ومسلم إخراجه حسبما بيناه يفوهذا صحيح يلزم البخاري":قال ابن العريب

.5/23العارضة -(1)
.2/687:القبس -(2)

- .175-7/174العارضة: نظرا(3)



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
313

(1)."الصحيح

(2)".حيحني وإن مل خيرجاهوهو من لوازم الص":وقال أيضا يف موضع آخر

يرهم بني أن بعثه إىل أهل خيرب فخرص عليهم وخيب النعبد اهللا بن رواحة أنّ(حديث ـ 
.)موات واألرضذا قامت الس:أو ينخلواَ وهلم ما قال؛ فقالوا،يأخذوا وله ما قال

ويح البخاري يتخير على مالك، وال يدخل هذا احلديث يف باب ويا":قال ابن العريب
(3)".اخلرص

. رمذينھا التّ تصحیح ابن العربي أحادیث حسّ : المطلب الثالث
أثار ذلك املنهج النقدي البن العريب، خمالفته للكثري من أحكام اإلمام الترمذي يف جامعه، من 

ومن ذلك تصحيحه للعديد من األحاديث اليت حسنها الترمذي، بناء على ما توفر عنده من دواعي 
.التصحيح

:تائج التاليةمن مجع النا، فتمكنمؤلفاتهعه يف تتبنأن ناوقد حاول
ه على  ليني كأنكعتني األويف الركان رسول اهللا :(عن عبد اهللا قالأبو عبيدة حديث )1

قال مثّضفالرأقول حىت يقوم فيقول ك سعد بن إبراهيم رواية عن أيب عبيدة شفتيه بشيء فحر
).حىت يقوم

أبا عبيدة مل يسمع من أبيه ولكن حديثه عندي حه ألنّنه ومل يصححسإنما":قال ابن العريب
(4)".صحيح

راح اجلنابة مثّمن اغتسل يوم اجلمعة غسل:(قالرسول اهللا أبو هريرة أنّحديث )2
فكأنب بدنة ومن راح يفما قراعة الثّالسانية فكأنما قراعة الثّب بقرة ومن راح يف السما الثة فكأن

قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما قراعة اخلامسة ب دجاجة ومن راح يف الس
فكأنكرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذّما قر .(

.1/136أحكام القرآن:نظرا(1)-
.4/117نفس املصدر-(2)
.2/763أحكام القرآن-(3)

- .161-2/160العارضة (4)
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ه صحيح وإن خالف األصول على ما حديث حسن وعندي أنقال أبو عيسى ":قال ابن العريب
يأيت بيانه إن شاء اهللا وقد خر(1)".حيح فيها أيضا عن عبد اهللاجه األئمة واحلديث الص

3(أنّ- د بن عقيل، عن جابر بن عبد اهللاروى ابن جريج وغريه، عن عبد اهللا بن حمميب الن
.هو حسن : رمذي وقالخرجه الت).هو عاهرما عبد تزوج بغري إذن مواليه فأي(:قال

وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون ":قال ابن العريب
(2)".صحيحا

العمرى جائزة ألهلها أو مرياث ألهلها ومل (:قاليب النحديث احلسن عن مسرة أنّ)4
).بشيءيذكرها 

نه وحديث مسرة قى جائزة ألهلها وحسحديث العمرى جائزة ألهلها والر":قال ابن العريب
(3)".عندي صحيح

عبده من قتل عبده قتلناه ومن جدع:(حديث احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا )5
واة عدول ومساع هذا أعجب، الر:"قال ابن العريب.قال أبو عيسى هذا حديث حسن). جدعناه

احلسن عن مسرة صحيح فأي(4)".تهوجه للسكوت عن صح

6(يب حديث نافع بن أيب نافع عن أيب هريرة عن النقال):ّأو ال سبق إال يف نصل أو خف
ن الثاين وهو ح األول وحسوصح":قال ابن العريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن). حافر

(5)".صحيح عندي

هداء من أدى  شهادته خري الش(:يقوله مسع رسول اهللا أنحديث زيد بن خالد اجلهين)7
هذا حديث حسن غريب من هذا األنصاري وهو عندي :"ابن العريبقال). قبل أن يسأهلا

(6)".صحيح

.2/285املصدرنفس -(1)
.1/400أحكام القرآن-(2)

- .6/99العارضة(3)
.6/183املصدرنفس -(4)
.7/188املصدرنفس -(5)
.9/169املصدرنفس -(6)
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ا عنر اهللا امرءا مسعضن:(عن زيد بن ثابت قال رسول اهللا ،حديث أبان بن عثمان)8
، )حامل فقه ليس بفقيهحامل فقه إىل من هو أفقه منه وربغ غريه فربحديثا فحفظه حىت يبلّ

مسع مقاليت فوعاها كما مسعها -ويف حديث ابن مسعود أيضا- ا مسعهغه كمفيبلّ-وعن ابن مسعود 
ب حامل فقه إىل من هو أفقه منهفر-قال ابن . عليهن قلب مسلم احلديث إىل أخرهغلّثالث ال ي

نه أبو ن حسإوأحاديث حسان صحاح وقد روينا حديث زيد بن ثابت من طرق فصح:"العريب
(1)".عيسى

على نساء قعود يف املسجد فألوى يب عليه السالم مرالنروى أبو عيسى أنّ":قال ابن العريب9)
سليم وأشار عبد احلميد يعىن البيده بالتراوي بيده وحسه رواه عبد احلميد بن نه وهو صحيح ألن

رام عن شهر بن حوشب وقد تقد(2)...ذا رواه عنه ثقةم تصحيح أيب عيسى حلديث شهر إ.
العطاس من اهللا (: قالرسول اهللا عن أيب هريرة أنّ،عن املقربي،حديث ابن عجالن)10

الشيطان يضحك إذا قال آه فإنّو).فليضع يده على فيهثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم التو
ا فيه ابن عجالن ح مثله ممحه وقد صحنه أبو عيسى ومل يصححس":قال ابن العريب).من جوف

(3)".وهو صحيح

بري وابن صفوان حني رأوه فقال فقام إليه عبد اهللا بن الزخرج معاوية:"قال ابن العريب)11
). جال قياما فليتبوأ مقعده من النارل له الره أن ميثَّمن سر:(يقولاجلسا مسعت رسول اهللا 

خرج عنه البخاري فإذا كان مكروها حه وقد ه أن يصحهيد فحقّيف سنده حبيب بن الش،حسن
(4)".عاضمملا فيه من قصد الت

12(واس بن مسعان وخرجه مسلم أيضا قال رسول اهللا حديث جبري بن نفري عن الن) : يأيت
.احلديث.)الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمرانالقرآن وأهله الذين يعملون به يف

ا زيادة جميء أهل القرآن ا حديث جميء البقرة وآل عمران فصحيح وأمأم":قال ابن العريب

.124-10/123العارضة -(1)
.7/514املسالك: نظراو10/172املصدر نفس -(2)
.10/196املصدرنفس -(3)
.10/209املصدرنفس -(4)
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(1)".معها فغريب

يب عليه السالم خباءه على قرب وهو ال قال ضرب بعض أصحاب الن:(ابن عباسحديث )13
حديث سورة ":العريببن قال .احلديث )سورة تبارك حىت ختمهافإذا فيه إنسان يقرأه قربحيسب أن

ين كل ما رون كان أبو عيسى قد حسإها جتادل عن صاحبها ولة صحيح وأنامللك يف اجلم
(2)".فيه

فمات ،بن بداءاري وعديمتيم الدم مع خرج رجل من بين سه(:حديث ابن عباس قال)14
ا مسلم، فلم همي بأرض ليسالسا من فضركته فقدوا جاما بالذّا قدما بتصخوهب، فأحلفهما ة م

ومتيم، فقام رجالن من بن بداءاشتريناه من عدي:ة، فقالوامث وجدوا اجلام مبكّ،رسول اهللا 
﴿نزلتوفيهم:قال.لصاحبهماجلاموإنشهادما،منأحقلشهادتناباهللافحلفاالسهميأولياء

QRSTU﴾(3). اآلية
ه البخاري بلفظهذا حديث حسن غريب، وكذلك خرج: قال أبو عيسى":قال ابن العريب

(4)".قطين فهو صحيحاروالد

كان رجل يقال له مرثد ابن أيب مرثد :(ه قالعن أبيه عن جد،حديث عمرو بن شعيب)15
قال وكانت امرأة بغي يقال هلا عناق . ة حىت يأيت م املدينةوكان رجال حيمل األسرى من مكّ

. احلديث)...ه كان وعدوإنوكانت صديقةً له 
ا وإن كان أبو عيسى قد أغربه ذكر حديث مرثد وهو حسن صحيح جد":قال ابن العريب

(5)".نهوحس

شهد شهد يف الصالة والتالتمنا رسول اهللا علّ:(اهللا قالحديث أيب األحوص عن عبد)16
يب ورمحة ها النالم عليك أيسبات الحيات هللا والصلوات والطيالة التشهد يف الصقال التيف احلاجة

دا عبده حممشهد أنّأاهللا وله إالّإاحلني أشهد أن ال الم علينا وعلى عباد اهللا الصوبركاته الساهللا

.11/13املصدرنفس -(1)
.20-11/19العارضة-(2)
.106سورة املائدة، من اآلية-(3)

- .2/714أحكام القرآن (4)
.42-12/41العارضة -(5)
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احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعود باهللا من شرور أنفسنا فمن يهده إنّشهد يف احلاجة ورسوله والت
دا عبده ورسوله حمماهللا وأشهد أنّله إالّإن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال له وماهللا فال مضلّ

. قال أبو عيسى حديث عبد اهللا حديث حسن.احلديث)...ويقرأ ثالث آيات
(1)".ه صحيحرواه من وصله وروي عن من انقطع له فإناحلديث وإن كان":قال ابن العريب

سئل عن الثمر املعلَّق فقال من يب النه أنّعن أبيه عن جدعمرو بن شعيبثيحد)17
. قال أبو عيسى حسن.أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنةً فال شيء عليه

ل أمحد بن حنبل على حديث عمر بن شعيب يرويه الليث حسن مجيعها وعو":قال ابن العريب
2(".ه وهو حديث صحيحعن سعد بن عجالن  عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد(

18(سائيوروى الن،رمحان بن مهديحدثنا عبد ال،ورقيحدثنا يعقوب بن إبراهيم الد،
القلم رفع:(قالعن النيب ،عن عائشة،عن األسود،عن محاد عن إبراهيمة،حدثنا محاد بن سلم

قال أبو ).غري حىت يكرب وعن انون حىت يعقل ويفيقائم حىت يستيقظ وعن الصعن النعن ثالث
(3).كالموهذا صحيح من غري :"وقال ابن العريبعيسى حديث حسن غريب

.رمذيفھا التّ تصحیح ابن العربي أحادیث ضعّ : المطلب الرابع
رمذي يف نقده إليها التاألحكام اليت ذهبليس بالضرورة عند ابن العريب قبول كلّ

نه الترمذي، كذلك لذلك نراه يعارضها يف أكثر األحيان، فمثلما صحح الكثري مما حس،لألحاديث
:إىل تضعيفه يف عدة مواضع، كما توضحه األمثلة التاليةصحح ما ذهب الترمذي 

يب عليه النعن أبيه أنّ،عن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس،روى أبو عيسى":قال ابن العريب-1
ب من يف قرية معلقة قائماعليه السالم فشرمث شرب من فمها قة فخنثهاالسالم قام إىل قربة معلّ
العمري له لتضعيف حيي بن سعيد فه ألجل روايةوحديث أيب عيسى ضع.فقمت إىل فيها فقطعتها

(4)".وهو ثقة واحلديث صحيح

.2/682وانظر القبس 5/20العارضة-(1)
.5/289املصدرنفس -(2)
.6/196املصدرنفس -(3)

- .83-8/82املصدر نفس (4)
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اهللا اس إنّها  النيا أي:(اس يوم فتح مكة فقالخطب النرسول اهللا حديث ابن عمر أنّ-2
كرمي على اهللا وفاجر شقي تقياس رجالن برفالنقد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وتعاظهما بآبائها

ن على اهللا والنهياس بنو آدم وخلق اهللا آدم من تراب قال اهللا يا أياسها النذكر ا خلقناكم من إن
قال أبو . )اهللا عليم خبريأكرمكم عند اهللا أتقاكم إنّوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إنّوأنثى

من هذا الوجه عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر إالّ
بن املديينيوعبد اهللا بن جعفر هو والد علوعبد اهللا بن جعفر يضعف ضعفَه حيي بن معني وغريه

.قال ويف الباب عن أيب هريرة وابن عباس
(1)".فوه وهو عندي صحيحولذلك ضعبن املديينيفيه والد عل":قال ابن العريب

3-هريروى الز،بريعن عروة بن الز،مسعت عمر بن (:محن بن عبد القاري، قالعن عبد الر
حل، فأُنزل عليه كدوي النعند وجههمعإذا أنزل عليه الوحي يسيب كان الن: اخلطاب يقول

هم زدنا وال تنقصنا، اللّ:(يوما، فلبثنا ساعة، مث سري عنه، فاستقبل القبلة، ورفع يديه، وقال
أنزل علي(:،مث قال)علينا، وأرضنا وارض عناوأكرمنا وال نا، وأعطنا وال حترمنا، وآثرنا وال تؤثر 

رواه .)حىت ختم عشر آيات) 2()! " #(مث قال.عشر آيات من أقامهن دخل اجلنة
3(".م فيه أبو عيسى وقطعهرمذي  وغريه، وهو صحيح وإن كان قد تكلّالت(

محن بن عبد حديث عبد الر":وقال ابن العريب أيضا يف تعليقه على نفس احلديث يف العارضة
له أبو علّ. حل إىل آخرهالنيه كدوكان إذا نزل عليه الوحي مسع عند وجهيب النعن عمر أنّ

سليم عن يونس ه تارة يروى عن يونس بن سليم عن الزهري وتارة يروى عن يونس بن عيسى بأن
)4(."بن يزيد

4-ه أرسل إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا حديث زيد بن خالد اجلهين؛ أن

لكان له ما له يف ذلك،لو يعلم املار:)قال رسول اهللا : ؟ قال أبو جهيمييف املار بني يدي املصل
. احلديث)أن يقف أربعني

.12/156العارضة(1)-
.01اآلية،:املؤمنون-(2)
.3/1307أحكام القرآن :نظرا-(3)
.12/33العارضة،-(4)
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(2)".وهو عندي صحيح(1)،حديث غريب: وغربه أبو عيسى، وقال فيه":قال ابن العريب

ال نذر يف معصية (ويف باب ما جاء ال نذر يف معصية، ذكر حديث أيب سلمه عن عائشة -5
هري عن سليمان بن ما يرويه الزعيسى هذا حديث ال يصح وإنقال أبو ). وكفارته كفارة ميني

.أرقم عن حيي بن أيب كثري عن أيب سلمه وقال غريه سليمان بن أرقم ضعيف
(3)".ا ال وجه له عنديهذا مم،ده الزهريإن كان هذا خفاء فكيف تقلّ:"قال ابن العريب

- ".وحديث أيب جهيم حديث حسن صحيح: "الترمذييف الذي جامع (1)
- .3/101املسالك، : نظرا(2)

.7/2:العارضة: انظر-(3)
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.ضعیفمنھج ابن العربي في التّ تطبیقات: المبحث الثاني

.حیحینانتقاد ابن العربي لألحادیث في الصّ : المطلب األول
رغم مكانة الصذلك مل أنّإالّ؛ناعة احلديثةحيحني عند ابن العريب، السيما من حيث الص

.مينعه من انتقاد بعضها والكالم عليه
س ومن حيث املبدأ ال غرابة يف ذلك، فابن العريب قد مجع أدوات هذا العلم ومتره فيه، كما أن

حيحني وشرحهما يف عدد من مؤلفاتهدرس الص.
اظ، الذين تكلموا يف أحاديث وردت ومن ناحية أخرى، لقد سبق ابن العريب العديد من احلفّ

يف الصشرطهما فيها، ومل يوافقوهم على حيحني أو أحدمها، وانتقدوا عليهما أسانيد ومتون خف
صحتها ورأوا أنا اشترطاه، وأقلّها أنزل مرتبة مما التزما به، كما اجتهد يف ذلك أيضا منزلة مم

.الكثري من املتأخرين عنه
:وميكننا أن نذكر منهم على سبيل املثال

-احلافظ أبو الفضل ابن عميف كتابه علل األحاديث يف )هـ317(هيد املتوىف سنة ار الش
حيح ملسلم بن احلجاجكتاب الص.

.تبعيف كتابه اإللزامات والت)هـ385(قطين املتوىف سنة اراحلسن الدومنهم احلافظ أبو -
-يف كتابه األطراف)هـ662(مشقي املتوىف سنة ومنهم احلافظ أبو مسعود الد.
-يف كتابه تقييد املهمل ومتييز )هـ498(اين املتوىف سنةومنهم احلافظ أبو علي اجلياين الغس

نبيه على األوهام الواقعة يف الت: األول: يف كتابه هذا األحاديث املنتقدة بكتابنيوقد خص. املشكل
حيح للبخاري، والثايناملسند الص :التحيح ملسلمنبيه على األوهام الواقعة يف املسند الص.

أحاديث قليلة جدا يف مستخرجه ، انتقد )هـ371(ومنهم احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي املتوىف -
.صحيح البخاريعلى 
.)هـ409(ومنهم احلافظ عبد الغين األزدي املتوىف سنة-
.يف كتابه بيان الوهم واإليهام)هـ628(ان الفاسي املتوىف سنة ومنهم أبو احلسن بن القطّ-

وغريهم من املتقدرينمني واملتأخ.
صنيف، ولقد اجتهد مجاعة يف اجلواب عن هذه االنتقادات، وحاول بعضهم إفرادها بالت
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من املواضع قد أجاب -أي ابن الصالح- ما استثناهإنّ":افظ العراقي مثلما يظهر يف عبارتهاحلك
(1)".عنها العلماء، ومع ذلك ليست بيسرية بل هي كثرية، وقد مجعتها يف تصنيف مع اجلواب عنها

كأنّ: أقول":-قا على هذا الكالميف النكت على ابن الصالح معلّ-قال احلافظ ابن حجر 
ا، مسودة هذا الت صنيف ضاعت، وقد طال حبثي عنها وسؤايل من الشيخ أن خيرجها يل فلم أظفر

(2)".ه ضاع منها كراسان أوالن، فكان ذلك سبب إمهاهلا وعدم انتشارهامث حكى ولده أن

إو":-يف نفس األمر-خاويوقال أيضا احلافظ السمؤلفا لذلك -أي العراقي–اظمفراد الن
ووي يف ه منه، والنل شيخنا يف مقدمة شرح البخاري مبا خيصمسودته قبل تبييضها، وتكفّعدمت

(3).اهـ."ف يف بعض، إجزاء يف اجلملةه منه، فكان فيهما، مع تكلّشرح مسلم مبا خيص

له أجوبة على منتقدي الص رِفَتوتاله ، حني هو احلافظ أبو مسعود الدمشقيحيوأقدم من ع
وأجوبتهما ، والقاضي عياض يف شرحه على مسلم،الصالح يف صيانة صحيح مسلمأبو عمرو بن

.قليلة جدا
ها ق أناين، وحقّالغسهاوذكر ابن الصالح يف مقدمة كتابه األحاديث األربعة عشر اليت أعلّ

واهد، ومل يفصل يف كل مسلما ذكرها يف الشاثين عشر فقط، وأجاب عنها جوابا جممال بأنّ
(4).ثحديث حدي

مث تالهم النهة لصحيح مسلم، وذكر أحاديث ووي فأجاب عن كثري من االعتراضات املوج
اين وأجاب عنها جوابا جممال، كما فعل ابن الصالحالغس.

مث جاء احلافظ ابن حجر فأجاب عن معظم األحاديث املنتقدة على صحيح البخاري، وألف 
.جلواب على بعض ما انتقد على مسلمين العراقي كتابا يف االدكذلك احلافظ ويلّ

ورأيت فيما يتعلّ":يوطيقال السق مبسلم تأليفا خمصوصا فيما ضععف ف من أحاديثه بسبب ض
.(1)."ين العراقي كتابا عليهف الشيخ ويل الدرواته، وقد ألّ

.44التقييد واإليضاح ص -(1)
.117النكت على ابن الصالح ص -(2)
.1/52فتح املغيث -(3)

- .77صيانة صحيح مسلم ص : نظرا(4)
.1/135تدريب الراوي -(1)
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حيحني حقيقة واقعة ومعروفة، فإنّوإذا كانت االنتقادات على الصظر إزائها قد وجهات الن
. تباينت

حيحني فيها الغثّأجوبة منتقدي الصقاد بأنّمة الصنعاين يف إرشاد النفلقد اعترف العالّ
(1).منيوالس

وقوله ":اريوقال ابن حجر يف هدي الس–وقد أجيب عن (يف شرح مسلم -وويأي الن
(2)."اجلواب عنه غري منتهضمنها ما واب، فإنّهو الص) ذلك أو أكثره

(3)بعضها تكلفيف خاوي إىل أنّكما أشار احلافظ الس.
ديث ة عدد من األحالب عن أحاديث البخاري، بعلّبل أقر احلافظ ابن حجر وهو املدافع الص

قطين وغريهاريف أجوبته عن انتقادات الد.
فهذا :" ة احلديثاري، قال يف خامتة جوابه عن علّمن هدي الس)81(ففي احلديث رقم 

جواب إقناعي، وهذا عندي من املواضع العقيمة عن اجلواب السللجواد من كبوة ديد، وال بد
.اهـ".واهللا املستعان

جارية لكعب بن اري عن حديث البخاري أنّمن هدي الس)83(وقال يف احلديث رقم
ته وعلّهو كما قال،: قلت":ارقطينبعد أن ذكر انتقاد الدبح باملروة،احلديث يف الذّ...مالك

."فف وتعساجلواب عنه فيه تكلّوظاهرة، 
ودليل من ":)ومهلّ أهل العراق من ذات عرق(:وقال النووي يف شرح مسلم عن حديث

يب قال بتوقيت النحديث جابر، لكنه غري ثابت، لعدم جزمه برفعه، وأمارقطينا قول الد :ه إن
صحيح، ودليله هضعيف، فكالمه يف تيب العراق مل تكن فتحت يف زمن النحديث ضعيف، ألنّ

)4(".ما ذكرته

ما يصححه بعض علماء احلديث وآخرون خيالفوم :ى صحيحاا قد يسمومم":وقال ابن تيمية
هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم يف صحيحه، ونازعه يف : يف تصحيحه فيقولون

.17ص انظر -(1)
.246هدي الساري ص:نظرا-(2)
.1/52انظر فتح املغيث -(3)
8/81انظر شرح مسلم -(4)
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صحبدليلو فوقه، فهذا ال جيزم بصدقه إالّا مثله أو دونه أتها غريه من أهل العلم، إم.
انفرد .صلى الكسوف ثالث ركوعات وأربع ركوعاتيب النمثل ما روى مسلم أنّ

ة مرالكسوف إالّمل يصلّالنيب اق أهل العلم وقالوا إنّفه حذّضعهذابذلك عن البخاري، فإنّ
.يوم مات ابنه إبراهيم واحدة 

جر ، وخلق الشاهللا خلق التربة يوم السبت، وخلق اجلبال يوم األحدإنّ(:حديث مسلمومثله
ور يوم األربعاء، وبثّيوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النميس، واب يوم اخلفيها الد

).وخلق آدم يوم اجلمعة
وذكر .حيي ين معني ومثل البخاري وغريمها: هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثلفإنّ

، وأىب يته مثل أيب بكر بن األنباروطائفة اعتربت صح. هذا من كالم كعب األحبارالبخاري أنّ
ويف البخاري نفسه ثالثة .فوهلبيهقي وغريه وافقوا الذين ضعوا. وغريمهايالفرج ابن اجلوز

من مسلم، مث ينفرد مسلم أحاديث نازعه بعض الناس يف صحتها، والبخاري أحذق وأخرب بالفن
فيه بألفاظ يمث قد يكو. ها ضعيفةعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل احلديث إنواب مع ن الص

فها، كمثل صالةمن ضعواب مع مسلم، وهذا الكسوف بثالث ركوعات وأربع، وقد يكون الص
(1)".أكثر

حه يكون قوله فيه راجحا على قول من ا صحمجهور ما أنكر على البخاري مم":وقال أيضا
نازعه، خبالف مسلم بن احلجاج، فإنه نوزع يف عدة أحاديث مما خرواب فيها مع جها، وكان الص

(2)."من نازعه

هو اآلخر وجهة نضره، يف الكثري من تلك وابن العريب كغريه من أهل العلم كانت له 
األحاديث، فتعرا ووضيف نظرهتهاح علّض لبيا.

وطالتها نظرته النقدية - رمحه اهللا-ستقصي جممل املواضع اليت ذكرهانحاول هنا أن نوس
.حيحني، أو أحدمها الصوهي تتناولالفاحصة، 

باختصار.20-18/17جمموع الفتاوى -(1)
.1/256نفس املصدر -(2)
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.البخاريانتقاد ابن العربي ألحادیث في صحیح : المطلب الثاني 
:حو التايلة مواضع انتقدها ابن العريب على النهنا على عدناوفق

ثنا عبد الوارث عن احلسني قال حيي وأخربين ثنا أبو معمر قال حدحد: روى البخاري قال-
: ه سأل عثمان بن عفان فقالزيد بن خالد اجلهين أخربه أنعطاء بن يسار أخربه أنّأبو سلمة أنّ
قال )الة ويغسل ذكرهيتوضأ كما يتوضأ للص(امع الرجل امرأته فلم مين؟ قال عثمان أرأيت إذا ج

بري بن العوام وطلحة بن فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب والز.مسعته من رسول اهللا : عثمان
 عبيد اهللا وأيب بن كعبوأخربين أبو سلمة أنّ:قال حيي. فأمروه بذلكبري عروة بن الز

.(1)ه مسع من رسول اهللا أبا  أيوب أخربه أنأخربه أنّ

والعجب من البخاري أن يساوي بني حديث عائشة ...":انتقد ابن العريب هذا احلديث بقوله
ديث باإلنزال وحيف إجياب الغسل بالتقاء اخلتانني وبني حديث عثمان وأيب يف نفي الغسل إالّ

مرجعه إىل احلسني بن ذكوان املعلم يرويه عن حيي بن أيب كثري عن أيب سلمة عثمان ضعيف ألنّ
ما نقله له قال حيي بن أيب كثري عن عطاء ابن يسار عن زيد بن احلسني ومل يسمعه من حيي وإن

ه وقد خولف حسني فيه عن حيي فرواه غري. وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة املقطوع وهذه علة
يب موقوفا على عثمان ومل يذكر فيه النّة ثانية وقد خولف أيضا فيه أبو سلمة فرواه وهذه عل

ه سأل مخسة أو أربعة من أصحاب رسول اهللا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أن
ّهذه ة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة منفأمروه بذلك ومل يرفعه وهذه عل

رجوعه ه قد صحعلق به ألنوحديث أىب أيضا يضعف الت.العلل الثالث فكيف حبديث اجتمعت فيه
عما روى ملا مسع وعلم ممين من ا كان أقوى منه وحيتمل قول البخاري الغسل أحوط يعين يف الد

(2)".باب حديثني تعارضا فقدم الذي يقتضي االحتياط يف الدين

ه وقعت أنوال أعلم يف ذلك خالفا بني أحد من املسلمني، إالّ...":آخروقال أيضا يف موضع 
ه ذكر اختالف األحاديث مث قالللبخاري، يف جامعه، كلمة منكرة فإن:)ما بينا والغسل أحوط وإن

وهذا خطأ فاحش، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إىل االحتياط بعد ما ثبت ما ) ذلك الختالفهم

.177ح 1/77وانظر 288ح 1/111صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب ما يصيب من فرج املرأة -(1)
.1/170انظر العارضة (2)-
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(1)".اديث ما أوردناه؟من األحقدمناه وصح

.1/169القبس : انظر-(1)
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.انتقاد ابن العربي ألحادیث في صحیح مسلم: المطلب الثالث
مثلما انتقد ابن العريب صحيح البخاري، انتقد أيضا صحيح مسلم يف عدد من األحاديث 

:رصدا كما يلي
نا ثحد: قالوا. زهري بن حربكر بن أيب شيبةثنا قتيبة بن سعيد وأبو بحد: قال اإلمام مسلم-

بري، وكيع عن زكرياء بن أىب زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اهللا بن الز
واك، والسحية،ارب، وإعفاء اللّالشقص:عشر من الفطرة(:قال رسول اهللا : عن عائشة، قالت

(1).)األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاءواستنشاق املاء، وقص

حيح جه مسلم يف الصشر من الفطرة فخرا عوأم":ق ابن العريب على هذا احلديث بقولهعلّ
جه الترمذي وغريه وفيه مصعب بن شيبة وغمزه الن(2)".اسكما خر

)3(.ه من رواية مصعب بن شيبةفه ابن القطان، ألنضع،على هذا املنوالو

سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن : خالفه رجالن حافظان":ارقطين فقاله أيضا الدوأعلّ
قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر احلديث، قاله . قولهحبيب من 

(4)".النسائي

(5)".ا يقطع به احلكموليس إسناده مم":شبيليوقال عبد احلق اإل

تان، ذكرمها الشيخ وهذا احلديث وإن كان مسلم أخرجه يف صحيحه، ففيه علّ":لعييوقال الز
حدمهاأ. يف اإلمام، وعزامها البن مندهينتقي الد :سائي يف الكالم يف مصعب بن شيبة، قال الن

سليمان التيمي رواه عن أنّ: انيةالثّ. ي وال حيمدونهسنته منكر احلديث، وقال أبو حامت ليس بقو
(6)".طلق بن حبيب عن بن الزبري مرسال هكذا

.261ح 1/233صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب خصال الفطرة، -(1)
.10/216العارضة : نظرا-(2)
.5/507هام الواقعني يف كتاب األحكام بيان الوهم واإلي-(3)
.340اإللزامات والتتبع ص -(4)
.1/242األحكام الوسطى-(5)
هـ، حتقيق حممد يوسف البنوري، 1357نصب الراية، دار احلديث مصر، : الزيلعيعبد اهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي-(6)
1/76.
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(1)".معلولوهو كن،حه ابن السصحو":قال احلافظ ابن حجرو

:م النقاد يف مصعب هذا، ومن اجلملة ما ورد فيهوقد تكلّ
محد بن حنبل يقول مصعب بن شيبة روى أمسعت أبا عبد اهللا : مقال أبو بكر بن األثر

.أحاديث مناكري
.وقال إسحاق بن منصور عن حيي بن معني ثقة

.وقال أبو حامت ال حيمدونه وليس بقوي
.ديثوقال ابن سعد كان قليل احل

سائي منكر احلديث وقال يف موضع أخر يف حديثه شيءوقال الن.
وال باحلافظ يارقطين ليس بالقووقال الد.

(2).موا يف حفظهتكلّ:يوقال ابن عد

ا أنّوإذا ما قارنا بني هذه األقوال تبينند ضعيفاألكثر على تضعيفه فلذلك فالس.
واية ح النسائي الرورج":احلديث فقال يف الفتحورغم ذلك، مال احلافظ ابن حجر إىل حتسني

ة قادحة، فإن راويها مصعب ابن ها ليست بعلّوالذي يظهر أن. املقطوعة على املوصولة املرفوعة
وغريمها، فحديثه حسن، وله شواهد محد وأبو حامتأالعجلي وغريمها، ولينه قته ابن معني وشيبة وثّ

(3)".ته من هذه احليثية سائغصحمن حديث أيب هريرة وغريه، فاحلكم ب

صالح يف كالمه على أحاديث وقال ابن . ه على أحاديث املهذبماملنذري يف كالنه وحس
(4).حه ابن السكنوصح. منه حديث عائشةحة، وأصحقريب من الص":املهذب

وله شاهد موقوف عن ابن عباس خركما اق يف تفسريه والطرباين بسند صحيح، جه عبد الرز
(5).ذكر ذلك ابن حجر يف فتحه

.1/77، م1964–هـ 1384–ملدينة املنورة السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين ا: تلخيص احلبري، حتقيق: ابن حجر(1)
مليزان ، ولسان ا6/437نقد الرجال ، وميزان االعتدال يف8/308التعديل ، واحلرج و1/174من تكلم فيه : ظرنا(2)
.10/162، وذيب التهذيب 1/533، وتقريب التهذيب 7/388

.10/337نظر ا(3)-
.2/273البدر املنرب (4)-

.10/337نظر ا-(5)
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:قال إسحاق، )واللفظ البن رافع. (د بن رافعمثنا إسحاق بن إبراهيم وحمحد: قال مسلم-
. اوس، عن أبيه، عن ابن عباسعن ابن ط،أخربنا معرب). اقثنا عبد الرزحد: أخربنا وقال ابن رافع

ثالث  ال، طالق ني من خالفة عمرأيب بكر وسنتوالق على عهد رسول اهللا كان الطّ(:قال
. واحدة

فلو أمضيناه . اس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناةالنإنّ: قال عمر ابن اخلطاب
(1)).عليهم فأمضاه عليهم

:هذا ال متعلق فيه من مخسة أوجه: قلنا":بقولهق عليهوقد أورد ابن العريب هذا احلديث وعلّ
ة ومل يعرف يف هذه املسألة ته فكيف يقدم على إمجاع األمه حديث خمتلف يف صحأن: األول
على لزوم اإلصفاقالعصران الكرميان وابعني وقد سبق عن قوم احنطوا عن مرتبة التخالف إالّ

نقل العدل عن العدل : ما يقبلون منكمنهم إالّ تقبل، فإن رووا لك عن أحد مذهبهم فالالثالث
لف األول أبداوال جتد هذه املسألة منسوبة إىل أحد من الس.

من طريق طاووس، عن ابن عباس ومل يرو عن ابن عباس إالّهذا حديث مل يرو إالّأنّ: اينالثّ
واحد، صحايب إالّواحد وما مل يروه عن ذلك الحابة إالّفكيف يقبل ما مل يروه أحد من الص

ابن عباس وكيف خفي على مجيع حابة أو سكتوا عنه إالّوكيف خفي هذا على مجيع الص
.طاوسا ؟أصحاب ابن عباس إالّ

قة الث املتفرباب طالق الثّ: سائي فقالله النأوخول كذلك تل الدحيتمل أن يراد به قب: الثالثّ
خول بالزوجة وذكر هذا احلديث عن قبل الدهطاوس بنص.
ابعالر :ه يعارضه حديث حممود بن لبيد خأنرجه النقال حممود : سائيسائي وغريه، ولفظ الن
: فقال،ق امرأته ثالث تطليقات مجيعا فقام غضبانعن رجل طلّأخرب رسول اهللا : بن لبيد

فهذا ومل يرده يا رسول اهللا أال أقتله؟: أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم؟ حىت قام رجل وقال
.اه يف حديث عوميربل أمضرسول اهللا 

كانت الطالق الثالث على عهد رسول «:قولهظر والتأويل أنّوهو قوي جدا يف الن: اخلامس
اهللا جتعل واحدة، الث إذا وقعت على عهد رسولحتتمل أن يريد به كان حكم الثّ» واحدةاهللا 

.1472ح2/1099صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب طالق الثالث،-(1)
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اس ا تتابع النفلمأن تذكر واحدةلى عهد رسول اهللا الق عوحيتمل أن يريد به كانت عادة الطّ
ذلك على الث بدل الواحدة أمضى ذلك عليهم عمر إلمضاء رسول اهللا الق وذكروا الثّيف الطّ

قها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا فطلّ. كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها: عومير حني قال

)1(."اهللا أعلمهذا ال يبقى يف املسألة مشكل ودوبع. فكانت تلك سنة املتالعنني

مل يسلم هذا احلديث من االعتراض كما ذكر ابن العريب، وميكن تصنيف ذلك على النحو و
:التايل

بأنه حمكوم بصحواعي إىل نقله ته لنقله آحادا مع توفر الد.
يقتضي النقل وظاهر سياقه ":الكالم على حديث طاوس املذكوريف]فهمامل[القرطيب يف قال 

كانوا يرون ذلك، والعادة يف مثل هذا أن يفشوا احلكم وينتشر فكيف عن مجيعهم أن معظمهم
.ينفرد به واحد عن واحد؟

بواسطة نقل . فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن مل يقتضي القطع ببطالنه: قال
(2)".عنه وهو قوي جدا حبسب املقرر يف األصول كما ترى)فتح الباري(ابن حجر يف 

":وقال ابن القيم
هذا حديث مل يروه عن رسول اهللا؛ إالّ: ه؛ فقالواه آخرون مبسلك أضعف من هذا كلّوقد رد

أين أكابر الصحابة وحفّاظهم عن : فقالوا. طاوس وحدهابن عباس وحده، وال عن ابن عباس؛ إالّ
حابة، مر العظيم، الذي احلاجة إليه شديدة جدا؟ فكيف خفي هذا على مجيع الصرواية مثل هذا األ

أحاديث الصحابة وأحاديث ردم، وال توهذا أفسد من مجيع ما تقد!وعرفه ابن عباس وحده؟
حابة، مل يروه غريه، وقبلته األمة د به واحد من الصفكم من حديث تفر!األئمة الثقات مبثل هذا

ه أحد من طاوس بكثري، ومل يردد به من هو دون وكم من حديث تفر.ه أحد منهميردهم، فلم كلّ
.(3)"األئمة
ّاحلديث مضطربوقيل إن :

.56-55،صالناسخ واملنسوخ-(1)
.4/243املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم): هـ656ت(القرطيبأمحد بن  عمر .(2)
.521-1/520إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان -(3)
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":(1)فقال،ذكر ابن القيم هذا اجلواب وناقشهنقل هذا اجلواب ابن حجر عن القرطيب، و
وسلك آخرون يف ردولذلك أعرض احلديث مسلكا آخر؛ فقالوا هو حديث مضطرب، ال يصح ،

باب يف جواز الطالق الثالث يف كلمة؛ «على خالفه، فقال » صحيحه«عنه البخاري، وترجم يف 
قها ثالثا قبل أن يأمره رسول فطلّ: عان، وفيهحديث اللّ، مث ذكر) w v()2(:تعاىللقوله
. على باطل، وهو ال يقرومل يغري عليه النيب ،اهللا 

عن طاوس، عن أىب روى عن طاوس، عن ابن عباس، وتارةه تارة يأن: ووجه اضطرابه: قالوا
هباء، عن ابن عباس، وتارة عن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند الص.

أمل تعلم أنّ: أبا الصهباء تارة يقولفإنّ: ا املنتوأمق امرأته ثالثا قبل أن جل كان إذا طلّالر
، وأىب الق الثالث على عهد رسول اهللا أمل يكن الطّ: وتارة يقول!واحدة؟يدخل ا؛ جعلوها 

.فظ اآلخرفهذا خيالف اللّ!بكر، وصدرا من خالفة عمر واحدة؟
وهذا املسلك من أضعف املسالك؛ وردعنت؛ وال يعرف أحد من احلديث به ضرب من الت

برواية : ه؟ قالشيء تردبأي: ا قيل لهاظ قدح يف هذا احلديث وال ضعفه، واإلمام أمحد ملّاحلفّ
الناس عن ابن عباس خالفه، ومل يردته، وكيف يتهيأ القدح يف ه بتضعيف، وال قدح يف صح

(3)هم أئمة حفاظ؟ته؛ ورواته كلّصح.
أنه منسوخ، وهو قول الشافعي وأيب داود والطحاوي: قيل.

ق امرأته ألفا وأفتاه ابن عباس يف الذي طلّوأثر : بعد سياقه حلديث أيب الصهباء: قال الشافعي
فإن كان معىن قول ابن عباس أنّ: ق مائة وقد سبقت، قال بعد ذلكبوقوع الثالث، والذي طلّ

واهللا –فالذي يشبهيب ه بأمر النأن: واحدة يعينالثالث كانت حتسب على عهد رسول اهللا 
(4).أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ-أعلم

حممدثنا أمحد بن حد: -خ املراجعة بعد التطليقات الثالثباب نس-سننهوقال أبو داود يف 
ثين علي بن حسني بن واقد، عن أبيه، عن يزيد ااملروزي، حدحوي، عن عكرمة عن ابن عباس لن

.519- 1/518نفس املصدر -(1)
.229اآلية :البقرةسورة -(2)
.519-1/518إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان-(3)

- ).14760(7/338السنن الكربى: وانظر البيهقي.257صاختالف احلديث : الشافعي(4)
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هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن صن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيلّقات يتربواملطلَّ(:قال
: قها ثالثا، فنسخ ذلك فقالبرجعتها، وإن طلّق امرأته فهو أحقجل كان إذا طلّالروذلك أنّ

أبا الصهباء قال أنّ: الق مرتان مث أورد أبو داود يف نفس الباب حديث ابن طاوس عن أبيهالطّ
وأيب بكر، وثالثا من ة على عهد رسول اهللا الث جتعل واحدما كانت الثّأتعلم أن: البن عباس

(1)).نعم:ابن عباسإمارة  عمر؟ قال 

هذا ابن عباس رضي اهللا عنهما قد كان من بعد مثّ":حاوي بعد كالمه يف النسخقال الطّ
ن ارتضى هذا ومم.(2)"مها عليهطالقه قد لزمه وحرأنّ: ق امرأته ثالثا معاذلك  يفيت من طلّ

ويل يف هذه احلافظ ابن حجر العسقالين يف اية حبثه الطّ- ي هو مسلك النسخالذ-املسلك 
هذه املسألة نظري ما وقع يف مسألة املتعة سواء، أعين قول يف فالذي وقع : ويف اجلملة: املسألة قال

انا عمر عنها وأيب بكر وصدر من خالفة عمر، قال مث يب ها كانت تفعل يف عهد النأن: جابر
الث؛ لإلمجاع الذي انعقد يف عهد عمر على يف املوضعني حترمي املتعة وإيقاع الثّحاجفانتهينا، فالر

إمجاعهم على وجود أحدا يف عهد عمر خالفه يف واحدة منهما، وقد دلّذلك، وال حيفظ أنّ
الف بعد هذا ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك، حىت ظهر جلميعهم يف عهد عمر، فاملخ

(3).اجلمهور على عدم اعتبار من أحدث االختالف بعد االتفاقإلمجاع منابذ له، وا

ا دعواكم لنسخ احلديث فموقوف على وأم":اب ابن القيم عن دعوى النسخ فقالوقد أج
ا حديث عكرمة عن ابن عباس يف نسخ املراجعة بعد وأم. ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين هذا ؟

الطالق الثالث فلو صحمل يكن فيه حجن يطلق امرأته ويراجعها بغري الرجل كاأنّ(ما فيه ة فإن
فأين يف ذلك اإللزام بالثالث بفم واحد؟ . ع الرجعةطفنسخ ذلك، وقصر على ثالث فيها تنق) عدد

وأىب بكر وصدر من خالفة عمر ال تعلم به  مث كيف يستمر املنسوخ على عهد رسول اهللا
إنّ:(الفروج؟ مث كيف يقول عمرور املتعلقة حبلّة وهو من أهم األماألماس قد استعجلوا يف الن

حيح رض احلديث الصاكيف يعة أناة يف املنسوخ بوجه ما؟ مثّوهل لألم) شيء كانت هلم فيه أناة

.2195رقم2/259و 2200رقم2/261باب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث، ،سننال:أيب داود-(1)
- .3/56شرح معاين اآلثار : الطحاوي(2)
- .2/32نفس املصدر: الطحاوي(3)
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ذا الذي فيه علي بن احلسني بن واقد وضُعف(1)".معلومه

ّإفتاءه خبالف ذلكهسائر أصحاب ابن عباس رووا عنواعترض عليه بأن:
ه عنه أنشيئا مث خيالفه إىل رأي نفسه، بل املعروف وما كان ابن عباس لريوي عن النيب 

قاله يف فسخ احلج) قال أبو بكر وعمر: ، وتقولونسنة رسول اهللا : أنا أقول لكم(:كان يقول
سائر أصحاب ابن جه اإلمام أمحد بن حنبل إىل دفع حديث طاوس هذا مبا رواه وغريه؛ وهلذا ات

الق على كان الطّ(:أبا عبد اهللا عن حديث ابن عباسسألت: قال األثرم.عباس عن ابن عباس
بأي شيء )طالق الثالث واحدة–رضي اهللا تعاىل عنهما–وأيب بكر وعمرعهد رسول اهللا 

ذكر مجيع .خالفه، وكذلك نقل عنه ابن منصورعن ابن عباس من وجوهاس برواية الن: تدفعه، قال
(2).ذلك اإلمام ابن القيم

هذا احلديث أحد :- ما ورد يف خالف ذلكولثالث واحدة باب من جعل ا-وقال البيهقي يف
ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنما تركه ملخالفته سائر ه إن

(3).ت عن ابن عباسواياالر

حيح املعصوم ملخالفة راويه له فإنّال يترك احلديث الص":وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال
ها يف م الشافعي رواية ابن عباس يف شأن بريرة على فتواه اليت ختالفخمالفته ليست معصومة، وقد قد

، وقد )استقاء فعليه القضاءمن(:و وأمحد وغريمها حبديث أيب هريرةأخد هبيع األمة طالقها، و
ة نسبها إىل احلنابلة واحلنفية واملالكية وذكر مجلة أمثل–ء عليهه ال قضاخالفه أبو هريرة وأفىت بأن

: عنا غريه وهو القصد يف هذا البابوالذي ندين اهللا به وال يس: - رمحه اهللا–قالأن والشافعية إىل 
الفرض علينا وعلى عنه حديث آخر ينسخه، أنّومل يصحعن رسول اهللا احلديث إذا صحبأنّ
ة األخذ حبديثه وترك كل ما خالفه وال نتركه خلالف أحد من الناس كائنا من كان ال راويه األم

ن لداللته أن ينسى الراوي احلديث، أو ال حيضره وقت الفتيا، أو ال يتفطّمكن وال غريه، إذ من امل
ل فيه تأعلى تلك املسألة، أو يتأوه ما يعارضه، وال يكون معارضا يف ويال مرجوحا، أو يقوم يف ظن

. ما خالفه ملا هو أقوى منهه إنه أعلم منه وأند غريه يف فتواه خبالفه؛ العتقاده أننفس األمر، أو يقلّ

.118–4/117زاد املعاد -(1)
.1/517إغاثة اللهفان: ابن القيم-(2)
.338-7/337السنن الكربى-(3)
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م بانتفائه وال ظنه مل يكن الراوي معصوما، ومل توجب لولو قدر بانتفاء ذلك كله ال سبيل إىل الع
ا احلديث الواحد ال حيصل له ملا رواه سقوط عدالته حىت تغلب سيئاته حسناته، وخبالف هذخمالفته
.(1)".ذلك

ه شاذمحل احلديث على أن :
قال ابن رجب يف كتاب : وقد محله على ذلك مجاعة من أهل العلم، فقال ابن عبد اهلادي

هذا : قال: وساق حديث ابن عباس، مث] الطالق الثالث واحدةمشكل األحاديث الواردة يف أنّ[
:احلديث ألئمة اإلسالم فيه طريقان

وهو مسلك اإلمام أمحد ومن وافقه، ويرجع الكالم يف إسناد احلديث بشذوذه  : أحدمها
وانفراد طاوس به، وأناحلديث ة يف اوي باحلديث، وإن كان ثقة هو علّه مل يتابع عليه، وانفراد الر

يوجب التوهذه طريقة أئمة وقف فيه، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا مل يرو معناه من وجه يصح
احلديث املتقدمني؛ كاإلمام أمحد وحيي القطان وحيي بن معني وعلي بن املديين وغريهم، وهذا 

ب كل أصحا: احلديث ال يرويه عن ابن عباس غري طاوس، قال اإلمام أمحد يف راوية بن منصور
.رووا عنه خالف ما روى طاوس: ابن عباس، يعين

هر فلم أجد له وقد عنيت ذا احلديث يف قدمي الد: هو حديث شاذ، قال: وقال اجلوزاين
طرح العمل حبديث وجب إطراحه وترك العمل به،األمة على تومىت أمجع: ال املصنفق.أصال 

.اذ ال يكون إماما يف العلم من عمل بالش: وقال ابن مهدي
إذا مسعت : وقال يزيد ابن أيب حبيب. كانوا يكرهون الغريب من احلديث: وقال النخعي

وخري ) شر العلم الغريب:(فدعه، وعن مالك قالرف وإالّاحلديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن ع
اس ويف هذا الباب شيء كثري لعدم جواز العمل بالغريب وغري العلم الظاهر الذي قد رواه الن

ه أفىت خبالف هذا أن–وهو راوي احلديث–عن ابن عباسوقد صح: قال ابن رجب..شهورامل
وهذه أيضا ،-املغين-ا أمحد والشافعي، كما ذكره يفلاحلديث ولزوم الثالث اموعة، وقد علّ

ة؟ ة الشذوذ واإلنكار وإمجاع األمإليها علّة يف احلديث بانفرادها فكيف وقد ضمعلّ
طاوس مع فضله وصالحه يروي أشياء : ]أحكام القرآن[إمساعيل يف كتابضيوقال القا

.وما بعدها3/31إعالم املوقعني -(1)
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.منكرة منها هذا احلديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس
.شذ طاوس يف هذا احلديث: وقال ابن عبد الرب

. وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ األقاويل : قال ابن رجب
املقصود.انتهى

.(1)أنه منسوخ، وقد سبق ما يغين عن إعادته: الثاين 
ج عليها أحد من مل يعرطاوس وهم وغلط رواية : ه قالالقرطيب عن ابن عبد الرب أنونقل 

أبا الصهباء ال يعرف يف موايل ابن إنّ: وقد قيل: قال...ار باحلجاز والشام واملغربفقهاء األمص
(2).عباس

ه ساق فإندعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي: اينجلواب الثّا: وقال ابن حجر
الروايات عن ابن عباس بلزوم الثالث، مث نقل عن ابن املنذر أنبابن عباس أن حيفظ عن ه ال يظن
يب النشيئا ويفيت خبالفه، فيتعياألخذ بقول األكثر أوىل من األخذ بقول رجيح ون املصري إىل الت

(3).إذا خالفهمالواحد 

ك صحيحة فقد روى عنه األئمة واية عن طاوس بذلالروعندي أنّ":قال أبو الوليد الباجي
(4)".وبن جريح وغريمهامعمر

وهذا أفسد من مجيع ما تقدم، :فقال بعد عرضه هلذا املسلك،وقد أجاب ابن القيم عن ذلك
قات مبأحاديث الصحابة وأحاديث األئمة الثّوال تردد به واحد من ثل هذا، فكم من حديث تفر

الصة كلّحابة مل يروه غريه وقبلته األمهم فلم يردد به من هو ه أحد منهم، وكم من حديث تفر
إن : مل يرده أحد من األئمة، وال نعلم أحدا من أهل العلم قدميا وال حديثا قالكثري ودون طاوس ب

ما حيكى عن أهل البدع ومن تبعهم يف ذلك صحايب واحد مل يقبل، وإناحلديث إذا مل يروه إالّ
نة، مل يروها غريه، وعملت هري بنحو ستني سد الزقد تفر...أقوال ال يعرف هلا قائل من الفقهاء

حديث –رضي اهللا عنهما–عكرمة روى عن ابن عباسده، هذا مع أنّوها بتفرمل يردة وما األ

.29–27احلاث إىل علم الطالق الثالث صسري): هـ909ت(انظر بن عبد اهلادي، مجال الدين يوسف بن حسني-(1)
.3/129اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب-(2)
.9/363: فتح الباري-(3)
.3/129نفس املصدر-(4)
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اس احتجوا النديث طاوس عنه، فإن قدح يف عكرمة أبطل وتناقض، فإنّهو موافق حلنة وركا
ئمة احلفاظ حديثه، ومل يلتفتوا إىل قدح من قدح فيهاألح بعكرمة، وصح.

ته عن رسول اهللا أحواله أن يتوقف فيه وال جيزم بصحأقلّ، واذّفهذا هو احلديث الش: فان قيل
قيل :اذّليس هذا هو الشوإن ،قات فيما رووهأن خيالف الثّ: ذوذما الشا فيشذ عنهم بروايته، فأم

إن اصطالح و. ى شاذاذلك ال يسمنّقات خالفه، فإقة حديثا منفردا به، مل يرو الثّإذا روى الثّ
.ال مسوغا لهه، ويكن هذا االصطالح موجبا لردا ذا املعىن، ملعلى تسميته شاذّ
أن يروي خالف ما رواه اذّينفرد الثقة برواية احلديث، بل الشليس الشاذ أن و(: قال الشافعي

هذا القول ال ميكن أحدا إنّمثّ...احلديث بتفرد الراوي بهقاله يف مناظرته لبعض من رد) قاتالثّ
ل كثري من أقواهلم وفتاويهم، لو طردوه لبطال من أتباعهم طرده، ومن أهل العلم، وال من األئمة، و

ين هلذا احلديث مبثل هذا الكالم قد بنوا كثريا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، ادرالالعجب أنّو
ا رو انفردا ال تعرف عن سواهم وذلك أشهر وأكثر من أن ي(1)".عدا

أخربنا : قال عبد.د بن بكركالمها عن حمم.د بن حامت وعبد بن محيدثين حمموحد:قال مسلم-
أ. أخربنا ابن جريج. دحممه مسع جابر بن عبد اهللا خربين أبو الزبري، أنلِّ؟ فقالسال عن املُهي :

. الطريق اآلخر اجلحفةو. مهلُّ أهل املدينة من ذي احلليفة:فقال) يب أحسبه رفع إىل الن(:مسعت
(2)."ومهل أهل اليمن من يلملم.ومهل أهل جند من قَرن. مهلُّ أهل العراق من ذات عرقو

ت ألهل العراق ذات عرق وقّيب النوىف كتاب مسلم أنّ":ق عليه ابن العريب بقولهعلّ
عمر أقّحيح أنّوالصمون منه، ملا كانت سنة يعة ال حيرِتها على تقدير وباتفاق مع الصحابة، والش

اس بوقفة اجلمعة ليجتمع هلم وقد فرح الن...علينا هالل ذي احلجةتسع ومثانني وأربعمائة أهلّ
أيضا كان يوم عرفة يوم  النيب حجنّوأل،فضل يوم عرفة وفضل يوم اجلمعةفضل اليومني 

مس إذا بح وأشرقت الشا صلينا الصرجعنا سحرا فلممثّ،فبتنا مبكان يقال له املسجد،اجلمعة
هم :قال يل بعضهم؟اس فقلت ما هذاالنفر احملرمني بالثياب البيض بني النبالقافلة بلقاء نرى فيها

قال يل هم يزعمون أنّ؟قلت له فمن أين هلم هذا،يعة ال حيرمون من ميقات عمر ذات عرقالش

.521–1/520: إغاثة اللهفان-(1)
.2/841لم،كتاب احلج، باب مواقيت احلج والعمرة، صحيح مس-(2)
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قلت هلم إذا .قال يل هم رووه؟عليا خرج من الكوفة فأحرم من هذا املاء قلت له ومن روى هذا
(1)".واحلكم هللا العلى الكبري،ذهب يعمل له حديثا فاألمر غري مضبوطصاحب مكان كلّ

يب وابن العريب هنا يستبعد رفعه للنوهو أمر نفهمه أيضا من تعليق ال ،ارقطين على نفس د
(2).فيه نظر: احلديث حيث يقول

غري ابن ه ميقات العراق أخبار يف ذات عرق أنيقد رو: على احلديثويقول أيضا ابن خرمية 
(3).اجلريح، ال يثبت عند أهل احلديث شيء منها

وويوقال الن":يب ودليل من قال بتوقيت النحديث جابر،لعدم جزمه ؛ه غري ثابتلكن
، يب العراق مل تكن فتحت يف زمن النألنّ؛ه حديث ضعيفنأ: ارقطىنا قول الدأمو.برفعه

ه ألن؛ له لضعفه بعدم فتح العراق ففاسدا استدالوأم،يف تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرتهفكالمه 
يب ال ميتنع أن خيرب النه سيفتحبه لعلمه بأن،يب ويكون ذلك من معجزات الن واألخبار
حيحة، ومعلوم ديث الصام اجلحفة يف مجيع األحات ألهل الشوقّه كما أن،باملغيبات املستقبالت

ام واليمن ه أخرب بفتح الشأنحيحة عنه وقد ثبتت األحاديث الص، ام مل يكن فتح حينئذالشأنّ
أخرب بأنه زويت له وأنه ، خري هلم لو كانوا يعلمونيبسون واملدينةهم يأتون إليهم نأو،والعراق

هي وأم سيفتحون مصر و،سيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها: ومغارا، وقالمشارق األرض
وكل هذه ،على املنارة  البيضاء شرقي دمشقينزلط، وأن عيسى أرض يذكر فيها القريا

(4).واهللا اعلماألحاديث يف الصحيح، وىف الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره،

ةلفظدا من وجوه أخرى، إالّريق فقد جاء جمويف هذه الطّن وقع شكإه ونوجتدر اإلشارة أ
(5)).ومهل أهل العراق من ذات عرق(

. العراق ذات عرقومهل: ه ليس عندهم مجيعانأإالّ

.50–4/49: العارضة-(1)
.322االلزامات والتتبع ص-(2)
.2592عند تعليقه على احلديث رقم 4/159نظر صحيح ابن خزمية ا-(3)
.118-8/117.شرح صحيح مسلم : نظر ا-(4)
وأيضا أخرجه عن ) 1181(، ومسلم )1467-1456-1454-1452(البخاري عن ابن عباس يف املواضع أخرجه -(5)

).1182(ومسلم) 1455، 1453، 1450، 133(البخاري: ابن عمر
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(1)محدأرواه املتقدم، كابن هليعة، ومل يذكر فيه الش: وقد روى حديث أىب الزبري عن جابر

احلديث عنه ابن وهب عند ه ما هو معروف، وإن كان روى هذايابن هليعة فأنّ، إالّ(2)البيهقىو
.  كمسلم وغريه كما تقدم ، فذكره بالشإال أنه خالفه ابن جريح عند البيهقي

.حيح رواية ابن جريح والص: وهلذا قال البيهقى عقبه. فروايته مقدمة
وهوين يف سنده إبراهيم بن يزيد اخلوز، لكبغري شك(3)وله طريق آخر عند ابن ماجه

اضعيف جد.
أصل كما ذكر ه مبجموعها يكون له لكن للحديث طرق عديدة ،ال ختلو من مقال، غري أن

(4).ابن حجر يف الفتح

.نھا رمذي أو حسّ حھا التّ تضعیف ابن العربي ألحادیث صحّ : المطلب الرابع
قدية أيضاتظهر جهود ابن العريب الن،يف تضعيفه لعدة أحاديث صححها التنها، رمذي أو حس

ال، وعلى استقاللية آراءه، وسعةوهى أمارة واضحة على متيالعه واجتهادهاطّزه يف هذا ا.
يف العارضة، وقد ما وفيما يلي ذكر ألغلب تلك احلاالت كما وردت يف مؤلفاته، السي

: جعلتها يف قسمني
دون مناقشتها، وذلك من أجل إبراز جانبا من تلك التطبيقاتذكرت فيه و:األولقسمال

ح النقدية اليت طبعت تعامله مع جهود ابن العريب يف هذا اال والتأكيد من ناحية أخرى على الرو
.األحاديث دراية ورواية

فجعلته لدراسة ومناقشة مجلة من تلك األمثلة واألحكام كما وردت عند :الثاينقسمأما ال
: على النحو التايلذلك، وابن العريب، وكذا مقارنتها بأحكام غريه من أهل العلم

: ولالقسم األ-أ
كيد من أها عند ابن العريب، والغرض منه التفيه بسرد األمثلة كما رصدا من مظانتواكتفي

.3/336املسند :نظر ا-(1)
.5/27نظر السنن ا-(2)

- ).2915(نظر سنن ابن ماجه ا(3)
.3/390:نظرا-(4)
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.ومن ذلك،خالهلا على جهود ابن العريب يف هذا اإلطار
)1(.)ه، ال وصية لوارثحقّذي حقإن اهللا أعطى كلّ(حديث .1

ة مل األمألنّقلنا هذا باطل. ة عليههذا احلديث اتفقت األم...وقالت طائفة:"العريبقال ابن 
فق عليه لفظا، وتتلو كان قويخرب واحدها لنقله العدل عن العدل، وما جاز نسخ القرآن به ألن،

(2)". ونسخ القرآن ال جيوز

ه أسفروا بالفجر فإن:(يقولعن رافع بن خديج قال مسعت رسول اهللا ،حديث ابن لبيد.2
). أعظم لألجر

.حديث رافع بن خديج حديث حسن : قال الترمذي
ا حديث حممود عن رافع ففيه من علوم احلديث رواية صاحب عن وأم:"قال ابن العريب

.ورافع بن خديج صاحب...ها يف فيهة جمجمصاحب وهو حممود بن لبيد عقل عن رسول اهللا 
واه عنه وعاصم ابن عجالن رق عن عاصم بن قتادة وذكر أنّاسحإد بن عن حممىرواه أبو عيس

يف الروال قائم بالعلم لذلكيواية غري قوذه مل يصح هذا احلديث إذ مداره عليه وهو
)3(".الصفة

مين رسول اهللا اهللا عنهما علّقال احلسن بن علي رضي :(عدي قالأيب احلوزاء السحديث.3
يت ين فيمن تولّأهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولّهماللّ:يف الوتركلمات أقوهلن

من واليت لّه ال يذوال يقضي عليك وإنك تقضيما قضيت فإنيل فيما أعطيت وقين شروبارك
نا وتعاليتتباركت رب.(

.من هذا الوجههذا حديث حسن ال نعرفه إالّ: قال أبو عيسى
وقد ذكر أبو اختلف قول مالك فيه يف صالة رمضان واحلديث مل يصح:"...قال ابن العريب

)1(."فعله وال قولهيب عن النمل يصححيح عندي تركه فيه إذاء فيه والصعيسي اختالف العلم

، والترمذي 6/247:ي، والنسائ)2712(، وابن ماجة )2532(، والدارمي 4/186:وأمحد، )1217(أخرجه الطيالسي-)1(
.6/264: والبيهقي.هذا حديث حسن صحيح: وقال) 2121(
.6/546املسالك -)2(
.  1/261العارضة -)3(
.2/253العارضة -)1(
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اد قال الزيا رسول اهللا ما يوجب احلج: فقاليب جاء رجل إىل الن(حديث ابن عمر قال .4
العلم أنّقال أبو عيسي هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل ). احةوالرجل إذا ملك زادا الر

.وراحة وجب عليه 
كليهما ضعيف ال يوجب علما وال عمال وال يقضي اإلسناد فيهما أنّ:"قال ابن العريب

)1(".حكما

5.ه مسع أسيد بن ظهري األنصاري وكان من أصحاب حديث أبو األبرد موىل بين خطمة أن
يب النحيديب ث عن النمسجد قباء كعمرةالصالة يف :(قال.(

. حديث أسيد حديث حسن غريب: قال أبو عيسى
حاح من الص.قد ورد يف فضل مسجد قباء أحاديث صحاح وضعيفة:"...قال ابن العريب

)2(".الصالة فيه كعمرةره أبو عيسى أنّعيف ما ذكومن الض،اهإيإتيان رسول اهللا

).ى عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب(النيب حديث سهل بن معاد عن أبيه أنّ.6
مسه عبد الرحيم بن ميمون يضرب جببهته او عيسى هذا حديث حسن وأبو مرحوم قال أب

.حبوته
)3(."وال عمل به أحدومل يصحيق رهي من هذه الطّقد جاء هذا الن:"قال بن العريب

7.حديث أيب الزيب ناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النتصوم املرأة وزوجها ال:(قال
) .بإدنهشاهد يوما من غري شهر رمضان إالّ

ناد صحيح وقد روي هذا احلديث عن أيب الزحديث أيب هريرة حديث حسن"قال أبو عيسى
يب عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة عن الن.

هذا احلديث عن أيب يقال وقد رو.كر عن أيب هريرة وقال حسنكذا ذُ:"قال ابن العريب
الزي أبو أنا القاض...يب عليه السالمناد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة عن الن

احلسن الزاهد بالقرافة أنا حممناد عن د بن سيار أنا حيي بن عبد الرمحن قال نا سفيان عن أيب الز

.4/28نفس املصدر -)1(
.2/122نفس املصدر -)2(
.2/303العارضة -)3(



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
340

.فذكره دون ذكر رمضانرسول اهللا :ن عن أبيه عن أيب هريرة قال قالموسى بن أيب عثما
قال قال رسول ناد عن األعرج عن أيب هريرة وقال الشافعي أنا أبو اليماين أنا شعيب عن أيب الز

حة عن رسم الصة يقطعه خرجة يصله ومرطرب فيه مرناد يضفلما كان أبو الز.فذكرهاهللا 
(1)."شيءوأصح

k﴿فاعتذرت إليه فعذرين مث أنزل اهللا تعاىلخطبين رسول اهللا : حديث أم هاين قالت.8
lmnopqrstuvwxyz

{|}~�¡¢£¤¥¦§¨©
ª«¬®﴾)2 (ّقال أبو عيسى . لقاءله مل أهاجر كنت من الطّاآلية قالت فلم أكن أحل

.من هذا الوجههذا حديث حسن صحيح ال أعرفه إالّ
يف صحيح حيتجا، ومل يأت هذا احلديث من طريق وهو ضعيف جد:"به ابن العريب بقولهتعقّ

)3(."مواضعه ا

ه اهللا يوم القيامة حتت ظلِّمن أنظر معسرا أو وضع له أظلّ(حديث أيب صاحل عن أيب هريرة .9
). هظلّإالّعرشه يوم ال ظلّ

ة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهحديث أيب هرير: رمذيقال الت.
اهللا يظلّالذي ثبت أنّل أنّا األوالذي ثبت هو احلديث الثاين فأم:"قال ابن العريب معقبا عليه

)4(."ه سبعة ذكرهم هو وغريهحتت ظلّ

:حديث العرباض يف موعظة الرسول.10
ذرفت منها العيون ووجلت وما بعد صالة الغداة موعظة بليغةيوعظنا رسول اهللا :(قال

أوصيكم : قال. ع فماذا تعهد إلينا يا رسول اهللاهذه موعظة مودإنّ: فقال رجلٌمنها القلوب
مع والطّبتقوى اهللا والسه من اعة وإن عبد حبشي فإناكم يعش منكم يرى اختالفا كثريا وإي

.311- 3/310املصدر نفس -)1(
.50اآلية :األحزاب-)2(
.14/206نظر تفسري القرطيبا، و3/1553أحكام القرآن-)3(
.6/42العارضة-)4(



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
341

وحمدثات األمور فإنها ضاللة فمن أدرك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الرن عضوا اشدين املهديي
.)عليها بالنواجذ

.قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
)1(".يهة بن الوليد وقد تكلم ففيه بقيته وحكم أبو عيسى بصح:"يب بقولهابن العرهبتعقّ

ابن العريب مقرونة بالدراسة واملقارنة، وقدنذكر مجلة من أحكامفيهو:الثاينالقسم -ب
:  ما يلي كيف هذا اال تجاء

1.سبيححديث صالة الت :
يف صاليت أقوهلنفقالت علمين كلماتيب أم سليم غدت على الننس بن مالك أنّأعن 

.)ما شئت يقول نعم نعميعشرا وامحديه عشرا مث سلحي اهللاري اهللا عشرا وسبكب:(فقال
.نس حديث حسن غريبأقال أبو عيسى حديث 

جها أبو عيسى خر":حلديث لرواية عكرمة بن عمار فقالف هذا ابه ابن العريب، وضعوقد تعقّ
قول مسعت يخ أبا احلسن بن أيوب يار وهو ضعيف، مسعت الشملبارك عن عكرمة بن عمعن ابن ا

ا أم...اس بن سلمةيإيف ار ضعيف إالّعكرمة بن عم:مساعيلي يقولالربقاين يقول مسعت اإل
البخاري فلم خيرج عن عكرمة بن عم2("...ا مسلم فخرج عنه ما حدثار حرفا وأم(

:املناقشة
.من طريق وكيع عن عكرمة بن عمار به(4)سائيوالن، (3)أخرجه اإلمام أمحدهذا احلديث، 

محن بن إسحاق عن حسني بن أيب سفيان من طريق عبد الر(6)رباينوالطّ، (5)وأخرجه أبو يعلى
يت إذا صلّسليميا أم: ى تطوعا مث قالا فصلّسليم يف بيتهأمأتى رسول اهللا (:عن أنس 

.احلديث)...سبحان اهللا عشرا: كتوبة فقويلامل

.  10/144نفس املصدر-)1(
.266-2/265العارضة-(2)
.3/120يف مسنده -(3)
.1299ح 3/51لسهو، باب الذكر بعد التشهد كتاب ا،يف سنته الصغرى-(4)
.4292ح272–7/271يف مسنده-(5)
.725ح2/1132يف الدعاء -(6)
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سبة للطّفبالنقال .ماينفيه عكرمة بن عمار، وهو عكرمة بن عمار العجلي، اليإنّ ل فريق األو
ار يغلط الكثري يف أحاديث حيي بن أيب عكرمة بن عم: وقال البخاري.اا حافظكان أمي:حيي
كان صدوقا، : وقال أبو حامت.(2)ثقة، يف حدثيه عن حيي بن أيب كثري اضطراب:وقال داود.(1)كثري
ورب(3).س، ويف حديثه عن حيي بن أيب كثري بعض األغاليطما دلّما وهم يف حديثه، ورب

صدوق يغلط، ويف روايته عن حيي بن أيب كثري اضطراب، ومل يكن له : قال ابن حجر
(4).)هـ160(كتاب، مات قبل سنة 

(5).ستشهد به مسلمإحاديثه عن حيي بن أيب كثري ضعاف أ: انقال حيي بن سعيد القطّ

(6).ة وأوعية الصدقمن مجلة احلج: هيبقال الذّ

(7).عكرمة بن عمار اليماين ثقة: عجليقال ال

بن حزم وبالغ يف اقد أنكر ابن الصالح على و...ار إمام ثقةعكرمة بن عم: العجميبناقال 
قال. ناعة عليهالش:ه كان هجوما على ختطئة األئمة الكبار وإطالق وهذا القول من جسارته فإن
قه وال نعلم أحدا من أئمة احلديث نسب عكرمة إىل وضع احلديث وقد وثّ:قال. سان فيهماللّ

(8).كان جماب الدعوةابن معني وغريمها ووكيع و

يف ه صدوق إالّاإلطالق، فإنف علىعكرمة بن عمار ال يضعومبقارنة تلك األقوال نستنج أنّ
.قه عدد كبريقد وثّو،تهكر يف ترمجه خيطئ كما ذُنإروايته عن حيي بن أيب كثري ف

ف كما قال ابن إسناد احلديث من طريقه حسن كما ذهب إليه الترمذي وال يضعوعليه فإنّ
.العريب

.2/631العلل الكبري -(1)
.379–1/378ري سؤاالت اآلج-(2)
.7/11اجلرح والتعديل -(3)
.1/396تقريب التهذيب -(4)
.1/137من تكلم فيه -(5)
.7/137سري أعالم النبالء -(6)
.2/144معرفة الثقات -(7)
، وتاريخ أمساء  الثقات 5/272، والكامل يف ضعفاء الرجال 5/233قات الثّ: نظر أيضااو.1/192الكشف احلثيث -(8)
.20/256، وذيب الكمال 2/33، والكاشف 3/378، وضعفاء العقيلي 1/42، وطبقات املدلسني 1/177



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
343

إسناده ضعيف، ألنّنّإف:اينريق الثّا الطّأموحسني (1)اق ضعيف احلديثمحن بن إسحعبد الر
(2).حديثه ليس مستقيم: بن أيب سفيان، قال البخاري

:ومن خالل ما سبق نتبني
.إسناد احلديث حسن، وهو غريب لتفرد عكرمة بن عمار به من هذا الوجهأنّ
. باب النهي أن يتخذ اخلمر خال.2

عن حيي بن يدسفيان عن السثنا ثنا حيي بن سعيد حدد بن بشار حدثنا حممحد:قال الترمذي
عبيب اد عن أنس بن مالك قال سئل النقال ال حديث حسن صحيحهذا. أنتخذ اخلمر خال.

)3(".فيهيدباب الصحة عليه بكون السد انسدوق":قال ابن العريب

، (8)، وأبو يعلى(7)، وأبو داود(6)، ومسلم(5)وأمحد،(4)احلديث أخرجه أيضا ابن أيب شيبةهذا 
طريق سفيان الثوري، عن من (12)، والبيهقي(11)ارقطين، والد(10)وأبو عوانة، (9)وابن اجلارود

دي، عن أيب هبرية حيي بن عباد، عن أنس بن مالكالس.
:يث بن أيب سليم، واختلف عليه فيهورواه اللّ

يث، عن حيي بن عباد، عن أنس كحديث إسرائيل، عن اللّمن طريق ، (1)فأخرجه أمحد
دي، عن حيي بن عبادالس.

.16/515، وذيب الكمال 5/213نظر اجلرح والتعديل ا-(1)
- .2/525نظر لسان امليزان ا، و)77الترمجة ( لضعفاء الصغري ا(2)

.5/294العارضة -(3)
.5/99مصنف بن أيب شيبة -(4)
.3/119يف مسنده -(5)
.1983رقم 3/1573يف صحيحه -(6)
.3675رقم 2/351يف سننه -(7)

- .4051، 4045يف مسنده (8)
.854رقم 3/150يف مصنفه -(9)

.8977رقم 107–5/106يف مصنفة -(10)
.4/265يف سننه -(11)
.6/37يف سننه-(12)

.3/260يف مسنده -(1)
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، من )3(، من طريق املعتمر بن سليمان وأخرجه الدارقطين)2(ارقطين، والد)1(وأخرجه الترمذي
طريق موسى بن أعني كالمها عن الليث، عن حيي بن عباد، عن أنس، عن أيب طلحة فجعله من 

.قد تغير حفظههو سيء احلفظ، ووهذا وهم من الليث بن أيب سليم، ومسند أيب طلحة 
.أصح من حديث الليث–أي عن حديث أنس –هذا و:)4(قال الترمذي

ارق سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد يف عنق الس:(حديث عبد الرمحن بن حمرييز قال.3
(5).)قت يف عنقهبسارق فقطعت يده مث أمر ا فعلّأتى رسول اهللا :قال؟أمن السنة هو

من حديث عمر بن علي املقدمي عن هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إالّ:قال أبو عيسى
اج بن أرطاة احلج.

اإلشادة بذكره لريتدع عريف به وه من باب التاج بن أرطاة وكأنويرويه احلج:"قال ابن العريب
)6(."صحيحا ولكنه مل يثبتبه ولو ثبت لكان حسنا 

:املناقشة
هم كلّ(2)والبيهقي،(1)ارقطينوالد،(9)ماجهابن ، و(8)داود، وأبو(7)أخرجه أمحد:هذا احلديث

.من طريق عمر بن علي املقدمي به
من طريقه عن (2)،  والبيهقي(1)فيما رواه النسائيـ(3)ر بن علي املقدميكوتابعه أخوه أبو ب

اج بن أرطاة بهاحلج.

.1293رقم 2/588يف سننه -(1)
.4/265يف سننه -(2)
.4/266يف سننه -(3)
.1293رقم 3/588يف سننه -(4)
.6/227العارضة -(5)
.6/227العارضة-(6)
.6/19يف مسنده -(7)
.4411: 4/567عنقه كتاب احلدود، باب يف تعليق يد السارق يف،يف سننه-(8)
.2587: 2/863اب تعليق يد السارق يف العنق كتاب احلدود، ب،يف سننه-(9)
.3/208يف سنته -(1)
.8/275يف سنته الكربى -(2)
. هـ176مقبول، مات سنة : وقال احلافظ ابن حجر.33/124ذيب الكمال .هو عزيز احلديث: قال احلافظ املزي-(3)
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(3).يرسل عن مكحول، ومل يسمع منه شيئا: قال العجلي

.حبديثهاحلجاج بن أرطاة ضعيف، وال حيتج: - بعد إخراجه هلذا احلديثـسائيقال النو
ف على حديث املصنمكَح":ولذلك استشكل احلافظ العراقي حتسني أيب عيسى له، فقال

رو من غري وجه، كما ه مل ي، وهو مشكل من حيث اصطالحه؛ ألن»حسن غريب«فضالة بأنه 
(4)".»العلل«اشترط هو يف آخر الكتاب يف 

اج بن أرطاة به يقتضي ضعفه، وكذلك انفراد عمر بن علي املقدمي به وأيضا انفراد احلج
دليس، ومل ه شديد التنإحيح، فل الصعمر بن علي وإن كان من رجانّإف، فما زعم املصنعلى 

.يكونوا حيتجون بأفراده
ا خناف أن يكون بزيادة، غري أنه الصدق، ولو ال تدليسه حلكمنا له إذا جاء حملّ:قال أبو حامت

(5).عن غري ثقة

فقد حكم عليه أبو حامت أنه ال يا عن ثقة، فكيف إذقبل زيادته إذا حد ثا عن ا حد ث
اهللا أعلماج بن أرطاة، واحلج.

وأما انفراد عمر بن علي بروايته عن احلجم أنّاج فقد تقدأخاه أبا بكر تابعه، فال يلُّع
.احلديث بانفراده به

تنا سبق فاخلالصة ممديث ضعيف، كما قال ابن العريبهذا احلإسناد ن أنّبي.
بغري إذم فليس له من من زرع يف أرض قوم:(قالالنيب حديث رافع بن خديج أنّ.4

(1).)رع شيء وله نفقتهالز

.من هذا الوجهقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث أىب إسحاق إالّ

.7982ترمجة-تقريب التهذيب
.4982: 8/92باب تعليق يد السارق يف عنقه كتاب قطع السارق، ،يف سننه الصغرى-(1)
.8/275يف سننه الكربى -(2)
.1/284معرفة الثقات -(3)
.5/758يف خامتة اجلامع ،العلل الصغري -(4)
.6/125نظر اجلرح والتعديل ا-(5)
.6/125العارضة -(1)



.تطبيقات منهج ابن العريب يف التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
346

وعطاء مل ،فهال يضعوقد كان هارون احلم،رواه أبو داود وقال فيه وله نفقته":قال ابن العريب
.هم كثرياانفرد به شريك عنه وأبو اسحاق عن عطاء وقال البخاري شريك يتو،ع من رافعيسم

وقال مل .إذنهأنكر أمحد على أيب إسحاق أن يكون زاد فيه بغري و.قال أبو عيسى عنه هو حسنو
)1(.يروه غريه

:املناقشة
، وأبو داود (4)، واإلمام أمحد(3)، وابن أيب شيبة(2)هذا احلديث أخرجه أبو داود الطيالسي

.من طرق عن شريك به(7)حاويوالطّ،(6)وابن ماجه،(5)السجستاين
س وقد عنعن، وهو منقطع وأبا إسحاق مدلِّ، شريكا يف حديثه ضعفنّإإسناده ضعيف، فو

بني عطاء بن أيب رباح ورافع بن خديج، وقد جاء الته ابن أيب رباح، يف رواية عند ابن صريح بأن
(9).عليه أيضا احلافظ املزينص، و(8)عدي

(10).مل يسمع عطاء من رافع بن خديج:قال أبو زرعة

(11).عطاء أدرك رافع بن خديجأنّ: وإن كان ابن أيب حامت قد نقل عن أبيه

، اوي من مل يسمع منه، وكلمة أيب زرعة نصدرك الره قد ينإفال تعارض بني القولني، ف
.وكلمة أيب حامت حمتملة
(1).ارافعمل يلقعطاًءإنّ: ه قالمام الشافعي، فإناإلـإىل حنو قوله وسبق أبا زرعة 

.6/125نفس املصدر -(1)
.1002: 2/265كما يف مسنده -(2)
.2485: 7/89يف مصنفه -(3)
.4/141يف مسنده -(4)
.3403: 3/692ن زرع األرض بغري إذن صاحبها كتاب البيوع واالجارات، باب م،يف سننه-(5)
.2466: 2/824ن زرع يف أرض قوم بغري إذم كتاب الرهون، باب م،يف سننه-(6)
.4/117يف شرح معاين اآلثار-(7)
.4/1334يف الكامل -(8)
.3/152حتفة األشراف -(9)

.155ص ،مراسيل بن أيب حامت-(10)
.1/476العلل -(11)

.نفس املكان-(1)
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(1).وحكم ابن عدي بإرسال رواية عطاء عن رافع أيضا

، عن أيب )يعبهو ابن الر(ثنا قيس حد:قال(2).فقد رواه حيي بن آدم، ومل ينفرد به شريك
.بيعوفيه ضعف لضعف قيس بن الر، إسحاق به حنوه

ورواه معقل بن مالك البصري، حدثنا عيج، عن ، عن عطاء، عن رافع بن خدقبة بن األصم
. حنوه، النيب 

ناده ضعيف لضعف معقل بن مالك وإس. -كما تقدم قريبا يف نقل أيب عيسى عن البخاري-
قولة متروك، ومل أقف على جرح أو تعديل فيه إالّ: قبة بن األصم، وقال األزدي عن معقلعو

(3).األزدي هذه

ف هذا احلديث عدد من األئمةوقد ضع:
عن هذا احلديث، فقال هو حديث ) اليعين ابن هارون احلم(موسى سألت: قال ابن املنذر

.ينكره القلب
ولكن أبو (4)عن رافع ألوان: مسعت أمحد وسئل عن حديث رافع، قال:وقال أبو داود

.، وليس غريه يذكر هذا احلرف»زرع بغري إذنه«: إسحاق زاد فيه
أبا إسحاق مسع هذا ديج، وال أعلم أنَّمسع من رافع بن خعطاًءوال اعلم أنّ: قال ابن املنذر
(5).احلديث من عطاء

واخلالصة ممن أنّا سبق نتبيحديث الباب ضعيف، ملا تقدنه م بيانه من علل، وقد حس
ما كونه غريبا فلتفرد أيب إسحاق به عن عطاءوأّ. رمذي لروايته من غري وجهالبخاري والت.

(1).)ما أسكر كثريه فقليله حرامبأنّ(ن احلديث موما تعلق به علماؤنا ":قال ابن العريب.5

(1)".ليعول على ما سبق من الدالئلليس بصحيح فليترك و

.4/1334يف الكامل -(1)
).296احلديث ( يف كتاب اخلراج -(2)
.3/124و.4/121، وذيب التهذيب)5/1916، والكامل البن عدي )9/202الثقات البن حبان : نظرا-(3)
.7/558املغين البن قدامى : نظراو. فضروب، إشارة إىل ما وقع فيه من االختال: أي-(4)

- .4/63الفتخالسنن واإلمجاع واإليفاألوسط: ابن املنذر(5)
كلهم عن حديث داود ابن بكر عن 2/1125وقال حسن غريب، وابن ماجه . 4/292، والترمذي 4/87أبو داود -(1)
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:املناقشة
كما رواه عنه –(3)وأخرجه علي بن حجر.حدثنا قتيبة به(2)هذا احلديث أخرجه أبو داود

يعين ابن –ثنا إمساعيلثنا سليمان بن داود اهلامشي، حدحد:(4)وأخرجه اإلمام أمحد.هناأبو عيسى 
من طريق أيب (8)والبيهقي،(7)وابن حبان،(6)وابن اجلارود،(5)وأخرجه ابن ماجه.به–جعفر 

ثين داود بن بكر بهضمرة أنس بن عياض، حد.
.وقه صدنإحسن لذاته، حلال داود بن بكر، فوإسناده

ن ال يفرح وسلمة مم، (9)وتابع داود بن بكر سلمة بن صاحل األمحر فيما رواه ابن عدي
إ، وقال بعض األئمة مبتابعته فهو واه(10).متروك: هن

:حلديث شواهد كثرية؛ منهاهلذا او
وابن (1)أخرجه النسائي:-رضي اهللا عنهما –حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،
، مبثل يب ه عن النهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدكلّ(2)والبيهقي، (1)ماجه

.وهذا إسناد حسن.الشاهدحديث

.336موارد الضمآن ص .  وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر عن جابرحممد بن املنكدر عن جابر، 
قال يف ت ت وثقه ابن ، و1/231صدوق، ت احلديث فيه داود بن بكر بن أيب الفرات األشجعي موالهم املدين،: أقول

.3/180ت ت . قال الدارقطين يعترب بهومعني، و قال أبو حامت شيخ ال بأس به ليس باملتني، وذكره ابن حبان يف الثقات، 
.، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان8/57ضعفه الشارح هنا ويف العارضة : درجة احلديث

- .2/654القبس: نظرا(1)
.3681: 4/87ألشربة، باب النهي عن املسكر كتاب ا،يف سننه-(2)
).437احلديث ( حديث علي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر -(3)
.3/343مسنده يف-(4)
.3393: 2/1125ب ما أسكر كثريه فقليله حرام كتاب األشربة، با، يف سننه-(5)

- .860: 3/153يف املنتقى(6)
.5382: 12/202اإلحسان ، يف صحيحه-(7)
.8/296يف سننه الكربى -(8)
.3/1177ليف الكام-(9)

.3/342، ولسان امليزان 4/165نظر اجلرح والتعديل ا-(10)
.5607: 8/300التحرمي كل شراب أسكر كثريه كتاب، باب، ننه الصغرىيف س-(1)
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 يب وقاص أحديث سعد بن :(4)، وابن حبان(3)سائيأخرجه الن،من (5)ارقطينوالد ،
طرق عن الضقاص، عن ، عن عامر بن سعد بن أيب حاك بن عثمان، عن بكري بن عبد اهللا األشج

).ى عن قليل ما أسكر كثريهرسول اهللا أنّ(:أبيه
م فيه بعض تكلّالضحاك بن عثمان هو ابن عبد اهللا احلزامي، املدين، وإسناده حسن لذاته، فإنّ

(6).صدوق يهم: األكثر على توثيقه، وقال احلافظ ابن حجرأنّالّإ؛قادالن

بن يسار، عن سعدحاك عن بكري، عن سليمانوروي من طريق الض.
(7).الصواب حديث عامر بن سعد عن أبيهو: قال الدارقطين

يثإسناد هذا احلدا سبق نتبني أنّوممحسن لذاته، وله من الشواهد ما يرقيه إىل الص(8).ةح

.يب الفرات، عن ابن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللاأد به داود بن بكر بن هو غريب تفرو
هو أهل التقوى وأهل ﴿يف هذه اآلية :(ه قالأنعن رسول اهللا حديث أنس بن مالك.6
تقى فمن اتقاين فلم جيعل معي إهلا فأنا أهل أن ا أهل أن أُأن:جلقال قال اهللا عز و﴾املغفرة
)9().أغفر

.حديث حسن غريبهذا : قال الترمذي
وقد وهم بعض أصحابنا ،يالقطعي ليس بالقوألنّ؛هذا حديث ضعيف":قال ابن العريب

ه حديث صحيح من رواية ابن عابد ومل يعذ بالعلم وال جلأ إىل األثر فيعرف املغاربة فقال إن
)1(".الصحيح من السقيم

.3394: 2/1125ب ما أسكر كثريه فقليله حرام كتاب األشربة، بايف سننه-(1)
.8/296يف سننه الكربى -(2)
.5608: 8/301اب حترمي كل شراب أسكر كثريه كتاب، ب، يف سننه الصغرى-(3)
.5370: 12/192يف صحيحه -(4)
.4/251يف سننه -(5)
).2972الترمجة (، وتقريب التهذيب 2/223، وذيب التهذيب 4/460نظر اجلرح والتعديلا-(6)
.4/349العلل-(7)

- .306–4/301ظر شواهده األخرى يف نصب الراية نا(8)
.12/228العارضة -(9)
.املكاننفس -(1)
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:املناقشة
(5)والطرباين،(4)وأبو يعلى،(3)والنسائي، (2)وابن ماجه، (1)واحلديث قد أخرجه اإلمام أمحد

.من طرق عن سهيل بن عبد اهللا به
.سهيل بن أيب حزممل يروه إالّ: وقال الطرباين
.ف؛ لضعف سهل بن عبد اهللا القُطَعييوإسناده ضع

ثنا يب شيبة، حدأثنا عثمان بن مار، حدد التبن حمموأخرج اخلطيب من طريق أيب احلسن أمحد 
رسول أنّ: يزيد بن هارون، أخربنا محيد الطويل، عن أنس بن مالكبن أيب شيبة، حدثنا عثمان 

ي، وأنا أهل ملن اتقى أن يشرك أنا أهل أن أًٌُتقى، وال يشرك يب غري: قال ربكم تعاىل(:قالاهللا 
.)أن أغفر له–يب

. (6)كان غري ثقة روى أحاديث باطلة: قال اخلطيب
:وحلديث الباب شاهد
ثنا حاجب بن أيب بكر د بن مهران، حدثنا أمحد بن حممحد: قال(7)أخرجه ابن مردويه

الدمشقي، حدثنا أمحد بن عبد الراين، حدل احلرمحن بن مفضثنا حيي بن ساج احلرثنا اين، حد
أبا مسعت ثالثة نفر من أصحاب رسول اهللا : سليم بن عبد اهللا األمحر، عن عبد اهللا بن نيار قال

هو أهل التقوى ﴿عن  قوله تعاىل يقولون سئل رسول اهللا هريرة، وابن عمر، وابن عباس 
.احلديث...  يقول  اهللا أنا أهل أن أتقى : ، قال﴾وأهل املغفرة

وأمحد بن عبد الراين، وحيي بن ساج احلرل احلرمحر مل اين، وسليم بن عبد اهللا األمحن بن مفض
.أقف على ترامجهم

.3/143يف مسنده -(1)
.4299: 2/1427جى من رمحة اهللا يوم القيامة كتاب الزهد، باب ما ير، يف سننه-(2)
.11630: 6/501يف سننه الكربى -(3)
.3317: 6/66يف مسنده -(4)
.8515: 8/240يف معجمه األوسط -(5)
.املصدر السابق-(6)
.4/122للزيلعي » ريج أحاديث الكشافخت« كما يف يف تفسريه -(7)
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ا سبق نستخلص أنّوممعف، إسناد حديث الباب ضعيف، وورد من طريق آخر شديد الض
قف على ترامجهم حىت يتبني حاهلمنواة مل وله شاهد آخر فيه عدد من الر.

يوهو غريب تفرد به سهيل بن عبد اهللا القُطَع.

:حديث سهل يف الوضوء من املذي.7
رمذيقال الت :ثنا هنادحد.ثنا عبدةحد،عن سعيد بن عبيد هو ابن ،د بن إسحاقعن حمم

ر منه ة وعناء فكنت أُكثشدكنت ألقى من املذي:عن سهل بن حنيف قال،عن أبيه،السباق
فقلت يا .ما جيزيك من ذلك الوضوءإن:وسألته عنه فقالفذكرت ذلك لرسول اهللا الغسل

به ثوبك حىت ترى قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح.كيف مبا يصيب ثويب منه:رسول اهللا
.د ابن إسحاق من حديث حممهذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إالّ. أنه أصاب منه

رمذي هلذا احلديث لتفرد حمانتقد ابن العريب تصحيح التهذا حديث ":د ابن إسحاق فقالم
د به تفرحمم1(".على رأي األوله صحيح إالّ د بن إسحاق فكيف يقول فيه أبو عيسى إن(

رباين ، والطّ(5)، وابن أيب عاصم(4)وأبو داود ، (3)وابن أيب شيبة، (2)هذا احلديث، رواه أمحد
(1)ة به وأخرجه ابن أيب شيبةعن إمساعيل بن علي،(8)انوابن حب،(7)وابن خزمية،(6)يف الكبري

و(2)ارميوالدمن طريق يزيد بن هارون(3)راينالطب.

- .176-1/175العارضة (1)
.3/585يف مسنده -(2)
.1/88يف مصنفه -(3)
.210يف سننه -(4)
.1913يف اآلحاد واملثاين -(5)
5595يف املعجم الكبري -(6)
.291يف صحيحه -(7)
.250يف املوارد -(8)
.7/320يف مصنفه -(1)
.1/185يف سننه -(2)

- .5595املعجم الكبري (3)
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(3)أخرجه ابن ماجهو. من طريق عبدة بن سليمان(2)وابن ماجه(1)وأخرجه الترمذي

حاوي يف شرح معاين الطّو. (5)وأخرجه عبد بن محيد، من طريق عبد اهللا بن املبارك(4)والطرباين
.بن أيب عديمن طريق حممد (8)وأخرجه ابن خزمية. بن زيدمن طريق محاد (7)الطرباينو(6)اآلثار

.د بن إسحاق بهمن طريق العالء بن هارون، كلهم عن حمم(9)وأخرجه الطرباين يف األوسط
.د بن إسحاقمن حديث حممال نعرفه إالّ هذا حديث حسن صحيح، و: ل الترمذيقا
ه أنهارون من موسى إالّمبنزلةيقال لعلي أنت منالنيب أنّ(حديث جابر بن عبد اهللا .8
(10)).بعديال نيب

ن هذا الوجه ويف الباب عن سعد وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب م
. أم سلمةوأيب هريرة و

ما الصحيح قال أبو عيسى فيه حسن إن.مطعون فيهقلنا هذا حديث ضعيف ":قال ابن العريب
ور فخذوا ني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنقلثّالي تارك فيكم إن(يوم غدير خم :قالالنيب أنّ

) .قال أذكركم اهللا يف أهل بييت ثالثاعلى كتاب اهللا مثّاستمسكوا به فحثّبكتاب اهللا و
من طريق شريك به، وإسناده ضعيف، لضعف عبد )1(أمحدقد أخرجه اإلمام : وهذا احلديث

د بن عقيل، وشريك، وهو ابن عبد اهللا النخعياهللا بن حمم.
من حديث عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه )2(ما أخرجه مسلم:هلذا احلديثيشهد و

.115يف سننه -(1)
).506(يف سننه -(2)
).506(يف سننه-(3)
).5595(يف املعجم الكبري -(4)
.568املنتخب -(5)
.1/57شرح معاين اآلثار -(6)
.5593يف املعجم الكبري -(7)
.591يف صحيحه -(8)
.6519يف املعجم األوسط -(9)

.13/175العارضة -(10)
.3/338يف مسنده -(1)
.4/1870:30بكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طال، يف صحيحه-(2)
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. )ديه ال نيب بعأنأنت مين مبنزلة هارون من موسى إالّ(: لعليقال رسول اهللا : قال
.له شاهدا صحيحا حيسن بهأنّضعيف، إالّإسناد هذا احلديثومعىن هذا، أنّ

.وهو غريب تفرد به شريك بن عبد اهللا من هذا الوجه
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:البـاب الثـالث
.منـھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث السـند

:ویتضمن

:لاألوّ الفصل 

.فصیلنقد سند الحدیث بین اإلجمال والتّ 

: انيالفصل الثّ 

.صال واالنقطاعنقد سند الحدیث من حیث االتّ 

: الثالث الفصل

.ند من حیث اختالف سیاقھالسّ نقد 

: ابع الرّ الفصل

.صیغ األداءوحملالتّ قند من حیث طرنقد السّ 
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:لاألوّ الفـصل 
.فصیل بین اإلجمال والتّ نقد سند الحدیث 

:ویشتمل على 

.نقد سند الحدیث على سبیل اإلجمال:المبحث األول
:ویشتمل على

.أمثلة ھذا الجانب عند ابن العربي: المطلب األول
.دراسة بعض األمثلة عند ابن العربي:المطلب الثاني

.فصیلنقد سند الحدیث على سبیل التّ :المبحث الثاني
:ویشتمل على

.أمثلة على التفصیل عند ابن العربي: المطلب األول
.عند ابن العربيالّتفصیلدراسة بعض نماذج:المطلب الثاني
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.تمھید
أسندت هذا احلديث إىل فالن : من قوهلم) أسند(غة مصدر للفعل الثالثي املزيد لّلااإلسناد يف 

بل اقما ارتفع من األرض يف م: أشهرها، ة معانند يطلق على عدوالس. أسنده إسنادا إذا رفعته
(1).يأيت مبعىن املعتمداجلبل والوادي، و

ند يرفعه إىل قائله، أو من عال من سفح اجلبل، ألن املسما ارتفع و: ند وهوه إما من السوأخذُ
ة عن طريق املنت سندا العتماد احلفاظ يف صحي اإلخبارمعتمد فسم: فالن سند، أي: قوهلم

(2).ضعفه عليهاحلديث و

(4).، وحكاية طريق املنت(3)هو رفع احلديث إىل قائله : ويف االصطالح

(5)ند واإلسناد مبعىن واحد، يتقاربان يف معىن االعتمادوالسواحملد ،ند ثون يستعملون الس
(6).واإلسناد لشيء واحد

املوصلة إىل املنت فيكون بذلك واة ند، فاإلسناد يطلق على سلسلة الرعم من السألكن اإلسناد 
(7).ند، ويكون مبعىن عزو احلديث إىل قائله فهو أعممرادفا للس

إذ أنّ؛بوية من أمهيةولإلسناد أمهية كبرية عند املسلمني وأثر بارز؛ وذلك ملا لألحاديث الن
احلديث النريف ثاين أدلّبوي الشة أحكام الشثني به لضاعت علينا رع، ولوال اإلسناد واهتمام احملد

ة نبينا سنوالا ما ليس منها، وملا استطعنا الت ختلطمييز بني الصقيمحيح والس.
ته ويظهر ن صحناد فبه تتبيسمدار احلديث على االفاعلم أوال أنّ:"قال القاضي عياض

(8)."اتصاله

ته االعتماد وبه تعرف صحسناد يف احلديث هو األصل وعليه اإلعلم أنّا:"وقال ابن األثري

.2/649مجهرة اللغة -)1(
.202قواعد التحديث ص :لقامسيا-)2(
.30ص اخلالصة :الطييب -)3(
.19نزهة النظر :ابن حجر-) 4(
.30ص املصدر السابق-)5(
.1/42تدريب الراوي -)6(
.15تيسري مصطلح احلديث ص نظرا-)7(
.194اإلملاع ص -)8(
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(1)."وسقمه

: منيملعىن مقتبس من عبارات املتقدوهذا ا
(2)."؟مل يكن معه سالح فبأي شيء يقاتل ، إذاسناد سالح املؤمناإل:"الثوريكقول سفيان

(3)."سنادة اإلة احلديث بصحعلم صحتما إن:"شعبة وقول اإلمام

(4)."سناد لقال من شاء ما شاءال اإلولوين،سناد من الداإل:"ن املبارك وقول عبد اهللا ب

ثون ته جعله احملدما ليس من قوله؛ وألمهييب ضاف إىل النمنه حىت ال يسناد البدإذن فاإل
ل من له أسانيد يتحصقبل احلديث إذا مل يكن له إسناد صحيح، أوفال يأصال لقبول احلديث، 

. جمموعها االطمئنان إىل ثبوت احلديث
دوين كي ينفوا اخلبث إىل عهد التحابة ثون من لدن الصستعملها احملدافهو أعظم وسيلة 

. ويبعدوا عنه ما ليس منهعن حديث النيب 
وقد اهتممع أسانيد احلديث الواحدكذلك جبثوناحملدة كبرية يف ميزان ، ملا لذلك من أمهي
: ديء، قال علي بن املدييند من الرز اجلي، ويتميواةرق يتبني خطأ الرجبمع الطّألنّ؛النقد احلديثي

"(5)."ن خطؤهالباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبي

ث على واة قد حيدبعض الرصوص؛ إذ أنّرق تفسري بعض النويستفاد كذلك من مجع الطّ
واحلديث إذا مل :"، قال اإلمام أمحدة يف سند آخرا من احلديث وتأيت البقياملعىن، أو يروي جزًء

(6)."ر بعضه بعضاجتمع طرقه مل تفهمه واحلديث يفس

ن املراد منه، وليس لنا أن واحلديث إذا مجعت طرقه تبي:"وقال احلافظ أبو زرعة العراقي
(7)."واياتة الررواية ونترك بقينتمسك ب

.10–1/9جامع األصول:ابن األثري-)1(
.54حبوث يف تاريخ السنة ص -)2(
.1/57التمهيد -)3(
.1/15مقدمة صحيح مسلم -)4(
وتدريب الراوي 1/227، وشرح التبصرة 82وعلوم احلديث ص 2/212اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -)5(

.265وتوجيه النظر ص 1/253
.270/ 2املصدر السابق-)6(
.7/181يف شرح التقريبطرح التثريب: بد الرحيم العراقيع-)7(
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حايب أو د به الصطرق احلديث الغريب متنا وإسنادا، وهو الذي تفرويعرف كذلك جبمع 
د به راوٍتفرمتّن حايب، ومدون الصيعرف هل املتفركرار األسانيد مل يكن د عدل أو جمروح؛ فت

ذه العبثا وإن صنعةما له مقاصد وغايات يعلمها املشتغلون.
حيحقال اإلمام مسلم يف مقدمته للجامع الص":ا نعمد إىل مجلة ما أسند من األخبار عن وإن

أن يأيت ، إالّاس على غري تكراروثالث طبقات من النمها على ثالثة أقسام فنقسرسول اهللا 
ة تكون موضع ال أستغين فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معىن أو إسناد يقع إىل جنب إسناد لعلّ

من إعادة احلديث املعىن الزائد يف احلديث احملتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فال بدهناك؛ ألنّ
لى اختصاره إذا أمكنيادة، أو أن يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث عالذي فيه ما وصفنا من الز

يئة إذا ضاق ذلك أسلمإما عسر من مجلة فولكن تفصيله رب (1)."عادته

نسناإذا متهد ذلك فإنقدية يف جمال اإلسناد، وذلك من خالل تحدث عن جهود ابن العريب الن
. املباحث اآلتية 

.39–38/ 1مسلم هامش النووي -)1(
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.نقد سند الحدیث على سبیل اإلجمال: المبحث األول

.أمثلة ھذا الجانب عند ابن العربي: المطلب األول
قده على احلديث مبا ابن العريب كثريا ما يضع حكمه أو نيقصد باإلمجال يف هذا اجلانب، أنّ

عن فيه دون مزيد بيان وتفصيل، فيكون كالمه يف ذلك أو الطّ،أو تضعيفه وتوهينهيشري لتصحيحه
.جممال عاما 

ا لوضوح ذلك وظهوره عنده، أو ، إمتهيف مناقشاوقد انتهج ابن العريب هذا األسلوب كثريا
يف ذلك املوضعه يقصد االختصار ألنله يف موضع آخر من مؤلفاته، لكونه فص.

:وفيما يلي عددا من تلك األمثلة نوردها كما يلي 
انظروا إىل عبدي يا مالئكيت: إذا نام العبد يف سجوده يباهى اهللا به مالئكته يقول(حديثـ

) . روحه عندي وبدنه يف طاعيت ولوال بقاء طهارته مع نومه يف سجوده ما كان البدن يف طاعته
.  (1)"...ه مل يصح سندهأن: أحدمها،وهذا ال حجة فيه من وجهني":ريبقال ابن الع

) . روه بالترابامنة عفّات والثّاإلناء فاغسلوه سبع مرإذا ولغ الكلب يف (حديث ـ
(2)".وهذا سند صحيح ال غبار عليه":قال ابن العريب

حىت أو شجر أو مدر لبى من عن ميينه ومشاله من حجري إالّما من مسلم يلب(حديث ـ
). تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا

حيح ه ممكن يشهد له احلديث الصنإند فاحلديث وإن مل يكن صحيح السهذا":قال ابن العريب
(3)".يف املؤذن

ليس )مانضاخلراج بال(و":قال ابن العريبما هو خرب على أمر وقع ال نعلم حديثا مرويا وإن
بقيته وال يصحبه حديثا رواه العلماء والثّسنده، فكيف ردقاة من الص(4)".ابعني والعلماءحابة والت

ذكره أبو عيسى عن طريق خملد بن خفاف عن عروة وهو ضعيف من ":يف موضع آخروقال

.طبعة دار الفكر1/106العارضة -)1(
. 1/125املصدر نفس -)2(
.2/259املصدر نفس -)3(
.3/222املصدر نفس -)4(
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(1)".هذه الطريق عند البخاري وغريه

الذيقد علمت:(قدم معاذا على اليمن قال لهملايب النأنّ وقد روي ":قال ابن العريبـ
(2)."ومل يصح سندا وال معىن) ةعليك يف مالك وقد طيبت لك اهلديدار 

ة اخلطأ مخسة أمخاس عشرون دي(:قالعن ابن مسعود ...خربنا ابن املباركأ":قال ابن العريبـ
هذا . )بنت لبون وعشرون بنو لبون ذكوروعشرون بنات خماض وعشرونحقة وعشرون جدعة

(3)."لفظه وهذا إسناد حسن ورواته ثقاة

ه مث إن عاد يف فاجلدومن يشرب اخلمر :(قالالرسول حديث معاوية وأيب هريرة أنّـ
(4)"...يصح سندا وال ثبتومل":ابن العريبقال.)ابعة فاقتلوهالر

يا رسول اهللا : قالوا. اسموت قبل يوم القيامة حتشر الننارا خترج من حبر حضرأنّ(حديث ـ
(5)."ند صحيح املعىنهذا حديث صحيح الس":قال ابن العريب).امعليكم بالش: فما تأمرنا، قال

). سالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطويب للغرباءاالإنّ(حديث ـ
(6)".ند صحيح املعىنهو حديث صحيح الس":ابن العريبقال

).م علما لغري اهللا أو أراد به غري اهللا فليتبوأ مقعده من النارمن تعلّ(حديث ـ
(7)".واملبىنند هو حديث صحيح املعىن ضعيف الس":قال ابن العريب

.)م يف القرآن بغري علم فقد أخطأ وإن أصابمن تكلّ(حديث ـ
(8)".ه معىن صحيحوإن مل يكن سندا صحيحا فإن":قال ابن العريب

فلم ندر سفر يف ليلة مظلمةيفاهللا ا مع رسول عامر بن ربيعة عن أبيه قال كن(حديث ـ

. 3/259العارضة-)1(
.طبعة دار الفكر3/308املصدرنفس -)2(
.3/364املصدر نفس -)3(
.3/410املصدر نفس -)4(
. 5/52املصدر نفس -)5(
.5/307املصدر نفس -)6(
.5/326املصدر نفس -)7(
. 6/62املصدر نفس -)8(
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نزلت ﴿فأينما تولوا  يب ا أصبحنا وذكرنا ذلك للنا إىل حياله، فلمى كل أحد من، فصلّأين القبلة
(1)".واحلديث ليس بذلك اإلسناد":قال ابن العريب.اآلية﴾فثم وجه اهللا

لفطر وذكر احلديث وقال يف آخره ه ذكر زكاة اعلي وابن عمر أنارقطين عنروى الدـ
(2)."ذلك مسنداومل يصح":قال ابن العريب) .عمن تعولون أو متونون(

.)حالمان الكبد والطّ، والدمك واجلرادت لنا ميتتان ودمان، فامليتتان السأحلّ(حديثـ
(3)".سندهه ال يصحوهذا احلديث يروى عن ابن عمر وعرفنا أن...":قال ابن العريب 

قلت بكتاب ، اليمن فقال يل مباذا حتكم يا معاذإىلاهللا بعثين رسول (:حديث معاذ قالـ
.احلديث)...اهللا

(4)."...ه حديث مشهورصحيح سندا ومتنا ألنه نإ: والذي أقول":قال ابن العريب

ي دمائهم ، فإذا قالوها عصموا مناهللااس حىت يقولوا ال إله إالّأمرت أن قاتل الن(حديثـ
.)حبقهاوأمواهلم إالّ

(5)".ند، صحيح املعىنوهذا احلديث صحيح الس":العريبقال ابن 

.)ميتتههور ماؤه احللّهو الطّ(حديثـ
(6)".ة سنده عموم القرآنص بصحفهذا احلديث خيص":قال ابن العريب

. )إىل املدينةلل منذ حتويف شيء من املفصمل يسجدالرسول أنّ(حديث ـ
.  (7)."سندهقلنا هذا خرب مل يصح":قال ابن العريب

:- )1()! " # $ % & ' )(يف سبب نزول قوله تعاىل-قال ابن العريبـ

.352/ 3املسالك -)1(
.4/138املسالك -)2(
.1/52القرآنأحكامو.طبعة دار الفكر5/314العارضة -)3(
.6/242نفس املصدر-)4(
.4/1925القرآنأحكام-)5(
.1/53نفس املصدر -)6(
.2/833نفس املصدر -)7(
.01اآلية:التحرمي-)1(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
362

، يقبلها، فلموهبت لك نفسيي إن: فقالتيب سبب نزوهلا املوهوبة اليت جاءت النإنّ"
رواه عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وهذا ضعيف الس(1)".اتهند لعدم عدالة رو

:املواضعهذه يف مثلة التاليةاألنظر أيضا على منوال ذلك يو
.3/1362، 3/1146، 984-2/935: األحكام

.2/473، 6/242، واملسالك 2/175، 2/26: والعواصم 

.دراسة بعض األمثلة عند ابن العربي : المطلب الثاني
حاول اآلن دراسة بعض مجال، فسنلسند عند ابن العريب على سبيل اإلإذا اتضح جانب نقد ا

.، قصد مقارنة مواقف ابن العريب وأحكامه مع أحكام غريه من النقاد، ومن ذلك تلك النماذج
م علما لغري اهللا أو أراد به من تعلّ(:قالحديث خالد بن دريك عن ابن عمر عن النيب -1

(2)).ارغري اهللا فليتبوأ مقعده من الن

اهللا فليتبوأ مقعده من م علما لغري من تعلّ(وقد روى أبو عيسى عن ابن عمرو":قال العريب
ارالن((3)".ند واملبىنوهو حديث صحيح املعىن ضعيف الس

مجيعهم، من طرق عن (6)، وابن عدي(5)، وابن ماجه(4)سائيهذا احلديث قد رواه أيضا الن ،،
حممعن ابن ،عن خالد بن دريك،عن أيوب السختيايت،ثنا علي بن املباركد بن عباد اهلناء حد

). ارم علما لغري اهللا أو أراد به غري اهللا فليتبوأ مقعده من النمن تعلّ:(قالعن النيب ،عمر 
د بن علي بن املبارك وعن علي حمموهذا احلديث ال أعلم رواه إالّ:"قال احلافظ ابن عدي

(7)."عباد

من هذا هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث أيوب إالّ":وقال احلافظ الترمذي

.4/1845القرآنأحكام-)1(
2664، ح 326–5/325، باب ما جاء يف من يطلب بعلمه الدنيا جامع الترمدي-)2(
.10/123العارضة-)3(
.10/160سننه و3/357سنة الكربى -)4(
.1/30يف سننه -)5(
.5/181الكامل -)6(
.، دار الكتب العلمية، ت علي معوض وغريه 6/310الكامل -)7(
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".جهالو
.، فروايته عنه مرسلة (1)خالد بن دريك مل يدرك ابن عمر: قلت

خالد بن دريك مل يدرك ابن عمر واحلديث فيه انقطاع فإنّ":قال صاحب حتفة األحوذي
."(2)

:د بن عباد قال عنه أبو حامت، وحممختيايند به عن أيوب السه تفرولكنوعلي بن املبارك ثقة 
.د علي به يوهنه ويضعفه ، وتفربه عن عليد، وقد تفر(3)»صدوق«

فهذا احلديث ضعيف كما قال ابن العريب، وذلك النقطاعه، فخالد بن دريك مل يلتق بابن 
.عمر

ا امليتتان ت لنا ميتتان ودمان، فأمأحلّ(:قال رسول اهللا : قالحديث ابن عمر -2
فاجلراد واحلوت، وأمحال والكبدمان فالطّا الد(.
(4)".ا ال يصح سندههذا احلديث يروى عن ابن عمر وغريه مم... ":قال ابن العريب 

(8)، وابن حبان(7)، وابن ماجه(6)، وأمحد(5)افعيهذا احلديث أخرجه الش ،(9)ارقطينوالد ،
.من طريق عبد الرمحان بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر ، (10)والبيهقي

من طريق مطرف بن عبد اهللا املدين، عن عبد اهللا بن زيد بن أسلم، (1)ارقطينوأخرجه أيضا الد
. عن أبيه

.1/517نظر ترمجته يف ذيب التهذيب ا-)1(
.7/347:حتفة األحوذي-)2(
.3/601انظر ترمجته يف ذيب التهذيب -)3(
.5/314، واملسالك 1/52نظر أحكام القرآن ا-)4(
.2/173املسند -)5(
.2/97أمحد مسند -)6(
. مقتصرا على ذكر امليتات 3218، ح 2/1073سنن ابن ماجة -)7(
.3/58اروحني -)8(
.4/271سنن الدارقطين -)9(
.257–254–1/9سنن البيهقي -)10(
.  272–4/271سنن الدارقطين -)1(
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من طريق إمساعيل بن أيب أويس، عن عبد ،(2)أيضا البيهقيو،(1)وأخرجه كذلك ابن عدي
وعبد اهللا وأسامة أبناء زيد بن أسلم، عن أبيهم محن الر.

واة فيه على زيد بن أسلموقد اختلف الر:
، عن عمرعبد اهللا وعبد الرمحان وأسامة، عن أبيهم عن ابن :مفرواه أبناء زيد بن أسل- أ 

يب النوأبناء زيد هؤالء ضعفاء. كما سبقحهم حيىي بن معني واجلوزجاين والبيهقي ، جر
املديين يف رواية، وقال فه علي بنم، وأمثلهم عبد اهللا وثَّقه أمحد وعلي بن املديين، وضعوغريه

سائيالن :ليس بالقوي.(3).فه ابن عدي وأبو زرعة وحيىي بن معني وغريهموضع

يف بدعة ذكرت ثالثتهم ضعفاء من غري خربة يف دينهم، وال زيغ عن احلقفاملشهور أنّ
.لغفلتهم وعدم ضبطهمما، وإن(4)عنهم 

(5).، حديث أحلت لنا ميتتان ودماناآخر منكرامحان أيضا حديثوروى عبد الر: قال أمحد

هذا قال فيه أبو عبد اهللا –بن زيد بن أسلم–محانعبد الر.هذا إسناد ضعيف: قال البوصريي
(6).أمجعوا على ضعفه:قال ابن اجلوزيروى عن أبيه أحاديث موضوعة، و: احلاكم

وقد رفعه أوالد زيد بن أسلم : ف صحيح وهو يف معىن املسند، قالإسناده املوقو:قال البيهقي
(7).هم ضعفاء جرحهم ابن معنيعن أبيهم وهم كلّ

سلم عن أبيه عن ابن عمر محان بن زيد بن أه رواه عبد الرألن؛وفيه ضعف":قال الصنعاينو
ه موقوف فله ا ثبت أن، فإذقال أبو زرعة وأبو حامتوقوف كما ه مأنحديثه منكر وصح: قال أمحد

ثبتأمرنا، وينا في: قولهم علينا كذا، مثلّكذا، وحرلنا أحلّ: حايبقول الصحكم املرفوع، ألنّ
(1)".به االحتجاج

.4/1502، 1/388الكامل :إبن عدي-)1(
.1/254سنن البيهقي -)2(
.98، 304، 340صالتقريبو، 223، 5/222انظر التهذيب -)3(
.  ،2/336ديب الكمال 1/141لكامل اوانظر-)4(
.2/161، البدر املنري 2/331، الضعفاء الكبري 1795/5204، 2/3العلل -)5(
.1142رقم 2/182مصباح الزجاجة -)6(
.1/254سنن البيهقي-)7(
.1/164سبل السالم-)1(
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(1)".، وفيه ضعفهأخرجه أمحد وابن ماج":وقال ابن حجر

بد اهللا بن عمر موقوفا عليه، من قوله ورواه سليمان بن بالل، عن زيد بن أسلم، عن ع- ب
. ، وغريه )2(كما يف البيهقيهو، ال من قول رسول اهللا 
هذا ":)4(ولذلك قال البيهقي عقب روايته. وغريه(3)قريب ، كما يف التوسليمان بن بالل ثقة

: قالن أبيهم، مث ساق روايتهم، مث إسناد صحيح، وهو يف معىن املسند، وقد رفعه أبناء زيد ع
(5)"حيح من هذا احلديث هو األولوالص.وكذلك رجأنّ:(6)ارقطين يف عللهح الدواب الص

(7).ح أبو زرعة املوقوف كما يف العلل البن أيب حامتوكذلك صح.املوقوف

قول ألنّحديث حسن، وهذا املوقوف يف حكم املرفوع؛":وقال ابن القيم يف زاد املعاد
لنا كذا أحلّ: حايبالصوحريب م علينا كذا ينصرف إىل إحالل الن(8)".وحترميه

اجح أنّفالراحلديث يثبت موقوفا على ابن عمر، وال يصحيب مرفوعا إىل النه يف ، ولكن
وهو يف معىن املسند، وحنو هذا ما : ول البيهقيحكم املرفوع كما سبق عن ابن القيم، وهو معىن ق

(9).ذكره األلباين يف الصحيحة

(10).وهذه املسألة مشهورة عند علماء املصطلح

.ومن خالل هذا العرض نكتشف موافقة ابن العريب ملا ذكر من أقوال 
! " # $ % & ' ) ( * + (:عريب يف سبب نزول قول اهللا تعاىلقال ابن ال-3

. 9بلوغ املرام ص -)1(
.1/245:نظرا-)2(
.2539تقريب -)3(
. 1/254:نظرا-)4(
.5/76ت وانظر خمتصر اخلالفيا. و الصحيح وهذا ه: 7/257، 9/10وقال كذلك يف السنن -)5(
.267–266/ 11علل الدارقطين نظرا-)6(
نظر العلل إلبن أيب ا. احلافظ كذلك إىل أيب حامت زاهأي املرسل، وع) وهو أصح(1/37.38ال احلافظ يف التلخيص وق-)7(

.2/17حامت 
.3/392: نظر زاد املعادا-)8(
.3/11: نظرا-)9(
.239، واملسودة لكل تسمية 190–1/188نظر تدريب الراوي ا-)10(
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وهبت لك يإن: فقالتيب سبب نزوهلا املوهوية اليت جاءت النإنّ.(1)), - . / 0
ند لعدم وهذا ضعيف الس–رضي اهللا عنهما –، رواه عكرمة، عن ابن عباسنفسي، فلم يقبلها

(2).عدالة رواته

هذه وايات الواردة يف نزول هي أضعف الر:"وتضعيف ابن العريب هنا اعتمده القرطيب وقال
(3)."اآلية

ردويه بسند وأخرج ابن أيب حامت وابن م":يوطي حيث قالاحلافظ السليه أيضا وذهب إ
يف املرأة اليت ﴾اهللا لكم ما أحلّيب مل حتريا أيها الن﴿نزلت هذه اآلية : ضعيف عن ابن عباس قال

."(4)وهبت نفسها للنيب 

(5).واية قوال غريباواعترب ابن كثري تلك الر

فهذا .)ميتتهلّاحلهور ماؤههو الطّ:(ه قالأنيب عن النروي عن مالك":قال ابن العريب-4
احلديث خيص(6)".ة سنده عموم القرآنص بصح

رسول يا: فقالهذا احلديث يف املوطأ، ولفظه عن أيب هريرة، جاء رجل إىل رسول اهللا 
؟ فقال رسول ا نركب البحر، وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به عطشنا، أنتوضأ به اهللا، إن

(7).)ميتتههور ماؤه احللّهو الطّ:(اهللا 

قتيبة ، و(1)ارقطين، وسنن الد(8)محان بن مهدي كما يف مسند أمحدعبد الر: ورواه عن مالك
: عن مالكوالقعنيب،(1)ى للنسائي، والصغرى، والسنن الكرب(2)رمذي، كما يف سنن التبن سعيد

) .01: (سورة التحرمي آية -)1(
بتصرف.4/1845أحكام القرآن -)2(
.179–18/178اجلامع ألحكام القرآن -)3(
.8/217الدر املنثور -)4(
.4/387تفسري ابن كثري -)5(
.88–1/87نظر العارضة او1/53أحكام القرآن -)6(
.1/22املوطأ -)7(
.393و 2/237مسند أمحد -)8(
.1/36سنن الدارقطين -)1(
. 69سنن الترمذي -)2(
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وهشام بن عمار عن مالك، كما ،(5)، واحلاكم(4)ارقطين، والد(3)انب، وابن ح(2)كما عند أيب داود
وأبو سلمة اخلزاعي عن . (7)ارميد بن املبارك عن مالك، كما عند الدوحمم، (6)عند ابن ماجة

افعي، كما الشو. (9)اهللا بن وهب، كما عند ابن خزميةوعبد .(8)مالك، كما يف مسند أمحد أيضا
وأمحد بن إمساعيل املدين عن مالك، . (12)وتاريخ بغداد، (11)وسنن البيهقي، (10)افعييف مسند الش
(14).وبشر بن عمر عن مالك، كما يف املنتقي البن اجلارود. (13)ارفطينكما عند الد

، فروياه عن امحان بن إسحاق مالكوعبد الروتابع إسحاق بن إبراهيم بن سعيد املزين، 
.صفوان بن سليم 

فأما متابعة عبد الرد بن محان بن إسحاق، فقد أخرجه احلاكم يف مستدركه، من طريق حمم
د بن أيب بكر، كالمها عن يزيد بن زريع، ثنا عبد الرمحان بن إسحاق، ثنا صفوان بن حمماملنهال و

(1).سليم

(2).د بن أيب بكر، عن يزيد بن زريعاآلثار، من طريق حممنن ومعرفة السوأخرجها البيهقي يف

.332، 59والصغرى . 58السنن الكربى -)1(
.83داود سنن أيب -)2(
.5258، 1243ابن حبان -)3(
.1/36سنن الدارقطين -)4(
.141–1/140املستدرك -)5(
.386سنن ابن ماجه -)6(
.1943، 730: سنن الدارمي-)7(
.2/361مسند أمحد -)8(
.1/59صحيح ابن خزمية -)9(
.1/23نظر ا-)10(
.1/3نظر ا-)11(
.9/129نظر ا-)12(
.1/36سنن الداقطين -)13(
.43صنظرا-)14(
. 1/141نظرمستدرك احلاكم ا-)1(
.1/225معرفة السن واآلثار: بيهقي النظرا-)2(
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ا متابعة إسحاق بن إبراهيم املزين، فقد أخرجها أيضا احلاكم، والبيهقي من طريق سعيد وأم
(1).بن كثري بن حيىي بن محيد األنصاري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم

.، وله طرق أخرى مالك عن صفوان بن سليمعلق بطريق هذا فيما يت
: ، قال»العلل«رمذي يف كتاب ، فيما ذكره التح هذا احلديث اإلمام البخاريد صحوق

(2).هو حديث صحيح: احلديث فقال...عن صفوان بن سليمدا عن حديث مالك سألت حمم

(3).حديث حسن صحيح: أيضاوقال عنه الترمذي

(7)، والدارقطين(6)، والبيهقي(5)وابن حبان،(4)حه ابن خزميةوصح(8)محان، وابن عبد الر ،
(10).وابن حجر، (9)ووي والن

وه بالقبول العلماء تلقّهو عندي صحيح ألنّ":قالف،ف إسناد هذا احلديث ابن عبد الربضعو
(11)".له والعمل به وال خيالف يف مجلته أحد من الفقهاء

ال أدري ما هذا من ":-رمذي تصحيح البخاري هلذا احلديثبعد أن نقل عن الت-قالو
ه مل ومل يفعل؛ ألنحيح عنده، فه الصلو كان عنده صحيحا ألخرجه يف مصن؟ والبخاري رمحه اهللا 

إالّ، وقد يكون احلديث صحيحاحيحيستوعب الصأنح ه ليس على شرطه رمحه اهللا، فيصح
(1)".ال خيرجه يف صحيحهاحلديث و

حديث مشهور ولكن يف طريقه وهو":ه ابن العريب يف قوله، قد أوضحابن الرب هذاكالم و

.1/225، ومعرفة السنن للبيهقي 1/141نظر مستدرك احلاكما-)1(
.96/ 1نصب الراية.وانظر، 574/ 2. شرح العلل:، إبن رجب136/ 1العلل الكبري -)2(
.101-100/ 1نظر سنن الترمذيا-)3(
.59-58/ 1نظر صحيح ابن خزميةا-)4(
.1243صاإلحسان: ابن حبان-)5(
.152/ 1املعرفة: البيهقي-)6(
.9/13علل الدارقطين -)7(
.، صحح العمل به219/ 16التمهيد: ابن عبد الرب-)8(
.127/ 1اموع: النووي-)9(
.12-1/9التلخيص احلبري : ابن حجر-)10(
.16/219التمهيد ابن عبد الرب، -)11(
.2/97. ستذكار اإل: ابن عبد الرب-)1(
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(1)".ه رواه واحد عن واحدمل خيرجه ألن":قالو. حيحني عن إخراجههو الذي قطع بالصوجمهول

وضع(4)ابن دقيق العيدو،(3)الطحاويو، (2)افعيف هذا احلديث أيضا الش .
. يف موقفه عن الكثري من العلماء ابن العريب مل يشذّن أنّتبين، ومن خالل عرضنا هلذه النتائج

رس عن مسعت يف الد":-وم، من أبواب الطهارةيف باب الوضوء من الن-قال ابن العريب-5
عبدي، يا مالئكيت، انظروا إىل : ، يقولإذا نام العبد يف سجوده، يباهي اهللا به مالئكته: (النيب 

عت بعض علماء ن مسعته مستندا بطريقه فلم أجده، ومسوطلبته مم. )روحه عندي، وبدنه يف طاعيت
يف أنّ: ة، يقولون على هذا احلديثافعية، واحلنفيالشنوم الساجد ال ينقض الوة ضوء، وهذا ال حج

(5)..".سندهه مل يصحأن: أحدمها: فيه من وجهني

(6)".ضعيف ال أصل له":وقال يف موضع آخر

احلديث رواه البيهقي يف ":ند فسره ابن حجر حيث يقولوهذا اإلمجال يف توهني هذا الس
، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر (7)وفيه داود بن الزبرقان من حديث أنس »اخلالفيات«

، من حديث املبارك »الناسخ واملنسوخ«يفوأبان متروك، ورواه ابن شاهني ، عن أنس، (8)عن أبان
، ، كالمها عن احلسن(2)، من حديث عباد بن راشد»العلل«ار قطين يف ، وذكره الد(1)بن فضالة

.88-1/87العارضة -)1(
.1/3نظر سنن البيهقيا-)2(
.202/ 10ل اآلثاركنظر مشا-)3(
.1/99اإلمام : ابن دقيق العيد -)4(
.1/83نظر القبس او1/108العارضة -)5(
.2/47املسالك،-)6(
التقريب . لثمانني ومائةمتروك وكذبه األزدي من الثامنة مات بعد ا: نزيل بغداديداود بن الزبرقان الرقاشي البصر-)7(

.8–2/7نظر ميزان االعتدال ا، و1/231
نظر او1/31حدود األربعني ، التقريب أبو امساعيل العبدي متروك من اخلامسة مات يفأبان بن أيب عياش فريوز البصري-)8(

.2/295واجلرح والتعديل 11–1/10ميزان االعتدال 
2/227قريب على الصحيح، الت) هـ166ت(ق يدلس ويسوي من السادسة صدو: مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري-)1(
.3/431نظر ميزان االعتدال او
نظر هدى الساري ص او1/391هام من السابعة، التقريب صدوق له أو: عباد بن راشد التميمي موالهم البصري البزار-)2(

.6/79واجلرح والتعديل 2/365وميزان االعتدال 412
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واحلسن مل يسمع من أيب هريرة ..بلغنا عن النيب ،عن احلسن: وقيل: قال.عن أيب هريرة 
..(1).طاعها باالنقحزم، وأعلّابنواية اقتصروعلى هذه الر

وروى ابن شاهني عن أيب . .(2)ومرسل احلسن أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد: وتابع قائال
(3).معناه، وإسناده ضعيفسعيد اخلدري 

فريوى من رواية أنس، وهو ) ساجداملباهاة بامل(ا حديث أم: وقال أيضا اإلمام النووي
(4).حديث ضعيف جدا

(5).مقاليف مجيع طرقه : وقال الشوكاين

.احلديثهذا ومن ذلك نكتشف دقَّة ابن العريب يف حكمه على 

.مرسل : قال1/228احمللى -)1(
.395الزهد ص -)2(
.121-1/120التلخيص احلبري-)3(
.2/13اموع -)4(
.1/62وسبل السالم 1/255نظر العارضة او1/191نيل األوطار -)5(
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.نقد سند الحدیث على سبیل التفصیل : المبحث الثاني

.أمثلة على التفصیل عند ابن العربي: المطلب األول
عمد ابن العريب أيضا يف جانب آخر من أحكامه يف هذا اال إىل تفصيلها، وإيضاح ما يتعلق 

.بالسند من ذلك 
:             غريها من كتبه ة وومن أمثلة ذلك يف العارض

ا حديث عدي بن أم:"قال ابن العريب،املستحاضة تتوضأ لكل صالةيف باب ما جاء أنّـ
ثابت عن أبيه عن جديب ه عن النيف املستحاضة(:أنه قال :اليت حتيط ام أقرائهاتدع الصالة أي

ه جهول وال يعلم من جده مبألنه ال يصحفإن).توضأ عند كل صالة وتقوم وتصليفيها مث تغتسل وت
قظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار موىل بين هاشم عن قد رواه أبو الي. وخمتلف فيه

محان بن مهدي يترك حديث الركان عبد:»العلل«س، وقد قال أمحد بن حنبل يف كتابابن عبا
وكان حيىي بن معني ال حيدث . ال امسه عثمان بن قيس واهللا أعلمأيب يقظان عثمان بن عمري ويق

ته روى عن أنس وزيد بن وهب وأيب وائل وعدي فامتنعت صح.عنه، وكان شعبة ال يرضاه
(1).هلذا

إن كان دما أمحر :(قال،عن النيب ،عن ابن عباس،عن مقسم،عبد الكرميحديثـ
.الكفارة من ذلكيف باب ما جاء يف )وإن كان دما أصفر فنصف دينارفدينار

ه تارة يوقف على ابن عباس ال خفاء بضعف هذا احلديث ألن:"تعليقا عليهقال ابن العريب
سول وتارة يسند وتارة يرسل على مقسم عن الرمحان عن وتارة عن عبد احلميد بن عبد الر

ل املرئي أوفرقة يف أنّدينار أو نصف دينار وتارة يروى على التكيروى على الشوتارةالنيب 
أواة جمهولني ومع رهم أو آخرالد(2)".لنيخر غري معد

لبيد عن رافع مود بن حديث حم، علّق ابن العريب علىجاء يف األسفار بالفجرماباب يف ـ
رواه أبو ":هلوقب)ه أعظم لألجرأسفروا بالفجر فإن(:يقولمسعت رسول اهللا : بن خديج قال

.1/201العارضة -)1(
.1/189نفس املصدر -)2(
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وعاصم يف . ابن عجالن رواه عنهوذكر أنّ،تادةد بن إسحاق عن عاصم بن قعيسى عن حمم
الرلذلك مل،وال قائم بالعلمواية غري قويذه الصفةهذا احلديث إذ مداره عليه ويصح (1)".هو

عن ،(2)من طريق الدارقطين، عن املنهال بن اجلراح، عن حبيب بن جنيح أخرج ابن العريبـ
أن ال يأخذ (: اليمنيأمره حني وجهه إىل  رسول اهللا أنّ،(4)عن معاذ ،(3)عبادة بن نسي

، فخذ منها مخسة دراهم، وال تأخذ مما زاد شيئا حىت الورق مائة درهممن الكسر شيئا إذا كانت 
).فخذ منها درمها: ت أربعني درمها تبلغ أربعني درمها، فإذا بلغ

وقد حكم ابن العريب على السند بالردمتروك، : اجلراحأبو العطوف املنهال بن":رك فقال، والت
(5)".يقلب امسه، وعبادة بن نسي مل يلق معاذا، فاحلديث معلول: وى عنهرن إسحاق إذا وكان اب

:الة على الشهيد من أبواب اجلنائزقال ابن العريب يف باب ما جاء يف ترك الصـ
"احلسن وإن كان ...وقد اختل يف آخر عمره،ن أيب زيادا حديث ابن عباس فرواية يزيد بوأم

شعبة قد تكلّم فيه فإنّ-يشري بذلك إىل األحناف -بن عمارة قد روى عن ابن عباس ما زعمتم 
مين يف أن ال أذكر احلسن بن ، يكلِّ-(6)جرير بن حازم-ل انظروا إىل هذا انون يعينورده، وقا

عمارة وهو يروي عن ابن عباس أنيب النعن أنس أنّه صلى على قتلى أحد، والذي صح كان
، كما ذكره أبو (7)، ومل يذكر صالة حدثه أبو داوداحلديث، وذكرل بهقد مر على محزة وقد مثِّ

."(9)،(8)عيسى

.1/223العارضة -)1(
) .1715( 1/456امليزان .حبيب بن جنيب جمهول -)2(
1/395التقريب .ثقة فاضل : قاضي طربية،الكندي أبو عمر الشامي–بضم النون وفتح املهملة اخلفيفة –عبادة بن نسي-)3(
.5/113نظر ذيب التهذيب او
من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه : بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحنمعاد بن جبل-)4(

) .8( 1/19وتذكرة احلفاظ ) 1191(2/255التقريب .ألحكام والقرآناملنتهى يف العلم با
.3/103العارضة -)5(
مات سنة قة لكن حديثه عن قتادة ضعيف وله أوهام إذا حدث من حفظه ث.. جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا األزدي-)6(
.1/392، امليزان الذهيب 1/127التقريب : بعدما اختلط لكن مل حيدث يف حال اختالطه انظر ) هـ170(
) .3136( 3/265كتاب اجلنائز باب يف الشهيد يغسل -)7(
) .  1021(4/96العارضة . أحد وذكر محزة اجلنائز باب ما جاء يف قتلىأبواب -)8(
باختصار.4/253العارضة -)9(
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.من أبواب الزكاة)إن يف املال حق سوى الزكاة(يف باب ما جاء ـ
عيب، عن فاطمة بنت عن الش-وهو ضعيف-ن األعورروى أبو محزة ميمو":قال ابن العريب

! " # $ % (:، مث تال هذه اآليةكاةسوى الزقيف املال حإنّ(:قالرسول اهللا أنّ: قيس

(2).، وإذا كان احلديث ضعيفا، فال تشتغلوا بهاآلية(1))& ' ) (

."(3)يب عيب وال عن النوهذا ضعيف ال يثبت عن الش":وقال يف موضع آخر

.صالة االستسقاء من أبواب الصالةيف باب ما جاء يف ـ
كبر يف (يعين ركعتني وقوله : كهيأة صالة العيديوصلّ)أي ابن عباس(قوله :"قال ابن العريب

4 5 6 (واقرأ يف الثانية بـ،4))r q p o(األوىل سبع تكبريات، وأقرأ 

رضي اهللا -سعن ابن عباأمر تفرد به بعض الرواة،. ،وكرب فيها مخس تكبريات5)()7
يضعف طريقه، وحيتمل أن يكون من متام تفسري الراوي لصفة العيد املة يف سائر الطرق -عنهما

. (6)"فال يكون فيها حجة
.يف باب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم من أبواب الطهارة ـ

اود، عن أُيب بن عمارة، ما أخرجه أبو د: أحاديث نفي التوقيت ضعيفة منها":قال ابن العريب
، نعم: ، قالقلت يا رسول اهللا املسح على اخلفني(:القبلتني، قالوقد كان صلى مع النيب 

جماهيل، منهم ضعفاء وهويف طريق) .نعم، وما شئت: وثالثة، قال: يومني، قلت: يوما، قال: قلت
، ليس إسناده بالقوي: ال أبو داودمحن بن رزين، وحممد بن يزيد، وأيوب بن قطن، وقعبد الر

. (7)"...يف حديثه جمهول ال يصح : وقال البخاري. ، وقال إسناده مضطربورواه حيىي بن معني

.177سورة البقرة آية -)1(
.1/9وأحكام القرآن 163–3/126املصدر السابق-)2(
.نفس املكان-)3(
) .1(سورة األعلى آية -)4(
) .1(سورة الغاشية آية -)5(
.3/34العارضة -)6(
.143-1/142العارضة -)7(
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.يف باب النهي أن يتخذ اخلمر خالـ
؟أتتخذ اخلمر خاليب سئل الن(: دي عن حيي بن عباد قالوذكر عن الس":قال ابن العريب

سد باب اناملروزي عن أيب عيسى صحيح، وقد ويف رواية عن. ث حسنوهو حدي) ال:قال
الصح(1)".فيهيدة بكون الس

ما أسكر (روى أبو عيسى عن عائشة ":قال ابن العريب.ه حراميف باب ما أسكر كثرية فقليلـ
وأبو –بن ميمون –ومهدي)...فاحلسوة منه حرام( ، ويف رواية فملء الكف منه حرامالفرق منه 

صع وستة عشر رطال ليست يف أول ثالثة أه ألنّويف نفس احلديث ما يرد. عثمان ال يعول عليهما
ه فال املشروب بل نقطة أقلّيس بأقلّسكار وال يف آخره، فكيف حيد ا واحلسوة ملء الكف لاإل
ا، فتهافت معناه، وضعف سنده، فسقط يف نفسهحيد."(2)

عن ة اهلمداينسألت مر: (ديذكر حديث الس":ابن العريبقال.يف باب من سورة مرميـ
.. هلم كلمح الربقاهلم فأودون مث يصدرون بأعمرِي: واردها ﴾ فقالوإن منكم إالّ﴿: قوله تعاىل

(3)".دي وهو متروك احلديث متروك يف أصلهوقال حسن، وفيه الس. احلديث

يف حديث أيب يرو":قال ابن العريب، لطهارةيف باب ما جاء يف سؤر الكلب من أبواب اـ
د به عبد الوهاب بن قلنا تفر) يغسل اإلناء من لوغ الكلب ثالثا أو مخسا، أو سبعا(هريرة 
اكالضح،(4)."اش وهو مثلهوهو ضعيف، عن إمساعيل بن عي .

من سورة البقرة قال (5)﴾فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان﴿: عند تفسري قول اهللا تعاىلـ
ا ، وعدطالق األمة طلقتان:(قالالنيب أنّ،داودرمذي وأبوفقد روى الت،فإن قيل:"العريبابن 

ة، والطالق، ه جعل فيه اعتبار العدقلنا يرويه مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف، أال ترى أن.)حيضتان
بالنذاساء مجيعا، وال يقول الس (6)".لف

. 5/294نفس املصدر-)1(
.4/282نفس املصدر-)2(
.6/242نفس املصدر-)3(
.1/136نفس املصدر-)4(
229، اآلية البقرة-)5(
.1/192القرآنأحكام–) 6(
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":يبقال ابن العر، ساءمن سورة الن،(1)﴿وأمهات نسائكم﴾: عند تفسري قول اهللا تعاىلـ
ما رجل نكح امرأة فدخل ا أومل يدخل، فال حيلّأي(:همرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدروى ع

له نكاح أما، فال حيلّها، وأي ا ما رجل نكح امرأة فدخل له نكاح ابنتها، فإن مل يدخل
وقال يف موضع )2(".ة ظاهرة، لكن رواية املثىن بن الصباح تضعفحجوهذا إن صح.)فلينكحها

(3)".حديث ابن هليعة ضعيف":آخر

حديث احلارث ":قال ابن العريب،ل القرآن من أبواب فضائل القرآنضيف باب ما جاء يف فـ
من طريق ، (6)، والدارمي(5)يشري ابن العريب إىل ما رواه الترمذيوهنا )4(".ل عليهال ينبغي أن يعو

: ، قال(10)عن احلارث، (9)عن أيب أخي احلارث األعور، (8)عن أيب املختار الطائي، (7)محزة الزيات
مررت يف املسجد، فإذا الن اس خيوضون يف األحاديث، فدخلت على علي فقلت يا أمري

.الناس قد خاضوا يف األحاديث أال ترى أنّ: املؤمنني
ها ستكون  أال إن(:يقولي مسعت رسول اهللا أما إن: نعم، قال: قلت؟وقد فعلوها: قال

م، وخرب ما بعدكم، فيه نبأ ما كان قبلكتاب اهللاك: قال؟ ما املخرج منها يا رسول اهللا:فتنة فقلت
.وهذا لفظ الترمذي.فذكر احلديث..).وحكم ما بينكم

.23، اآلية سورة النساء-)1(
.1/377أحكام القرآن -)2(
.5/41العارضة -)3(
.11/30نفس املصدر -)4(
) .2906/ ( 5/158السنن .أبواب فضائل القرآن ، باب ما جاء يف فضل القرآن -)5(
.2/435السنن -)6(
وثقه ابن معني : وقال الذهيب1/199التقريب.صدوق زاهد رمبا وهم: مارة املقرئأبو عمحزة بن حبيب الزيات-)7(
.1/254الكاشف .
.3/375والكاشف 2/470التقريب .، قيل امسه سعد، جمهول املختار الطائيأبو -)8(
.4/598وامليزان 3/427والكاشف 2/534التقريب .جمهولابن أخي احلارث األعور-)9(
الكويف أبو زهري صاحب علي كذبه الشعيب يف رأيه ورمي : احلويت–بسكون امليم –احلارث بن عبد اله األعور اهلمداين-)10(

الضعفاء .ليس بالقوي : ، وقال النسائي1/141التقريب . بالرفض ويف حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثني 
.5–1/4جلامع ألحكام القرآن للقرطيب نظر ااو2/92تاريخ ابن معني.  به بأسليس: ، وقال ابن معني 29ص 
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،  (1)من هذا الوجه، إسناده جمهول، ويف احلارث مقالهذا حديث ال نعرفه إالّ : قال الترمذي
(2).حديث منكر: وقال الذهيب

.من أبواب الصالة) ل من الفضل ألوما جاء يف الوقت ا(باب يف ـ
سئل : قالتيب ن بايعت النته أم فروة، وكانت ممالقاسم بن غنام، عن عم":قال ابن العريب

فرواه القاسم : فروة هذاأما حديثأم.)ل وقتهاالصالة ألو: قال؟أي األعمال أفضل(النيب
بن غنام البياضي األنصاري سيء احلفظ ضعيف النند، والقاسم بن قل، وهو مع ذلك منقطع الس

فروة، وهي بنت أيب قحافة أخت أيب بكر الصديق غنام مل يدرك أمقال فيها وقد ...ألبيه
(3)".حةتان متنعان الصعلّ، فهما ضعفوهذا اضطراب كثري، عن ...أا أنصارية وهو غلط:بعضهم

ذكر أبو ":قال ابن العريب،صف من شعبان من أبواب الصياميف باب ما جاء يف ليلة النـ
اج بن أرطأة، عن حيىي بن أيب كثري، عن عروة وطعن فيه البخاري احلج: ى يف ذلك حديثعيس

: من وجهني 
عروة ، فاحلديث مقطوع يف احلجاج مل يسمع من حيىي بن أيب كثري، وال حيىي منأنّ: أحدمها

وليس يف ليلة النصف من شعبان حديث يساوي مساعه، .احلجاج ليس حبجة ، وأيضا فإنّموضعني
ا يف أقطار األرضوقد أولع الن (4)".اس

.يف باب ما جاء يف تعجيل العصر من أبواب الصالةـ
صالا يف حيح أنّبراد فيها، والصفاختلف علماؤنا يف اإل: ا العصرمفأ...":يبقال ابن العر

أول الوقت أفضل، للجماعة والفذ، وحكي عن إبراهيم أنعن يرها، واحتج مبا روه كان يؤخ
ره عنه وما ذك...خري هذه الصالة، يعين صالة العصركان يأمر بتأالنيبأنّرافع بن خديج، 

(5)".وهو مطعون عليه...الواحد بن رافعيرويه عبد 

ائن، وال خائنة، وال جملود ال جتوز شهادة خ(حديث ":قال ابن العريب، يف كتاب الشهاداتـ

.5/158السنن -)1(
.4/571امليزان -)2(
.باختصار283–1/282العارضة :نظرا-)3(
.باختصار3/275نفس املصدر-)4(
.باختصار271-1/270العارضة -)5(
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عن هري، مشقي، عن الزاد الديعن يزيد بن ز–أي الترمذي –نده هذا احلديث أس) ...يف حد
ياد منكر احلديث هري، ويزيد بن زعروة، عن عائشة رضي اهللا عنها وال يعرف من حديث الز

ى اهللا سبحانه وتعاىل تولّشيء له أصل، ألنّيب وليس يف هذا الباب عن الن...ولعله خلَّط فيه
ن ترضون من الشهداء مم﴿، وقال ، فقال ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾تبيانه، وأقام برهانه

﴾"(1)(2) .
من اشترى (:قوله :"ر من كتاب التأويل يف األصولهي عن بيع الغرقال ابن العريب يف النـ

، (4)عمر بن إبراهيم الكرديهذا احلديث يرويه: ناقال علماؤ.(3))ذا رآهشيئا مل يره فهو باخليار إ
(5)".، وأبطلهجه الدارقطين، وقد خرويكذبوهو يضع احلديث، 

.مسافر واملقيم من أبواب الطهارةيف باب املسح على اخلفني للـ
، عن أيب بن عمارة، خرجه أبو داودما أمنها،وقيت ضعيفةأحاديث نفي الت:"قال ابن العريب

: نعم، قلت: ، قالاخلفنيقلت يا رسول اهللا املسح على : ، قالالقبلتنييب ى مع النوقد كان صلّ
) .نعم، وما شئت: ، قالوثالثة: يومني، قلت، قال، يوما

ويف طريقة ضعفاء وجماهيل، منهم عبد الروأيوب بن قطن، د بن يزيدمحن بن رزين، وحمم ،
: وقال البخاري.وقال إسناده مضطرب، ، ورواه حيىي بن معنييبالقوليس إسناده: ال أبو داودوق

. (6)"...ول ال يصحيف حديثه جمه
.من أبواب الزكاة) هب والورقالذّزكاة (يف باب ـ

كاة ملا روي فيها الز: ند أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفةال صدقة يف اخليل ع:"قال ابن العريب
يب عن الن همة اخليل يف كل فرس ديناريف سائ: (قالأن. (

.282سورة البقرة ، اآلية -)1(
. باختصار173–9/169املصدر السابق-)2(
.احلديث أحرجه البيهقي والدارقطين من حديث أيب هريرة-)3(
ضعيف : جمهول، وقال ابن عقدة: كذاب خبيث، ومل يعرفه ابن القطان فقال: عمر بن إبراهيم الكردي، قال الدارقطين-)4(

.ط املعرفة3/323انظر لسان امليزان. يروي املناكري: وقال اخلطيب
.103احملصول ص : لعريبابن ا-)5(
.باختصار143–1/142العارضة -)6(
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املسلم يف ليس على(حيح يف الص، قد ثبت عنه يب ، والنوهو جمهول: يرويه غوركقلنا 
بتغى لنسلها فكانت ها تسام، وتقوا بأنفإن تعلّ) الفطرصدقةعبده، وال يف فرسه صدقة، إالّ

(1)".فاحلمر أيضا تسام، فيلزمكم مثله: كاألنعام قلنا

.ب العلممن أبوايف باب تعظيم الكذب على رسول اهللا ـ
عن يزيد اميونويه الشاحلديث الذي ير: ه قالعن حيىي بن معني أنيوقد رو:"قال ابن العريب

إذا جاءكم احلديث، فاعرضوه على كتاب : (بن ربيعة، عن أيب األشعت عن ثوبان، عن النيب 
.)وهاهللا، فإن وافقه فخذوه، وإذا مل يوافقه فاترك

حديث باطل، وضعه الزنادقة، ويزيد بن ربيعة جمهول، وال يعرف له مساع : قال حيىي بن معني
حيب، عن ثوبان، عن أيب أمساء الريما يروعن ثوبان، إنيأيب األشعث، وأبو األشعث ال يرومن

(2).فبطل من كل وجه

:من األمثلة أيضا من كتابه املسالك و
ليس الوضوء (:ه قال، أنعن النيب يمبا رو–يعين أبو حنيفة –واحتج ":قال ابن العريبـ

ه إذا نام نمضطجعا، ألما الوضوء على من نام إن،ائما أو راكعا أو ساجدا أو جالساعلى من نام ق
هذا حديث ضعيف منكر، يرويه أبو خالد الداالين، عن قتادة، عن . )مضطجعا استرخت مفاصله

(3)".أيب العالية، وهو باطل ومنقطع لضعفه

، ، عن عليوقد روي من حديث عاصم بن ضمرة واحلارث بن األعور":وقال ابن العريبـ
يب عن الن؛لك رواه  ، وكذ)رين دينارا نصف دينارهب من كل عشالذّهاتوا زكاة(:ه قالأن

ة، مل يكن فيه عند أهل العلم باحلديث حجعنه، ولو صحومل يصح–فيما زعموا–أبو حنيفة 
حفظه وكثرة خطئه، حدثة على ترك حديثه لسوء واحلسن بن عمارة متروك احلديث، وأمجع املُ

اظ والذي رواه احلفّ. ن حازم، ورواه ابن وهب عن جرير باقاه عن احلسن بن عمارة عبد الرزرو
(1))".عشرين دينارا من الذهب نصف ديناريف (: قوله

.3/1147القرآنأحكامو2/103نفس املصدر-)1(
.133–10/132نفس املصدر -)2(
. 2/260القرآنأحكامنظر او2/47سالك امل-)3(
.3/102عارضة وال، 4/25سالكامل-)1(
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د بن زائدة، عن سامل، عن ابن عمر، ا احلديث الذي رواه صاحل بن حمموأم":قال ابن العريبـ
يب عن الن؛من غلَّ فاضربوه واحرقوا متاعه:(قاله أن (تفرتركه مدينّ(1)د وهود به صاحل بن حمم

(2).ن حيتج به وال حبديثهلك، وليس ممام

هم اللّ: (قال حني خرج من مكة إىل املدينةهأنيب ا ما روي عن النوأم":قال ابن العريبـ
إنهمك تعلم أنأالبالد إيلَّ، فأخرجوين من أحبسكنفهو حديث ) البالد إليكي يف أحب

موضوع منكر، ال خيتلف يف نكارته وضعفه، وأند بن احلسن ه موضوع، وينسبون وضعه إىل حمم
. ا احتجوا به وجعلوه أصال يف هذا املعىن فهذا مم. ومحلوا عليه فيه وتركوهاملدين، بن زبالة
."ة فيه لضعفهال حج: قلنا

فأسكني : ، ومعناهه ليس على عمومه؛ ألنةه لو كان صحيحا مل تكن فيه حجنفإ":وأيضا
مكّة، بدليل ما تقدم من أنّالبقاع بعد مكّأحبذكرناه، ومبا ص الذية أفضل من املدينة بالن

هذه أحبربيا(:ة إىل أرض اهلند قالأهبط من اجلنملا آدم روى ابن وهب عن مالك أنّ
ئكة يطوفون ة فوجد عندها مال، فسار آدم حىت أتى مكّةبل مكّ: فيها ؟ قالاألرض إليك أن تعبد
فهذه )هنا منذ ألفي سنةا ننتظرك ها، إنمرحبا يا آدم يا أبا البشر: لوا، فقابالبيت ويعبدون اهللا

(3)".حكاية مالك وقوله وخربه عن مكة

من العبد ل ما ينزع اهللاأو :)قال رسول اهللا : وعن أنس أيضا، قال":قال ابن العريبـ
ا محة، فيصري فظّينزع منه الرنا، مثمانة، فيصري خائنا خموممقوتا ممقَّتا، مث ينزع منه اال، فيصرياحلياء

.)، فيصري شيطانا لعيناسالم من عنقهغليظا، وخيلع ربقة اال
يف طريقه خراش وهو جمهول، واحلديث سناد عند أهل احلديث؛ ألنّوهذا احلديث ضعيف اإل

(1)".من هذا الوجهذا اللفظ ال يعرف إالّ

: ، وهو احلكم نفسه الذي قاله عبد الرب يف االستذكار3/204: املنتقىن أمحد اقتبسه املؤلف من احلكم على صاحل ب-)1(
) .2821(3/435: وانظر ذيب الكمال5/235: نصه عند ابن بطال يف شرح البخاري، كما ورد ب14/208

.5/79املسالك -)2(
.172–7/171نفس املصدر-)3(
.7/255املسالك-)1(
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.حكمھاابن العربيالتي فّصلنماذجالدراسة بعض : الثانيالمطلب
إذا تبيابق جمهود ابن العريب يف جانب تفصيل أحكامه على ن لنا من خالل العرض الس

حو التايلاألسانيد، ميكننا اآلن دراسة بعض األمثلة من ذلك على الن:
فيصري ممقوتا ،ل ما ينزع اهللا من العبد احلياءأو:)قال رسول اهللا : حديث أنس قال–1

ا غليظا، وخيلع رِبقة محة، فيصري فظّتا، مث ينزع منه األمانة، فيصري خائنا خمَونا، مث ينزع منه الرممقّ
).الم من عنقه، فيصري شيطانا لعينااإلس

يف طريقه وهذا احلديث ضعيف اإلسناد عند أهل احلديث؛ ألنّ":ق عليه ابن العريب بقولهعلّ
(1)".من هذا الوجهخراش وهو جمهول، واحلديث ذا اللفظ ال يعرف إالّ

هذا إسناد :"سه كالم ابن عبد الرب حيث يقولفصيل الذي ذكره ابن العريب، هو نفهذا الت
من هذا الوجه، والقطعة اليت ذا فظ ال يعرف إالّضعيف، وخراش هذا جمهول، واحلديث ذا اللّ

(2)".ل أهل العلم ا منكرة عندهم موضوعةها ال يشتغاإلسناد كلُّ

: جاءت بطاقته عند النقاد كما يليوبالنسبة خلراش فقد
االحتجاج به وال يكتب حديثه إالّال حيلّ:جمهول، وقال ابن حيان:قال ابن عدي

(4).متروك روى عن جده:زديقال األو. (3)لالعتبار

العريب يف موضعه كم ابن وبناء على هذا ح.
:حديث القلتني -2

عن املاء يف وهو يسألمسعت رسول اهللا : (عمر عن بن عمر قالعبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
الفالة من األرض وما ينوبه من السقال إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبثوابباع والد .(

واية أو موقوف تني مداره على مطعون عليه أو مضطرب يف الروحديث القلّ":قال ابن العريب
،واختلفت رواياته فقيل قلتني أو ثالثا،ادييإفعي رواه عن الوليد بن كثري وهو االشوحسبكه أنّ

أربعون قلّويرواه يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة وروي أربعون غربا ووقف على أيب ة ور

.7/255نفس املصدر-)1(
.26/138االستدراك اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار -)2(
.1/253الضعفاء واملتروكني :ابن اجلوزي-)3(
.2/438ميزان االعتدال -)4(
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قن ص من رواية هذا احلديث حبريعة الذّارقطين أن يتخلّهريرة وعلى عبد اهللا بن عمرو ولقد رام الد
فاغتصا وعلى كثرة طرقه مل خيرجه من شرط الص(1)"حة.

ليد بن كثري حسن افعي حبديث القلّتني، ورواه عن الووقال الش":خروقال أيضا يف موضع آ
به، وهو مطعون فيه، واحلديث ضعيفظن .وقد رام الدح حديث ارقطين على إمامته أن يصح
(2)".، فال تعويل عليهيق فيهاجبريعة الريستطع، واغتصتني فلم القلّ

، (7)واحلاكم، (6)ان، وابن حب(5)ارقطين، والد(4)، والنسائي(3)هذا احلديث أخرجه أبو داودو
، من طرق كثرية، عن أيب أسامة، (11)حاوي، والطّ(10)، وابن اجلارود(9)وابن أيب شيبة، (8)والبيهقي

بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه بن الزبري، عن عبد اهللا د بن جعفر عن الوليد بن كثري، عن حمم.
بن عبد بري، عن عبيد اهللاد بن جعفر بن الزكثري عن حممومن طريق أيب أسامة عن الوليد بن

.حاوي ارمي، وابن خرمية، والطّسائي، والد، أخرجه النبن عمر عن أبيهاهللا 
ارقطين، والبيهقي، عن الوليد بن كثري به بذكر فرواه الد،وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة

.(1)عباد بن صهيب جمروحأنّإالّ؛عبيد اهللا
:فيهد بن جعفر ابن الزبريه قد اختلف على حممتبني، أننومبالحظة اإلسنادين، 

د بن جعفر بفتارة يرويه أبو أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممبري، عن عبد اهللا، عن ن الز
بري، عن عبيد اهللا عن د بن جعفر بن الزثري، عن حمم، عن الوليد بن كأسامةوتارة يرويه أبو، أبيه

.84–1/83العارضة -)1(
.3/1420القرآنأحكام-)2(
. 63السنن -)3(
.52، ويف الصغرى 50السنن الكربى -)4(
.15-1/14السنن -)5(
.1249ابن حبان -)6(
.1/132احلاكم يف املستدرك -)7(
.3/146ويف اخلالفيات . 2/85ويف املعرفة 261–1/260السنن -)8(
.1/133ابن أيب شيبة -)9(
.45املنتقى -)10(
. 1/15شرح معاين اآلثار -)11(
.  6/81اجلرح والتعديل . ب ذهب حديثه عباد بن صهي: جاء يف ترمجته ، قال علي بن املدين -)1(
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سحاق إد بن ، تابعه حممن عبيد اهللا عن أبيهد بن جعفر عوقد توبع الوليد بن كثري عن حمم، أبيه
(1).حدثين حممد بن جعفر به: قال

بري، د بن جعفر بن الزفتارة يرويه عن حمم:هذا احلديث على الوليد بن كثريوقد اختلف يف
د بن عباد بن جعفروتارة يرويه عن حمم .

د بن عباد ال يرويه إالّوحممعن عبد اهللا، عن أبيه، بينما حممبري تارة يرويه د بن جعفر بن الز
.عن عبد اهللا وتارة يرويه عن عبيد اهللا 

ند اختلف أهل العلم يف احلكم على احلديث وهلذا االختالف يف الس.
ومنهم من ، (3)، وابن القيم(2)كإبن عبد الرب: م من حكم عليه باالضطراب يف سندهفمنه

.رجيح كأيب داود يف سننه وأيب حامت يف العلل، وابن منده لتسلك مسلك ا
شيبة د بن العالء وعثمان بن أيب ثنا حممحد: د بن عباد فقالأبو داود طريق حممفرجح 

بري د بن جعفر بن الزثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممحد: واحلسن بن علي وغريهم قالوا
هذا لفظ بن العالء، وقال : قال أبو داود.احلديث بن عمر عن أبيه وساق عن عبد اهللا بن عبد اهللا 

(4).، وهو الصوابد بن عباد بن جعفربن علي عن حممعثمان واحلسن

ورج(5).د بن جعفر بن الزبريح أبو حامت وابن منده رواية حمم

(3)، والبيهقي(2)، واحلاكم(1)ح اجلمع بني هذه الطرق، فقد أخرج الدارقطينومنهم من رج

.من طريق علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي 

، ) 517(، وابن ماجه )67(، والترمذي )64(، أبو داود )12، 2/27(، وأمحد 1/133(ابن أيب شيبة أخرجه- )1(
–1/19(، والدارقطين )16–1/15(والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ،)5590(نده ، وأبو يعلى يف مس)731(والدارمي 

) .261-1/260(ي يف السنن الكربى ، والبهيق) 134–1/133(، واحلاكم يف املستدرك ) 21
.1/335التمهيد -)2(
.1/62ذيب السنن -)3(
) .63(سنن أيب داود -)4(
) .1/106، ونصب الراية )1/96( العلل البن أيب حامت نظرا-)5(
.1/18السنن -)1(
.1/133احلاكم -)2(
.261–1/260البيهقي -)3(
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من طريق بن سعدان، كالمها عن شعيب بن أيوب، (1)ارقطين، والبيهقي أيضاوأخرجه الد
عن أيب أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن عباد، عن عبد اهللا بن عبد اهللا د بن جعفر وحمم

.بن عمر عن أبيه 
واب، ا اختلف على أيب أسامة يف إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصفلم":قال الدارقطين

فنظرنا يف ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أيب أسامة، عن الوليد بن كثري على الوجهني 
مجيعا، عن حممد بن جعفر بن الزبري، مث اتبعه عن حممالقوالن مجيعا عن د بن عباد بن جعفر، فصح

د بن عباد بن بري، وعن حممد بن جعفر بن الزالوليد بن كثري رواه عن حممأنّامة، وصحأيب أس
ث به عن الوليد بن ة حيدة مرفكان أبو أسام. جعفر، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه 

عباد بن د بن ث به عن الوليد بن كثري، عن حممبري، ومرة حيدد بن جعفر بن الز، عن حممكثري
(2)".جعفر

ه على تقدير أن يكون هذا ليس اضطرابا قادحا فيه، فإنواجلواب أنّ":ابن حجروقال احلافظ
د عن الوليد بن كثري، عن حممهواب أنحقيق فالصقة، وعند التاجلميع حمفوظا، انتقال من ثقة إىل ث

عن عبيد اهللا ، بريبن جعفر بن الزد وعن حمم.عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمربن عباد بن جعفر،
(3)".ومن رواه على غري هذا الوجه فقد وهم.بن عبد اهللا بن عمر

ابن القيم ، منهمجماهدا، قد رواه موقوفا على ابن عمرف بعضهم رفع احلديث؛ ألنّوقد ضع
(5).، وابن تيميةيملز، ونقل ذلك عن ا(4)

: فقال بعضهم":كما ذكر ذلك ابن القيم يف قولهه قوم باضطراب املنتواحلديث أيضا أعلَّ
وي إذا بلغ املاء قلّرتني أو ثالثا على الشتني بال شك، وروي إذا بلغ املاء ، وروي إذا بلغ املاء قلّك

(1)".ةأربعني قلّ

.1/260، والبيهقي 1/18نظر أيضا سنن الدارقطين ا-)1(
.1/17سنن الدارقطين -)2(
.1/17تلخيص احلبري -)3(
.1/62نظر ذيب السنن ا-)4(
.21/35جمموع الفتاوي -)5(
.1/62نظر ذيب السنن ا-)1(
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، وابن (2)وابن خزمية ، (1)ابن منده:يح احلديث عدد من أهل العلم منهموقد ذهب إىل تصح
، (9)، وابن حجر (8)، وابن تيمية(7)، والنووي(6)، وابن حزم(5)، واخلطايب(4)حلاكم، وا(3)حبان 

(11).أيضا، وأمحد شاكر(10)والشوكاين

ذه النتائج، يظهر أن ومبقارنة موقف ابن العريبف احلديث بناء على موقفه من الوليد بن ه ضع
.  االضطراب واالختالف يف روايته بكثري، إضافة إلعالله 

ومثل هذا االضطراب يف اإلسناد ":س االختبار ابن عبد الرب حيث قالوقد ذهب إىل نف
ذا احلديثيوجب الت (12)".وقف عن القول

.صحيح على شرط مسلم : ، وقال1/17نظر تلخيص احلبري ا-)1(
) .92(صحيح ابن حزمية -)2(
) .1253–1249(صحيح ابن حبان -)3(
.1/132مستدرك احلاكم -)4(
.1/58معامل السنن -)5(
.1/151احمللى -)6(
.1/162اموع -)7(
.42–21/41جمموع الفتاوي -)8(
.1/408فتح الباري -)9(
.31–1/30نبيل األوطار -)10(
.1/98سنن الترمذي حتقيق شاكر -)11(
.329/ 1التمهيد -)12(
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:الثانيالفصل 
.نقد سند الحدیث من حیث االتصال واالنقطاع 

:ویتضمن

.الحدیث المعنعن : األول المبحث 
:ویشتمل على

.العنعنة وبیان أھمیتھا ومصدرھا في االسنادتعریف : المطلب األول
.حكم الحدیث المعنعن :ثانيالمطلب ال

.موقف ابن العربي من الحدیث المعنعن :ثالثالمطلب ال
.المؤنن في اإلسناد:رابعالمطلب ال

.الحدیث المنقطع : الثاني المبحث
:ویشتمل على

.تعریف المنقطع لغة واصطالحا: المطلب األول
.المنقطع عند ابن العربي :ثانيالمطلب ال

.حكم المنقطع :ثالثالمطلب ال
.وسائل كشف وإثبات المنقطع عند ابن العربي :رابعالمطلب ال

.الحدیث المرسل: الثالث المبحث
:ویشتمل على

.تعریف المرسل لغة واصطالحا: المطلب األول
.صور اإلرسال :ثانيالمطلب ال

:مرسل الصحابي وحجیتھ :ثالثالمطلب ال
.حتجاج بمرسل غیر الصحابي اال:رابعالمطلب ال

.رأي ابن العربي في االحتجاج بالمرسل: خامسالمطلب ال
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.توطئة
ند، ولذلك تضافرت نصوص صال الستا–كما ذكرنا سابقا–ة احلديثصحمن شروط 

النثبت ينبغي لكتبة احلديث أن يكون: القطانقال حيي بن سعيد . يد عليهأكقاد على اشتراطه والت
ثنا، أو حد: يتعاهد ذلك منه يقول، مثّ-حملدث يعين ا–األخذ، ويفهم ما يقال له، ويبصر الرجل 

ن ن هذا ؟ أو ممعم: ث فقلثك رجل حيدذا حدإ: يرسله، فقد قال هشام عن عروةمسعت، أو
فعجبت من : ، قال حيي-دقدونه يف اإلتقان والصيعين –هث عن آخر دونجل حيدالرمسعته ؟ فإنّ

)1(.فطنته

اإلسناد به، فهو سنة، وليس وصحصل احلديث عن رسول اهللا إذا ات:وقال الشافعي
)2(.املنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن املسيب

لذي ليس باحلديث املوصول غري املنقطع، اال جيوز االحتجاج إالّ: هليد بن حيي الذّوقال حمم
)3(.جمروحفيه رجل جمهول، وال رجل 

ال تقوم احلجة إالّال حيتج باملراسيل، و: عة يقوالنمسعت أيب وأبا زر: حامتأيب وقال ابن 
4(.حاح املتصلة، وكذا أقول أناباألسانيد الص(

احملدثون بإثبات االتصال من عدمه، وبدلوا جهود عظيمة يف هتمإوبناء على هذا األساس، 
م وسربدراسة الرواة وحبث مرويان مل يسمع ها ليتبني من مسع مم.

:لمطالب التالية لسنتعرض يف هذا املبحث ،ابن العريب ذه املسائلولبيان اهتمام 
.احلديث املعنعن : األول 
.احلديث املنقطع : الثاين 

.احلديث املرسل : الثالث 

.2/34اجلرح والتعديل -)1(
.6واملراسيل ص 232آداب الشافعي ومناقبه ص -) 2(
.20الكفاية ص -)3(

.7املراسيل ص -) 4(
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.عن ــالحدیث المعن: األول المبحث

.سنادعنة وبیان أھمیتھا ومصدرھا في اإلتعریف العن: المطلب األول
.)1(:التعريف.1

وهي مصدر ...، كالسبحلة والبسملة واحلوقلة)نعن فالن عن فال(مصدر مأخوذ من : العنعنة
وقَلَ، من ، كأخذهم حولَق، وح)عن فالن(، مأخوذ من لفظ )2(عنعن احلديث، أي مصدر جعلي

)3(..سبحان اهللا: ، وسبحل من قول) ال باهللاإال حول وال قوة (قول 

اوي عمن روى عنه بلفظ عن، من غري تصريح واحلديث املعنعن هو احلديث الذي يرويه الر
4(.حديث أو اإلخبار أو السماعوبيان للت(

...)5(واإلسناد املعنعن هو فالن عن فالن عن فالن عن فالن
: األمهية.2

طريقة بهلا مساسا واضحا ومباشرا نّلك ألواية، وذغ يف الرلالة العنعنة ذات أثر بأتعترب مس
حتمرجيح بني األحاديث املتعارضةل الراوي للحديث، السيما عند الت .ما ثون أنّفال خيتلف احملد

مسعت«أو » حدثنا«ماع مثل جاء من احلديث بصيغة صرحية يف الس«على ما كانت م أرجح ويقد
)6(.»أن فالن«أو » عن فالن«صيغته 

:ى أمهية هذه املسألة أيضا من خالل النقاط التالية تتجلّو
،»اتصال السند«من شروط احلديث الصحيح وهو ة العالقة بينها وبني شرط مهمدش-أ

بني التلميذ وشيخه، ماعقاء أو السصل حىت يثبت اللّند املعنعن غري متالسفاإلمام البخاري يرى أنّ
ا اإلمام مسلم فريى أنّوأمالسمن والرباءة ملعاصرةعلى اصل إذا وجد ما يدلّند املعنعن مت

، فتح املغيث 21صالسنن األبني:ابن رشيدو، 160املقدمة بشرح األنباسي و، 83املقدمة شرح العراقي ص نظرا-)1(
.189ص
2 .عن فالن : واصطالحهم، فاصطلحوا بالعنعنة، على قولالفنأي من جعل أهل : مصدر جعلي-)(

.330–1/144توضيح األفكار : الصنعاين-)3(
.1/189فتح املغيث :السخاوي-)4(
.206، واالقتراح ص 83علوم احلديث البن الصالح ص -)5(
.19–17بني ص، والسنن األ288ادي يف الكفاية ص كالم اخلطيب البغد: راجع-) 6(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
388

.على عدم مساع التلميذ من الشيخ ةالتدليس، وما مل ترد أدلة بين
ماع، فقد استخدمت يف أسانيد ماع وعدم السيعة أداء حتتمل السص»عن«: أن لفظة- ب

صلة متكما أنسة، واملرسلة، واملنقطعة صلة كاألسانيد املدلَّها استخدمت يف غري املت.
على ذاا ال تدلّوهي يف حد»عن«ما خيلوا سند يف كتب احلديث من صيغة األداء وقلّ

انقطاع، وال على اتصال يف السروط اليت جتعل األسانيد ند، لذا كان من األمهية مبكان معرفة الش
. من صنف ومجع األحاديث يف تاريخ اإلسالم صلة عند إمامني مها أهمنة متاملعنع

هل يعترب .ند املعنعنثني يف السختالف احملدوتبدوا أمهيتها أيضا من كوا كانت سببا يف ا- ج
.ماع ؟ ة أم البد فيه من ثبوت السباملعاصراكتفاًءامتصال 

حرير جيعل حبثها مع الت،كبريا يف علم احلديثعمليااوقوة اخلالف يف ذلك كان له أثر
والتات دقيق من املهم.

لة من املسائل العملية اليت حيتاج الباحث يف علم احلديث إىل تطبيقها يف أهذه املسإنّ- ح
حكمه على األحاديث اليت يتصدحيحني ى لنقدها خارج الص.

العلماء بالبحث اجلزئي حينا، وحينا وبناء على أمهية هذه املسألة، فقد تناوهلا عدد من 
.باقتضاب

ومن هؤالء الذين تعرضوا هلذه املسألة بنوع من التأن فصيل ثالثة من كبار علماء هذا الش
ني فيهواملختص :

السنن األبني يف احملاكمة بني اإلمامني «: الفهري فقد كتب رسالة مساها)1(دياإلمام ابن رش-
.»عنعنالبخاري ومسلم يف السند امل

ث احلافظ ولد يف مجادى بيت احملدد بن إدريس ابن رشيد أبو عبد اهللا الفهري السد بن عمر بن حممهو حممابن رشيد-)1(
ة فنون وباألخص يف علم احلديث، ورحل يف طلب العلم إىل بالد كثرية وصنف مصنفات هـ برع يف عد657األوىل سنة 
إيضاح «وكتاب »  ترمجان التراجم على أبواب البخاري«،  وكتاب »بالرحلة املشرقية«املسماة » ملء العيبة « عديدة منها 

ه كان على وكان ورعا مقتصدا منقبضا على الناس ذا هيبة ووقار، وذكر عنه أن» املذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب 
. هـ بفاس رمحه اهللا721رم سنة أوهلا، كانت وفاته يف أواخر احملمذهب أهل احلديث يف باب الصفات اإلهلية ميرها وال يت

216ص (وشجرة النور الزكية ) 355ص (فظ والسيوطي، ذيل طبقات احلا) 113- 4/111(نظر ترمجته يف الدرر الكامنة ا
–217. (
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.عن هذه املسألة »جامع التحصيل يف أحكام املراسيل«يف كتابه )1(اإلمام العالئي-
.»شرح علل الترمذي«وكذا صنع احلافظ ابن رجب احلنبلي يف كتابه -

مي اليماين حول هذه محن بن حيي املعلّوباإلضافة إىل ذلك فقد كتب أيضا العالمة عبد الر
، وكذا كتب الشيخ عبد الفتاح أبو »يف تأنيب الكوثري من األباطيلالتنكيل ملا ورد«املسألة يف 

ان املعىن التتمة الثالثة يف بيان مذهب اإلمام مسلم يف احلديث املعنعن بشرطه وبي"اها ة رسالة أمسغد
.هيب لذّإلمام ال»ةظاملوق«أحلقها بتحقيقه على كتاب ضمن تتمات مخس بالنقد والرد يف كالمه

:العنعنة يف اإلسنادمصدر .3
ند صورتنيللعنعنة يف الس:

.اوي نفسه أن تقع من قبل الر: إحدامها
متأخر ي، سواء من هو دونه مباشرة، أم اومن هو دون الرأن تكون من تصرف : الثانية

)2(.عنه

: ذلك ما يليواة لكلّاستعمال الرومن األدلة على
امل يسمع، كان إذا جاء ما مسع ثنا قتادة ما مسع ممحدأعرف إذا كنت : قال شعبة بن احلجاج

مل يسمع يقول قال سعيد بن ذا جاء ماإاحلسن، وثنا مطرف، وثنا سعيد، وثنا أنس، وثنا: قال
)3(.وقال أبو قالبة،جبري

ث ا عن الشيخ دون أن يذكرفيحد... ":عبد الرب عند تعريفه للتدليسقال احلافظ ابن 
ا، فيقول فيهاصاحبه الذي حد ث :يف اإلسناد ال جيوز إالّوهذا. يخعن فالن، يعين ذلك الش

وملخيربه، مل ن معثين، أو مسعت، أخربين أو حد: ث أن يقولأعلم أحدا جييز للمحدالاملعنعن، و

بن عبد اهللا العالئي احلافظ الفقيه على مذهب الشافعي، ولد العالئي هو صالح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي-)1(
طلب العلم ورحل يف سبيل ذلك وله عناية كبرية بعلم احلديث وبالفقه، وقد صنف كتبا كثرية جدا . هـ بدمشق 694سنة 

وقد كانت وفاته » يف أن النهي يقتضي الفساد حتقيق املراد« و » اموع املذهب يف قواعد املذهب « سائرة ومشهورة منها 
وشذرات الذهب ) 47-43ص(احلسيين، يف ذيل تذكرة احلفاظ نظر ترمجته،ا. رمحه اهللا .هـ ببيت املقدس 671سنة 

)6/190.(
.273التنكيل ص: نظرا.املوجود هو الصورة الثانية فقطذهب عبد الرمحان اليماين املعلمي إىل أنّ-)2(
.523-522ل ص ص، احملدث الفا1/35، التمهيد 363الكفاية ص-) 3(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
390

حيدمالك عن«كتبوا أ: ، كما لو قال مالك)فالن عن فالن(ما يقول اكتبوا ثه، ومل يسمع منه، وإن
: ، أو الثوري، أو شعبة يقول»دينارسفيان عن عمرو بن «اكتبوا: نة يقوليأو ابن عي» نافع

)1(".، وهو قد مسعه من رجل وثق به عن الذي محله عنه»سفيان أو شعبة عن األعمش«اكتبوا

.حكم الحدیث المعنعن :ثانيالمطلب ال
، فقد اختلفت أقوال نقطاعاال، وميكن أن حتتمل االتصالليست صرحية يف ) عن(صيغة نّأل

ا األئمة يف احلكم عليها قبوال ورد.
اين منها ثالثة ن القول الثّواملنقول عن املتقدمني يف هذه احلالة قوالن مشهوران، يتضم

:ايلحو التذلك على النن كلّب، نبيمذاه
لالقول األو :أنه ال حيكم حلديث بأنصل إالّه متإذا نصماع أو حصل العلم به فيه على الس

فالن عن فالن، فهو من قبيل املرسل املنقطع حىت : يث بسند فيهمن طريق آخر، وما كان من احلد
ن اتصاله بغريهيتبي.

وهذا املذهب حكاه ابن الصالح، ومل يسمقائله، مث ضعامهرموزي يف فه، ونقله قبله الر
أخرين من الفقهاءبعض املتما لقائله، عنبهِكتابه، م .ال تقتضي »عن«هذا القول أنّةوحج

.صال وغريه ها قد تستعمل يف االتال عرفا، كما أناتصاله، ال لغة و
ه العلماء ومل يلتفتوا إليه، ويكفي يف ضاملذاهب يف هذا الباب، وقد رفشدوهذا القول هو أ

رده أنه لو اشترط ذلك لضاق األمر جدل منا، ومل يتحصة إالّالسنزر اليسري الن.
م اختلفوا هصل، لكنفقون على اعتبار املعنعن من قبيل املتوأصحاب هذا الرأي مت: اينالقول الثّ

:هيو،ها ثالثةموعة من املذاهب أمهّصال إىل جمتق به شرط االيف ما يتحقّ
لاملذهب األو :وإن كان حمسوبا مذهب يخه، وهواوي وشوقد اشترط طول الصحبة بني الر

على التد يف هذه املسألة، إالّشدأن؛من سابقهه أحقألنه مل يشترط التيف كل ماعصريح بالس
با ماع غالن السهذا بال ريب يتضميخ، ولكناملالزمة للشحبة الطويلة وديث، بل اكتفى بالصح

؛ث أو أكثرهجلملة ما عند احملدنة الدائمة قريحبة الطويلة واملالزمإذ الصصال العنعنة، ة على ات

.1/27التمهيد -)1(
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أن يكون إوالبدوهذا املذهب حكاه ابن الصالح عن أيب . دليسضافة لذلك ساملا من وصمة الت
معاين مسنِمظفر السدخرسان ومثها حد.
ة هذا املذهب هوحجي نفسها حجأإالّ؛ابقة املذهب السه خفّنماع ف يف اشتراط الس

، من إيراد اإلسناد، وإرادة صالتاللرود القرائن املفهمة ولور ذلك، حديث لتعذُّتنصيصا يف كلّ
فالن عن فالن: عن بعض عند قوهلمبعضهم ،فعالر،حبة واملالزمةمع طول الص .ا وهذا املذهب مم

)1(.ثني يف كتبهم على خالف هذا متاماعمل احملدنّشدد يف هذا الباب، ألالعلماء بالتوصمه 

اوي املعنعن ماع ولو يف حديث واحد، أو ثبوت لقاء الروهو اشتراط الس: ايناملذهب الثّ
لشيخه ولو مرة واحدة من عمرمها، فصاعدا، وما مل يعرف فيه ذلك من الرة اوة فال تقوم احلج

.حبديثه 
ديث أي هو املنسوب لإلمام البخاري وشيخه علي بن املديين، وكثريا من أئمة احلوهذا الر

مجاع على أن، بل نقل بعضهم االقدميا وحديثا، حىت يكاد يكون ذلك إمجاعا بني أهل هذا الش
كما ذكر ابن الصالح، وهو مذهب افعي، وإليه ذهب أئمة احلديث ذلك، وهو مقتضى كالم الش

ة ملرويا من األحاديث اكثريمام البيهقي، وكتابه السنن الكربى خري تطبيق هلذه املسألة، فقد رداإل
.ن كان معاصرا له إواوي وشيخهقاء بني الرة عدم حصول اللّعلّببالعنعنة 

ن لت أقاويل أهل احلديث، ونظرت يف كتب مي تأمأن–قك اهللاعلم وفّا":قال ابن عبد الرب
شرط الصم قل عنهم، ومنحيح يف النمجعوا على قبول اإلسناد املعنعن، ال أمل يشترطه، فوجد
:يف ذلك، إذا مجع شروطا ثالثةنهمخالف بي

عضهم بعضا جمالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من بني يف أحواهلم، ولقاء ثعدالة احملد
)2(".التدليس

ه ال يشترط يف نأمته حيث أثبت يف مقد–رمحه اهللا–وهو رأي اإلمام مسلم: املذهب الثالث
سواء علمنا ،المة من التدليسمع الس،فقطاملعاصرة إلسناد املعنعن إالّصال يف اباالتاحلكم 

فمل يثبت خالذاإإالّ؛قاء أو مل نعلمهنعلمه، علمنا اللّماع أو مل السأعلم ذلك، كأن يه مل ن

–السعي احلثيث إىل شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري، مكتبة اجليل اجلديد : عبد العزيز بن الصغري الدخان-)1(
.210م ، ص 2001/هـ1421–2ط –صنعاء 
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يسمع منه، أو مل يلقه، أو كانت سه ال تقتضي ذلك ن .
أع على خمالفيه إىل درجة وقد انتصر مسلم لذلك، وشنلذلك خارج عن ه اعترب املخالف ن

.اإلمجاع 
ظر إىل هذه األقوال، وما جرى عليه عمل وبالنأ،ثني نعلم يقينااحملده ليس يف املسالة، إالّن

ا عدا ذلك فمطروح ال عربة به قوالن مشهوران، الثاين والثالث، أم .
على شرط هم وأئمة احلديث والفقه الذين ذهبوا هذين املذهبني يف حكم العنعنة، اتفقوا كلّ

هم اتفقوا على شرط لكن–كما بينا–قاء بني املعنعن وشيخهثبوت اللّواختلفوا يف آخر، اختلفوا يف
.براءة املعنعن من التدليس 

)1(".سا، إذا مل يكن مدلِّ) فالن عن فالن(قبل يف احلديث او":يقول الشافعي

قل، بإمجاع أئمة أهل النصلةليس فيها تدليس، وهي متاملعنعنة األحاديث ":احلاكمويقول
على تورا عن أنواع الت2(".دليسع روا(

ثنا فالن حد: قول احملدثاحلديث جممعون على أنّوأهل العلم ب":ويقول اخلطيب البغدادي
عن فالن، صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره، يعرف أنث عنه ه قد أدرك الذي حد

)3(".سث ممن يدلِّاحملدولقيه ومسع منه، ومل يكن هذا

.المؤنن في اإلسناد:رابعالمطلب ال
اويهو قول الر :4(.، وحنوهفالنا قال كذا، أو ذكر كذان أنّثنا فالحد(

حديث أيضا ليست صرحية يف التوهي» عن«كما أن صيغة املعنعن » أنّ«وصيغة املؤنن هي 
.نقطاع أيضاتصال، وحتتمل االواال

ل هي مبعىن ه» أنّ«ثون يف معىن احملدلة متفرعة عن سابقتها، فقد اختلفهذه املسأنّوأل

.117–116صلتحصيل جامع ا-)1(
.34معرفة علوم احلديث ص -)2(
.291الكفاية ص -)3(
.1/285الغاية :السخاوي-)4(
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نقطاع ها حممولة على االوي وشيخه، أو أناالقي بني الرصال إذا ثبت التتحممولة على اال» عن«
.؟)1(أمر واحد أم مفترق» عن«و» أنّ«تصال ؟ وهل حىت تثبت صحة اال

ق بينهما اإلمام أمحد، وهو ما أوضحه ابن هما سواء، وفرأنمام مالك إىل ذهب اإللقد 
أنهما عن أمحدوسواء) أن فالنا(و) عن فالن(أنه كان يرى وروينا عن مالك":الصالح يف قوله 

)2(.ليسا سواء

":مام ابن عبد الرب أن رأي مالك هو رأي مجهور أهل العلم ومال إليه فقالوقد اعترب اإل
قاء ما هو باللّاالعتبار ليس باحلروف، وإننّأسواء، و» أنّ«و» عن«ومجهور أهل العلم على أن 

السة والسبعض صحيحا، كان حديث بعضهم ماع واملشاهدة، فإذا كان مساع بعضهم منوا
عن بعض أبدلا بأي3(".ة االنقطاعتبني فيه علّتصال، حىت فظ ورد حمموال على االت(

فرقة يف هذه املسألة ليس على إطالقه، وحيتاج إىل سوية أو التالقول بالتأنّهنا إلشارة وجتدر ا
مالك وأمحد–منهماليس كالم كلّ":بن حجر بقولهاه عليه احلافظ  حتقيق وتدقيق، وهو ما نب–

على إطالقه، وذلك يتبيسؤال كل منهما عن ذلك ن من نص.
أمالراويه سئل عن قول ا مالك فإن:»فقال »أنّ فالنا قال كذا«و»ه قال كذا عن فالن أن ،

.وهذا واضح .مها سواء
أمالنيب تن عائشة، وعن عروة أنّ عائشة سألعن عروة ع: رجال قالإنّ: ه قيل لها أمحد، فإن
؟ ليسا سواء !كيف يكونان سواء: هل مها سواء ؟ فقال.

)4(".مالك وأمحدمراد ظهر الفرق بني يوعند التأمل

»عن«تفريق أمحد ويعقوب بني ن أنّده احلافظ العراقي حيث بيذلك هو ما أكّكما أنّ
، ولكن »أن«صيغة ل»أنّ «و»عن«ومل يفرق أمحد ويعقوب بني ":فقال. ما هو ملعىن آخرإن»أنّ«و

ابن احلنفية مل يسند حكاية ما جعله مرسال، من حيث أنّيعقوب إنوهو أنّ: ملعىن آخر أذكره
عمارا قالأنّ: قال ابن احلنفيةفلوة إىل عمار، وإالّالقص :كان حمم ،حلنفية هو احلاكي د بن امر

.201–1/197أسباب اختالف احملدثني :األحدبو، 1/26التمهيد -)1(
.62علوم احلديث ص -)2(
.1/26التمهيد -)3(
.228النكت ص -)4(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
394

؛ة مل يذكرهالقصألنيب ه مل يدرك مرور عمار بالن نقله لذلك مرسال، وهذا أمر واضح، فكان.
عمار، مر به النيب ، أو أنّيب عمار مر بالنأنّ: وال فرق بني أن يقول ابن احلنفية

ارا قال مررت فإنّعمار قال مررت، أو أنّعن عم: فاق خبالف ما إذا قالتمرسل باالفكالمها
ما أسندتا إىل عمارهاتني العبارتني متصلتان  لكو،ف عن أمحد بن حنبل وكذلك  ما حكاه املصن
ويوضح ذلك حكاية كالم أمحد، وقد رواه . على هذا النحوفهو »أن«و »عن«من تفريقه بني 

ل مل يسند ذلك إىل عائشة، األوفظلّعروة يف الألنّ؛ق بني اللفظنيما فروإن...الكفايةاخلطيب يف 
ه صال ألنقلت يا رسول اهللا، لكان ذلك مت: عائشة قالتإنّ:فلو قال عروةة، وإالّأدرك القصال و

فما فعله أمحد . صالفظ الثاين، فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متلّا الوأم.أسند ذلك إليها
وليس يف ذلك خالف بني ويعقوب بن شيبة صواب سواء، ليس خمالفا لقول مالك ولقول غريه، 

)1(.أهل النقل

ومن خالل هذا التوضيح الدقيق للحافظ العراقي يف التوضوح ن لنا بفريق بني احلالتني، يتبي
ذلك على وجهني أو قسمني وأنّ» أنّ«واة لصيغة طريقة استعمال الر:

لاألو :أنّ«اوي صيغة أن يستعمل الر «ة مباشرة لشيخه وجيعله هو مسندا احلكاية أو القص
.صاحبها وراويها 

ه هو صاحبهاواية لنفسه، وحيكيها على أن، مسندا الر)أن(اوي صيغة أن يستعمل الر: اينالثّ
.وشاهدها 

، فهما سواء يف )عن(أو صيغة ) أنّ(ففي القسم األول، ال فرق بني استعماله لصيغة 
فَا يف القسم الثاين، فَاالستعمال، أمفلو )عن(استعماله لصيغة و)أنّ(ق بني استعماله لصيغة ر ،

لكان إسنادها ، )أن(ة لشيخه، ولو استعمل صيغة القصواية ولكان إسناد الر) عن(صيغة استعمل
لنفسه، وهنا خيتلف أيضا احلكم، فإن أدرك تلك القصصال، وإن مل ة اليت حكاها، لكان احلديث مت

.يدركها لكان مرسال 
)2(.ده احلافظ ابن رجب يف شرح العللوهو تقسيم أك

.  86–85التقيد واإليضاح ص -)1(
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االعتبار بينهما مداره علىوأنّ) عن(و ) أن(سوية بني وإذا كان رأي مجهور العلماء على الت
.قاء واملمارسة واملشاهدة، فما هو رأي ابن العريب ؟ اللّ

يبدو من عبارته أننع(و) أنّ(ق بني ه يفر (ره أن تستعمل ظبينهما، فيمكن يف نوال يسوي
استعماهلا عند ماع، وال يصحعند ثبوت السإالّ) عن(ماع، بينما ال تستعمل مع عدم الس) أنّ(

.عدم ثبوته
سعيد بن املسيب عن صفوان بن أمية (هذا املعىن عند تعليقه على حديث ريب ابن العد وقد أكّ

ه ألحب، فما زال يعطيين حىت أنه ألبغض اخللق إيلّنإيوم حنني وأعطاين رسول اهللا :قال
سعيدا مل يسمع ألنّ؛صفوان بن أميةبن املسيب أنّسعيد حيح من هذا عن الص":فقال). لق إيلّاخل

من صفوان شيئا، وإنفيحمل سائر . ن إذا مسع شيئا ولو حديثا واحدااوي فالن عن فالما يقول الر
ث نه شيئا فال سبيل إىل أن حيدا إذا مل يسمع مأمفالعنعنة لىاديث اليت مسعها من واسطة عنه عاألح

)1(".عنه ال بعنعنة وال بغريها

ر بن عبد العزيز أخرعمأنّ(كما ذكر ذلك أيضا يف سياق شرحه حلديث مالك بن شهاب 
)2(.احلديث)....الصالة يوما

لقوله ،نقطاععلى االمساقه يف رواية مالك يدلّهكذا رواه مالك فيما بلغين، وظاهر":فقال
أي –الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري، ومل يذكر فيه مساعا عمر بن عبد العزيز أخرأنّ: 

عند مجاعة »أنّ«من ابن أيب مسعود وهذه اللفظة أعين عاال مساال من عروة و–مساع ابن شهاب
ثني حممولة على االنقطاع حىتاحملديتبييف هذا املوضع حممولة على )أنّ(و...قاءماع واللّن الس
3(".االنقطاعبنيصال حىت يتاالت(

موقف ابن العريب يف هذه املسألة خمالف ملا عليه مجهور ة يتضح لنا أنّوبناء على هذه األدلّ
.وأمحد وغريمها )4(رأيه من رأي الربدجييالعلماء، وأنّ

.171- 3/170العارضة -) 1(
.دار إحياء التراث العريب.1/3، كتاب وقوت الصالة، باب وقوت الصالةاملوطأ: مالك–)2(
.362–1/361املسالك -)3(
انظر تاريخ بغداد ): هـ301(أحد حفاظ احلديث، نزيل بغداد تويف سنة هو أبو بكر أمحد بن هارون: الربدجيي-)4(

.124–14/122، والسري 2/746، تذكرة احلفاظ 195–5/194
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.الحدیث المنقطع : الثاني المبحث

.تعریف المنقطع لغة واصطالحا: المطلب األول
: )1(:لغة.1

.قطعت الشيء قطعا، وقطعت الشيء فانقطع: اسم فاعل، من فعل انقطع، فنقول
ة، وقطعه إذا أبانه من بعضه إذا بانت بقطع أو علّ: طع هو الفصل ومنه قطعت اليد تقطعوالق
. واصل ومنه رحم قطعاء إذا مل توصلالتقاطع ضدوالت.فانفصل 

إذا عجز عن سفره من نفقة ،فهو منقطع به: وانقطع بهويقال قطع بفالن، فهم مقطوع به،
.معه ركحذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر ال يقدر على أن يت

فرق ومنه قوله تعاىلويطلق املنقطع أيضا ويراد به الت:)« ª © ¨((2) .
.مبعىن تقسموه أو تفرقوا فيه : هم ينوتقطعوا أمرهم ب

ومنه ما جاء يف يف غريها،ومثلما يستعمل االنقطاع يف األجسام واملاديات يستعمل أيضا 
. )W V()4(وقوله تعاىل.)3()21 3 4 5 6(قوله تعاىليف القرآن 

املنقطع اسم فاعل من االنقطاع وهو اجلامع بني تلك املعاين أنّن أنّتبينومن خالل ما سبق 
صال نقيض االت.

–2/508نري ، املصباح امل8/276) : قطع(، لسان العرب 1267–3/1266) : قطع: (الصحاح:نظر اجلوهريا-)1(
موس القا:الفريوز آباديو.5/101، معجم مقاييس اللغة 22/24تاج العروس حتقيق مصطفى حجازي :الزبيديو. 509
.3/69) قطع(احمليط 

.53: سورة املؤمنون، من اآلية-)2(
.31: سورة يوسف، من اآلية-)3(
.22: سورة حممد، من اآلية-) 4(
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.يف االصطالح.2
ثون يف تعريفه اختالاختلف احملدنوعا من أنواع هفا واسعا، وذلك الختالفهم يف عد

هلذه األنواع اليت تندرج فيه وتتفرع ه أصالق وغريمها، أو يف عداألحاديث املنقطعة كاملرسل واملعلَّ
: ز يف هذه املسألة بني مذهبنيمنيوميكن أن.عنه

لاملذهب األو :ف أصحابه ويعركلّ: هاملنقطع بأنما ال يتوجه كان صل إسناده على أي
)1(.أو إىل غريهيب سواًء كان يضاف إىل النانقطاعه

وبناًء على هذا ال يتقيد السقط يف السند بعدد معينة بل يصدق املنقطع على ن وال جبهة معي
حديث حصل االنقطاع يف سندهأي،وعلى هذا األساس يدخل . آخرهله أو وسطه أو سواًء يف أو

ه يستعمل أكثر ما هم نبهوا على أنأنإالّ؛ا االنقطاعايث اليت شيف املنقطع مجيع أنواع األحاد
.ل وإن كان املرسل نوعا من أنواعهيستعمل فيما سوى املرس

ما ال يتصل سواء كان املنقطع عندي كلّ":ريف اختاره ابن عبد الرب حيث قالوهذا التع
)2(".أو إىل غريه يب عزى إىل الني

أيضاوهو)3(،ه األقربوصفه ابن الصالح بأنقد ثني، وطوائف من الفقهاء احملدمذهبووه
وويرأي الن،4(.خاويوالس(

صل، ويكون شامال جلميع صور االنقطاع يف املنقطع يطلق على غري املتأنّ: يف هذاواخلالصة 
5(.ندالس(

غوي ؛ بل يكون مرادفا للمعىن اللّبنوع خاصاملنقطع ال خيتصأنّهذا االيف واملالحظ 
.ثني لهاستعمال احملده يقلّنأإالّ؛ن كان مستعمال بني الفقهاء األصولينيإوهذا ولالنقطاع،

وهو املشهور الذي عليه اجلمهور، ويستعمل أصحابه املنقطع يف نوع خاص :املذهب الثاين.
.من االنقطاع 

.27املقدمة ص -)1(
.1/21التمهيد -)2(
.27ص املصدر السابق–)3(
.1/158فتح املغيث -)4(
.66اخلالصة ص :الطييب–)5(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
399

هويعرفونه بأن :حايب، يف موضع واحد، أو احلديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الص
ل اقط يف أويكون السالَّأو،منها على واحداقط يف كلّيد السمواضع متعددة؛ حبيث ال يز

)1(.السند

ذا التوعريف يكون املنقطع مباينا لسائر أنواع السند، حيث قُقط يف السيقط مبا كان د الس
ند أي يف وسطه، فيف أثناء السيخرج به ما سقط راو يف أوأو راو يف آخره، كما قيد ،ندل الس

إذا مل يكن يف قط أن يتعدد السوال يهم،براو واحد يف املوضع الواحدندالساقط من السعدد
)2(.ع أو موضعني أو أكثر وهكذان أن يقال له حينئذ منقطع يف موضميكو. موضع واحد

)3(.وهذا الرأي هو مذهب احلافظ العراقي وتلميذه ابن حجر

رج عليه هذين املذهبني مها أشهر األقوال يف تعريف املنقطع، ومها ما دوجتدر اإلشارة أنّ
.كار أو استغراب الكثري من أهل العلم دون إن

من نقد العلماء وانتقادهم ختل،ملة آراءوباملقابل لذلك وردت يف تعريف املنقطع عد
:وهي،واستغرام

ابعي راو منه اإلسناد الذي فيه قبل الوصول إىل الت،املنقطعحيث ذكر أنّ: رأي احلاكم-1
امل يسمع من الذي فوقه، والسقط بينهما غري مذكور، ال مال ا ونعيهما، ومنه اإلسناد الذي بم

)4(.اته بلفظ مبهمروبعض ذكر فيه 

هذا املصطلح مبا صل؛ حيث خيتصيكون املنقطع نوعا خاصا من غري املتوعلى هذا التعريف
،كرجل أو شيخ، أو ابن فالن أو غري ذلك:اته بلفظ مبهمواحد، أو ذكر رواوٍسقط من سنده ر
آخر اإلسناد قط يف على أن يكون الس.

وأخذ على احلاكم ومن تبعه كابن الصالح والنووي، تعبريهم مبا قبل الته ابعي؛ إذ يقتضي أن
لو سقط التابعي من السند ال يسمحيح خالفهى احلديث منقطعا، والص،عبري مبا وكان األوىل الت

.367، ومنهج النقد ص 1/277فتح املغيث -)1(
.1/158فتح الباقي :واألنصاري1/156نفس املصدر-) 2(
.1/208، وتدريب الراوي 37صنزهة النظر -)3(
.27مقدمة ابن الصالح ص -)4(
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1(.حايبسقط منه قبل الص(

ابعي، هم فيه التبأل للمنقطع مبا قد مثّ–محه اهللار-احلاكمخاوي عن هذا بأنّأجاب السوقد 
وهذا يفيد أنابعي لكان منقطعا عنده من باب أوىله لو سقط الت .ه مل فمجموع كالمه يفيد أن

2(.اقط قبل التابعي، بل جعله نوعا منهحيصر املنقطع يف الس(

واملالحظ على احلاكم يف تعريفه هذا أنه عدندمن املنقطع السن راوٍالذي تضموهذه ،بهمم
.مسألة اختلف فيها أهل العلم 

ون وأكثر العلماء يسم، )3(ان وابن مجاعةوابن القطّيفبعضهم وافق احلاكم على ذلك كميانش
4(.صال فيه جمهولذلك مت(

صفه قد و. حيث يعترب املسند املشتمل على إجازة من املنقطع: رأي أيب العباس القرطيب-2
بخاوي الس5(.ه رأي فيه مبالغة واضحةأن(

ابعي فمن دونه قوال له أو ضيف إىل الته ما أُف املنقطع بأنعروي: رأي أيب بكر الربدجيي-3
)7(.ثنيذلك هو شأن املقطوع عند احملدنّأل؛وويفه النعده ابن الصالح، وضعوقد استب.)6(فعال

استعمال املقطوع، واملنقطع مبعىن واحد كان جاريا قبل استقرار االصطالح؛ فقد ويظهر أنّ
نقل عن اإلمام الشوهو عكس استعمال الربدجيي)8(صل باملقطوعافعي والطرباين تسمية املت.

قال رسول اهللا : جل بدون إسنادع يطلق على قول الراملنقطإنّ: )9(قول إلكيا اهلراسي-4
 . هذا ال يعرف عن أحد من: ه ابن الصالح بقولهبتعقّوهذاثني، وال عن احملدا هو مغريهم وإن

.1/208، وتدريب الراوي 1/158التبصرة :العراقي–)1(
.1/159فتح املغيث -)2(
.49املنهل ص:وابن مجاعة.158والوهم واإليهام .12ما ال يسع احملدث جهله ص : نظرا-)3(
.1/155، والتبصرة 568النكت ص -)4(
.1/276فتح املغيث -)5(
.21للخطيب، الكفاية ص : نظرا-)6(
.218والنكت ص 27، التقريب 53، علوم احلديث 1/278فتح الغيث -)7(
.1/124والتبصرة 23املقدمة -)8(
للغة األعجمية هـ، وإلكيا يف ا504، عماد الدين، الشافعي، ت هو علي بن حممد بن علي أبو احلسن، إلكيا اهلراسي- )9(

.7/231ي، طبقات الشافعية للسبك3/286يان وفيات األع: نظراهو الكبري القدر، 
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)2(-)1(.من كيسه

.1/573النكت–)1(
قلبه كما يقتىن املال الكيس من األوعية وعاء معروف يكون للدراهم والدنانري ولعل املراد هنا مما عنده من العلم املقتىن يف - ) 2(

.6/202: كيس –لسان العرب : نظراس، يف الكي
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.حكم المنقطع :ثالثالمطلب ال
احلديث املنقطع ضعيفثون أنّأمجع احملد،إالّ؛ة منفرداال تقوم به احلجإن تبيصاله من ن ات

)1(.عارضه ما هو أقوى منهأن يده دون واهد ما يعضملتابعات والشوجه آخر، أو جاء من ا

:حو التايل ا بالنسبة البن العريب، فحكم املنقطع عنده، ميكن تفصيله على النمأ
ه من نأصل له، وحينئذ يعترب مطروحا ألأن يكون االنقطاع يف احلديث بسبب كونه ال-أ

.كما ذكرناقبيل املوضوع 
:ومن ذلك.حةمن طريق آخر ثابت، فيحكم له بالصصال املنقطع أن يثبت ات-ب

 -ها سألت رسول اهللا تعليقه على حديث عائشة، أن عن اآلية) % $ # " !

هذا احلديث كما ذكر أبو عيسى مقطوع من طريق موصول من آخر، ":قال ابن العريب.)2()&
3(".ه صحيح واهللا أعلمولكن(

منا رسول اهللا علّ:عن عبد اهللا بن مسعود قال،عن أيب األحوص،ويف حديث أيب إسحاق-
شهد الت4(.احلديث...الة والتشهد يف احلاجةيف الص(

)5(".ه صحيحعمن انقطع له، فإنياحلديث وإن كان رواه من وصله ورو":قال ابن العريب

إليه إذا مرض العبد بعث اهللا (:قالرسول اهللا عن عطاء أنّ،عن زيد،ويف حديث مالك-
)6(.احلديث)...ملكني

وكان سنده عباد بن كثريواحلديث صحيح منقطع وأ":ابن العريب عن ابن عبد الرب قولهنقل 
)7(".رجال فاضال

خيرج أحد ال (:قالرسول اهللا ق ابن العريب على حديث هشام بن عروة عن أبيه أنّوعلّ-

.54–53–34انظر علوم احلديث ص -)1(
.60سورة املؤمنون، من اآلية -)2(
.12/39العارضة -)3(
.1107الترمذي، باب ما جاء يف خطبة النكاح رقم -)4(
.5/20املصدر السابق-)5(
.1593رقم2/898باب النهي عن القول بالقدراملوطأ : مالك-) 6(
. 7/442املسالك -)7(
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هذا احلديث مقطوع وقد وصله معن بن ":بقوله)أبدهلا اهللا خريا منه، إالّاملدينة رغبة عنهامن 
)1(".عيسى، عن مالك يف املوطأ عن عائشة وقد روي مسندا من حديث أيب هريرة وجابر

قطين ارومن ذلك حديث الدفيحكم بضعفه، أن ال يكون للمنقطع وجه ثابت يقويه، -ج
فليبدأ باليت صالة فذكرها وهو يف صالة مكتوبة إذا نسي أحدكم(:قالالنيب عن ابن عباس أنّ

.)ى اليت نسيهو فيها فإذا فرغ منها صلّ
أما حديث ابن عباس فضعيف مقطوع يرويه بقية عن عمر ابن ":عليه ابن العريب بقولهعلق 

)2(".مكحول عن ابن عباس

ولكن منقطع ...":تصال لثقته وجاللته وحتريه، فقالم ابن العريب ملنقطع احلسن باالكَح-د
)3(".هما صح نقله وممن يقبل خربقبل إالّه ال ينأو،احلسن كمتصله جلاللته وثقته

فات من الثقة صف بتلك الصه، إذا اتقة وال يردابن العريب يقبل منقطع الثّومعىن هذا أنّ
حريوالت.

.صل، ومن ذلكابن العريب اخلرب املنقطع ويستأنس به إذا كان معناه ثابت متال يرد-هـ
ا أم...:"فقال) إذا نشأت حبرية مث تشامت فتلك عني غديقة(علق ابن العريب على حديث - 

ند، صحيح املعىن، أذن به النيب احلديث فمقطوع الس4(".يف االستدالل بالعوائد(

أن أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل إذا جاء:(ويف حديث أيب قتادة قال رسول اهللا -
)5().جيلس

جل إذا توضأ الرنّصل املعىن أله متنإند فمنقطع السن كانإحديث فاطمة و":قال ابن العريب
)6(".نوبذالسيئات وغفران الظيما حلطِّصلى كان سببا عدخل ووقصد املسجد و

مسع امرأة تصلي من رسول اهللا ه بلغه أنّنأ(؛ ديث مالك عن إمساعيل بن أيب حكيمح-

.7/177املسالك -)1(
.1/293العارضة-)2(
.12/182نفس املصدر -)3(
.2/175العواصم -)4(
.316الترمذي، باب ما جاء إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني رقم -)5(
.2/112العارضة -)6(
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حىت، ال تنام الليل، فكره ذلك رسول اهللا تاحلوالء بنت توي: ؟ فقيل لهمن هذه : الليل فقال
)1().به طاقةموا من العمل مالكفلكأوا حىت متلّاهللا ال ميلّإنّ: عرفت الكراهية يف وجهه، مث قال

واة للموطأ يف ذلك من رواية الرند، ومل خيتلف هذا حديث منقطع الس":بن العريباقال 
صل معىن ولفظا عن النيب إمساعيل بن أيب حكيم لذلك، وقد يت2(".من طرق(

.الحدیث المرسل : الثالثالمبحث 

.تعریف المرسل لغة واصطالحا: المطلب األول
)3(:لغة.1

)4(.ومجعه مراسيل ومراسلرسلاسم مفعول، فعله أُ: املرسل

،على االنبعاث واالبتداءنقاس يدلّرد مأصل واحد مطّ: نياء والسالر":قال ابن فارس
)5(".رباعي من رسل واملرسل اسم املفعول منه أرسلت فالنا يف رسالة فهو مرسل ورسول:وأُرسل

ق االصطالحي اإلطالقتصر هنا على ذكر ما يتناسب ونة معان، ة عدغوهلذه الكلمة يف اللّ
:هلذه الكلمة، فمنها

فتقول أرسل الشيء إذا أطلقه وأمهله ومنه أرسل الطائر مبعىن أطلقه : ق وعدم املنعاإلطال-
.رسل الكالم إذا أطلقه من غري قيدوخاله، وأ

.)Z Y X W V U T()6 ] \(:هذا املعىن ورد قول اهللا تعاىلويف
جاءت إذا : رساالأأرسال، فيقال جاءت اإلبل وهو القطيع من كل شيء، واجلمع: الرسل-

م ا يوردها احلوض رسال بعد رسل، القيفإنّ–ء وهي كثريةرسل بعد رسل، واإلبل إذا وردت املا

.258رقم1/118، باب ما جاء يف صالة الليلاملوطأ: مالك-)1(
.2/486املسالك -)2(
املصباح :الفيوميو. 12/394ذيب اللغة :اجلوهريو. 189املغرب ص و، 11/284): أرسل: (لسان العربانظر- )3(

.1/238فتح املغيث و.195املفردات ص : الراغب. 24-1/23جامع التحصيل و.1/226
.1/152، 1993/هـ1414. 1ة طفتح الغيث، دار الكتب العلمي: السخاوينظرا-)4(
.2/392مقاييس اللغة -)5(
.83: سورة مرمي، من اآلية-)6(
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.وال يوردها مجلة فتزدحم على احلوض وال تروى 
-مرسال وتطلق على النري، ويقال إبل مراسيل مبعىن منبعثة انبعاثا اقة إذا كانت سهلة الس
.سهال

.ثهقة به فيما حيدة إىل اإلنسان والثّمبعىن الطمأنين: االسترسال-
غوية يف ضوء املعاين اللّ–احلديث الذي حصل انقطاع يف سندهوإطالق وصف املرسل على

ه أطلق واة، فكأناوي عندما حذف بعض الرالرأنّ: وجهه كما ذكر العالئي هو–ملذكورةا
روف، مث إنّده براو معاإلسناد، ومل يقيأنّ: ند يعينإسقاط بعض السقط مل يلق املذكور قبل الس

املذكور بعده، فأدى اإلرسال إىل التفرقة بينهما، وبقي السند متفرقا غري متاوي صل، وإسقاط الر
ه أسرع فيه، واستعجلبعض اإلسناد يشعر بأن .وربما كان الدواة إىل احلذف من افع لبعض الر

ئنان إليه، فناسب إطالق اإلرسال مبعىن قة مبن مسعوا منه احلديث واالطمند هو الثّالس
)1(.االسترسال

.اصطالحا .2
وذلك الختالفهم يف حتديد موضع اختلف أهل العلم يف حتديد مفهوم املرسل وضبط دائرته، 

وعلى هذا –كما سبق بيانه–فاملرسل من أنواع املنقطع،ز املرسل عن غريهنقطاع الذي ميياال
:املرسل عدة آراءز يف تعريف ، منياألساس

.صغريا سواء كان تابعيا كبريا، أم يب املرسل هو ما أضافه التابعي إىل الن:الرأي األول
قال رسول اهللا كذا، أو فعل كذا، أو فعل حبضرته كذا ومل ينكر، : ابعيأن يقول الت: صورتهو

أو حنو ذلك مما يضيفه التيب ابعي إىل النومن ذلك أيضا . ذكر واسطة ، صرحيا، أو كناية، وال ي
أن يذكر التابعي قصة مل حيضرها، ولو جاز يف نفس األمر أنحايب الذي وقعت له ه مسع من الص

)2(.تلك القصة

واختاره أيضا ،)1(، وهو املشهور يف استعمال أهل احلديث)3(ثنيوهذا هو مذهب مجهور احملد

.24-1/23جامع التحصيل -)1(
.8/716: ، فتح الباري41، نزهة النظر ص 1/144: فتح الباقي-)2(
جامع التحصيل ،1/195، تدريب الراوي 1/283، تنقيح األنظار 1/30، وشرح النووي على مسلم 2/543النكت -)3(

.29ص 
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وأيب )3(فوركابن عن )2(معاين، ونقله العالئيالسفر بن ظمن األصوليني كابن حزم، وأبو املطائفة 
4(.ر بن الصباغصالن(

مسعه من ا مميب ما أضافه التابعي إىل الناملرسل":عريف فقالر قيدا يف التوقد زاد ابن حج
غريه، ووجه هذه الزيادة أنها احتراز مميب ن مسع من النث مبا حال كفره، مث أسلم بعد، وحد

يف ى مرسال، فكان البدصل، فال يسمصحيح متمسع، فهذا يعترب تابعيا، ومساعه من رسول اهللا 
.اإلرسال واية عن حدعريف من مجلة خترج هذا النوع من الرال

قبل إسالمه، مث أسلم بعد ذلك، ومل يره يب خي الذي مسع من النونوهذا مثل حديث الت
5(.املتصلةد يف مسنده وساقه مساق األحاديث اه اإلمام أمحصل، رو، فهو حديث مت(

والقيد الذي ذكره ابن حجر متعين، وربما أعرضوا عن ذكره يف التهم عريف لنذوره، أو ألن
يف حكم التابعي أصال، وهذا الذي لقيه يب من مل يلق الن: أرادوا بالتابعي يف تعريف املرسل

وعيب املرسل جهالة الواسطة، وهي هنا مفقودة؛ فخرج عن .فاته شرطهاه أنإالّ؛لوجود الرواية
)6(.كونه مرسال

ف :اينأي الثّالرهاملرسل ويعربأنابعي الكبري إىل النيب ما أضافه الت سواء أضاف قوال، أو ،
.أو غري ذلك، صراحة أو كتابة، ومل يذكر الواسطة اليت تلقى عنها احلديث ،أو تقريرا،فعال

.384، الكفاية ص 35، الشدا الفياح ص 1/144العراقي التبصرة -)1(
.2/546، النكت 29التحصيل ص -)2(
طلب كان فقيها متكلما أصوليا أديبا لغويا واعظا زاهدا، كان كثري التنقل يف: ، وكنيته أبو بكرحممد بن احلسن بن فورك-)3(

وفيات األعيان : نظر اهـ، 406ملائة، تويف مسموما سنة العلم وله مصنفات يف أصول الدين، وأصول الفقه، بلغت قريبا من ا
.182–3/181، شذرات الذهب 4/272: 

ان بارعا عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد، عرف بابن الصباغ؛ألن أحد أجداده كان صباغا، ك: بن الصباغر صلناوأب-)4(
كملت له شرائط االجتهاد املطلق، ألف كثريا يف فنون شىت، وطنت من أوائل من ويل : يف الفقه واألصول، قال ابن عقيل

.3/355:، شذرات الذهب3/217: انظر وفيات األعيان).هـ477- 400(النظامية ببغداد
لقيت التنوخي رسول : د بن أيب راشد قالمن طريق عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعي442–3/441رواه أمحد -)5(

حبمص وكان جارا يل شيخا كبريا قد بلغ الفند أو قرب فقلت أال ختربين عن رسالة  هرقل إىل النيب هرقل إىل رسول اهللا 
 ورسالة رسول اهللافقال بلى قدم رسول اهللا . إىل هرقلحديث طويل . إخل...تبوك فبعث دحية الكليب إىل هرقل

.جدا 
.551–550النكت ص :والزركشي.1/135فتح املغيث -)6(
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ومل أر تقيده : غري فقالابعي بالكبري دون الصالتوهنا مل يرتض ابن حجر ما ورد فيه من تقيد 
)1(.بالكبري صرحيا عن أحد، لكن نقله ابن عبد الرب عن قوم

وهذا الرأي يتوافق مع الرأي األوه ل يف إطالق املرسل على ما أضافه التابعي الكبري، لكن
.دون غريهخيتلف عنه يف قصره عليه 

هذا االسم أوقعوه بإمجاع على حديث فإنّ،ا املرسلفأم":قال ابن عبد الربوألجل ذلك،
ابعي الكبري عن النيب الت .")2(

حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من ،وصورته اليت ال خالف فيها":الحوقال ابن الص
)3(..."الصحابة وجالسهم

ثني يف إطالق املرسل ه ال خيتلف مجهور احملدأن،معناه)خالف فيهااليت ال (ول ابن الصالح وق
ابعي الكبري إىل النيب على ما أضافه الترفعه التابعي الصغري ن ذلك ال يعين وال مينع تسمية ما لك

.مرسال أيضاإىل النيب 
قال رسول اهللا ،املرسل هو قول غري الصحايب: أي الثالثالر.وابن ،وهذا قول اآلمدي

)4(.ق وغريهم، وذهب إليه احلاكم وعزاه إىل مشايخ أهل الكوفةاحلاجب والشيخ املوفّ

والقاضي )6(، واختاره أبو احلسن البصري)5(هو ما سقط من سنده رجل واحد:الرأي الرابع
كما حكاه العالئي عن طائفة من ،(9)والغزايل، )8(معوجرى عليه الشريازي يف اللّ، )7(أبو يعلى

.2/543النكت -)1(
.1/19التمهيد -)2(
.64وطييب، اخلالصة ص .25املقدمة ص -)3(
.26معرفة علوم احلديث ص -)4(
.31جامع التحصيل ص -5(
.2/143هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 1403، 1الفقه، ط:البصريأيب احلسني -)6(
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ص 1401، 1، ووافقه ابن قدامة يف روضة الناضر وجنة املناظر، ط3/906: العدة-)7(

64.
.74هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ص 1405، 1اللمع يف أصول الفقه، ط: الشريازي-)8(
.1/169: هـ، دار الكتب العلمية 1403، 2املستصفى يف علم األصول، ط: الغزايل-)9(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
408

1(.ثنياألصوليني، وحكاه ابن عبد الرب عن طائفة من احملد(

أي اخلامسالر:2(.وجه كان انقطاعههو ما انقطع إسناده على أي(

سواء كان ،ومن خالل هذا التعريف يطلق املرسل على احلديث الذي انقطع سنده مطلقا
اقط واحدا، أم أكثر، وسواء السحصل السقط يف أوند، أم يف وسطه، أم يف آخره، وسواء ل الس

.كان احلديث مرفوعا، أم غري مرفوع
لماء،باملعىن العام الذي اختاره طوائف من العومن هذا املنطلق يكون املرسل مساويا املنقطع-

املرسل على سل املنقطع، واملعضل، واملعلق، و، فيدخل يف مفهوم املر–كما بينا يف مبحث املنقطع
ثني اصطالح مجهور احملد.

وذكر ابن الصالح أن )5(،، وهو مذهب الزيدية)4(والنووي)3(،وهذا التعريف اختاره الباجي
.ذلك هو املعروف عند أهل الفقه واألصول

ا املرسل فهو أمو":ىن اخلطيب البغدادي ويف ذلك بقولكما ذهب إىل اعتبار املرسل بذلك املع
ن مسع منه ما مل يسمع  ن مل يسمع منه، أو يروي عمث عموهو أن يروي احملد،هما انقطع إسناد

6(".ثه به، فال يذكرهمنه، ويترك اسم الذي حد(

وتعريف املرسل على هذا النصور ها، حيث تدخل فيه كلّحو، هو أوسع األقوال وأعم
.االنقطاع املختلفة

صطالح، ويشهد له واقع مني من أهل االاملتقدوهذا املفهوم هو الذي كان مستعمال عند 
حصيل يف وجامع الت،)هـ327ت(كتب املراسيل، كمراسيل أيب داود، ومراسيل أبن أيب حامت 

ت (وحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل أليب زرعة العراقي ،)هـ761ت(أحكام املراسيل للعالئي 

.1/15التمهيد -)1(
.1/30شرح مسلم : النووي-)2(
هـ، 1،1392بريوت ومحص، مؤسسة الزعيب،ط.نزيه محاد. د.احلدود يف األصول، حتقيق: الباجي، أبو الوليدانظر -)3(

.349وانظر أحكام الفصول له ص. 63ص
.1/99اموع -)4(
.1/286تنقيح األنظار -)5(
.384الكفاية له ص : وانظر . 1/103بريوت ،هـ، دار الكتب العلمية1400، 2الفقيه واملتفقه، ط: اخلطيب-)6(
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)1(.ع فيه االنقطاع قبل الصحايبوغريها؛ إذ فيها الشيء الكثري مما وق)هـ826

رأي ابن العريب يف هذا نعرض اآلن لبيان املرسل، وبعد هذا العرض ألراء العلماء يف تعريف
، فما هو موقفه؟اال

قالرسل فف ابن العريب امللقد عر :2(.ابعي ذكر الصحايبهو حديث أسقط فيه الت(

.كما بينا يف الرأي األول ـهو ذا على مذهب مجهور احملدثنيو
ن مل يره، فيكون واملرسل ما انقطع سنده، وهو أن يكون يف روايته من يروي عم":وقال أيضا

)3(."مرسال

.مرسل الصحابي وحجیتھ :ثالثالمطلب ال
حايب عن النيب  يروي الصأن وهو ،حايبيعرف عند العلماء مبرسل الصنواع املراسيل ماأمن 
4(.ه أو تأخر إسالمهما مل يدركه أو حيضره لصغر سن(

كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن ،ليس كلنا مسع حديث رسول اهللا : قال الرباء بن عازب
5(.اس مل يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائبالن(

زول إىل رسول اهللا وكان عمر بن اخلطاب يتناوب مع جاره األنصاري الن جل مساع أمن
6(.ث أحدمها اآلخر فيما مسعالوحي واحلديث يوما بيوم، فيحد(

كتب األصول ضمل يذكر ابن الصالح خالفا يف مرسل الصحايب ويف بع:"قال العراقي
ه ال فقد قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائييت أن،ده ال خالف يف االحتجاج به وليس جبينأللحنفية 

، ص 1996–1هلجرة، الرياض، طاملنهج املقترح لفهم املصطلح، دار ا:العوين، الشريف حامت بن عارف: جعرا-)1(
230–234.

.13/310العارضة -)2(
.1/344املسالك -)3(
.1/207تدريب الراوي : والسيوطي.1/30شرح مسلم : النووينظرا-)4(
.385الكفاية ص : اخلطيب-)5(
.2/1111وصحيح مسلم 1/25صحيح البخاري نظرا-)6(
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)1(".حيتج به

حايب القاضي أبو بكر الباقالين والغزايل وابن األثري ية مرسل الصب أيضا للقول بعدم حجوذه
واب من والص،ضي عبد اجلبار وابن بطال للشافعيونسبه القا،وأبو احلسن بن القطان وابن برهان

مذهبه خالفه وأنية مرسل الصحايبه يقول حبج،وقد نقل ابن حجر عن ابن القطان أنه رد
2(.ذلكة إالّحابة ليس هلا علّأحاديث من مراسيل الص(

ومعتمد من خالف يف حجحايب أنّية مرسل الصما روى عن بعض اأحدهم ربلتن ابعني مم
لو علم الّإعف، ويتطرق إليه الضه ال يروي إالّأنيتهعن صحايب فال مناص من القول حبج.
عن صحايبه ال يروي إالّرف بصريح خربه أو بعادته أنعحايب إذاابعي والصالت:"قال الغزايل

حايب من األعراب الذين ال هم قد يروون عن غري الصن مل يعرف ذلك فال يقبل ألنإقبل مرسله و
)3(".صحبة هلم

أي مبراسل –لشافعي ال حيتج بهمام أبو إسحاق اإلسفرائيين اإلقال األستاذ ا:"وويقال الن
فاخلشية عنده إذن أن يكون اهول من )4(".عن صحايبه ال يروي إالّيقول أنأنّإالّ–الصحاب

ه يكون ضعيفاابعني ولعلّالت.
أي عدم قبول مراسيل –إسحاق اإلسفرائيين وطائفة يسريةوهذا األستاذ أيب:"قال العالئي

عدالة الراوي ما هي اجلهل باملرسل إنالعلة يف ردنّأل؛واجلمهور على خالف ذلك–صحابةال
اجلهالة ضرتهم كلهم عدول وال ألن؛وهو منتف يف حق الصحابة ،جلواز أن ال يكون عدال

حابة أحاديث ا وجدنا لبعض الصه ذلك أنبه األستاذ يف ردة ما أعلَّوعام،بعني الراوي منهم
ا مجاعة من التابعني فرووها عنهم، حد ذا كان ذلك إذلك، ووللخطيب البغدادي مصنف يف ثهم

حابة وأن يكون رواه موجودا فهو حمتمل فيما أرسلوه أن يكون هذا املرسل رواه عن مثله من الص
عن ثه به عن تابعي حد5(".ابعني وإن مل تؤثر يف الصحابةصحايب، واجلهالة مؤثرة يف الت(

).85ص (العراقي، فتح املغيث شرح ألفية احلديث -)1(
.1/169املستصفى :والغزايل.548- 2/547النكت على كتاب ابن الصالح :ين حجر العسقالانظر ابن -)2(
.ردد كالم الغزايل حبروفه 119-1/118جامع األصول :وابن األثري .1/169املستصفى:الغزايل-)3(
.1/30النووي على مسلم شرح:النووي-)4(
.36جامع التحصيل ص :العالئي-)5(
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قال رسول اهللا ، حايبقول الص:"على هذه الشبهة فقالى احلافظ ابن حجر الردوقد تولّ

حتمال أن يكون مسعه من ه مسعه منه أو من صحايب آخر، فاالظاهر أنجدا ال تابعي ضعيف نادر
يؤثر يف الظاهر، بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه، وقد تتبحابة عت روايات الص

-شيء يثبت، فهذا حكام عن تابعي ضعيف يف األوليس فيها من رواية صحايب–عن التابعني
)1(".ن يضعف من التابعني واهللا أعلمعلى ندور أخذهم عميدلّ

ا، حابة عن التابعني نزر يسري جدالذي رواه بعض الص:"يف هذه املسألة أيضاوقال العالئي
واألحاديث املرفوعة فيه نادرة بل أكثره كلمات عنهم أو حكايات وحنو ذلك، والغالب األكثر 

األعمما هوإنرواية الصي حايب عن مثله، فإذا أرسل الصحايب حديثا مل يسمعه من الن فحمله
احلمل على الغالب أوىل نّابعي، ألن محله على روايته عن الته مسعه من صحايب مثله أوىل منأعلى 

2(".ادر الذي يكثر، هذا ما ال ريب فيهمن احلمل على الن(

حيح الذي قطع به اجلمهور ته على املذهب الصصحمرسل الصحايب حمكوم ب:"وقال السيوطي
من أصحابنا وغريهم وأطبق عليه احملدف املرسل، ويف حيح القائلون بضعثون املشترطون للص

ألنّ؛ال حيصىاحيحني من ذلك مالصم عن الصم عن حابة، وكلّأكثر رواياهم عدول، وروايا
نوها، بل غريهم نادرة، وإذا رووها بيأكثر ما رواه الصابعني ليس أحاديث مرفوعة بل حابة عن الت

)4(".وهذا هو احلق":قال الشيخ أمحد شاكر)3(".إسرائيليات أو حكايات موقوفات

حمل أمكنه التنصدق على ميما حابة إناالحتجاج مبراسيل الصوهذا الذي نقوله من
والسيب ماع من الن،خضرمني الذين مل حديثه حكم غريه من املحكم ا من ال ميكنه ذلك فأم

ه ال حبة أن يكون ما يرويه ليس مرسال، كما أنه ال يلزم من ثبوت الصنأل؛يسمعوا من النيب
يلزم من عدم ثبوت الصحمل أن يكون ما يرويه مرسال، كما حدث جلبري بن مطعم حبة وقت الت

.والتنوخي، وحديثهما يف الصحاح والسنن متصال

.570النكت على كتاب ابن الصالح  ص :حجرابن -)1(
.37-36ص املصدر السابق:العالئي-)2(
.1/207تدريب الراوي : السيوطي-)3(
.49الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ص : أمحد شاكر-)4(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
412

.حتجاج بمرسل غیر الصحابي اال:رابعالمطلب ال
:اختلف أهل العلم يف ذلك اختالفا كثريا، يرجع حاصله إىل ثالثة أقوال 

.يضعف احلديث املرسل مطلقا - )1
.قبول احلديث املرسل واالحتجاج به مطلقا - )2
.تصحيحه بشروط - )3

.ف احلديث املرسل مطلقايضع: القول األول
ثني واألصوليني ومجاعة وهو مذهب مجهور احملد، املرسل ضعيف مردود ال يعمل بهنّمفاده أ

قول ابن حزم هو و،)2(ورواية عن أمحد،)1(من الفقهاء منهم الشافعي ومجهور أتباعه وقول ملالك
عبد الرمحن بن مهدي وحيي بن كمن حفاظ احلديث ونقاد األثر ديد ، وهو رأي  الع(3)ظاهريال

ة أصحاما كابن املديين وأيب خيثمة زهري بن حرب وحيي بن معني وابن أيب وعام،انسعيد القط
الدارقطين واحلاكم واخلطيب وكالبخاري ومسلم وأيب داود والترمذي والنسائي وابن خزمية وشيبة 

والبيهقي وغري هؤالء ممن يطول الكالم بذكرهم ممحكام فقلَّف يف األن صندخل منهم يف من ي
)4(.قصورا على إخراج احلديث املرفوعماملراسيل إذا كان هبكتا

وقد شدد بعض األصوليني يف ردومن هؤالء أبو ،حايباملرسل حىت مل يقبلوا مرسل الص
وأبو احلسن بن ،وابن األثري،الغزايلاإلمام و،والقاضي أبو بكر الباقالين،إسحاق اإلسفرائيين

ثني واألصوليني والفقهاء الذين قبلوا مرسل وابن برهان خالفا جلماهري أهل العلم من احملد،القطان
الصةحايب واعتربوه حج.

)5(.وعلى عدم االحتجاج باملرسل أكثر األئمة من حفاظ احلديث ونقاد األثر: قال اخلطيب

)6(.ةليس حبجواملرسل يف أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار : وقال اإلمام مسلم

الشافعي احتج مبراسيل كبار التابعني أنّإالّ؛املكتبة العاملية.1/103ي بن شرف، اموع شرح املهذب حي: النووي-)1(
.بشرط كما سيأيت

.1980.2/577–1400دمشق، –دار الفكر شرح الكوكب املنري :مد بن أمحد حم،نظر الفتوحيا-)2(
.2/192اإلحكام يف أصول األحكام :ابن حزم-)3(
.35جامع التحصيل ص:العالئي-)4(
.384الكفاية  ص :اخلطيب البغدادي-)5(
30ص .بريوت، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي –دار الفكر .سلم بن احلجاج ،مقدمة صحيح مسلم م: النيسابوري -)6(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
413

)1(.عند أكثر أهل احلديثه ال يصحواحلديث إذا كان مرسال فإن: وقال اإلمام الترمذي

وقال سائر أهل الفقه، :"-كر عن بعض أهل العلم قبول املرسلن ذأبعد -وقال ابن عبد الرب 
من وجوب ة متنع ع يف األثر علّاقطناألمصار فيما علمت االاحلديث يف كلّصحابأومجاعة من 

صل خرب، وعارضه خرب منقطع، مل يعرج إذا ات: اء عارضه خرب متصل أم ال، وقالواالعمل به، وسو
2(."صل، وكان املصري إىل املتصل دونهعلى املنقطع مع املت(

عدم االحتجاج باملرسل هو قول الشافعي وأصحابه وأهل احلديثأنّ:"وأفاد يف موضع آخر
.")3(

وط االحتجاج باملرسل واحلكم بضعفه هو املذهب الذي استقر عليه سق:"وقال ابن الصالح
)4(".مجاهري حفاظ احلديث ونقاد األثر وتداولوه يف تصانيفهم

: وقال احلافظ العراقي عن احلديث املرسل 
ورده مجاهر النقط باإلسناداقاد             للجهل بالس.

.حتجاج به مطلقااملرسل واالقبول احلديث : الثاين القول 
محد يف املشهور عنه أومالك يف املشهور عنه وأصحابه وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابهو
املرسل مقبول عند مالك وأيب حنيفة :" فقالالغزايل للجماهريذلكنسب.حيح من مذهبهوالص

عدم االحتجاج باملرسل حيث هو ملذهب األول واوأكّد أنه خيتار).يعين مجاهري الفقهاء(واجلماهري
.)5(."وهو املختار–يعين أبا بكر الباقالين–ومردود عند الشافعي والقاضي:"قال

)7(.ومجاهري املعتزلة)6(وذهب أيضا إىل قبوله واالحتجاج به ابن القيم وابن كثري

.5/735كتاب العلل بذيل السنن : سىحممد بن عي،الترمذي-)1(
.1/5يد التمه:ابن عبد الرب -)2(
.35يل ص جامع التحص:وانظر العالئي1/6املصدرنفس -)3(
.55-54علوم احلديث ص :ابن الصالح-)4(
.1/169املستصفى :الغزايل-)5(
.1/157فتح املغيث :عن السخاوي-)6(
، 1بريوت، ط–دار الكتب العلمية ) 2/143(أبو احلسني حممد بن علي، املعتمد يف أصول الفقه : انظر البصري- )7(

رفع عبد الوهاب بن علي، : والسبكي.2/123حممد، اإلحكام يف أصول األحكام علي بن: ، واآلمدي1403-1983
.2/464احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 
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ح ه الصحينأباملرسل وهو الذي ذكره أصحابنا وقد استدل كثري من الفقهاء:"قال ابن رجب
)1(".عن اإلمام أمحد وهو قول أيب حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك

قال أبو حنيفة ومالك يف املشهور عنه وأمحد وكثريون من الفقهاء أو أكثرهم :"وويوقال الن
2(".بهحيتج(

وإذا تبيمن توضيحها فقد نقل احلاكم عن مالك أنّن لنا أصحاب هذا القول، فهنا نقطة البد
3(.ةاملرسل عنده ليس حبج(

ديث املرسل ال حيتج به عندنااحل:"وويقال الن...ع عن وحكاه احلاكم أبو عبد اهللا بن البي
)4(".سعيد بن املسيب ومالك ومجاعة أهل احلديث وفقهاء احلجاز

أصل :"ر من مذهبه فقد قال ابن عبد الربما نقله احلاكم عن مالك خمالف للمشهو: قلت
ة ويلزم قة جتب به احلجمرسل الثّمالك رمحه اهللا، والذي عليه مجاعة أصحابنا املالكيني أنّمذهب 

)5(".به العمل كما جيب باملسند سواء

وايتني ا قبوله وهو رأي مالك وأيب حنيفة وأشهر الرحدهأ،يف املرسل مذاهب:"وقال السبكي
)6(".عن أمحد، وعليه مجهور املعتزلة

واهللا )7(."وهو نقل مستغرب واملشهور خالفه:"ا نقله احلاكم عن مالكحجر عن مقال ابن
.أعلم

ؤكده رسالة أيب ما تهو، وباملرسلاحتجاجههواملعتمد وعن مالك املشهورأنّنتبينوذا 
ثل سفيان الثوري ون ا فيما مضى مالعلماء كانوا حيتجأنّ: حيث جاء فيهاة داود إىل أهل مكّ

الكفاية يف علم الرواية :غداديوانظر اخلطيب الب.1/543بن أمحد ، شرح علل الترمذيعبد الرمحن: ابن رجب احلنبلي-)1(
.384ص 

.1/103اموع شرح املهذب :النووي-)2(
.43املدخل إىل كتاب اإلكليل ص :اهللاحممد بن عبد: انظر احلاكم-)3(
.1/103املصدر السابق:النووي-)4(
.1/2التمهيد :ابن عبد الرب-)5(
.2/463ابن احلاجب رفع احلاجب عن خمتصر:السبكي-)6(
.2/563النكت على كتاب ابن الصالح :ابن حجر-)7(



.واالنقطاعنقد سند احلديث من حيث االتصال : الفصل الثاين
415

)1(.حىت جاء الشافعي رمحه اهللا فتكلم يف ذلك وتابعه عليه أمحد وغريهواألوزاعيومالك 

إومشى عليه أمحد يف العلل ف:"خاويقال السريق املرسلة ولو كان ريق املسندة بالطّالطّه يعلّن
ة الزمة ملا أعلّاملرسل عنده حج2(".ه تبع فيه الشافعيبه، ويكفينا نقل صاحبه أيب داود أن(

.وهو تصحيح املرسل بشروط: لقول الثالثا
من خالل ما ذكره احلافظ ابن رجب أن ذلكل يصتفو،وهذا ما ذهب إليه اإلمام الشافعي

:رسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منهااحلديث امل
:وهي ثالثة –بكسر السني–ليف نفس املرسـ)1

.جمهول أو جمروحواية، منأن ال يعرف له رواية عن غري مقبول الر: أحدها
ن خيالف ظ إذا أسند احلديث فيما أسندوه، فإن كان ممان خيالف احلفّأن ال يكون مم: ثانيها

.احلفاظ عند اإلسناد مل يقبل مرسله
عن صحايب أو تابعي كبري، هم ال يروون غالبا إالّ، فإن)3(أن يكون من كبار التابعني: ثالثها

وأمابعني وا غريهم من صغار التمن بعدهم فيتوسعون يف الرن ال تقبل روايته، وأيضا فكبار واية عم
التأحة، وابعني كانت األحاديث يف وقتهم الغالب عليها الصمامهم ا من بعدهم فانتشرت يف أي

.األحاديث املستحيلة وهي الباطلة وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله
ته على صحده ما يدلّة خمرجه وقبوله أن يعضفيشترط لصحا اخلرب الذي يرسله وأمـ)2

: له أصال، والعاضد له أشياء وأنّ
مبعىن ذلك يب اظ املأمونون من وجه آخر عن النأن يسنده احلفّ،وهو أقواها: أحدها

ة املرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقةاملرسل، فيكون دليال على صح.

نظر ابن رجب وا.24ص دمشق،–دار العربية داود إىل أهل مكة يف وصف سننه رسالة أيب:السجستاينأبو داود -)1(
.2/568النكت على كتاب ابن الصالح :روابن حج.1/543شرح علل الترمذي :
.1/160فتح املغيث :السخاوي-)2(
)3(-ن الشروط لقبول املرسل قال اإلمام الشافعي بعد أن بي)م لبعض أصحاب ا منفأمبعد كبار التابعني الذين كثرت مشاهد

أم يوجد عليهم : واآلخر-شد جتوزا فيمن يروون عنهأم أ: أحدها .أعلم منهم واحد يقبل مرسله ألمورفال رسول اهللا 
وهم كان أمكن لكثرة اإلحالة يف األخبار وإذا كثرت اإلحالة يف األخبار : واآلخر-.الدالئل فيما أرسلوا بضعف خمرجه

.465الرسالة ص ) وضعف من يقبل عنه 
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موافق له عن عامل يروي عن غري من يروي عنه املرسل األول أن يوجد مرسل آخر : والثاين
ان املرسل الثاين ال يروي إالّله أصال، خبالف ما إذا كنّأيكون ذلك دليال على تعدد خمرجه وف
.خمرجهما واحد ال تعدد فيه، وهذا الثاين أضعف من األولالظاهر أنّل فإنّاألومن يروي عنهع

مرفوع يوافقه ال مسند مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كالم أن ال يوجد شيء : والثالث
الظاهر أنّللمرسل أصال صحيحا أيضا ألنّحابة فيستدل به على أنّبعض الصما أخذ الصحايب إن

.قوله عن النيب 
ه يوجد ال مسند وال مرسل وال قول صحايب، لكن: أن ال يوجد للمرسل ما يوافقه: والرابع

ة أهل العلمعامه يدلّعلى القول به فإنهم مستندون يف قوهلم إىل ذلك على أن له أصال وأن
.األصل

جدت هذه الشرائط دلّفإن وله أصال، وقبل واحتج به، ومع هذا ة املرسل، وأنّت على صح
فهو دون املت1(.ةصل يف احلج(

:والسيوطي) 46-40جامع التحصيل ص:وانظر العالئي.549-1/545شرح علل الترمذي : ب احلنبليابن رج-)1(
.2/123اإلحكام يف أصول األحكام :واآلمدي.1/198الراوي تدريب
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.ادـــاالختالف في سیــاق اإلسن: لفصل الثالثا
:ویتضمن

.االختالف بین الوقف والرفع: المبحث األول
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب األول
.أثر االختالف بین الوقف والرفع: المطلب الثاني

.المسألةآراء العلماء في : المطلب الثالث
ثین: المطلب الرابع .أمثلة على ما اختلف في رفعھ ووقفھ عند المحدِّ

.مذھب ابن العربي في ھذه المسألة: المطلب الخامس

.االختالف بین الوصل واإلرسال: المبحث الثاني
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب األول
.أثر التعارض بین الوصل واإلرسال : المطلب الثاني

.أراء العلماء في تقدیم الوصل أو اإلرسال: الثالثالمطلب 
.ومن أمثلتھ عند المحدثین: المطلب الرابع
.رأي ابن العربي في المسألة: المطلب الخامس

.االختالف بین االتصال واالنقطاع: المبحث الثالث
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب األول
.المسألةمذھب ابن العربي في ھذه : المطلب الثاني

.االختالف في اسم الراوي ونسبھ: المبحث الرابع
.زیادة رجل في السند و إسقاطھ في آخر: المبحث الخامس

.االختالف بروایة الراوي مرة عن ھذا ومرة عن ھذا: المبحث السادس
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.تمھید
، سندا ومتنامن األحاديث النبويةينقلونهفيما وا أن خيتلفتفرض الطبيعة البشرية على الرواة

، يف ذلكراتب املمن بلغ أعلى هم، فمنوالتحمل واإلتقانفظ احليف هممواهبالختالفذلك و
واة من حال إىل حال ومن وقت إىل وقت مع ضبط الروال عجب أن خيتلّ. دىنفاألدىن األومنهم 

حةمتغريات الزل الصان واختالف األحوال وتبد.
فمنهم من ،يتحملونه من األحاديثملا همضبطويف عنايتهم ونأنفسهم يتمايزواةالركما أنّ 

ول، بصفاء الذهن ومراجعة األصث إالّيتعاهد حفظه ومنهم من ال يتعاهد، ومنهم من ال حيد
عموما، مما آلفات اليت تصيب اإلنسانومنهم دون ذلك، وباإلضافة لذلك الواحد منهم عرضة ل

اليت فهذا كله من األسباب الرئيسية . ودخول بعض الوهم يف حديثه،ؤدي إىل اختالل مرواياتهي
.وحدوثهوجود االختالفلتؤدي

ما ال منهار يف القبول وما يؤثِّمنها،واة يف أمور كثرية غري حمصورةويقع االختالف بني الر
لتقدمي والتأخري، يؤثر فيه،كاختالفهم يف العبارات واأللفاظ حبيث ال يغري املعىن املقصود وكذا يف ا

ثنا وأخربنا وحنوهاوصيغ التلقي مثل حد.
أمهو ما و- والذي يف السند،ند وتارة يكون يف املنتا االختالف املؤثر فتارة يكون يف الس

يادة أو نقصانا، أو واة يف سند ما زع إىل عدة أمور كأن خيتلف الريتنو–نود احلديث عنه هنا 
اتصال وانقطاع، أو اسم، أو اختالف بوصل وإرسال، أو تغيريإضافته، أوحبذف راو، أو 

عن رجل عن فالن وفالن، ويرويه -مثال–اختالف يف اجلمع واإلفراد كأن يروي احلديث قوم 
ه قد حيمل رواية غريهم عن ذلك الرجل عن فالن مفردا، وذلك قد يؤدي إىل وهم من حيث إن

.اجلمع على رواية الفرد
الذي يدور به معرفة أرشدك اهللا، أنّاعلم :"قولهذلك اإلمام مسلم يف أحسن تفصيلوقد 

:من جهتني-إذا هم اختلفوا فيه- اخلطأ يف رواية ناقل احلديث
أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجال مشهورا بنسب يف إسناد خربه خالف : اأحدمه

على أهل العلم ذلك غري خفيفيكون خطأ نسبته اليت هي نسبته، أو يسميه باسم سوى امسه،
...حني يرد عليهم

هري أو غريه من األئمة اس حديثا عن مثل الزأن يروي نفر من حفاظ الن: واجلهة األخرى
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فريويه بإسناد واحد ومنت واحد جمتمعون على روايته يف اإلسناد واملنت، ال خيتلفون فيه يف معىن،
آخر سواهم عمن حدفناهم بعينه فيخالفهم يف اإلسناد أو يقلب املنت فر الذين وصث عنه الن

ث وايتني ما حدحيح من الرالصفيجعله خبالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ، فيعلم حينئذ أنّ
اظ، دون الواحد املنفرد وإن كان حافظا، على هذا املذهب رأينا أهل العلم اجلماعة من احلفّ

محان بن يان بن عيينة وحيي بن سعيد وعبد الرباحلديث حيكمون يف احلديث، مثل شعبة وسف
)1(."مهدي وغريهم من أئمة أهل العلم

:التاليةاملباحثمن خاللالفصلوهذا ما سنتناول بيانه يف هذا 
.االختالف بني الوقف والرفع-
.االنقطاعاالختالف بني االتصال و-
.االختالف بني الوصل واإلرسال-
.ونسبهاالختالف يف اسم الراوي -
.إسقاطه يف آخرزيادة رجل يف السند و-
.االختالف برواية الراوي مرة عن هذا ومرة عن هذا-

.126-124:التمييزنظرا- )1(
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.االختالف بین الوقف والرفع: المبحث األول

.التعریف: المطلب األول
.الوقف-أ

)1(.مصدر للفعل وقف وهو مصدر مبعىن املفعول، أي موقوف:لغة

من أقواهلم، أو أفعاهلم وحنوها فيوقف هو ما يروى عن الصحابة املوقوف:واصطالحا
ويستعمل يف غريهم مقيدا فيقال وقفه فالن على . ))2عليهم وال يتجاوز به إىل رسول اهللا 

)3(.الزهري وحنوه

.الرفع -ب
وقال ابن .)4(مصدر للفعل رفع، وهو مصدر مبعىن املفعول، أي مرفوع":قال ابن فارس

ورفُع ا عفْه رعفَره يعفَر،فهو نقيض اخلفض يف كل شيء،رفعته فارتفع،الوضعفع ضدالر":ورمنظ
هو رفاعة وارفَتع وامل5(."ع ما رفع بهفَر(

)6(.خاصةهو ما أضيف إىل رسول اهللا املرفوع :ويف االصطالح

وسواء كان متصال أو منقطعا أو قوال أو فعال عنه،أضيف إىل النيب هو ما ":قال ابن كثري
)".)7هو ما أخرب فيه الصحايب عن رسول اهللا : مرسال، ونفى اخلطيب أن يكون مرسال، فقال

).وقف(9/360لسان العرب : انظر- )1(
، واملنهل الروي209ص، واالقتراح8ص، والتقريب1/25، والتمهيد19صمعرفة علوم احلديث:انظر يف املوقوف-)2(

، وتوضيح األفكار 127صوفتح الباقي،1/187ملغيث، وفتح ا68ص، ونزهة النظر41واملوقظة،64ص، واخلالصة40ص
. .326منهج النقد ص، 320ص، وظفر األماين1/261
.1/185نظر النووي يف تدريب الراوي ا-)3(
).رفع(مادة ،2/234مقاييس اللغة:انظر-)4(
.8/129ابن منظور يف لسان العرب -)5(
، 49صواخلالصة،40ص، واملنهل الروي210ص، واالقتراح8ص، والتقريب1/25التمهيد : يف املرفوعنظرا-)6(

، وفتح الباقي 21ص، وشرح السيوطي على ألفية العراقي1/178املغيث، وفتح 68ص، ونزهة النظر41صواملوقظة
.325منهج النقد ص، 210ص، وظفر األماين1/254، وتوضيح األفكار 121ص

.43ص احلثيثيف الباعث:ثريابن ك-)7(
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)1(."خاصة متصال كان أو غري متصلما أضيف إىل النيب واملرفوع وهو :"السخاويوقال 

.أثر االختالف بین الوقف والرفع: المطلب الثاني
،جد يف كثري من األحاديثيف بعض األحاديث رفعا ووقفا أمر طبيعي، وختالف وقوع اال

ووجدوه أيضا عن ،مرفوعا إىل النيب ، فإذا وجدوا حديثا رويثنيدوحدوثه حملّ نظر عند احمل
إزاء ذلك؛ الحتمال كون املرفوع خطأ من فإنهم يتوقفونموقوفا عليه،يروى نفس الصحايب

بعض الرنّون الوقف خطأ والصواب الرفع؛ إذ أأو الحتمال كالوقف،وابواة والصة فع علّالر
.ة للمرفوعللموقوف والوقف علّ

ومنهم من ،فع للحفظح الرفمنهم من يرجثني يف هذه املسألة،تباينت آراء احملدوبناء عليه، 
فمنهم من يتوقّة النسيان أو غري ذلك، وح الوقف لعلّيرج،ومنهم من يرجحات أخرى،ح مبرج

.السند نظيفا خاليا من بقية العلله إذا كان هذا كلّ
:نظر وخالف عند العلماءه يكون حملّفإنفإذا حصل مثل هذا يف حديث ما،

فع والوقف ال يؤثر يف احلديث ضعفا وايتني يف الراختالف الرنّإ:"قال اخلطيب البغدادي
ة ويرفعه إىل النيب جلواز أن يكون الصحايب يسند احلديث مرةأخرى على سبيل ويذكره مر

وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا ،فظ احلديث عنه على الوجهني مجيعافح،الفتوى وال يرفعه
ما مل يكن هذا وإن؛ة أخرى قصدا واعتماداقفه مريو،كثريا يف حديثه فريويه تارة مسندا مرفوعا

مكذبة لألخرى واألخذ باملرفوع توايتني ليسإحدى الرألنّ؛مؤثر يف احلديث ضعفا مع ما بيناه
قلنا يف احلديث الذي موصوال ومقطوعا وكمايد كما ذكرنا يف احلديث الذي يروىه أزألن؛أوىل

".به الزم واهللا أعلمال يذكره غريه أنّ ذلك مقبول والعمل بزيادة لفظ يوجب حكما ينفرد راويه
) يردوا مث يصدرون بأعماهلم:قال.واردهاوإن منكم إالّ(ةل اخلطيب حبديث شعبمث مثّ

ة عن عبد اهللا عن النيب دي عن مرثين عن السإسرائيل حدقال عبد الرمحن فقلت لشعبة إنّ" :فقال
ي عمدادي مرفوعا فقال شعبة قد مسعته من الس2(."أدعهولكن(

.1/36التوضيح األر :السخاوي-)1(
.417الكفاية  ص:اخلطيب-)2(
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.آراء العلماء في المسألة: المطلب الثالث
:ة مذاهبللعلماء فيه عدإذا كان السند نظيفا خاليا من بقية العلل؛ فإنّ

راويه مثبت وغريه ساكت، ولَو كَانَ نافياً فاملثبت ألنّفع؛احلكم للرأنّ: املذهب األول
لَمقدعلم ما خفيم ع هى النايف؛ َألن ،عد قَدقَو وهأيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، و كر من وا ذَليل كَثو

و ،نيثدل أكثر أاملُح1(.األصولهل الفقه وقَو(

بأن يروي احلديث ،تعارض الرفع والوقفيف -أي أهل احلديث-ورأوا ":قال السخاوي
األصح كما قال ابن الصالح احلكم نّالثّقات مرفوعا، وبعضهم موقوفا، وهي املسألة الثانية أبعض

هللرفع ألنرواية مثبت وغريه ساكت ولو كان نافيا فاملثبت مقد2(".ه علم ما خفي عليهم عليه ألن(

الصحيح الذي عليه اجلمهور أن الراوي إذا روى احلديث مرفوعا :أيضا يف نفس املوضعوقال
.يادة، هذا هو املرجح عند أهل احلديثوموقوفا فاحلكم للرفع؛ ألن معه يف حالة الرفع ز

.صححه العراقي أيضاما هو و
.)3(للوقف،حكاه اخلطيب عن أكثر أصحاب احلديثاحلكمأنّ:املذهب الثاين

يوقفه األكثر ويرفعه أنّإالّ؛يادة من الثِّقَة مقبولةفع زيادة، والزفالر.فصيلالت:املذهب الثالث
)4(.، لظاهر غلطهواحد

؛ ألنّوالتنيثداملُح دنل عمالع هلَيالذي ع وة اجلمع إذرجيح برواية األكثر هايا كانوا رِو
ثقات أتقن وأحسن وأصحبن شهاب ثالثةٌاحلفاظ عن ا: املبارك؛ لذا قَالَ ابنوابوأقرب للص :

)5(.وتركنا قَول اآلخرخذنا بِه،، فإذا اجتمع اثنان علَى قولٍ أمالك ومعمر وابن عيينة

ابعاملذهب الر:حيمل املوقوف على أناوي واملرفوع روايته وليس هناك ه مذهب الر
ومشى عليه يف تصانيفه، ،)1(اإلمام النووي من هذه األقوال القول األولوقد رجح.تعارض

.وأكثر من القول به

29ص، شرح ألفية السيوطي1/309، وفتح املغيث 1/170قدمة جامع األصول ، وم1/92فتخ املغيث : العراقي-)1(
.1/91فتح املغيث شرح ألفية احلديث: وانظر العراقي.1/309السخاوي، فتح املغيث -)2(
.1/310نفس املصدر: السخاوي-)3(
.1/310نفس املصدر-)4(
.) 2072(عقيب 1/632النسائي يف السنن الكربى ذكره-)5(
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حيمل املوقوف على مذهب الراوي واملسند ه قد نقل عن الشافعي رمحه اهللا أن":قال السخاوي
2(."ه روايته يعين فال تعارض حينئذعلى أن(

هم ال حيكمون على احلديث الذي اختلف أن، ثني ونقادهممن صنيع جهابذة احملديظهروالذي 
فيه على هذا النفقد بل يوازنون ويقارنون مث حيكمون على احلديث مبا يليق به،ل وهلة،حو أو

يرجواية واية حون الرحون الرحات والقرائن احمليطة على حسب املراملوقوفة،املرفوعة، وقد يرجج
حتتها ة مطّردة تقع ثني يف مثل هذا ال يندرج حتت قاعدة كليحكم احملدنّبالروايات، فعلى هذا فإ

ألمثلة يف املطالب ، كما تظهره اد ذلك الطرحواألمثلة يف هذا اال كثرية تؤكّ.مجيع األحاديث
.املوايل

ثین: المطلب الرابع .أمثلة على ما اختلف في رفعھ ووقفھ عند المحدِّ
.ى حسب ترجيحات املُحدثينأمثلة ألحاديث اختلف يف رفعها ووقفها متفرعة علَهنا سوق ن

حنِ صيتايوا اختلف يف رفعه ووقفه وكانت كلتا الرة فمثال محي:
).  ينضح من بول الغالم، ويغسل بول اجلارية(:عليحديثـ

وبة، ستوائي هذَا احلَديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أيب عررفع هشام الد":الترمذيقال اإلمام 
)3(".عن قتادة ، ولَم يرفعه

، رفعه ووقفه، وفي وصله وإرسالهأَنه اختلف يف صحيح إالّإسناده ":وقَالَ احلافظ ابن حجر
رج قَدارِوخح البصح يقُطْنِيار4(".ته وكذا الد(

1(رواها معاذ بن هشام: واية املرفوعةوالر(َثَين أيب: ، قَالدح)عن أيب حرب )1(، عن قتادة)2 ،
)4(.، مرفوعاًأيب طالب، عن علي بن )3(، عن أبيه)2(بن أيب األسود

.202/ 1، واإلرشاد 11ص، والتقريب1/25مة شرح النووي على صحيح مسلم مقد- )1(
.1/311فتح املغيث -)2(
)610(جامع الترمذي عقب حديث -)3(
.                                                                       1/38م،1964هـ،1384املدينة املنورة،-السيد عبد اهللا هاشم اليماين:، تحالتلخيص احلبري: ابن حجر–)4(
، مات سنة مئتني، )صدوق ربما وهم ( ، البصري، وقَد سكن اليمن، هو معاذ بن هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي-)1(

) .6742(التقريب . أصحاب الكُتب الستة أخرج حديثه 
، )ثقَة ، ثبت ( ، أبو بكْر البصري الدستوائي، –مبهملة ثُم نون موحدة ، وزن جعفَر –سنبر:هو هشام بن أيب عبد اهللا -)2(
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ّ ؛يث ال نعلمه يروى عن النيبهذَا احلَد":قَالَ البزار ما ، وإنمن هذَا الوجه ذا اإلسنادإال
أبيه، ، عن شام، عن قتادة، عن أيب حرب، وقَد رواه غَير معاذ بن هأسنده معاذ بن هشام، عن أبيه

)5(".عن علي، موقوفاً

معاذاً قَد ألنّدقيق؛فع غَيرد معاذ بن هشام بالرالبزار يف حكمه علَى تفروهنا ما ذهب إليه
ت كلَى ذَلمن طرفوبع عد الصبد الوارثعب6(مد بن ع(أمحد دنع)ل ، لذا فإنّ)8(، والدارقطين)7قَو

، رفعه هشام األسود، عن أبيهأيب حرب بن أيب ، عن يرويه قتادة: حين قَالَنِي كَانَ أدقالدارقُطْ
عن هشام، ووقفه غريمها عن ، الصمد بن عبد الوارثبن أيب عبد اهللا من رِواية ابنه معاذ وعبد

)1(.هشام

ذكرة احلفاظ ، وت280-7/279الطبقات البن سعد .مات سنة مئة وأربع ومخسني، أخرج حديثه أصحاب الكُتب الستة
).7299(، والتقريب 1/164
117: (، وقيلَ)ه118(، مات كهالً سنة )ثقَة، ثبت ( ، أبو اخلطاب البصري، هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي-)1(
) .4551(2/134الكاشف . ، أخرج حديثه أصحاب الكُتب الستة ) ه
عطاء، مات سنة مثان ومئة، أخرج : امسه حمجن، وقيلَ: ، قيلَ)ثقَة ( ، هو أبو حرب بن أيب األسود الديلي، البصري-)2(

) .8042(التقريب . اب السنن األربعة حديثه مسلم وأصح
، البصري، –بالضم بعدها مهزة مفتوحة الدؤيل: ، ويقال–ون التحتانية بكسر املُهملَة وسك–هو أَبو األسود الديلي-)3(

عمرو بن عثْمان، أو عثْمان بن : بالتصغري فيهِما، ويقال:يقالعمرو بن ظامل، و: ظامل بن عمرو بن سفْيان، ويقال : امسه
). 7940(التقريب . أصحاب الكُتب الستة، مات سنة تسع وستني، أخرج حديثه)ضرم ثقَة، فاضل، خم: ( عمرو

ي علله ، وف)610(، والترمذي )525(، وابن ماجه )378(، وأبو داود 137و 1/97أمحد: هذه الرواية أخرجها-)4(
، وابن حبان 1/92شرح املعاين والطحاوي يف، )284(، وابن خزمية )307(، وأبو يعلى )717(، والبزار )38(الكبري 

) 296(، والبغوي 2/415، والبيهقي 166-1/165، واحلاكم 1/129، والدارقطين )1375(، وطبعة الرسالة )1372(
.2/295مسند البزار–)5(
) .ـه207(عيد، تويف سنة عبد الوارث بن سعبد الصمد بنهو أبو سهل التميمي العنربي-)6(

.2/17، وشذرات الذهب 9/516، وسري أعالم النبالء 7/300الطبقات الكربى 
.1/76املُسند -)7(
؟1/129السنن -)8(
) .495(185- 4/184الدارقُطْنِي علل-)1(

ما ذكره الدارقُطْنِي من أن غَير معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإين لَم أجد هذَا يف شيء من كتب احلَديث : تنبيه
ووقفه تابعه عبد الصمد ، عن هشام ، (: ملا ساق رِواية معاذ 1/129ه وهم من الدارقُطْنِي يفسر ذَلك قوله يف السنن، ولعلّ

.فلو كَانت مثة خمالفة قريبة ملا ذهب إىل رِواية ابن أيب عروبة ، واهللا أعلم ) . أيب عروبة ، عن قتادةابن
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ى بن :واية املوقوفةوالريحسعيد، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب حرب رواها ي
يل1(.موقوفاً، فذكره بن أيب األسود، عن أبيه، عن ع(

خارِي الب: حه جهابذة املُحدثيناحلَديث مرفوع صحفالرواية املوقوفة إسنادها صحيح علَى أنّ
، ونقل –لَم يتعقبه الذهيبو-)4(، واحلاكم)3(، وابن حبان)2(وابن خزمية- كَما سبق-والدارقطين 

رفعه وهشام سعيد بن أيب عروبة ال ي: قَالَ البخارِي: قَالَ)5(صاحب عون املعبود عن املنذري
)6(.يرفعه، وهو حافظ

لَى ع؛ وهذا يدلّنه قَد صح موقوفاً أيضاً، مع أَحح األئمة رفع هذَا احلَديثهكذا ص: قولن
إذا قامت الرواية املوقوفة إالّ، والَ تضرفعاحلكم عندهم للرنّ، فإاحلَديث إذا صح رفعه، ووقفهأنّ

.الرفع خطأقرائن تدل علَى أنّ
،عن محاد بن سلمة،ثنا سويد بن عمرو الكليبحد،ثنا أبو كريبحد:"ويف سنن الترمذيـ

ما عسى أن يكونأحبب حبيبك هونا :يب هريرة أراه رفعه قالن أع،عن أيوب حممد بن سريين
عيسى هذا أبو قال .بغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما مابغيضك يوما ما وأ

هذا احلديث عن أيوب بإسناد ذا اإلسناد إالّ من هذا الوجه وقد رويحديث غريب ال نعرفه 
غري هذا رواه احلسن بن أيب جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النيب 

)1(."الصحيح عن علي موقوف قولهو

.2/415، والبيهقي )377(، وأبو داود )1292(، وابن أيب شيبة )1488(املوقوفة أخرجها عبد الرزاق وهذه الرواية)1(
انا قلنا ذَلك عنه اللتزامه الصحة يف كتابه قَالَ العماد بن ى أَنه لَم حيكم علَيه بلفظه، إالّ، علَ)284(صحيح ابن خزمية -)2(

وقَالَ احلافظ ابن ". ، وابن حبانالتزم أصحاا صحتها كابن خزميةىوكتب أخر:"27اختصار علوم احلَديث صكَثير يف
حكم األحاديث الَّتي يف كتاب ابن خزمية وابن حبان صالحية االحتجاج :"1/291ى كتاب ابن الصالح حجر يف نكته علَ

.علَى أن الكتاب فيه بعض ما انتقد علَيه " . بِها 
.)1375(4/212صحيحه–)3(
.166-1/165املستدرك -)4(
، من مصنفاته )هـ581(الشامي األصل، ولد سنة هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري-)5(
) .ه656(، تويف سنة » سنن أيب داود « و» صحيح مسلم « ، واختصر » عجم امل«

.4/1436، وتذكرة احلفاظ 5/232، والعرب 320و23/319سري أعالم النبالء 
.1/145عون املعبود -)6(
.4/360سنن الترمذي -)1(
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: فقال. احلديث...ب حبيبك هونا ما ل عن حديث عبيدة عن علي أحبئوس:"ارقطينالدوقال 
بن سريين عن عبيدة عن علي حسان عن انهو حديث يرويه داود بن الزبرقان عن هشام ب

محان عن ن عبد الرفرواه عن ابن سريين عن محيد ب،هوازيوخالفه هارون بن إبراهيم األ...قوله
قال زيد بن حباب عن هارون عن ابن سريين و. قاله أبو عامر العقدي عن هارون.علي مرفوعا 
ن محاد بن سلمة عن أيوب عن ابن د بن عمرو الكليب عورواه سوي. قال مرسال أن رسول اهللا 

. وبعمرو عن محاد عن أيقال أبو كريب عن سويد بنسريين عن أيب هريرة عن النيب 
ومل . بن عبد الرمحن احلمريي عن عليخالفه احلسن بن أيب جعفر فرواه عن أيوب عن محيد و

)1(."رفعهيذكر ابن سريين و

يضع على األسانيد الصحاح املتون الواهية ال جيوز وكان يقلب األسانيد و:"قال ابن حبان
عن أيب هريرة رفعه هشام عن بن سريين ل، روى عن محاد بن سلمة عن أيوب واالحتجاج به حبا

أبغض بغيض هونا ما عسى أن يكون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وقال أحبب حبيبك هونا
احلديث ليس من هذاثنا أبو كريب ثنا سويد بن عمرو وحبيبك يوما ما حدثناه احلسن بن سفيان 

اد بن حديث أيب هريرة وال من حديث بن سريين وال من حديث أيوب وهشام وال من حديث مح
قد رفعه عن علي احلسن بن أيب جعفر اجلعفري فقط وإمنا هو قول علي بن أيب طالب سلمة و

)2(."هو خطأ فاحشعبد الرمحن عن علي بن أيب طالب وعن أيوب عن محيد بن 

بن سريين عن أيب هريرة عن النيب حممد سئل عن حديث و:"وجاء يف العلل للدارقطين

دينار عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب يث فقال يرويه احلسن بن أحبب حبيبك هونا ما احلد
سويد بن عمرو عن محاد بن سلمة عن أيوب عن اختلف عنه فرواه ورواه أيوب السختياين و

يد احلمريي عن خالفه احلسن بن أيب جعفر رواه عن أيوب عن محو...هريرةبن سريين عن أيب 
يد احلمريي عن علي إبراهيم اهلوازي عن بن سريين عن محقال هارون بن علي بن أيب طالب و

)1(."الصحيح عن علي موقوفايرفعه كلهم وال يصح رفعه و

.4/33العلل :الدارقطين–)1(
.1/351اروحني :ابن حبان)2(
.8/110: انظر–)1(
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عني والنسائي ثقة ارمي عن حيي بن مقال عثمان بن سعيد الد:"سويد الكليب قال عنه املزيو
ى له مسلم متعبدا روكان رجال صاحلا العجلي كويف ثقة ثبت يف احلديث وقال أمحد بن عبد اهللا و

)2(".قوهثّو:"وقال عنه الذهيب)1(."بن ماجهوالترمذي والنسائي و

)3(."كان رجال صاحلا متعبداثقة ثبت يف احلديث و:"ه العجليقال عنو

. اهللا أعلمومع ذلك مل يقبل الترمذي والدارقطين رفعه للحديث و
ال (:سئل عن حديث حممد بن سريين، عن أيب هريرة عن النيب و:"لدارقطينيف علل اوـ

أحكم يف املاء الدائم، مث يغتسل منهيبولن(.
يرة اختلف على ابن سريين يف رفعه، فرواه حيي بن عتيق، عن ابن سريين، عن أيب هر":فقال
شيم، عن وفقه هكي بن إبراهيم، عنه، ومة، ودزائهعحسان، رفَاختلف عن هشام بن مرفوعا و
فروي عن معمر، عن أيوب اختلف عن أيوب، ، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، ويونسهشام، و

)4(."وفقه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوبمرفوعا، و

حيي ا إمساعيل عن أخربنا يعقوب بن إبراهيم قال أن:"قال)5(رواية ابن عتيق أخرجها النسائيو
ال يبولن أحدكم يف املاء :(عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا بن عتيق 

زائدة رواية و. ركان يعقوب ال حيدث ذا احلديث إال بدينا:قال النسائي).الدائم مث يغتسل منه
يف حديث هشام عن حممد عن أيب هريرة زائدة حدثنا أمحد بن يونس ثنا :"أخرجها أيب داود قال

)1().ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه(قالعن النيب 

.12 /264ذيب الكمال :املزي–)1(
.1/473الكاشف :الذهيب-)2(
.1/443الثقات :العجلي-)3(
).1446(ح 8/121العلل :الدارقطين-)4(
.1/75السنن الكربى :النسائي-)5(
.1/18أيب داود -)1(
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:عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قالواملوقوفة أخرجها البيهقي،
)راهيم عن بن إبكذلك رواه يزيدو:"قال البيهقي). أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منهال يبولن

)1(".رواه مهام بن منبه عن أيب هريرة مرفوعاحممد بن سريين موقوفا و

ال :أخربنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قال:"قال النسائي
قال سفيان قالوا هلشام يعين بن حسان .يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه

أيوب لو استطاع أن ال يرفع حديثا مل ما ينتهي ذا احلديث إىل أيب هريرة فقال إنّأيوب إنأنّ
)2(."يرفعه

أخربنا معمر عن أيوب عن بن سريين عن أيب معمر عن أيوب أخرجها عبد الرزاق،رواية و
)3().ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ منه(قالهريرة أن رسول اهللا 

ثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب قال أخربنا حد: خرجه البخاري عن أيب اليمان قالديث أاحلو
:( يقوله مسع رسول اهللا ه مسع أبا هريرة أنعبد الرمحن بن هرمز األعرج حدثه أنأبو الزناد أنّ

يغتسل يف املاء الدائم الذي ال جيري مثال يبولن أحدكم: بإسناده قالحنن اآلخرون السابقون و
)4(.)فيه

حدثين زهري بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة وأخرجه مسلم، و
)5(.)يغتسل منهيف املاء الدائم مثّال يبولن أحدكم: (قالعن النيب 

عنده شيء أو أنه يصحح ح الدارقطين يتوقف هنا عن الترجيح فال يذكر شيئا، رمبا مل يترجو
.اهللا أعلمواملرفوعة؛ واملوقوفة 
ثين عبد اهللا بن حممد قال حدثين محزة قال حدثين أمحد بن شعيب حد:"قال ابن عبد الربـ

قال حدثين سويد بن نصر قال حدثين عبد اهللا بن املبارك عن محاد بن زيد عن أيوب عن نافع بن 

.1/239الكربى :البيهقي-)1(
.1/197اتىب:النسائي-)2(
.1/89املصنف :عبد الرزاق-)3(
.1/94اجلامع الصحيح :البخاري-)4(
.1/235الصحيح :مسلم-)5(
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هكذا روى هذا احلديث أيوب السختياين )مخر حرامكلّكلّ مسكر مخر و(قالعمر عن النيب 
.عن نافع عن عمر عن النيب 

القاسم سفيان قال حدثين أمحد بنثين إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي قال حدثين حممدحدو
بن شعيب قال حدثين احلسن بن منصور قال حدثين أمحد بن حنبل قال حدثين عبد الرمحن بن 

كلّ (مهدي قال حدثين محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا 
.)مخر حرامكلّمسكر مخر و

زم بن دينار وأبو معشر وإبراهيم وهكذا روى الليث بن سعد وموسى بن عقبة وأبو حا
عبد اهللا بن عمر العمري الصائغ واألجلح وعبد الواحد بن قيس وأبو الزناد وحممد بن عجالن و

.هم عن نافع عن عمر عن النيب كلّ
د اهللا بن عمر فكان ربما أوقفه رواه عبيفع عن بن عمر موقوفا مل يرفعه؛ ورواه مالك عن ناو

)1(."ر يف رفعهه تقصري من قصعندنا مرفوع ثابت ال يضراحلديثو. وربما رفعه

اهللا، ومالك، وابن عجالن، وإبراهيم عبيدرواه أيوب، و.كلّ مسكر حرام:"قال الدارقطين
: ليث بن أيب سليم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب الصائغ، وحيي بن سعيد األنصاري، و

. ، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاعماررمة بن رواه عكو). كلّ مسكر حرام، وكلّ مسكر مخر(
)2(".رفعه صحيحو

هو القطان عن ى وحممد بن حامت قاال حدثنا حيي وناملثَوحدثنا حممد بن:"قال اإلمام مسلم
كل كل مسكر مخر و:(قالال عن النيب وال أعلمه إ: ا نافع عن بن عمر قال نافععبيد اهللا أخربن

)3()".مخر حرام

.اهللا أعلمبد الرب املرفوع لوجود القرائن وابن عحيرجو

.8/21ستذكار اإل:ابن عبد الرب-)1(
.13/85العلل :الدارقطين-)2(
.3/1588مسلم -)3(
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.االختالف بین الوصل واإلرسال: المبحث الثاني

.التعریف: المطلب األول
ة احلديث؛ كما استقر يف اصطالح وهو شرط أساسي يف صح،معناه االتصال: الوصل

ثنياحملد.
يف صريح بالسماع ما حيصل التورب. منتهاهن فوقه حىت راو مسع ممكلّواتصال السند يعين أنّ

بعض األسانيد فيحكم ممن ال خربة له باتصال السأن وجهابذة العلم ونقاد الفن ند؛ لكن أئمة الش
.حيكمون خبطأ هذا االتصال ويبينون انقطاع السند 

ل يكُون من أو، بلْ يشترط أن يكُون يف طبقة واحدة فَقَطْواالتصال يف السند ال يشترط أن
، وكَانَ يطلق علَيه من املواضع مسي السند منقطعاً؛ فإذا اختل االتصال يف موضع السند إىل آخره

ما أضافه التابِعي إىل : الح بعد علَى أن املُرسل هو، ثُم استقر االصط)1(يف القرون املتقدمة مرسالً 
 يبالن.)2(

قنا لتعريف املرسل وبيان تفاصيله يف املبحث السابق فلتنظر هناكوقد تطر.

.أثر التعارض بین الوصل واإلرسال : المطلب الثاني
احلديث املتصلإذ أنّكم على احلديث من حيث قبوله ورده؛يظهر هذا األثر واضحا يف احل

منقطع ضعيف مردود لفقده ا احلديث املرسل فهو، أمصحيح، إذا استكمل الشروط األخرى
.تصال شرط اال

تطعن وواية املتصلة، ؤثر يف الرإنّ الرواية املرسلة تف،فإذا تعارض حديث متصل وآخر مرسل
فيها طعنا متفاوتا، فإموصولة ومها وخطأً ممن وصلها، ها بالكلية فيكون الوصل يف الرواية امللّا أن تع

كقوة حديث ورد إرساله، احلديث املختلف يف وصوله ون قوةن يقصر الطعن عن هذا فال تكأو أ
.مل يرد مرسالمتصال يف كل طرقه و

.أراء العلماء في تقدیم الوصل أو اإلرسال: المطلب الثالث

. 1/82فتح املغيث: العراقيانظر-)1(
.8/716: فتح الباريو،1/144فتح الباقيو، 36نزهة النظر ص انظر-)2(
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:صل أو اإلرسال على مذاهب متعددة، وأقوال خمتلفة منهااختلف العلماء يف تقدمي الو
.ه من قبيل زيادة الثقة رواية املرسلة؛ ألنترجيح الرواية املوصولة على ال:القول األول

ا أو مجاعة، من باب فيقدم املوصول بإطالق ولو كان املخالف للواصل العدل الضابط، واحد
أنووي، واختياره اخلطيب ه من زيادة الثقات، وهذا مذهب الفقهاء واألصوليني، ووافقهم الن

)1(.البغدادي

احلكم ملن أسنده إذا كان عدال ضابطا فيقبل خربه وإن ومنهم من قال:"قال ابن الصالح
ابن قول الصحيح؛ قالالهذا : ف له واحدا أو مجاعة؛ قال اخلطيبخالفه غريه سواء كان املخال

ال نكاح إالّ :(بخاري عن حديثوسئل ال. وما صححه هو الصحيح يف الفقه وأصوله: الصالح
من هذا مع أنّ: فقال البخاري.دة من الثقة مقبولةالزيا: املذكور فحكم ملن وصله وقال) بويل

أرسله شعبة وسفيان ومها جبالن هلما من احلفظ واإلتقان والدرجة العالية؛ ويلتحق ذا ما إذا 
)2(".وأرسله يف وقتصله هو الذي أرسله، وصله يف وقت كان الذي و

هذا مذهب أكثر أهل واملرسل بإطالق، فيقدم . واية املرسلةترجيح الر:القول الثاين
)3(.احلديث

ب ، وقد عقَّ)4(م على التعديلاإلرسال جرح واجلرح مقدل احملب الطربي هذا القول بأنّعلّ
فأخذنا )5(يف رفعهكة الشما علّة نظر، وإنالعلّهذهويف":احلافظ ابن حجر على تعليل احملب فقال

ام مالك ذكر من يصنع مثل هذا من األئمة كابن سريين واإلممثّ)6(".قن وألغينا غريهباألقل املتي
.الدار قطين و

)7(".سبيله للمرسلباحلكم يف هذا أو ما كان قال أكثر أصحاب احلديث إنّ:"قال اخلطيب

.411صالكفاية نظرا-)1(
.72صابن الصالح يف املقدمة-)2(
.72-، ومقدمة ابن الصالح411صاملصدر السابق: نظرا-)3(
.2/58-النكت على مقدمة ابن الصالح -)4(
.ومثل الرفع الوصل-)5(
.2/58-املصدر السابق-)6(
.411صاخلطيب يف الكفاية -)7(
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ه قال بعض بو. واةفتقدم رواية من هو أكثر حفظا من الرالترجيح لألحفظ،:القول الثالث
يف شرحه لعلل عليه ابن رجبمذهب اإلمام أمحد كما نصهر ظا، وهو )1(أهل احلديث

)2(.الترمذي

)3(".منه إىل األقلأقرب احلفظ إىل اجلماعة ألنّ":قال احلافظ ابن حجر يف النكت

أرسله أحفظ من الذي وصله فاحلكم للمرسل وال وقال بعضهم إن كان من:"قال اخلطيبو
)4(."يقدح ذلك يف عدالة الذي وصله

)5(.قدم األكثر رواة، وهذا قال به أهل احلديثاإلعتبار ألكثر الرواة عددا، في:الرابعالقول

)6(."أكثر من الذين وصلوه فاحلكم هلمقال بعضهم إن كان عدد الذين أرسلوه:" قال اخلطيب

.والتوقف، وهذا قول ذكره السبكي ومل ينسبه ألحدساوي بني الروايتنيالت:القول اخلامس
ومن هنا ":قال ابن حجر.ن احملتفّة باحلديث إسنادا، ومتناأن ينظر يف القرائ:السادسالقول 

)7(".حكى بعض املتأخرين تقدمي أحدمها على اآلخر حبسب القرائن

قني، من ، وغريهم من األئمة احملقّاري، وابن الصالحوهو مفهوم من كالم اإلمام البخ
البخاري وهو رأي ابن سعيد القطان وأمحد بن حنبل ومني كعبد الرمحان بن املهدي وحيي املتقد

)8(.املتأخرين

.أمثلتھ عند المحدثین: المطلب الرابع
ثنا يزيد د بن إمساعيل بن إبراهيم بن علية قال حدأحربنا حمم:"سنن النسائي الكربىجاء يفـ

وغريه عن هارون بن رئاب عن عبد اهللا بن عبيد بن ثنا محاد بن سلمةيعين بن هارون قال حد

.نفس املكاننظرا- )1(
.يف معرض كالمه عن زيادة الثقة1/419انظر-)2(
.2/59النكت، –)3(
.411صالكفاية :اخلطيب-)4(
.73صومقدمة ابن الصالح،-)5(
.411صاملصدر السابق-)6(
.2/60النكت على مقدمة ابن الصالح -)7(
.1/306فتح املغيث : السخاوي-)8(
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بيد بن عمري عن عباس عبد الكرمي يرفعه إىل ابن عباس مري وعبد الكرمي عن عبد اهللا بن عع
وهي الناس إيلّعندي امرأة هي أحبفقال إنّوهارون مل يرفعه قاال جاء رجل إىل رسول اهللا 

قال أبو عبد الرمحان هذا احلديث .قها قال ال أصرب عنها قال استمتع اقال طلّال متنع يد المس
قد أرسل احلديث وهارون ثقة وليس بثابت وعبد الكرمي ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه 

1(."واب من حديث عبد الكرميوحديثه أوىل بالص(

تصلة واهللا أعلماملمن راوي املرسلة أثبت ألنّ؛النسائي الرواية املرسلة وذلكح وهنا رج .
قاسم البن ن الشاعر، حدثنا أبو النضر هاشم وأخرج مسلم، عن حجاج ب":دار قطينقال الـ

: قالسلمة عن أيب هريرة عن النيب حدثنا أيب عن أيب-يعين ابن سعد- الليثي حدثنا إبراهيم
احملفوظ، النضر على وصله، عن أيب هريرة، وومل يتابع أبو ..).قوام مثل أفئدة الطرييدخل اجلنة أ(

، كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم عن النيب عن إبراهيم بن سعد، عن أيب سلمة، مرسال،
)2(.واباملرسل هو الصم بن سعد ووغريمها، عن إبراهي

(:وسئل عن حديث أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال رسول اهللا :"وقال أيضا يف موضع آخر
سعد واختلف عنه؛ فرواه بنيرويه إبراهيم ..) .ئدم مثل أفئدة الطريفيدخل ناس من أميت اجلنة، أ

بن أيبوتابعه إبراهيم . ، عن أيب هريرةبن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمةأبو النضر، عن إبراهيم 
)3(."وهو الصواب. بن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمة مرسال، عن إبراهيم وغريمها يرويه. الليث

ح الدرقطين رواية اإلرسال لعلّفرجة صرا وهي تفر حده وذلك يف قولهد من ال حيتمل تفر)
.علمواهللا أ) ومل يتابع أبو النضر على وصله

يتوضأ باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد؛ كان النيب :"قال املباركفوريـ
ومسح على خفيه فقال عمر فتح صلى الصلوات كلّها بوضوء واحدكان عام الفلما صالة لكلّ

دا فعلته قال عمك فعلت شيئا مل تكن فعلته إن.
احلديث هذا احلديث أيضا عن حمارب بن دثار أي كما رواه عن علقمة بن مرثد فهذا: قال

) مرسل(عند سفيان عن شيخني علقمة بن مرثد وحمارب بن دثار كالمها عن سليمان بن بريدة 

.3/270سنن الكربى : النسائي-)1(
.1/128لزامات والتتبع اإل:الدار قطين-)2(
.9/312العلل :الدارقطين-)3(
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أي ) من حديث وكيعوهذا أصح(أي هذا مرسل ويف نسخة قلمية صحيحة مرسال وهو الظاهر 
محن بن مهدي وغريه عن سفيان عن حمارب بن دثار عن سليمان هذا املرسل الذي رواه عبد الر

ا من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان عن حمارب مسنددة بدون ذكر عن أبيه أصحبن بري
)1(".ألن رواته أكثرصحبذكر عن أبيه ووجه كون املرسل أ

به من املباركفوري، بل ومن الترمذيح وهنا الترجيح للكثرة كما هو مصر.

.1/161حتفة األحوذي -)1(
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.اإلختالف بین االتصال واالنقطاع: المبحث الثالث

.التعریف: األولالمطلب 
صلاملت:فكان كلّ.صل إسنادههو الذي اتويطلق اته قد مسعه فمن فوقه إىل منتهاه،واحد من رو

.على املرفوع واملوقوف 
ورأي ابن العريب فيه أنه يطلق على ما مل يتصل ،قد بينا تعريفه يف املبحث السابق:واملنقطع

)1(.أو إىل غريهسول اهللا سواء كان يعزى إىل رإسناده، على أي وجه، 

ال تدخل يف هذا كما أنّ مراسيل الصحابة مقبولة و.سبق حكمهنقصد املرسل هنا؛ فقدوال 
.الباب اتفاقا

عدول على مذهب أهل إذ الكلّ؛ابة ال فرق بني إسنادهم وإرساهلمحالص:"قال القرطيب
2(".احلق(

ح وحيتاج األمر إىل مرجأن ترد رواية االتصال مع رواية االنقطاع، :وصورة االختالف هنا
وابملعرفة الص.

احلديثَنقطاعبينما جيعل اال،ال ألنه شرط أساسي يف صحة احلديثتصواألصل هو اال
.ضعيفا إذا حصل له يف أي طبقة من طبقاته

الكشف عن توفر هذا يث من أجل ثون عنايتهم يف البحث والتنقري يف األحادولقد أوىل احملد
.والتضعيف والتعليلصحيح وذلك ملا له من أمهية بالغة يف الت؛الشرط من عدمه

ل وهو ليس تصا، أن يرد احلديث وظاهره االيف هذا اإلطارومن املسائل اليت واجهت احملدثني 
يز ذلك استطاعوا متيهم مبا أوتوا من فطنة ويقظةغري أن؛كذلك وإن كان التصريح فيه بالسماع

.وكشفه
فيحكم ؛وى أيضا بسند آخر ظاهره االنقطاعرتصال ويوعليه فقد يأيت احلديث ظاهره اال

.عليه النقاد بالقرائن مبا هو أوىل به 

.1/141املقنع :، وابن امللقن213علوم احلديث ص:وابن الصالح.21الكفاية ص:طيبخلا–)1(
.1/122املفهم -)2(
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.االختالف في اسم الراوي ونسبھ : المبحث الرابع
:يرجع االختالف يف اسم الراوي ونسبه إىل األقسام التالية

ة عند ابن فهذا ال يعترب علّند، ويذكر يف آخر،اوي يف السهم اسم الربأن ي: ألولالقسم ا
.ألوىللالعريب، وتكون الطريق الثانية موضحة 

ه ألن؛هذا ال تعارض فيهسمى من أخرى فالظاهر أنّبهم من طريق ويأن ي":قال الصنعاين
املعني يف األخرى وايتني هو يكون املبهم يف إحدى الررواية وعلى تقدير أن يكون غريه فال تضر

مهيف اه وعرفه إذا كان ثقة من مس1(".رواية من أ(

مل يعرفوا ين به واحد، ذلك أنّ من الرواة من اسم الراوي واملعيفأن خيتلف: القسم الثاين
بامسهم، إنن واختثون على تسميتهم باسما عرفوا بكناهم، ومنهم من اصطلح احملدلفوا يف م معي

.ة يف اخلرب دائماعلّختالف ال يعدذلك، وهذا اال
مثل هذا فإنّ،واحدختالف يف العبارة فقط واملعىن ا يف الكلّأن يكون اال":قال ابن حجر

اختالفا أيضاال يعد،2(."إذا كان الراوي ثقةوال يضر(

خمتصرا، فيساعد على ال ويف آخر اوي يف موضع مفصأن يذكر اسم الر:القسم الثالث
.بني امسه كامالرق قد تبعض الطّفإنّرق املختلفة للحديث،كشف ذلك مجع الطّ

اختالف يف اوي ونسبه لكن معصريح باسم الرأن يقع الت: القسم الثالث":يقال احلافظ العالئ
ق جال فيحقّأمساء الرواريخ وواملرجع فيه إىل كتب التختالف ال يضرسياق ذلك فمثل هذا اال

اويذلك الر،3(".واب فيه من أتى به على وجههويكون الص(

صريح به من غري اختالف لكن يكون ذلك من متفقني أحدمها ثقة أن يقع الت:القسم الرابع
ة يف ه علّا إذا مل يتبني ذلك فإنالراوي هو الثقة، فال إشكال، وأمن أنّفإذا تبي.واآلخر ضعيف

.)4(احلديث

.2/40توضيح األفكار -(1)
.2/40فكاروالتوضيح األ،2/786النكت انظر -)2(
.786-2/785النكتنقله احلافظ يف -)3(
.2/786انظر النكت البن حجر -)4(
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.زیادة رجل في السند وإسقاطھ في آخر : المبحث الخامس
لقد اختلف العلماء يف املزيد بني القبول والردهم مع ذلك تبعا الختالفهم يف زيادة الثقة؛ ولكن

ح عندهم من القرائنحيكمون ألحد اإلسنادين مبا ترج،ح عندهم رواية املزيدفأحيانا تترج،
ح وأحيانا أخرى تترجاملتصلة غري املزيدة؛ أو يرجحون الرها مرسلة غري متصلة أو واية على أن

قفون الحتمال أن يكون مرسال بإسقاط الزائد أو متصال بوجودهيت.
:ذلك على أقساموحاصل األمر أنّ":قال احلافظ العالئي

.ائدزاحلديث متصل بدون ذلك النّح فيه احلكم بكونه مزيدا فيه وأما يترج:أحدها
.اوي املزيدبدون الرفيه احلكم عليه باإلرسال إذا رويحما ترج:وثانيها
ه مسعه من شيخه األدىن وشيخ شيخه أيضا وكيف ما يظهر فيه كونه بالوجهني أي أن:وثالثها

.ما رواه كان متصال
)1(".واحد من األمرينيتوقف فيه لكونه حمتمال لكلّما : رابعهاو

.االختالف بروایة الراوي مّرة عن ھذا ومّرة عن ھذا: السادسالمبحث 
بعدم ضبط وهو من االختالفات اليت تؤمئي اختالف األسانيد،من األنواع اليت تعترهذا 

ما، هما جيمع بينفقد يروي الراوي عن فالن، ويف طريق أخرى يروي عن آخر، وربها،اوير
هذا واب عن أحدمها واآلخر غلط؟ أم أنّختالف فالصالراوي أخطأ ذا االهل أنّ: والسؤال هنا

الراوي مسع احلديث من كال الرجلني فتارة حيدث به عن اآلخر، وتارة ث عن هذا، وتارة حيد
.واية كلها؟ح يف الروهل يعترب ذلك علّة تقد.مع بينهماجي

ح بناء على ما ترجله يف ذلك مذهبني،-حسب تتبعنا له- يف هذه املسألة وجدنا ابن العريب
.عنده من قرائن
عن أخيه قال أخربين ابن أيب ليلى،: بذلك احلديث كما هو احلال يف حديث شعبةفتارة يرد

إذا (:قالرسول اهللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أيب أيوب أنّ،عيسى بن عبد الرمحن
: يرمحك اهللا، وليقل هو: عليهعلى كل حال، وليقل الذي يردعطس أحدكم فليقل احلمد هللا

.1/127جامع التحصيل انظر -)1(
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)1().يهديكم اهللا ويصلح بالكم

عن أيب أيوب، عن : يقول أحيانا:طرب يف هذا احلديثوكان ابن أيب ليلى يض: قال الترمذي
.عن علي عن النيب :، ويقول أحياناالنيب 

.2741رقم5/83السنن، باب ما جاء كيف تشميت العاطس :الترمذي-)1(
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:الرابع الفصل
.صیغ األداءونقد السند من حیث طرف التحمل

:ویشتمل على

.نقد السند من حیث طرف التحمل:األولالمبحث
:ویشتمل على

.أھمیة ھذا الباب : المطلب األول
.تعریف التحمل وبیان طرقھ: المطلب الثاني

السماع من الشیخ: المطلب الثالث
.القراءة على الشیخ : المطلب الرابع

.السماع لما یعرض ویقرأ على الشیخ : المطلب الخامس
المناولة: المطلب السادس

.ازة ــاإلج: المطلب السابع
الوصیة بالكتب: المطلب الثامن
.إعالم الشیخ : المطلب التاسع

.الوجادة : المطلب العاشر
.الكتابة: لب الحادي عشرالمط

.نقد السند من حیث صیغ األداء: ثانيالمبحث ال
:ویشتمل على

.صیغ أداء مرتبة السماع من لفظ الشیخ : المطلب األول
.صیغ أداء مرتبة القراءة على الشیخ : المطلب الثاني

.صیغ أداء مرتبة المناولة : المطلب الثالث
.اإلجازة صیغ أداء مرتبة : المطلب الرابع

.صیغ أداء مرتبة الكتابة : المطلب الخامس
.صیغ أداء مرتبة الكتابة: المطلب الخامس
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.  تمھید
تعترب طرق التوابط اليت تضبط أجزاء السند، وحتدد العالقة بني حمل وصيغ األداء من أهم الر

.رواته يف إطار عملية حتمل احلديث وروايته
ض واة ودراجام من حيث العدالة والضبط، كذلك يتعرالرصفاتيطال ونقد السند مثلما 

.لوه من شيوخهمواة ما حتماليت استقبل ا هؤالء الرللطرق
:التاليةاملباحثالفصلمن هنا سنتناول يف هذا اجلانب من هذا  

نقد السند من حيث طرق التحمل: األول
.نقد السند من حيث صيغ األداء: الثاين
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.نقد السند من حیث طرق الّتحمل: األولالمبحث 

.أھمیة ھذا الباب: المطلب األول
ة شأن لقد كان لضبط طرق حتمل احلديث بصفة خاصة، وحتمل املعرفة اإلسالمية بصفة عام

.كبري عند علماء املسلمني، فقد أولوا ذلك عناية كبرية، واهتماما خاصا
، له من أهم مباحث هذا الفنطرق نقل احلديث وحتمواعلم أنّ:"قال الشيخ طاهر اجلزائري

)1(."وقد تعرض هلا علماء األصول يف كتبهم، وقد كتب فيها ابن الصالح ما يشفي الغليل

يدلّ على حمل من خالل حتديدها والتزامها، واعتماد ما ولقد اهتم أهل العلم بطرق الت
حريف صحيف والتجدا، فهو حيفظ املعرفة من التةذلك له آثارا مهمألنّاالتصال والتلقي املباشر؛ 

اللذين يقع فيهما من يأخذ من الصفظ املعرفة، أفكارا وكتبا من ه حيحف وال يلقى العلماء، كما أن
نتحال، والتزوير، ويقيها نسبتها إىل غري أصحاا، وكأثر مباشر هلذا يندر أن جتد كتابا من اال

)2(".ىل غري صاحبه خالف علوم أخرىكتب احلديث بشىت فنونه قد نسب إ

قبول من تمثل يف معرفة املت،حمل واألداء والصيغ املستعملة فيها أمهية بالغةوملعرفة طرق الت
إذا كانت طرق التحمل فيه كافة صحيحة احلديث ال حيكم بقبوله إالّنّاملردود من احلديث؛ إذ أ

)3(.دطرق التحمل فيه ليحكم عليه بالرفيكفي أن تفسد طريقة منوالعكس كذلك،غري فاسدة،

يف علم اجلرح حمل واألداء كذلك يف استعماهلا كمعيار نقديل أمهية صيغ التكما تتمثَّ
على التلقي املباشر عن الشيخ صيغة تدلّتإذ بواسطتها حيكم عليه بالكذب إن استعملوالتعديل؛

.استعمل صيغة مومهة هلذا التلقي من شيخهيس إن فيما مل يتلقاه منه، أو حيكم عليه بالتدلّ
روا التقدم يف احلضور واألخذ من ليظهِدم املتباهون بالعلم، على مثل هذا العمل،قْوكثريا ما ي
هؤالء هم أهل التدليس، وقد !ليحرزوا بذلك وجاهة وفخرا ومحدا مبا مل يفعلوا؟املشايخ الكبار،

.وذم أصحابهيس د األئمة األعالم على قبح التدلّأكّ
سني، ويكشف زيف صنيعهم، فاحملافظة على ألفاظ األداء يف سلسلة األسانيد، يفضح املدلِّ

.1/479توجيه النظر-(1)
- .263املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل ص (2)
- 226نظر منهج النقد ص ا(3)
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. لغرض عدم االغترار مبا أظهروهولذلك الحقهم العلماء،
م أال هيف منهجثون يف هذا اإلطار ألمر هامض احملدتعر-كما أسلفنا–وألمهية طرق التحمل

اليت وهو حتديد السنوذلك للمزيد من -وهو ما أغفل ابن العريب ذكره-فيها التحمليصح ،
.احلرص والضبط يف أمر احلديث

،)مىت يصح مساع الصغري(:إلمام البخاري يف صحيحه حيث قالم به اومن ذلك ما ترج
عقلت من النيب (:اخلزرجيبيع األنصاريوساق حديث حممود بن الرةجمها يف وجهي وأنا جم

).مخس سنني من دلوابن 
ولئن اختلفوا يف السنم اتفقوا على أنّإالّفيها مساع الصغري؛اليت يصحفذهب .مساعه جائزأ

ثني إىل أنّمجع من احملدالضابط يف ذلك قون أنّذلك بلوغه مخس سنني، ويف املقابل رأى احملقِّحد
هو التمييز، فمىت فهم الصاجلوابيب اخلطاب وردمساعه ولو كان دون مخس سنني، ومىت صح

عجز عن ذلك مل يصحمساعه ولو جاوز هذه السبكثرين.
يزا اجلواب كان مممييز فإن فهم اخلطاب وردوالصواب اعتبار الت":قال احلافظ السيوطي

مود فال وإن كان ابن مخس فأكثر، وال يلزم من عقل حما، وإالّصحيح السماع، وإن مل يبلغ مخس
ّاة يف هذا السأنّنمتييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، وال يلزم منه أن يعقل مثل يز غريه مثل متي

)1(."ا يسمعهة عقل غريها مممن ذلك، وال يلزم من عقل اّذلك وسنه أقلّ

وأموخياف عليه فهو الذي خيشى عليه فيه من اهلرم واخلرف، اليت ينتهي إليها األداء،ا السن
فمن احملاس يتفاوتون يف ذلك،من الغلط ورواية ما ليس من حديثه، والنثني من قارب املائة د

ل عنه العلم، وقد ذهب مجد ضابطا متقنا فححن فوثابت احلفظ، وامتوكان صحيح العقل،
أو نظر، أو األداء بثمانني سنة وال داللة على ذلك من أثرالرامهرمزي إىل حتديد انتهاء سن

)2(.واقع

د على أمهية مساع ه أكّأنإالّدث عن السن اليت يصح فيها التحمل؛ مل يتحوابن العريب وإن 
:غه حيث اعترب ذلك فرضا من الفروض، ومن أقوالهلياحلديث وتب

.180تدريب الراوي ص -(1)
.62ص1صقر،طاإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، حتقيق سعيد : القاضي عياض اليحصيب-(2)
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"حلفظ يتركبان على معىن ما والوعي وا،بليغ وهو فرض على الكفاية واإلصغاء فرض عنيالت
علم ن كان يتعلق بغريه أو به وبغريه كان التن مما خيصه تعني عليه أمره كلّه، وإن كافإيسمع، 

)1(."فرض عني والتبليغ فرض كفاية

تسمعون ويسمع (قدمناا رض وقد قال كمفبليغ عنه الت)بلِّغوا عني(قوله :"وقال أيضا
وهذا فرض على الكفاية إذا قام به )غ الشاهد الغائبليبلِّ(وقال )ن يسمع منكممنكم ويسمع مم

ليل والد،سقط عنه فرض التبليغايب عليه السالم واحدوإذا أخرب به الن،واحد سقط عن الباقني
وكان الوحي إذا نزل ﴾بيوتكن من آيات اهللا واحلكمةواذكرن ما يتلى يف﴿عليه قول اهللا تعاىل 

على النبه ح يب عليه السالم واحلكم إذا أتاه ال يربيف الناس ولكنبه من حضره مث على لسان خربه ي
إليهم وانتهى عندهم قوما بعد قوم حبسب القرب والبعد أولئك إىل من ورائهم أي وقت خرج

وذلك من التبليغ عند احلاجة إليه وال يلزمه أن يقوله ابتداء وال بعضه فقد كان قوم من ) الثانية(
فحسبهم عمر رسول اهللا قال رسول اهللا قال الصحابة يكثرون احلديث قال رسول اهللا 

)2(".حىت مات

.ریف التحمل وبیان طرقھتع: المطلب الثاني
:تعريف التحمل.1
:لغة-أ

فتحمله ماالًله األمر حتميال وحموحيء على ظهري أمحله محال؛ومحلت الشهو من محل،
)3(...لَّفه على مشقة وإعياءتك: بهوحتامل يف األمر والامحتَََمال وحت

سالة له الرموح...ا فيههأجهدري أي هر، ومحل على نفسه يف السواحلمل ما حيمل على الظّ
)4(.مشقةا، وحتامل على نفسه تكلَّف الشيء علىل احلمالة محلهوحتمفه محلها،حتميال كلَّ

.10/125العارضة-(1)
.1/48القرآنأحكاموانظر .137-10/136نفس املصدر-(2)
178-11/175لسان العرب، باب األم ،:ابن منظور-(3)
.82-81خمتار الصحاح،ص :حممد الرازي-(4)
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)1(.مث بهمل على نفسه أمرا يتاب عليه أو يأن حيوالتحمل أ

.اصطالحا-ب
)2(.احلديث عن شيوخههيهو أخذ الطالب وتلقِّ

رق املعروفة يف الرواية متحمال ث عن شيخه بإحدى الطّاحملدهو ما يرويهوبعبارة أخرى، 
.أمانة علميةوبال نقصان، ذي أخذه عن الشيخ من غري زيادة ومسؤولية روايته على الوجه ال
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (:دليل لزومها قوله تعاىل

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()3(، وقوله):ّخلف حيمل هذا العلم من كل
)4(.)نتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلنيعنه حتريف الغالني، واينفون عدوله،

لون هم الذين امتثلوا أمره وهؤالء املتحم،الوجه الذي مسعوه،على بالتبليغ عنه ملن بعدهم
ب فيه استفرغوا جهودهم، وبادروا إىل ما رغَّوبالطريقة اليت حتملوا ا، وأفنوا يف ذلك أعمارهم، و

بوأهم وحيث دعا هلم بالنضرة والنعيم، وكفاهم هذا الدعاء شرفا، اجلسيم،من ذلك األمر
غه غريه،ا حديثا فحفظه فبلَّمنعر اهللا امرءا مسنض):قال.اهللا من اجلنة غرفا، ولقاهم الفوز العظيم

)5(.)فرب حامل فقه ليس بفقيه

ه فكأنل احلديث الراوي إذا حتمحيث أنّوهذا املعىن االصطالحي قريب إىل املعىن اللغوي،
ه يف احلقيقة حيمله يف صدره إذا حفظه بلسانه أو حيمله يف كتابه لكنمحل احلديث على ظهره جمازا،

.إذا كتبه فيه، وكل هذا حيتاج إىل بدل املشقة واجلهد
فيها جانب مسؤولية حفظه ووعيه يف الصدر أو يف الكتاب مسؤولية عظيمة يلحظفإنّوعليه 

أمانة أكرب من محل حديث رسول اهللا حتمل األمانة، وأي.

بتصرف11/180، ولسان العرب 1/442نظر النهاية ا-(1)
.101ودراسات أصولية يف السنة النبوية ص ، 175نظر تيسري مصطلح احلديث ص ا-(2)

- .72:اآلية:سورة األحزاب(3)
- جممع . رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه حيىي بن معني وأمحد بن حنبل ونسبه إىل الوضع: قال اهليثمي(4)

.1/225، واإلصابة1/77، ولسان امليزان1/59التمهيد ، وانظره يف 1/140الزوائد
رقم ) 5/33،34.باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، سنن الترمذي: حديث حسن: أخرجه الترمذي وقال-(5)

2656.
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.طرق التحمل .2
ظم التعليمية اليت يتمستخدمه علماء احلديث ويقصدون به بيان الكيفيات أو النهذا التعبري ا

ة مبرحلة طلب علمية للحديث الشريف إىل طالبه، وهي أدوات خاصمن خالهلا إيصال املادة ال
.العلم 

ومل يرد هذا التعبري يف كتب املصطلح األوىل، وإمنا عباه ر عنه األئمة بتعبريات قريبة من هذا مس
: بقوله)هـ606ت(، وابن األثري )1(]أنواع األخذ وأصول الرواية[:)هـ544ت(القاضي عياض 

]كيفية[:بقوله)هـ643ت(، وابن الصالح )2(]وكيفية أخذهاوي مسند الرله مساع احلديث وحتم
.)3(]وصفة ضبطه
واية عن الشيخم العلماء طرق حتمل احلديث ونقله إىل مثانية أقسوقد قسستفاد منها الرام ت ،

بوها حسب األمهية واملنازلورت،ةًقوطريقٍزوا كلّوضعفا، وميحىت حيصل األلفاظ،ه من مبا خيص
وحتصل العناية الالزمة لنقل حديث التنافس بني طالب العلم يف حتصيل األعلى منها واألقوى،

مكن إذا عدم التمن الطريق األمثل ما أمكن ذلك، وال يلجأ للطريق األنزل رتبة إالّرسول اهللا 
ملا فيها من احتمال يد،شأن الباحث عن العوايل من األسانشأم يف هذا من الطريق األقوى،

ص املستفادة اخلطأ وغري ذلك من الفوائد االمة وقلّالسلعائدة على توثيق الن.
فليس الذي يسمع من لفظ الشيخ األنواع تتفاوت يف القوة والكيفية تفاوتا واضحا،تلكو

كالذي يتحمل عنه بالوصل عنه باملكاتبة وليس الذي يعرض ويقرأ على الشيخ كاملتحمة أو حيكي ي
فبعضها صحيح جيوز ة احلديث من عدمه،اللة على صحرق يف الدكما تتمايز تلك الطّبالوجادة،

الرواية به وحيمل التلقي فيها على االتواية به وهو حممول صال، وبعضها اآلخر ضعيف ال جتوز الر
.على االنقطاع

ن آرائهم يف هذه املسألة ا حناول أن نبيا هنوإنن. ها والعمل اتيبرء يف توقد اختلف العلما
.مقارنني ذلك مبا ذهب إليه ابن العريب رمحه اهللا

ابن العريب يف كالمه عنها، قد اعتربها مخسة مراتب، كما ذكر ذلك وجتدر اإلشارة إىل أنّ

.101اإلملاع ص-(1)
.1/38جامع األصول من أحاديث الرسول: ابن األثري-(2)

.128مقدمة ابن الصالح ص(3)-
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مل رى األخذ ا، مع أنّ األئمة قبله ه ال يوكأن،ومل يذكر األوجه األخرىيف كتابه املسالك،
يكونوا يرون لصح1(.إال تلك الطرق، مثلما هو صنيع البخاري يف صحيحه؛حملة الت(

رابعها عرض والقراءة وثالثها املناولة وماع منه وثانيها الوأعلى الروايات الس":قال ابن العريب
)2(".اإلجازة

ابن العريب، كما على حنو ما ذكرنعرض تلك الطرق فيما يأيت من مطالب،وبناء على ذلك 
نال إن من خالل ذلك عن آراء ابن العريبنبحث،بالطرق األخرىعهابِتومواقفه يف هذا ا

:ومجلة الطرق كما يذكر مجهور احملدثني هي.وجدت
.السماع من لفظ الشيخ-
.القراءة على الشيخ-
.وهي أنواع،اإلجازة-
.وهي نوعاناملناولة،-
.املكاتبة-
.شيخإعالم ال-
.الوجادة-
.الوصية-

.1/187فتح الباري -(1)
.3/100العارضة (2)-
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.السماع من الشیخ: المطلب الثالث
واملقصود أن يسمع الراوي من لفظ الشيخ، سواء كان من حفظه أو من كتابه، وقد يكون 

.بشكل إمالء أو حتديث من غري إمالء
ه عمسويكتابه،مرواياته بأسانيده من حفظه أو من أن يقرأ الشيخ هو :"قال اللكنوي

)1(".التلميذ

ألنّا القسم اإلمالء على غري اإلمالء؛ ح يف هذويترجحديث، الشيخ حينها مشتغل بالت
ني األلفاظ مع جريان حقيق، وتبيفهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إىل التالب بالكتابة عنه،والطّ

)2(.بعد انتهاء السماع-أي مقابلة احلديث-العادة باملقابلة بعده

ز الشيخ والراوي،ة حتره يف اإلمالء أعلى؛ ملا فيه من شدلكن.:"..زكريا األنصاريوقال أبو 
إذ الشيخ مشتغل بالتاوي بالكتابة عنه،حديث والرحقيق مع فهما أبعد من الغفلة وأقرب إىل الت

)3(".جريان العادة باملقابلة بعده

حمل عند اجلمهور، وال خالوهذه الطريقة هي أعلى أنواع التا، فهي ف يف صح ة التلقي
يب أداة التبليغ ووسيلة من لدن النوإىل وقت بعيد.
قراءة العامل على بهذا القسم فهو يسميمذهبه من رأي اجلمهور،،وابن العريب يف هذا اال

وأعلى الروايات السماع منه :"ه يف أعلى مراتب الرواية كما جند ذلك يف قولهويصنف،)4(الناس
)5(".وثانيها العرض والقراءة وثالثها املناولة ورابعها اإلجازة وقد بيناه يف األصول

.299ظفر األماين ص -(1)
.2/21فتح املغيث -(2)
دار ابن حزم.290فتح الباقي ص-(3)

.1/350املسالك(4)-
.3/100العارضة-(5)
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.القراءة على الشیخ: المطلب الرابع
وأكثر احملدا عرضا، من حيث أنّثني يسمالقارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه، كما يعرض و

)1(.ما حكي عن بعض من ال يعتد خبالفهإالّ؛ها رواية صحيحةوال خالف أن. القرآن على املقرئ

)2(.ه كان ال يرى الرواية بالعرضما ورد من خالف أيب عاصم النبيل، فإنواملقصود

ماع على ثالثة أقوالوقد اختلف العلماء يف مكانتها من الس:
وهذا هو .لهالسماع من لفظ الشيخ أعلى املراتب يف نقل احلديث وحتمأنّ: القول األول

3(اجح وما عليه اجلمهورالر( .حه ابن الصالح ووقد رجحه النوويصح)4( ،وهو يتم فق مع ما تقد
.السماع من لفظ الشيخ أرفع األقساممن أنّ

ماع من لفظ الشيخ أرفع مرتبة من السواملشهور الذي عليه اجلمهور أنّ":كنويقال اإلمام اللّ
ة عليه أوىل، ومن متّر القراءالقراءة عليه ما مل يعرض عارض يصيماع من لفظه يف اإلمالء كان الس

أرفع الد5(".البز الشيخ والطّرجات ملا يلزم منه من حتر(

ماع، وهو قول أيب حنيفة، وسفيان القراءة على الشيخ أعلى من السأنّ:القول الثاين
)6(.وآخرينان، وروى عن مالك أيضا الثوري، وابن أيب ذئب، وشعبة، وحيي بن سعيد القطّ

إليك أو جل أحبأفيعرض عليك الر: ويف هذا أخرج احلافظ ابن عبد الرب عن مالك أنه سئل
ثه؟ قالحتد :ت يف قراءتهبل يعرض إذا كان يتثب،فربث أو ينسىما غلط الذي حيد".ه وهذا يفيد أن

)7(.إذا مل يبلغ هذه املرتبة ال يفضل على السماع

سواء، وهو مذهب معظم أهل احلجاز والكوفة، ومذهب مالك هما أن:القول الثالث
)1(.وأصحابه وأشياخه من علماء املدينة ومذهب البخاري وغريه

.طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.183تدريب الراوي ص .168صاملقدمة مع التقييد-(1)
.2/303: توضيح األفكار-(2)
.بتصرف168ملقدمة مع التقيد ص ا-(3)
54التقريب ص انظر-(4)
507ظفر األماين ص -(5)
.2/304والتوضيح 168واملقدمة مع التقيد ص 403-399الكفاية ص انظر-(6)
215منهج النقد ص -(7)

.168املقدمة مع التقيد ص (1)-
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وهذه املساواة إنما تكون إذا أقره حدالشيخ حالة القراءة بأنوهي حملّ ح بذلك،ثه وصر
عنه، إىل إخبار القارئ له، غري غافلٍفإن سكت ومل يقر ومل ينكر، وهو مصغٍعتبار،االتفاق يف اال

حيح الذي عليه اجلمهور العمل عاس فالصما يوجب سكوتا، من إكراه أو غفلة أو نموليس ثَ
.بذلك

والذي يظهر لى حممل غري ما يتبادر من التناقض،ر ذلك عوإذا استبعدنا هذا، لزم أن نفس
كان دافعه إثبات حجية القراءة على العامل ،أي األولما ذهب إليه ابن العريب يف الرواهللا أعلم، أنّ

بدليل أنه يستدل به على ذلك،ه أورده عقب ما ذكر من احلديث وكأنم هذا االجتاه قول ويدع
ما ذكروا هؤالء إنوعندي أنّ":-بعد أن ذكر املذهب القائل مبساواة القراءة بالسماع- السيوطي 
)1(."تبةعلى من كان أنكرها ال يف إحتاد الرة األخذ ا ردايف صحاملساواة 

أما الرأي الثاين فيفهم يف سياق إثبات الدرجة بني السماع والقراءة على الشيخ، لذلك رد
ماهسوية بينعلى البخاري القائل بالت.

مذهب ابن العريب يف القراءة هو مذهب اجلمهور، وهو يف ذلك ن أنَّومن خالل هذا نتبي
)2(.خيتلف عن مالك وأصحابه كما نسب إليه ذلك ابن الصالح وغريه

.الّسماع لما یعرض ویقرأ على الشیخ: المطلب الخامس
:يف هذه املسألة جند البن العريب عبارتني خمتلفتني

السماع ملا يعرض ويقرأ على الشيخ يها جعلَ، وف)3(وقد وردت يف كتابه املسالك:إحدامها
العرض عند ابن العريب خيتلف يف حمل، وهي إشارة واضحة يف أنّيف املرتبة الثالثة من أقسام الت

.درجته عن القراءة
":العرض والقراءة مرتبة واحدة، وقد أشار ابن العريب إىل ذلك حيث قالوفيها أنّ:أما الثانية

.     )1(..".ماع منه وثانيها العرض والقراءةوأعلى الروايات الس

.2/14التدريب (1)-
.138صاملقدمة-(2)
.1/351املسالك -(3)
.3/100العارضة -(1)
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ن فصيل ولذلك بيكالم ابن العريب يف املسالك كان يف معرض التأنّ-واهللا أعلم-وتفسري ذلك
مرتبتها عنده بالتحديد، أما يف العارضة فإنياق ولذلك اكتفى بذكرها على ه مل يكن يف ذلك الس

.وثانيهما العرض والقراءة سبيل االختصار فقال
ماع ملا يعرض ، فاملرتبة الثالثة من أقسام التحمل عند ابن العريب هي السوعلى هذا األساس

.الراوي يف الصورة الثانية هو القارئويقرأ على الشيخ، وهذه ختتلف عن سابقتها من حيث أنّ
ا يف الصورة الثالثة فإنّأمضه ويقرأُعرِاوي هو أحد املستمعني ملا يالرعلى الشيخه غريه.

ورة الثانية مراعاة احلضور من عدمه، ففي الص–يف نظرنا–التفرقة عند ابن العريبهذه ومرد
رة ا يف الصوأمس يف ذلك أو يغالط فيه،لذلك ال ميكن أن يدلِّحضور الراوي حقيقي ومتأكِّد، و

ني أنه مل حيضر بنفسه جملس الشيخ، حضر، يف حالثالثة فإنّ الراوي قد يدلِّس ويوهم بأنه مسع و
.قةيف الدبالغٌوهذه تفرقة حكيمة واختيار من ابن العريب

والعرض صحيح عند ابن العريب كصحالقراءة على ":ث، ويف ذلك يقولة القراءة على احملد
)1(".قراءته على املعلم سواءالعامل و

:تدلوا على ذلك بعدة أدلة منهاثني وقد اسهذا هو مذهب مجهور احملدو
كم هما يف احلأي أن(احلديث سواء ال عرض الكتاب وعن هشام بن عروة عن أبيه قـ

)2(.إىل ذلك ذهب الزهريو) سواء

ما أخذنا عن ابن شهاب إال قراءة كان مالك بن أنس يقرأ لنا :"اهللا بن عمر قالعن عبد وـ
ا عندهم، وي أنّ القراءةأ)3(."د القراءةوكان جي هذا يدل على صحتها كطريقة من معمول

.طرق التحمل
السماع عندنا على ثالث :"راءة نوع من أنواع السماع فقالوعد اإلمام مالك أيضا القـ

ليك كتابا قد عرفه أن يدفع إ: الثالث. قراءته عليك: الثاين. قراءتك على العامل: أوهلا: أضرب
)1(."فيقول أروه عين

.13/205العارضة -(1)
.300صالكفاية : اخلطيب-(2)
.74اإلملاع، :القاضي عياضو.301، ص الكفاية : اخلطيب-(3)
.305نفس املصدر ص-(1)
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استدل حبديث ضمام بن ثعلبة أيضا إىل صحة العرض والقراءة، وذهب اإلمام البخاري وـ
 الذي قال للنيب :ذا؟ قال 1(.احلديث.. .نعم: آهللا أمرك(

)2(."أخرب ضمام قومه بذلك فأجازوهفهذه قراءة على النيب :"قال

د ه قيا ابن الصالح فإنأم)3(."ها رواية صحيحةأنال خالف يف:"ويرى القاضي عياض أنهـ
4(."كي عن بعض من ال يعتد خبالفه، واهللا أعلمعدم اخلالف فيما ح(

هذا تأمل؛ من حيث عدم وجود اخلالف كما قال القاضي عياض، أو من حيث أنّويف
.ابن الصالحاملخالف ال يعتد خبالفه كما قال 

رض على احملدث وال يعتد هناك من يرى كراهة العن أنّاخلطيب البغدادي قد بيذلك ألنّو
ال يعتد إالّ مبا هرأوا أناس إىل كراهة العرض على احملدث وذهب بعض الن:"إالّ مبا مسعه؛ حيث قال

ث مبنزلة القراءة على احملدالكافة من أهل العلم باألثر إنّمسع من لفظه وقال مجهور الفقهاء و
5(."احلكميف ماع منه الس(

أيب عاصم النبيل، ووكيع الذي : امهرمزي واخلطيب البغدادي أمساء بعضهم، مثلوبني الر
عرضاما أخذت حديثا قطّ:"ه قالروي عنه أن"سحاق بن عيسى د بن سالم، وإ، وكذلك حمم

محن بن سالم ، وعبد الر"القراءة، شيئا بعدما رأيت مالكا وهو ينعسال أعد:"لطباع الذي يقولا
)6(."اجلمحي، وغريهم من متشددي العراق

.ة من قال بالكراهة أو املنعقف على أدلّنمل و
القائلني هؤالء إذا كان ابن الصالح يعين أنّهم إالّخبالفهم اللّهؤالء ال يعتدأنّظننال و

كالم ابن الصالح حيمل على ما خمالفيهم هم مجاهري العلماء، أو أنّأنّبكراهية العرض هم قلّة و
ما كان إنوقد انقرض اخلالف يف كون القراءة على الشيخ ال جتزئ و:"ر حيث قالقاله ابن حج

.63، ح197، ص1، كتاب العلم، باب ما جاء يف العلم،ج )مع الفتح( ، اجلامع الصحيح-(1)
.املصدر السابق-(2)
.70اإلملاع، ص -(3)
.137ص علوم احلديث-(4)
.296الكفاية، ص -(5)
.307، والكفاية ص 420احملدث الفاصل، ص انظر -(6)
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1(."دين من أهل العراقيقوله بعض املتشد(

)2(.اخلالفين إىل أنّ املسألة حتتمل النظر ووذهب الصنعا

.المناولة: المطلب السادس
:تعريفها.1
: يف اللغة-أ

ناولت فالنا أعطيته و: ت عليه، كله مبعىنولْنه، وتلْونياه، وه إِتلْنأَته به، ولْنأَ. لوهي من نو
)3(.شيئا مناولة إذا أعطيته

.يف االصطالح- ب
فها اخلطيب البغدادي بأنعر":صول كتبه أو فرعا قد الب أصال من أث إىل الطّيدفع احملد

)4(."ث به عينأنا عامل مبا فيه فحدكتاب مساعي من فالن وهذا ال: يقول لهكتبه بيده و

)5(.هي أن حيضر الطالب األصل للشيخوزاد احلافظ ابن حجر يف التعريف صورة أخرى و

)6(.السخاوي بني التصريح أو الكناية بالتحديث من الشيخ للطالبومل يفرق

هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته، سواء كان اإلعطاء متليكا باهلبة ":قال اللكنويو
)7(."أو البيع أو قائما مقامها، أو كان إجادة أو إعارة

واياته، مع إجازته له به صرحيا أو أن يعطي الشيخ الطالب شيئا من مرهي ":الصنعاينقال و
)1(".كناية

تأثري هلا وال فائدة، اولة ال واألصوليني ذهبوا إىل أنّ املنبعض الفقهاء أنّقد بين ابن الصالح و

.1/198فتح الباري، -(1)
.2/303توضيح األفكار، -(2)
.5/129، والرازي، خمتار الصحاح 1/683لسان العرب، : ابن منظور-(3)
.362الكفاية ص -(4)
.110نزهة النظر ص -(5)
.2/100فتح املغيث -(6)
.308ظفر األماين ص -(7)
.330-/2/329توضيح األفكار -(1)
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كي ذلك عنهم، يرون لذلك مزية احلديث أو من حغري أنّ شيوخ أهل احلديث يف القدمي و
)1(.معتربة

غوي هذا من متطلبات معناها اللّأنّنه البد فيها من حصول اإلعطاء، وأاملناولة،وحتقيق معىن 
ة على اإلجازة املنفردة، ملا يفاملناولة مع اإلجازة هلا مزستدعي املناولة، مث إنّالذي يذلك من ي

صون الرردالتبديل ووحريفواية عن التإنّ:"ةالتدليس، حيث قال ابن الصالح يف املناولة ا
الرا تترجح على الر 2(."واية مبجرد إعالم الشيخ ملا فيه من املناولةواية(

مكان تبلغ ال تقرأه حىت(:قالحيث لعبد اهللا بن جحش كتابة النيب : أصل املناولةو
لغ ذلك املكان فلما ب)إذا سرت يومني فافتح الكتاب(:ه قال لهرواية عروة عنه أن، ويف)كذا وكذا

).)3أخربهم بأمر النيب قرأه على الناّس، و

:املناولة نوعان: أنواع املناولة.2
ا مقابال به، أن يدفع الشيخ أصل مساعه أو فرعإلجازة، وهياملناولة املقرونة با-النوع األول

.املقابلة به أو متليكا ألصلهعارية لنسخه ون، فأروه عني، أو هذا مساعي أو رواييت عن فال: يقولو
مجاعة من ة حملّ السماع عند اإلمام مالك وهي حالَّوهذه أعلى أنواع اإلجازة على اإلطالق، و

هي منحطّة عن درجة التحديث ماع، فالسحملّال حتلّاهحيح أنالصو.)4(أئمة أصحاب احلديث
)5(.اإلخبار قراءةلفظا و

فيهم من ال يرى العرض احلرام فإنّاإلسالم الذين أفتوا يف احلالل وا فقهاء أم":قال احلاكم
به وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا وإليه ذهبوا، وإليه نذهب و: ة مث قالوذكر عددا من األئم. مساعا

ة عندهم يف ذلك قوله احلجاع، وإنّ القراءة على احملدث إخبار، والعرض ليس بسمنقول، إنّ
:)1()هاا مسع مقاليت فوعاها، حىت يؤديها إىل من مل يسمعر اهللا امرًءنض(.قوله و): تسمعون

.80علوم احلديث، ص انظر-(1)
.2/329.املصدر السابق-(2)
.من كتاب العلم) 7(باب ما يذكر يف املناولة رقم ) 1/295(صحيح البخاري مع الفتح-(3)
.89صاإلملاع: ، وانظر القاضي عياض)2/333: (توضيح األفكار: بتصرف، وانظر192–191التقييد ص -(4)
.املصدر نفس -(5)
.من هذا البحث06الصفحةتقدم خترجيه يف-(1)
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اخلالف يف موازاا لكنوال خالف يف قوا والرواية ا، و. يف أخبار كثرية.)1()يسمع منكمو
)2(".للسماع

.هذه هي الصورة األوىل من صور املناولة املقرونة باإلجازةو
على الشيخ، الطالب بكتاب الشيخ أو مبا قابل عليه فيعرضه يأيتأنأما الصورة الثانية، فهي 

أو عن من –هو رواييت عن فالن: ويقول: عارف متيقظ، مث يناوله الطالبو فيتأمله الشيخ، وه
اها غري واحد من األئمة هذه الصورة دون األوىل، وقد مسو. فأروه عني–فيه، أو حنو ذلكذكر

)3(.)عرض املناولة(عرضا 

ال خالف بني أحد من العلماء ن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه، واملدار يف احلالتني على أن يأذو
ماع أفضل ماع أو السهل هو أفضل من الس: يفما اخلالف إنقبول هذا النوع من املناولة، ويف

)4(.؟منه، أم مها سواء

:هلا صورتانو: املناولة اردة عن اإلجازة:النوع الثاين
أروه عين : ال يقولهذا مساعي، أو هذا حديثي، و: قوليأن يناول الشيخ الطالب الكتاب و-أ

ن فحكي البطال: العلم يف جواز الرواية اوهذه الصورة اختلف أهل . )5(أو أجزتك، أو حنو ذلك
)6(.ابن الصالحعن الفقهاء وأصحاب األصول، كما بني

ا أخرب الشيخ أنّ الكتاب اإلخبار، فإذنّ الصحيح أنّ اإلذن غري مشترط يفجتويزها أوىل ألو
منها، فإنّ ذلك يكفي عن اإلذن، ناوهلا الطالب لينسخها، أو ينقلمساعه، وأنّ النسخة صحيحة، و

تكن الرسل حتفظها فذ ا إىل اآلفاق مع الرسل، وملاليت كان ينل منزلة كتب النيب نزهذا مو
)1(.فيها منسوب إليهما أنّوها كتب النيب أنوإنما خيربون خربا مجليايب تسمعها على النو

.من هذا البحث06الصفحةرجيه يفتقدم خت-(1)
.2/335وانظر توضيح األفكار .بتصرف260–259ص معرفة علوم احلديث-(2)
.340معرفة علوم احلديث ص:نظر احلاكما، و334-2/333توضيح األفكار -(3)
.330–2/329توضيح األفكار-(4)
.بتصرف.2/331:  املصدرنفس -(5)
.466الكفاية ص: بتصرف وانظر2/235:نفس املصدر-(6)
.بتصرف2/235: نفس املصدر-(1)
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جازه، فقد أمجعوا على ال أهذا مساعي، و: يقولأن يناول الشيخ الطالب الكتاب وال -ب
)1(.واية اعدم صحة الربطالا، و

.اإلجازة: المطلب السابع
، ويف القسم اخلامس عند استعراضه ألقسام )2(جعلها ابن العريب يف القسم الرابع يف العارضة

يف الثانيةورا ، ولعلّه كان يف األول خمتص)3(حمل يف كتابه املسالكالتالمفص.
، )4(ملاع، فقد اعتربها قسما خامساسار القاضي عياض يف كتابه اإلعلى اختيار ابن العريبو

)5(.ثني يف القسم الثالثهي عند أكثر احملدو

.اخلالف يف ذلك العتبار املناولة قسما مستقال بنفسه أو نوعا من أنواع اإلجازةمردو
املناولة واملكانية )6(ثني كاخلطيب البغدادياحملدبعضووقد اعترب الكثري من األصوليني

.جازة نوعا من أنواع  اإلجازة بل ومن أرفعهااملقرونة باإل

.2/331: نفس املصدر-(1)
- .3/100لعارضةا(2)

.1/352املسالك-(3)
.88اإلملاع ص(4)-
181التقيد ص -(5)
.326الكفاية يف علم الرواية ص: اخلطيب-(6)
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.تعريفها.1
. يف اللغة-أ

:ة معان منهان عدمصدر فعل أجاز، يتضم: اإلجازة
ا جمازووازا، ت الطريق جزج: قال الليث.مبعىن قطع الطريق أو املوضع أو املسافة: أوال

)1(. املوضع، كذلك اازة: ا، واازؤوزجو

، هأجزته، وقطعتوهفتخلَّ: هأجزترت فيه، وس: املوضعزتج: ال األصمعيق: قال أبو عبيد
2(.هأنفذت(

: قال امرؤ القيس
فلما أجزانتحى ونا ساحة احليبنا بطنخبتذي حقافنقلِقْع

جيز إين ال أُ(، ويف احلديث)زهأجاز رأيه، أنفذه كجو:(يقال، الرأيإنفاذ األمر ومبعىن: ثانيا
اليوم على نفسي إال شاهدا م3(.ال أمضيال أنفذ و: أي) ين(

أجيزوا الوفد بنحو :(، ويف احلديث، إذا أعطاههجيزأجاز ي: يقالاجلائزة أو العطية: مبعىن: ثالثا
أُما كنت5(-أعطوهم اجلائزة: أي-)4()هم بهجيز(.

من املاشية واحلرث ملالُاسقاهالذي يهو املاُء: وازاجلَ، وواز املاءهو مشتق من ج: قيل: رابعا
، قال الشاعرجازك أو ماشيتك، وهو مإذا سقى أرضفأجاز،هقد استجزتو. حنوهو

)6(.رتعلى قُاملُستجيزإن بادةَعزجِِاملاء فاستميقَميقَفُ: قالواو

)1(.على ناحيته: أي

.ز-ء-ج11/148ذيب اللغة  :ز أيب منصور األزهري- و-ج،1/202جممل اللغة :دمححلسني أأيب ا،بن فارس-(1)
هكذا رواه : ز، ويروى بالقاف-و-ج–15/75تاج العروس:الزبيدي.1/202جممل اللغة : ينظر. بالفاء: تهأنفذ-(2)
).-)11/148ذيب اللغة–شمر أليب عبيد (

.2969ح 17/138كتاب الزهد و الرقاق –شرح النووي –احلديث رواه مسلم - (3)
.ز–و –ج –15/77تاج العروس- (4)
ستشفع باب هل ي-كتاب اجلهاد -فتح الباري –رضي اهللا عنهما –احلديث رواه الشيخان من حديث عن ابن عباس- (5)

لوصية ملن ليس له شيء باب ترك ا-كتاب الوصية-ح مسلم شر:لنوويا، 3053ح 6/170إىل أهل الذمة؟ ومعاملتهم 
.1637ح 130–11/129يوصى فيه 

.1/441نظر الغريب املصنف أليب عبيد او.ونسباه إىل قطامي الشاعر) 15/772(تاج العروس -(6)
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.اصطالحا-ب
مل يتطرلتعريف اإلجازة وإثون كثريا ق احملدذكروا أنواعهامان.

. هم؛ إذ املقصود ا هو اإلذنمعناها معروف عندأنّها وذلك يرجع إىل شهرة اصطالحلعلّو
ا ورد من ذلكومم:

)2(".ه حديثهعنده أنهي إباحة ايز للمجاز له رواية ما يصح":يطيب البغدادقال اخل-

ظ مع املغيب، أو يكتب له ذلك خبطهاللفبذنا اإلجازة إما مشافهة أو إ:"ضي عياضقال القا-
)3(."حبضرته أو مغيبه

-خاويقال الس:"4(".واية لفظا أو كتباهي إذن يف الر(

اع اإلجازة، كما سيأيت بياا، مل مجيع أنوفات ال تشكثريا من تلك التعريكر أنّاجلدير بالذِّو
.هذا البابا تقتصر على نوع واحد أو أكثر؛ وهلذا تعريف السخاوي يعد جامعا يفمإنو

: مأخذها أقواليفو:"عاينىن االصطالحي، قال األمري عبد الصنغوي باملعيف عالقة املعىن اللّو
عدى روايته حىت أدخلها إىل املروي عنه، وقيل من ااز، عدي، كأنالتهوقيل من التجوز، و

ايز ه أباحمبعىن اإلباحة، فإن: من اجلواز: ما عداها جماز، وقيلءة والسماع هي احلقيقة والقراكأنّ
)5(".أذن له يف ذلكمن أجازه، أن يروي عنه و

.حكم الرواية باإلجازة.2
:هلم فيه أربعة أقوالاختلف العلماء يف جواز ذلك، و

ب مجاعة من إىل هذا ذهالشيوخ، وال جيوز ألحد أن يروي باإلجازة عن شيخ من : األول
فقهاء الشافعية منهم أبو بكر احملدثني منهم شعبة وإبراهيم احلريب، وأبو نصر الوائلي، ومجاعة من 

.كأيب طاهر الدبوسي مجاعة من فقهاء احلنفية ندي وجاخلَ
الشيخ إذا قال زعم أصحاب هذا القول أنّوهو رواية عن الشافعي وأيب حنيفة ومالك، و

.  348فاية ص، واخلطيب البغدادي، الك77–76/ 15تاج العروس.348، 203-202/ 1جممل اللغة :ابن فارس-(1)
.362الكفاية ص -(2)
.88اإلملاع ص -(3)
.304ظفر األماين ص :، واللكنوي2/62فتح املغيث -(4)
.2/309توضيح األفكار -(5)
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، ب عليما قال له أجزت لك أن تكذي، فكأنمل تسمعه منأجزت لك أن تروي عني ما: لتلميذه
.الشرع ال يبيح ذلكو

د نفسه، ولكن ال جيوز له أن يز بشيء من احلديث أن يعمل به يف حجيوز ملن أج:الثاين
.ثنيإىل هذا ذهب أبو عمر األوزاعي من احملديرويه، و

مل باإلجازة أن يروي ما حتمله وحيدث به، ولكن ال جيوز له أن يعمل به، جيوز ملن حت:الثالث
لى ه حيمل غريه عروايته معناه أنجتويزإىل هذا ذهب بعض أهل الظاهر، وهو قول غريب ألنَّو

.العمل به
ويه ليحمله ه قد صار أصال فكيف جيوز له أن يرفإذا كان هو ال جيوز له أن يعمل به مع أن

.فائدة الرواية إذن؟فما إذا كان ال يستلزم أن يعمل غريه به غريه على العمل به، و
من له باإلجازة وأن يعمل مبقتضاه، وهو قول اجلمهور جيوز للراوي أن يروي ما حتم:الرابع

عى قوم أدمن العلماء أنه احلق واألصوليني، وذكر الكثريأهل احلديث وغريهم من الفقهاء و
)1(.مة بعد الذي نقلناه من اخلالفاإلمجاع عليه، لكن دعوى اإلمجاع غري مسلَّ

إنّ الذي  استقر عليه العمل وقال به مجاهري أهل العلم من أهل احلديث مثّ:"قال ابن الصالح
)2(."وغريهم القول بتجويز اإلجازة وإباحة الرواية ا

.88، واإلملاع ص 2/311توضيح األفكار -(1)
.181تقيد ص ال-(2)
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.أنواع اإلجازة.3
-:هي على قسمنيالصورة اخلامسة يف اإلجازة و":قال ابن العريب
بشيء ،ي بكذاث عنأن حتدآذنت لك يف : جلجل للركما يقول الر: ةخاص: القسم األول

ن، أو يقولمعي :حديث عن.
.ايتي جلميع روايث عنأن حتدوذلك أن يقول له آذنت لك يف: عامة: القسم الثاين

جيزي يف أمور اآلخرة وال : وأنكر بعض احملدثني اإلجازة، وقبلها بعضهم، وقال بعضهم
ل عليه إن واية هو الشرط املعواإلقرار للرهي املنتفاة، وعدالةالم بأنّجيزي يف األحكام، وهذا احلك

)1(".شاء اهللا

غريها أنّتلك األقسام، وه ال يقبل إالّة األنواع، فهل معىن ذلك أنبقيابن العريب غفل وهنا أ
ل مسائل هذا ما فصحسب، وربح التحمل به عنده؟ أم أنه كان يف ذلك السياق خمتصرا وال يص

واية بصفة ه الرة، بأوسع من ذلك، بدليل أنه قال بعد ذكره لبعض من أوجيف كتبه املفقوداملبحث
)2(.شروطهبأصول الفقه خمتصرة، وذلك مذكور يف

تعرض أنواع اإلجازة قسما قسما، وحناول نتبني مواقف ابن العريب من ذلك، نسوحىت
:النحو السابقعلى هذا املوضع قد جاء البحث عن ممارساته وتطبيقاته لذلك، ما دام قوله يف

أحاديث خمصوصة أن جييز الشيخ كتبا معينا، و: وصورا:اإلجازة ملعني يف معني:النوع األول
.لطالب معني أو طالب معينني

من منع اإلجازة بشكل عام، وقد سبق بيان ذلك، وحكم هذا النوع، هو حكم اإلجازة و
ه من؛بل هذا النوع باألوىللها فقد قَبِباب أوىل، ومن قَه منع هذا النوع من بشكل عام، فإنألن

.أعلى أنواعها
رأيت خمالف له خبالف إذا مالى هذا رأيت إجازات أهل املشرق، وعو:"ال القاضي عياضق

)3(."لغري مقابلة نسخته بأصول الشيخأم ومل يسم ما أجاز، وال حيتاج يف هذا 

أهل احلديث : أي) استقر عملهم(أي اإلجازة ) جوازهالكن على "(:قال احلافظ السخاوي

.1/352املسالك -(1)
.3/100العارضة -(2)
.90ملاع ص اإل-(3)
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قاطبة، وصار بعد اخللف إمجاعا، وأحيا اهللا تعاىل ا كثريا من دواوين احلديث، مبوا ومسندها، 
مطوهلا وخمتصرها، وألوفا من األجزاء النثرية مع مجلة من املشيخات واملعاجم والفوائد انقطع 

)1(."ي، فمن قبله، فوصلت ا مجلةاتصاهلا بالسماع، واقتديت بشيخ

ن على العموم، دون وصورا أن جييز الشيخ ملعي:نن يف غري معياإلجازة ملعي: النوع الثاين
أجزت لك أولكم مجيع مسموعايت أو مجيع مرويايت : ختفيض وال تعين لكتبه أو أحاديثه كأن يقول

.عندك من مسموعايت دون تعينيأو يصحأجزت لك مجيع ما صح: أو أن يقول
أذنت لك يف أن : ث عين، أو يقول لهأو يقول له حد":وهذا أشار إليه ابن العريب يف قوله

2(."ث عين مجيع روايايتحتد(

ه ذكرها تبعا للنوع األول املقبول كما أسلفنا، ويف نعريب هلذا النوع، فإوالظاهر قبول ابن ال
.من النوع األولأا عنده أدىنلترتيب ما يدلّ علىذلك ا

جيب على الطالب الذي أطلقت له :"وذهب إىل صحتها اخلطيب البغدادي، ويف ذلك يقول
عنده من ذلك جاز أن ثبات فما صحتفحص أصول الراوي من جهة العدول األاإلجازة أن ي

3(."ث بهحيد(

:اشترط لذلك شرطنيا صحيح، والعمل وزة ئجاعياض أنها ذكر القاضيو
.روايات الشيخ ومسموعاته وحتقيقهاتعيني1-

2-ة مطابقة كتب الراوي هلاصح.
لف ومن جاء بعدهم، وهو مذهب السوهذا قول األكثرين واجلمهور من األئمة و:"وقال

، واألوزاعي، ربيعة، وأيوب السختياين وشعبة بن احلجاج، و–ابن املعتمر–زهري ومنصورال
)4(".غريهمو...مالك وابن عيينةوالثوري، و

على جتويز الرواية ا غريهم العلماء من احملدثني والفقهاء واجلمهور و:"وقال ابن الصالح

.2/397فتح املغيث -(1)
.1/352مسالك-(2)
.372الكفاية ص -(3)
.92-91اإلملاع ص -(4)
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)1(".اهللا أعلمإجياب العمل مبا روي ا بشرطه وعلى و. أيضا

الطالب عن الشيخ ما ليس حديثه، أو والذين ذهبوا إىل ردها مستندهم اخلشية من أن يروي
)2(.ينقص أو يزيد

.182التقيد ص-(1)
2/179جامع بيان العلم ص-(2)
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.ن بوصف العموملغري معياإلجازة: النوع الثالث
.حنو ذلكأدرك حياته وأن جييز الشيخ جلميع املسلمني أو ملن : صوراو

كلّ أحد أو أجزت ملن أدرك مثل أن يقول أجزت للمسلمني أو أجزت ل":قال ابن الصالح
)1(."ه ذلكما أشبزماين و

جوازها أبو عبد اهللا بن منده، وأبو العالء احلسن بن أمحد العطار، وأبو بكر بن خري ذهب إىل
هذا النوع من اخلطيب البغدادي مثلّو)2(.غريهومن املتأخرين الشرف الدمياطي وشبيلي،اإل

)3(.اإلجازة

:القاضي عياض هذا النوع إىل قسمنيوقد قسم 
من قرأ ن لقيين، أو لكلّملهلا بأجزت خمصوص بوقت، ومثلّمعلّق بوصف و:القسم األول

العلم أو ملن كان من طلبة العلم أو ألهل بلد كذا، أو لبين هاشم أو قريشعلي.
نده اإلجازة، عن تصحفما أحسبهم اختلفوا يف جوازه مم":قال يف بيان حكم هذه الصورةو

)4(."ألوالد فالن أو إخوة فالن: قولهكور موصوف ه حمصألنوال رأيت منعه ألحد؛

5(.هذه الصورة أقرب إىل اجلوازا ابن الصالح فذهب إىل أنّأم(

ال عن إلجازة فروعا ا وه استعمل هذه ان يقتدي به أنمل نسمع عن أحد ممومل نر و:"مث قال
ذا التوسع وغوها واإلجازة يف أصلها ضعيف وتزدادالشرذمة املستأخرة الذين سو االسترسال

)6(."ضعفا كثريا

وتعقّب بعضهم كالم ابن الصالح بأنّ الظاهر من كالم مصححها جواز الرواية ا وهذا 

.182التقيد ص-(1)
.202انظر فتح املغيث، ص-(2)
.نفس املكان-(3)
.101–99اإلملاع، ص :القاضي عياض-(4)
مل أر يف : سأله أبو عبد اهللا حممد بن سعيد التنيسي عن الرواية هلا فإنه قال له: وذكر السخاوي رواية أخرى للحازمي-(5)

ا أن التخصيص نفرا من املتأخرين استعملوا هذه األلفاظ ومل يروا ا بأسا ورأواصطالح املتقدمني من ذلك شيئا غري أنّ
.2/73فتح املغيث،: نظرا.والتعميم هنا سواء

.74علوم احلديث، صانظر-(6)
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)1(.يقتضي صحتها وأي فائدة هلا غري الرواية ا

ما أنكر أن يكون رأى أوابن الصالح إننّإىل أنّ هذا االعتراض ال حيسن، فإذهب العراقيو
ه استعملها فروى بهمسع عن أحد أن،مث إناه ال يلزم من ترك استعماهلم للر وايةعدم صحا تها إم

2(.ماع أو احتياطا للخروج من خالف منع الرواية هلاالستغنائهم عنها بالس(

لكلّ أحد، مث بين اخلالف فيها، ل هلا بأجزت جلميع املسلمني أومثَّمطلقة، و:القسم الثاين
.أكثر األقوال منقولة عن الفقهاء األصولينيو

بهم على حروف املعجم رتء من أجاز هذه اإلجازة العامة يف كتاب وقد مجع بعضهم أمساو
)3(.لكثرم

ة املعنية خمتلف اإلجازة اخلاصع غري مرضي ألنّتوس–صالحكما قال ابن ال–وكلّ ذلك 
)4(.تها اختالفا قويا عند القدماءحيف ص

)5(."نفسي لألخذ ا فضال عن الروايةفلم تطب:"وهذا هو ما ذهب إليه السخاوي فقال

.اإلجازة للمجهول أو باهول: النوع الرابع
ماعة مشتركة يف اسم دون أو جلاس مسموعايت،أجرت جلماعة من الن: ومثال ذلك أن يقول

ي كتاب أجرت لك بعض مسموعايت، وحنوه كأجرت لفالن أن يروي عن: يقولأو .أن يعني
)6(.نال يعيالسنن وهو يروي مجاعة من كتب السنن املعروفة بذلك مثّ

قة بشرط كأن وغريهم على هذا النوع اإلجازة املعلّ، )8(وابن الصالح، )7(وزاد القاضي عياض
ث بكذا إن أرادوا، أو أجزت ملن شاء أن حيديقول أجزت ملن شاء فالن، أو أجزت ألهل بلد 

.2/33تقريب النووي مع الشرح،:نظر النوويا-(1)
.148اإليضاح، ص انظر التقييد و-(2)
.81نزهة النظر، ص:انظر ابن حجر-(3)
.نفس املكان-(4)
.2/420فتح املغيث، -(5)
.184التقيد ص -(6)
102.اإلملاع ص -(7)
.156علوم احلديث ص -(8)
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1(اخاصاالعراقي نوعي، وحنوه، واعتربها عن(ركشي من األصوليني، وكذلك الز.)2(

3(.ه رأى مثل هذه اإلجازة لبعض الشيوخ املتقدمني املشهورينوقد ذكر اخلطيب أن(

:وجعل القاضي عياض اإلجازة للمجهول على قسمني
ه بعد إجازته له، جهالته بعينه ها ال تضرتكون ملعني جمهول، وذهب إىل أنأن : القسم األول

إذا مسي أو مساه يف كتابه أو نسبه على ما نصه عدم معرفته إذا حضر شخصه عليه، كما ال يضر
ماع منهللس.

الرواية ا وأن ها ال تصحأن يكون اهول مبهم على اجلملة، وذهب إىل أن: القسم الثاين
)4(.هذه اإلجازة ال تفيد إذ ال سبيل إىل معرفة هذا املبهم وال تعيينه

ها إجازة فاسدة ال إن":، وقال عنها ابن الصالح)6(والعراقي، )5(وإىل ذلك ذهب ابن الصالح
)7(."فائدة هلا

-ا اإلجازة املعلّأمها ال تصحقة بالشرط فذهب ابن الصالح إىل أن.
)8(

فإن أجاز ملن شاء الرواية عنه فهذا أوىل باجلواز من حيث إن مقتضى :"فقالوزاد ابن الصالح
كل إجازة تفويض الرواية ا إىل مشيئة ااز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصرحيا مبا 

)9(."يقتضيه اإلطالق وحكاية للحال ال تعليقا يف احلقيقة

ا ذهب النوويوإىل عدم صح12(.وغريهم،)11(والعراقي،)10(تها وبطال(

.207فتح املغيث، ص -(1)
.4/366البحر احمليط، -(2)
.103اإلملاع، ص :نقال عن القاضي عياض-(3)
.104-101، ص املصدرنفس -(4)
.156علوم احلديث،-(5)
.206فتح املغيث، ص -(6)
.156،صعلوم احلديث-(7)
.نفس املكان-(8)
.157نفس املصدر ص-(9)

.            33يف علوم احلديثتقريبال:النووي-(10)
.207فتح املغيث، ص -(11)
.81نزهة النظر،ص :ب البغدادي، كما ذكر عنه ابن حجرمنهم اخلطي-(12)
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.اإلجازة للمعدوم :النوع اخلامس
يولد له أو لعقبه وعقب عقبه أو ولد أن يقول الشيخ أجزت لفالن ولولده وكلّ:صورا

)1(.أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم،العلم ببلد كذا مىت كانوالطلبة

)2(.وعبد اهللا بن عبد منده،داودمن اإلجازة أبو بكر بن أيب وقد استعمل هذا النوع

وال بلغين ،حد من شيوخ احملدثني يف ذلك قوالمل أجد أل":كما جاء ذلك يف قول اخلطيب
فقد :"وسئل اإلجازة فقال،ى ما ورد عن أيب بكر بن أيب داودعن املتقدمني يف ذلك رواية سو

)3(."يريد من مل يولد بعد: أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة قال

شرقا وع جوزه معظم الشيوخ املتأخرين وا استمر عملهمهذا النوذكر القاضي عياض أنَّ
)4(.وغربا

ن أنَّوبييزين هلذه اإلجازة أمرينحجة ا:
.القياس على الوقف عند القائلني بإجازة الوقف على املعدوم من املالكية واحلنفية: األول
قاء وبعد الديار وتفريق األقطار فكذلك مع عدم م اللّه إذا صحت اإلجازة مع عدألن:الثاين

ة تبدو أقرب إىل أراء األصوليني منها وهذه األدلّ،)5(اللقاء وبعد األزمان وتفريق األعصار
ثنيللمحد.
فصحيحة على :"ة هذه اإلجازة يف قولهاختبار هذا الرأي اإلمام النووي فذهب إىل صحقدو

6(".واخلطيب خالفا لبعضهم- الطرب ي–الطيبحيح الذي قطع به أبو الص(

:صحتها واستدل على ذلك بأمور، منهاوخالف يف ذاك ابن الصالح فلم ير 

اإلجازة وزاد إجازة ملن ليس بأهل حني 210مع هذا النوع إجازة الصيب، مساه العراقي، ص76وأحلق ابن الصالح، ص- )1(
.104ملاع صاإلانظر و. عليه رواية الكافر

.105ملاعاإلو. 81ص،نظر نزهة النظرا-)2(
.105اإلملاع، ص:عن القاضي عياضنقال-)3(
.105اإلملاع ،ص-)4(

.نفس املكان-(5)
.33صتقريب النواوي-(6)
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اإلجازة إلخبار للمعدوم ال تصحااإلجازة يف حكم اإلخبار مجلة بااز فكما ال يصحأنّ-1
.للمعدوم 

2-ر أنّأنه لو قُدللمعدوم كما ال يصح اإلذن يف باب الوكالة اإلجازة إذن فال يصح
فيها املأذون فيه من املأذون لهللمعدوم لوقوعه يف حالة ال يصح.

)1(."وهذا أيضا يوجب بطالن اإلجازة للطفل الصغري الذي ال يصح مساعه:"مث قال 

.158صنظر علوم احلديثا-(1)
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.وه ايز بعدله أصال أو اإلجازة ملا مل يرإجازة ما مل يسمعه ايز ومل يتحم:النوع السادس 
وهو مل يسمع هذا الكتاب ،ي الكتاب الفالينرت لك أن تروي عنوصورا، أن يقول أج

.بعد
ن يف يأذوهذا جييز مبا ال خرب عنده منه،وذلك ألنّ،د ذهب القاضي عياض إىل منعهاوق

له اإلذن فيه؟ويبيح ما مل يعلم هل يصح،احلديث مبا مل يتحدث به بعد
املشايخ ورأيت بعض املتأخرين والعصريني م عليه من تكلَّفهذا مل أر من ":يقولويف ذلك 

ادة اهللا عبد املالك بن زب: اوية أيب مرواني قرأت يف فهرست الشيخ األديب الرأنإالّ؛يصنعونه
ه فجاءه إنسان فسأل)1()أيب الوليد يونس ابن مغيث(كنت عند القاضي بقرطبة :قال،بينالطُّ

فنظر إيلّ ،فغضب السائل،وما يرويه بعد، فلم جيبه إىل ذلكتارخيهاله جبميع ما رواه إىل اإلجازة
وهذا هو ...)2(هذا جوايب:حمال فقال يونسهذا !يا هذا يعطيك ما مل يأخذه:فقلت له)يونس(

ث به بعد، ويبيح ؛ فإن حيحالصما مل هذا جييز مبا ال خرب عنده منه، ويأذن يف احلديث مبا مل يتحد
)3(".يعلم هل يصح له اإلذن فيه؛ فمنعه الصواب

هي خبار بااز مجلة أو اإلاإلجازة يف حكم هذا على أنّبغي أن يبىنين":وقال ابن الصالح
ال خرب عنده منه، وإن هذه اإلجازة إذ كيف خيرب مبا تصحإذن، فإن محلت يف حكم األخبار مل

تصحيح اإلذن يف باب الوكالة فيما مل ميلكه اآلذن املوكل نبىن هذا على اخلالف يفجعلت إذنا إ
)4(."حيح بطالن هذه اإلجازةبعض أصحاب الشافعي والصهاوقد أجاز،بعد

كان من أهل احلديث .يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث بن حممد بن عبد اهللا ، املعروف بابن الصفار:هو أبو الوليد -(1)
وكتب إليه من أهل الشرق طائفة منهم .أخد عن أيب حممد الباجي وأيب بكر الزبيدي .والفقه واألدب واللغة شاعرا وخطيبا 

واله اخلليفة هشام بن حممد .ن حزم وروى عنه أبو الوليد الباجي وأبو حممد ب.احلسن بن رشيق وأبو احلسن الدارقطين :
هـ وهو على  429وممات سنة338ولد سنة . هـ وقد أرىب عمره على الثمانني419املرواين قضاء اجلماعة بقرطبة سنة

شذرات و1/159حلى املغربواملغرب يف498وبغية امللتمس ص647-2/646وترمجته يف الصلة ألبن بشكوال .القضاء 
.3/244الذهب 

.158يضاح صاإله العراقي يف التقييد ونقل-(2)
.2/442نقله السخاوى يف شرح األلفية -(3)
.77علوم احلديث ص-(4)



.نقد السند من حيث طرق التحمل وصيغ األداء: الفصل الرابع
468

)2(.ها فاسدةنإ: ، وابن كثري وقال عنها)1(وإىل ذلك ذهب النووي

.اإلجازة للطفل:النوع السابع 
ا بالتقسيم احلافظ وأفرده،اإلجازة للمعدوموقد جعلها ابن الصالح والنووي من ضمن 

وذلك يشمل صورا مل يذكر ابن الصالح منها إالّ: به يف قولهوهو ما صرح ،العراقي وغريه
3(.يب، ومل يفرده بنوع بل ذكره يف آخر الكالم على اإلجازة للمعدومالص(

لصالح مسألة الطفل كابن ا-وويالن–أدمج املصنف:يف ذلك يقول أيضا احلافظ السيوطيو
ها اإلجازة للمجنون يإلوكذا العراقي وضم،اإلجازة للمعدوم، وأفردها القسطالين بنوعيف ضرب 

)4(.والكافر واحلمل

وهي صحيحة على ":بينما أكّد النووي على صحتها بقوله،وقد جنح ابن الصالح إىل منعها
وهو مذهب اجلمهور ،)5("لبعضهمحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب واخلطيب خالفاالص

ما هي إباحة ايز للمجاز له اإلجازة إنله اخلطيب بأنّواحتج،ل احلافظ العراقي يف ألفيتهكما قا
6(.عنده أنه حديثهرواية ما يصح(

.إجازة ااز: النوع الثامن
يب إىل وقد ذهب اخلط،وصورا أن يقول الشيخ للطالب أجزتك جمازايت أو حنو ذلك

)7(.ث فأجازه لهما كان مساعا للمحدأجاز من ذلك كما وازها، ج

اركي جتويز ذلك وحذلك واعترب اإلمام النووي أنّ،)8(قطين وابن عقدة وغريمهاأيضا عن الد
9(.حيح الذي عليه العملهو الص(

.2/41تقريب النووي مع الشرح-(1)
.116اختصار علوم احلديث ص-(2)
.158مقدمة ابن الصالح ص، و210العراقي فتح املغيث ص–(3)
.2/38تدريب الراوي : السيوطي-(4)

.33يف علوم احلديث صالتقريب (5)-
.177مع التقيد واإليضاح ص–نظر مقدمة ابن الصالح ا(6)-

.387،صانظر الكفاية-(7)
.78علوم احلديث ص:نقال عن ابن الصالح-(8)
.34صتقريب النووي -(9)
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)1(.العملاإلجازة خالف يف بال يعرف بني القائلني و: ونقل العراقي عن ابن طاهر قوله

)2(.حيح يف ذلك عدم اجلوازالصخالفهم ابن الصالح فذهب إىل أنّباملقابل و

.الوصیة بالكتب : المطلب الثامن
.تعريفها.1
أدغمت الياء ،ية، بياءينوصي: وأصلها،وهي مبعىن مفعولة،صىفعلية من و:الوصية: لغة-أ

.، ومطية ومطاياوعطايا، وجتمع على وصايا ،كعطية »وصية«فصارت ،يف األخرى
ى يصي مأخوذ من الفعل الثالثي وص،كالقطيعة والنميمة،واألصل أنّ الوصية اسم مصدر

نه معىن الفعل لتضم،وأهدىة من أعطىة وهديكعطي،أو مصدر ألوصى يوصي،مثل وعى يعي
.دون حروفه

ا يصوالشيء بعده،ووصى ،والوصية ما أوصيت به،عهد إليه،أوصى الرجل، ووصاه:يقال
. صيت إىل فالن توصية وأوصيت إليه إيصاء وو.صلتهالشيء أصيه، والشيء بتيصوو.وصله

.،كثرية النبات وأرض واصية،ووصى النبت اتصل وكثر.وأوصيت إليه مبال جعلته له
بالقربات وملا فيها من وصل القربة الواقعة بعد املوت ،ومسيت وصية التصاهلا بأمر امليت

.املنجزة يف احلياة 
)3(.لةالصاجلعل، واالستعطاف، واألمر، و: ه الوصية من معانليعفجملة ما تطلق 

.اصطالحا-ب
هي أن يوصي الشيخ بدفع كتبه عند موته أو سفره ،الوصية بالكتب:"قال القاضي عياض

)4(".لرجل

.211فتح املغيث ص-(1)
78علوم احلديث ص-(2)

ذيب األمساء :النووي.679أساس البالغة ص:الزخمشري: انظرو. 3/194؛ 9/359لسان العرب : ابن املنظور-)3(
.344املصباح املنري ص:الفيومي. 1/1واللغات 

.115ملاع صاإل-(4)
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وعلى )1(.أو سفره لشخصوعرفها ابن الصالح بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته
)5(.، واللكنوي)4(، وابن احلجر، والسخاوي)3(والعراقي)2(نفس السؤال عرفها النووي،

.حكم الوصية بالكتب.2
العامل لرجل واية ا وأنه ال فرق بني أن يوصيلقد ذهب اخلطيب البغدادي إىل عدم جواز الر

على سبيل الوجادة جتوز له الراوية منها إالّال ف،جل بعد موتهبكتبه وبني أن يشتريها ذلك الر
)6(.وعلى ذلك أدرك كافة أهل العلم

لٌة عامل أو متأووهو إما زلّ،وهو بعيد جدا:"بل شدد فيها فقالوإىل ذلك ذهب ابن الصالح
7(."..راد الرواية على سبيل الوجادة ه أعلى أن(  .

والرواية ،واية بالوصية نقلت عن بعض األئمةالروفيه نظر ألنّ:"احلافظ ابن حجر فقالهوتعقب
ليه وعن كتاب إ: قل عن البخاري يف حكاية قال فيهاما نإالّ؛زها أحد من األئمةبالوجادة مل جيو

ن أنّوبي.)8(."فالقول حبمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر،يتيقّن أنه خبطّ أبيه دون غريه
الرواية إىل هناك مثَّة إجازة من الشيخ، وعزا جواز إذا كان إالّ؛مهوراجلهو مذهب واز اجلعدم 

)9(.مجاعة من املتقدمني مل يذكر أمساءهم

ختلف يف بطالا خبالف الرواية بالوجادة مل ينّإ:"ونقل السخاوي عن ابن أيب الدم قوله
)10(."الوصية

.85علوم احلديث ص-(1)
.38صتقريب النووي -(2)
.226فتح املغيث ص:العراقي-(3)
.2/517فتح املغيث :السخاوي-(4)
.331ظفر األماين ص-(5)
.390،صانظر الكفاية -(6)
.85علوم احلديث ،ص-(7)
.80نزهة النظر،ص-(8)
.املصدر نفس -(9)

.2/518الفتح املغيث،-(10)
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4(.اللكنويو)3(يالنوو،و)2(السخاوي، و)1(ن ذهب إىل عدم اجلواز أيضا العراقيومم(

؛واية بالوصيةوقد خالف القاضي عياض فذهب إىل جواز الرألنوي فيه عن السلف ه قد ر
)5(.يف رفعها له نوعا من اإلذن وشبها من العرض واملناولةوألنّالرواية ذه الطريقة،إجازةُ

أوصى بكتب له أليوب فاستفىت ه واستند فيما ذهب إليه على ما ورد عن أيب قالبة ؛ يف أن
ريين يف جواز الرواية بذلك فقالد بن سأيوب حمم:"فالنا أوصى إيلّ بكتبه إنّ،دقلت حملم

ا عنه ؟ قالأفأحد ا.نعم : ثاك، قال محوكان أبو :د بن زيدمث قال يل بعد ذلك ال آمرك وال أ
(6).حرقوهافادفعوا كتيب إىل أيوب إن كان حيا وإالّإ: قالبة قال

ه أيوب كان قد مسع تلك الكتب غري أنيقال أنّ":طيب البغدادي هذه الرواية فقالب اخلوتعقّ
مل حيفظها فلذلك استغىن حمم7(."حديثد بن سريين عن الت(

بعد ذلك يف قوله فقال ال ده تردأنحممد بن سريين وإن وافق ابتداء على رواية أيوب إالّمث إنّ
اك وكأنآمرك وال أه توقف يف احلكم وليس يف ذلك داللة على أنه أجاز الره رجع عن واية ألن

.قوله
و :"واعترض ابن الصالح على القاضي عياض بتشبيهه الوصية بالقراءة واملناولة واإلعالم فقال

إن لقول من جوز الرواية مبجرد اإلعالم ف–تشبيه بالعرض واملناولة واإلعالمأي ال- ال يصح ذلك
)9(."ال قريب منه ههنا، وال يتقرر مثله و)8(واملناولة مستندا ذكرناه

.226فتح املغيث،ص: العراقي-(1)
.2/519فتح املغيث،: السخاوي-(2)
.38صتقريب النواوي -(3)
.311ظفر األماين ،ص-(4)
.115انظر اإلملاع،ص-(5)
115اإلملاع ،ص:القاضي عياضو.390الكفاية، ص:اخلطيبو.459احملدث الفاصل، ص:الرامهزي-(6)
.390الكفاية، ص-(7)
أي من قال جبواز الرواية باإلعالم اعتبار ذلك بالقراءة –وهو ما ذكره يف باب اإلعالم حيث قال ووجه مذهب هؤالء -(8)

جاز له أن يرويه عنه وإن مل يسمعه من لفظه على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيء من حديثه وأقر بأنه روايته عن فالن بن فالن 
.177علوم احلديث،ص. اروه عين أو أذنت لك روايته عين ومل يقل له 

.177علوم احلديث ،ص-(9)
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.إعالم الشیخ: المطلب التاسع
حديثا ما، أو كتابا ما، روايته عن شيخه فالن، من غري أن هو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ

)1(.أنا رويت صحيح البخاري عن فالن: أن يقول: مثاله. يأذن يف روايته عنه

وفيه خالف بني طائفتني عظيمتني من أهل العلم، فمنعه أبو :"قال صاحب توضيح األفكار
ة ثني، واحلجح وطوائف من احملدحامد الطوسي، واختاره ابن الصالح وغريه، وأجازه ابن جري

)2(."للجواز القياس على الشهادة

تروها عين مل يلتفت إىل هذه رواييت لكن ال: حىت لو قال له":قال القاضي الرامهرموزيو
مل –ال تروه عني وال أجيزه لك: حديثا مث قال لهكان له أن يرويها عنه، كما لو مسع منهيه، و

3(".ه ذلكيضر(

نعه مظر سواه، ألنّما قاله صحيح، ال يقتضي النو:"ق عليه بقولهعلّالقاضي عياض ونقل ذلك
قد حدثه فهو شيء ال يرجع فيه، وما هألنأالّ حيدث مبا حدثه ال لعلّة وال ريبة يف احلديث ال يؤثر؛

وبه قال خالف هذا، يف تأثري منع الشيخ أعلم مقتدرجوعه عمثه، وأن ذلك ن ث به ما حدحد
ي يف ين قرأت يف كتاب الفقيه أيب بكر بن أيب عبد اهللا املالكي القروأنإالّيقطع سنده عنه؛

به بعض ث ما حدن جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عنشيخ معن ) طبقات علماء إفريقية(
نظور إليهم، كذلك فعل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ األندلس املو. أصحابه ألمر نقمه عليه

نه، ث به بعض أصحابه، هلوى ظهر له ما حده أشهد بالرجوع عمنوهو الفقيه أبو بكر بن عطية فإ
هم اعتقدوا امة، ال ألنتضعيف هلم عند العولعلّ هذا ملن فعله تأديب منهم و.أمور أنكرها عليهو

4(".ة تأثريهصح(

ملاع ص ، اإل224، فتح املغيث ص 38-37ص، تقريب النووي 84ص ، علوم احلديث 2/541توضيح األفكار - )1(
108.

.2/343نفس املصدر–)2(
)3(-452–451ث الفاصل ص احملد.
.ما بعدهاو2/343: األفكارنظر توضيحاو. 111ص: ملاعاإل-)4(
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.الوجادة: المطلب العاشر
.تعريفها.1
أي العثور عليها –الضالة جدان عة، وإالساليسار و: دجالوِودجالوودجالوو، دجمن و:لغة

.كسر الواو، الوجادة ب)2(أوجد اهللا مطلوبه أي أظفره بهو. )1(ودجر عن الضالة بالوبويع–
حمدث ها الوقوف على كتاب خبطٍِّّفها بأنوعر) اخلطّ(اها القاضي عياض مس: واصطالحا

ه ويصححه؛ وإن مل يلقه وال مسع منه أو لقيه ولكن مل يسمع منه كتابه هذا، عرف خطَّمشهور ي
)4(".وال له من إجازة وال حنوها:"صالح فقالوزاد ابن ال. )3(وكذلك كتب أبيه وجده خبط يده

قبلك مل تعاصره، بل كان من عاصرته، لقيته أم مل تلقه أوبأن جتد خبط:"وعرفها العراقي
)5(".مل خيربه لكا أو غري ذلك مما مل تسمعه منه وأحاديث يرويه

)6(."عرف كاتبهيأن جيد خبطّ" :واكتفى احلافظ ابن احلجر بقوله

.حكم الوجادة.2
:القائلون جبواز الرواية بالوجادة: املذهب األول

ه قيل له يا أبا أنأورد عن احلسن الرواية بالوجادة، ومجاعة أجازوا ر اخلطيب البغدادي أنّكذ
)7(."صحيفة وجدناها:"هذه األحاديث اليت حتدثنا؟ قالسعيد عمن

".ما هي صحيفةإن- اجلعفي-عن جابر–الثوري–يان حديث سف:"وقال شعبة بن احلجاج
.كان يرى الرواية بالوجادةه على أنصنيع سفيان يدلّو

شبه هذه، فوجدت فيه عن أو كلمة تأودعين فالن كتابا،:"وعن يزيد بن أيب حبيب أنه قال
)8(."ثناال حداألعرج، وكان حيدث بأشياء مما يف الكتاب وال يقول أخربنا و

.528املفردات يف غريب القرآن، ص :، والراغب األصفهاين402/ 6لدال، لسان العرب، باب ا:ابن منظور-)1(
.، باب الدال9/256تاج العروس، :الزبيدي–)2(
.116اإلملاع، ص - )3(
.86صعلوم احلديث،- )4(
.228فتح املغيث، ص - )5(
.79نزهة النظر، ص - )6(
.391الكفاية، ص - )7(
.392، ص املصدرنفس –)8(
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عرفوا ك على ما مسعوا منه يف اجلملة، وذلهم اقتصروا يفالظاهر أنو:"قال طاهر اجلزائري
)1(".حنومها، مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت وحديثه

يروون بالوجادة إالّ هم ال هي؛ أنن أنّ الوجادة ال تصح إالّ بشروط ويروهمه مال إىل أنلعلّو
.أنه ال بد مع ذلك من بيان صيغة السماعثه، وعرفوا حديعمن مسعوا منه، و

ما هو من باب نبالوجادة ليس من باب الرواية، وإما وقع من الروايةبني بعض العلماء أنّو
)2(.احلكاية عما وجده

.القائلون بعدم اجلواز: يناملذهب الثا
.ثني إىل عدم جواز الرواية بالوجادةحملداهور مجذهب 

ما تقول يف رجل جيد الكتاب يقرؤه أو ينظر : قلت البن سريين:"فعن عبد اهللا بن عون قال
)3(."ال حىت يسمعه من ثقة:"قالفيه؟

)4(."قلبه منهال ينظر يف كتاب مل يسمعه ال يأمن أن يعلق :"وقال وكيع بن اجلراح

مل يسمعه فيه علمإذا وجد أحدكم كتابا:"أنه قالبن اخلطاب راستدلوا مبا ورد عن عمو
)5(."ماء فلينقعه فيه حىت خيتلط سواده مع بياضهمن عامل فليدع بإناء و

ه معدال من تعدقتدي به أجاز النقل فيه حبدثنا وأخربنا ون يال أعلم مم:"قال القاضي عياض-
)6(."املسند

)7(.ه أخذ شوبا من االتصالاملرسل غري أنعله ابن الصالح من باب املنقطع وجو-

:حكم العمل ا.3
:آراءثالثة اختلف العلماء يف ذلك، والوارد عنهم هنا قد ل

.2/771توجيه النظر، - )1(
.   2/772نفس املصدر–)2(
.390الكفاية، ص - )3(
.391ص املصدر نفس –)4(
.390ص املصدر نفس - )5(
.119ملاع، ص اإل- )6(
.178علوم احلديث، ص - )7(
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الفقهاء من القاضي عياض إىل معظم احملدثني ونسبه و. عدم جواز العمل بالوجادة: األول
)1(.املالكية

)2(.طائفة من نظار أصحابهكي عن الشافعي وحجواز العمل بالوجادة، وهو ما :الثاين

،)3(إىل ذلك ذهب ابن الصالحوجوب العمل بالوجادة، و:الثالث
.أيضاهو رأي اجلويين ، ويف وجوب العمل بالوجادة)6(السيوطي،و)5(العراقي، و)4(النوويو

ه لو توقف نيتجه غريه يف األعصار املتأخرة فإما قطع به هو الذي ال و:"قال ابن الصالح
)7(."ر شرط الرواية فيهاالعمل فيها على الرواية ال نسد باب العمل باملنقول لتعذّ

)8(.غ العملالوجوب مبجرده ال يسونّألعقّبه السخاوي بأن يف اإلطالق نظر؛تو

أي اخللق :(؛ أنه قالابن كثري على وجوب العمل بالوجادة حبديث ورد عن النيب استدلّو
األنبياء قالوا ذكروا وكيف ال يؤمنون وهم عند رم؟ و: قال:املالئكة: إميانا؟ قالواأعجب إليكم 

)9().قوم  يأتون من بعدكم جيدون صحفا يؤمنون مبا فيها: فمن يا رسول اهللا قال

.180علوم احلديث، ص :حابن الصالنظرا، و120ص املصدر السابق –)1(
. نظر املصادر السابقةا- )2(
.87علوم احلديث، ص - )3(
.     2/641تدريب الراوي،:السيوطي)4(
.228فتح املغيث، ص - )5(
.املصدر السابق: السيوطي–)6(
.87احلديث، ص علوم - )7(
.         2/529نظر فتح املغيث،ا-)8(
حديث صحيح اإلسناد ومل :"وقال عنه6993، ح 4/96، ورواه احلاكم يف املستدرك، رواه أبو يعلى يف مسنده-)9(

ل وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عمر إال من هذا الوجه وحديث املنها:"، وقال289، ح 1/413اه البزار، ، ورو"خيرجاه
بن حبر عن هشام الدستوائي عن حيي بن أيب كثري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر إمنا يرويه احلفاظ الثقات عن هشام عن 
حيي عن زيد بن أسلم عن عمر مرسال وإمنا يعرف هذا احلديث من حديث حممد بن أيب محيد وحممد رجل من أهل املدينة 

حديثه حدث ذا احلديث عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النيب ليس بقوي قد حدث عنه مجاعة ثقات واحتملوا 

:يف جممع الزوائدقال اهليثمي.)3540(رقم ،4/23املعجم الكبري، يف رواه الطرباينو.يتابع عليه وحدث أيضا بآخر مل
.10/65انظر. ثقاترجالهوبقيةآخرونوضعفهقومفوثقهفيهاختلفوقدبشريبنسعيدفيهقلت
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)1(.فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب املتقدمة مبجرد الوجادة هلا: مث قال

تلك ألنّويف هذا االستدالل نظر؛:"كثري فقالب الشيخ طاهر اجلزائري استدالل ابن تعقَّوقد 
رد الوجدان، بل لوصوهلا إليهم على وجه اإلتقانحف مل يأخذالص ا 2(".وا(

تب ألصحاا؛ ألنّ اخلطّ قد يقلَّد، وقد هذه الكنسبةة إثبات صحوحقّا ال بد من التيقّن و
.قد ينقص منهيزور، وقد يزاد يف الكتاب و

.124–123اختصار علوم احلديث ص - )1(
.772توجيه النظر ص - )2(
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.الكتابة: المطلب الحادي عشر
.تعريفها.1
ابا، اسم ملا تالكهبتكَا وتابكا وبتكَهبتكْتب الشيء يكهي من ، و)1(تسمى أيضا املكاتبةو

ب ويقال كاتبة مبعىن التكاتاملُصدر، والكتابة ملن يكون له صناعة، والكتاب مو...جمموعابتكُ
)2(.تكاتباكاتب صديقه و

فها اخلطيب البغداديعر":الب ويكتب معه إىل الطّها كتابة الراوي خبطّه من مساعه حديثا، بأن
)3(."أني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي أو بعد أن صححه يل من أثق به

بأن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه أو يبدأ الشيخ :"فها القاضي عياضعرو
)4(".بكتاب ذلك مفيدا للطالب حبضرته أو من بلد آخر

)5(.ما إذا أمر غريه بأن يكتب له ذلك عنه إليهأحلق ابن الصالح يف التعريفو

)6(.من جاء بعدهم من علماء احلديث مل خيرجوا يف تعريفهم للكتابة عن هذه التعاريفكلُّو

اعتربها من أقسامها كما يفهم ذلك من عبارته ن العريب الكتابة ضمن املناولة وقد أدرج ابو
.)7(يف املسالك

.حكم املكاتبة.2
.جواز الرواية اإىل صحة الكتابة وذهب احملدثون

ثأحد: حبديث مث لقيته، فقلت-ابن املعتمر–كتب إيلّ منصور: فعن شعبة بن احلجاج قال
مث لقيت أيوب السختياين فسألته فقال : قال. ثتكأو ليس إذا كتبت إليك فقد حد: به عنك؟ قال

)1(."مثل ذلك

.223فتح املغيث، ص :والعراقي.173ص علوم احلديث، :نظر ابن الصالحا- )1(
.307/ 5لسان العرب :ابن منظور- )2(
.373نظر الكفاية، ص ا- )3(
.84ملاع، ص اإل- )4(
.173علوم احلديث، ص : ابن الصالح–)5(

.2/55تدريب الراوي، :والسيوطي.2/338توضيح األفكار، :والصنعاين.223فتح املغيث ص:نظر العراقيا-(6)
.1/352املسالك - )7(
.374الكفاية، ص :اخلطيب–)1(
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يز كتب العلم الليث بن سعد كان جيإنّ:"د قالبن صاحل كاتب الليث بن سععن عبد اهللا و
)1(."ث بهحدلكلّ من سأله ذلك وال مينع، ويراها جائزة واسعة ملن أخذه و

كتاب أهل باب ما يذكر يف املناولة و:"الب يف صحيحه فقبووذهب البخاري إىل صحتها و
- : على جوازهااستدلَّو)2(".العلم بالعلم إىل البلدان

تسويغ داللته علىو:"قال احلافظ ابن حجر. )3(بعثها إىل اآلفاقعثمان املصاحف وبنسخ ـ
عداها، خمالفة ما العتماد على ما يف تلك املصاحف وعثمان أمرهم بانّالرواية باملكاتبة واضح فإ

إىل عثمان ال أصل ثبوت ما هو ثبوت إسناد صورة املكتوب فيهااملستفاد من بعثه املصاحف إنو
)4(."نه متواتر عندهمفإالقرآن

أمره أن يدفعه إىل عظيم عث بكتابه رجال وبأنّ رسول اهللاحديث ابن عباس ـ
)5(.احلديث.. عظيم البحرين إىل كسرى فدفعه البحرين

)6(.د بن بشاركتب إىل حممو: البخاريويف كتاب اإلميان والنذور ورد يف صحيحـ

يف هذا مل تقع هذه الصيغة للبخاري يف صحيحه من أحد من مشاخيه إالّو:"قال ابن حجر
)7(."املوضع

لم أحاديث كثرية باملكاتبة أثناء سيف مو–أي صحيح البخاري–وفيه:"وقال السيوطي
)8(."السند

ها أحاديثه مسعها إىل آخر بأحاديث يذكر أنث الكتاب من احملدذهب الرامهرمزي إىل أنّو
الغرض من القول ألنّ؛مساعه اإلقرار منه سواءفإنه إن كان متيقِّنا من الكتاب، فهو ومن فالن، 

باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إمنا هو تعبري اللسان عن ضمري القلب فإذا وقعت العبارة عن 

.44ث الفاصل، ص احملد:الرامهرمزي–)1(
.1/204كتاب العلم، :)مع فتح الباري(اجلامع الصحيح - )2(
.املصدر السابق- )3(
.1/204، )مع اجلامع الصحيح(فتح الباري - )4(
.1/204وكتاب أهل العلم إىل البلدان، اجلامع الصحيح كتاب العلم، باب ما يذكر يف املناولة:البخاري–)5(
.6673، ح 11/674نظر صحيح البخاري، باب حنت ناسيا يف اإلميان، ا- )6(
..11/679فتح الباري –)7(
.57–2/56تدريب الراوي - )8(
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ا بكتاب أو إشارة أو غري ذلك مما يقوم مقامه كان إم،ارةالضمري بأي سبب كان من أسباب العب
)1(.ذلك كله سواء

)2(.اعترب اخلطيب هذا النوع شبيه باملناولة لوال مزية املشافهةو

كتاب إنَّ":يف ذلك يقولى هذا املنوال يرى صحة الكتابة وجواز الرواية ا، وابن العريب علو
خالف يف ذلك قوم قدب العمل به وصحة الرواية له، وكالسماع منه يف وجوالرجل إىل الرجل
تسري إىل ب النيب مل يكن هلم باآلثار ذلك األنس، وقد كانت كتثني احملدمن األصوليني و

)3(."اآلفاق فيلزم العمل ا كما لو مسعوا منه

)4(.الرواية بالكتابة غري صحيحة فيما ذكره القاضي عياضهناك من ذهب إىل أنّو

.أنواع املكاتبة.3
:املكاتبة املقرونة باإلجازة-أ
ي قد أجزت لك عه أنطالب حديثا خبطِّه من مساعه ويكتب مهي أن يكتب الشيخ إىل الو
فيمن أجاز –هو حكم املكاتبة السابق الذكر، وذلك ألنه ال خالفحكم هذا النوع و. روايته

.ما اخلالف يف النوع الثاينإنواية به وذا النوع صحيح جيوز الرهنّأيف –الرواية باملكاتبة 
أيوب السختياين، ومنصور : تقدمني أمثالذهب إىل عدم اشتراط اإلذن يف الرواية كثري من املو

)5(.الليث بن سعدبن املعتمر، و

)3(والسخاوي،)2(العراقي،،)1(وكذلك مجهور أهل احلديث من املتأخرين مثل النووي

.وغريهم)4(والسيوطي،

)1( -452ث الفاصل ص احملد.
.373الكفاية ص نظرا- )2(
.6/185العارضة - )3(
.84ملاع ص اإل: نظرا- )4(
.171علوم احلديث، ص :ابن الصالح- )5(
.2/56، تدريب الراوي–)1(
.223فتح املغيث، ص : العراقي–)2(
.2/501فتح املغيث، : السخاوي-)3(
.2/56تدريب الراوي، -)4(
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: احتج على ذلكالصحيح املشهور بني أهل احلديث وه هو ابن الصالح إىل أنذهب و
.املراد به هذاحدثنا فالن، و: كتب إىل فالن قالبأنه كثريا ما يوجد يف مصنفام -
ن باإلجازة لفظا فقد تضمنت ربأن يف املكاتبة إشعار قوي مبعىن اإلجازة، فهي إن مل تقت-

)1(.اإلجازة معىن

- أي اردة عن اإلذن–ة الرواية باملكاتبة اردة قد ذهب إىل صحو:"ابن حجرقال احلافظ
)2(."مل يقترن ذلك باإلذن بالرواية، كأم اكتفوا يف ذلك بالقرينةألئمة ولو مجاعة من ا

اهللا ة على رضا الشيخ بالرواية عنه، وىل القرينة الدالولعلَّه هو الصواب؛ ألنّ حكمها راجع إ
.أعلم

اكتفوا صحة املكاتبة دون لفظ اإلجازة وكثريا ممن ذهب إىلأنّ: اجلدير ذكره هنامنو
ن إعطاء ردة عن اإلجازة، مع أنه قد يقال إحوا ذلك يف املناولة امل يصح،)3(بالقرينة الظاهرة

.ذنذاا قرينة تدلّ على اإلشعار باإلالشيخ للطالب الكتاب أو الصحيفة حبد 
الكتاب بني مناولة الشيخ قوي فرق يلمل يظهرو:"احلافظ ابن حجر حيث قالذكره هذا ما و

)4(."ذنمنهما عن اإلىل آخر إذا خال كلّني إرساله إليه بالكتاب من موضع إبمن يده للطالب و

:الكتابة باإلجازة دون احلديث-ج
أن ال يكتب الراوي إىل الطالب : صورتهادي يف قسم الكتابة هذا النوع، وأورد اخلطيب البغد

.لك أن تروي عين الكتاب الفالينت جزشيئا من حديثه لكنه يكتب إليه قد أ
)5(.ذهب اخلطيب إىل صحة هذه الصورةوقد 

هو موجود يف عبارة كثري من املتأخرين خبالف املتقدمني إمنا و:"تعقبه احلافظ ابن حجر فقال
ال، إىل الطالب سواء أذن له يف روايته أمكتبه الشيخ من احلديث فيما–أي املكاتبة –يطلقوا 

)1(."ال فيما إذا كتب إليه باإلجازة فقط

.173علوم احلديث، ص -)1(
.79نزهة النظر، ص -)2(
.173ص علوم احلديث:ابن الصالح-)3(
.79نزهة النظر، ص -)4(
.378صالكفاية،–)5(
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اتب إليه حىت تصح منه الرواية، وهي ختتلف تأكد من قبل املكالّ أنّ املكاتبة حتتاج إىل تثبت وإ
مجيعها خبالف املكاتبة املناولة من حيث حصول املشافهة يف هذه الطرق عن السماع والقراءة و
.حيث ختلو من املشافهة

.فال بد إذن من إحكام شروطها والتثبت منها
.شروط صحة املكاتبة.4

ة على الكاتب على األصح وإن مل تقم بينيكفي يف ذلك معرفة خطِّو":قال األمري الصنعاين
ال يعتمد : فقال قومه، وفيه خالف ه خطّالكتاب برؤيته وهو يكتب ذلك أو بالشهادة عليه أو أن

شتباه يف اخلطوط، حبيث ال يتميز أحد ينة بالرؤية أو اإلقرار، قالوا إلعلى اخلطوط، واشترطوا الب
الظاهر أن ه غري مرضي لندرة ذلك اللبس، فإنّأن":الكتابني عن اآلخر ورده ابن الصالح، وقال

نه إن حصل الظّغلب، وحاصله أناحلكم لأله بغريه، وال يقع فيه التباس، واإلنسان ال يشتبخطّ
(2)".فالن جاز العمل، وإن شك فال يعمل مع الشكبأنه خطّ

ن مخطّهذا اخلطّذهب الرامهرمزي إىل اشتراط حصول التيقن لدى املكاتب إليه من أنّو
مل جتز روايته عنه وإن كان –أي يف اخلط–كان شاكا فيه نّفإ:"أرسل إليه الكتاب حيث قال

)3(."مساعه اإلقرار منه سواءله فهو ومتيقنا 

ليه فله الرواية عنه ن يعرف املكتوب إليه خطّ الراوي وثبت عنده أنه كتابه إأ:"وقال اخلطيب
)6(.ووي القول باشتراط البينةالنوضعف ، )5("هو ما ذهب إليه ابن الصالحو. )4("بعد ذلك

)1(.اللكنويو،)3(الصنعاين، و)2(السخاوي، و)1(إىل ذلك ذهب العراقيو

.79نزهة النظر، ص- )1(
2/341توضيح األفكار -(2)

.452احملدث الفاصل، ص- )3(
.373الكفاية، ص - )4(
.83علوم احلديث، ص - )5(
.2/57تدريب الراوي–)6(
.224فتح املغيث، ص- )1(
.508- 2/507فتح املغيث، : السخاوي–)2(
.2/340توضيح األفكار، - )3(
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ر فيه شيء خيتمه قبل إنفاذه لئال يغيو–ي حيكم إغالقهأ–من أن يشد الكتابال بدوقيل،
)2(.أنه قد كان غري واحد من السلف يفعلهوذلك أحوط، و

وهذا غري : م االكتفاء باخلطّ، والبحث عن الشهادة فقالابن الصالح على من اشترط عدردو
)3(.ال يقع فيه إلباسأنّ خطّ اإلنسان ال يشتبه بغريه وظاهرالنّ ذلك نادر وألمرضي؛

.نقد السند من حیث صیغ األداء: المبحث الثاني

ثني، وعندكما جاءت-يف املبحث السابق-حملبعدما استعرضنا طرق التاحملدا يف ثنايا بينن
نوضح . ذلك موقف ابن العريب منها، نشرع اآلن يف بيان ما يناسب تلك الطرق من صيغ األداء

.رمحه اهللارأي ابن العريب أيضا ذلك ثنايا يف 

.ألفاظ الّسماع من لفظ الشیخ: المطلب األول
إطالق حدثنا ال خالف بني أحد من الفقهاء واحملدثني واألصوليني جبواز :"ضقال القاضي عيا

مسعته يقول، : وكذلك. وأخربنا وأنبائنا وخربنا، فيما مسع من قول احملدث ولفظه وقراءته وإمالئه
)4(".غري ذلك من العباراتأو قال لنا، وذكر لنا وحكى لنا و

ومعظم علماء احلجازيني والكوفيني أنّ حدثنا وأخربنا، واحد، مذهب مالكو:"وقال أيضا
)1(".هو يسمعفيما مسع من لفظ الشيخ، وفيما قرئ عليه ويستعملذلك نّوأ

ينبغي فيما شاع استعماله فيما قاله القاضي نظر، و: بقولهق ابن الصالح على هذا الكالمعلّ
لفظ الشيخ، ملا فيه ن ال يطلق فيما مسع من لشيخ أمن هذه األلفاظ خمصوصا مبا مسع من غري لفظ ا

.310ظفر األماين، ص - )1(
.373الكفاية، ص :نظر اخلطيب البغداديا- )2(
.174علوم احلديث ص - )3(
.123–122ملاع، ص اإل-)4(
.نفس املصدر-)1(
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)1(.اإللباسمن اإلام و

نّح عدم جواز إطالق هذه األلفاظ، وإنما حيمل قوله على األوىل فإعين كالم ابن الصالال يو
.هناك من العلماء من رأى اختبار لفظ دون اآلخر

)2(.ه يرى أخربنا أوسعثنا كأنحدما رأيت ابن املبارك يقول قطّ: قال نعيم بن محاد

امع، هل كانل السموجوب بيان حتالعراقي إىل أنّ اإلمجاع متجه، وأنه الشك من ذهبو
ن اشتهر استعماهلا يف اإلجازة السماع من لفظ الشيخ أو عرضا، وإن كان إطالق أنبأنا بعد أ

يؤدي إىل أن يظنمبا أداه أنه إجازة فيسقطه من ال حيتجصل باإلجازة، فينبغي أن ال يستعمل يف املت
الس3(.ث من االصطالحماع ملا حد(

.ألفاظ المناولة: الثالثالمطلب 
حدثين أو أخربين :يقولصريح بلفظ املناولة فأصوليني على التاتفق مجهور العلماء من حمدثني و

.أخربنامناولة، واختلفوا يف إطالق حدثنا و
أعطاين فالن أو دفع إيلّ كتابه لف يقول يف املناولةقد كان غري واحد من السو:"قال اخلطيب

)4(."هو الذي نستحسنهول ووشبيها ذا الق

ال أخربنا لذي عليه مجهور احملدثني قدميا وحديثا أنه ال جيوز إطالق حدثنا واو:"قال ابن كثري
)5(."بل مقيدا

مساعا كالقراءة، ه جعل املناولةنله اإلمام مالك، فإما قااحلقأنّإىلذهب القاضي عياضو
النقل واإلذن فيه، وأنه ال فرق بني القراءة والسماع صح فيه حدثنا وأخربنا فإذا روعي معىن 

فهم التحديث به فوجب استواء ملناولة للحديث من جهة اإلقرار واالعتراف بصحته، واوالعرض و

.132نظر علوم احلديث، ص ا-)1(
.322الكفاية، ص :اخلطيب–)2(
.182فتح املغيث، ص - )3(
.367ص الكفاية- )4(
.119اختصار علوم احلديث، ص - )5(
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)1(.العبارة عنه مبا شاء

.املنع من اإلطالق)4(، والعراقي)3(، والنووي)2(واختار ابن الصالح

.ألفاظ اإلجازة: المطلب الرابع
ثنا أو اختلفوا فيما بينهم يف إطالق لفظ حدعلى جواز تقيد اللفظ باإلجازة، واتفق أهل العلم 

ده باإلجازةأخربنا من غري تقي.
حكي ذلك عن وذهب مجاعة إىل إطالق حدثنا، وأخربنا يف اإلجازة، و:"قال القاضي عياض

ما وبني القراءة والسماع كما تقدم، ى بينهقد أشرنا إىل من سوريح ومجاعة من املتقدمني، وابن ج
وروي...أهل املدينةس بن أيب بكر املالكي يف كتاب الوجازة أنه مذهب مالك وحكى أبو العباو

عن شعبة بن احلجة تقول أنبأنا، و: يف اإلجازةخرياج التاختار أبو حامت الرازي ، وأخرى أخربنامر
أخربنا فالن أنّ: ذهب اخلطايب إىل أن يقول يف اإلجازةو.أجاز يل: أن تقول باألجازة باملشافهة

فالنا حدثه ليبيذه أن 5(".ه إجازةن(

أجيز ما رين، ووحده أن يقول فيه خببما أجيز للطالذهب األوزاعي إىل أنّ":قال اخلطيبو
)6(".ناجلماعة هو فيهم فيقول فيه خرب

التصانيف الكثرية يف علم احلديث صاحبن احلافظ أبو نعيم األصفهاينكاو:قال ابن الصالح
إذا قلت أخربنا أنا إذا قلت حدثنا فهو مساعي و: يطلق أخربنا فيما يرويه إجازة، روينا عنه أنه قال

واية أو أذن يل يف الرعلى اإلطالق فهو إجازة من غري أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إيلّ
. )1(عنه

عرف غلبت أنبأنا يف: قال الذهيب.ى إطالق أنبأنا يف اإلجازةاصطلح قوم من املتأخرين علو

.128ملاع، ص اإل- )1(
.170علوم احلديث، ص - )2(
.52/ 2تدريب الراوي–)3(
.220فتح املغيث، ص - )4(
.129–128ملاع، ص اإل- )5(
.432الكفاية ص - )6(
.194التقيد ص - )1(
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نّ بعضهم يطلق يف ا املغاربة فيطلقون أخربنا على ما هو إجازة حىت أأمو...املتأخرين على اإلجازة
)1(.هذا تدليساإلجازة حدثنا و

حجة تقوم لترجيحها االختيارات ال وكلّ ما تقدم من االصطالحات و: قال القاضي عياض
وقد رأيت .ميز أهل الصنعة أنواع النقلللفرق لطرق األخذ واملواضعة، لتستحسانإالّ من وجه اال

فيما أطلق يل احلديث أخربنا فالن إذنا، وفيما أذن يل فيه، و: يف اإلجازةاملتأخرين قوهلم للقدماء و
.لقيه أو مل يلقه–ه طِّ، إن كان أجازه خبفيما كتب به إيلّ: بعضهم يقولو.يهوفيما أجازنبه عنه، 

. وفيما كتب يلّ، إذا كان إجازةي، إن كان كتب له من بلد، فيما كتب به إلّ: بعضهم يقولو
هو الذي شاهدته من ث، والتميز إذا أمكن أمجل باحملدو.من كتابهحدثنا كتابة و: وبعضهم يقول

أهل التحري يف الرن أخذنا عنهواية مم.
فرق إذا صحت األصول املتقدمة، وأنها طرق للنقل صحيحة، وأنّ ق فالا من جهة التحقيأمو

كذلك إذا قرأ و. مسعه منه فال شك يف إخباره بهه إذا أنبانا سواء؛ ألنالعبارة فيها حبدثنا وأخربنا و
إن مل يسمع من فيه كلمة منه، فكذلك إذا ار له به حقيقة وفهو إخب–زه له أو أقره عليه عليه فجو

روايته له بسنده الم بصحة ذلك احلديث أو الكتاب وإعو أذن له فيه؛ كله إخبار حقيقة وبه له أكت
2(.ه مسع منه مجيعهالذي يذكره له، فكأن(

)6(.من التقيده البدفذهبوا إىل أن)5(، والعراقي)4(، والنووي)3(وخالف ابن الصالح

ته الصيغ التاليةاللة على إجازيستعمل للدحو، فقد وجدناه قد سار ابن العريب على هذا النو
:مقيدة على النحو التايل

-قد روى أنّو: (فيما أذن له يف قولهثنا فالن حدل النيب أبا بكر قبثنا بنصر بن لكذحد
)1(...يما أذن لنا عن أيب زكريا البخاريفيإبراهيم املقدس

.184فتح املغيث ص - )1(
.133–132ملاع ص انظر اإل- )2(
.170علوم احلديث ص- )3(
.2/54تدريب الراوي –)4(
.220فتح املغيث ص - )5(
.2/297التوضيح :الصنعاين–)6(
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أبو احلسني إجازة عن ابن األعرايب أخربنا القاضيو(...أخربنا فالن إجازة وذلك يف قوله -
)2(...ال حدثنا إبراهيم بن محيد القاضيق

وفيما أذن لنا ابن فضيل الدمشقي عن أيب بكر املالكي عن حممد : (قوله: يما أذن لنا فالنف-
).)3(...بن عبد اهللا بن صخر

.4/208العارضة–)1(
.13/179وانظر .4/128نفس املصدر–)2(
.6/4نفس املصدر–)3(
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.المكاتبة: المطلب الخامس
أخربنا يف بة، لكن اخلالف يف إطالق حدثنا وىل ذكر التصريح بالكتااألوال خالف يف أنّ

عبري عن طريقة حتمل املكاتبةالت.
)1(".األحسن األليق تقيده باملكاتبةو:"قال ابن كثري

واية عن املكاتبة قول ثنا يف الروذهب غري واحد من علماء احلديث إىل أنّ:"قال اخلطيب
)2(."جائز

ونقل القاضي عياض عن قوم أنتقول أخربنا اهللا إطالق أخربنا يف الكتاب والتبليغ، أالَه يصح
أنّ)6(، والعراقي)5(، والنووي)4(واختار ابن الصالح)3(ثنابكذا وأخربنا رسوله وال تقول حد ،

حري والنزاهةالتصريح بالكتابة هو األليق مبذهب أهل الت.

.120اختصار علوم احلديث ص - )1(
.380الكفاية ص - )2(
.124ص اإلملاع: القاضي عياض–)3(
.174علوم احلديث ص - )4(
.2/57تدريب الراوي–)5(
.224فتح املغيث ص - )6(
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.الوجادة: المطلب السادس
؛ ألنها من باب املنقطع، أخربنا يف الوجادةإطالق حدثنا وأهل العلم إىل منع مجهور ذهب 

حمل ا عبري عن التالتالعلماء على أنّثنا وأخربنا تدلّ على االتصال، ول حبدحمالتعبري عن التو
.فالن أو حنوهخبطِّ وجدت : ينبغي أن يكون

:ثون الوجادة إىل قسمنيم احملدقد قسو
)2(النوويو، )1(فالن، فذهب ابن الصالحهذا التأليف أو الكتاب هو خبطِّأنّقثإذا و: األول

.حنوهإىل أن يقول وجدت خبط فالن و)3(العراقيو
فالن أو يف كتاب فالن أو قرأت خبطِّوجدت خبطِّ: فله أن يقول":ويف هذا قال ابن الصالح

أو قرأت املنت، أو يقول وجدت ذكر شيخه ويسوق اإلسناد ويخبطِّه أخربنا فالن بن فالن وفالن 
ا الذي استمر عليه العمل قدميا وحديثا وهو هذ. من فوقهخبطِّ فالن عن فالن ويذكر الذي حدثه و

)4(".املرسلمن باب املنقطع و

كان له إنإالّد وجادته؛ه ال يسوغ يف الوجادة إطالق أخربين مبجرذهب ابن احلجر إىل أنو
)5(.غلط من أجاز اإلطالقمنه إذن بالرواية عنه، و

.قال فيه عن فالن أو قال قال فالنا دلّس بعضهم فذكر الذي وجد خطّه ومربو
)6(."ذلك تدليس قبيح إذا كان حبيث يوهم مساعه منهو:"قال ابن الصالح

ىل أن يقول إ)9(العراقيو)8(النوويو)7(فذهب ابن الصالح: ه خبط فالنإذا مل يوثق بأن: الثاين
.عن فالن أو وجدت عن فالنبلغين 

.178علوم احلديث ص - )1(
.2/61تدريب الراوي–)2(
.228فتح املغيث ص - )3(
.178علوم احلديث، ص - )4(
.80نزهة النظر، ص - )5(
.179، ص املصدر السابق–)6(
.املكاننفس - )7(
.2/62، تدريب الراوي–)8(
.228فتح املغيث، - )9(
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فليقل بلغين عن فالن أو وجدت عن فالن أو حنو ذلك من العبارات أو " :قال ابن الصالح
تقدم، قرأت يف كتاب فالن خبطِّه وأخربين فالن أنه ليفصح باملستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من

ن ه فالن بن فالاتبه أنكذكر فالن، أو يف كتاب ه خبطِّأو يقول وجدت يف كتاب ظننت أنخطّ،
)1(."فالنه خبطِّنأو يف كتاب قيل إ

.شيخهه خطَّد أنمل يتأكَّالتعبري عن األداء عما وجده، وجبانب االحتياط يفذلك أخذٌكلّو

.179علوم احلديث، ص - )1(
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:الباب الرابع
.منھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث المتن

:ویتضمن

: األولالفصل 

.نقد متن الحدیث من حیث اختالف روایتھ

: الثانيالفصل 

.نقد المتن من حیث علوم الحدیث

:الثالثالفصل 

.نقد المتن من حیث عرضھ على األصول والقواعد

:الرابعالفصل 
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:األولالفصل 
.نقد متن الحدیث من حیث اختالف روایتھ

:ویشتمل على

.فف والمحرَّ صحَّ المُ : األولالمبحث 

.المقلوب: الثانيالمبحث

.درجالمُ : الثالثالمبحث

.الشاذ: الرابعالمبحث

.المنكر: الخامسالمبحث

.المعلل: السادسالمبحث

.المضطرب: السابعالمبحث

.زیادة الثقة: الثامنالمبحث



.نقد منت احلديث من حيث اختالف روايته: الفصل األول
650

.توطئة
وأوالها أمهية خاصة، دراسة تهااليت اعتىن ا احلافظ ابن العريب يف مؤلفاملسائلمن أهمإنّ

وهو األمر الذي يربزوتتبع طرقه ومقابلة بعضها ببعض، سانيد والروايات املختلفة للحديثاأل
الفوائد احلديثية، اليت من خالهلا حيكم على احلديث االسنادية والعديد من كثري من اللطائفال

، فيميز الشاذ من احملفوظ من الوهم واخلطأالرواة فيه يكشف ما يقع كما ، البطالنو بالصحة أ
مثل هذا األمر والشك أنّ؛ضطراب والقلب واإلدراج والتصحيفواملنكر من املعروف، ويظهر اال

اقد البصري باحلديث وعلومهى إالّال يتأتللن.
ق منها باملنت آثرت معاجلة ما يتعلّ،ا متس املنتوملا كانت العلل السالفة الذكر متس السند كم

على اجلهود النقدية البن العريب يف جمال املنت وذلك من خالل والتأكيد حماوال التركيز ،والسند معاً
.اآلتيةاملطالب 
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.فف والمحرَّ المصحَّ : األولالمبحث 

.تمھید
ـُُحيسمملا احلديثتؤدي األوهام اليت حتصل لبعض الرواة أثناء رواية  دثني بـ ى عند امل

أو ها نقطوهو مجلة التغريات اليت تؤثر على ألفاظ احلديث من حيث ،»التصحيف والتحريف«
.هاحروفأو هاشكل

ث دياحلحتصني يف علم احلَديث؛ وذلك ملا له من أثر يف )1(املصطلح أمهية كبريةهذاوملعرفة
سواء كَانَ ذلك يف متونه أم يف رجال أسانيدههألفاظبعض من األخطاء اليت قد تطال بويالن ،.

)2(."ما ينهض بأعبائه احلذاق من احلفاظإن؛جليلهذا فن":قال ابن الصالح

ذلك عن تلقأن يحف وبطون الكتب، دون من الصممن يأخذغالبا ويكثرصحيف التيقع و
قال سعيد بن عبد العزيز ف، التهاون يف ذلكاحلديث من علماءر ؛ لذلك حذّالشيوخ والعلماء

)4(."ال حتملوا العلم عن صحفي، وال تأخذوا القرآن عن مصحفي":)3(التنوخي

)1(-ث فقد صنيمنهاوألمهية هذا الفن من فنون علم احلَد بف فيه العلماء عدة كَت:
وهو مطبوع)هـ360ت(حلمزة بن احلسن األصفهاين : التنبيه على حدوث التصحيف ،.
نيثدأليب أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري، وهو مطبوع: تصحيفات املُح.
نيثدارقُطْنِي لإلمام : تصحيفات املُحهـ385ت(احلافظ أيب احلسن علي بن عمر الد.(
نيثدد اخلطايب : إصالح خطأ املُحمحهـ388ت(أليب سليمان محد بن م.(
هـ463ت(للخطيب البغدادي : تلخيص املتشابه يف الرسم، ومحاية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم.(
هـ544ت(الفضل عياض بن موسى اليحصيب أليب: مشارق األنوار على صحيح اآلثار.(
هـ569ت(أليب إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم املعروف بابن قرقول : مطالع األنوار.(
هـ911ت(أليب الفضل السيوطي : التطريف يف التصحيف.(

.252معرفة علوم احلديث، ص-)2(
: وقيل،)هـ167(ثقة إمام، لكنه اختلط يف آخر أمره، تويف سنة : الدمشقيهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي-)3(
).2358(، والتقريب )1926(1/440، والكاشف8/32سري أعالم النبالء نظرا). هـ164(، وقيل )هـ163(
.2/232، وفتح املغيث 1/46، والتمهيد1/71، وتصحيفات املُحدثين2/31اجلرح والتعديل -)4(
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.التعریف: المطلب األول
:لغة-أ

صحفه فتصحف، أي : املعىن املراد، وأصله اخلطأ، يقالهو تغيري اللّفظ حىت يتغير : التصحيف
حروف ف بأشباهحاءة الصالذي يروي اخلطأ عن قرحفي ف والصواملصح.غيره فتغري

)1(. ه يأخذ العلم منها دون املشايخوذلك ألن...مولدة

احلرف عن ري والتحريف يف القرآن والكلمة تغي. تغيريه،حتريف الكلم عن مواضعه:التحريف
معناه وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغري معاين التوراة باألشباه، فوصفهم اهللا بفعلهم فقال 

)2(."﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿:تعاىل

:اصطالحا-ب
)3(.ر نقط احلروف أو حركاا مع بقاء صورة اخلطّيهو تغ: التصحيف

عن جهته، وحرف الكالم حتريفاً عدل به عن جهته، وقد هو العدول بالشيء : والتحريف
قص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد يكون جبعله على غري يكون بالزيادة فيه، أو الن

املراد منه؛ فالتحريف أعم4(.صحيفمن الت(

املتقدمني كانوا يطلقون املُمن اإلشارة إىل أنّوالبدف واملُصحف مجيعاً على شيء واحد، حر
كانت املخالفة بتغيري إنّ":كما يف قولهولكن احلافظ ابن حجر جعلهما شيئني وخالف بينهما، 

ف، فإن كان ذلك بالنسبة إىل النقط فاملصح،يف السياقحرف أو حروف مع بقاء صورة اخلطّ
)5(".وإن كان بالنسبة إىل الشكل فاحملرف

صحيف هو الذيوعلى هذا فالتة اليت ختتلف يف قط؛ أي يف احلروف املتشيكون يف النا
ال املعجمة، ال املهملة والذّالباء والتاء والثاء، واجليم واحلاء املهملة واخلاء املعجمة، والد:قراءا مثل

.59نظر التعريفات للجرجاين،صاو.9/187لسان العرب، و.127الفيومي، ص:املصباح املنريانظر –)1(
.يف رواية ورش45يف رواية حفص و46سورة النساء، من اآلية -)2(
)3(- ،نيثد1/39تصحيفات املُح.
.نفس املكان-)4(
.مع حاشية حميي الدين عبد احلميد2/419، وتوضيح األفكار 2/195تدريب الراوي ، وانظر49صنزهة النظر-)5(
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والراياء والز.
عندمهاعند احلاكم وابن الصالح والنووي، فالكلّ-كما ذكر ابن حجر–وال جتد تلك التفرقة

ه يطلق على اجلميع لفظ تصحيف، وال يرى فرقا حو سار ابن العريب، فإنوعلى ذلك الن،تصحيف
.بينه وبني التحريف

وجتدر اإلشارة أن ابن العريب يف هذا السياق قد يطلق على ذلك لفظ اللحن ويريد به ما وقع 
.فيه التصحيف والتحريف

.أقسام التصحیف:المطلب الثاني
.الواقع يف احلديث إىل تصحيف إسناد وتصحيف منتينقسم التصحيف 

يف التصحيفأكثر من هوو، تغيري الذي يقع يف أمساء الرواةالفهو :فأما تصحيف اإلسناد
. عليها ما قبلها وال ما بعدهااألمساء ال يدخلها القياس، وال يدلّألنّ؛املنت

ه شيء ال يدخله ألن؛بط أمساء الناسبالضأوىل األشياء ":)1(النجيرميوهلذا قال أبو إسحاق 
)2(".عليهعليه وال بعده شيء يدلّالقياس وال قبله شيء يدلّ

و وممرمع نة عنييع نال، ما وقع للترمذي يف روايته حلديث ابا نبه عليه ابن العريب يف هذا ا
غَيره فَباعه النبِي وملَ يترك ماالًدبر غُالَماً لَه فَماتأَنَّ رجالً من اَألنصارِ(:بن دينارٍ عن جابِرٍ

قَالَ .)في إِمارة ابنِ الزبريبطياً مات عام اَألولِ قُحامِ قَالَ جابِر عبدا بن عبد اِهللا بن النفَاشتراه نعيم 
يو عأبوى من غري وجهسى هذا حديث حسن صحيح ور.

لف لكالم اخم،ما هو أمحد، باحلاء املهملةإن»أمجد بن عجيان«:وقول ابن العريب":وقال البلقيين

بضم النون وفتح اجليم املعجمة وسكون الياء التحتية املثناة وفتح الراء املهملة، آخره ميم، منسوب إىل النجيرمي-)1(
نجيرم قرية كبرية على ساحل حبر فارس بينها وبني سرياف حنو مخسة عشرة « : قال ياقوت احلموي-على الصواب–نجيرم 

والنجيرمي هذا امسه إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد، . »ون اجليم ختفيفا أو ختلفاًفرسخا، رأيتها يسميها أهلها والتجار نريم فيسقط
له . هـ بغداد، انقل إىل مصر فويل الكتابة لكافور اإلخشيدي311أديب، من الكتاب، كان من صحاب الزجاج املتوىف سنة 

طبعة ، 1/87معجم األدباء :ظر ياقوت احلموينا.هـ355، تويف حوايل سنة »األمايل«و» أميان العرب يف اجلاهلية« :كتاب
.1/49األعالم :والزركلي.دار الغرب اإلسالمي

. 154، ص"ملاعاإل"كذا القاضي عياض يف ، و2/69ذكره السيوطي يف التدريب –)2(
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1(."اس وال اعتبار بهالن(

فه:ا تصحيف املنتوأمومن أمثلة ،غيري والتحويل الذي حيصل يف ألفاظ األحاديث النبويةو الت
:ذلك عند ابن العريب، األمثلة التالية

ي هم إناللّ: اخلالء قالإذا دخل كان النيب(: عن أنسيف تعليقه على حديث صهيبـ
.)أعوذ باهللا من اخلبث واخلبيث واخلبائث : ، قال شعبة وقد قال مرة أخرى...أعوذ بك

.614م، ص1990-هـ1411حتقيق عائشة عبد الرمحان بنت الشاطي، دار املعارف، القاهرة، :االصطالححماسن–)1(
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.وبـــالمقل: الثانيالمبحث

.التعریف:المطلب األول
لغة-أ

حتويل الشيء عن وجهه، وقَلَبه يقْلبه قَلْباً، وقَد : ، ومعناه)قَلَب(اسم مفعول من : املقلوب
.انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه

ليس على وجهه، : إذا كببته، وقلّبه بيده تقليباً، وكالم مقلوب: قلبت الشيء فانقلب: تقول
ه عن وجهه الذي يريد، وقلّب األمور: والقَلْببقْلحبثها ونظر يف عواقبها، ومنه : صرفك إنساناً ت

تصرف فيها كيفما يشاء، ويف : ، وتقلَّب يف األمور والبالد)1()& ' )(:قوله تعاىل

.)Z Y X W V()2(: التنزيل
على خالص الشيء أحدمها يدلّ،لقاف والالم والباء أصالن صحيحانا":وقال ابن فارس

)3(."وشريفه، واآلخر على رد شيء من جهة إىل جهة

قلبها إىل غري برط منه سقطة، فيتالفاها ب ملن تفيضر) أَقْلب قَالَّب(":ومنه املثل العريب
.)4("معناها

.اصطالحا-ب
املقلوب عدة تعريفات، أمهها تعريف ابن الصالح وابن حجر ألهل احلديث يف حد

:نستعرضها كما يلي
.تعريف ابن الصالح:أوال

عل عن نافع ليصري بذلك غريبا مرغوبا فيه، وكذلك ما هو حنو حديث مشهور عن سامل ج
رفقلبواوعمدوا إىل مئة ،صحاب احلديثفاجتمع قبل جملسه قوم من أبغداد ينا أنّ البخاري قدم و

.48سورة التوبة، من اآلية -)1(
).قلب(4/68،  وتاج العروس 1/479، ولسان العرب 1/205الصحاح : وانظر. 4سورة غافر، من اآلية -)2(
.5/17معجم مقاييس اللغة–)3(
).1220(1/286املستقصى يف أمثال العرب انظر-)4(
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،)5(وابن كثري،)4(والطيي، )3(وابن مجاعة)2(تبعه على ذلك النوويوقد )1(.متوا وأسانيدها
)6(.والعراقي

:ويالحظ عليه األمور التالية
ّوهو تعريف)7(باملثالالتعريف ابن الصالح جرى فيه على أن ،وفائدة . سم الناقصبالر

هذه املالحظة بيان أنه ال يتوجه مل يكن جامعاً مانعاً؛ ه عليه رمحه اهللا نقد يف تعريفه من جهة أن
ألنه مل يقصد أصالً التام أو الرسم التامعريف باحلد الت.

اقتصر يف تعريفه باملثال على قسمني أو صورتني من املقلوب يفند، دون ذكر املقلوب الس
!فهو شامل حلال العمد والوهم،ه أطلق الكالمكما أن،يف املنت

ق ابن حجر رمحه اهللا أثناء تنبيهه على وقوع القلب يف منت حديث أخرجه وبناء على ذلك علّ
وهو )8(.)حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله(وقع يف صحيح مسلم مقلوبا ":مسلم يف صحيحه، بقوله

ه قصره على ما لكن)9(نوع من أنواع علوم احلديث أغفله ابن الصالح وإن كان أفرد نوع املقلوب
هذا النوع يسمى ينبغي أن ":ه عليه شيخنا يف حماسن االصطالح فقاليقع يف اإلسناد، ونب

)10(."املعكوس

قالوه يف املدرج واألوىل تسميه مقلوبا؛ فيكون املقلوب تارة يف اإلسناد وتارة يف املنت كما 
)11(.")مقلوبا: (ماه بعض من تقدوقد مس،سواء

.131مقدمة ابن الصالح مع التقيد واإليضاح، ص -)1(
.1/291راويتدريب ال-)2(
.53املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ص:  بدر الدين، ابن مجاعة-)3(
.73اخلالصة يف أصول احلديث، ص: احلسني بن عبد اهللا، الطييب-)4(
.290انظر السعي احلثيث إىل شرح اختصار علوم احلديث، ص-)5(
.143فتح املغيث شرح ألفية احلديث، ص: العراقي-)6(
.371النكت على كتاب ابن الصالح، ص : ابن حجر-)7(
.1031أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة،  باب فضل إخفاء الصدقة، من حديث أيب هريرة رقم -)8(
. هو النوع الثاين والعشرين-)9(
.2/146فتح الباري : ابن حجر-)10(
.             نفس املكان-)11(
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ّاإلمام ابن الصالح ومن تابعه من أهل العلم، مل يأت يف تعريفهم إالّوبناء على هذا فإن
ه قصداً للغالب واألكثر من صور القلب وهو ل أهل العلم سبب ذلك أنوعلّ!القلب يف اإلسناد

.القلب يف السند
ندي خاصة، لكونه األكثر املقلوب الس) أهل احلديث: أي(وقسموا":رمحه اهللاقال السخاوي

1(".لكونه األهمكاقتصارهم يف املوضوع على املتين(

ولذا ) مقلوب املنت(أكثر وقوعا بالنسبة إىل ) مقلوب السند(و":)2(وقال اإلمام اللّكنوي
هم اقتصروا يف حبث فن، كما أنكثري من املصنفني يف هذا ال) مقلوب املنت(سكت عن ذكر 

)3(."ند موضوعاًاحلديث قد يكون صحيحا والساملوضوع على املختلق متنا لكثرة وقوعه مع أنّ

:تعريف ابن حجر: ثانيا
حقيقته إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حىت اإلسناد كله 

وقد يقع ومهاً فأقسامه ثالثة وهي ،اإلغراب أو لقصد االمتحانذلك عمدا إما بقصد يقع وقد 
إن كانت املخالفة : وقال أيضا)4(.كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف املنت وقد يقع فيهما مجيعاً

اسم أحدمها اسم أيب ؛ ألنّ»كعب بن مرة«و»مرة بن كعب«بتقدمي أو تأخري أي يف األمساء كـ
وقد يقع اإلبدال عمداً ملن يريد :مثّ قال. )5(»أيضاوقد يقع القلب يف املنتاآلخر فهذا هو املقلوب،

وشرطه أن ال يستمر عليه بل . للبخاري والعقيلي وغريمهاوقع اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما 
ينتهي بانتهاء احلاجة، فلو وقع اإلبدال عمداً ال ملصلحة بل لإلغراب مثالً فهو من أقسام املوضوع 

.2/133:فتح املغيث-)1(
يف اهلند ينتهي نسبه إىل ) لكنو(نسبة إىل مدينة هو أبو احلسنات عبد احلي بن عبد احلليم بن أمني اهللا  األنصاري اللّكنوي- )2(

أنه برع يف احلديث إالّ؛أكثر علوم الشريعةهـ، حفظ القرآن صغريا واشتغل يف1264سيدنا أيوب األنصاري، ولد سنة 
مات رمحه اهللا سنة . تفقه مبذهب أيب حنيفة ومع ذلك كان يتعقب الدليل ويترك التقليد إذا وقف على نص خمالف. والفقه،
.12ص: مقدمة الرفع والتكميل، بتحقيق األستاذ عبد الفتاح أبو غدة: انظر. هـ1304

ظفر األماين شرح خمتصر السيد الشريف اجلرجاين، اعتىن به عبد الفتاح أيب غدة، حبلب : كنوياحملدث حممد عبد احلي الل)3(
. 409هـ، ص 1416، 3مكتب املطبوعات اإلسالمية ، ط-
.371النكت على كتاب ابن الصالح، ص -)4(
.2/146فتح الباري -)5(
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)1(.و وقع غلطاً فهو من املقلوب أو املعللول

:ولوحظ عليه
واحد بل جاء مفرقاً يف أكثر من موضع ويف أكثر من كتاب؛ ه تعريف مل يأت يف حملّأن

نزهة «فاملقطع األول جاء يف كتابه النكت على كتاب ابن الصالح، واملقطع الثاين جاء يف كتابه
.، يف موضعني منه»النظر

 مرة بن «تسمية ما وقعت فيه املخالفة بتقدمي أو تأخري يف األمساء كـأنه اصطلح على
.فهو مقلوب مبدل»املقلوب«مع تسميته له بـ»املبدل«، بـ»كعب بن مرة «و»كعب
 إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه إبدال : يعين(اصطلح على أنّ ما وقع فيه اإلبدال

أقسام املوضوع، منعمداً ال ملصلحة بل إلغراب مثالً فهو)راوٍ أو أكثر من راوٍ حىت اإلسناد كله
ه مقلوب موضوع، أما لو وقع غلطاً فهو من ده بأنهو بذلك ال مينع تسميته باملقلوب بل يقيو

دون أي قيد»مقلوب«ه املقلوب أو املعلل، فحصر القلب يف الوهم فهو الذي يطلق عليه أن.
 أنّ تعريف ابن حجر رمحه اهللاظر إىل جمموعة جاء شامالً جلميع صور املقلوببالن.
 يف كالم ابن حجر رمحه اهللا يف نزهة النظر ما قد يوهم أنّ شرط املقلوب املبدل أن يقع

وقد يقع ":بن حجر رمحه اهللا نفسه، حيث قالعبارة ا-واهللا أعلم–ومهاً وغلطاً، وسبب هذا 
. من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغريمهااإلبدال عمداً ملن يريد اختبار حفظه امتحاناً

وشرطه أن ال يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء احلاجة، فلو وقع اإلبدال عمداً ال ملصلحة بل إلغراب 
."مثالً فهو من أقسام املوضوع ولو وقع غلطاً فهو من املقلوب أو املعلل

أنّ- واهللا أعلم–اد احلافظ ابن حجرهنا إىل أنّ مرإذا تنب-إن شاء اهللا- ويزول هذا اإليهام
، بل يكون مقلوباً موضوعاً، فال اه ال يسمى مقلوبألن؛وقوع اإلبدال عمداً يدخل يف املوضوع

:على هذا األمور التاليةيطلق عليه اسم القلب فقط؛ ويدلّ
-أناهللاأنّ اإلبدال يقع عمدا وومها، ويسمى يف مجيع حالته قلبا وذلك يف قوله رمحه ه نص:"

إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حىت ) املقلوب:يعين(حقيقته 
ه وقد ذلك عمدا إما بقصد اإلغراب أو لقصد االمتحان وقد يقع ومهاً فأقسامه ثالثة اإلسناد كلّ

.طبعة شركة الشهاب49- 48نزهة النظر، ص -)1(
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)1(."وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف املنت وقد يقع فيهما مجيعاً

-أنّ إبدال اسم الراوي يف احلديث بالتقأن إنّ":والتأخري من املقلوب حيث قالدميه نص
اسم ألنّ»كعب بن مرة«و»مرة بن كعب«كانت املخالفة بتقدمي أو تأخري أي يف األمساء كـ

."أحدمها اسم أيب اآلخر فهذا هو املقلوب، وقد يقع يف املنت أيضا
-ني أنّ اإلبدفتحصال يف احلديث سندا أو متنا جبميع صوره عنده من املقلوب، ل من النص

أنّ املقلوب يف حالة :»املبدل«مراده باصطالح ومجيعه عنده يقع عمدا أو سهوا، وعليه؛ فإنّ
حصوله عمدا سواء كان يف اسم الراوي بالتقدمي أو التأخري أو بإبدال راوٍ مكان راوٍ أو إبدال 

فاإلبدال »كما وقع للبخاري والعقيلي":بقوله»النزهة«كالمه يفله يفند مجيعه وهو ما مثلّالس ،
يف مجيع هذه الصور إذا وقع عمدا فهو من أقسام املوضوع، وال يزول عنه اسم املقلوب، فيكون 

.مقلوبا موضوعا
ه ناشئ عن اختالل ضبط للحديث حىت أحاله عن ألن؛والقلب يف احلديث موجب لضعفه

.وجهه
القاضي عياض يف مشارقه بالكشف عما وقع من القلب يف أحاديث املوطأ وقد اعتىن 

يد املهمل، وأوىل ابن عبد الرب عناية خاصة والصحيحني، وكذلك فعل أبو علي الغساين يف تقي
.للكشف عن األحاديث املقلوبة يف كتابه التمهيد

.أنواع القلب:المطلب الثاني
)2(:السند وتارة فيهما، وعليه فيمكننا جعله على ثالثة أنواعالقلب يقع تارة يف املنت وتارة يف 

.القلب يف املنت: األول
.القلب يف اإلسناد: الثاين

.القلب يف املنت واإلسناد: الثالث
.درجـالم: الثالثالمبحث

.371النكت على كتاب ابن الصالح، ص -)1(
.2/577، وتوجيه النظر1/297، وفتح الباقي 49-48، ونزهة النظر ص1/319شرح التبصرة التذكرة : انظر-)2(
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.التعریف: المطلب األول
: لغة-أ

أدرجت الكتاب إذا طويته، : ، تقول)أدرج(اسم مفعول من :بضم امليم وفتح الراء- لغةاملدرج
أدرجت الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته : ت يف القرب إذا أدخلته فيه، وتقولأدرجت املي: وتقول

)1(.إياه

)2(."واملضي يف الشيئالدال والراء واجليم أصل واحد يدل على مضيِ الشيء":قال ابن فارس

ها توصل إىل جة وهي املرقاة؛ ألنالدر: ، ومنه)3(أدخله يف ثناياه: ودرج الشيء يف الشيء
.الدخول يف الشيء حسيا أو معنويا، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته

.اصطالحا-ب
يف سنده أو هو احلديث الذي يعرف أنّ:ليست منه، وبعبارة أخرىزيادة هو ما كانت فيه 

)4(.من أحد الرواة من غري توضيح هلذه الزيادةهي ما يادة ليست منه، وإنمتنه ز

غوي الذي يدور على طوي الشيء، أو إدخاله يف وال خيتلف املعىن االصطالحي عن املعىن اللّ
أدخل كأنه أو. يوضح تفصيل األمر يف احلديثشيء آخر، فاملدرج كأنه طوى البيان، فلم 

.غوي األول، ومل خيرج إىل اازصطالحي باق على الوضع اللّستعمال االاحلديث يف احلديث، فاال
ض لتعريف املدروجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن العريب مل يتعرض لتطبيقاته وهو ما ج، لكنه تعر

.نعرفه من خالل النقاط التالية
.أنواعھ: المطلب الثاني

أقسام، منها ما أدرج يف احلديث رسول اهللا وهو":ابن الصالح كالمه عن املدرج بقولهافتتح
من احلديث كالما من يرويه من كالم بعض روايته بأن يذكر الصحايب أو من بعده عقيب ما

)درج(5/555، وتاج العروس 185: ، أساس البالغة1/313الصحاح انظر-)1(
.2/275مقاييس اللغة انظر-)2(
.277صانظر املعجم الوسيط-)3(
- 1/254، واإلرشاد 39: معرفة علوم احلديث.2/50ي الدين على توضيح األفكار حاشية حممد حمي:يف املدرجانظر-)4(

، واختصار علوم 53، واملوقظة ص 53، واخلالصة ص53، واملنهل الروي 223، واالقتراح ص80-79: ، والتقريب257
-73:، وألفية السيوطي1/246التبصرة والتذكرة ، وشرح 46- 45ص، ونزهة النظر 1/227، واملقنع 73احلديث ص 

.124ص، وقواعد التحديث238ص، وظفر األماين1/246، وفتح الباقي79
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فريويه من بعده موصوال باحلديث غري فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس األمر فيه على ،عند نفسه
)".)1الرسول اجلميع عنويتوهم أنّمن ال يعلم حقيقة احلال،

واملالحظ هنا أند وقوع اإلدراج بكونه عقب احلديث، واحلقخالف حقيقهذا التأنّه قي
الواقع، وإذا كان غالب اإلدراج أن يقع عقب احلديث، فليس هذا موسوغا حلصر اإلدراج به، 

. سطه وآخرهويف ول احلديث يف أوبدليل أننا جند له أمثلة 
هو و. يف اإلسناد ال كما يوهم كالم ابن الصالح من احنصاره باملنت فقطأيضا يقع واإلدراج 

)2(.»الفصل للوصول املدرج يف النقل«صنيع اخلطيب البغدادي يف كتابه عليهيدلّما

:وعليه منيز يف اإلدراج األنواع التالية
.اإلدراج يف املنت: النوع األول
.اإلدراج يف السند: النوع الثاين

واة، وقد شيء من كالم بعض الرهو أن يدخل يف حديث رسول اهللا ف: مدرج املنتأما 
يكون ذلك يف بداية أو وسط أو آخر احلديث، وغالبا ما يكون اإلدراج يف املنت تفسريا لعبارة يف 

)3(.حلكم منهااحلديث، أو استنباط

امفمرجعه يف احلقيقة إىل املنت، وهو أقس:ا املدرج يف اإلسنادوأم:
1-على اوي مسع احلديث بأسانيد خمتلفة، فريويه عنه راو آخر فيجمع الكلّأن يكون الر

.إسناد واحد من غري أن يبين اخلالف
ه عنده بإسناد آخر، فريويه راو عنه متاما طرفا من فإنأن يكون املنت عند راو بإسناد إالّ-2

طرفا منه فيسمعه عنه شيخه بواسطة، فريويه باإلسناد األول، ومنه أن يسمع احلديث من شيخه إالّ

.95املقدمة ص: ابن الصالح–)1(
.2/811النكت على كتاب ابن الصالح : ابن حجر، و127، والتقييد واإليضاح ص 2/241نكت :انظر الزركشي-)2(

، صنفه اخلطيب يف املدرجات، ونال عبد السميع األنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه، »ملدرج يف النقلالفصل للوصول ا«وكتاب
.وقد طبع مبجلدين بتحقيق حممد مطهر الزهراين، كما طبع بتحقيق غريه

- 111ص: نظرا. يف أول املنت، ووسطه، ويف آخرهاإلدراج : ذكر هلذا النوع ثالثة أقسامللسيوطييف شرح التبصرة -)3(
112.
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.راو عنه حبذف الواسطة
أن يكون عند الراوي متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني، فريويهما راو عنه مقتصرا على أحد -3

.األسانيد
4-بعض من أن يسوق الراوي اإلسناد، فيعرض له عارض، فيقول كالما من قبل نفسه فيظن

)1(.هو منت ذلك اإلسناد، فريويه عنه كذلكذلك الكالم مسعه أنّ

الراوي قد أتى به ما يكون مفصوال عن كالم النيب : -يف املنت- ومن أمثلة القسم األول
،عن أيب النضر،طريق مالك بن أنسن، ومن ذلك ما رواه الترمذي من على سبيل الشرح والبيا

هيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا زيد بن خالد اجلهين أرسل إىل أيب جعن بسر بن سعيد أنّ

ي ماذا لو يعلم املار بني يدي املصلِّ:(رسول اهللا هيم قالأبو ج: فقالييف املار بني يدي املصل
2().بني يديهعليه لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير(

.46:هذا التقسيم الرباعي ذكره ابن حجر يف شرح النخبة ص-)1(
.336رقم2/158السنن، باب ما جاء يف كراهية املرور بني يدي املصلي:الترمذي–)2(
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.اذّ شّ ــال: الرابعالمبحث

. تعریفال:المطلب األول
وكذلك انفرد عن اجلمهورإذا : اشذوذشذا وويشد ذّيش»شذ«من مأخوذ،الشاذ:لغة-أ

)1(.ناذرةشاذّأشذذت يا رجل، إذا جاء بقول: ، ويقال...شيء منفرد فهو شاذكلّ

عن احلقفهو شاذّقول خالف احلقعنه وكلّمن خالف أحدا فقد شذّلّك":قال ابن حزم
)2(".فهو خطأشذوذ عن احلقوكلّخطأ فهو شذوذ عن احلقكلّفوجب أنّ

:اصطالحا-ب
كان احملدا ثون األوائل يطلقون بعض العبارات يف وصف األحاديث والر جال ويريدونا إم

ة، مرغوي املتبادر، أو إحدى املعاين اخلاصة لتلك العبارة، من غري بيان اصطالحهم يف كلّاملعىن اللّ
.»احلديث الشاذ«اعتمادا على بصرية املتلقي، ومن ذلك 

من «)3(:ه شاذ ويريدون به مطلق التفرد، كما يف قول إبراهيم بن أيب عبلةفيصفون احلديث بأن
.)4(»شرا كثريامحل شاذ العلم محل 

احلديث «: بن حممدكما يف قول احلافظ صاحل _ وهذا يرد كثريا_ كارةوقد يريدون به الن
)5(.»املنكر الذي ال يعرف: الشاذ

من لوازم هذا القول احلكم بشذوذ ألنّ؛د الثقة بأصل احلديثهذا تفروليس مرادهم يف كلّ
واة يف طبقة أو أكثر من د به بعض الرال يتفرما يوجد حديث قلّالصحيحة، إذأكثر األحاديث 

علىضهارعت اليت وردت حول مصطلح الشاذ نستالتعريفاهمألطبقات اإلسناد، ويف ما يلي بيان 
:النحو التايل

_ 332ص ) شذ(نظر خمتار الصحاح مادة ا، و1/354) شذ(يط باب الذال مادة القاموس احمل. 11/271ذيب اللغة -)1(
.2/565وانظر الصحاح للجوهري 19/22لسان العرب . 11/271ذيب اللغة 333

.4/576األفكار -)2(
1/92تقريب التهذيبانظر .152، تويف سنة اإلمام التابعي أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي الشامي- )3(
.1/218والكاشف).213(
).6/324(السري -)4(
.141، وانظر الكفاية ص1/410شرح العلل -)5(
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 الشافعياإلمام تعريف:
ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ماال يرويه غريه، هذا ":كما يرويه عنه احلاكمونصه 

)1(".ما الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف فيه الناس، هذا الشاذ من احلديثبشاذ، وإنليس 

)2(.وقد حكى احلافظ أبو علي اخلليلي القزويين عن مجاعة من أهل احلجاز حنو هذا

؛الثقةيدأصاب الشافعي يف اعتبار املخالفة وتقي":ق اللكنويويف مناقشة هذا التعريف قال احملقِّ
ه بإطالقه يستلزم كون ما رواه ثقة خمالفا ملا رواه مجع فإن،»ملا رواه الناس«:تسامح يف قولههأنإالّ

أوثق منه وأضبط هوه ثقة خمالفا ملا رواه راو واحد ال يكون ما روان، أاّمن الضعفاء أيضا شاذ
قاتقة لغريه من الثّهو خمالفة الثّ،ة احلديثيف صحذوذ املخلِّمدار الشفإنّ،شاذا، وليس كذلك

ه لو روى حديثا وإن كان واحدا، وال يشترط فيه أن تكون املخالفة مع مجع من الثقات، فإن
كان ،قة لرواية من هو أعلى منهخالفت رواية الثّو،وأحدمها أوثق من اآلخرأ،واحدا اثنان فقط

هذه ال لروايتهم، وال تضرفالعربة لروايته ،ولو روى ثقة خمالفا ملا رواه الضعفاء، ا أيضاشاذّ
يف قول »الناس«املراد بـماهر، فعلّعلى كلّ،ه ظاهراملخالفة يف صحة احلديث، وهذا كلّ

)3(."ةُت اجلمعيلَطَبالثقات واحلفاظ، والالم الداخلة عليه للجنس، فالشافعي

ا ركنا احلديث الشاذ ، ومه»املخالفة«و»الثقة«د التفرد بقيدين قي-رمحه اهللا-فاإلمام الشافعي
ما جمتمعنيبذلك إالّوصفه الذي ال يتم.)4(

تعريف احلاكم النيسابوري :
)5(".وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقةقات، ثقة من الثّبه د فرتيحديث :"الشاذأنّ وفيه 

)6(.مذهب مجاعات من أهل احلديثهحكى النووي أنوهنا 

تعريف احلاكم:

.119معرفة علوم احلديث ص-) 1(
.1/176اإلرشاد : اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد، اخلليلي-)2(
.356ظفر األماين بشرح حمتصر السيد الشريف اجلرجاين، ص: حممد عبد احلي اللكنوي–) 3(
.1/332خلدون األحدب : أسباب اختالف احملدثني-)4(
.119معرفة علوم احلديث ص-)5(
.2/8فتح املغيث : السخاوي-)6(
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حديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس ":بقولهالفرق بينه وبني احلديث املعلّفه بعدما ذكرعر
)1(."للحديث أصل مبتابع لذلك الثقة

احلكم على هذا بالشذوذ، لورود أحاديث - ومن تبعه–)2(وقد استشكل احلافظ ابن الصالح
ا عدول حفاظ ضابطون كحديثصحيحة تفر د)3()ما األعمال بالنياتإن(د به عمر بن الذي تفر

يب اخلطاب عن الند به عن عمر علقمة بن وقاص مثّمث تفرعنه حيي بن إبراهيم مثّد بن عنه حمم
.سعيد

ه ن أنواألمثلة اليت ساقها، يتبي»اذالش«ظر إىل جمموع ما ذكره احلاكم حتت هذا النوع نللكن با
عبارته أن يقال بأنّفرد املطلق، كما ال يصحالتمل يرد ما قد يفهم من عبارته، من القول بشذوذ

.قد قصرت عن استيفاء ذلك، فيلقى اللوم على البيان ال على املقصود منه
للتفرد عند احلاكم، يف هذا املوضع، معىن خاصا يتوافق فإذا كان األمر كذلك، علم منه أنّ

).الذي استشهد به(مع قول الشافعي 
ارحتل قبل زيغ الشمس إذا : كان يف غزوة تبوكالنيب بن جبل أنّمعاذ : إذ قال عن حديث

هر حىت جيمعهما إىل العصر فيصليهما مجيعا، وإذا ارحتل بعد الشمس صلى الظهر والعصر ر الظّأخ
يث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن لمن رواية قتيبة بن سعيد عن ال،احلديث... مجيعا مث سار

)4(.أيب الطفيل عن معاذ

ن سبب هذا وبي".اإلسناد واملنتهذا احلديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذّ":قال احلاكم
الطفيل رواية، وال وجدنا هذا املنت أيب حبيب عن بن أيب نظرنا فلم جند ليزيد مثّ":الشذوذ بقوله

أيبن رواه عن معاذ بن جبل، عنممأحد ذه السياقة عند أحد من أصحاب أيب الطفيل، وال عند 
مع من كتبت عن : قلت لقتيبة بن سعيد" :مث أسند إىل البخاري قوله. شاذاحلديث: الطفيل، فقلنا

.119صمعرفة علوم احلديث-)1(
.77مقدمة ابن الصالح، بتحقيق عتر، ص-)2(
، 1907برقم3/1515، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة 1رقم.1/3أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي-)3(

.طبعة إحياء التراث، بريوت
مل يرو هذا «: وقال . 1220رقم 2/7وأبو داود يف السنن، كتاب صالة السفر 5/241أخرجه اإلمام أمحد يف املسند -)4(

.553برقم 2/438والترمذي يف جامعه الصالة » احلديث إال قتيبة وحده
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كتبته مع خالد املدائين، قال : الليث بن سعد حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل؟ فقال
)1(."وكان خالد املدائين يدخل األحاديث على الشيوخ: البخاري

ما ه إنعلى أنيدلّ.وال وجدنا هذا املنت ذه السياقة عند أحد من أصحاب أيب الطفيل:فقوله
.وصفه بالشذوذ ملخالفته سائر من روى عن أيب الطفيل

رأيت رسول اهللا (: ومثاله الثاين يزيد ذلك وضوحا، إذ قال عقب حديث جابر بن عبد اهللا
ر وإذا ركع يف صالة الظهر يرفع يديه إذاالركوعوإذا رفع رأسه من كب(.

)2(.الذي رواه حممد بن كثري العبدي عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر

، وليس عند الثوري )3(مل نقف له على علّةهذا احلديث شاذ اإلسناد واملنت، إذو":قال احلاكم
ظهر أو غريها وال ه يف صالة العن أيب الزبري هذا احلديث، وال ذكر أحد يف حديث رفع اليدين أن

)4(."د به، تفرهنعلم أحدا رواه عن أيب الزبري غري إبراهيم بن طهمان وحد

فقبل تفرد ابن طهمان لعلمه وجاللته ومل يقبل تفرمن أن ينفرد د بن كثري لكونه أقلَّد حمم
.عن الثوري من بني سائر تالميذه، وفيهم من هو أعلم وأوثق وأكثر مالزمة للثوري منه

من هنا يتعلى حنو ما هذوذ عندضح أن معىن الشملن هو الثقة خمالفة -وهوفه به الشافعيعر
.-أوثق منه

" :عند ذكره لتعريف الصحيح حيث قال احلاكم-هنا- من اعترض عليهبعض وقد دافع عنه 
وهو أن يروي: عنه اسم اجلهالةصحايب زائل وصفة احلديث الصحيح أن يرويه عن رسول اهللا 

)5(."ان عدالن مث يتداوله أهل احلديث بالقبول إىل وقتنا كالشهادة على الشهادةيعنه تابع

.ينفرد به أحد الرواةحيح أالّه يشترط يف الصمن ذلك أن)6(وقد فهم احلافظ احلازمي

.120معرفة علوم احلديث، ص -)1(
.121كم يف معرفة علوم احلديث، صاحلاأخرجه-)2(
.هذا راجع على الفرق بني العلة والشذوذ عن احلاكم-)3(
.، ومل أمتكن من العثور على رواية ابن طهمان هذه121معرفة علوم احلديث، ص-)4(
.62، صمعرفة علوم احلديث: احلاكم –)5(
نظر البداية والنهاية ا".شروط األئمة اخلمسة:" مؤلفاتهمن584تويف سنة هو أبو بكر حممد بن موسى بن حازم اهلمداين-)6(

12/332.
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احلاكم مل يرد اهر أنّالظّ":بقوله- للشاذهوهو أحد املعترضني على تعريف- فتعقبه ابن حجر 
من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن ] يعين الصحيحني[كتابني الراو يف ما أراد كلّذلك، وإن

يكون له راويان يف اجلملة، ال أن1(."فقا يف رواية ذلك احلديث بعينه عنهه يشترط أن يت(

.1/240النكت على ابن الصالح-)1(
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.كرــالمن: الخامسالمبحث

. تعریفال:المطلب األول
على خالف املعرفة اليت الراء أصل صحيح يدلّالنون والكاف و:"قال ابن فارس: .لغة-أ

الباب كله راجع و...مل يعترف به لسانهونكر الشيء وأنكره مل يقبله قلبه، و...يسكن إليها القلب
)1(."إىل هذا

واملنكر ر يف احلديث اإلنكارقد تكرواملنكر من األمر خالف املعروف، و:"قال ابن املنظورو
وكلّ.عروفاملوهو ضدما قبمه وحه الشرع وحر2(."هه فهو منكركر(

. ونكريا) هابضم(ونكورا ) حمركه(نكرا ) كفرح(ن األمر نكر فالو:"قال الفريوز آباديو
)3(."املنكر ضد املعروفو. جهله: نكره، واستنكره، وتناكرهأو

املعروف فال غة ضداللّهو يف نكار الشيء عدم قبول القلب له، وإأصل ن أنّتبينمبا ذكروه و
.جيتمعان وصفا لشيء واحد من نفس احليثية

.صطالحالايف-ب
معان نذكرها على سبيل االختصارثني تعريفات وللمنكر عند احملد:

ملتقدمني ل تعريف نقف عليه عند العلماء اهو أومام مسلم للحديث املنكر وتعريف اإل:أوال
رواية ذا ما عرضت روايته للحديث علىإث يف حديث احملدوعالمة املنكر :"حيث قال رمحه اهللا

ذا كان األغلب من إف،غريه من أهل احلفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أومل تكد توافقها
)4(."ال مستعملهك كان مهجور احلديث غري مقبوله وحديثه كذل

،نتروكوذا هم املواة املوصوفون فالر:"بن حجر معقبا على كالم مسلم هذاقال احلافظ ا
5(."ى منكرةفعلى هذا رواية املتروك عند مسلم تسم(

.5/476معجم مقاييس اللغة -)1(
).نكر(لسان العرب، مادة -)2(
.627ص ،القاموس احمليط-)3(
.73مقدمة صحيح مسلم ص - )4(
.2/675النكت على كتاب ابن الصالح - )5(
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استعمله غريه من بل و- كما سيأيت–أيضا أبو حامت على احلديث املنكرهذا املعىن أطلقهو
سناده راو ضعيف إيث املنكر على ما يف دالنسائي، يطلقون احللماء املتقدمني أيضا كأيب داود والع

كن هناك خمالفةتن مل إمتروك، وعف أو شديد الض.
على احلديث ون احلديث املنكر قهم يطلغريه كالربدجيي أنمام أمحد وقل عن اإلاشتهر الن:ثانيا
معىن منكر احلديث عند أمحد هو نّإ:"-رمحه اهللا–ل التهانوياق.لو كان ثقةويه واد به رالذي تفر

1(."دالتفر(

روي عن و:"د بن ابراهيم التيميذكر حممقال احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري عند 
. ه شيء يروي أحاديث مناكرييف حديث: ذكرهمسعت أيب يقول و:عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

تابع له فيحمل ممجاعة على احلديث الفرد الذي ال أطلقه أمحد واملنكر): القائل ابن حجر(قلت 
)2(."لك فقد احتج به اجلماعةعلى ذ

قال ارقطين، وقه حيي بن معني والدوثّ):"يونس بن القاسم احلنفي(ة قال احلافظ أيضا يف ترمجو
املنكر فمذهب الربدجيي أنّالّإو،أوردت هذا لئال يستدرك علي: قلت. منكر احلديث: الربدجيي

منكر احلديث«:د به ثقة أو غري ثقة، فال يكون قولههو الفرد سواء تفر «قد نا، كيف وجرحا بي
)3(."قه ابن معنيوثَّ

ىيطلقون هذه العبارة علهم قدنإ، ف»أنكر ما رواه فالن كذا«: يدخل يف هذا قوهلمو
:" ابن حجرفرد، قال عيفا بل قد يكون حسنا أو صحيحا وذلك رد التن مل يكن ضإاحلديث و

ها ة خريا قبض نبيذا أراد اهللا بأمإ(ردة اهللا بن أيب بريد بن عبد أنكر ما روى بو،قال ابن عدي
احلديث يف و)4(".قد أدخله قوم يف صحاحهم انتهىوهذا طريق حسن رواته ثقات و: قال.)قبلها

.)5(صحيح مسلم
: من األمثلة على هذاوديث املوضوع، من املتقدمني من أطلق املنكر على احل:ثالثا

.433و 260قواعد يف علوم احلديث ص - )1(
طبعة دار املعرفة.437هدى الساري ص - )2(
.455ص املصدرنفس –)3(
.2/63الكامل : وابن عدي. 1/377انظر ذيب التهذيب–)4(
.2288رقم 4/1791نبيها قبلها، باب إذا أراد اهللا رمحة أمة قبض صحيحال: مسلم–)5(
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بينما عائشة :"ىل أنس بن مالك أنه قالإسناده إابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات بروى-1
من بعري عبد الرمحن بن عوف قدمت : ما هذا ؟  فقالوا: يف بيتها مسعت صوتا يف املدينة فقالت

: كانت سبعمائة بعري فارجتت املدينة من الصوت، فقالت عائشةو: قال. الشام حتمل من كل شيء
فبلغ ذلك عبد )حبوايت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة قد رأ(: يقولمسعت رسول اهللا 

". جليل اهللا عز ودخلنها قائما، فجعلها بأقتاا وأمحاهلا يف سبن استطعت ألإ: الرمحن فقال
عمارة يروي و: احلديث كذب منكر، قالهذا: قال أمحد بن حنبل":قال ابن اجلوزي

)1(".هذا حديث موضوع: نقل عن النسائي قولهو. مناكريأحاديث 

2-فمن ال خملوقخبالق وجل ليسالقرآن كالم اهللا عز و(اق يف كتابه حديث أورد ابن عر
.)زعم غري ذلك فقد كفر مبا أنزل على حممد 

. جمالد عن الشعيب عن مسروق عنهرواه اخلطيب من حديث ابن مسعود من طريق : قالو
)3(".هو موضوع على جمالدو: قال الذهيب.)2(سناده جماهيلإمنكر جدا ويف : وقال اخلطيب

.تعريف ابن الصالح للمنكر: رابعا
:ىل قسمنيإىل أن املنكر ينقسم إذهب ابن الصالح 

.املنفرد املخالف ملا رواه الثقات)1
.حتمل معه تفردهتقان ما يد الذي ليس يف روايته من الثقة واإلالفر)2
ل لألول مبا رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسني عن عمر بن عثمان عن أسامة قد مثّو

" :قال ابن الصالح. )4()املسلمال الكافر املسلم الكافر وال يرث(: قالبن زيد عن رسول اهللا 
وذكر مسلم يف كتاب -ضم العنيب–»عمر بن عثمان«: فخالف مالك غريه من الثقات يف قوله

.املكتبة السلفية.2/13املوضوعات - )1(
.1/108نظر املوضوعات او1/134تنزيه الشريعة املرفوعة - )2(
.5/37ولسان امليزان.6/44انظر ميزان االعتدلو1/4الآللئ املصنوعة - )3(
واه البخاري يف صحيحه رعمر بن عثمان، و: وقال.1082رقم2/519، باب مرياث أهل املللرواه مالك يف املوطأ- )4(

والترمذي يف ) 2909(3/125ننهأبو داود يف سو) 1614(3/1233مسلم يف صحيحهو)6383(6/2484
من طرق ) 6380(–) 6376(4/81النسائي يف الكربىو) 2729(2/911وابن ماجة يف سننه) 2109(4/423سننه

.عمرو بن عثمان: عن الزهري كلهم قالوا
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. )1("-يعين بفتح العني–عمرو بن عثمان :من رواه من أصحاب الزهري قال فيهأنّ) التمييز(
د مالك يلزم من تفرالو":يف التمثيل ذا احلديث فقال–قد تعقب العراقي ابن الصالح و

) مروع(و) مرع(ألنّ؛أن يكون املنت منكرا فاملنت على كل حال صحيح) مرع: (سنادبقوله يف اإل
لمنكر فلنذكر مثاال يصلح لذلك، ذا كان هذا احلديث ال يصلح مثاال لإو:"مث قال.)2("كالمها ثقة

هو ما رواه أصحاب السنن األربعة من رواية مهام بن حيي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس و
هذا حديث منكر : اود بعد خترجيهأبو دقال .)3()ذا دخل اخلالء وضع خامتهإكان النيب (: قال

اختذ خامتا من النيب أنّ(عرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ما ينإو
هذا حديث: ا قول الترمذي بعد خترجيهأمو. مهامالّإوالوهم فيه من مهام ومل يروه )ورق مث ألقاه

.)4(سناده أجرى حكمه على ظاهر اإلنإ:حسن صحيح غريب، فقد قال العراقي يف تعليقه عليه
مثيل العراقي يف التو،ابن الصالح،من احلافظنيره كلّاملثال الذي ذكوعند التأمل يبدو أنّ

خمالفة هو التعريف املشهور عند املتأخرين واذ حسب هلذا النوع من املنكر ينطبق على احلديث الش
.الثقة ملن هو أوثق منه

د بن قيس عن كري حيي بن حممل ابن الصالح للقسم الثاين من املنكر مبا رواه أبو زقد مثّو
نّإكلوا البلح بالتمر ف(:قالهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

)5().قلعاش ابن آدم أكل اجلديد باخلَ: يقولوذا رأى ذلك غاظهإالشيطان 

ه مل يبلغ هو شيخ صاحل أخرج عنه مسلم يف كتابه غري أند به أبو زكري وتفر:"قال ابن الصالح
6(".دهمبلغ من حيتمل تفر(

د أطلق عليه األئمة قت، واما أخرج له يف املتابعنإمل خيرج له مسلم احتجاجا و":قال العراقي

.81علوم احلديث ص : ابن الصالح–)1(
.106التقيد و االيضاح ص - )2(
1/110وابن ماجة) 5213(حديث8/178والنسائي ) 1746(4/229والترمذي) 19(1/5رواه أبو داود يف سننه- )3(
)303.(
.106التقيد وااليضاح ص - )4(
.)7138(4/135واحلاكم يف املستدرك ) 6724(رقم4/166والنسائي يف الكربى ) 3330(2/1105رواه ابن ماجة-)5(

.82علوم احلديث ص -)6(
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قال الذهيب يف و. "وهذا منكر":قد قال النسائي بعد رواية هذا احلديثو. )1("القول بالتضعيف
)2(".مل يصححه املؤلفحديث منكر و":تعليقه على أحاديث املستدرك

:تعريف احلافظ ابن حجر:خامسا
ملن هو ةتقع منافيمقبولة ما مل –أي الصحيح واحلسن–وزيادة راويهما:"حيث عرفه بقوله

الشاذ، ومع الضعف فالراجح املعروف مقابلهاحملفوظ، ون خولف بأرجح فالراجحإأوثق، ف
)3(".املنكرومقابله

".ما رواه الضعيف خمالفا ملا رواه الثقة:"أو هو بعبارة أخرى
ن أيب قد مثل له احلافظ ابن حجر مبا رواه ابريف الذي اشتهر عند املتأخرين، وهذا هو التعو

حامت من طريق حبيإعن أيب –و محزة الزيات املقريء هو أخو–بيبب ابن حسحاق عن العيار ز
ريث عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب بن حالصالة وآتى الزكاة وحج من أقام (: قال

غريه من الثقات رواه عن أيب ألنّهو منكر : قال أبو حامت)قرى الضيف دخل اجلنةوصام و
)4(.هو املعروفسحاق موقوفا وإ

كر الذي ذكرناه أول البحث مام مسلم للمنف اإلاحلافظ ابن حجر عندما ذكر تعريمع أنّ
.ىل حتقيقإفه الذي يف النزهة؟ األمر حباجة هو املختار فهل رجع عن تعريو: قال

قد اعتربه ص املنكر بتفرد الراوي الضعيف، وفيه ختصيليه السخاوي، وإوذهب :سادسا
:قسمني

تفرد املستور أو املوصوف بسوء احلفظ أو املضعف يف بعض مشاخيه خاصة ممن ال :األول

يكتب : ضعيف، وقال أبو حامت: قال ابن معني: 7/216يف ترمجته يف ميزان االعتدال و107التقييد وااليضاح ص-)1(
.4/427انظر الضعفاء.ال يتابع على حديثه: وقال العقيلي.ال حيتج به: ديثه، وقال ابن حبانح

إن معىن احلديث املنكر عند : وهذا غريه من األدلة على ما سبق أن قلناه: قلنا. هذا حديث منكر7/216وقال يف امليزان -)2(
.العلماء يفهم بالقرائن وال يعين التفرد فقط كما ادعاه البعض

.29-27نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص - )3(
ليس فيه أنه رواه ابن أيب حامت و الذي أعله ) 2043(رقم 182/ 2يف العلل هكذا ذكره احلافظ يف النزهة واحلديث - )4(

رواه ابن عدي يف و)12692(12/136أحرجه الطرباين يف الكبرياحلديثو–كما قال احلافظ –س أبو حامت أبو زرعة و لي
ركه ابن املبارك و قال ابن ت: قالبه احلديث ذكره يف ترمجة حبيب ومن طريق عثمان بن أيب شيبة عن حبيب2/821الكامل 

.1/262وضعفاء العقيلي.2/415انظر ابن عدي .حدث بأحاديث ال يرويها غريه من الثقات:رفه وقال ابن عديال أع:معني
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كأمحد نيرواية مثل هذا منكرة عند كثري من احملدثو،ديثهم بالقبول بغري عاضد يعضدهحيكم حل
.النسائيو

هو املعتمد على رأي األكثرين يف ىل ما ذكر، وإضافة أن تقع املخالفة يف الرواية باإل:الثاين
)1(.تسميته

.13-2/12فتح املغيث - )1(
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.للــالمع: السادسالمبحث

.تعریفلا:المطلب األول
:يف اللغة-أ

- بضم العني وكسرهايعلّعلّ: الزم، نقول فيهمامتعد و: -بالم مشددة مفتوحة–علَّ
.عال: مصدرمهاو

:غوينية معان، كما يظهر من أقوال اللّيراد به عدة وويطلق لفظ العلّ
:الالم أصول ثالثة صحيحةالعني و: علّ":قال ابن فارس

يفاألول العلل وه: عف يف الشيءض: ثعائق يعوق، والثالاآلخرأو تكرير، ورتكر: أحدها
الشلٌلَربة الثانية، ويقال عبعد نالأعلّويقال...لهبلُإاذا شربت قوماللَهم ع.

منا قيل إو. لعبل اليت تمثل اإل: ، أي)عالةموسالّإانا يإك ما زيارت(: ن األعرايب يف املثلقال اب
.لشرا الثاينر عليها الشرب كان أقلّذا كرإهذا ألا 

ه عن اعتلّ: يقالل صاحبه عن وجهه، وغشة حدث يلّالع: العائق يعوق؛ قال اخلليل: الثاينو
.عتاقهاكذا، أي 

فهو عليل، علَّة لَّعاملريض يعلّ: عتل، قال ابن األعرايبها مصاحبة املرض؛ ولَّالع: والثالث
لَلَورجل عل؛ ولَة، أي كثري الععفمن هذا الباب وهو باب الض:لّالعن الذي ِساملُ: جالمن الر
)1(.هر جسمغصتضاءل و

ه علّبه عن اللنب، وأل الصيب بشيء من الطعام يتجزهاه به كما يعلّلّ: بالشيء تعليال، أيعلله و
)2(.أي سقاه السقية الثانية

ال وعليل، ولّعه اهللا فهو مأعلّ، ولَّاعتولُّععل ي.والعلة بالكسر املرض:وقال الفريوزبادي
.)3(لست منه على ثلجواملتكلمون يقولوا و. معلول: تقل

.14-4/12يس اللغة،معجم مقاي: أيب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا- )1(
.248م، ص 2003–هـ 1424لقادر الرازي، خمتار الصحاح، دار احلديث القاهرة، حممد بن أيب بكر بن عبد ا- )2(
.4/21: م1938-هـ 1357مون، هـ، القاموس احمليط، مطبعة دار املأ817جمد الدين بن يعقوب الشريازي ت - )3(



.نقد منت احلديث من حيث اختالف روايته: الفصل األول
675

واملتكلمون يستعملون لفظة ":مبعىن املصاب بالعلة، مث قال»معلول«وذكر ابن منظور كلمة 
ألنّ؛ة فلست منها على ثقة وال على ثلجوباجلمل: قال ابن سيده.املعلول يف مثل هذا كثريا

جمنون: أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قوهلمإالّ؛ما هو أعلّه اهللا فهو معلّاملعروف إن
ومسلول من أنه جاء على جننتلْلَه وس1(."هت(

ه وقع يف عبارة بعض عللّ، وهو القياس، ولكنممعلّ، و: قال فيهية العلّه واحلديث اليت توجد في
هذا حديث معلول، كما ذهب إليه أيضا مجاعة من أهل احلديث، وهو ما ورد : غة قوهلمأهل اللّ

.قطين وابن عدي واحلاكم وأيب يعلي اخلليلييف كالم البخاري والترمذي والدار
معلول، :وال تقل: »القاموس«دي، فقال يف آبابع ابن سيده فيما يظهر الفريوزوقد ت

)2(.واملتكلمون يقولوا ولست منه على ثلج

ويسميه ":ح على ختطئة إطالق معلول على احلديث الذي فيه علّة حيث قالالصالووافق ابن 
ة، واملعلول مرذول العلّ: وذلك منهم ومن الفقهاء يف قوهلم يف باب القياس»املعلول«أهل احلديث 

)4(.وكذلك لّحنه النووي يف تقريبه)3(."غةعند أهل العربية واللّ

حلن، ) املعلول(تسمية بالإنّ":د النووي يف قولهفأي؛تنيوقد اعترض السيوطي على التسمي
) معلل(تسمية بالمث اعترض على . باعي ال يأيت على مفعولأعلّ الراسم املفعول منألنّ:وقال
فمفعول علل؛ وهو لغة ) معلل(ا ا، وأماسيه مفعول أعلّه قبالم واحدة؛ ألن) معلّ(األجود فيه : فقال
)5(."أهلاه بالشيء ويشغله، وليس هذا الفعل مبستعمل يف كالمهم: مبعىن

)6(."لبالم واحدة ال معلّقلت واألحسن أن يقال فيه معلّ":قال العراقي

، 1لسان العرب، ت عامر أمحد بدر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:ن مكرم بن منظور األفريقي املصريحممد ب-)1(
.11/562:م2003-هــ124

.4/21: القاموس احمليط-)2(
.89نور الدين عنتر، دار الفكر دمشق، ص: علوم احلديث، تح:ن عبد الرمحن الشهرزوري ابن صالحأبو عمرو عثمان ب-)3(

اجلزائر، -مصطفى ديب البغا، دار اهلدى: د: تقريب يف علوم احلديث، تعليقال:مام حمي الذين حيي بن شرف النوياإل-)4(
.19ص

.1/251تدريب الراوي، :وطيالسي-)5(
عبد الرمحن حممد عثمان، دار : اإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، تحالتقييد و:ن عبد الرحيم العراقياحلافظ زين الدي-)6(
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ه ألن؛غةعىن الذي أرادوه ليس خمالفا للّبامل»املعلول«استعمال أهل احلديث كلمة ويبدو، أنّ
غوي يف علم العروض قريبا من املعىن الذي عناه أهل لّجاج الأبو إسحاق الزقد استعملها

)1(.احلديث

علّ ":يف قوله- وهو من أهل اللغة-)2(وهو ما نقله الشيخ طاهر اجلزائري عن ابن القوطية
فيكون استعماله باملعىن الذي أرادوه غري منكر، بل قال ة، لّأصابته الع، والشيُءضرِم: اإلنسان
ة ومن حفظ حجاستعمال هذا اللفظ أوىل لوقوعه يف عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة، : بعضهم

)3(".على من مل حيفظ

أقرب املعاين اللّيف هذه األقوال، أنّضح بعد التأمل والذي يتة يف اصطالح لّغوية ملعىن الع
وذلك ألنَّ؛املرض: ثني هواحملدة قادحة فإنَّحة إذا أكتشف الناقد فيه علَّاحلديث الذي ظاهره الص

تهذلك مينع من احلكم بصح.
: يف اصطالح أهل احلديث-ب

هظاهراحلديث، مع أنّة هي عبارة عن أسباب خفية قادحة يف صحالمة منهاالس.ق ويتطر
)4(.ة من حيث الظاهراإلسناد الذي رجاله ثقات، اجلامع لشروط الصحإىل ذلك 

)5(."الظاهر السالمة منهة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أنَّالعلّ":قال النووي

سباب خفية غامضة طرأت على عبارة عن أ: ة يف اصطالح أئمة احلديثلََّالع":وقال الصنعاين

.117م، ص 1981-هــ1401الفكر، 
عبد الكرمي بن عبد . د: فتح املغيث شرح ألفية احلديث، تح): هـ902ت(مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي -)1(

- 2/47هـ، 1426، 1الرياض، ط_ حممد بن عبد اهللا بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار املنهاج.اهللا بن عبد الرمحن اخلضري، د
48 .

) 16/220(النحوي عالمة األدب أبو بكر، كذا وصفه الذهيب يف السري طيبهو حممد بن بن عبد العزيز األندلسي القر-)2(
.هـ367كان رأسا يف اللغة والنحو حافظ احلديث إخباريا ماهرا، تويف يف ربيع األول سنة : وقال

مكتب املطبوعات اإلسالمية : إعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، الناشرالشيخ طاهر اجلزائري، توجيه النظر إىل الوصول األثر، -)3(
.2/598: م،1995-هــ1416، 1جبلب، ط

.90علوم احلديث ، ص :ظر ابن الصالحان-)4(
.20التقريب، ص:نظر النوويا-)5(
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)1(."قدحت يف صحته: احلديث فأثرت فيه، أي

،ة وكوا قادحةلَّترط فيه خفاء العوكلّ من جاء بعد ابن الصالح وعرف املعلّ اش
.وغريهم)4(والسيوطي،)3(العراقي،و، )2(ييبكالط

على كل سبب جارح ة إطالقا عاما لَّويف مقابل هذا اإلطالق اخلاص، أطلق بعض العلماء الع
مثّ:"ة احلديث سواء كان ظاهرا أم خفيا، ويف هذا املعىن يقول ابن الصالحقادح يف صحه اعلم أن

ة له من حال ة على غري ما ذكرناه من باقي األسباب القادحة يف احلديث املخرجلَّقد يطلق اسم الع
الصحيف األصل؛ ولذلك »العلة«ضى لفظ املانعة من العمل به على ما هو مقت،عفة إىل حال الض

وحنو ذلك من أنواع ،جند يف كتب احلديث الكثري من اجلرح بالكذب والغفلة وسوء احلفظ
ة على ما ليس لّبعضهم أطلق اسم العإنّمثّ . ة من علل احلديثسخ علّالترمذي النىومس،اجلرح

من : قة الضابط حىت قالالثّإرسال من أرسل احلديث الذي أسنده من وجوه اخلالف حنو بقادح 
)5(."من الصحيح ما هو شاذ: أقسام الصحيح على ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم

)6(."من أن تكون قادحة أو غري قادحة خفية أو واضحةة أعملَّوالع":وقال ابن جحر

حيث ؛قيد أغليبا خفية قادحة هو عنده ة بكولَّيد الععلى أن تقيلّدوقد ذكر الصنعاين ما ي
لون بأشياء ظاهرة غري خفية وال هم يعلِّه سيأيت أنفإنة، وإالّلَّلعلوكأنّ هذا التعريف أغليب":قال

)7(."غامضة

يء خارج عن ة شالعلّألنّ؛لف عن اجلرح والتعديل وتستقل عنهة على هذا األساس ختتوالعلَّ

- 2/26: احلميد، دار الفكرحممد حمي الدين عبد : توضح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، تح: حممد بن إمساعيل الصنعاين-)1(
27.

-هـ1405، 1صبحي السامرائي، عامل الكتب بريوت، ط: اخلالصة يف أصول احلديث، تح: احلسني بن عبد اهللا الطييب-)2(
.69م، ص1985

.1/113فتح املغيث: العراقي-)3(
.1/252تدريب الرواي،-)4(
.93-92علوم احلديث البن الصالح ص-)5(
حممد فارس ومسعود عبد احلميد السعدي، دار الكتب : النكت على كتاب ابن الصالح، تح: سقاليناحلافظ ابن حجر الع-)6(

.328م، ص1994-هـ1414، 1بريوت، ط- العملية،
.2/27: توضيح األفكارنظرا-)7(
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. ةما هو األحاديث اليت ظاهرها الصحميدان التعليل إنرجال اإلسناد، كما أنّاجلروح املوجهة إىل 
)1(."جرح فيها مدخللما يعلّ احلديث من أوجه ليس لوإن":قال احلاكم

اجلرح وقد كفانا علماء احلديث جانب وعلم العلل قائم لذاته، خيتلف عن اجلرح والتعديل، 
أي علم -وهو":يسابوري أيضااحلاكم الن، ويف ذلك يقولالتعديل مبا صنفوه يف علم الرجالو

)2(."علم برأسه، غري الصحيح والقسيم، واجلرح والتعديل–العلل

الوجه ":من هذين العلمني بقولهصاصات كلّوقد قام ابن رجب احلنبلي بالتفرقة بني اخت
نوا يف كثري ألنّ الثقات والضعفاء قد دو؛نيا هومعرفة هذ.معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم: األول
معرفة مراتب الثقات، وترجيح : الوجه الثاين. ليفآات، وقد اشتهرت بشرح أحواهلم التملصنفمن ا

يعين سلسلة الرواة- يف اإلسنادابعضهم على بعض عند االختالف، إم-أي إيراد –ا يف الوصل، وإم
- الوقفا يفوإم–غري متصل بإسقاط اسم الصحايب منهإيراد السند : أي-واإلرسال–السند متصال

وهذا هو الذي . وحنو ذلك- نسبة احلديث للرسول: أي- والرفع–نسبة احلديث للصحايب: أي
)3(."حيصل من معرفته، وإتقانه، وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل احلديث

أكثر مساء وحنو ذلك فقد ذكر أنّا التواريخ والعلل واألوأم":وقال أيضا يف بيان ذلك الفارق
استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل مل ) يعين الترمذي يف سننه(كالمه فيه 

ا وقف عليه أبو زرعة وأبو ملّه، مثّ، وهو جامع لذلك كلّ-رمحه اهللا ورضي عنه- يسبق إىل مثله 
أحدمها كتاب اجلرح والتعديل وفيه ذكر : صنفا على منواله كتابني- رمحهما اهللا-ازيان حامت الر
اجلرح والتعديل ويف كتاما من ذلك شيء من فقط، وزادا على ما ذكره البخاري أشياء األمساء 

)4(."فيه الكالم يف العللادكتاب العلل، أفر: بخاري، والثاينكثري مل يذكره ال

فهذان التصنيفان دليل على وضوح الفرق يف ذهن أيب زرعة وأيب حامت على الدرجة اليت 
.لتأليفنوع باجتعلهما يفردان كلّ

إطار البحث فيها هو أحاديث الثقات، وهي ة يرجع إىل أنّلَّوسبب صعوبة البحث يف الع

طبعة دار ابن حزم.359ص،معرفة علوم احلديث:احلاكم-)1(
.نفس املكان-)2(
.468-2/467الترمذي شرح علل : ابن رجب احلنبلي-)3(
.1/33: نفس املصدر-)4(
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.على وهم الثقة أو خطئهأن يطرأ عليها ما يدلّإالّ؛القبول واالحتجاجعادة حملّ
جرح لوإنما يعلّل احلديث من أوجه ليس ل":اق، قال احلاكم النيسابوري أيضاويف هذا السي

ثوا مدخل، فإنّ حديث اروح ساقط رواه، وعلّة احلديث تكثر يف أحاديث الثقات، أن حيدفيها 
)1(."حبديث له علّة، فيخفى عليهم علمه، فيصري احلديث معلوال

إذا صلّى (:قال رسول اهللا : من األمثلة أيضا هنا حديث أيب صاحل عن أيب هريرة قالو
)2().يمينِهى ضطجِع عليي الفجر فلتأحدكم ركع

وحديث أيب هريرة املتقدم يف األمر باالضطجاع معلول مل يسمعه ":علّق عليه ابن العريب بقوله
)3(."أبو صاحل عن أيب هريرة

وهي ترجع إىل كون الراوي وهم يف روايته أو شك، أو روى :العلّة الواقعة يف املنت-أ
احلديث الذي : ومثال ذلك. ث خبالف مقصود الرسول الكرمياحلديث باملعىن فلم يضبطه، فحد

ستوائي، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه سأل رواه هشام الد
إن : فيه ابن حزمقال . يوم وليلة، فال تزيد عن ذلكه يف قرأإ: كيف أقرأ القرآن؟ قالالنيب 

رواية عطاء هلذا اخلرب مضطربة معلولة، وعطاء قد اختلط بأخرة، روينا هذا اخلرب نفسه من طريق 
اقرأ (:قال لهبن عمرو أن الرسول محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، أبيه، عن عبد اهللا

فاختلفنا عن أيب، فقال بعضنا، سبعة أيام، : قال عطاء. )قصتهقال فناقصين ونا. القرآن يف شهر
)4(.وقال بعضنا مخسة

ال أدري هو شيخه سلمة: القائل شعبة والذي قال) فلقيته مبكة(قوله ":قال احلافظ ابن حجر

.طبعة دار ابن حزم.359معرفة علوم احلديث ، ص:احلاكم-)1(
).420(2/281السنن، باب ما جاء يف االضطجاع بعد ركعيت الفجر،: الترمذي-)2(
.217-2/216العارضة -)3(
، 1389رقم 2/54واحلديث يف سن أيب داود 3/54احمللى،: حزمابن ) هـ456ت(أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد -)4(

.)6843(و) 6506(162-2ومسند أمحد بن حنبل 
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ز بن أسد عن شعبة أخربين سلمة بن كهيل واختصر احلديث ةروايمننه مسلم بن كهيل وقد بي
ال أدري ثالثة أحوال أو حوالً : يف آخر احلديث، قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك، فقال: فقال

ومل . الذي شك فيه هو أيب بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة: واحد وأغرب ابن بطال فقال
فيه من أحد رواته وهو سلمة ملا استثبته فيه ذري بل الشكيصب يف ذلك وإن تبعه مجاعة منهم املن

شعبة وقد رواه غري شعبة عن سلمة بن كهيل بغري شك مجاعة وفيه هذه الزيادة وأخرجها مسلم 
قالوا يف : من طريق األعمش والثوري وزيد بن أنيسة ومحاد بن سلمة كلهم عن سلمة، وقال

قال احلافظ مثّ...يف حديثه عامني أو ثالثةمة فإنّلحديثهم مجيعا ثالثة أحوال إال محاد بن س
ا مل مبعلى عام واحد وال يؤخذ إالّثبت واستذكر واستمرسلمة أخطأ فيها مثّوالذي يظهر أنّ

1(".فيه راويهيشك(

فتبييفن من خالل هذا أنّ الشكواية سبب لطرح الرواية عند ابن العريبالر.
)2()..ينام وهو جنب ال ميس ماءرسول اهللاقالت كان (:حديث عائشةـ

مثّ،ج أبو عيسى هذا احلديث من رواية األعمش عن أيب األسودخر":علّق عليه ابن العريب
رواه إسحاق فيما وضأ قبل أن ينام وقد غلط فيه أبوكان يتالنيب الصحيح عن عائشة أنّ: قال

احلديث العلماء، قال القاضي أبو بكر بن العريب رضي اهللا عنه تفسري غلط أبو إسحاق هو أنّ
)3(".الذي رواه أو إسحاق هاهنا خمتصرا اقتطعه من حديث طويل فأخطأ يف اختصاره

ا إن(يف حديث » ا لنراه جفاء بالقدمإن«: رواية باملعىن، قول الراويالومثال اخلطأ الناتج عن ـ
.)لنراه جفاء بالرجل

ند واملنت علّة تؤثر يف وفيها جيتمع يف كلّ من الس:العلّة الواقعة يف اإلسناد واملنت معا-ج
ون فيها مضطربا، فيقع يف مسعه يف حالة ال يكاة احلديث، وذلك كأن يروي الراوي حديثصح

.ذلكلصغر، أو هرم، أو غري : امإ: الوهم
:ومن أمثلة هذا القسم عند ابن العريب

.80-5/79فتح الباري -)1(
.118رقم1/202السنن، باب ما جاء يف اجلنب ينام قبل أن يغتسل: الترمذي-)2(
.182-1/181العارضة -)3(
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: امرأته وهي حائض، قاليف الرجل يقع على (:حديث مقسم عن ابن عباس عن النيب ـ
نارق بنصف دييتصد(. عبد الكرمي عن مقسم عن ابن عباس عن النيب وأيضاقال:) إن كان دما

)1().صف دينارأمحر فدينار وإن كان دما أصفر فن

.137-136رقم1/245، باب ما جاء يف الكفارة من ذلكالترمذيانظر سنن -)1(
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.ضطربـالم: السابعالمبحث

إالّاع عليه، ال يطلِّاأو متنيت قد تقع يف رواية احلديث سندااالضطراب من الغوامض اخلفية ال
وكان على دراية بقوانينه، ومتتع بنظر واسع يف رواياته وطرقه،س يف علم احلديثمن متر.
ة الثقة بنقلهم، واة وقلَّيف الرعنة والطّفع التناقض عن السنده يمن أمهية دراسة هذا الباب، أنو

ن من ضبط ألفاظه ورواياته ورواتهز صحيح احلديث من سقيمه، وميكِّوكذلك ميي.

)1(.التعریف:المطلب األول

:لغة-أ
شيء احلركة واالختالف وعدم ثبات ال: هواالضطراب واسم فاعل من اضطَرب، : املضطرب

.ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب: اضطرب املوج، أي: ه وعدم انضباطه، يقاللواختال
واضطرب ،واضطرب أمره اختل،اضطرب احلبل بني القوم إذا اختلفت كلمتهم: ويقال
.حترك وماج

بر به عن األشياء املختلفة وع. الذهاب يف اجلهات من الضرب يف األرضكثرة: واالضطراب
.حاله مضطرب أي خمتلف: فقيل

يف الظهر والعصر كيف ئل عن قراءة النيب ا سملّويف حديث خباَّب بن األرث 
.أي بتحركها  وعدم ثباا. )2(باضطراب حليته: تعرفوا؟ قال

الفتح على اعتبار اسم املكان، والكسر على اعتبار اسم جيوز يف الراء من كلمة مضطرب 

، وشرح 51املوقظة ص ، و73، واخلالصة ص 52، واملنهل الروي ص 222، واالقتراح ص 18صالتقريب : انظر-)1(
، ، وفتح الباقي 68-67ص، وألفية السيوطي2/70، وفتح املغيث48، ونزهة النظر ص246-1/240التبصرة والتذكرة

.1/212ا الفياحالشذ.،396، وظفر األماين ص 2/34، وتوضيح األفكار1/240
: وابن حبان)505(1/254الصحيح: وابن خزمية) 744(-)727(-)713(1/260أخرجه البخاري-)2(

) 801(1/212السنن: وأبوداود) 2882(-)2192(2/37السنن: والبيهقي) 1830(-)1826(5/134الصحيح
) 27258(-)21098(5/109ومسند أمحد) 825(1/270السنن: ابن ماجه) 530(1/192السنن الكربى:والنسائي

)...2131(6/73ومسند البزار) 156(1/84ومسند احلميدي
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)1(.والذي درج عليه أهل احلديث الكسر. الفاعل لغة 

:اصطالحا-ب
هو الذي ختتلف الرواية فيه، فريويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه : قال ابن الصالح

)2(.آخر خمالف له

لَياستدرك ع قَدو يكَشراإلمام الز بقولهه: ا لو حصل االضطراب من راوٍ واحدخيرج م قَد .
 يهيقال ف قَدراويني: و نيلَى دخوله من باب أوىل ، فإنه أوىل بالرد من االختالف ب3(.نبنيه ع(

ذَا اعتراض متجهي األعم األغلب حيصل من راوٍ واحد، ألن االضطراب يفوهالَّذ وهو ،
، وكَذَلك قَد يوجه ا االضطراب من راويني فَهو أقلأم. ن اضطرب فيهالغلط فيه لميوجه

.، ورمبا كَانَ قَد حدث بالوجهني االضطراب ألحد الراويني أو للشيخ
ليخرج ما لَو روي ) علَى وجه يؤثر: (وينبغي أن يقال: للزركشي اعتراض آخر فَقَد قَالَو

ل مرة، وعن آخر احلَدجث عن ر4(…أخرىي(.
لَّذي ال حيتمل التوفيق و ، بلْ القادح ايس كُلّ اختالف قادحاً، ألن لَوهو اعتراض متجه أيضاً

، مبعىن أن الراوِي لَم يضبط احلَديث فَهو وإن كَانَ ثقَة إال أَنه ضعيف يف هذَا احلَديث اجلمع
.خاصة

.شروط االضطراب:المطلب الثاني
:يشترط يف االضطراب أمران

الراجح باملرجوح م وال يعلّد األقوال قدحح أَختالف، فمىت رجستواء وجوه االإ:أحدمها
.عند أهل النقد

ذلك أنّنثني، ويغلب على الظّا على قواعد احملداجلمع بينه-مع االستواء-رعذَّتأن ي: ثانيهما

قواعد :لقامسياو398ظفر األماين بشرح خمتصر اجلرحاين ص:لكنوياو، 1/274املغيثفتح:السخاويانظر-)1(
.وفيه إشعار بتضعيف هذا القول) وقيل بفتحها: (، وزاد اللكنوي 132التحديث من فنون مصطلح احلديث ص

.94مقدمة ابن الصالح ص-)2(
)3(-يكَشر2/224نكت ال:الز .
.نفس املكان-)4(
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احلافظ مل يضبط ذلك احلديث بعينه فحينئذ حيكم على تلك الرواية وحدها باالضطراب، ويتوقف 
1(.ة ذلك احلديث لذلك السببعن احلكم بصح(

ا أم)2(ما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان،وإن:وعلى هذا املعىن يدور قول ابن الصالح
األخرى، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي حت إحدامها حبيث ال تقاومها إذا ترج

اجحة، وال يطلق عليه حينئذ وصف ، فاحلكم للرةعنه، أو غري ذلك من وجوه الترجيحات املعتمد
.)3(املضطرب، وال له حكمه

واة يف اختالف الرأشار بعض الناس إىل أنّ" :هلوقباإلمام ابن دقيق العيد هدوهذا املفهوم أكّ
ط تكافؤ الروايات أو تقارا، فنقول هذا صحيح لكن بشر...احلديث مما مينع االحتجاج بهألفاظ 

ا إذا كان الترجيح واقعا يف بعضهاأم :ا، إذ األضعف ا ألنّإم رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العمل
)4(".ال يكون مانعا من العمل باألقوى، واملرجوح ال يدفع التمسك بالراجح

أحد الوجوه املختلفة إن كان مرويا من طريق ضعيف واآلخر من طريق سبق أنّويفهم مما
قوي فال اضطراب، والعمل بالطريق القوي، وإن مل يكن كذلك، فإن أمكن اجلمع بني تلك 

فظني الواردين أراد معىن واحد فال إشكال أيضا؛ مثل أن لالوجوه حبيث ميكن أن يكون املتكلم بال
ى هو عن رجل ويف الوجه اآلخر يسمى هذا الرجل فقد يكون هذا املسم: يكون يف أحد الوجهني

ى مثال الراوي باسم سمهبم، فال اضطراب إذن وال تعارض، وإن مل يكن كذلك بأن يذلك املُ
سمى باسم آخر يف رواية أخرى فهذا حمل نظر؛ إذ يتعارض فيه أمرانمعني يف رواية وي:

.رجلني معاالأنه جيوز أن يكون احلديث عن :األول
هنا ال خيلو أن يكون الرجالن ف. أن الراوي واحد واختلف فيهنأن يغلب على الظّ: والثاين

االختالف كيف دار فهو هنا ال يضر االختالف عند الكثري؛ ألنّا ثقتني أوال، فإن كانا ثقتني فمع

.349-348هدي الساري -)1(
وإمنا يؤثر االضطراب إذا تساوت، وإال فال : كان ينبغي أن يقول«:استدرك الزركشي على تعبري ابن الصالح هذا فقال-)2(

.2/226نكت له » .تفاوتتشك يف االضطراب عند االختالف تكافأت الروايات أم 
.94مقدمة ابن الصالح ص-)3(
.173- 3/172إحكام األحكام -)4(
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)1(.ه على قلة الضبطهذا اضطراب يضر، ألن: عن ثقة، وبعضهم يقول

.حكم الحدیث المضطرب:المطلب الثالث
احلديث املضطرب ضعيف، ألن االختالف فيه دليل على عدم ضبط روايته، والضبط أحد 

يعد لذلك ف،ذا الشرطوراوي احلديث املضطرب قد فقد ه)2(.صحة احلديثاألساسية لشروط ال
.ضعيفاه حديث

مل -الراوي:أي–ديث، إلشعاره بأنهاالضطراب موجب ضعف احل:ابن الصالحقال 
)3(.يضبط

واالضطراب موجب لضعف احلديث املضطرب إلشهاره بعدم ضبط :وقال احلافظ العراقي
)4(.راويه، أو رواته

هو األصل يف حكم احلديث املضطرب؛ لكن هذا ال يعين أن االضطراب والصحة ناهوما ذكر
إنّ االختالف يف اإلسناد إذا كان ":قال احلافظ ابن حجركما قد جيتمعان، ال جيتمعان أبدا؛ بل 

بني ثقات متساوين، وتعذر الترجيح، فهو يف احلقيقة ال يضر يف قبول احلديث واحلكم بصحته، 
فحديث مل خيتلف فيه -مثال–يضر ذلك يف األصحية عند التعارضولكن. جلملةألنه عن ثقة يف ا

أصح من حديث اختلف فيه يف اجلملة، وإن كان ذلك االختالف يف نفسه - أصال-)5(على راويه
)6(".يرجع إىل أمر ال يستلزم القدح

أن :وقع يف كالم شيخ اإلسالم السابق":سيوطي كالم احلافظ ابن حجر فقالوقد شرح ال
االضطراب قد جيامع الصحة؛ وذلك بأن يقع االختالف يف اسم رجل واحد وأبيه ونسبته وحنو 

االختالف فيما ذكر مع تسميته مضطربا، فيحكم للحديث بالصحة وال يضر. ذلك، ويكون ثقة

.204: حاشية حماسن االصطالح: انظر-)1(
.ط العلمية1/14ط العلمية ، وفتح الباقي 1/12، وشرح التبصرة والتذكرة 1/41املقنع و، 222صاالقتراح: انظر-)2(
.94مقدمة ابن الصالح ص-)3(
.ط العلمية1/245التبصرة والتذكرةشرح -)4(
.2/47، والتصويب من التوضيح األفكار "رواية: "حترفت يف املطبوع من النكت إىل -)5(
.2/810النكت على كتاب ابن الصالح -)6(
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قد : ويف الصحيحني أحاديث كثرية ذه املثابة؛ وكذا جزم الزركشي بذلك يف خمتصره، فقال
)1(".قلب والشذوذ واالضطراب يف قسم الصحيح واحلسنيدخل ال

.االضطرابمواضع: المطلب الرابع
يقع بني و،يقع االضطراب يف منت احلديث، ويقع يف اإلسناد وقد يقع ذلك من راو واحد

.وقد يقع يف السند واملنت معا)2(.رواة له مجاعة
: قالفنقله عنه احلافظ ابن حجرل ذلك احلافظ العالئي فيما فص: االضطراب يف السند-أ

:فالذي يف السند يتنوع أنواعا.االختالف تارة يف السند، وتارة يف املنت
.تعارض الوصل واإلرسال: أحدها
.تعارض الوقف والرفع: ثانيها
.تعارض االتصال واالنقطاع: ثالثها
عن رجل عن تابعي عن صحايب، ويرويه غريهم عن - مثال-أن يروي احلديث قوم : رابعها

.ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحايب بعينه
.ينزيادة رجل يف أحد اإلسناد: امسهاخ

)3(.االختالف يف اسم الراوي ونسبه، إذا كان مترددا بني ثقة وضعيف: سادسها

وقوع االختالف يف واة يف ألفاظه إىل حدويقصد به اختالف الر: االضطراب يف املنت-ب
.املعىن، قلّ أو كثر

ومنها ما ال يعترب ،منها ما هو مؤثر يف احلديث، ومنها ما ليس مبؤثر،وهلذا االضطراب صور
.اضطرابا أصال

.ادة الثقةـــزی: الثامنالمبحث

.2/27تدريب الراوي -)1(
.79: معرفة أنواع علم احلديث-)2(
.778-777: النكت على كتاب ابن الصالح-)3(
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احلديث، ومسائله العويصة، ويرجع ذلك لكثرة من أصعب مباحث علوم -زيادة الثقة-تعترب
عام رتب عليها من زيادة حكم أو ختصيصالزيادات اليت يزيدها الرواة الثقات يف األحاديث وما يت

والتوثيق مظّ،ها من الثقاتأو تقيد مطلق، كما أناخلطألقبوهلا، واالنفراد عن بقية الرواة مظنة ة ن،
ها؟واخلطأ وارد من الثقات ومن دوم؛ واإلشكال حينئذ يف قبوهلا أو رد.

وقد تنازع العلماء يف ذلك وتعددت آراؤهم بني قابل للزيادة مطلقا وآخر راد هلا مطلقا 
.وهكذا...هاوآخر متوقف فيشروطا هلا وآخر يشترط 

.التعریف:المطلب األول
:يف اللغة-أ

? @ < (:ومنه قوله تعاىلمصدر زاد يزيد زيدا، وهي النماء والكثرة، خالف النقص،

C B A()1(ويف قوله تعاىل ،:)% $ # " !()2(

.د يف كالمه، وتزودت اإلبل أي تكلّفتتزي،التكليف يقال: منهاوتطلق الزيادة على معان 
زادة، وهي تكون من جلدين يزاد بينهما جبلد ثالث لتتسع، ومسيت مإذ مسيت : يةواومنها الر

ومنه قوله . )4(إىل ما عليه الشيء يف نفسه شيء آخر، والزيادة أن ينضم)3(زادة ملكان الزيادةم

:واجلمع زيادات وزيايد ويف الثاين يقول الشاعر)5()! " # $ %(:تعاىل
ذات سروح مجة الزياعني احلاسدألجمة مت

)6(.أما الزوائد فهي مجع زائدة

وثق به يثق، وأنا واثق به وهو موثوق به، :فهو يعين املؤمتن وهو مصدر قولك: وأما الثقة لغة

.124لتوبة، من اآلية سورة ا-)1(
.37سورة التوبة، من اآلية-)2(
.3/40ومعجم مقاييس اللغة.280، وأساس البالغة 3/40و 4/182لسان العرب : انظر-)3(
.216املفردات، ص -)4(
.26سورة يونس، من اآلية -)5(
.6/124لسان العرب -)6(
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)1(.ورجل ثقة، وكذلك االثنان واجلميع، وقد جيمع على الثقات، وهو يف التذكري والتأنيث سواء

:ويف االصطالح-ب
معرفة زيادات ألفاظ فقهية يف أحاديث ينفرد بالزيادة راو ":عرفها احلاكم النيسابوري بقوله

)2(".واحد

واة يروي مجاعة حديثا واحد بإسناد واحد، ومنت واحد فيزيد بعض الرأن ":وقال ابن رجب
3(".واةفيه زيادة، مل يذكرها بقية الر(

د راو واحد ثقة عن بقية الرواة تفر:تعىن هنا، كما عرفها أهل املصطلحوصورة الزيادة اليت 
.وقوف، وحنوهالشيخ، بزيادة لفظة يف املنت، أو وصل مرسل، أو رفع مبنفس السند عن نفس 

ا إذا كانوأمن يعترب به يف املتابعة خرج أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آخر، أو مم
ما هو من قبيل املختلف، الحتمال أن يكون عن أن يكون هذا احلديث من قبيل زيادة الثقة، وإن

.ى وجهالشيخ رواه على الوجهني، فحمله كلّ مجاعة عل
.حكمھا:المطلب الثاني

لقد وقع اخلالف بني العلماء يف حكمها، وكثرت آراؤهم فيها، وميكن تصنيف تلك اآلراء
:أقوال رئيسة هيإىل

.مطلقا) زيادة الثقة(قبول -أ
.ها مطلقارد- ب
زيادة على د، بل تالحظ القرائن لكلِّرد من القبول والرأن ال حيكم على الزيادة حبكم مطّ- ج
:ويف ما يلي تفصيل ذلك.انفرادها

:قبول زيادة الثقة مطلقا: القول األول
)5(،انبوابن ح)4)(3(،، وأيب الفرج املالكي)2(ومسلم،)1(والشافعي،)4(وهو قول مالك

.12/250نفس املصدر-)1(
.398معرفة علوم احلديث، ص -)2(
.2/635شرح علل الترمذي -)3(
البحر احمليط يف أصول الفقه :والزركشي. 382صول يف األصول ، صشرح تنقيح الفصول يف اختصار احمل:القرايفانظر-)4(

4/331.
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واخلطيب البغدادي، وحكاه عن اجلمهور من الفقهاء وأصحاب )7(،وابن حزم)6(،واحلاكم
؛يادة الثقة مقبولة إذا انفرد از: وأصحاب احلديثقال اجلمهور من الفقهاء" :احلديث حيث قال

ادة توجب نقصانا من حكم، وبني زيا ال يتعلّق أوبني زيادة يتعلق ا حكم شرعي، ومل يفرقوا
ري ليست فيه تلك الزيادة، وبني زيادة توجب تغير احلكم الثابت، أو زيادة ال أحكام تثبت خب

وفيه تلك الزيادة، أو ه راويه مرة ناقصا مث رواه بعدوارب رلك؛ سواء كانت الزيادة يف ختوجب ذ
ن الزيادة أ: والذي خنتاره من هذه األقوال: مث قال. كانت الزيادة قد رواها غريه ومل يرويها هو

)8(".عدال حافظا ومتقنا ضابطاهاالواردة مقبولة على كلّ الوجوه، ومعمول ا إذا كان راوي

: وتبع ابن الصالح اخلطيب يف إطالق القبول، فقال عند موضوع تعارض الوصل واإلرسال
)9().وما صححه اخلطيب هو الصحيح(

10(.املتون فإنه توقف على الترجيح واكتفى بعرض األقوالاتا يف مبحث زيادأم(

من ا ما حكاه ابن الصالح عن اخلطيب، فهو وإن نقله عن اجلمهور مأو":قال ابن حجر
الزيادة مقبولة والذي خنتاره أنّ: الفقهاء وأصحاب احلديث فقد خالف يف اختياره، فقال بعد ذلك

ط بني املذهبني؛ فال توسووه:- أي ابن حجر–قلت .راويها عدال حافظا ومتقنا ضابطاإذا كان
11(".الزيادة من الثقة مطلقا وال تقبل مطلقاترد(

.1/414الدرر واليواقيت :، واملناوي1/662ن يف أصول الفقه الربها:انظر إمام احلرمني اجلوين-)1(
.1/58، شرح النووي على مسلم 2/29فتح املغيث :، السخاوي6: دمة صحيح مسلم، صمق-)2(
.382شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، ص : القرايفانظر-)3(
واملصيصة وغريها، وكان فصيحا لغويا ، وىل قضاء طرسوس وأنطاكيا،عمر بن حممد الليثي البغدادي القاضي: أبو الفرج-)4(

خ ، الشي2/127الديباج املذهب :، ابن فرحون25/22ترتيب املدارك :القاض عياض: انظر) . هـ331ت(دما فقهيا متق
.79شجرة النور الزكية ، ص :خملوف

.2/29فتح املغيث:، السخاويمؤسسة الرسالة1/159مة صحيحه اإلحسان مقد: انظر-)5(
.282النكت البن حجرص.398، ومعرفة علوم احلديث، ص 2/29فتح املغيث: السخاوي-)6(
.1/208األحكام يف أصول اإلحكام -)7(
.424الكفاية، ص -)8(
.72مقدمة ابن الصالح ص-)9(
.85،ص نفس املصدر-)10(
.دار الكتب العلمية284صالنكت -)11(
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، )4(د األنصاريبن حمم، وزكريا)3(، والعراقي)2(وابن امللقن، )1(وقد ذهب هلذا القول النووي
)5(.ةعامجوابن 

)6(".يه أئمة أهل البيت قبوهلالالذي ع":ايننعوقال الص

وقد انتصر ابن حزم هلذا القول ومل يقبل غريه، فذهب إىل أن األخذ به فرض، وشنع على من 
)7(.خالفه

:زيادة الثقة مطلقارد: القول الثاين
، وذكر القاضي أبو يعلى أن مجاعة من أصحاب احلديث ذهبوا )8(حكي ذلك عن ابن حنيفة

عن اإلمام أمحد، وذهب إليه )12(واملروذي)11(وإبراهيم بن احلارث)10(، وروى األشرم)9(إىل ردها
.ومل ينسبه ألحد» وقيل ال تقبل«: )14(، وقال النووي)13(األري املالكي

د، بل تعترب القرائن رد من القبول والرحيكم على الزيادة حبكم مطّأن ال : القول الثالث

، وفتح املغيث دار الكتب العلمية.282ص، والنكت البن حجر 16، والتقريب، ص 1/32مقدمة شرح صحيح مسلم -)1(
.2/29للسخاوي 

.20التذكرة يف علوم احلديث، ص -)2(
.96السيوطي صشرح باأللفية -)3(
.185صفتح الباقي على ألفية العراقي -)4(
.58املنهل، ص -)5(
.زيدي املذهب، وأئمة أهل البيت هم أئمة الزيدية ألن الصنعاين2/17توضيح األفكار-)6(
.217-1/216حكام حكام يف أصول األاإل-)7(
.60قفو األثر ،ص :ابن احلنبلي-)8(
.19-2/18، وتوضيح األفكار للصنعاين 60، وقفو األثر البن احلنبلي، ص1/212التبصرة والتذكرة للعراقي راجع-)9(
: انظر. ، قاله ابن قانع)هـ73ت(، ثقة حافظ، له تصانيفهو أمحد بن حممد بن هانئ، أبو بكر األشرم: األشرم-)10(

.46-45، التهذيب، ص 103التقريب، ص 
...1/62التقريب : انظر.، صدوقإبراهيم بن احلارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت-)11(
هو املتقدم من أصحاب أمحد لورعه : ، قال اخلطيب)هـ ببغداد275ت(، أبو بكرأمحد بن حممد بن احلجاج: املروذي-)12(

تاريخ بغداد : انظر. موفضله، أسند عنه أحاديث صاحلة، ووصفه الذهيب بأنه اإلمام القدوة الفقيه احملدث شيخ اإلسال
.176-13/173، سري أعالم النبالء 1/137طبقات احلنابلة البن أيب يعلى. 6/104-106
.1/248، فتح املغيث للسخاوي 382شرح تنقيح الفصول للقرايف، ص -)13(
.18التقريب، ص و، 1/32شرح صحيح مسلم -)14(
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:زيادةلكلّ
بن سعيد القطان، مني كيحيصوصا املتقدخمن أئمة احلديث، نيقاحملقّالظاهر من صنيع 

معني، وهذه املديين، وحيي بنوعبد الرمحن بن مهدي، ومن بعدهم؛ كأمحد بن حنبل ، وعلي 
، وأيب زرعة، وأيب حامت، الرازيني، ومسلم، والترمذي، والنسائي، كالبخاريطبقة ومن بعدهم؛ ال

رجيح بالنسبة إىل ما ردا التفهم يف الزيادة قبوال ومقتضى تصرهؤالء وأمثاهلم، والدارقطين؛ كلّ
.ي يعم مجيع األحاديثحديث، وال حيكمون يف املسألة حبكم كلّيقوى عند الواحد منهم يف كلِّ

)1(."واب يف نظر أهل احلديثالصوهذا هو احلق:"كشيقال الزر

ليس ذلك : قلنا. الزيادة من الثقة مقبولة":وبعد أن قال-وهو يتكلم عن البسملة-وقال الزيلعي
. جممعا عليه، بل فيه خالف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من ال يقبلها

حيح التفصيل، وهووالص :بل يف موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة ها تقأن
: الناس زيادة مالك بن أنس قولهلَبِحافظا ثبتا، والذي مل يذكرها مثله، أو دونه يف الثقة، كما قَ

. وتقبل يف موضع آخر لقرائن ختصها. يف صدقة الفطر، واحتج ا أكثر العلماء) من املسلمني(
زيادة هلا حكم خيصها، ففي موضع جيزم اما فقد غلط، بل كلّومن حكم يف ذلك حكما ع

)2(".ويف موضع جيزم خبطأ الزيادة...كزيادة مالك، ويف موضع يغلب على الظن صحتهابصحتها 

:املناقشة
ثني مع أنه نسب إىل مجهور احملد- كما مر–وهو قبول زيادة الثقة مطلقا: ولالقول األ

.كما ذكرناقد نوزع فيهإالّ أنه كما ورد يف قول اخلطيب البغدادي . والفقهاء
ا القول الثاينوأم :وهو القول باإلطالق يف رده يؤدي الزيادة فهو غري مرضي أيضا، حيث أن

.فيها زيادات تفيد أحكاماتإىل طرح كثري من األحاديث اليت ورد
قال احلافظ ابن حجر . هو الرأي الوسط بني القبول والردو: لذا يظهر ترجيح القول الثالث

ن يكون حافظا، متقنا، ما تقبل ممالزيادة إنفحاصل كالم األئمة أنّ":بعد أن عرض كالم املتقدمني
ا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ حيث يستوي مع من زاد عليهم يف ذلك، فإن كانوا أكثر عدد

.176-2/175النكت على ابن الصالح -)1(
.1/336الراية بنص-)2(
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يف األصل صدوقا فإن زيادته ال تقبل، وهذا مغاير لقول من منه، أو كان غري حافظ، ولو كان
.زيادة الثقة مقبولة وأطلق، واهللا أعلم: قال

واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد باحلديث من أصله كان 
به أي ثقة ألنه ليس كل حديث تفرد ؛راده بالزيادة، وهو احتجاج مردودمقبوال، فكذلك انف

الفرق بني تفرد الراوي باحلديث من مث إنّ. يكون مقبوال، كما سبق بيانه يف نوع الشاذ...كان
أصله وبني تفرده بالزيادة ظاهر، ألن تفرده باحلديث ال يلزم منه تطرق السهو والغفلة إىل غريه من 

ها من هو أتقن منه حفظا الثقات، إذ ال خمالفة يف روايته هلم، خبالف تفرده بالزيادة إذا مل يرو
)1(".ايتهم على روايته، ومبىن هذا األمر على غلبة الظنووأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح ر

إمنا الزيادة اليت يتوقف أهل احلديث يف قبوهلا من غري احلافظ حيث يقع يف احلديث ":وقال
احلفاظ األثبات من إذا روى احلديث مجاعة الذي يتحد خمرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر 

العارفني حبديث ذلك الشيخ، وانفرد دوم بعض رواته بزيادة، فإا لو كانت حمفوظة ملا غفل 
اجلمهور من رواا عنه، فتفرد واحد عنه ا دوم مع توافر دواعيهم على األخذ عنه، ومجع 

)2(".حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها

ى مطلقا من غري تفصيل، وال يتأتالعلماء القول بقبول الزيادةواشتهر عن مجع ":وقال أيضا
رون الشذوذ ذلك على طريقة احملدثني الذين يشترطون يف الصحيح أن ال يكون شاذا، مث يفس

)3("...مبخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم

على منهج املتقدمني، وقد أبعد من شرط القبول وفق القرائن سار ومن هذا الكالم يتبني أنّ
ها مطلقا، أو قبلها مطلقاالنجعة كل من رد.

وزيادة راويهما أي الصحيح واحلسن مقبولة ما مل تقع ":وأضاف ابن حجر يف نزهة النظر
ا، وبني زيادة إما أن تكون ال تنايف بينهمنافية لرواية من هو أوثق ممن مل يذكر تلك الزيادة، ألن ال

يذكرها فهذه تقبل مطلقا ألا يف حكم احلديث املستقل الذي ينفرد به الثقة وال ملممن رواته 
.يرويه عن شيخه غريه

.2/691النكت على ابن الصالح: ابن حجر-)1(
.2/692النكت على ابن الصالح-)2(
.27نزهة النظر ص-)3(
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الرواية األخرى فهذه اليت يقع الترجيح بينهما وإما أن تكون منافية حبيث يلزم من قبوهلا رد
املرجوحوبني معارضها فيقبل الراجح ويرد.

بقبول الزيادة مطلقا من غري تفصيل، وال يتأتى ذلك على واشتهر عن مجع من العلماء القول 
طريق احملدثني الذين يشترطون يف الصحيح أن ال يكون شاذا مث يفسرون الشذوذ مبخالفة الثقة من 

.هو أوثق منه
احلديث الصحيح والعجب ممن غفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ يف حد

كعبد الرمحن بن مهدي، وحيي القطان، وأمحد -واملنقول عن أئمة احلديث املتقدمني . وكذا احلسن
بن حنبل، وحيي بن معني، وعلي بن املديين والبخاري وأيب زرعة، وأيب حامت، والنسائي، 

أحد منهم إطالق اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغريها، وال يعرف عن -والدارقطين وغريهم
)1(".قبول الزيادة

.28-27نزهة النظر، ص -)1(
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.ناسخ الحدیث ومنسوخھ: األولالمبحث

.تعریفال: المطلب األول
:لغة-أ
:)1(معنينيلغة ويراد به لنسخ مصدر نسخ ويطلق ا

باب شالنسخ الشيب و،يح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليهاكقوهلم نسخت الر: اإلزالة-
)3(.أي يزيله ويبطله)k j i h g()2(:، ومنه قوله تعاىلهحملّإذا أزاله وحلّ

¼ ½ « (:آخر ومنه قوله تعاىلكقولك نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إىل كتاب :النقل-

Á À ¿ ¾()4(أي ننقله إىل الصحف ومن الصحف إىل غريها ،.)5(

ختلف ؟ إحقيقة يف كليهما أم يف أحدمها دون اآلخرهذين املعاينإطالق النسخ على وهل 
: وقال آخرون. النسخ حقيقة يف اإلزالة جماز يف انقلإىل أنّ : أكثرهمفذهبيف ذلك،)6(العلمأهل 

وذهب آخرون إىل أنّ النسخ مشترك بني املعنيني، أي أنه . النسخ حقيقة يف النقل جماز يف اإلزالة
)8(.وهذا خالف لفظي ال يترتب عليه أثر يف الفقه اإلسالمي)7(.حقيقة يف كل منها

، تاج العروس 2/827، املصباح املنري مادة نسخ 6/4407، لسان العرب مادة نسخ 1/271القاموس احمليط مادة نسخ -)1(
.2/282مادة نسخ 

.52سورة احلج، من اآلية -)2(
.3/165الكشاف -)3(
.29: سورة اجلاثية، اآلية-)4(
.4/293الكشاف -)5(
-8بار يف الناسخ واملنسوخ، ص عت، اإل37-36روضة الناظر، ص: ف وبيان املعاين املتقدمة للنسخيراجع يف هذا االختال-)6(

ويف الربهان يف علوم . 175/ 2) ت.د(الزرقاين، دار الفكر بالقاهرة، ومناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم . 9
النسخ قد يأيت مبعىن اإلزالة، وقد يأيت مبعىن النقل وقد يأيت مبعىن التحويل، وقد يأيت مبعىن ذكر أن2/29ّالقرآن للزركشي 

.. 3/59التبديل، ومثله ذكر السيوطي يف اإلتقان 
.42/ 3حممد أيب النور، أصول الفقه اإلسالمي للشيخ-)7(
.150-3/146إلحكام ا:اآلمدي-)8(
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:اصطالحا-ب
)1(.النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم منه متأخر

علوم من أجلّ: كبار أئمة الفقه، بل اعتربه كثري من العلماءإالّبهال ينهضوهو علم مهم
النصوص، واستنباط األحكام، وتقومي النص، الذي امني من أثر كبري يف فهم مضلهاحلديث، ملا 

)2(.تتوفر فيه صالحية أن يؤخذ منه احلكم املراد

معرفته من امن ضرورات الفقه واالجتهاد، ووملا كان هذا الفنمل قّة والصعوبة مبكانلد
أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ :قال الزهري.ستوىف األهلية لذلكمن اغماره إالّضخي

)3(.من منسوخهحديث رسول اهللا 

.ن مل يعرف الناسخ من املنسوخوا أيضا عن الوعظ ممووألمهيته ى العلماء عن اإلفتاء، بل 

.طرق معرفة النسخ:المطلب الثاني
رسول السخ بتصريح يعرف النآخر األمرين من رسول اهللاكان : ، وبقول الصحايب كقوله

فإن عرف وجب املصري إىل اآلخرومنه ما يعرف بالتاريخ. كذا ،.
: قالرسول اهللايب أنّصبريدة بن احلحديثا يعرف بتصريح رسول اهللا مثاله مفم

على تقدم يدلّ) زِيارة القُبورِنهيتكُم عن : (، فقوله)4()فَزوروهاَنهيتكُم عن زِيارة القُبورِ كنت (
.تقدماملتأخر امليارة، حيث نسخ على تأخر جواز الزيدلّ) فَزوروهاَ: (النهي عن الزيارة، وقوله

كان آخر اَألمرينِ من رسول (:جابر بن عبد اهللا قالحديث وما يعرف بقول الصحايب مثاله 
الوضوء مم الناراهللا ترك تسلى ذلك أيضاع، ففيه ورد من لفظ الصحايب ما يدلّ)5()ا م.

.2/190، وتدريب الراوي 1/321إحكام الفصول للباجي : انظر-)1(
.278التقييد واإليضاح، ص : انظر-)2(
ارة ،إد1ط-ذكره اإلمام احلازمي بسنده، انظر االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار للحافظ حممد بن موسى احلازمي-)3(

.2: هـ، ص1346-مصر-الطباعة املنربية
ويف باب بيان ما كان من النهي عن ) 977(2/672يف صحيحه يف باب اإلستئذان النيب ربه يف زيارة قرب أمهرواه مسلم-)4(

وابن )1054(3/370والترمذي يف سننه، باب ما جاء يف الرخصة يف زيارة القبور).1977(3/1563أكل حلوم األضاحي
.1/530، واملستدرك للحاكم1/219، واملنتقى البن جارود3/261صحيحهحبان يف 

.1/108اتىب: والنسائي1/48يف سننه باب يف ترك الوضوء مما مست الناررواه أبو داود-)5(
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أفطر احلاجم  (:قالرسول اهللاد بن أوس أنّشدحديثما يعرف بالتاريخ مثاله و
)2(.)النيب احتجم وهو صائمأنّ(:ابن عباسوحديث)1()واحملجوم

األول كان سنة مثان فإنّ؛احلديث الثاين ناسخ للحديث األولفقد بين اإلمام الشافعي أنّ
.والثاين سن عشر

زمان الفتح، ه كان مع النيباد متقدم، فقد ورد يف بعض طرقه أنحديث شدإنّ: فقيل
، وحديث ابن عباس يف حجة )أفطر احلاجم واحملجوم(: فرأى رجالً حيتجم يف رمضان، فقال

.لهالوداع، فيكون متأخرا عن حديث ابن شداد، وحينئذ يكون ناسخا
من شرب اخلمر فاجلدوه فإن (:رسول اهللا قالمعاوية أنّحديثباإلمجاع مثاله وما يعرف 

قد وجد الناسخ يف السنة وهو ما فه منسوخ عرف نسخه باإلمجاع، ، فإن)3()عاد يف الرابعة فاقتلوه
فاجلدوه فإن عاد من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد (:قالالنيبحديث جابر أن ما جاء يف 

)4(، قال فأُيت بالنعيمان قد شرب يف الرابعة فجلده ومل يقتله)فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه

.وكان ذلك ناسخا للقتل
صني، مثل اإلمجاع الذي وقع على نسخ ما جاء أن النيبفاإلمجاع على العمل بأحد الن

املرة الثانية فاجلدوه مث إذا إذا جاء يف املرة األوىل فاجلدوه، مث إذا جاء يف (: يف شارب اخلمر: قال
شارب ، فوقع اإلمجاع على أنّ)بعة فاقتلوهإذا جاء يف املرة الرامث جاء يف املرة الثالثة فاجلدوه،

فاإلمجاع دليل على النسخ، وليس بناسخ، : اقالو.يقتل ال يف الرابعة وال يف غريهااخلمر جيلد وال 
ه ليس خبطاب ألن؛ال ينسخفهو؛على وجود ناسخواإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ لكن يدلّ

؛ينسخما يكون خبطاب شرعي، وال شرعي، والنسخ إنألنما يكون بعد زمن اخلطاب ه إن

يف سننه باب ما جاء فياحلجامة وابن ماجة)2367(2/308يف سننه، باب يف الصائم حيتجمرواه أبو داود-)1(
ومصنف عبد 2/306ومصنف ابن أيب شيبة) 3136(2/216السنن الكربى : والنسائي.)1681(1/537للصائم
.4/211الرزاق

.)776(3/147والترمذي )2372(2/309وأبو داود)1836(2/685رواه البخاري-)2(
مستدرك ) 2572(2/859اجةوابن م)4484(4/164وأبو داود)1444(4/48الترمذيرواه-)3(

)7748(2/280، مسند أمحد) 8112(4/412احلاكم
ومصنف عبد .6/278أنظر جممع الزوائدالبزار رواه و)2191(2/814وانظر البخاري1444رواه الترمذي تعليقا -)4(

).13550(7/380الرزاق
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ى له خبطاب ينسخهالشرعي، فأن .
وال ريب أنه منسوخ، فإنّه إذا ثبت اإلمجاع كان ذلك دليال على أنة ال جتتمع على األم

وهلذا كان أكثر من . ص الناسخ لهوقد عرف النإالّ؛ولكن ال يعرف إمجاع على ترك نص.ضاللة
الذي ادعاه مبا يدعيه من اإلمجاع، إذا حقق األمر عليه، مل يكن اإلمجاع يدعي نسخ النصوص

مثّ من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خالف قول . عرف فيه نزاعاه مل يبل غايته أن،صحيحا
.أقوال العلماءأصحابه، ولكن هو نفسه مل يعرف 
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.غریب الحدیث: الثانيالمبحث

.التعریف:المطلب األول
:لغة-أ

غويني نلتمس معاين مادة لّعنا نصوص الإذا تتب)بغَر (اواستعماال)1(نا جند فإن»برهو »الغ
نحي عن الناسالذهاب والت .ا يعن بوقد غَرواغْر ،بباً، وغَرب غَرربه وأغربه إذا حنّاهغب، وغَر .

.الذي جاء غريبا حادثا طريفا: واخلرب املُغرِبالنوى والبعد، : والغربة والغرب
.لقلتهم فيما بني اجلُهال»العلماء غرباء«: وقيل

والغريب هو البعيد عن وطنه، وسمي الغراب غرابا لكونه مبعدا يف الذهاب، والغريب من 
س مل يكنوالشعرة الغريبة حدث يف الرأ. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. الغامض: الكالم

: بعيدة الشأو، والغرب: وغاية مغرِبة. إذا كان بعيدا عن الفهممن قبلُ، وأتى يف كالمه بالغريب
إذا مل يبق شيئا إال تكلّم به، وشأْو : وأغرب الرجل يف منطقه. شجر ال يثمر لتباعده من الثمرات

.جاء بغريب الكالم ونوادره: وتكلّم فأَغْربمضت، غَ: بعيد، وغَربت الكلمة: مغربمغرب و
: واستغرب الرجل.من حدتك:من غَربِك أيوكُف.جاجة يف الشيءلّوالغرب هو التمادي وال

.حدة: ويف لسانه غَرب أي.اإلمعان: الضحك، والتغريبإذا لَج يف
:فيما يليصرن لنا أنّ داللة املادة تنحيتبيا تقدمممو
ر األزهري: القلة والندرةبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا، فطوىب (حديث)2(وقد فس
إالّ؛قليال، وهم يف آخر الزمان يقلّونأراد أنّ أهل اإلسالم حني بدأ كانوا «:بقوله،)3()للغرباء

».أنهم أخيار

) غرب(، اللسان 604: املفردات، 1/191) غرب(، الصحاح 1/268: ، مجهرة اللغة :8/112ذيب اللغة: انظر-)1(
.653) غرب(، الوسيط 3/456) غرب(، التاج 1/637
.8/118ذيب اللغة -)2(
مسند )2755(2/402سنن الدارمي)3986(2/1319ابن ماجة)2629(5/18،الترمذي)145(1/130مسلم-)3(

.7/277جممع الزوائد7/83مصنف ابن أيب شيبة1/398أمحد
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ر ابن دريدوقد : البعدبة خرب(حديث عمر )1(فسرعهل من خرجاء من : ، أي)2()هل من م
دعاشتقاق الغريب من هذاحسب أنّأو. ب.
ةرةً من كلُّ: -رضي اهللا عنها- كما يف حديث عائشة : احلدوخال هلا حممود ما خال س

.)3(غَربٍ كانت فيها
ب غرائب اإلبلضربه «وقد ورد يف املثل : الطروء واحلداثةرالغريبة ، وذلك أنّ)4(»ض

ا أمام إبلهتزدحم على احلياض عند الورود، وصاحب احلوض يطردها ليحفظ املاء وفري.
:اصطالحا-ب

)5(.احلديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلّة استعماهلانتغريب احلديث هوما وقع يف م

يبعد فهمه، وال بأنه ما خيفى معناه من املتون لقلّة استعماله ودورانه، حبيث :وعرفه السخاوي
)6(.ش يف كتب اللغةيظهر إال بالتفتي

.أسباب نشأتھ:المطلب الثاني
عن أسباب نشأة الغريب يف حديث )7(»غريب احلديث«حتدث اإلمام اخلطايب يف مقدمة كتابه

يف كلّ مقام يقومه علِّماً، فهو ال يزال ومبلِّغاً بعث م ،، وأشار إىل أنّ الرسولرسول اهللا 
وقد . ة، واألمساع إليه مصغيةوموطن يشهده، يأمر مبعروف، وينهى عن منكر، ويفيت يف نازل

وأولو احلفظ واإلتقان من فقهاء . تلف يف ذلك عباراته، ويتكرر بيانه، ليكون أوقَع للسامعنيخت
مه مسعا ويستوفونه حفْظاً، ويؤذُُّونه على اختالف جهاته، فيجتمع لذلك يف الصحابة يرعون كال

ة ألفاظ حتتها معىن واحدالقضية الواحدة عد.
قبائلهم شىت، ولغام س، يف بعض النوازل وحبضرته أخالطٌ من النام الرسول وقد يتكلّ

.1/268اجلمهرة -)1(
.9/17املغين: قدامةابن -)2(
.3/456) غرب: (التاجانظر-)3(
.2/260:جممع األمثال-)4(
.57صالتقريب للنووي، -)5(
.، طبعة دار الكتب العلمية3/45فتح املغيث-)6(
.1/68: غريب احلديث له-)7(
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صره، فظ وحر له ضبط اللّيتيسهم خمتلفة، ومراتبهم يف احلفظ واإلتقان غري متساوية، وليس كلّ
ر عنه بلسان وإنه اليت نشأ عليها، ويعبيه بلغتما يستدرك املراد بالفحوى، ويتعلّق منه باملعىن، مث يؤد

طرقُه عد بتها شيء واحد، قبيلته، فيجتمع يف احلديث الواحد إذا انشعوجبة ألفاظ خمتلفة، م
غريب حديث - أو حنصي-أعيانا أن نعرف«:يقول أبو عبيدة. هذا ومن نظائرهولكثرة ما يرِد من 

»الرسول اهللا
سألوه عنه، وأزالوا خفي عليهم منه وما يفهمون جلّ حديث نبيهموكان الصحابة 

املسلمون فاحتني يبلِّغون رسالة اهللا يف األرض، ومن يومضوبعد انقضاء عصرهم،. اإلشكال عنه
لط أوالدهم باألمم األخرى، فتمتزج األلسنة، ويغيب عصر الفصاحة، الطبيعي أن خيتلطوا وخيت

وتضعف سبلَ احملافظة عليها، مع استمرار االتصال باألمم األخرى، ودواعي امتزاج األلسنة 
.والشعوب

.أھمیتھ:المطلب الثالث
به، ال مبعرفة ات املتعلّقة بفهم احلديث والعلم والعمل ومعرفة غريب ألفاظ احلديث من املهم

)1(.صناعة اإلسناد وما يتعلّق به

م فيه مجاعة من أتباع التابعني منهم مالك والثوري وشعبة فمن وهذا علم قد تكلّ":قال احلاكم
عندنا بال مساع«النضر بن مشيل، له فيه كتابا هو : ل من صنف الغريب يف اإلسالمبعدهم، فأو« ،

)2(".»الكبري«به مثّ صنف أبو عبيدة القاسم بن سالم كتا

ة، ة، مثّ أهل العلم عاميقبح جهله بأهل احلديث خاصمهمهذا فن":وقال ابن الصالح
واخلوض فيه ليس باهلين، واخلائض فيه حقيق بالت3(".ويفحري، جدير بالت(

بن عبد السالم يف أواخر القواعد إىل أنّ شرح الغريب واجب، فقال يف وقد ذهب العز
و الذي يفهم به كالم اهللا البدعة مخسة أقسام، فالواجبة كاالشتغال بالنح":املشهور للبدعتقسيمه 

.141اختصار علوم احلديث، البن كثري ومعه الباعث احلثيث ألمحد شاكر، ص-)1(
.88احلديث، ص معرفة علوم -)2(
، مكتبة السنة، مصر، 4/22، وفتح املغيث 4:يف غريب احلديث، عيسى احلليب، املقدمة، صالنهاية :ابن األثري-)3(

1415/1995.
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وكذا شرح . بذلك فيكون من مقدمة الواجبحفظ الشريعة واجب، وال يتأتى إالّألنّ؛ورسوله
1(".يز الصحيح والسقيمالغريب وتدوين أصول الفقه، ومتي(

ري املنت د تغيوال جيوز تعم":لشرح الغريب فيقولويشري احلافظ ابن حجر إىل وجه احلاجة 
املعىن احتيج إىل شرح الغريب وبيان املشكل يلعامل مبا حييل املعاين، فإن خفبالنقص واملرادف إالّ

)2(".منه

ه فيقولمنخاوي الغرضويوسع الس":لتوقف التلفظ ببعض األلفاظ وهو من مهم ات الفن
(3)."العناية به ملن يروي باملعىند فضال عن فهمها عليه، وتتأكّ

تون فيه ثبته، وكان السلف يضخائواخلوض فيه صعب فليتحرمهمنوهو ف":قال النوويو
أشد4(".تتثب(

سلوا أصحاب الغريب، «:ه سئل عن حرف منه فقالفقد روينا عن أمحد أن":وقال السيوطي
ي أكره أن أتكلّم يف قول رسول اهللافإنّبالظ5(".ن(

ا بإفراده ة، إميف معرفة غريب احلديث وتوضيح أمره لألمهد العلماء تجاقد لبناء على ذلك،و
احلديث فهم نصملا يف ذلك من عالقة مع بكتب مستقلة، أو مع شرح أحاديث املصطفى

.وإدراك فقهه ومعرفة حكمه وذكره مع احلديث عند احلاجة لذلك
ه ألن؛والبخاري، ومسلم خيتلف تصرفهما إزاء غريب احلديث":عترقال الدكتور نور الدين 

صل بفقه احلديثيت...ولذلك فاإلمام مسلم ال يتعر؛ح الغريبض له وال يوضه ال يقصد الفقه ألن
يف كتابه، وإنجه اجتاها كلِّما اتيا إىل صناعة اإلسناد، وأمه عين بتوضيح الغريب ا البخاري فإن

)6(".ه داخل يف موضوع كتابه وقصدهألن؛هم فيوتكلَّ

عنايته شرح فيه املفردات والتراكيب الصعبة، وأوىل هذا الفن":وكذلك الترمذي يف جامعه

.13/254فتح الباري -)1(
.50نزهة النظر ص-)2(
.3/412فتح املغيث: السخاوي–) 3(
.59التقريب، ص -)4(
.2/185تدريب الراوي، -)5(
.222اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه والصحيحني -)6(
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وتفنن فيه، سالكا طريق االختصار فال يطوه غالبا ما يقتصر على املعىن ل بذكر االختالفات، بل إن
وينقل يف كثري من املواضع كالم األئمة معتمدا عليه، حيح املعتمد يصوغه بعبارته الواضحةالص

وقد حيكي اختالفهم أحيانا وذلك يف املسائل اهلامة، كما أنما يستطرد يف مواضع احلديث أو ه رب
معا ما أتى من ذلك موافقا ملا سار عليه جم...ب فيشرح ذلك تتميما للفائدةآية تتصل حبديث البا

1(".كتبهموسجلوه يف علماء هذا الفن(

شراح األحاديث فقد ركّزوا على توضيح معىن الغريب ألمهيته يف غالب الشروح بالتركيز اأم
.على املشكل من احلديث والغامض من اللفظ

إالّ؛صنف مستقلمبه وإن مل يفرد غريب احلديث ومن هؤالء ابن العريب رمحه اهللا، فإنه أن
الغريب عناية كبرية، تبدو بيانهذا األمر، فأعطى لإيضاحز يف أغلب شروحه املتوفرة بيننا علىركّ

وهو ما سنلحظ ،العه وعلمه رمحة اهللاوشاسعة اطِّ،سهوهو ما ينبأ عن متر،واضحة يف كتاباته
.مناذج منه فيما يأيت

.مختــــلف الحدیث: الثالثالمبحث

.التعریف: المطلب األول
:يف اللغة-أ

.من االختالف، وهو عكس االتفاق، ومثله التخالفاملختلف يف اللغة مشتق 
)2(.واحد منهم نقيض ما اختاره اآلخراختلف القوم وختالفوا، إذا اختار كلّ: يقال

)3(.فقد ختالف واختلف: ما مل يتساوختالف األمران، واختلفا، إذا مل يتفقا، وكلّ: ويقال

ا خمتلفا ما خيرج منه مم":واملعىنالثمر، : ، فاُألكُل)wx()1(:ومنه قول اهللا تعاىل

.129املصدرنفس )1(
.179صاملصباح املنري:د بن حممد الفيوميأمحو، 3/143القاموس احمليط: جمد الدين الفريوزآبادي-)2(
.9/91: لسان العرب:ابن منظور-)3(
.141من  اآلية : سورة األنعام-)1(
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1(."..يؤكل من الثمر واحلب(

:يف اإلصالح-ب
. »خمتلف«الح باختالف ضبط كلمةطصيف اال» خمتلف احلديث«خيتلف املراد بـ

خمتلف «ويكون املراد بـ،ا بكسر الالم على وزن اسم الفاعلثني من ضبطهفمن احملد
)2(".مثله–ظاهرا-عارضهاحلديث الذي ":على هذا»احلديث

ه مصدر ميمي، مبعىنومنهم من ضبطها بفتح الالم على أن:ه احلديث الذي وقع فيه أن
أن يأيت حديثان متضادان يف املعىن ":»خمتلف احلديث«ويكون املراد حينئذ بـ، االختالف

)3(".ظاهرا

بالتعريف على الضبط ل يراد به احلديث نفسه، بينما يرادالتعريف على الضبط األوأي أنّ
.الثاين نفس التضاد واالختالف
يف الثابت »احلقيقي«التعارضبكونه ظاهريا؛ وذلك ألنّ-يف التعريف- ويالحظ تقييد التعارض

. محالمن سنن النيب 
م ما فال تكلّالنيب لم أنّخربين عوكلّ...":)4(قول القاضي أبو بكر الباقالينيويف هذا 

5(."دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرمها متعارضنييصح(

وقد تبياحلديث ال يكون مندرجا يف هذا النوع من علوم احلديث ا سبق يف التعريف أنّن مم
:قت فيه شروط أربعة، هيإذا حتقَّإالّ

ديث احلومقتضى هذا أنّ»املردود«وهو قسيم »املقبول«أن يكون احلديث من نوع:األول

.، ط، دار املعارف مبصر12/157: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: حممد بن جرير الطربي-)1(
: شرح خنبة الفكر: ي القارياملال علو.34-33كر يف مصطلح أهل األثر ص شرح خنبة الف: ابن حجر العسقالين-)2(

.23قسم الرواية ص-املنهج احلديث يف علوم احلديث: حممد السماحيو.96ص
توضيح : األمري الصنعاين. 59اخلالصة يف أصول احلديث ص : الطييبو. 2/196اوي الرتدريب : جال الدين السيوطي-)3(

.2/423: األفكار
رأس املتكلمني على املذهب الشافعي، وهو من أكثر الناس كالما وتصنيفا يف ،بن حممد أبو بكر القاضيحممد بن الطيب-)4(

تاريخ بغداد :نظرا.هـ403السابع من ذي القعدة سنة الكالم، انتشرت له تصانيف عديدة مفيدة، تويف يوم السبت 
5/379-383.
.433اخلطيب البغدادي يف الكفاية يف علوم الراوية ص : نقل هذا عنه-)5(



738.نقد املنت من حيث علوم احلديث: الفصل الثاين

دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بني ما تعارض ال يشمله خمتلف احلديث؛ ألنّ»املردود«
.خمتص بالثابت من السنن، واملقبول من األخبارمن سنن النيب 

أمض منه مع غريه من نوعه، بل ه ال يشتغل بالتوفيق بني ما تعارا املردود منها لعدم ثبوته، فإن
.وسببهن وجه هذا الردبعد أن يبيه منبردىيكتف

آخر معارض له يف املعىن الظاهري، فال تعترب من خمتلف احلديث تلك أن يرِد احلديثٌ:الثاين
هذه وأمثاهلا من نوع ما تعدوإن)1(.األخبار واآلثار اليت يفسد أوهلا آخرها، أو آخرها أوهلا

.»خمتلف احلديث«ختالف عن االوسيأيت قريبا القول يف هذا النوع ويبان أوجه »مشكل احلديث«
ةًأن يكون احلديث املعارض صاحلا لالحتجاج به، ولو مل يكن يف رتبة معارضه صح:الثالث

.وحسنا
أن إالّ؛ؤثر فيه خمالفة الضعيفاحلديث القوي ال تفإذا كان احلديث املعارض ضعيفا، فإنّ

ده وجترب ضعفه، فعندئذ ميكن للمعارضة أن تقع يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعض
.بينهما

. أن يكون اجلمع أو الترجيح بني احلديثني املتضادين ممكنا:الرابع

. 137، 133، 132، 130:ص" تأويل خمتلف احلديث"ر ابن قتيبة مناذج منها يفيذك-)1(
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.حكم مختلف الحدیث: ثانيالمطلب ال
:مهخيتلف احلكم يف خمتلف احلديث باعتبار أقسا

فهذا جيب ،ملتعارضان مما ميكن اجلمع بينهماوهو أن يكون احلديثان ا،ا القسم األولفأم
يف اجلمع إعماال ن، وال يصار إىل قواعد أخرى ما دام اجلمع ممكنا؛ ألنّتعيياجلمع بينهما، و

)1(.للدليلني معا، وإعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها أو إمهاهلما مجيعا

–رضي اهللا عنهما-يث هلذا القسم حبديث ابن عمراحلدل أكثر من صنف يف علوموقد مثَّ
عن حديث عبد الرمحن بن عوف ، مع )ال طرية وال هامة وال صفرال عدوى و:(مرفوعا

)2().ال يوردنَّ ممرض على مصحٍ: (رسول  اهللا 

ال ميكن معه اجلمع بينهما، وهو أن يتضاد احلديثان ويتعارضا على وجه :سم الثاينا القأم
:ال خيلو يف هذه احلال من أمرينفحكمه

.أن يثبت نسخ أحدمها اآلخر:األول
)3(.أن ال يعرف التاريخ وال ميكن النسخ فيصار عند ذلك إىل الترجيح:الثاين

ا إذاأمله على اآلخر فيتوقف عندئذ عن العمل بكال حمل يظهر ألحد احلديثني وجه مرج
)4(.احلديثني

م فيفيت ذا يف وقت وذا يف جهأو ي":وهنا يذكر ابن كثري حكم التوقف أيضا ويضيف قائال
)".)5وقت كما يفعل أمحد يف الروايات عن الصحابة 

.487اختالف احلديث ص:يحممد بن إدريس الشافع-)1(
، وابن 216-7/135، والبيهقي)3911(4/17، وأبوداود)2221(4/1743، ومسلم)5437(5/2177البخاري–)2(

).6115(13/482حبان
.35نزهة النظر ص–)3(
خفاء ترجيح والتعبري بالتوقف أوىل من التعبري بالتساقط؛ ألنّ: 35نفس املكان السابق صقال احلافظ ابن حجز يف -)4(

.خفي عليهمع احتمال أن يظهر لغريه ما أحدمها على اآلخر إمنا هو بالنسبة للمعترب يف احلالة الراهنة
.170اختصار علوم احلديث ص:أبو الفداء بن كثري-)5(
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: الفصل الرابع
.نقد المتن من حیث الروایة بالمعنى

:یتضمنو

.مجالھاماھیة الروایة بالمعنى وتحدید : المبحث األول
:ویشتمل على

.ماھیتھا:المطلب األول
.تحدید مجالھا:المطلب الثاني

.أھمیة الروایة بالمعنى: المبحث الثاني

.حكم الروایة بالمعنى: المبحث الثالث
:ویشتمل على

.أراء العلماء في ذلك:المطلب األول
.موقف ابن العربي من الروایة بالمعنى:المطلب الثاني



742.نقد املنت من حيث الرواية باملعىن: الفصل الرابع

.ماھیة الروایة بالمعنى وتحدید مجالھا: األولالمبحث

.ماھیتھا: المطلب األول
هو أن يعمد الراوي إىل تأدية معاين احلديث بألفاظ من عنده، وذلك كأن يغيب عنه عند 

1(.ر عن املعىن بألفاظ تؤديهروايته للحديث لفظه، مع استحضاره وحفظه ملعناه، فيعب(

:النبوي حالتانوللراوي يف نقله للحديث 
. عنه صدر أن يروي احلديث باللفظ الذي :األول
)2(.أن يروي احلديث بغري لفظه املسموع بل مبعناه، وفيه خالف بني أهل العلم:الثاين

رمحه اهللا-لعريبض ابن اومل يتعر -ال لتعريف الرواية باملعىن وبيان ماهيتها، وربما يف هذا ا
.وكثرة ورودها يف كتب املصطلحكان ذلك يف نظره لوضوحها 

.تحدید مجالھا: الثانيالمطلب 
ما ختتص باألحاديث القولية فقط، بل األحاديث النبوية، وإنال تشمل دائرة الرواية باملعىن كلّ

، هو النقل باللفظ، وإما  األحاديث القولية، فاألقوال إما أن تنقل كما نطق ا النيب وليس كلّ
ر الراوي بألفاظ من عنده تقوم أن تجمال الراوية مقام األلفاظ النبوية، وهذا هو نقل باملعىن، بأن يعب

. باملعىن
لفظة نبوية يف حديث دائرة الرواية باملعىن هي األحاديث القولية، أنّ كلّوليس معىن قولنا أنّ

لى كلمة أو كلمتني، أو أكثر ذلك مقصور يف أكثر األحيان عقويل دخلتها الرواية باملعىن، بل إنّ
حسب طول احلديث وقصره، وال تتعلق الرواية باملعىن باألحاديث اليت تنقل إخبارا عن أفعاله 

وصفاته، وهي كثرية، حبيث يتمر عنها باألقوال، فليس للفعل صيغة إدراك األفعال باملشاهدة، ويعب
فال )3(.عما شاهدوه بعبارات من عندهمما قام به الصحابة هو التعبري قولية حىت تنقل، وكلّ

مناهج احملديثني يف رواية احلديث باملعىن، دار ابن حزم، : السيد حممد السيد نوح/ د الرزاق بن خليفة الشاجيي ودعب-)1(
.6م، ص 1998-هـ 1419، 1لبنان، ط-بريوت

-واحلكممكتبة العلوم -املدينة املنورة -الرواية باملعىن يف احلديث النبوي وأثرها يف الفقه اإلسالمي، : عبد ايد بريم-)2(
.23م ص2004-هـ 1424، 1ط-ودار العلوم واحلكم-دمشق

.24الرواية باملعىن يف احلديث النبوي وأثرها يف الفقه اإلسالمي ص نظرا-)3(
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يف مبحث الرواية باملعىن يف عصر الصحابة، وفيما -الفعلية ومثلها التقريرية-تدخل هذه األحاديث
جيب عليهم اوألفاظأقواالإذ مل يصدر عن رسول اهللا ،يرويه الصحابة عن الرسول اهللا 

م بألفاظ من عندهم نرأوها فعربوا عما صدرت أفعالروايتها باللفظ، وإنمشاهدا فال يقال ،
هم رووا األحاديث الفعلية باملبأنما هذا يصدق على من مسععىن، وإنثون بأفعال النيب الصحابة حيد
ما عرب بألفاظ تؤدي املعىن نفسه، فلم حيفظ ألفاظ الصحابة وإن .

يان، والقدرة على بإنّ هؤالء الصحابة هم اجليل والقرن الذي بلغ الغاية يف الفصاحة، والمثّ
وصف أدقاهم اهللا عز وجل بالقرآن األشياء غموضا وخفاءا بأبلغ وأوجز األلفاظ، وهلذا حتد

من أفعال وتقريرات بألفاظ مطابقة مؤدية ،العظيم، فهم إذن مأمونون على رواية ما صدر عنه 
وذا تضيق دائرة الرواية . للمعاين اليت أرادوا  التعبري عنها، وروايتها حبسب مشاهدام لألحداث

هذه أيضا قد مثّ.لتقتصر فقط على أحاديثه القوليةباملعىن فيما رواه الصحابة عن الرسول اهللا 
ا من جوامع وإعادته للفظ ثالثا حىت حيفظ أصحابه، مع ما أوتوتكريرهثبت عن رسول اهللا 

الكلم، ورمبا أعاد الكالم يف مواطن عديدة، أو سنوات متفرقة بألفاظ متقاربة واملعىن واحد، 
صحايب اللفظ الذي مسعه، فليس اختالف ألفاظهم يف احلديث القويل دليال على فريوي كلّ

)1(.روايتهم له باملعىن، وإنما هكذا مسعه كل واحد منهم حبسب تعدد الس

.72مناهج احملدثني يف رواية احلديث باملعىن، ص : نظرا-)1(
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.أھمیة الروایة بالمعنى: الثانيثالمبح
تعترب مسألة الرواية باملعىن من أهم مسائل علوم احلديث ومباحث أصول الفقه، ذلك ملا وقع 
فيها من خالف، وما أثري حوهلا من شبهات، وما ترتب عليها من آثار فقهية كانت جماال ألنظار 

.اتهدين
ذلك أنّ نقل احلديث باملعىن قد ينجم عنه وأمهية رواية احلديث باملعىن تظهر يف أثرها،

ما وقع راويا يروي احلديث فينقله عنه راو آخر ورباختالف يف مسائل من الفروع الفقهية، إذ أنّ
له يف ضبط الكلمة من حيث احلركات، أو من حيث العموم واخلصوص، أو يف إبدال لفظ بلفظ 

ه يقوم مقامه، أو تقدمي أو تأخري، دآخر يظنون أن يلقي لذلك باال، فيترتب عن ذلك اختالف أن
)1(.يف املعىن، ينجم عنه اختالف يف احلكم املستفاد من احلديث

يصطادوا يف املاء العكر، ها كانت هدفا للكثري من املشكّكني ألنّوتظهر أمهيتها أيضا يف أن
اها الرواة باملعىن ال ويطعنوا يف السنة النبوية الشريفة، حيث زعموا أنّ مجيع األحاديث قد رو

، حيث يسمعون األحاديث طبقة، وأنّ ذلك كان شأن الرواة يف كلّباأللفاظ املسموعة منه 
يرووا بألفاظ أخرى، وهكذا حىت انطمست معامل األلفاظ النبوية وتغريت معانيها، مما بألفاظ مث

صرف الرواة يف اليت تأدخل الضرر الكبري على الدين، وأوجب إسقاط الثقة ذه األحاديث 
وبذلك جعلوا رواية األحاديث باملعىن هو . إىل األلفاظ النبوية بصلةتألفاظها، حىت غدت ال متُ

األصل والقاعدة، وجميئها على اللفظ املسموع أمرا شاذا وناذرا، واحننوا باللّوم والتشنيع على الذين 
ثون ا، جاءت ن يتحدتب، أو يسمعوا ممأنّ أحاديث الرسول اليت يقرؤوها يف الك(اعتقدوا 

بال صحيحة املبىن حمكمة التأليف، وأنّ ألفاظها قد وصلت إىل الرواة مصونة كما نطق ا النيب 
الصحابة ومن جاء بعدهم ممن محلوا عنهم إىل زمن التدوين قد نقلوا هذه حتريف وال تبديل، وأنّ

قوها، فلم ينلها تغري وال اعتراها تبديل، لى وجهها كما تلَّها كما مسعوها، وأدوها عاألحاديث بنص
كما - )وأنّ الرواة ألحاديث كانوا صنفا خاصا يف جودة احلفظ وكمال الضبط وسالمة الذاكرة

.»أضواء على السنة احملمدية«يف كتابه- "حممود أبو رية"فعل 
حقائق عجيبة، ونتائج ب حىت انته إىله لبث زمنا طويال يبحث وينقِّقال بعد أن ذكر أن

.25مناهج احملدثني يف رواية احلديث باملعىن ص -)1(
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مما أمسوه صحيحا، أو ما -)كلها(ه ال يكاد يوجد يف كتب احلديث ذلك أين وجدت أن«: خطرية
، وقد ...كما نطق به الرسول . حديث قد جاء على حقيقة لفظه وحمكم تركيبه-جعلوه حسنا

حقيقتها يف بعض األحاديث القصرية، وذلك يف القلة يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على
.)1(»والندرة

السنة مل والقارئ هلذا الكالم إذا مل يكن من أهل العلم واملعرفة باحلديث النبوي، خييل إليه أنّ
يأت فيها حديث مروي بلفظه، وأنغيري، مع أنحريف والته ال خالف بني ه قد دخلها الكثري من الت

غي لكلّ راوٍ وناقل أن هو األصل الذي ينبرواية احلديث بلفظه املسموع منه أنّأهل العلم يف
استطاع إىل ذلك سبيال، بل قد أوجبه بعضهم ومنعوا الرواية باملعىن مطلقا، وألزموا يلتزمه ما

.أنفسهم وغريهم بأداء اللفظ كما مسع
والذين أجازوا الرواية باملعىن إنها رما أجازوها على أنصة تقدر بقدرها، إذا غاب اللفظ خ

.عن الذهن أو مل يتأكد منه، ال على أا أصل يتبع ويلتزم يف الرواية
نقل «:مة املعىن وعدم حتريفه، فقالواومع ذلك فقد اشترطوا جلوازها شروطا تضمن سال

عامل باأللفاظ، ا الاحلديث باملعىن دون اللفظ حرام على اجلاهل مبواقع اخلطاب، ودقائق األلفاظ، أم
اخلبري مبقاصدها، العارف مبا حييل املعاين ويغيق بني رها، البصري مبقدار التفاوت بينها حيث يفر

، وإىل هذا ذهب »احملتمل وغري احملتمل، والظاهر واألظهر، والعام واألعم، فإنه جيوز له ذلك
ثنيمجاهري الفقهاء واحملد.

ما هو يف غري ما تضمنته بطون الكتب، أما ما دون يف عىن إنوهذا التجويز منهم للرواية بامل
الكتب فليس ألحد أن يغري لفظ شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدله لفظا آخر مبعناه، ألنّ

ص فيها ملا يف ضبط األلفاظ واحملافظة عليها من االرواية باملعىن إنخحلرج واملشقة، وذلك غري ما ر
كما ذكر ذلك اإلمام ابن - ألنه ال ميلك تغيري تصنيف غريهن الكتب، وا تضمنته بطومموجود في

.الصالح
ومن األحاديث ما ال جيوز روايته باملعىن كاألحاديث اليت يتعبد بلفظها مثل أحاديث األذكار 

ق باألمور التوقيفية  ، واألحاديث اليت تتعلّواألدعية والتشهد وحنوها، وما كان من جوامع كلمه 

.وما بعدها50أضواء على السنة احملمدية، ص: حممود أبو رية-)1(
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.حديث جتوز روايته باملعىناهللا وصفاته وغري ذلك، فليس كلّكأمساء 
ما تكون غالبا يف الكلمة والكلمتني والثالث، وقلّ أن تقع يف مجيع على أنّ الرواية باملعىن إن

طر إىل الرو- ما ذكر الراوي عقب احلديثألفاظ احلديث، ورباية باملعىن ومل يتأكد من إذا اض
، لعلمهم مبا يف الرواية باملعىن من )حنوه وشبهه، أو كما قال(االحتياط، مثل لفظا يفيد -اللفظ

.اخلطورة
ام هؤالء الرواة الثقاته من الظلم والتلبيكما أنومن بعدهم من من الصحابة -س عند ا

بالتصرف يف األلفاظ، إغفال اخلصائص الدينية، والنفسية، واخللقية، اليت كانوا -التابعني وتابعيهم
ا عصمهم بأذن اهللا من التغيري عون ا، واليت مل تتوفر ملن بعدهم بالقدر الذي توفر هلم، ممتمتي

.والتبديل، والتساهل يف الرواية
لقد كانوا عربا خلصا، أهل فصاحة وبالغة، وكانوا على علم مبواقع اخلطاب، وحمامل 

ون بأنّ الذي يروونه دين من عند الكالم، مع ما هم عليه من الديانة والورع والتقوى، وهم يعلم
اهللا تعاىل، حيرم فيه الكذب على اهللا وعلى رسوله، وأنّ أيرء إىل أن د فيه أو حتريف يقود املتزي

إضافة إىل ما حباهم اهللا به من حوافظ قوية، وأذهان سيالة، وقلوب عاقلة ،يتبوأ مقعدا يف النار
. الثابت، والواقع امللموسه إنكار للحقواعية، والغفلة عن ذلك كلّ

أغلب األحاديث قد نقلت بذلك املستوى ويعد االعتبار أوضح األدلة العلمية اليت تثبت أنّ
.من التثبيت واالحتياط واحلفظ

أنّ أكثر األحاديث قد وصلت إلينا حبكم ألفاظها، وأنّ وبناء على ذلك يظهر وال شك
باملعىن األصلي، وما عسى أن يكون قد ر خيلّيتغمن أيبعضها قد روي باملعىن مع االحتياط البالغ

.دخل نزرا من األحاديث بسبب الرواية باملعىن فهو شيء يسري تنبه له العلماء وبينوه
الرواية باملعىن مل جتن على الدين، ومل تدخل على النصوص التحريف ومن هنا يتبني أنّ

اهللا الذي تكفل حبفظ كتابه، قد تكفل حبفظ م، وأنّوالتبديل، كما زعم املستشرقون ومن لف لفّه
سنة نبيه من التحريف والتبديل، وقيض هلا يف كل عصر من ينفي عنها حتريف الغالبني وانتحال 

.املبطلني، وتأويل اجلاهل
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.حكم الروایة بالمعنى: الثالثالمبحث

.آراء العلماء في ذلك: المطلب األول
املسألة بكثري من البحث والتفصيل، وقد اختلفت آرائهم يف ذلك إىل تناول العلماء هذه 

.مذهبني كبريين
.دا جبملة من الشروطاجلواز مقي: الثايناملنع مطلقا، و: أحدمها

وهنا سنبني ذلك حماولني إبراز موقف ابن العريب من خالل تتبعنا ملمارسته وأحكامه اليت مل 
.مؤلفاتهترد يف موضع واحد، وإمنا تفرقت يف

:املذهب األول-أ
ومضمونه منع الرواية باملعىن، فال جيوز خمالفة األلفاظ وال تقدمي بعض الكالم على بعض، وال 

.الزيادة أو النقصان يف شيء من احلروف وإن كان املعىن يف اجلميع واحدا
عن كثري من ، وقد نقل هذا وذهب أصحابه إىل منع الرواية باملعىن مطلقا":قال طاهر اجلزائري

ثني وأهل األصول، وهو مذهب الظاهرية، ونقل عن عبد اهللا بن عمر ومجاعة من الفقهاء واحملد
)1(."التابعني كابن سريين، وبه قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين وأبو بكر الرازي

د بعض املانعني من الرواية باملعىن أع":ن أيضا وجهة نظرهم يف ذلك، فقالوبيظم وقد شد
تشديد، حىت مل جييزوا أن يبدل حرف بآخر وإن كان معنامها واحد، وال تقدم كلمة على أخرى 

زاد بعضهم يف التشديد فمنع من تثقيل خفيف، أو ختفيف بل . وإن كان املعىن ال خيتلف يف ذلك
)2(."غة الفصحىثقيل، وحنو ذلك ولو خالف اللّ

:ة، منهاأدلّةد أصحاب هذا املذهب اختيارهم بعدوقد أكَّ
مسع منا ر اهللا امرأًنض):قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود، قال:احلديث األول

حديثا، فأدوهذا املعىن مروي عن النيب )3().مبلغ أوعى من سامعاه كما مسعه، فرب من

.2/683: توجيه النظر-)1(
.نفس املكان-)2(
باب ما جاء -، والترمذي يف كتاب العلم)3660(3/322باب فضل نشر العلم رقم -أخرجه أبو داود يف كتاب العلم-)3(

وانظر ) 232-231(1/84بلغ علماباب من-املقدمة: ، وابن ماجة)2658(و)2656(5/33يف احلث على تبليغ السماع
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. وجوه
قال رسول اهللا : حديث أنس بن مالك، قال: ق به أيضا يف هذا الباب مما ثبت إسنادها يتعلّومم
 ):1(.وذكر سائر احلديث).ر اهللا امرأً مسع قويل، مث مل يزد فيهنض(

إذا أتيت مضجعك  فتوضأ وضوءك :( عن الرباء بن عازب قال، قال النيب :واحلديث الثاين
ضت أمري إليك، هي إليك، وفوهم أسلمت وجاللّ: قلللصالة، مث اضطجع على شقك األمين، مثّ

إليك، اللهم آمنت بكتابك ليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إالّوأجلأت ظهري إ
أنت على الفطرة، واجعلهم آخر ما الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك ف

). تكلم بهت
: ،  قلت»هم آمنت بكتابك الذي أنزلتاللّ« :، فلما بلغتفرددا على النيب : قال

)2().ال ونبيك الذي أرسلت(: ، قال»ورسولك«

:وقد أجيب على هذين احلديثني جبملة ردود أذكر منها
ألنّ؛ال لفظهافاملراد منه حكمها ) اها كما مسعهافأد(:قوله":أجاب الرامهرمزي بقوله)1

حامل فقه غري فقيه، فرب(:قولههاملراد من اخلطاب حكمك على أنّدلّاللفظ غري معترب به، وي
.")قه إىل من هو أفقه منهورب حامل ف

وهذا يصدق أيضا يف حق من مل يكن بفقيه، فهو إذا روى باملعىن فرمبا حرف فيه، وشرط 
.أن يكون عاملا مبا رواه باملعىن: جواز الرواية باملعىن

يب الن، فإنّ)ونبيك(:إىل قوله) برسولك: (رجل من قولها رده عليه السالم الوأم":يضاوقال أ

.139-1/137باب مساع احلديث وتبليغه -روايات أخرى هلذا احلديث يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد البن حجر اهليثمي
-1/188وفضله وما ينبغي يف روايته ومحلهجامع بيان العلم ): هـ463ت(أيب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب -)1(

: قال أخربنا عبد الرمحن بن حيي، وأبو بكر أمحد بن حممد البغدادي املعروف ببكري احلداد أو أيب بكري احلداد: 199رقم189
قال حدقنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، وعبد اجلبار بن عاصم، وهاينء بن عبد الرمحن، عن ابراهيم بن أيب علية، وعقبة بن 

نضر اهللا من مسع  قويل ومل يزد فيه، وأداه إىل من يسمعه، ثالث ال يغل ((: قال رسول اهللا : وساج، عن أنس بن مالك
)).عليهن قلب إمرئ مسلم

ومسلم يف )244(1/97أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب فضل من بات على ضوء : متفق عليه. حديث صحيح-)2(
من طريق سعد بن ) 2710(4/2081د املضجعما يقول عند  النوم وأخكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب 

.   ورواه غريه عن الرباء. ، حدثين الرباء، بهةعبيد
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اسم الرسول يقع على الكافة، واسم نعت من هذين النعتني موضع، أال ترى أنّأمدح، ولكلّ
هم مجعوا النبوة األنبياء عليهم السالم؟ وإمنا فضل املرسلون من األنبياء؛ ألنالنيب ال يستحقه إالّ
وبنبيك الذي أرسلت(:ا قالوالرسالة مجيعا، فلم (ده بالرسالة بقولهجاء بالنعت األمدح، وقي:

كان هو املعلم للرجل الدعاء، وإمنا القول يف إتباع اللفظ النيب أنّ: وبيان آخر). الذي أرسلت(
إىل ) وبرسولك:(رجل من قولهنقل الالنيب إذا كان املتكلم حاكيا لكالم غريه، فقد ثبت أنّ

بد اهللا الذي هذا رسول ع(:ليجمع بني النبوة والرسالة، ومستقبح يف الكالم أن يقول) بيكون(:قوله
عن إعادة ) قتيل فالن(و) رسول فالن(:ك جتتزئ بقولك، ألن)هذا قتيل زيد الذي قتله(و). أرسله

هذا رسول عبد : (املعىن األول، وإمنا حيسن أن تقولاسم املرسل والقاتل، إذ كنت ال تفيد به إالّ
)1(.")يف وقعة كذا: (أو) هذا قتيل زيد الذي قتله باألمس(، و)اهللا الذي أرسله إىل عمرو

إنّ هذا احلديث نفسه قد نقله الناقلون الثقات فاختلفوا يف مثّ":قال اخلطيب البغدادي)2
ة الرواية باملعىن، ومبطل لالستدالل به على لفظه، واتفقوا يف معناه، فذلك يف نفسه دليل على صح

)2(."منع ذلك بإطالق

داللة هذين اخلربين، وليس فيهما مقابلة ملا استبدل ق للغرض يف اإلبانة عن وهذا اجلواب حمقِّ
.به اجلمهور على اجلواز

كرحم اهللا، ومن مسع، ومقاليت، وبلغه، وأفقه، وال : ه روي بألفاظ خمتلفةإن":قال السخاوي)3
السيما وفيه ما : قالمثّ. فقه له، مكان نظر اهللا، وامرأ، ومنا حديثا، وأداه، وأوعى، وليس بفقيه

حامل فقه ليس مبلَّغ أوعى من سامع، وربورب(ىل الفرق بني العارف، وغريه بقوله يرشد إ
)3(".بفقيه إىل من هو أفقه منه

اقتضى العلماء األداء وتبليغ العلم، فلو كان الالزم هلم أن يؤدوا تلك ":قال احلافظ الترمذي)4
تقدمي وال تأخري، كانوا يستودعوا األلفاظ اليت بلغت أمساعهم بأعياا بال زيادة وال نقصان، وال

توكل اهللا ا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع، فكان إذبالقرآنرسول اهللا الصحف، كما فعل 

، 3دار الفكر، ط- حممد عجاج اخلطيب/-حتقيق -احملدث الفاصل: القاضي احلسن بن عبد الرمحان الرامهرموزي-)1(
.306، ومعناه يف الكفاية ص532-531م ص 1984

.305الكفاية، ص- )2(
.131- 3/130:ح املغيث شرح ألفية احلديثفت-)3(
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ghijk﴿:وقال تعاىل) ÑÒÓÔ﴾)1﴿:له جبمعه وقرآنه فقال تعاىل
lm﴾)2 ( فكان الوحي حمروسا بكتبه، ولو كانت هذه األحاديث سبيلها هكذا لكتبها

) 3(".فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك،رسول اهللا أصحاب 

منع الرواية باملعىن، وإمنا عليه من أقوال املانعني قوال واحد مقتضاهنامل أجد فيما وقفوهنا
فيها التأكيد على معىن االجتهاد يف اإلتيان باحلديث على لفظه ما أمكن، وهذا مقصد مل ناوجد

وم أكّدوا أيضا على ضرورة االجتهاد يف األلفاظ، إالّيتجاوزه ازون، فإهم رخصوا يف الرواية أن
عليه سنة ما تدلّالعربة يف نصوص الباملعىن نظرا ملشقة االلتزام باللفظ يف كلّ األحوال، وحيث إنّ

ق للغرض، ما دام من األحكام والشرائع، فإنّ األداء للحديث مبعناه عند مشقة اإلتيان بلفظه، حمقِّ
.صحيحا موافقا لداللة أصل لفظه

وبناء على ذلك سهما ذلك لوا أن يؤداحلديث على املعىن، وليس ذلك عندهم بإطالق، وإن
احلديث بلفظه، وهذا بال ريبة يؤدأن : سألةاألصل يف املمرهون بعدة شروط، وهم يؤكّدون أنّ

ع حديثا، فحدث من مس(:، كما قال عمر بن اخلطاب، وأنفع لألمة، وأبعد عن التهمةأبرأ للذمة
ق لصاحبه ثواب دعاء النيب أيضا أنّ األداء باللفظ حمقّوال شك)4().سلمبه كما مسع، فقد

.الوارد يف  احلديث املتقدم
من أشد من كان )5(غري أنّ ذلك ال يتجاوز درجة االستحباب، فقد كان حممد بن سرين

كنت أمسع احلديث من عشرة، اللفظ خمتلف واملعىن «:يبالغ يف األلفاظ، ومع ذلك يقول
.فلم مينعه تشدده يف أداء احلديث بلفظه الذي مسع، أن يكون مسعه ممن فوقه على املعىن)6(.»واحد

.17اآلية:سورة القيامة-)1(
.9اآلية:سورة احلجر-)2(
- 223: م، ص1979، 1قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، دار الكتب العلمية، ط: حممد مجال الدين القامسي-)3(

224.
.267، صالكفاية: انظر-)4(
ولد يف آخر خالفة عثمان بن عفان، روى عن . ، وسرين موىل ألنس بن مالك األنصاريهو أبو بكر حممد بن سرين -)5(

تقريب، 4/181وفيات األعيان . هـ110تويف عام . مجع من  الصحابة، كان ورعا وفقيها عاملا مشهورا بتعبري الرؤيا
.)246(4/606، سري األعالم النبالء 1/483التهذيب 

.311الكفاية يف علم الرواية، ص -)6(
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ل التأكيد على اللفظ عند اجلمهور أنّ من صور العلل الواردة على األحاديث ومن دالئ
.التعليل باخلطأ بسبب الرواية: النبوية

:املذهب الثاين-ب
ويرى أصحابه وهم اجلمهور جواز رواية احلديث باملعىن للعامل مبواقع اخلطاب ومعاين األلفاظ 

ه أدى معىن اللفظ الذي بلّغه، وأما إن الناقل قاطعا بأنومدلوالا، العارف مبا حييل املعىن؛ إذا كان 
ه ال يتعني استواء ظنفال خالف يف املنع، فإن كان عن ظنشيئا ويظن آخر إنسانالناس، فقد يظن

.غريه
ذهب مجهور العلماء إىل جواز الرواية باملعىن ملن حيسن ذلك، بشرط أن ":قال طاهر اجلزائري

)1(".دى معىن اللفظ الذي بلّغهيكون جازما بأنه أ

ا الرواية باملعىن فاخلالف فيها شهري واألكثر على وأم":ويف هذا املعىن قال احلافظ ابن حجر
)2(".وال شك أن األوىل إيراد احلديث بألفاظه دون تصرف فيه...اجلواز

:ة أصحاب هذا املذهبومن أدلّ
يق على الناس تتبع األلفاظ؛ ألنّ القرآن أخاف أن يض":ما جاء عن حيي بن سعيد القطان، قال

)3(."أعظم حرمة، وأوسع أن يقرأ على وجوه إذا كان املعىن واحداً

من أنباء ما أنّ اهللا تعاىل قد قص: ة ملن ذهب إىل هذا املذهبومن احلج":وقال الرامهرموزي
قلها من ألسنتهم إىل قد سبق قصصاً، كرر ذكر بعضها يف مواضع بألفاظ خمتلفة واملعىن واحد، ون

اللسان العريب، وهو خمالف هلا يف التقدمي والتأخري، واحلذف واإللغاء، والزيادة والنقصان، وغري 
)4(".ذلك

، وللسامع  بقوله، أن ينقل للعامل مبعىن خرب النيب ة على أنّفاق األمات":كذلك قال اخلطيب
الواجب على رسله وسفرائه إىل أهل اللغات املختلفة معىن خربه بغري لفظه، وغري اللغة العربية، وأنّ

من العجم وغريهم أن يرووا عنه ما مسعوه ومحلوه مما أخربهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، 

.2/685: توجيه النظر-)1(
.50نزهة النظر،ص -)2(
.316الكفاية، ص -)3(
)4(-530ث الفاصل، ص احملد.
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سيما إذا كان السفري يعرف اللغتني، فإنه ال جيوز أن يكلَ ما يرويه إىل ترمجان وهو يعرف اخلطاب 
وإذا . من الغلط وقصد التحريف على الترمجان، فيجب أن يرويه بنفسهه ال يأبذلك اللسان؛ ألن
القصد برواية خربه وأمره ويه إصابة معناه وامتثال موجبه، دون إيراد نفس ثبت ذلك صح أنّ

وعلى هذا الوجه لزم العجم وغريهم من سائر األمم دعوة الرسول إىل دينه، والعلم . لفظه وصورته
، وتغيري معىن ه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول اهللا أن: ذلكعلى ويدلّ. بأحكامه

خمربا باملعىن املقصود من اللفظ وصادقا ي احلديث على املعىن من ذلك، كاناللفظ، فإذا سلم راو
)  .")1على الرسول 

وقد اختلف أصحاب هذا املذهب يف بعض الشروط والتفاصيل، لذلك كثرت أقواهلم 
.هم يف هذا االوتعددت آراء

:)2(وميكن ترتيب تلك األقوال على النحو التايل
قول من فرق بني األلفاظ اليت ال جمال للتأويل فيها، وبني األلفاظ اليت للتأويل :القول األول

فيها جمال، فأجاز الرواية باملعىن يف األوىل دون الثانية، نقل ذلك أبو احلسن القطان عن بعض 
ب من هذا القول من فرق بني احملكم وغريه، كامل واملشترك، فأجاز ويقر. أصحاب الشافعي

.الرواية باملعىن يف األول دون الثاين
ة أنّوال شكه ال ميكن أن يكلّف به عامهذا الضابط يف التفريق يعترب شرطا نظريا؛ ألن

)3(.خلاصة خاصتهمالرواة، وال يتوفر هذا الشرط إالّ

قول من فرق بني األوامر والنواهي وبني غريها، فأجاز الرواية باملعىن يف األوىل :القول الثاين
.دون الثانية

قول من فرق بني من يستحضر لفظ احلديث وبني من ال يستحضر لفظه بل :القول الثالث
بأداء نسيه، وإنما بقي يف ذهنه معناه، فأجاز الرواية باملعىن للثاين دون األول، وذلك ألنه مأمور 

احلديث كما مسعه، وذلك إنما يكون بروايته باللفظ، فلما عجز عن ذلك بسب نسيانه مل يبق يف 

.304-303، صاملصدر السابق-)1(
.وما بعدها2/686توجيه النظر-)2(
.70الرواية باملعىن يف احلديث النبوي، ص -)3(
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§﴿:وسعه إال روايته باملعىن، فإذا أتى بلفظ يؤدي ذلك املعىن فقد أتى مبا يف وسعه، قال اهللا تعاىل
¨©ª«¬﴾.)1(

فأجاز الرواية باملعىن ملن يستحضر قول من فرق بينها إالّ أنه عكس احلكم، :القول الرابع
اللفظ، لتمكنه حينئذ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك األلفاظ يف املعىن، ومل جيزها ملن 
ال يستحضر اللفظ، لعدم متكنه من ذلك، ومل يكتف بوجود املعىن يف الذهن، الحتمال أن يكون 

، أو أنقص منه، ولذا منع العلماء من وضع العام يف ذلك املعىن أزيد مما يدلّ عليه اللفظ الذي نسيه
موضع اخلاص، واملطلق يف موضع املقيد، ومنع العكس، وذلك الشتراطهم أن يكون ما جاء به 

.الراوي مساويا لألصل
قول من أجاز الرواية باملعىن، بشرط أن يقتصر يف ذلك على اللفظ مبرادفه، مع :القول اخلامس

.حالهبقاء تركيب الكالم على
قول فرق بني من يورد احلديث على قصد االحتجاج أو الفتيا وبني من :القول السادس
.لألول دون الثاينفأجاز الرواية باملعىن، يورده لقصد الرواية
.ة دون غريهمقول من أجاز الرواية باملعىن للصحابة خاص:القول السابع
.للصحابة والتابعني فقط، ومنع من ذلك غريهمقول من أجاز الرواية باملعىن :القول الثامن
جتوز الرواية باملعىن إن كان موجب احلديث علما، فإن : وهو قول من قال:القول التاسع

مفتاح الصالة الطهور وحتليلها (:كان موجبة عمال مل جتز يف بعض كحديث أيب داود وغريه
.)التسليم

أشكل هذا القول على كثري من الباحثني، وقد ":علّق طاهر اجلزائري على هذا الرأي بقوله
وذلك ألنّ موجب احلديث إن كان علما، جيب االحتياط فيه؛ ألنّ الرواية باملعىن كثريا ما ال 
تكون وافية باملقصود، فكيف تسوغ الرواية باملعىن فيه مطلقا، مع أنّ كثريا من العلماء قد شددوا 

)2(".الدليل القطعيال يقبل فيه إالّ: وايف أمر العلم، ما مل يشددوا يف غريه، فقال

.286: البقرة، من اآليةسورة -)1(
.2/686توجيه النظر)  2(
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. تــمھید
التعرف أوال على معىن التعديل واملراد به قبل اخلوض يف تفاصيل هذا الفصل، من املهم

ثنيعند احملد.
.التسوية وتقومي الشيء وموازنته بغريه: فالتعديل يف اللغة
(1).هو وصف الراوي يف عدالته مبا يقتضي قبول روايته: ويف االصطالح

) التوثيق(مشل هوأها قد تستعمل هنا مبعىن روي، لكنيعين احلكم بعدالة ال)تعديل(وأصل كلمة 
.هما أساس قبول خرب الراوياحلكم بعدالة الراوي وضبطه معا ألن: أي

وعند التدقيق ال بدز بني التعديل والتوثيق؛ ذلك أنّأن منيه التعديل هو احلكم على الرجل بأن
م عدالته، لكن هذا ال يعين صف بصفة خترِى اهللا عنه، وال يتعدل، يقوم بالفرائض، وجيتنب ما 

.أنه ثقة يف ضبطه، فقد يكون ثقة، وقد ال يكون كذلك لعدم ضبطه
وعدم ثقتنا بضبط عدل ال يعين اامه والطعن يف دينه، ولكن األمر يرتبط مبدى قدرته على 

وهو ما يفسره صنيع األمام مالك مع مجاعة من الشيوخ العدول ،يؤخذ عنه أوالالضبط ومن متَّ
(2).أم مل يكونوا من أهل هذا الشأنإالّ؛نتهم على بيت مال كانوا آمن عليهالذين لو أئتم

من كلّإنّ:"لك، لذا وجدنا حيي بن معني يقولوالثقة قد يكون عدالً، وقد ال يكون كذ
ن رموا يف حني جنده يروي عن مجاعة مم."املخارقكرمي بن أيبعبد الروى عنه مالك فهو ثقة إالّ

خير كان ألنّ" :حلصني، رمي بالقدر قال فيه مالكباالبتداع دون أن يكونوا دعاة، أمثال دواد بن ا
مامن الس(3)."إليه من أن يكذب يف احلديثء أحب

:ذا الفصل املباحث التاليةوبناء على هذا املعىن نتناول يف ه

.385يط يف علوم ومصطلح احلديث ص الوس: انظر حممد أبو شهبة–(1)
.1/100الديباج : ابن فرحوننظرا- (2)

.2/310التمهيد : ابن عبد الربنظرا(3)-



759.التعديل عند ابن العريب: الفصل األول

.دالةـالعـــ: المبحث األول

.تعریف العدالة لغةً : المطلب األول
(1).رجل بين العدالة والعدل: العدل والعدالة مبعىن واحد، يقال

واحد وغريه بلفظ واحد ال يثىن وال مجع وال يؤنث فيقال رجل عدل، اليطلق على : والعدل
على معىن رجال ذوو عدل، ورجالن عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، ونسوة عدل، كله 

الذي هو عدل أو –ونسوة ذوات عدل، فإن رأيته مثىن أو جمموعا أو مؤنثا فعلى أنه أجري املصدر
جمرى الوصف، واملراد بالوصف اسم الفاعل، واسم املفعول، وليس الوصف املتبادر إىل –عدالة

ساء عدل أي عادالت رجال عدول أي عادلون، ون: الذهن وهو النعت، فيكون التقدير إذا قيل
(2).وامرأة عدلة أي عادلة

وهلذا اللفظ مدلوالت أخرى، ومعاين مشتقة من مادته، بعضها قريب منه وبعضها بعيد كما 
:يظهر فيما يأيت

(3).احلكمالذي ال مييل به اهلوى فيجور يف:وهوالعدل من أمساء اهللا -

-قالوا (ومها مبعىن املثل، ومنه حديث ابن  عباس ر ذكر العدل بالكسر والفتح يف احلديث تكر
والعدل العدل والعديل (4).أي أشركنا به وجعلنا له مثال) ما يغين عنا اإلسالم وقد عدلنا باهللا

.﴾أو عدلُ ذلك صياماً﴿:سواء أي النظري واملثيل وقيل هو املثل وليس بالنظري عينه ويف التنزيل
د يف معىن املثل قالوا املعىن واحد كان املثل من اجلنس أو العدل والعدل واح":قال الزجاج

بعض العرب غلطت وليس إذا أخطأ خمطئ وجب أن يقول أنّمن غري اجلنس قال ومل يقولوا أنّ
(5)."األعرايب عدل الشيء وعدله سواء أي مثلهالعرب غلط وقال إنّ

وهي قسمة : والتعادل التساوي وعدلته تعديال فاعتدل سويته فاستوى ومنه قسمة التعديل-

.9/83لسان العرب، : ابن منظور-(1)
.نفس املكان-(2)
.3/190النهاية يف غريب احلديث، : ابن األثريو). 3023(4/2318كتاب التفسريالصحيح ، : انظر مسلم-(3)
.1/154فتح الباري: انظر ابن حجر-(4)
.8/10تاج العروس، : الزبيدي-(5)
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الشيء باعتبار القيمة واملنفعة ال باعتبار املقدار فيجوز أن يكون اجلزء األقل يعادل اجلزء األعظم يف 
م معتدل إذا ويو. (2)وعدل القسام االنصباء بني الشركاء إذا سواها على القيم (1)منفعته وقيمته 

والعدل املساواة يف املكافأة.(3)ه وبرده وكذلك يف الشيء املأكولتساوى حاال حر.
فإن العدل هو ) O N M L K J()4(:املعىن بقوله تعاىل: قال الزبيدي

يف املكافأة إن خريا فخري وإن شرا فشر واإلحسان أن يقابل اخلري بأكثر منه والشر بأقل املساواة 
(5).منه

-ما أقمته فقد عدلته ومنه وكلّ)7(والعدل االستقامة(6)ه مستقيمالعدل ما قام يف النفوس أن
أي ،(8)ل السهملوين كما يعدم إذا ملت عداحلمد هللا الذي جعلين يف قو: قول عمر بن اخلطاب

9(.موين، وتعديل الشيء تقوميه، يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقامقو(

هما متقابالن كاملتضادين؛ أحدمها أصالن صحيحان لكن: العني والدال والالم":قال ابن فارس
املرضي املستوي : على اعوجاج، فاألول العدل من الناسعلى استواء واآلخر يدلّيدلّ

(10)"...أي انعرج: ا األصل اآلخر فيقال يف االعوجاج، عدل وانعدلوأم...الطريقة

أي (12))11()+ , - . /* (:اهللا تعاىلالعدل مبعىن اإلشراك، ومنه قول -

.397-2/396املصباح املنري، : الفيومي-(1)
.2/127ذيب اللغة، : األزهري-(2)
.2/127مقاييس اللغة، : ابن فارس-(3)
.90:النحل من اآليةسورة -(4)
.8/9تاج الروس : الزبيدي-(5)
.11/430لسان العرب، : ابن منظور-(6)
.11/434املصدر نفسه، -(7)
الزهد البن املبارك : وانظر قول عمر يف.1/411أساس البالغة : الزخمشريو، 11/433لسان العرب، : ابن منظور-(8)
.2/372، ويف سري أعالم النبالء 179ص
.5/1762الصحاح، : اجلوهري-(9)

.4/246معجم مقاييس اللغة -(10)
.1:األنعام، من اآلية سورة-(11)
.9/85لسان العرب، : ، ابن منظور1/102الكشاف، : الزخمشري-(12)
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تقول أشركوا به وجعلوا له مثال ومنهباهللاوعدلوا(1)يشركون والعادل املشرك الذي يعدل بربه 
(2).هم ال عدل لك أي ال مثل لكالعرب اللّ

فيقال عدل احلاكم يف احلكم يعدل ، يف العدل باحلكم- نقيض اجلور-لفظة العدل مبعىنوتأيت-
ولفظة العدل من (3).عادل من قوم عدول وعدل، واألخرية اسم للجمع كتجر وشربعدال وهو 

، 4)عدل عدال جار وظلم وعدل عدالة خالف اجلور: األضداد، فتأيت على عكس هذا املعىن فيقال
.(5)هو يقضي باحلق ويعدل، وهو حكم عادل، ذو معدلة يف حكمه:، يقال احلكم باحلق: والعدل

:،وقوله عز وجلl k j i((6)(:مبعىن الفداء ومنه قوله تعاىلويطلق العدل أيضا-

)M L K J I H GN((7)ّفداء ومنه قوله تعاىلأي وإن تفد كل:) Í Ì Ë

Î((8)(9).أي فداء ذلك

ز أبو هالل وقد مي(10).واملساواةل منها فدية وكل ذلك من املعادلةوال يقب:قال ابن فارس
الفداء ما جيعل بدل الشيء لينزل على حاله اليت كان عليها إنّ: بقولهالعسكري بني العدل والفداء 

(11).وسواء كان مثله أو أنقص منه، والعدل ما كان من الفداء مثال ملا يفدى

والعدل أن تعدل (12)عدل عن الشيء يعدل عدوال حاد عن طريق، وعدل الطريق مال-
عن الطريق، ويأيت العدل مبعىن العطف الشيء عن وجهه فتميله، وعدلته عن كذا، وعدلت أنا 

.2/38العني، : الفراهيدي-(1)
.1/411أساس البالغة، : الزخمشري-(2)
.11/430لسان العرب : ابن منظور-(3)
.2/242القاسم بن جعفر، األفعال السعدي علي بن -(4)
.2/125ذيب اللغة : ، األزهري8/9تاج  العروس : ، الزبيدي11/430املصدر السابق:روابن منظ-(5)
.123البقرة ، من اآلية -(6)
.70سورة األنعام ، من اآلية -(7)
.95سورة املائدة ، من اآلية -(8)
.3/167غريب احلديث، : ابن سالم-(9)

.4/247مقاييس اللغة، : فارسابن -(10)
.353الفروق اللغوية، ص :العسكريأبو هالل،-(11)
.11/433لسان العرب، : ابن منظور-(12)



762.التعديل عند ابن العريب: الفصل األول

(1).يقال عدلت الدابة إىل كذا أي عطفتها فانعدلت، والطريق يعدل إىل مكان كذا

وقال الليثي، العدل أن تعدل الشيء عن وجهه تقول عدلت فالنا عن طريقه، ":قال األزهري
(2)".فإذا أراد االعوجاج نفسه قال هو ينعدل أي يعوج

من حيث مراعاة –كما سيأيت–غويني مع جممل تعريفات احملدثنيتعريفات اللّوتلتقي جممل 
ها أمور ة مطلوبة يف تعديل امليزان واملكيال ألناالستواء يف الطريقة واالستقامة، ولئن كانت الدقّ

قة شترط فيها تلك الداحلكم بعدالة الشخص ال يفإنّ،حسية ملموسة ميكن ضبطها والتحكم فيها
وصف العدل ولو احلاكم يستحقها أمور معنوية، وألنّألن،بلوغ النهاية يف االستقامةمن حيث 

(3).جار يف بعض األوقات خطأ، والواقع يثبت ذلك ويصدقه

.تعریف العـدالة اصطالحاً : المطلب الثاني
رواية تناول العلماء حتديد مفهوم العدالة وحاولوا رسم صورة هلا بعد أن اتفقوا على أنّ

.اخلالف حاصل يف حتديد ماهية العدالةمن أهل العدالة ولكناحلديث وأداء الشهادة ال يقبالن إالّ
ها وقد ومن أصعب األشياء الوقوف على رسم العدالة فضال عن حد":قال طاهر اجلزائري

)4(. "خاض العلماء يف ذلك كثرياً

ومنهم من جعل هلا شروطا ) اب الكبائراجتن(هيومنهم من قال ) ملكة(ها فمنهم من قال أن
؟.ومنهم من أطلقها، ويف خضم ذلك نتساءل ما املقصود مبصطلح العدالة عند احملدثني

)5(."مالزمة التقوى واملروءةالعدل من له ملكة حتمله على ":يعرفها احلافظ ابن حجر بقوله

وهي تنشأ عن معرفة اهللا سبحانه ها قوة باطنة،فالعدالة كما يشري إليها احلافظ ملكة، مبعىن أن
.ومراقبته، وينتج عنها مالزمة تقواه من جهة، وترك ما خيل باملروءة من ناحية أخرى

د االبتعاد معاين اخلري والرب، كما تتناول جمرمفهوم التقوى واسع وشاسع، تشمل كلّوألنّ

.2/40املصدر نفسه، -(1)
.4/2247مقياس اللغة، : ، ابن فارس2/126ذيب اللغة، : األزهري-(2)
.1/64يل ابن عبد الرب يف اجلرح والتعداحلافظ منهج :عبد النيبحممد –(3)
.1/94توجيه النظر إىل أصول األثر: طاهر اجلزائري-(4)
.1/24: نظر فتح املغيثاتلميذه السخاوي يف هذا التعريف، وتبعه ،18نزهة النظر ص–(5)
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واملراد بالتقوى اجتناب ":ب على تعريفه السابق بقولهابن حجر عقَّعن الشرك واحملرمات، فإنّ
د عنده اإلطار الذي يشمل وبناء على ذلك حتد.)1("األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة

.مفهوم التقوى
وليس املقصود يف هذا اجلانب التركيز على اإلميان واجتناب الكبار فقط، بل أيضا من 

العدالة إنّ: ألثري اجلزري حيث يقولالسيئات اإلصرار على بعض الصغار، وهو ما عناه اإلمام ابن ا
عبارة عن استقامة السرية والدين ويرجع حاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة 

وال تشترط العصمة من مجيع املعاصي، وال .لثقة للنفوس بصدقةالتقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ا
على ما يدلّشهادة والرواية، وباجلملة فكلّبه اليكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد

ميل يف دينه إىل حد يستجيز على اهللا الكذب لألغراض الدنيوية، كيف وقد شرط يف العدالة 
التوقي عن بعض املباحات القادحة يف املروءة، حنو األكل والشرب يف السوق، والبول يف الشوارع 

(2).وحنو ذلك

، يقول العدل هو من ال خيطئ أو يعصي اهللا ثني أنّيفهم من كالم هؤالء احملدوينبغي أالّ
حيي بن ال نعلم أحدا أعطي طاعة اهللا تعاىل حىت مل خيلطها مبعصية؛ إالّ":اإلمام الشافعي مبينا ذلك
كان األغلب الطاعة فهو املعدل، وإذافلم خيلط بطاعة، فإذا كانزكريا، وال عصى اهللا 

(3)".لب املعصية فهو ارحاألغ

وما أشار إليه اجلاحظ ابن حجر من أمر البدعة؛ فاملقصود به ما كان من البدع املكفرة أو ما 
جند أكابر ننا حني نعود إىل كتب السن فإنناكان صاحبها داعيا إليها ولومل تكن مكفرة، بدليل أ

البخاري ومسلم عن إبراهيم بن احملدثني قد قبلوا رواية مجاعة ممن رمي بالبدع؛ فقد روى 
مي بالشيع، وهو ممن ر(1)رير بن عبد احلميدجمي باإلرجاء، ورويا أيضا عن وهو ممن ر(4)طهمان

.ثني، واشتهر هذا التعريف عند عامة احملدنفس املكان–(1)
.75-1/74جامع االصول -(2)
.305ومناقبه آداب الشافعي : امتحابن أيب -(3)
اجلرح : نظرا) هـ168ت(ي باإلرجاء ويقال أنه رجع عنه ، رمهو أبو سعيد ابراهيم بن طهمان اخلرساين-(4)

).189(1/90، وتقريب التهذيب1/112، وذيب التهذيب)116(1/158، وميزان اإلعتدال2/107والتعديل
حدث من حفظه، ، نزيل الري وقاضيها، ثقة قيل إنه كان يهم يف آخر عمره إذا عبد احلميد الضيب الكويفرير بن جهو -(1)
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مي ، وهو ممن ر(2)مي بالقدر، وعمران بن حطانوهو ممن ر(1)وهشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي
.برأي اخلوارج

فاجتناا أمر نسيب يتفاوت من شخص لآلخر وبالنسبة للمروءة كما وردت يف التعريف،
التخلق بأخالق مثله : هاأمجع ما ذكر يف املروءة بأنومن زمان لآلخر ومن مكان آلخر، ولعلّ

(3).سكنا وملبسا واالبتعاد عما ال يليق كاحلجامة والدباغة

األسوياء من صف به التزام املروءة نوع من أنواع السلوك االجتماعي، يتوميكن القول بأنّ
.  اوي مع مالزمته التقوى حىت تقبل روايتهق به الرالناس، وهو ينبغي أن يتخلّ

وال ريب وليدة م املروءة ببعض الظواهر االجتماعية اليت تعدثون والفقهاء ملا خيرِل احملدوقد مثَّ
ا، كاألكل يف الطريق والسري مكشوف الرأس مما ال يعد خمعصور الحقةال باألدب يفجمتمعا .

ثون ة وواقعية، وقد شعر احملدربط املروءة بالعرف والبيئة جيعل مفهوم العدالة أكثر دقَّلذلك فإنّ
.والفقهاء بضرورة ذلك

ق مبجرد الشارع املروءة يرجع يف معرفتها إىل العرف، فال تتعلَّ:"يقول اإلمام السخاوي
هي ختتلف باختالف األشخاص والبلدان، فكم من ما تضبط بل األمور العرفية قلَّوأنت تعلم أنّ

(4)".باشرها غريهم لعد خرما للمروءةبلد جرت عادة أهله مبباشرة أمور لو

إالّ؛ط املروءة يف عدالة الراوياثني اشتروقد اشتهر عند مجهور احملدنقل عن اخلطيب ه أن
يقول . ، واملشهور خالف ذلك"عيالشافأحد إالّاملروءة مل يشترطهاإنّ:"ه قالالبغدادي أن

،وميزان )916(1/139،وتقريب التهذيب)116(2/65ذيب التهذيب: نظرا،)هـ188ت(رمي بالتشيع،
).246(1/122، طبقات احلفاظ2/505، واجلرح والتعديل)1468(2/119اإلعتدال

احلافظ احلجة اإلمام الصادق، –بفتح الدال وسكون السني مث فتح التاء –هو أبو بكر هشام بن عبد اهللا بصري الدستوائي-(1)
).177(1/90ظطبقات احلفا) 51(7/149سري أعالم النبالءنظرا، )هـ154ت(ي بالقدر ثقة رم

كان من من أعيان العلماءتابعي صدوق،–بكسر احلاء وتشديد الطاء –، وحطان هو عمران بن حطان السدوسي-(2)
ميزان )869(4/214و سري النبالء)1643(6/296اجلرح والتعديلنظرا، )هـ84ت (، ويقال إنه رجع عنه اخلوارج
.)5152(1/429والتقريب)223(8/113: التهذيبذيب ). 6283(5/285اإلعتدال

.53شرح الشرح ص :مال علي القاري-(3)
.2/160فتح املغيث -(4)
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الشافعي املروءة مل يشترطها أحد إالّال يتعرض على ما سبق بقول اخلطيب إنّ: فائدة:"(1)البلقيين
، وهذا يقتضي (2)ألنا نقول سيأيت عن شعبة أنه ترك حديث شخص ألنه رآه يركض على برذون

(3)".هب شعبة التشديد باعتبار املروءةمذأنّ

ثني وإن كان بعضهم يشترط زيادة اتفاق عند مجهور احملدمفهوم العدالة حملّهذا القدر من
.على ذلك اإلسالم والبلوغ والعقل

يله أن يكون مسلماً بالغاً عاقالً ساملاً من أسباب الفسق وخوارم صوتف:"قال ابن الصالح 
(4)".املروءة 

ر من االقتصار على اجتناب هذه الشروط الثالثة ال تعارض ما ذكره ابن حجنالحظ أنّ
املخاطب بالرواية وأدائها هم ها شروط التكليف ومعلوم أنّالفسق وخوارم املروءة، وذلك ألن

املسلمون، فال ينتظر اجتناب الكبائر من كافر وال صغري وال جمنون، فإعراض ابن حجر عنها آت 
نونروايمن ناحية معرفة اشترط ذلك ضرورة، فلقد ورد اإلمجاع برديقول .ة الكافر وا

(5)."يقبل كافر وجمنون مطبق باإلمجاعفال:"معلقا على ذلك-السيوطي

ثني يرون العدالة صفة يف الراوي تقوم على مجهور احملدوبناء على ما سبق ميكن القول بأنّ
ل دون على صالحيته الدينية وذلك حبسن اعتقاده وورعه وتقواه، وهذه الناحية حتو:األولأمرين، 

.وقوعه يف الكذب أو االستهتار يف أداء الرواية
منسجما ،زنا يف تصرفاتهوذلك بأن يكون مت،على سلوكه االجتماعي املرضي: واألمر الثاين

.مع العرف
:وهناك أقواال أخرى وردت أيضا عن أهل العلم يف تعريف العدالة ميكن سردها كالتايل

الشافعي، فقيه زمانه، تتلمذ عليه احلافظ هو اإلمام الفقيه احلافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن نصري البلقيين-(1)
: انظر). حماسن االصطالح يف تضمني كتاب ابن الصالح(، له كتاب )هـ805(وتويف سنة ) هـ724(ولد سنة ابن حجر، 

.542صطبقات احلفاظ: السيوطي، و1/329: حسن احملاضرة
.هو نوع من اخليل اليت تعرف باجللد والقوة: الربذون-(2)
.288حماسن االصطالح ص -(3)
.104علوم احلديث ص : ابن الصالح-(4)
.1/300تدريب الراوي -(5)
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أناساً إنّ:"ود قال مسعت عمر بن اخلطاب يقولمسعمن ذلك ما روى عبد اهللا بن عتبة بن
آخذكم اآلن مبا ظهر الوحي قد انقطع وإمناوأنّ،كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا 

شيء، واهللا حياسبه يف من أعمالكم، فمن أظهر لنا خرياً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته
(1)."سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة

ويف رواية من مل يظهر منه " فيه ريبةالعدل يف املسلمني من مل يظن:"براهيم النخعي قالإوعن 
يشهد : مخس خصالمن كان فيه :"ه سئل عن العدل فقالاملبارك أنوعن عبد اهللا بن. (2)"ريبة 

، وال يكذب، وال يكون يف عقله (*) وال يشرب هذا الشراب، وال يكون يف دينه خربة،اجلماعة
.(3)شيء

العدالة يف اإلنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة اهللا، ألنا مىت مل جنعل :"وقال ابن حبان
نيا عدل، إذ الناس ال ختلو من مل يوجد منه معصية حبال، أدانا ذلك إىل أن ليس يف الدالعدل إالّ

أحواهلم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة اهللا، والذي خيالف 
(4)."العدل، من كان أكثر أحواله معصية اهللا 

ب أداء الفرائض، ولزوم األوامر، وتوقي النواهي، وجتن:"والعدالة عند اخلطيب البغدادي
الفواحش املسقطة، وحترما يثلم سان عوالواجب يف األفعال، واملعامالت، والتوقي يف اللّي احلق

ى فاعلها فاسقاً وليس يكفيه يف ذلك اجتناب كبائر الذنوب الذي يسم:"وقال". الدين واملروءة
ه ال يعلم أنه كبري، بل جيوز أن يكون حىت يكون مع ذلك متوقياً ملا يقول كثري من الناس، أن

، وسرقة باذجنانة، وغش املسلمني، ةيقطع أنه كبري، وحنو التطفيف حببكذب الذي ال صغرياً، حنو ال
(5)."طع عندهم على أنه كبري من الذنوبمبا ال يق

عدالة الراوي إنّ:"ارب تعريف اخلطيب فقال ما معناهمبا يق) العدالة(وعرف اإلمام الصنعاين 

.78الكفاية ص -(1)
.نفس املكان-(2)
أي الثقبة وزناً ومعىن: يضم اخلاء املعجمة وسنكون الراء املهملة: اخلربة.

.79الكفاية ص -(3)
.1/151اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان -(4)
.81-80صالكفاية-(5)
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وقال ". سق كله وسالمته من خوارم املروءةهو استقامته التامة يف شؤون الدين، وسالمته من الف
فقول املزكي فالن عدل أي أنه آت ...د وغلب خريه على شرهمن قارب وسدهو:"أيضا
(1)."تارك للمقبحات حمافظ على املروءةجبات ابالو

السالمة من الفسق بارتكاب كبرية من الكبائر (:العدالة هيوبعد هذا التفصيل ميكن القول أنّ
على صغرية أو على مباح خيل باملروءة، وهي كمال النفس بالترفع عن الدنايا وما يشني أو إصرار 

).عند الناس ويوجب ذمهم واحتقارهم يف العرف
حلظة وحنو ذلك من وحماسبة النفس يف كلّ،الشبهةها ليست اخلروج من كلّولكن

مجيع املعاصي، فقد قال لت املصاحل واألحكام لعدم وجود من سلم منلتعطَّالتشديدات، وإالّ
مذنب عدالً مل جند كان كلّن ال ذنب له مل جند عدالً، ولولو كان العدل م:"اإلمام الشافعي
(2)."ائر وكانت حماسنه أكثر من مساوئهالعدل من اجتنب الكبجمروحاً، ولكن

.285، 118-2/118توضيح األفكار -(1)
.143، 142ص املصدر السابق-(2)



768.التعديل عند ابن العريب: الفصل األول

.عـدالة الصحابة: المـطلب الرابع
ى اية البحث عن مدلول الصحايب وحتديد املسمالكالم عن عدالة الصحابة يفرض علينا بدإنّ

مقامهم خمصوصن ال يدخل يف هذا اإلطار، فال ريب أنّبه، وذلك قصد التمييز بينه وبني غريه مم.
.ايبتعريف الصح.1

:لغة-أ
–صحبته، أصحبه، صحبة، فأنا صاحب، والصحابة : الصحايب لغة، مشتق من الصحبة يقال

ا الصحبة والصحب، أصاحيب، وأم: ومجع األصحاب. األصل مصدراألصحاب، وهو يف–بالفتح
. -بالكسر–وصحابة- بالفتح–جائع جياع وصحابة: مثل-بالكسر–صحاب:مجعه.مسان للجمعاف

(1).شاهد، وأشهاد، وناصر وأنصار: صاحب، وأصحاب، كما يقال: ويقال

:صطالحاا-ب
، مؤمنا به، ومات الصحايب يطلق على من رأى الرسول يذهب أغلب العلماء إىل أنّ

.على اإلسالم 
وذا الرأي يأخذ ابن العريب أيضاً، فالرؤية عنده كافية إلثبات الصحبة، سواء كانت بصرية 

أو قلبية، فتشمل من ولدوا على عهده عليه السالم، وحنهم يعتربون من الصحابة، كما كهم فإن
ه لقيه وجالسه، وهذا  باعتبار أنّبعينه كعمرو بن أم مكتوم األعمى لكنتشمل من مل ير النيب

.الرؤية البصريةحملّالرؤية القلبية حتلّ
زياداً من الصحابة والذي ندريه حقاً، ونقطع عليه علماً، أنّ:"ويف ذلك، يقول ابن العريب

)2(."لد والرؤية، ال بالتفقه واملعرفةباملو

دها باإلميان، لذلك ال عربة عنده مبن ر العلماء يشترط يف هذه الرؤية ويقيوابن العريب كسائ
ويعترب تابعياً حكماً ال صحابيابعد وفاته عليه السالم، فهذا ال يعده مل يسلم إالّلكنرأى النيب 
)3(."وعلى الرؤية مع اإلميان املعمول":هذا يقول ابن العريبيف حقيقة، و

عد ثني به األصح املعروف عند احملدذهب إليه ابن العريب هو الذي قال فيه ابن احلجر أنوما

.1/332تاج العروس :انظر الزبيدي-(1)
.462-2/461العواصم من القواصم : ابن العريب-(2)
.13/123العارضة : ابن العريب-(3)



769.التعديل عند ابن العريب: الفصل األول

الصحايب من لقي النيب أنّ: ما وقفت عليه من ذلكوأصح:"، بقولهؤكداأن ذكر مضمونه م

أو قصرت، ومن روى لسته لهمؤمناً به، ومات على اإلسالم، فيدخل فيمن لقيه، ومن طالت جما
جيالسه، ومن مل يره لعارض عنه أو مل يرو عنه، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ولو مل 

، أو رآه من  املسلمني، من صحب النيب :"وهو أيضا ما ذهب إليه البخاري بقوله)1(."ىكالعم
(2)."هو من أصحابهف

.تح عبد اهللا التركي.1/16اإلصابة يف متييز الصحابة : ابن حجر-(1)
.3/1335، كتاب الصحابة، باب فضل أصحاب النيبصحيحال:البخاري-(2)
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.الضبــط: المبـحث الثاني

.توطئــة
هو الركن الثاين من أركان قبول اخلرب، ويأيت بعد العدالة ويشترك معها ليكون ،الضبط

.ااحلديث صحيح
الشيخ طاهر ،كما يقول أن يكون إشراكهما وثيقا حبيث ال يستغين أحدمها عن اآلخروالبد
أو ،ن ينتفيا يف الراويالعدالة والضبط إما أواعلم أنّ:"ين الطويف قولهعن جنم الدنقالاجلزائري

قبل حديثة أصال، وإن اجتمعا فيه فإن انتفيا فيه مل ي،أو الضبط وحده،يوجد فيه العدالة وحدها
دت فيه العدالةُجِقبل وهو الصحيح املعترب، وإن وبِقُدون الضبطف فيهوقِّل حديثه لعدالته، وت -

،جد به الضبط دون العدالةالضبط، وإن ور ما فات من صفة بفصل جبمنعلى شاهد-لعدم ضبطه
(1)".يف الروايةكرب العدالة هي الركن األألنّ،هقبل حديثُمل ي

.غةللافيالضبط: المطلب األول
ضبطه ضبطا من باب ضرب إذا حفظه حفظا بليغاً، وضبط من باب تعب إذا عمل بكلتا يديه 

:وتدور مادة ضبط حول عدة معان هي،(2)
واحلزم ضبط اإلنسان أمره وأخذه فيه بالثقة، ،ضبطهإذا حزم يف أمره حزما :زماحلـ 

: ضبط الرجل أمره واحلذر من فوائته، من قوهلم حزمت الشيء حزما أي شددته، واحلزم: واحلزم
(3).اإلتقان والضبط

وضبط ،(5)شديد، ورجل ضابط قوي(4)على عمله قويمبعىنيقال رجل ضابط: وةالقـ 

.1/100توجيه النظر، :اجلزائريطاهر (1)
.7/340لسان العرب :، ابن منظور3/1139الصحاح :، واجلوهري2/357املصباح املنري :الفيومي(2)
التعاريف، : املناوي. 3/1139الصحاح، : اجلوهريو. 7/340سان العرب، ل: ابن منظورو. 1/233األفعال، : السعدي(3)
1/337.

.7/341لسان العرب، : ابن منظور(4)
.1/872القاموس احمليط، : الفريوز آبادي(5)
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وتضبطت الضأن نالت شيئاً من الكال، ومعىن تضبطت ،(1)ضبطا لزمه وقهره وقوي عليه الشيء 
وتضبط الرجل أخذه على حبس (3)رجل ضابط، شديد البطش والقوة واجلسم، و(2)قويت ومسنت

(4).وقهر

وضبط الشيء لزمه لزوما (5)لزوم الشيء ال يفارقه يف كل شيء: الضبط: رإحكام األمـ 
ضبط البالد وغريها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص، والكتاب وحنوه أصلح خلله :لويقا(6)شديدا

ض إليه وال يضبط و، وفالن ال يضبط عمله ال يقوم مبا فُ(7)أو صححه وشكله واملتهم قبض عليه
(8).قراءته ال حيسنها

لشيء ضبط اوالفرق بني الضبط واحلفظ أنّ. (9)ضبطه ضبطا، حفظه حفظا بليغا:ظاحلفـ 
ه ال خياف اإلفالت ويستعار وهلذا ال يستعمل يف اهللا تعاىل ألن،شدة احلفظ له لئال يفلت منه شيء

وحفظ الشيء صانه (10)،فالن يضبط احلساب إذا كان حيفظه فيه من الغلط: يف احلساب فيقال
حافظ ه والعلم والكالم ضبطه ووعاه فهوحفظ املال وحفظ العهد مل خين: ويقال.وحرسه
(12).د العلم بالكتاب ضبطه وكذلك قيد الكتاب بالشكل شكلهوقي(11)وحفيظ

.الضبط اصطالحا: المطلب الثاني
ث من حفظه، ضابطا ن حدإأن يكون متيقظا غري مغفل، حافظا ":عرفه ابن الصالح بقوله

ث من كتابهلكتابه إن حد .مبا حييل أن يكون عاملا ذلك فيه مع طرث باملعىن اشتوإن كان حيد

.2/274علي بن قاسم بن جعفر، األفعال، : السعدي(1)
.341- 7/340لسان العرب، : ابن منظور-(2)
.11/339ذيب اللغة، : األزهري-(3)
.7/340، املصدر السابق: ابن منظور-(4)
.11/339ذيب اللغة، : ، األزهري7/23العني، : الفراهيدي-(5)
.1/371أساس البالغة، : الزخمشري-(6)
.1/533املعجم الوسيط، -(7)
.1/371، املصدر السابق: الزخمشري-(8)
.2/357املصباح املنري، : الفيومي-(9)

.326اللغوية، أبو هالل، الفروق : العسكري-(10)
.1/185املعجم الوسيط، -(11)
.3/373لسان العرب، : ابن منظور-(12)
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(1)."املعاين

عليه، واملراد منه أن يكون الراوي ثابتا غوي ومبينوهذا املعىن االصطالحي قريب من املعىن اللّ
. حمل إىل األداءالتمنعلى حفظه صائنا له، 

أن يكون الراوي حبيث ال يقع له - يف شروط الراوي-":ره الرازي باحلفظ فقالوقد فس
أن يكون ضابطا واآلخر أن ال يكون : أحدمهاعي حصول أمرين الكذب واخلطأ وذلك يستد

ة الضبط مل تؤمن الزيادة ه إذا عرف بقلّا ضبطه فألنأم. سهوه أكثر من ذكره وال مساويا له
:والنقصان يف حديثه مث هذا على قسمني

ومثل هذا اإلنسان ال يقبل .ا غري قادر على احلفظ أصالالطبع جدأن يكون خمتلّ:األول
ةخربه البت.

وهذا اإلنسان يقبل منه ما عرف .أن يقدر على ضبط قصار األحاديث دون طواهلا: والثاين
؛ا إذا كان السهو غالبا عليه مل يقبل حديثهأم.دون ماال يكون قادراً عليه،كونه قادرا على ضبطه

ألنح أنه سها يف حديثهه يترج،ستوى الذكر والسهو مل يا إذا اوأم(2)."ح أنه ما سهاترج

طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف احلفظ بعد : وقد جعل ابن األثري اجلزري له طرفان
، كما لو مسع صياحا ال معىن له، وإذا معتربامل يكن شيئامسع ومل يعلمالعلم عند التكلم، حىت إذا

بعد العلم والسماع ومساعهيف حفظهضابطا، وإذا شكمل يفهم اللفظ مبعناه على احلقيقة مل يكن 
(3).بطامل يكن ض

أمة عن األخذ باجلزم، ومتامه يف هو عبار":حها السرخسي فقالا كيفية الضبط فقد وض
مث يثبت على ه،حيفظ ذلك جبهدماع، مث يفهم املعىن الذي أريد به، مثّالسخبار أن يسمع حقاأل

ماع ال يتصور بدون السألنّ؛قه بتكراره إىل أن يؤدى إىل غريهذلك مبحافظة حدوده ومراعاة حقو
بل يكون ذلك مساع مطلقاماع إذا مل يفهم معىن الكالم مل يكن ذلك مساعا الفهم، وبعد الس

وال ،ء كما حتملحمل، وذلك يلزمه األداصوت ال مساع كالم هو خرب، وبعد فهم املعىن يتم الت
معىن اء إمنا يكون مقبوال منه باعتبارمث األد.يتأتى ذلك إال حبفظه والثبات على ذلك إىل أن يؤدى

.105-104صمقدمة ابن الصالح،: ابن الصالح-(1)
.414-4/413احملصول، : الرازي-(2)
.1/35جامع األصول، : اجلزريابن األثري-(3)
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(1)".صدق فيه، وذلك ال يتأتى إال ذاال

فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، ) ظاهر وباطن: (وقسم ابن األثري اجلزري الضبط قسمني
ومطلق الضبط الذي : مث قال. علق احلكم الشرعي به وهو الفقهضبط معناه من حيث ت: والباطن

(2).عند األكثرظاهراهو شرط الراوي، هو ضبط

ل، حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه من ظا غري مغفَّفالضابط هو الذي يكون متيقِّ
وال (3)روى به ث، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عاملا مبا حييل املعىن إن التبديل والتغيري إن حد ،

. ض للسهو والنسيانإنسان معركلَّيعين أن ال يسهو الراوي مطلقا ألنّ
جل احلفظ فهو حافظ ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الر: قال الثوري

(4).وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك

تعترب رواياته بروايات الثقات املعروفني أن : ويكون الراوي ضابطا مبقياس قرره العلماء هو
بالضبط واإلتقان، ولو وجدت رواياته موافقة هلا يف األغلب واملخالفة نادرة، عرفنا حنيئذ كونه 

وهذه املقارنة تكون من (5)ضابطا، وإن وجدناه كثري املخالفة هلم عرفنا اختالل ضبطه ومل حيتج به
.عددة يظهر الصحيح من املعلولفبمقارنة الطرق املت،جهة املنت والسند

ال ينبغي لطالب احلديث أن يقتصر على مساع احلديث : والضبط فهم احلديث قال العراقي
صل يف عداد وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غري أن يظفر بطائل وبغري أن حي

(6)".أهل احلديث

.أنـواع الضبـط: المطلب الرابع

.1/348أصول السرخسي، : السرخسي-(1)
.1/35صول، جامع األ: اجلزريابن األثري-(2)
.1/301تدريب الراوي : السيوطي-(3)
.144الكفاية يف علم الرواية ص : اخلطيب البغدادي-(4)
.138صييد واإليضاح،التق: العراقي: وانظر، 106مقدمة ابن الصالح، : ابن الصالح-(5)
.253التقيد واإليضاح يف شرح مقدمة ابن الصالح ص : العراقي-(6)
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.الضبط إىل قسمني ضبط صدر وضبط كتابقسم علماء احلديث
(1).ن من استحضاره مىت شاءت ما مسعه الراوي حبيث يتمكّوهو أن يثب:ضبط الصدر.1

فكانوا حيفظون ،وقد اشتهر هذا النوع يف فترة منع كتابة احلديث عند من قالوا باملنع
ن حيفظون وفكان الصحابة والتابع،وكان ضبطهم يومئذ جودة احلفظ،األحاديث عن ظهر قلب
وهذا يستدعي أن  ،أو من بعضهم البعض مث يستحضرونه عند األداءاحلديث من رسول اهللا 

.أو متساهل عند التحمل واألداء،لظا غري مغفَّيكون الراوي متيقِّ
د البعض فمنع الرواية من الكتاب، قال مالك بن أنسوقد تشد:»ث من الكتب والفمن حيد

ال «:وقال سليمان بن موسى. (2)»أخاف أن يزاد يف كتبه يف الليل: حيفظ حديثه ال يؤخذ عنه
كان ابن سريين «:ه قالونقل صاحب الكفاية عن الشافعي أن. (3)»تأخذوا العلم من الصحفيني

،عمن عرف وحفظيقبلوا احلديث إالّوإبراهيم النخعي وغري واحد من التابعني يذهبون إىل أن ال
ونقل القاضي عياض عن خلف .(4)»وما رأيت أحدا من أهل العلم باحلديث خيالف هذا املذهب

فقلت : فكنت استفهم جليسي–ن سفيان عشرة آالف حديث أو حنوهاكتبت ع: بن متيم، قال
حنوها، فقال يل ال ي كتبت عن سفيان الثوري عشرة آالف حديث أو يا أبا الصلت إن: لزائدة

وقال عبد الرمحن بن مهدي. (5)ما حتفظ بقلبك وتسمع بأذنك، قال فألقيتهاث إالّحتد :م على حير
ين حىت يتقنه وحيفظه كاآلية يف القرآن وكاسم الرجل الرجل أن يروي حديثا يف أمر الد

(6).سلم لهأذلك واملستحب له أن يورد األحاديث بألفاظها ألنّ

مع ذلك الراوي ال حيفظ منت احلديث فقط، بل جيب عليه ألمر يف غاية الصعوبة ألنّوذلك ا
ها أثبت ويسهل مراجعتها ثون إىل كتابة احلديث ألنلذلك جلأ احملد؛أن حيفظ سند احلديث وطرقه

.عند احلاجة إليها

.19نزهة النظر ص -(1)
.2/93، وتدريب الراوي1/288التعديل والتجريح: انظر الباجي-(2)
.162صالكفاية يف علم الرواية : اخلطيب البغدادي-(3)
.132املصدر نفسه ص -(4)
.137-136اإلملاع ص : القاضي عياض-(5)
.167الكفاية يف علم الرواية ص : اخلطيب البغدادي-(6)
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أصل كتابه يلزم الراوي إذا خالفه فيما رواه راو غريه أن يرجع إىل":قال اخلطيب البغدادي
الكتاب ال ألنّ،ة على من خيالفهه تقوم احلجبفإذا كان لديه كتاب ف(1).فيطالعه ويستثبت منه 

.يطرأ عليه الوهم وإمنا الوهم يطرأ على احلفظ يف الصدور
بني ذلك حال ث ما رواه له من حفظه أن ياحملدينبغي للطالب إذا دون عن: وقال أيضا

(2).الوهم يسرع كثريا إىل الراوية عن احلفظمن وهم إن كان حصل فيه فإنّتربأ عهدته يته، لتأد

كما أن درجات ،وقد يطرأ على احملدث النسيان فينكر رواية قد رواها أو ينسى أنه رواها
إذا روى ":قال اخلطيب البغدادي. لذا يؤخذ برواية األثبت حفظا،احلفظ ختتلف من شخص آلخر

لزمه الرجوع إىل ،ليس له به كتاب فخالفه من هو أثبت أو أحفظ منهث من حفظه ما احملد
(3)".قوله

فقد،ث ال يلزم كونه حافظا فهذا ال مينع من حفظ حديث رسول اهللا احملدفإذا عرفنا أنّ
اظ كثريون ذكرهم أصحاب الرجال يف كتبهم وأشادوا م بل اعتربوا هذه الصفة من اشتهر حفّ

تذكرة «للسيوطي و»طبقات احلفاظ«ألفوا كتبا اختصت بترمجة احلفاظ كـألفاظ التعديل، و
قال عبد اهللا بن أمحد بن «:للذهيب وغريها، ذكر الذهيب يف ترمجة أمحد بن حنبل قال»احلفاظ
كتبت حيي بن معني وقال. (4)»كان أبوك حيفظ ألف ألف حديث: مسعت أبا زرعة يقول: حنبل
.(5)ألف ألف حديثبيدي

ون من هم كانوا يذممسألة احلفظ كانت شائعة يف ذلك العصر حىت أنهذا يتبني أنّومن 
ضبط الصدر ينتهي ألنّ؛ضبط الكتاب أكثر فائدة من ضبط الصدرأنّإالّ؛يعتمد على كتاب

ما بقي الكتاب، ا ضبط الكتاب فباقٍمبجرد موت احلافظ أو اختالطه أو كربه وما شابه ذلك، أم
ثنيوما وصل إىل عصرنا هذا من احلديث ما وصل لو ال ما ضبط يف كتب احملد.

:ضبـط الكتـاب.2

.2/38اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع : اخلطيب البغدادي-(1)
.2/41املصدر نفسه -(2)
.2/42اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: اخلطيب البغدادي-(3)
.2/431تذكرة احلفاظ : الذهيب-(4)
.207الرحلة يف طلب احلديث ص : اخلطيب البغدادي: انظر-(5)
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وال يدفعه إىل من ال (1)حه إىل أن يؤديوهو صيانة الراوي لكتابه لديه منذ مسع فيه وصح ،
يصونه أو ميكن أن يغيل، فيكون عرضة للعبثر فيه أو يبد .يتساهل فيدفع كتابه ثنيفبعض احملد

قني فتجد بعضهم يكتب فيه أحاديث مل يسمعها هو يف احلقيقة من إىل بعض الطلبة غري املوثَّ
شيخة، فيبدأ حيدذه األحاديث وكأن ثه مسعها، كما حدخذ وراقاً ث لسفيان بن وكيع فقد أت

ليست من حديثه، غري ثقة ينسخ له فأصبح يدخل على سفيان بن وكيع بعض األحاديث اليت
: ه دخل حديثك املنكرات بسبب وراقك، فقالإن: فجاءه أبو زرعة وأبو حامت فنصحاه، وقاال له

بعد هذا الوراق، ز صحيح حديثك من سقيمه، لكن بشرط أن تحنن نكفيك ومني: ماذا أصنع، قاال
احهما، فوجداه بعد ذلك مصراً على ل نصبِا أنه قَفظنفتكلما فيه وتكلم فيه بقية خاذ الوراق، ت

(2).الرواة، فسقط حديثه هلذا السبب

رة صحيحة بني ث من أجل نقل احلديث بصووضبط الكتاب من األمور الواجبة على احملد
. نقله إىل الناسمتَّالشيخ وتلميذه ومن 

كثرة األحاديث وتشابه بعضها وصعوبة حفظها، واختالف اللهجات وجواز الرواية وتعد
ثني على كتابة األحاديث باملعىن وحدوث اخلطأ والنسيان على الرواة، األسباب اليت أجربت احملد

ثون قدميا وحديثاالشريفة حىت كثرت كتب احلديث واعتمد عليها الفقهاء واحملد.
ال ينبغي ":قال العراقي،بل عليه أن يفهم ما كتبه،يث بالكتابة فقطوال يكتفي طالب احلد

على طالب احلديث أن يقتصر على مساع احلديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب 
(3)".نفسه من غري أن يظفر بطائل وبغري أن حيصل يف عداد أهل احلديث

حلديث إىل االلتزام ا كي تكون وقد وضع علماء احلديث مجلة من القواعد دعوا كتبة ا
أحاديثهم يف غاية الضبط واإلتقان، ووضعوا لذلك مصطلحات ساروا عليها وأصبح من الواجب 

(4).عليهاريعلى من يكتب احلديث أن يس

.19نزهة النظر ص : ابن احلجر-(1)
.2/120توضيح األفكار : الصنعاين-(2)
.253التقييد واإليضاح يف شرح مقدمة ابن الصالح، : العراقي-(3)
- 182، مقدمة ابن الصالح، 173-146صاإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع،: القاضي عياض: انظر-(4)

-2/354، توضيح األفكار، 221-203التقييد واإليضاح يف شرح مقدمة ابن الصالح ص 51-3/5، فتح املغيث206



777.التعديل عند ابن العريب: الفصل األول

لك القواعد لكي ال يكون بني العلماء اختالف يف فهم احلديث، فقد وقع توضعت قد و
فقد استدل اجلمهور ) ذكاة اجلنني ذكاة أمه(يث خالف يف مسائل ترتبت على ذلك، كحد

قوله ذكاة أمه مرفوع وهو كالشافعية واملالكية وغريهم على أنه ال جتب ذكاة اجلنني بناء على أنّ
لذلك قال (1)"ح احلنفية الفتح على التشبيه أي يذكى مثل ذكاة أمهاملشهور يف الرواية ورج ،

(2)."يشتبه مث قال والصواب شكل اجلميعما يشكل ون فيالنقط والشكل متعي:"القاضي عياض

وقد اهتم ابن العريب يف مصنفاته ذا النوع، وهو ضبط وافقه عليه العلماء يف أكثر األحيان، 
تعرض لضبط الصحايب أمحد من ذلك ما ذكره السيوطي ملا ،لكنه مل خيلو يف بعضها من االعتراض

(3).فوهمقال ضبطه ابن العريب حباء –باجليم–

والضبط الذي يتفاوت هو ضبط الصدر أما ضبط الكتاب فالظاهر أنه كله تام ال يتصور فيه 
ا من أصل صحيح، مث أن يكون مأخوذً: النقصان، وهلذا فقد حددوا لضبط الكتاب شروطا أمههما

وأمور أخرى مهمة تبني مدى عناية احملدثني،أن يعرض على النسخ حىت ال يقع فيه سقط أو وهم
(4).ادقيقبسة، وأن ال يكون اخلطّمن ضبط األمساء املشكلة والكلمات امللت،بتدقيق ما يكتبونه

وبناء على ذلك، الضبط عند احملدثني درجات متفاوتة، فيقولون هذا ضابط، وهذا أضبط، 
.وفائدة ذلك يف الترجيح بني الرويات عند تعارضها

ا أن الضبط درجة واحدة، فإمالذي يرى أنّوابن العريب على هذا الرأي خالفا البن حزم 
(5).رد حديثهيكون كذلك وإما ال، في

: تعماالت ابن العريب لتفاوت الضبطومن اس
(1).، ويف شعبة بن احلجاج أنه أحفظ من محاد بن سلمة(6)شريح أثبت : قوله

أصول علم احلديث بني املنهج : أبو لبابة حسني. دو، 342-1/329، الشذا الفياح، 91-2/64، تدريب الراوي 363
.36واملصطلح، 

.1/330الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، : األبناسي-(1)
.1/331، املصدر نفسه-(2)
)39(1/31اإلصابة: وانظر ابن حجر.2/272تدريب الراوي-(3)
.185صمقدمة ابن الصالح، : ظرا-(4)
.1/137القرآنأحكام: نظرا-(5)
.1/27العارضة -(6)
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.جمالستهما لهمالك وعبيد اهللا أثبت يف نافع موىل ابن عمر من أيوب عنه لطول : وقوله أيضا
(2).مالك بن إمساعيل أقعد وأشهر يف إسرائيل من يونس بن أيب إسحاق السبيعي: وقوله

(3).سامل عن أبيه عبد اهللا بن عمر أقعد به من غريه: وقوله

بالفتح والكسر، ضبطه –مقارب احلديث–العريب بضبط الكتابة ضبطه لفظومن اهتمام ابن
ض للكالم عن عبد كذلك عندما تعروقد لقي من الصحابة ابن ":د بن عقيل، حيث قالاهللا بن حمم

عمر وجابرا والطفيل بن أيب وهو قول البخاري فيه هو مقارب احلديث يروى بفتح الواو وكسرها 
ه يقارب غريه فهو يف غريه يقاربه يف احلفظ ومن كسر أراد أنوبفتحها قرأته فمن فتح أراد أنّ

(4)".واملعىن واحداألول مفعول ويف الثاين فاعل 

(5)ووي وابن اجلوزي إىل ضبطها بالكسروقد ذهب ابن الصالح والنق بعض املتأخرين ، وفر
بني الكسر والفتح، فاعتربوا كسرها من ألفاظ التعديل، وفتحها من ألفاظ التجريح، كسراج الدين 

ريه، ومن فتح كان البلقيين، واعترب العراقي أن من كسرها كان مبعىن أن حديثه مقارب حلديث غ
.معناه أن حديثه يقارب حديث غريه

ه عدذلك أنمن ألفاظ التوثيق، ) مقارب احلديث(ابن العريب يعد لفظ وجتدر اإلشارة أنّ
مقارب احلديث(هرواية من حكم عليه بأن(بعد كالمه يف الطعن املوجه -ها صحيحة، لذلك قالبأن

الطعن ال يقبل مطلقا حىت فإنّ،عضهم من قبل حفظهوإن كان قد طعن فيه ب":-إىل ابن عقيل
يتبيح حديثه ن وجهه فينظر فيه فكم من حافظ سقط ومتقن لغظ وستراه يف هذا الكتاب وقد صح

(6)".ة سعد بن الربيع يف كتاب الفرائضعن جابر يف قص

.6/97املصدر نفسه -(1)
.6/97املصدر نفسه -(2)
.2/316القبس-(3)
.1/16املصدر السابق-(4)
.2/266توضيح األفكار : والصغاين162ص ،التقيد واإليضاح: العراقي-(5)
.1/16العارضة-(6)
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:الفصــل الثاني
.ربـيـــریح عند ابن العـالتج

:ویتضمن

.ماھیة الجرح ومشروعیتھ وشروط القائم بھ: المبحث األول
:مل علىتویش

.ماھیــة الــجرح: المطلب األول
.مشروعیـة الـجرح: المطلب الثاني

.والتعدیـلشـروط القائم بالجـرح : المطلب الثالث

.االختالف في الجرح وبیان أسبابھ وحاالت قبولھ: المبحث الثاني
:مل علىتویش

.االختالف في الجرح والتعدیل: المطلب األول
.بیان سبب التجریـح: المطلب الثاني

.حاالت ال یقبل فیھا الجرح إال مفسرا: المطلب الثالث

.أنــواع المجـرحات: المبــحث الثالث
:علىمل تویش

.الــكذب: المطلب األول
التھمة بالـكذب: المطلب الثاني

البــدعـة: المطلب الثالث
.الفســـق: المطلب الرابع
.الجھــالـة: المطلب الخامس

فحش الغلط والغفلة: المطلب السادس
.ســوء الحفـظ: المطلب السابع

.الـــوھـم: المطلب الثامن
.مخالفـة الثقات: المطلب التاسع
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.ماھیة الجرح ومشروعیتھ وشروط القائم بھ: المبحث األول

.ماھیـة الجـرح: المطلب األول
:لغة-أ

:منها قوهلم اجترح إذا عمل وكسب ومنه قوله تعاىل: ة معانغة على عديطلق اجلرح يف اللّ
﴿±²³´µ﴾)1(وإن(2)،ه عمل باجلوارحما مسي ذلك اجتراحا ألن

(3).وجوارح اإلنسان أعضاؤه اليت يكتسب ا

ويف لسان العرب، جرحه ) اجلرح(واالسم ،ومنها قوهلم جرحه حبديدة جرحا بضم اجليم
)4(.جيرحه جرحا أثر فيه السالح

ذه األحاديث كثرت ه(ومنه قول بعض التابعني ،وجرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله
ألحاديث كثرت حىت أحوجت أهل العلم إىل جرح بعض أراد أن ا...صحاحهاواستجرحت وقلّ

ا وردويقال جرح احلاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب ،(5))روايتهروا
الشاهد، غض شهادته، وقد استجرح: جرح الرجل: وغريه، وقد قيل ذلك يف غري احلاكم فقيل

(6).هستجراح النقصان والعيب والفساد، وهو منواال

واجلرح بالضم يكون يف األبدان باحلديد وحنوه، واجلرح بالفتح يكون (قال بعض فقهاء اللغة 
(7).)باللسان يف املعاين واألعراض وحنوها

.21من اآلية،:سورةاجلاثية-(1)
.مقاييس اللغة ،مادة جرح: اجلوهري-(2)
.خمتار الصحاح ،مادة اجلرح-(3)
.2/422: لسان العرب ، مادة اجلرح-(4)
.1/255: النهاية يف غريب احلديث-(5)
.2/422: ،مادة اجلرحاملصدر السابق-(6)
.2/130): جرح(تاج العروس ،مادة -(7)
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.اصطالحا-ب
(1).هان روايته أو تضعيفها أو رديهو وصف الراوي مبا يقتضي تل

تتقوى روايته بوجود قرينة ) احلفظالصدوق سيء (ن روايته هو يفاملوصوف مبا يقتضي تل
حة جلانب ضبطه حلديث معنيمرج.

:واملوصوف مبا يقتضي تضعيف روايته ال خيلو تضعيفه من ثالث حاالت هي
أن يكون تضعيفاً مطلقاً فهذا ال تقبل معه رواية الراوي عند تفرده ا ولكن تتقوى : األوىل

.باملتابعة من مثله فترتقي إىل احلسن لغريه
أن يكون تضعيفاً مقيداً بالرواية عن بعض الشيوخ أو يف بعض البلدان أو يف بعض : الثانية

د به دون سواهاألوقات فيختص الضعف مبا قي.
فهذا ال يلزم منه ،أن يكون تضعيفاً نسبياً وهو الواقع عند املفاضلة بني راويني فأكثر: الثالثة

.بل خيتلف احلكم عليه حبسب قرينة احلال يف تلك املفاضلة،ثبوت الضعف املطلق يف الراوي
ى وأمقَوتي غريه وال يقَوروايته فهو الضعيف جداً فمن دونه ال ي ا املوصوف مبا يقتضي رد

.بغريه
(2).روايته أو تضعيفهاهو وصف الناقد للراوي مبا يقتضي رد: والتجريح

بضبطه أو ب عدالته أو خيلُّلراوي مبا يسلُهو وصف ا:"قال الدكتور حممد السماحي
(3)."مروءته

.مشروعیتھ: المطلب الثاني
ب جرح الرواة ونقدهم، التعرض ألحواهلم والكشف عن أسرارهم والطعن فيهم يتطلَّ

وإظهارها للنمة أو البهتان حبسب ثبوت اس، وهو أمر أنكره بعض الناس ورأوا أنه من الغيبة احملر
.ذلك من عدمه

اخلرب ال جيب أهل العلم أمجعوا على أنّذلك بعيد عن الصواب؛ ألنّوحقيقة األمر أنّ

.1/126جامع األصول: ابن األثري-(1)
.271أصول احلديث للدكتور ص :حممد عجاج اخلطيب-(2)
.82املنهج احلديث، : انظر-(3)
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جبرح من مل يكن صدوقا يف ذلك إالّال يتملصدوق املأمون على ما خيرب به، ومن العاقل اقبوله إالّ
(1).روايته، وعدم السكوت عليه

من الناحية الشرعية، ووضع ثون يف تأصيل نظرية اجلرح والتعديلولقد اجتهد احملد
تها، وأوضحوا يف ثنايا ذلك مدى ضرورة هذه العملية واحلاجة إليه حلفظ ضوابطها وحدودها وأدلَّ

.الشريعة من الزيف والدس
وقد عاب بعض من ال يفهم على أصحاب احلديث :"ل اإلمام الترمذي يف هذا االيقو

موا يف الرجال، منهم األئمة من التابعني قد تكلَّالكالم يف الرجال، وقد وجدنا غري واحد من 
م سعيد بن جبري يف طلق بن حبيب، ما يف معبد اجلهين، وتكلّاحلسن البصري وطاووس قد تكلّ

م إبراهيم النخعي وعامر الشعيب يف احلارب األعور، وهكذا روي عن أيوب السختياين وعبد وتكلَّ
اج وسفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي وعبد اهللا بن عوف وسليمان التيمي وشعبة بن احلج

اهللا بن املبارك وحيي بن سعيد القطان ووكيع بن اجلراح وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أهل  
النصيحة فوا، فما محلهم على ذلك عندنا واهللا أعلم إالّموا يف الرجال وضعالعلم أم تكلَّ

م أرادوا الطعن للمسلمني، ال نظنأنوا ضعف هؤالء على الناس أو الغيبة، إمنا أرادوا عندنا أن يبي
ما يف كان صاحب بدعة وبعضهم كان مهتمن الذين ضعفوا) كذا(ن بعضهم ألكي يعرفوا 

احلديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤالء األئمة أن يبينوا أحواهلم شفقة 
الشهادة يفألنّ؛ين وتبييناعلى الدالدأن يتثبت فيها من الشهادة يف احلقوق واألموالين أحق.

ن أنّمقصود الترمذي رمحة اهللا أن يبي:"هذا الكالم شارحه ابن رجب فيقولق على يعلِّ
ز ما جيب قبوله يسلف األمة وأئمتها ملا فيه من متالكالم يف اجلرح والتعديل جائز، قد أمجع عليه 

ذلك من باب الغيبة، وليس بعض من ال علم عنده أنّقبوله، وقد ظنمن السنن مما ال جيوز 
ة كالقدح يف شهادة شاهد ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصكذلك، فإنّ

كر العيب إذا وكذلك جيوز ذ...للمسلمني أوىلزور جائز بغري نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة 
(2)."كان فيه مصلحة خاصة

.34نظر الكفاية ص ا-(1)
.45-1/44، شرح علل الترمذي: ابن رجب-(2)
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.دل العلماء على جواز اجلرح مبا ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرةوقد است
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (:فمن القرآن قوله تعاىل

? > = < ;()1(وقف يف قبول خرب الفاسق حىت ، فقد أوجب اهللا على املسلمني الت
يتبيبدراسة حياته والكالم فيهإالّن صدقه من كذبه وهذا ال يتم.

يأمر اهللا تعاىل بالتثبيت يف خرب الفاسق ليحتاط له لئال ":ول ابن كثري يف تفسري هذه اآليةيق
قد اقتفى وراءه، وقد ى بقولهحيكم بقوله فيكون يف نفس األمر كاذباً أو خمطئاً، فيكون احلاكم 

طوائف من العلماء عن قبول رواية جمهول باع سبيل املفسدين، ومن هنا امتنع اهللا تعاىل عن إت
(2)".احلال الحتمال فسقه يف نفس األمر

بعد النظر إالّ؛احتمال الفسق ال يزول عن الراوي إذا كان جمهول احلالومعلوم أنّ
راء جاآلية قد أمرت بإفكأنّ.ما يقوم به علماء اجلرح والتعديلوالتحميص يف ذلك الراوي وهو 

فوا بعد ذلك إىل أناس صادقني وغري صادقني، فيأخذ  الرواة حىت يصنلتعديل يف حقعملية اجلرح وا
.خبرب الصادق، ويتوقف يف قبول خرب الفاسق 

ة أحاديث ا من السنة النبوية فقد وردت يف ذلك أماجلرح والتعديل وهو ما يكشف أنّعد
ه أو التشكيك يف شرعيتهأمر ثابت، وال جمال لرد.

أبا أيوب أنّ(ه إىل عبد اهللا بن عمرو بن العاصالتعديل روى اإلمام أمحد بسندففي -
: ليلة؟ قالواأال يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كلّ: األنصاري كان يف جملس وهو يقول

وهو يسمع أبا أيوب فجاء النيب ...رآنثلث الققل هو اهللا أحد (فإنّ: وهل تستطيع ذلك قال
(3).)صدق أبو أيوبفقال رسول اهللا 

(4).)اصاحلعبد اهللا رجالإنّ: (عبد اهللا بن عمر قولهيف حقوكذلك ورد عن النيب 

.6اآلية :احلُجراتسورة-(1)
.4/209تفسري : ابن كثري-(2)
.)5937(3/520،واحلاكم يف مستدركه، ذكر مناقب أيب أيوب األنصاري)6610(2/173، همسنديف أمحدأخرجه -(3)
مناقب عبد اهللا بن عمر بن اخلطابباب ،كتاب املناقب-:ه يف عدة مواضعصحيحيفالبخاريأخرجه -(4)
، ، كتاب فضائل الصحابةهصحيحيف مسلمأخرجه و،)6625(6/2578و، )6613(6/2574وانظر ،) 3531(3/1367

، وابن )3825(5/680سنن الترمذي : وانظر أيضا،)2478(4/1927باب من فضائل عبد اهللا بن عمر 
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نعم . أبو بكرنعم الرجل : (قال رسول اهللا : قالوروى الترمذي بسنده إىل أيب هريرة 
نعم الرجل ثابت بن . نعم الرجل أسيد بن حضري. نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح. الرجل عمر

(1)).نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح. نعم الرجل معاذ بن جبل. قيس بن مشاس

م الرجل خرمي األسدي  لوال نع(:ول اهللا قال رس: وأخرج اإلمام أمحد عن أيب الدرداء قال
،فبلغ ذلك خرميا فجعل يأخذ شفرة يقطع ا شعره إىل أنصاف أذنيه،زارهإسبال إته وبطول ج

(2)).هورفع أزاره إىل أنصاف ساقي

ويف اجلرح ورعن رسول اهللا د رجال استأذن على النيب عائشة أنّمن حديثفقال :
: قالت عائشة.ا دخل عليه أالن له القولفلم،أو بئس رجل العشريةائذنوا له فبئس أخو العشرية(

الناس منزلة عند اهللا شريا عائشة إنّ: فقلت يا رسول اهللا قلت له الذي قلت مث ألنت له القول قال
(3).)يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه اتقاء فحشه

.ة على جواز اجلرح والتعديلوقد وردت أيضا عن السلف الصاحل آثار ميكن اعتبارها أدلّ
مسعت عبد اهللا بن يزيد خيطب قال : فمن ذلك ما أخرجه النسائي من حديث أيب اسحق قال

الركوع قاموا فرفع رأسه منأم كانوا إذا صلوا مع رسول اهللا حدثنا الرباء وكان غري كذوب
(4).قياما حىت يروه ساجدا مث سجدوا

من مخس ذكرت ذلك إلبراهيم فقال عمن وأخرج كذلك عن مقسم قال الوتر سبع فال أقلَّ

).7072(و)7071(15/548، وابن حبان )3919(2/1291ماجه
ل وزيد بن ثابت وأيب بن كعب، ، باب مناقب معاذ بن جبسنن الترمذي،كتاب املناقب عن رسول اهللا -(1)
.  ، وقال هذا حديث حسن)3795(5/666

-4/179، وأمحد يف مسنده)4089(4/58، باب ما جاء يف إسبال اإلزار، كتاب اللباسيف السننداودوأبأخرجه-(2)
180.

ح،باب مل يكن الصحي: والبخاري،)2591(4/2002صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب مداراة من يتقى فحشه، -(3)
، وأمحد يف )5780(5/2271و )5707(5/2250:أيضا يف)5685(5/2244النيب فاحشا وال متفحشا

).4791(4/251وسنن أيب داود، كتاب اآلداب، باب حسن العشرة،)24152(6/28مسنده
احليض، ، وصحيح مسلم،كتاب649: صحيح البخاري، كتاب األذان ، باب مىت يسجد من خلف اإلمام رقم احلديث-(4)

، وسنن أيب داود، كتاب الصالة، 820: ، سنن النسائي، كتاب اإلمامة، باب مبادرة اإلمام ، رقم احلديث474رقم احلديث 
.وقال حديث حسن الصحيح259وسنن الترمذي، كتاب الصالة، رقم احلديث 525رقم احلديث، 
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عمن قال عن الثقة عن : فقلت لهفحججت فلقيت مقسما : ال أدري قال احلكم: ذكره؟ قلت
. (1)وعن ميمونهعائشة 

: قالسألين عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل(:وأخرج الترمذي من حديث نافع قال
ليس يف العسل صدقة : ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخربنا املغرية بن حكيم أنه قال: فقلت

(2).)عدل مرضي فكتب إىل الناس أن توضع يعين عنهم: فقال عمر

بن عبيد بن عمري عن أبيه ريح الرواة ما أخرجه اإلمام أمحد من حديث ومما ورد من قبيل جت
قال رسول اهللا : أيباهللا بن عمر معه فقاله جلس ذات يوم مبكة وعبدأنّمثل املنافق يوم  إن

من الغنم إن أتت هؤالء نطحنها وإن أتت هؤالء نطحنها فقال له ابن ضنياة بني الربالقيامة كالش
كما صاحبكم إالّال أظن:فقال ابن عمريب خريا أو معروفاكذبت، فأثىن القوم على أ: عمر

ي شاهد نيب اهللا تقولون ولكن(3).مسعتههكذا: هو سواء فقال:كالشاة بني الغنمني فقال:إذ قال

ه قصد جترحيه ح أنيوض) كما تقولونصاحبكم إالّال أظن(:عبد اهللا بن عمر لعبيد بن عمريوقول
.لكذب من جهة حفظه وضبطه ال رميه واامه با

ثين عن رجلني فإما ال ثتين فال حتدما حد: (وأخرج الدارمي بسنده إىل حممد بن سريين قوله
(4).)يباليان عمن أخذا حديثهما

.(5))هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينهإنّ: (وأخرج له أيضا قوله
من شأن الضبط واإلتقان يف رواية احلديث حيث قالذلك رفع النيب وباإلضافة لكلّ

(6).)غ أوعي من سامعمبلَّغه كما مسع فربا شيئا فبلَّر اهللا أمرا مسع مننض: (يف  احلديث الصحيح

على  على احلثّفهو نص) غه كما مسعفبلّ(ووجه الداللة يف هذا احلديث هو قول النيب 

.1697: ثسنن النسائي، كتاب قيام الليل ، باب كيف الوتر ، رقم احلدي-(1)
.، انفرد به الترمذي ومل حيكم عليه571: سنن الترمذي،كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، رقم احلديث-(2)
، وسنن الدارمي ،كتاب )5359(2/68مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، -(3)

).318(1/105باب من رخص يف احلديث إذا أصاب املعىناملقدمة،
.، انفرد به الدارمي)417(1/123املقدمة، باب احلديث عن النفاق، ،سنن الدارمي-(4)
).419(1/124،سنن الدارمي-(5)
.من هذا البحث06.انظر خترجيه يف الصفحة-(6)
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.احلفظ والضبط
ه ربغه غريه فإنا حديثاً فحفظه حىت يبلّر اهللا أمراً مسع مننض(ويف بعض روايات هذا احلديث 

فقه منهأحامل فقه إىل من هو حامل فقه ليس بفقيه ورب(على  اعتبار الضبط عند وهذا نص
ص بتمامه من دون إذا كان املبلغ ناقال للنإالّ؛املبلَغ ال ميكن أن يعي أكثر من املبلغاألداء ألنّ

.زيادة وال نقصان
ة عالية يف هذا اال، وبناء على هذا التأصيل للجرح والتعديل وجدنا ألئمة احلديث ونقاده مهّ

.، ال عالقة له بالغيبة أو البهتانون ذلك واجبا من واجبات الدينال يوصف، وكانوا يعترباونشاط
يا شيخ ال تغتب: ح الرواة، فقال له الشيخفهذا أمحد بن حنبل حني رآه شيخ وهو جير

.وحيك هذا نصيحة وليس بغيبة: ت إليه أمحد وقالفالعلماء، فالت
.هذا أمانة وليس بغيةإنّ: وقال إمساعيل بن عليةَ

ف ؟ فقالوملا سئل أبو مسهر عن الرجل يغلط ويهم ويصح :بأترى ذلك : ن أمره، فقيل لهي
.ال: غيبة؟ قال

وكان شعبة يسم(1).الغيبة يف اهللا: عديلاجلرح والت

ح ، توض(2)»الكفاية يف علم الرواية «آثار أخرى كثرية ذكرها اخلطيب البغدادي يف كتابهو
بدافع شرعي سام، هو موا على هذا الشأن إالّالنقاد مل يقداجلرح والتعديل ليس بغيبة، وأنّأنّ

.مصلحة املسلمني حبفظ احلديث من االنتحال والتحريف
ثني قد بنو نظرية اجلرح والتعديل على أساس علمي داحملنكتشف أنّمن خالل كل ذلك و

.سليم، ومل يكن ذلك بدافع اهلوى وشهوات النفوس
.الكالم يف جرح الرواة ليس داخال يف باب الغيبة وإمنا هو النصيحة يف دين اهللالذا فإنّ

.46-1/45الشرح علل الترمذي :ابن رجبانظر -(1)
.37الكفاية للخطيب ص :البغدادي-(2)
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.مسائـل في الجــرح: المبحث الثاني

.بیان سبب التجریح: المطلب األول
واعي الزمة لبيان أسباب التعديل، كذلك هي من ناحية التجريح، ويف هذه هي الدمثلما 

ز بني عدة مذاهباملسألة مني:
الناقد طاملا كان عارفا باألسباب اليت تدعوه للتجريح أو التعديل، فال يلزم ويرى أنّ:األول

.منه بيان ذلك وتوضيحه
ه ال ا إن مل يكن عارفا، فإنداعي لسؤاله، أمفهو ما دام عارفا بأسباب ذلك بصرياً به، فال

.يصلح للخوض يف هذا اال إبتداءاً
ل ح واملعدمطالبة ار، ويعترب أنّ(2)ذهب أيضا الباجييه وإل،(1)وهذا هو رأى اخلطيب

.بالسبب مة له ونقص ملا عليه أمره من الرضا والتصديق
ه يعترب واملالحظ على هذا املذهب أنه يستبعد عنه الوقوع يف اخلطأ أو شخص هذا الناقد وكأن

.للمعصومنيالتعمد، وهذا ما ال ميكن اجلزم به إالّ
أسباب العدالة يكثر فيها التصنع، ويشترط بيان أسباب العدالة دون اجلرح، بدافع أنّ:الثاين

(3).جرفيجب بياا، خبالف أسباب احل

عن سبب التفريق بني التعديل والتجريح يف هذا اال والذي يؤاخذ هنا على هذا الرأي هو
التجريح أيضا يدخله خالف كبري من حيث وجود اخلالف فيما جيرح به وما ال جيرح ة وأنَّخاص

ه به، كما أنكه الضغائن واألحقادكثريا ما حتر.
للناقد ميكني إىل املشقة الفادحة، فكيف يؤدلذلك التركيز على أسباب التعديلوباإلضافة

ب منه جهداً صف ا، فهو أمر يتطلَّصف ا الراوي، واليت قد ال يتاألوصاف اليت يتصر كلّحيأن 
.كبرياً وحبثا عظيماً يذهب معه الكثري من الوقت

.99الكفاية، ص: اخلطيب-(1)
.وقال هو الصحيح.377أحكام الفصول ص: الباجي-(2)
.99ص املصدر السابق: اخلطيب-(3)
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(1).األحوالق بني اجلرح والتعديل، فيشترط بيان السبب يف كلِّهو ال يفرو:الثالث

أنه أيضا ال خيفى ما فيه ح أو جتريح املعدل؛ إالّاز عن تعديل اروهذا وإن كان فيه االحتر
ا اجلرح فإنه يكفي ح تتبع صفات الراوي اليت تثبت عدالته، أمة، إذ يلزم املزكي وارمن مشقّ

.ذكر خصلة واحدة لتسقط عدالته
، فينظر فيه، مفسرايشترط بيان أسباب التجريح، ولذلك ال يقبل وفقه اجلرح إالّو:الرابع

.هل هو مما يؤثر، أم ال ؟
الطعن ال يقبل مطلقا حىت يتبني إنّ":وهذا هو منهج ابن العريب يف هذا اجلانب، حيث يقول

.(2)!"وجهه، فينظر فيه، فكم من حافظ سقط أو متقن لغط
وبناء بل هذا املوقف، ردي به حمممد بن عجالن فقال فيهابن العريب اجلرح الذي ر":ه إمام إن

(3)".بغري حجةال كالم ألحد فيه إالّ

":وهذا املذهب إذا ما قورن مبا سبق، يعترب أعدل وأوسط املذاهب، كما وصفه العراقي بقوله
(4)".ه الصحيح املشهورأن

أحد، وال جيرح ة االحتياط، حىت ال جيرح كلّوأثر هذا املذهب والنتيحة املترتبة عليه، هو شد
: مل تركت احلديث عن فالن ؟ قال: يصلح، كصنيع شعبة بن احلجاج عندما قيل لهمبا يصلح وال

(5).فتركته: رأيته يركض على برذون

.156فتح املغيث ص:العراقيانظر -(1)
.1/16العارضة -(2)
.2/298نفس املصدر -(3)
.155انظر كتابه فتح املغيث شرح ألفية احلديث، ص-(4)
.111الكفاية ص : اخلطيب-(5)
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.أنـواع المـجرحـات: المبحث الثالث

.توطئـة
عهم يف ، على تتب-اليت جيريها أئمة احلديث على الرواة- تعتمد عملية اجلرح والتعديل

أوضح ذلك احلافظ ابن حجر . من خالهلا جرحهم والطعن فيهمجمموعة من األشياء، ميكن
":بقوله

أو ،ا أن يكون لكذب الراويالطعن إمعن - أو غفلته،أو فحش غلطه،همته بذلكت
بدعته أو أو جهالته، أو ،، أو خمالفته- بأن يروى على سبيل التوهم- أو ومهه،أو فسفه،-اإلتقان

(1)".-من إصابتهلّبأن يكون ليس غلطه أق-سوء حفظه

روهي از العدل من غريه، فمن سلم منها صار هو العدل الذي يؤخذ حديثه حات اليت متي
ض لكل ذلك يف هذا املبحث عرِوسن. بعضها فهو حبسب ما وقع فيهعتمد عليه، ومن وقع يفوي

.ق األمر مبا جيرح عدالة الراوي أو ما جيرح ضبطهسواء تعلّ

.الــكذب: المطلب األول
:التعريف.1

أي مل يصدقك، فهو كاذب : ، تقول كذبك كذبا(2)الكاف والذال والباء أصل صحيح
ة والقصد؛ ألنّالصدق وإن افترقا من حيث الني، والكذب، ضد(3)أي كثري الكذب: وكذوب

(4).الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب واملخطئ ال يعلم

ف العلماء الكذب عموماويعر :ه بأنا كان أو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو، عمد
(5)ا سهوفهو أن يروي راو عن النيب : ا بالنسبة للحديث، أمما مل يقله ومل يفعله أوه يقر

.41-40مع نزهة النظر صخنبة الفكر:ابن حجر-(1)
.5/167: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس-(2)
.5/347العني، : الفراهيدي-(3)
.1/709لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.127احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به، : عبد الكرمي عبد اهللاوانظر ، 1/202فتح الباري، : ابن احلجر-(5)
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(1).ا لذلكمتعمد

سول اهللا رثني هو االفتراء على وعليه فالكذب عند احملد وهو لذلك من أعظم املعاصي ،

:) E D Cى اهللا سبحانه وتعاىل عنه يف القرآن، قال تعاىلومن أكرب الكبائر، قد

L K J I H G F()2 (،وقال أيضا:) ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ï()3( ى الرسولوعن الكذب عليه فقال":متعمدا فليتبوأ مقعدة من من كذب علي
(4)."النار

بعض العلماء فمنع قبول رواية الكاذب يف أحاديث دولقبح الكذب يف هذا اإلطار تشد
الناحلديث ال يؤخذ من كذَّاب :"بوي ويف ذلك يقول اإلمام مالكاس وإن مل يكن يف احلديث الن

ريكذب يف أحاديث الناس، إذا جب ذلك عليه، وإن كان ال يهم أن يكذب على رسول اهللا ت
"(5)ه ال يؤمن أن يكذب يف احلديث، ألن.

التائب من :"يته فقالواشترط ابن الصالح التوبة من الكذب يف أحاديث الناس لقبوله روا
اجح لقوله وهذا هو الرأي الر(6)."اب الفسق تقبل روايتهبالكذب يف أحاديث الناس وغريه من أس

) m l k j i h g f e()7(:تعاىل

ا التائب عن الكذب متعمدا يف حديث الرسول أمنسب ذلك .حديثه وإن تاب فاعلهفريد
محن عبيد اهللا بن أمحد اخلطيب البغدادي لغري واحد من أهل العلم وأورد قوال عن أيب عبد الر

.147ضوابط اجلرح والتعديل ص : عبد العزيز حممد ابراهيم.دوانظر ، 44-43نزهة النظر ص -(1)
.60اآلية من :الزمرسورة-(2)
.18اآلية :سورة هود-(3)
.1/167مسند أمحد، : أمحد بن حنبل-(4)
والكفاية يف علم ، 1/13الضعفاء: ، والعقيلي1/436التقييد،: أبو بكر،حممد بن عبد الغين البغدادي-(5)

.40ونزهة النظر ص.116الروايةص
.116صمقدمة ابن الصالح: ابن الصالح-(6)
.82اآلية من :سورة طه-(7)
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التوبة : ث كذب يف حديث واحد مث تاب ورجع فقالسألت أمحد بن حنبل عن حمد: احلليب، قال
(1).فيما بينه وبني اهللا تعاىل، وال يكتب حديثه أبدا

ال تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته ونسب هذا القول ألمحد بن حنبل، :"بن الصالحوقال ا
(2).مام أبو املظفر السمعاين املزوزياإلووأيب بكر الصرييف،

ذلك جعل تغليظاً مل أر دليال ملذهب هؤالء، وجيوز أن يوجه بأنّ:"وخالف ذلك النووي فقال
ه يصري شرعا مستمرا إىل يوم القيامة، خبالف ه فإنلعظم مفسدتوزجرا بليغا عن الكذب عليه 

على قبول ووافقه الصنعاين (3)".مفسدا قاصرة ليست عامةالكذب على غريه والشهادة، فإنّ
ال وجه لرد رواية الكذاب يف احلديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها :"يرى أنههو رواية التائب ف

(4)."قبولهقد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس 

ى ما خيتلابون وينسبونه إىل رسول اهللا قه الكذّويسمباحلديث املوضوع، (5)اء عليهفترإ ،
وقد ...):" من كذب علي(قال ابن حجر يف تعليقه على حديث. سواء كان ذلك عمدا أو خطأ

عمد   مل يذكر الأخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد اهللا بن الزبري بلفظ من حدث عين كذبا و
صح يف أنّة التحديث دليل لألذا احلديث على ما ذهب إليه من اختيار قلّويف متسك الزبري

(6).الكذب هو األخبار بالشيء على خالف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطا

روايته للعامل إالّأقسام الضعيف وال حتلّوهو شرنا حاله مع كونه موضوعا، خبالف غريه مبي
(7).ف احملتمل للصدق، حيث جوزوا روايته يف الترغيب والترهيبمن الضعي

املوضوع ليس ألنّ(8)األحاديث املوضوعةه شرأن: وقد استنكر العلماء على ابن الصالح قوله
وي، وقد أجاب الصنعاين على ذلكمن احلديث النب:"ه مل يقصد باألحاديث النبوية، بل مراده ما بأن

.117فاية، صالك: اخلطيب البغدادي-(1)
.116صمقدمة ابن الصالح،-(2)
.1/70شرح النووي لصحيح مسلم، : انظر-(3)
.2/243توضيح األفكار، : الصنعاين-(4)
.1/274تدريب الراوي، : السيوطي-(5)
.35أضواء على السنة النبوية، ص: وانظر أبو رية. 1/201فتح الباري-(6)
.98ص، علوم احلديث: ابن الصالح-(7)
.98ص، علوم احلديث: ابن الصالح-(8)
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حدث بههو أعمت(1)"من ذلك، وهو ما ي.ضع هذا النوع من احلديث ضمن أقسام احلديث وقد و
.ديثحبفهو ليس الضعيف جتاوزا وإالّ

.التھمة بالكذب: المطلب الثاني
روى ذلك احلديث إالّ:"فه ابن حجرعرمن جهته، ويكون خمالفا للقواعد املعلومة، بأن ال ي

(2)".كالمه العادي، وإن مل يظهر منه وقوع ذلك يف احلديث النبويف بالكذب يف وكذا من عرِ

واالتجه للراوي يف حالتنيهام بالكذب يت:
1-أن يتفرين وقواعده العامةد الراوي بروايته مبا خيالف أصول الد.
2-عرف له الكذب يف كالمه العادي، وإن مل يكذب يف حديث النيب أن ي  .

رك حديثه وقد اصطلحهم راوٍفمىت ما اُتوال )احلديث املتروك(عليه العلماء ببالكذب ت ،
(3).أن جيتمع اجلميع على ترك حديثهإالّترك حديث رجلٍي

نمفهم بالكذب، وقد اختلف العلماء يف حكم رواية املته، هم من قبل حديثه، ومنهم من رد
ن صدق يف حديث رسول إاس والنال يقبل خرب الكاذب يف حديث : أمثال مالك من أنس إذ قال

 .

.البـدعـة: المطلب الثالث
:التعريف.1
: لغة-أ
- يف هذا األمر وهو مبتدع-بدع–الهي اسم هيئة من االبتداع، كالرفعة من االرتفاع، يق-

وبدعه تبديعا، نسبه إىل البدعة، مث غلب استعماهلا فيما هو .ل من فعلهه أومبعىن أن-اسم الفاعل
. نقص يف الدين أو زيادة فيه، وقد يكون بعضها غري مكروه فيسمى بدعة مباحة

والبديع من أمساء اهللا تعاىل إلبداعه األشياء وإحداثه ،اخترعته، ال على مثال:وأبدعت الشيء-

.3/63توضيح األفكار، : الصنعاين-(1)
.41-40نزهة النظر، ص : ابن حجر-(2)
.110صلكفاية،  ا: اخلطيب البغدادي-(3)
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(1).إياها

، وعن (2)."إحداث شيء مل يكن له من قبل خلق وال ذكر وال معرفةةالبدع:"قال الفراهيدي
(3)."حمدثَة البدعة كلّ":ابن السكيت قال

: اصطالحا-ب
ج هذا التعدد حتت اجتاهني ويندر،يف الشرع»البدعة«تعددت عبارات العلماء يف حتديد معىن 

(4).على ذلك قول بعض الباحثنيكما يدلّ–كبريين

.وميثله ابن حزم، وغريه من العلماء:االجتاه األول
أن منها إالّ؛ما مل يأت يف القرآن وال عن رسول اهللا ين كلّالبدعة يف الد: يقول ابن حزم

.ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر مبا قصد إليه من اخلري
ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله اإلباحة، كما روي عن عمر :ومنها
 :)استحبابه وإن مل يقرر عمله يف فعل خري جاء النص بعموموهو ما كان) نعمت البدعة هذه

.النص
ة على فساده، فتمادى القائل ما يكون مذموماً، وال يعذر صاحبه، وهو ما قامت احلج:ومنها

.به
د يف فعل ما مل يعه:"ولعل أمجع قول هلذا االجتاه هو ما قاله العز بن عبد السالم يف قواعده

".(5)عصر رسول اهللا 

:وقد انقسم أصحابه إىل قسمني مها:أما االجتاه الثاين
.د فيه البدعة بشيء سوى خمالفة السنةتتقي: القسم األول

وميثل هذا القسم مجع من العلماء كابن رجب احلنبلي، وابن حجر العسقالين، وابن حجر 

.8/6لسان العرب، : ابن منظور-(1)
.2/54العني، : الفراهيدي-(2)
.2/142ذيب اللغة، -(3)
تلخيص نا هناحاول،، وهو حبث متخصص)220-195(صحتديدها وموقف اإلسالم منها،البدعة:عطيةعزت . د-(4)

...بعض ما يوضح هذا األمر ، وقد أطال النفس يف إيراد آراء العلماء يف البدعة ومناقشتها
.2/195القواعد -(5)
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اهليثمي، والزركشي، وغريهم كثري، تنوعت عبارام حول هذا املدلول الواحد، ويف ذلك يقول 
عليه املراد بالبدعة ما ال أصل له يف الشريعة يدلّ:"(1)»جامع العلوم واحلكم «ابن رجب يف كتاب 

ببدعة شراعاً، وإن كان بدعة لغةعليه فليس ا ما كان له أصل من الشرع يدلّوأم."
حادث على اإلطالق، حادث مذموم، وليست كلّومفاد هذا الرأي أن البدعة شرعاً هي كلّ

.ينحادث خمالف بشرط نسبته إىل الدأو كلّ
ف: ا القسم الثاينأمل هذا قنوجعلها من الشرع، ويد فيه البدعة فضالً بنسبتها إىل الدين تتقي

.الرأي الشاطيب، ومن وافقه من العلماء
قصد السلوك عليها بين خمترعة تضاهي الشريعة طريقة يف الد: البدعة هي:"ويف ذلك يقول

)2(."غة يف التعبد هللا تعاىلاملبال

قوياً وصراطاً عل ديناً ة الذي جث املخالف للسنحدوأساس هذا الرأي هو تعريف البدعة، باملُ
.مستقيماً

ي ذهب إليه ابن ح الدكتور عطية رأي القسم األول من االجتاه الثاين أي الرأي الذوقد رج
ولك ما ذكر هو ما تضافرت األدلة من الشرع عليه، –يف رأينا–فاالجتاه الثاين:"رجب، وغريه فقال

ى العموم، بصرف النظر عما هذا هو نظر الشرع إىل البدعة علاألدلة عليه هنا صريح يف أنّمن
حدث حسناً كان أو سيئاً يف نظر إذ لو كانت البدعة تشمل املُ.غة من املعىن الذي ذكرناهتفيده اللّ

: الشرع، ال حيتاج تقبيحها والتنفري منها إىل ختصيص ذلك بالبدعة املخالفة للشرع، فيقال مثالً
ممن حكم على بدعة ما باحلسن، ، أو بدعة واستقبحها مثال، كما حدثبدعة وساءت البدعة
...وكل بدعة قبيحة ضاللة وهكذا : ولكان احلديث مثالً

وا لفظة السلف مل يطلقين يف معىن البدعة، وأنّوقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الد
.مذموم–نظرهم–البدعة إال على ما هو يف

فيشمل احملمود ال متقدم والبدعة هي ما أحدث على غري مث:"السخاوييقول
تقد من اع: فاملبتدعت شرعاً باملذموم مما هو خالف املعروف عن النيب صلكنها خ...واملذموم

.عند شرح احلديث الثامن والعشرين252ص انظر -(1)
.ضبطه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.1/43اإلعتصام: أبو إسحاق الشاطيب-(2)



872.التجريح عند ابن العريب: الفصل الثاين

(1)."ذلك ال مبعاندة بل بنوع شبهة

إمنا يراد ا عندهم خمالفة »للبدعة«اصطالحات أئمة اجلرح والتعديل واجلدير بالذكر أنّ
.عقيدة أهل السنة واجلماعة

!.رواية املبتدع ؟هل تقبل .2
ة أقوال هذه املسألة فيها ألهل العلم باحلديث عد:

هذا القول عن اإلمام مالك وقال به القاضي أبو يرو. رواية املبتدع مطلقاًرد: القول األول
.يف الرواية عنه تروجياً ألمره وتنويهاً بذكرهوذلك ألنّ. (2)بكر الباقالين

السماع من أهل البدع واألهواء كالقدرية واخلوارج ختلف أهل العلم يفا:"قال اخلطيب
ة أم كفار عند لعلّ،فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك،ويف االحتجاج مبا يروونه،والرافضة

من ذهب إىل احلكم بكفر املتأول، وفسلاق عند من مل حيكم بكفر املتأو،ن يروى عنه ذلك ومم
)3(".مالك بن أنس

فاملنع من قبول رواية املبتدعة الذين مل يكفروا ببدعتهم كالرافضة :")4(قال احلافظ ابن حجر
."لقاضي أبو بكر الباقالين وأتباعهواخلوارج وحنوهم ذهب إليه مالك وأصحابه وا

والقول باملنع مطلقاً بعيد مباعد للشائع عن أئمة احلديث :"فقال،هذا القول ابن الصالحورد
)5(."هم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة كتبفإنّ

قبل وهذا وإالّ،فإذا كان الراوي داعية إىل بدعته فال يقبل حديثه،هو التفصيل: القول الثاين
.القول قال به أكثر أهل العلم

ورواه بسنده عن ابن مهدي وابن املبارك،سب اخلطيب هذا القول لإلمام أمحدون.
قيل له يا أبا عبد اهللا وأبو .تركته مل أكتب عنه لإلرجاء:عن شبابة بن سوارقال اإلمام أمحد 

.2/221فتح املغيث -(1)
.2/222فتح املغيث-(2)
.120ص يف علم الروايةالكفاية-(3)
.1/10لسان امليزان -(4)
.2/222فتح املغيث :لسخاوياأيضا و.115علوم احلديث ص انظر -(5)
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(1).معاوية قال شبابة كان داعية

ا الدعاة فال فأم،وقال كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من أهل األهواء:"قال اخلطيب
(2)."بلوممن ذهب إىل ذلك أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حن،بأخبارهمحيتج

رأياً ودعا إليه فقد حتمل، ومن رأى امن رأى رأياً ومل يدع إليه :"قال عبد الرمحن بن مهدي
(3)."استحق الترك

مسعت من عمرو بن : - يعين ابن املبارك–قال قلت لعبد اهللا: سن بن شقيققال علي بن احل
ألنّ: القدرية، قالفلم ال تسميه وأنت تسمي غريه من: فقال بيده هكذا أي كثرة، قلت. عبيد

(4).هذا كان رأساً

)5(."ر واألعدل وقول الكثري أو األكثرهو األظه:"قال النووي

)6(".وهذا أعدل األقوال وأوالها:"قال ابن الصالح

جعفر بن :"يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعيفقال ! على ذلك االتفاقبل نقل ابن حبان 
ومل يكن بداعية ،غري أنه كان ينتحل امليل إىل أهل البيت،الرواياتسليمان من الثقات املتقنني يف 

الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة ومل أنّ،وليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف،إىل مذهبه
وهلذه ،فإذا دعا إىل بدعته سقط االحتجاج بأخباره،االحتجاج بأخباره جائزأنّ،يكن يدعو إليها

واحتججنا ا،ن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقاتحديث مجاعة ممة ما تركوا العلّ
بأقوام ثقات انتحاهلم كانتحاهلم سواء غري أم مل يكونوا يدعون إىل ما ينتحلون وانتحال العبد بينه 

حسبعلى اوعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات،ه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهوبني رب
(7)."ما ذكرناه يف غري موضع من كتبنا

، فتح  ،4/264ذيب التهذيب1/293، املغين يف الضعفاء2/195، ضعفاء العقيلي)155(1/97من تكلم فيهنظر ا-(1)
.1/409،460:الباري

.121رواه اخلطيب ، الكفاية ص-(2)
.126صنفس املصدر-(3)
.127املصدر صنفس-(4)
.25التقريب ص -(5)
.115علوم احلديث ص -(6)
).942(1/140، والتقريب)7074(6/140الثقاتوانظر-(7)
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.نقل االتفاق)1(واستغرب احلافظ ابن حجر
د مجاعة ذلك أيضا بأن ال يكون ذلك فيما يقوي بدعتهوقي.

د قولنا بقبول رواية املبتدع إذا كان وينبغي أن يقي:"قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحة اهللا
ا نإبدعته ويشيدها فث به مما يعضدبشرط أن ال يكون احلديث الذي حيد،صدوقا ومل يكن داعية

)2(".عليه من غلبة اهلوى واهللا املوفقال نأمن حينئذ 

ن مل يكن داعية يف األصح إال إن مميقبل ،فاألول: البدعة إما بكفر أو مبفسقمثّ":وقال أيضا
3(."زجاين شيخ النسائير وبه صرح اجلوعلى املختاروى ما يقوي بدعته فريد(

البدعة ال تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس أنّ:القول الثالث
، وهذا قول مجهور النقاد من (4)دق هلجته حيجزه عن الكذبتدينه وصبكاذب، وذلك ألنّ

وابن ،وحيي بن سعيد القطان،وعلي بن املديين،ومسلم،املتقدمني وعلى رأسهم اإلمام البخاري
.وغريهم من أهل العلم باحلديث،خزمية

(5).ج البخاري يف صحيحه لعمران بن حطان يف موضع واحد متابعةفقد خر

(6).وعمران بن حطان من اخلوارج قال ابن حجر كان داعية إىل مذهبه

يف موضع –(7)وهو داعية لإلرجاء –وخرج أيضا لعبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين 
(8).واحد

.228- 2/227وانظر فتح املغيث للسخاوي .54نزهة النظر ص-(1)
).1/11(لسان امليزان ، -(2)
.من نزهة النظر53انظر ص-(3)
.10/357فتح الباري و، 2/228فتح املغيث :نظر السخاويا-(4)
، ويف باب نقض )5497(5/2194يف كتاب اللباس، باب لبس احلرير للرجال وقدر ما جيوز منه -(5)

.)5608(5/2220الصور
ختريج أحاديث املبتدع إذا كان اخرج له البخاري على قاعدته يف ) 10/290(قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري -(6)

.432ص" هدى الساري"يف :نظراو.اًصدوق اللهجة متدين
مفدمة فتح و)3771(1/334التهذيب تقريب:يفترمجة عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماينانظر-(7)
.صدوق خيطىء ورمي باإلرجاء:قال ابن حجر).1/416(الباري=

).4761(الصوت بالقراءة للقرآن حديث رقم يف كتاب فضائل القرآن، باب حق حسن-(8)
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عن قيس عن عمرو بن ،ومسلم من طريق إمساعيل بن أيب خالد،وروى البخاري  واللفظ له
، إمنا بياض ليسوا بأوليائيإن آل آيب:" جهاراً غري سر يقولقال مسعت رسول اهللا العاص 

(1)."وليي اهللا وصاحل املؤمنني

وهذا احلديث ظاهره فيما يؤيد بدعته ومع ذلك )2(.مي ببدعة النصبوقيس بن أيب حازم ر
.خرجه البخاري ومسلم

كان يف أصل حديث : »سراج املريدين«قال أبو بكر بن العريب يف :"قال احلافظ ابن أيب حجر
كذا جزم به، وتعقبه بعض الناس وبالغ يف ل أيب طالب فغري آل أيب فالنإن آعمرو بن العاص 

هذه الرواية اليت أشار التشيع عليه ونسبه إىل التحامل على آل أيب طالب ومل يصب هذا املنكر فإنّ
إليها ابن العريب موجودة يف مستخرج أيب نعيم من طريق الفضل بن املوفق عن عنبسه بن عبد 

خاري عن بيان بن اإلمساعيلي من هذا الوجه أيضا لكن أم لفظ طالب وكأن الواحد بسند الب
م هذا املوضع ظن3(."أيب طالب كما تومهوههم أن ذلك يقتضي نقصا يف آل احلامل ملن أ(

عن علي بن ،عن زر بن حبيش،وأيضا مسلم بن احلجاج رمحة اهللا من طريق عدي بن ثابت
)4(."مؤمن وال يبغضك إال منافقأنه ال حيبك إالالنيب األمي إيلّه لعهد إن:"، قالأيب طالب 

!.وعدي بن ثابت قاص الشيعة 

، والبخاري يف صحيحه، )215(1/197أخرجه مسلم يف صحيحه، باب مواالة املومنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهم-(1)
).5644(5/2233باب تبل الرحم ببالها

صلى اهللا عليه وسلم فلم يلقه فلقى أبا قيس بن أيب حازم  البجلي خمضرم أدرك اجلاهلية وهاجر إىل النيب  :قال ابن حجر-(2)
بكر ومن بعده واحتج به اجلماعة ويقال إنه كرب إىل أن خرف بن معني فقال هو أوثق من الزهري وقال يعقوب بن شيبة تكلم 
أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل احلديث عنه من أصح األسانيد ومنهم من محل عليه وقال له أحاديث مناكري 

منهم من محل عليه يف مذهبه وأنه كان حيمل على علي واملعروف عنه أنه كان يقدم عثمان ولذلك كان جيتنب كثري من و
، وديب 2/138، والكشاف1/436مقدمة فتح الباريأنظر . قدماء الكوفيني الرواية عنه نفس املكان

).1242(3/1059، والتعديل والتجريح)4896(24/11الكمال
.1/331وذكر ذلك أيضا يف مقدمة الفتح يف. 10/420ريالباالفتح -(3)
، وابن حبان )78(1/86يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي من اإلميانمسلم أخرجه -(4)
6/365، وابن أيب شيبة يف مصنفه)8485(و)8153(5/47، والنسائيفي السنن الكربى)6924(15/367يف صحيحه=

.عدي بن ثابتكلهم من طريق
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)1(".األنصاري رمي بالتشيععدي بن ثابت :"ابن حجرقال 

ج اإلمام مسلم هذا احلديث له من طريقهومع ذلك خر.
ل أنا وقين مهدي أن عبد الرمحن ب،قلت ليحي بن سعيد القطان: علي بن املديين قالقال 

فضحك حيي بن سعيد فقال كيف يصنع ،من كان رأساً يف البدعةأترك من أهل احلديث كلّ
كيف يصنع بابن أيب رواد وعد حيي قوما أمسكت ! كيف يصنع بعمر بن ذر اهلمداين ؟! بقتادة ؟

)2(.كثرياًناسا ترك عبد الرمحن هذا الضرب تركنّإ:مث قال حييعن ذكرهم 

لك الرأي ولو تركت أهل الكوفة لذ،لو تركت أهل البصرة حلال القدر:علي بن املديينقالو
)3(".خربت الكتب يعين لذهب احلديث":قوله: قال اخلطيب.يعين التشيع خربت الكتب

ومن مثل ذلك عباد بن يعقوب الرواجين، فقد أخرج له البخاري وابن خزمية والترمذي 
الشيخ العامل الصدوق حمدث الشيعة األسدي : قال عنه الذهيب.ه بالتشيعهم يف دينأنه متوغريهم مع 

الرواجين الكويف املبتدع وقال احلاكم كان ابن خزمية يقول حدثنا الثقة يف روايته املتهم يف دينه 
(1).عباد بن يعقوب رمي بالرفض: وقال ابن حجر.)4(عباد بن يعقوب

عدي بن ثابت ع عامل الشيعة وصادقهم وقاصهم : ويقول فيه أيضا الذهيب. 1/460: انظر مقدمة فتح الباري-(1)
وإمام مسجدهم ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم قال املسعودي ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت وثقه 

نسبه اختالف واألصح أنه منسوب إىل جده ألمه وأنه عدي بن ابان بن ثابت بن قيس أمحد وأمحد العجلي والنسائي قلت ويف 
بن اخلطيم األنصاري الظفري قاله ابن سعد وغريه وقال ابن معني عدي بن ثابت بن دينار وقيل عدي بن ثابت بن عبيد بن 

يمان بن صرد والرباء وعنه األعمش عازب ابن ابن أخ الرباء بن عازب حدث عن جده ألمه عبد اهللا بن يزيد اخلطمي وسل
، واملغين يف )5597(5/78انظر ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال.ومسعر وشعبة وآخرون قال أبو حامت صدوق

.5/188، وسري أعالم النبالء)4084(2/431الضعفاء
.23/509وذيب الكمال.1/8، وضعفاء العقيلي128، والكفاية ص9/199انظرسري أعالم النبالء-(2)
..129الكفاية يف علم الرواية ص-(3)
، وأخرج له البخاري، باب ومسى )1497(2/376صحيح ابن خزمية، باب ذكر أجر املصلي باملشي إىل الصالة: نظرا-(4)

وقال ).509(2/383، وأخرج له الترمذي، باب ماجاء يف استقبال اإلمام إذا خطب)7096(6/2740النيب الصالة عمال
هم يف رأيه الثقة يف حديثه فوثق ابن خزمية عباد بن يعقوب حدثنا عباد بن يعقوب املت:"مية رمحة اهللاحممد بن اسحاق بن خز

عن عباد وهو أهل أن ال يروي قد ترك ابن خزمية يف آخر أمره الرواية: قال اخلطيب يف الكفاية  قلت.الرواجين يف حديثه
، 2/167، وميزان اإلعتدال2/77الضعفاء واملتروكني : اجلوزي، وابن 11/536سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف.عنه

.131والكفاية ص). 3153(1/291والتقريب
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فالصحيحني فيها ،ه الذي جرى عليه العملألنوذلك، وهذا هو القول الصحيح واهللا أعلم
.رواية عن بعض أهل البدع الدعاة وغريهم ممن هو معروف بالصدق

كويف شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته: ابان بن تغلبقال الذهيب يف ترمجة
يف التشيعبو حامت واورده ابن عدي وقال كان غالياأووقد وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني 

كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة واإلتقان ؟ : قد يقول قائلووقال السعدي زائغ جماهر
:أن البدعة على ضربني: وجوابه
ع أو كالتشيع بال غلو وال حترف فهذا كثري يف التابعني و التشيكغلّ:فبدعة صغرى-1

ء لذهب مجلة من اآلثار النبوية وهذه حديث هؤالفلو رد،وتابعيهم مع الدين والورع والصدق
.مفسدة بينة

،على أيب بكر وعمر والدعاء إىل ذلككالرفض الكامل والغلو فيه واحلطّ:بدعة كربى-2
)2(."حيتج حبديثهم وال كرامةفهذا النوع ال 

هذه مسألة كبرية وهي القدري واملعتزيل واجلهمي :"قال الذهيب أيضا يف موضع آخر
فالذي عليه أكثر العلماء ،علم صدقه يف احلديث وتقواه ومل يكن داعياً إىل بدعتهوالرافضي إذا 

وترددوا يف الداعية هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثري من احلفاظ إىل جتنب ،قبول روايته والعمل حبديثه
إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد ا فكيف : وقال بعضهم،حديثه وهجرانه

املبتدع إذا مل تبح بدعته ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة احلديث تؤذن بأنّيسوغ لنا
قبول ما رواه سائغ وهذه املسألة مل تتربهن يل كما خروجه عن دائرة اإلسالم ومل تبح دمه فإنّ

رؤوسها وال أمعن فيها يقبل من عدالذي أتضح يل منها أن من دخل يف بدعة ومل ي. ينبغي
)3(".حديثه

:حتجاج برواية الرافضة على ثالثة أقوالالناس يف االاختلف:"وقال الذهيب
.املنع مطلقاً-1
.الترخيص مطلقاً إال فيمن كذب-2

.1/412:انظر مقدمة فتح الباري-(1)
.1/9وأشار إليه أيضا ابن حجر يف لسان امليزان.1/118يف ترمجة إبان بن ثغلبميزان االعتدالذكر الذهيب ذلك يف -(2)
.7/154أعالم النبالءسري-(3)
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.التفصيل-3
فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف مبا حيدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان 

)1(".صدوقاً

الذين مل يكفروا ببدعتهم كالرافضة واخلوارج فاملنع من قبول رواية املبتدعة":قال ابن حجر
والقبول مطلقا إال فيمن ،ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقالين وأتباعه،وحنوهم

عن يأبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة ورويكفر ببدعته وإال فيمن يستحل الكذب ذهب إليه
ووجه ،إمجاعهم(2)ديث بل نقل فيه ابن حبانوأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل احل،الشافعي

)3(."باعث على رواية ما يشيد به بدعتهذلك أن املبتدع إذا كان داعية كان عنده 

(4)."كفر ببدعته مل حيتج به باالتفاقمن:"وقال النووي

عي أن كل طائفة تدمكفر ببدعته ألنّكلّه ال يردوالتحقيق أن:"قال احلافظ ابن حجر
الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من فاملعتمد أنّ،خمالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر خمالفها

5(."ين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسهالشرع معلوماً من الد(

:وإذا ما انتقلنا البن العريب، فإننا جنده يفرق بني ما يلي
ومن كانت حسنة أو سيئة،مشول البدعة لكل املستجدات اليت وقعت بعد الرسول -1

(6).قتداء، وبدعة ضاللة واعتداءاابن العريب البدعة، بدعة هدى وهنا يعترب

اتهد قد يصيب يف اجتهاده إطالق البدعة يف جمال االعتقاد ال يف جمال األفعال، ألنّ-2
.مبتدعاوقد خيطئ، وال يكون يف ذلك

. 1/146ميزان االعتدال-(1)
كانإذااملتقنالصدوقأنخالفأئمتنامناحلديثأهلبنيوليس: ترمجة جعفر بن سليمان الضبعييف قال ابن حبان-(2)
).7074(6/140الثقات انظر. جائزبأخبارهاالحتجاجأنإليهايدعويكنوملبدعةفيه
.1/10لسان امليزان -(3)
.25التقريب يف علوم احلديث، ص-(4)
.53نزهة النظر ص -(5)
.2/477سالك امل: ابن العريب-(6)
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وإنكار النظر أصال، ،)ما قال اهللا ورسولهليس إالّ(البدع منها ما هو مكفر، كقوهلم -3
(1).به كما يقول ابن العريب، ومنها ما ليس مبكفرإالّاُهللاونفي التشبيه والتمثيل الذي ال يعرف

.الفسـق: المطلب الرابع
:التعريف.1
:لغة-أ

الفأرة خلروجها من جحرها : ، ومنه الفوسيقة(2)أي خرجتيقال فسقت الرطبة عن قشرا 
(3).على الناس

عرب قبل نزول القرآن، قال أبن ومل تستعمل كلمة فاسق وصفا لإلنسان يف كالم ال
وهذا عجيب وهو كالم ":قالو.كالم اجلاهلية وال يف شعرهم فاسقيف مل يسمع قطّ:"عرايباأل

اتسع يف الدنيا فسقا إذا اتسع فيها وهون على نفسه، وعريب، وحكى مشر عن قطرب، فسق فالن 
ت الكلمة من األلفاظ اإلسالمية اليت نقلت من موضعها إىل وعد(4)."بركوبه هلا ومل يضيقها عليه

غوي لداللة عت وشرائط شرطت، وهو مثلٌ من التطور اللّموضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شر
(5).الكلمات

.اصطالحا-ب
.سبحانهوالعصيان واخلروج عن طريق احلقالترك ألوامر اهللا الفسق هو 

جبميع أحكامه أو به لكنه خيلّما ينعت بالفاسق من التزم حبكم الشرع وأقروأكثر
(6).بعضها

الفاسق يف عرف الشرع خاص مبن هو مسلم صدرت منه كبرية أو واضب على ":قال اآلمدي

.10/110نفس املصدر-(1)
.4/1543الصحاح، : اجلوهري-(2)
.7/48تاج العروس، : الزبيدي-(3)
.10/308لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.112أصول احلديث، :  عبد اهلادي الفضلي-(5)
.13/402تاج العروس، : الزبيدي-(6)
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(1)".صغرية

: ة معاين منهاالتعبري القرآين يف عدوقد ورد الفسق يف 

فالكافر فاسق خلروجه )c b a ` _ ^ ]()2(:قال تعاىل: رالكف-
(3).عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة

: فالفسق) o n m l k j i h g()4(:يطلق على العاصي، قال تعاىل-
(5).من خرج بعصياناخلروج من طاعة اهللا تعاىل، وقد يقع على من خرج بكفر وعلى 

)6(.)~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(:ق مقابل اإلميان يف قوله تعاىلالفس-

) IO N M L K J(.)7 (:ق مبعىن الظالل، قال تعاىلالفس-

:حكم التائب من الفسـق.2
التائب يسترجع بتوبته عدالته إذا حسنت، وعلى هذا األساس تكون روايته يرى ابن العريب أنّ

.كما تقدمأن يتعلق األمر بالكذب يف حديث الرسول إالّ؛وشهادته بعد التوبة مقبولة
من وهذا الرأي هو رأي مجهور العلماء، وقد خالف يف ذلك الصرييف الذي ذهب إىل أنّ

(8).ضعف خربه مل جيعله قويا

اجح ما عليه اجلمهور، ويف هذا اإلطار قاس ابن حجر رواية الفاسق التائب على رواية والر
(9).ها مقبولة، فلذا رواية الفاسق التائب أوىلمن أسلم بعد الكفر، فإن

.2/74األحكام، : اآلمدي-(1)
.55اآلية :سورة النور-(2)
.1/245تفسري القرطيب، -(3)
.4اآلية :النورسورة -(4)
.1/245تفسري القرطيب، -(5)
.18اآلية :السجدةسورة -(6)
.26اآلية :سورة احلديد-(7)
.1/185شرح مسلم -(8)
.45نزهة النظر -(9)
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.الجھالـة: المطلب الخامس
.التعريف.1
:لغة-أ

أظهر اجلهل كتجاهل، نقيض العلم، جهله جيعله جهال وجهالة، وجهل عليه : من اجلهل وهو
خلو النفس : وهو جاهل واجلمع جهل وجهل وجهال وجهالء، واجلهل على ثالثة أضرب، األول

فعل الشيء خبالف ما حقه أن : اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه، والثالث: من العلم والثاين
.(1)يفعل

:اصطالحا-ب
وذا املعىن فإنّ. جتريح من قبل النقادعرف فيه تعديل والهو أن ال ي: املراد جبهالة الراوي

:(2)جهالة الراوي يندرج حتتها ثالثة أمور هي
.جهالة اسم الراوي: أوال
.جهالة عني الراوي: ثانيا
.جهالة حال الراوي: ثالثا

هول؟ فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب تبعاً الختالفهم يف وسائل إثبات أما من هو ا
.من ثبتت عدالته ارتفعت عنه اجلهالةكلّإذ أنّ؛العدالة

:وميكن إمجال مذاهب علماء احلديث يف اهول فيما يأيت
كل من مل يشتهر بطلب العلم يف (ثني هو اهول عند احملديرى اخلطيب البغدادي أنّ: أوال

(3).)راو واحدنفسه، وال عرفه العلماء، ومن مل يعرف حديثه إالّ

:اهول من الرواة على ثالثة أصناف وهمابن الصالح أنّبينما يرى: ثانيا
.جمهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعاً)1
ف املستور عرمثّ.ة وهو عدل يف الظاهر وهو املستوراهول الذي جهلت عدالته الباطن)2
.الباطنةقال بعض أئمتنا املستور من يكون عدالً يف الظاهر وال تعرف عدالته : بقوله

.1/133".جهل " املفردات، مادة : هاينفالراغب األص-(1)
.53-52ابن حجر، نزهة النظر ص -(2)
.1/317وانظر تدريب الراوي.88الكفاية ص-(3)



882.التجريح عند ابن العريب: الفصل الثاين

.ه ما ذكره اخلطيبقر يف حدأ، وقد (1)اهول العني)3
:  يذهب ابن حجر العسقالين إىل أن اهول من الرواة صنفان: ثالثا
.وهو من مل يرو عنه غري واحد ومل يوثق-: جمهول العني)1
(2).روى عنه اثنان فأكثر ومل يوثقالذي وهو -: جمهول احلال)2

اجلهالة منحصرة يف عني الراوي فمن انتفت عنه جهالة حبان إىل أنّبينما يذهب ابن : رابعا
.عينه فهو على العدالة إىل أن يثبت عكس ذلك، وكالمه هذا مبين على مذهبه يف إثبات العدالة

اليت (3)من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى خربه عن اخلصال اخلمسفكلّ":حبانيقول ابن 
فمن مل يعلم جبرح ...العدل من مل يعرف منه اجلرحألنّ؛خبربهذكرا فهو عدل جيوز االحتجاج

(4)".هفهو عدل إذا مل يتبني ضد

الذي ذهب إليه ابن وهذا:"حبان هذا، ويف ذلك يقول ابن حجرالعلماء منهج ابنومل يرتض
الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إىل أن يتبني جرحه مذهب عجيب حبان من أنّ

(5)".جلمهور على خالفهوا

ما ذكره اخلطيب يف ألنّ؛ل إىل الواقع هو ما ذكره ابن حجرأقرب هذا األقواوالظاهر أنّ
أمر فيه ".من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلماء بههو كلّ:"ه للمجهول بقولهحد

ه ليس كلّنوع من املرونة فإنمثّ،ى للحديث كان مشتهراًمن تصدالذي إذا وصل ما هو احلد
ث كان مشتهراً وإذا قصر عنه مل ينعت باالشتهارإليه احملد.

.111مقدمة ابن الصالح ص-(1)
.2/202فتخ املغيث: السخاوي.53نزهة النظر ص:ابن حجر-(2)
:يعين باخلصال اخلمس ما يلي-(3)
.رجل ضعيف ال حيتج خبربهأن يكون فوق الشيخ الذي ذكره -
.أو يكون دونه رجل واه ال جيوز االحتجاج بروايته-
.أو يكون مرسالً فال يلزم به حجة-
.أو يكون متقطعاً-
.1/11الثقات  :ابن حبان.نظرا.أو يكون يف اإلسناد رجل مدلس-

.1/13الثقات  :ابن حبان-(4)
.1/14لسان امليزان :ابن حجر-(5)
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أمه حينما صنف من كان جمهول العدالة إىل صنفني األول جمهول العدالة ا ابن الصالح فإن
ذلك ظاهراً وباطنا والثاين جمهول العدالة يف الباطن دون الظاهر، وهو ما مساه باملستور، فيبدو أنّ

ما تثبت بأشياء زائدة على العدالة إنأنّ:مجهور العلماء قالواألنّ؛اتزيادة يف التقسيمات والتعريف
الظاهر، وإنوعدم ،حري وحماولة سرب أغوار نفوس الرواة قبل احلكم على عدالتهمه جيب الت

.ق ذا احلكماالكتفاء مبا يظهر من صالحهم خلطورة ما يتعلّ
مذهبه هذا خمالف ملا عليه اجلمهور تبعاً لرأيه يف إثبات العدالة وقدفإنّا ابن حبانأم:ح وصر

ابن حجر بأنه عجيب وأنثني كما نقلنا عنه ذلك قبل قليله خمالف جلمهور احملد.
هول إما أن يكون جمهول العنيإذن فا،نوع ا أن يكون جمهول احلال أي العدالة، ولكلِّوإم

.علماء يف التعامل معهمنهما منهج لل
.واحدالراوي مل يرو عنه إالّواملقصود جبهالة العني أنّ

جمهول ما روى عنه غري : قال ابن املديين: قلت:"حجر يف ترمجة حيي بن حرب املديينقال ابن 
(1)".وكذا قال الدارقطين يف العلل وقال الذهيب يف امليزان فيه جهالةموسى

:للعلماء فيما ترتفع به اجلهالة عنه أقواالومن كان هذا حاله فإنّ
أقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا :" ذهب اخلطيب البغدادي إىل أنّ-

(2)".من املشهورين بالعلم

ما ترتفع جهالة اهول إذا روى عنه ثقتان وإن":عي موافقا اخلطيب فيما ذهب إليهقال الزيل
ا إذمشهوران، فأما روى عنه من ال حيتجة وال ارتفعت حبديثه مل يكن ذلك احلديث حج

(3)".جهالته

،وابن حجر يف أحد رأييه وغريهم،والذهيب،بينما ذهب فريق من العلماء كيحي بن معني-
إىل أن جهالة العني ترتفع بأن يروي عنه اثنان فصاعداً دون أن يشترط فيهما أن يكونا مشهورين 

.يف أهل العلم

، املغين )5196(7/430، لسان امليزان)9488(7/167ميزان اإلعتدال:وانظر.11/173ذيب التهذيب :حجرابن -(1)
).7528(1/589، والتقريب)6941(2/732يف الضعفاء

.88الكفاية ص -(2)
.2/38نصب الراية  :عبد اهللا بن يوسف-(3)
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يقول إذا مسعت أيب:خرج اخلطيب البغدادي بسنده إىل أيب زكريا حيي بن حممد بن حيي قالأ
(1).عنه اسم اجلهالةارتفعروى عن احملدث رجالن 

(2).جاء يف عدد من تعبريات ابن حجر على الرواة ما يفيد رفع اجلهالة عن من روى عنه اثنان

وهو من مل يرو عنه إال (جمهول العنياآلخر إىل أن الراويذهب ابن حجر يف رأيه -
فإن كان من أئمة احلديث وحفاظهم . ينظر إىل ذلك الواحد الذي يروي عن ذلك اهول)واحد

عذلك تعريفاً بعني ذلك الراويد.
: قلت:ال يعرفتعقيبا على قول الذهيب أنهأمحد بن حيي بن حممدقال ابن حجر يف ترمجة

(3)".بل يكفي يف رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه

جمهول العني ترتفع جهالته برواية واحد وذهب ابن خزمية وابن حبان من بعده إىل أنّ-
.مشهور

جهالة العني ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب وكان عند ابن حبان أنّ":قال ابن حجر
العدل : وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال. ية عند غريهولكن جهالة حاله باق،شيخه ابن خزمية

من مل يعرف فيه اجلرح، إذ التجريح ضد(4)".ح فهو عدل حىت يتبني جرحهالتعديل، فمن مل جير

ا جهالة احلالأم:
فاملقصود بذلك أن ال يعرف الراوي جبرح وال تعديل، وترتفع جهالة حاله بأمور وضوابط 

:وهم خمتلفون فيها كما يأيتوضعها علماء احلديث، 
حاله جهالة رتفعتاصحبته لرسول اهللا تمن ثبتمجع علماء أهل السنة على أنّأ-

عدول بتعديل اهللا تعاىل هلم وتعديل رسول اهللا الصحابة ألنّ؛واستغين عن البحث عن عدالته
 .

.89، صالكفاية-(1)
واستفدنا منهما أن لربكة راويني فارتفعت جهالة (:-يف ترمجة بركة بن يعلى التميمي-يف تعجيل املنفعةقال ابن حجر-(2)

قيل ال يعرف ألنه " :بصريأيب يف تلخيص احلبري يف ترمجة عبد اهللا بن قال ابن حجر أيضاو.1/50:انظر)عينه واهللا املستعان
.2/26انظر .العيزار عنه، فارتفعت جهالة عينهما روى عنه غري أيب إسحاق السبيعي، لكن أخرجه احلاكم من رواية 

.1/77انظر ذيب التهذيب-(3)
.13-1/11وانظر تفصيل كالم ابن حيان يف كتابه الثقات 1/14لسان امليزان :ابن حجر-(4)
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فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط ا الصحابة وأم":قال الذهيب
إذ على عدالتهم ؛أبداغريهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر ال يضر

(1)".وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين اهللا تعاىل

-له، جهالة حارتفعتامن وردت روايته يف كتب الصحيح ثني إىل أنّذهب مجهور احملد
فأما جهالة احلال فمندفعة عن مجيع من اخرج ":ن حجر يف مقدمة فتح البارييوضح ذلك قول اب

أحدا منهم شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة، فمن زعم أنّألنّ؛هلم يف الصحيح
أنّجمهول فكأنه نازع املصنف يف دعواه أنه معروف، وال شكاملديدعي م على منعي ملعرفته مقد

)2(."عدم معرفته ملا يف املثبت من زيادة العلم

ح الترمذي يف معرفة حال ومن العجب كون القطان مل  يكتف بتصحي":ل ابن دقيق العيداق
وأي فرق بني ) هذا حديث حسن صحيح(دان مع تفرده باحلديث وهو قد نقل كالمه جبعمرو بن 

(3)".ح له حديثاً انفرد بهأن يقول هو ثقة أو يصح

من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت أنّإىل -فيما نقله عنه السخاوي- وذهب الدارقطين -
(4)".جهالته وثبتت عدالته

من من روى عنه راو مشهور قد ارتفعت جهالة عينه وكلّكلّذهب ابن حبان إىل أنّ-
إذا جهالة احلال ترتفع مع جهالة العني ارتفعت جهالة عينه ومل يعرف فيه جرح فهو عدل أي أنّ

.مل يعرف فيه جرح للعلماء
الرجل إذا ذهب إليه ابن حبان من أنّماو":بقولهحبان ابن حجر على مذهب ابنعقّبوقد 

ن جرحه مذهب عجيب، واجلمهور على انتفت جهالة عينه كان على العدالة إىل أن يتبي
(5)".خالفه

ميكن أن ترتفع جهالته إذا اشتهر يف غري محل العلم هول احلالذهب ابن عبد الرب إىل جم-

.24مبا ال يوجب الرد ص ماملتكلم فيهالثقات معرفة الرواة :الذهيب-(1)
.384مقدمة فتح الباري ص -(2)
.1/148نصب الراية :الزيلعيعبد اهللا بن يوسفانظر -(3)
.2/213فتح املغيث :السخاوي-(4)
.1/14لسان امليزان -(5)
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قبول :" هووقد نقل السخاوي قوله يف فتح املغيث و. من زهد أو كرم أو جندة،مبكارم األخالق
روايته إن كان مشهوراً كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب 

(1)".أوىل

سن علي بن عبد اهللا القطان إىل رفع جهالة احلال عن الراوي بتوثيق أحد أئمة ذهب أبو احل-
واحد إذا وثق ذلك الراوي من قبل أحد أئمة جمهول العني الذي مل يرو له إالّاجلرح له، أي أنّ

وهو نفس ما ذهب إليه ابن . (2)اجلرح والتعديل كان ذلك التوثيق كافياً عنده يف التعريف حباله
(3).ن كان متأهالً لذلكإول العني إذا وثقه من ينفرد عنه ل بقبول رواية جمهحجر فقا

قال الغزايل وهو يتحدث عما . ذهب بعض العلماء إىل تعديل من عمل الثقة مبوجب حديثه-
أن يعمل مبوجب حديث مل ينقله إال رجل واحد هل جيعل ذلك تعديالً ؟ فيه " :توثيقا للراوييعد

ه ه إن أمكن محل عمله على االحتياط فال، وإن مل ميكن محله فهو كالتعديل ألننواملختار أ. خالف
(4).حمصل للثقة

.فحش الغلط والغفلة: المطلب السادس
فحش الغلط: أوال

أخطأ : أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه، من غري تعمد، وغلط: الغلط يف اللغة
(5).ه فهو فاحششيء جاوز حدوكلّالصواب يف كالمه، وفحش الغلط كثرته، 

(6).هو أن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه أو متساويان: واصطالحاً

ماوتركالرواياتمنالثبتيروىماقبولهذامثليفواألوىلاالحتياط":قال ابن حبان
استحقكذلككانفانصوابهعلىيغلبحىتمنهذلكيفحشملمافيهاوهمأنهصح
(1)".الترك

.2/207فتح املغيث،:السخاوي-(1)
.2/208نفس املصدر-(2)
.53نزهة النظر ص-(3)
.264املنخول ص-(4)
.8/82ذيب اللغة، : األزهري.7/363لسان العرب، : ابن منظور-(5)
.228اهتمام احملدثني بنقد احلديث ص: ، حممد لقمان السلفي1/434شرح خنبة الفكر، : القاري-(6)
.7/98الثقات: ابن حبان-(1)
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إذا أكثر عن املعروفني من : قالمن الذي يترك الرواية عنه ؟ ف: ل ابن مهدي شعبةأوقد س
(1).رواية ما ال يعرف أو أكثر الغلط

األخباريقلبممنكان: زائدةبنحممدبنصاحلوبناء على ذلك قال ابن حبان يف ترمجة 
(2).التركاستحقوفحشحديثهمنذلككثرفلمايفهموالاملراسيلويسنديعلموالواألسانيد

الشيءيفخيطئكانمنفأما:قال ابن حبان. حديثها من كان قليل اخلطأ فال يردأمو
أيببنسهيللتهيف ترمجوهو املعىن الذي نقرأه .البشرعنهينفكالمماوهذاعدلفهواليسري
حىتخطؤهيفحشملأنهإالالرواياتمنيرويفيمااألثباتعلىخيطىءكان:، قالفرقد

األثباتوافقمايتبعولكنبعدالتهفيوثقاإلتقانيفالثقاتسننسلكوالأجلهمنالتركيستحق
(3).الثقاتخالفماحديثهمنويتنكب

(4).والراوي إذا فحش غلطه فهو غري ضابط وحديثه منكر: قال ابن حجر

ني فيكون مقبوالً نيلرواية عن شخص معني، أو أشخاص معا من عرف عنه الضبط يف حال اأم
مثلما يظهر خربه عند حتديثه عن غريهم وهذا هو ما عليه ابن العريب، عند روايته عنهم، بينما يرد

(5).يف إياس بن سلمةه ضعيف إالّإن: مة بن عمار فقد قال فيهركا تعرض لعمن صنيعه ملّ

الراوي قد يعرف مبالزمته لشخص ما أكثر املعقول ألنّوهذا هو رأي مجهور احملدثني، وهو 
من غريه، فيكون أكثر إملاما مبروياته وأقواله، بينما ال يصحب غريه كثريا فيظهر عليه اخلطأ عند 

.الراوية عنه
ه وأنه ليس من فعل قبل إال إذا كان متأكد من خطّمثل هذه الشهادة ال تفطبيعي أنّ

.7/222سري أعالم النبالء-(1)
فاحشالوهمكثريواحلفظالفهمسيءكاناخلياطعيسىأيببنعيسى:وانظر كالمه أيضا يف1/367.املصدر نفسه-(2)

.2/117نفس املصدر. التركاستحقاخلطأ
رمبا أخطأ ومل يكثر خطأه حىت يعدل به عن :مرزوقبن عمرويف انظر أيضا كالمهو. 1/353اروحني: ابن حبان-(3)

.ستحق إلزاق الوهن به حينئذاأتى منه مبا ال ينفك منه البشر، وقد جاء مبا ال يفحش ذلك منه، فإذا فحش هسنن العدول ولكن
مل يفحش خطؤه : وانظر كالمه أيضا يف عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس. 2/283واروحني .8/484الثقات، : ابن حبان

.2/24اروحني. حىت استحق الترك
.44نزهة النظر، -(4)
.2/265العارضة، -(5)
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كما نقل عن مطرف.فاعل
:كثرة الغفلة: نياثا

له، ةل من ال فطنوأنت له ذاكر، واملغفَّتركته غافال إذا يقال أغفلت الشيء : الغفلة لغة
، وغفل عن الشيء غفوالً سها، من قلة التحفظ والتيقظ، (1)ف ما عندهليس يعرِ: رجل غفلو
غيبة الشيء عن بال اإلنسان وعدم تذكره له وقد : الشيء إمهاال من غري نسيان، والغفلةتركو

(2)."استعمل فيمن تركه إمهاال وإعراضا

أن :"، وكثرة الغفلة(3)."ة التحفظ والتيقظسان نتيجة عن قلّسهو يعتري اإلن:"واصطالحا
.بالكثرةال ال مييز بني الصواب واخلطأ وقيدت الغفلة يكون الراوي مغفّ

ثون عن احلفظ نتيجة اشتغاهلم عنه بالزهد واالنقطاع للعبادة، وهذا يكثر عند وقد يغفل احملد
هم حيسنون الظّاملتصوفة، ألننبالناس ويعدمة، لذلك راجت عليهم ون اجلرح من الغيبة احملر

ثوا من غري معرفة وبصريةاألكاذيب وحد.
ا حديث الرجلوالغفلة اليت يرد املرضي الذي ال يعرف بكذب، هو أن يكون يف كتابه

غلط، فيقال له يف ذلك، فيترك ما يف كتابه وحيدبقوهلم، ال يعرف ره يف كتابهث مبا قالوا، أو يغي
، ونقل اخلطيب (4)ف تصحيفا فاحشا، يقلب املعىن ال يعقل ذلك، أو يصحفرق ما بني ذلك

نظرت يف كتب أيب مسعود : عدم نقله عن الزجاج قالالبغدادي عن أبن عمار ملا سئل عن سبب
: ث بتلك األحاديث، قالال حتد: الزجاج حىت أعلمت له على احلديث الغلط، واخلطأ وقلت

مث جعل حيدث بتلك : فضمن أن ال حيدث ا، قال: قال فصححتها أنا وفالن، قال: صححها يل
لتلك األحاديث، فإذا لقيته وسألته األحاديث غريي على ما صححتها له ومل يذكر تصحيحي 

(1).ال أحدث ا، مث جعل حيدث ا غريي: قال

القياس ها ال يدخلهاألن؛تصحيفهفيالراوي ضبط األمساء لئال يقع ومما جيب أن ال يغفل عند

.4/386معجم مقاييس اللغة، : األزهري-(1)
.2/449املصباح املنري، : الفيومي-(2)
.4/140بصائر ذوو التمييز، : الفريز آبادي-(3)
.148، والكفاية ص1/12، تصحيفات احملدثني: العسكريأبو حممد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد، -(4)
148الكفاية ص : اخلطيب البغداديانظر-(1)
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.(1)وال قبلها وال بعدها ما يدل عليها
ي له من يشاء فالن بكذا ويسمثكوهو أن يقول القائل حد: ومن أنواع الغفلة أيضا التلقني

نعم، فهذا ال خيلو من أحد وجهني والبد من أحدمها من ضرورة، : من غري أن يسمعه منه فيقول
إما أن يكون فاسقا حيدث مبا مل يسمع أو يكون من الغفلة حبيث يكون ذا العقل مدخول الذهن، 

والتلقني (2)النوع مساك بن حربه ليس من ذوي األلباب، ومن هذا ومثل هذا ال يلتفت إليه ألن
.، أو يف كليهما(3)قد يكون يف السند أو يف املنت

وقد يكون التلقني من وراق قد أمن له الراوي فيقرأ عليه ويقول له هذا حديثك فيحدث به، 
ه ال جيوز االحتجاج بأخباره وال الرواية عنه، ملا خالطت أخباره فالشيخ يف نفسه ثقة، إال أن

وسى بن دينار ملما وقعلتلقني ذلك اة ضبطه وغفلته، ومثل ألحاديث املوضوعة نتيجة قلّالصحيحة ا
ه لقنه حفص بن غياث وحيي القطان وغريمها، فجعل حفص بن غياث يضع له احلديث فإن،املكي
مث سرد له أشياء من هذا القبيل، –رضي اهللا عنها–حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة : فيقول

ا فرغ فلميده لبعض من حضر ممن مل يعلم املقصد وليست له نباهة، فأخذ ألواحا اليت حفص مد
.(4)كتب فيها وحماها، وبني له كذب موسى

وتكون الغفلة أشدويلحق ث من حفظه، ليس له أصل كتاب يرجه إليه،إذا كان الراوي حيد
كأن يعتمد على كتاب غري به من عرف بالتساهل يف السماع أو نسخ ما يرويه، مث حدث به، 

مقابل على أصول مسموعة عمن يرويه عن أصحاب هذه الكتب، وكذا من عرف بالتساهل يف 
ينبغي لكاتب احلديث أن : مسعت حيي بن سعيد يقول: ، وعن علي بن املديين قال(5)رواية احلديث

يعين –منهمث يتعاهد ذلك–يعين احملدث–ذ ويفهم ما يقال به، ويبصر الرجليكون ثبت األخ
(1).يقول حدثنا أو مسعت أو يرسله، فرياعي ذلك ويتجنب الغفلة–نطقه

.2/779توجيه النظر، : اجلزائري-(1)
.2/573، نفس املصدر: اجلزائري-(2)
.2/270فتح املغيث، : ، والسخاوي148الكفاية، : اخلطيب-(3)
.2/271وانظر فتح املغيث. 1/339تدريب الراوي : السيوطي-(4)
.151-147الكفاية، ص: اخلطيب البغداديانظر-(5)
.2/34اجلرح والتعديل، : الرازي-(1)
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ذه اأم ا حكم من كانحديثه، قال الترمذيلصفة أن يرد":هما يف كل من كان مت
من األئمة ال يشتغل احلديث بكذب وكان مغفال خيطئ كثريا فالذي اختاره أكثر أهل احلديث 

(1)."بالرواية عنه

.سوء الحفظ: ب السابعالمطل
حفظ الشيء حفظا حرسه وحفظه .(2)احلفظ يف لغة نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة

(3).استظهره، وحفظت الشيء حفظا صنتهو

على ح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه كما نصيترجهو أن الّ: ويف االصطالح
(4).ذلك ابن حجر

اإلنسان ليس مبعصوم من ه سيء احلفظ؛ ألنّاخلطأ مرة أو مرتني أنفال يقال ملن وقع له 
.اخلطأ

فحش الغلط كثرته يف األمر نفسه، وسوء والفرق بني سوء احلفظ، وفحش الغلط؛ أنّ
(5).من اإلصابةأقلّفيهاحلفظ يكون الغلط

:وسوء احلفظ يكون على نوعني
ما تقتضيه كان على هذه الشاكلة حبسبرواية من وحكم ،ما كان مالزماً للراوي: األول

وقد يوجد ما يوجب ،فقد يكون هناك من القرائن ما يوجب قبول روايته؛قرائن اجلرح والتعديل
أيب إسرائيل الكويف«فإن كان الراوي صدوقاً سيئ احلفظ كما هو احلال مثالً يف ،روايتهرد«

فإذا روى مثل هذا عن شيخ طالت (1).احلفظه صدوق، وقد كان سيء فقد قال عنه أبو زرعة أن
ثبت من روى عن ذلك الشيخ كانت القرينة تدفعنا إىل قبول خربهأه مالزمته له وأن.

.1/105توجيه النظر، : اجلزائريوانظر . 739علل الترمذي ص: حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي-(1)
.3/198العني، : ، الفراهيدي7/331لسان العرب، -(2)
.1/61خمتار الصحاح، -(3)
.55صنزهة النظر -(4)
.نفس املكان-(5)
.2/166رح والتعديلاجل: عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي-(1)
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كان سوء حفظه مانعاً ،روى عن شيخه املختلط بعد اختالطها إذا كان سيء احلفظ قد وأم
الذي يرويه قبل اختالط أكان حديثه –وحاله هذه–ه ال يعلمألن؛بول روايته عن شيخهمن ق

(1).وهكذا. شيخه أم بعده

ته أم فروة وكانت ملا تعرض حلديث القاسم بن عنان عن عم،ومن أمثلة ذلك عند ابن العريب
ن بايعت النيب ممقال الصالة ألول وقتها.قالت سئل النيب عليه السالم أي األعمال أفضل .

أما حديث أم فروة هذا فرواه القاسم بن غنام البياضي األنصاري سيء احلفظ ضعيف : قال
(2)".والقاسم بن غنام مل يدرك أم فروةالنقل وهو مع ذلك منقطع السند 

بسبب مرض أو كرب أو احتراق كتبه أو زواهلا وذلك،ما كان طارئاً على الراوي: والثاين
:ماع منهم كالم وتفصيليف السلعلماءلف.طنيلباملختألي سبب، وهم من يعرفون 

:فقد صنف العالئي الرواة املختلطني إىل ثالثة أصناف وهم
(3)تهمن مرتبته إما لقصر مدة االختالط وقلّما مل يوجب ذلك له ضعفا أصال ومل حيطّ-1

.ومها من أئمة اإلسالم املتفق عليهم.نة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويهكسفيان بن عي
وإمه مل يرو شيئاً حال اختالطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن ا ألن

(4).مسلم

زيادة يف ضعفه، كابن من كان متكلما فيه قبل االختالط فلم حيصل من االختالط إالّ-2
.هليعة، وحممد بن جابر التميمي وحنومها

تجاً به مث اختلط أو عمي يف آخر عمره فحصل االضطراب فيما روى بعد من كان حم-3
(1).ذلك، فيتوقف االحتجاج به على التمييز بني ما حدث به قبل االختالط عما رواه بعد ذلك

.100صضوابط اجلرح والتعديل : عبد العزيز بن إبراهيم العبد اللطيفانظر -(1)
.1/282العارضة،-(2)
... ر يوجد يف مرض املوت فليس بقادح يف الثقة فإن غالب الناس يعتريهم يف املرض احلاد حنو ذلك كل تغي":قال الذهيب-(3)

سري  : الذهيب. "يف إسناده أو متنه فيخالف فيهوإمنا احملذور أن يقع االختالط بالثقة فيحدث يف حال اختالطه مبا يضطرب 
.10/254ء إعالم النبال

ة، قال واختلط يعين جريراً فحجبه أوالده رقال ابن مهدي هو اثبت من ق:"يف ترمجته جلرير بن حازم األزديقال الذهيب -(4)
.2/117ميزان االعتدال :الذهيب."قبل موته بسنة فلم يسمع منه أحد، تغري

.3املختلطني ص :العالئي-(1)
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وقد نصبل حري عن حال املختلطني لكي يعلم ما روى قابن مجاعة على وجوب الت
ء منهم من اختلط خلرفه بكربه أو لذهاب بصره أو لغري وهؤال:"فقال. االختالط عما روى بعده

(1)."الختالط ويرد ما بعده وما شك فيهذلك فيقبل ما روى عنهم قبل ا

(2).وذا صرح ابن الصالح يف مقدمته

م وتواريخ ويف سبيل حتقيق هذا األمر فقد دون العلماء تواريخ والدات احملدثني ووفيا
مع منهم حال التغري واالختالطمع منهم قبل اختالطهم عما سزوا ما سمن أجل أن ميي،اختالطهم

(3).
.الـوھم: المطلب الثامن

:يف اللغة-أ
له، كان يف له، ومتثّواجلمع أوهام وللقلب وهم، وتوهم الشيء ختي،الوهم من خطرات القلب

، ووهم يف كذا أي غلطتومهت: وأومهته أي أغفلته، ويقالالوجود أومل يكن وتومهت يف كذا
إىل الشيء يهم أي ذهب ومهه إليه، وومهت يف كتايب وكالمي إيهاما أي أسقطت منه شيئاً، 

(4).ووهم يهم ومها أي غلط

: ويف االصطالح-ب
(5).أي بناء على الطرف املرجوح من الشك–هو رواية احلديث على سبيل التوهم 

ن من شأنه أن اضابط، فريد حديثه ذلك خاصة إذا كوهو نوع من النسيان والذهول يقع لل
.يؤثر يف صحة اخلرب دون باقي مروياته

من ذا سلم من الوهم، وقال ابن معني :قال ابن املبارك":وقد ذكر ابن حجر هذا األمر فقال
وهذا أيضا مما جيب أن : لست أعجب ممن حيدث فيخطئ إمنا أعجب ممن حيدث فيصيب، قلت

خطأ يف حديث أو وهم أو تفرد فال يكون ذلك جرحاً أح الرجل بكونه يتوقف فيه فإذا جر

.137املنهل الروي ص-(1)
.392مقدمة ابن الصالح ص -(2)
.نفس املكان-(3)
.12/643لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.41نزهة النظر ص: ابن حجر-(5)
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(1)."مستقرا، وال يرد به حديثه

قطين املرحلة اليت إذا بلغ الوهم بصاحبه إليها سقط اعتبار روايته فقد سأله وقد أوضح الدار
سقط، ع عنه فال يإن نبهوه عليه ورج: وسألته عمن يكون كثري اخلطأ فقال:"ته فقالأحد تالمذ

(2)."وإن مل يرجع سقط

معىن ذلك أنه تساوى لديه اخلطأ والصواب فال ،الراوي إذا ذكر بالصواب ومل يتذكرألنّ
.األمر الذي يتسبب يف سحب الثقة عن مروياته،ترجيح عنده ألحدمها على اآلخر

احلافظ أبو ذكر :"قال احلافظ السيوطي، فقد أما املواطن اليت ميكن أن يقع فيها اخلطأ والوهم
يكون يف القول وتارة يف الوهم تارة يكون يف احلفظ وتارةاحلجاج املزي يف األطراف أنّ

(3)."الكتابة

والطعن من جهة الوهم والنسيان الذي يطرأ على الراوي وحيصل اإلطالع على ذلك بقرائن 
(4)."ومهه فيكون حديثه املعللدالة على 

سؤاالت الربقاين ديثه حىت عن االعتبار، فقد جاء يف وصرح العلماء أن من كثر ومهه سقط ح
ء هو كثري فقال ليس بشي،سألت أبا احلسن علي بن عمر عن اجلراح أيب وكيع:"للدارقطين قوله

(5)."ال:قال،يعترب به:قلت.الوهم

،صاحب األوهام ال يلزم أن يكون الوهم مالزما له يف سائر أحوالهومما جتدر اإلشارة إليه أنّ
ثبتا إذا حدث من كتابه،ث عن حفظهفقد يكون كثري الغلط إذا حد،عليه حبسب فيقبل منه ويرد

.غلطه وتثبته
د اجلهين أبو صاحل املصري كاتب الليث صدوق عبد اهللا بن صاحل بن حمم:"قال ابن حجر

(1)."لغلط ثبت يف كتابهكثري ا

.1/17لسان امليزان -(1)
.72سؤالت محزة ص:لدار قطينعلي بن عمر أبو احلسن ا-(2)
.1/304تدريب الراوي -(3)
.44نزهة النظر ص: ابن حجر-(4)
.20صانظر-(5)
.)3388(1/308تقريب التهذيب :حجربنا-(1)
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ذات نفسه، بل قد تنزل من منزلة من وكثرة األوهام هذه تنزل بصاحبها وإن كان صدوقا يف
اع فقد صرح اخلطيب أنه يكره للمحدث أن يطلب السم. هامهماع ممن عرف بكثرة أويطلب الس

إذا كان الراوي صحيح السماع غري أنه متساهل يف الرواية، :"ن هو على هذه الشاكلة فقالمم
(1)."فالسماع منه جائز غري أنه مكروهمعروف بالغفلة

.مـخالفـة الثـقــات: التاسعالمطلب
وهي من أوجه الطعن املتعلقة بالضبط، فمن خالف رواية الثقات بقلب احلديث أو إدراج ما 

ويدخل حديثه ضمن احلديث ،من جهة ضبطهفيه يطعن ، فإنهليس منه، أو تصحيف أو زيادة
.موافقة الثقات هي املقياس ملعرفة ضبط الراويألنّ؛الضعيف

يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعترب رواياته بروايات الثقات املعروفني :"قال ابن الصالح
بالضبط، واإلتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث املعىن لروايام، أو موافقة هلا يف 

ختالل األغلب واملخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثري املخالفة عرفنا ا
ي ؛ ألن خمالفة الراوي للثقات فيما يشاركهم فيه من احلديث يقو(2)"ج حبديثهضبطه، ومل حنت

.ه وهم فيما زاده أو أدرجه أو قلبهعلى أننالظّ
ويعدف ابن حبان حيي بن عمر بن مالك النقاد خمالفة الثقات ضعفا يف الراوي، فقد ضع

رواية يرويها عن أبيه ملا فيها من الواجب ترك كلّ:ال عنهقفالنكري، بسبب خمالفته الثقات، 
(3)."ت، والوجود من األشياء واملعضالتخمالفة الثقا

أسباب اجلرح خمتلفة ومدارها على مخسة أشياء، البدعة، أو املخالفة، أو :"ال ابن حجرق
(1)".الغلط، أو جهالة احلال، أو دعوى االنقطاع

ا أن يكون لكذب الراوي، أو مته بذلك، أو فحش غلطه أو مإالطعن :"وقال يف موضع آخر
جلهالته أو على سبيل التوهم، أو خمالفته للثقات، أويإلتقان، أو فسقه أو ومهه بأن يروغفلته عن ا

.1/140اجلامع ألخالق الراوي  :اخلطيب البغدادي-(1)
.106ص،علوم احلديث: ابن الصالح-(2)
).1198(3/114اروحني،: ابن حبان-(3)
.583مقدمة فتح الباري ص -(1)
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(1)."لبدعته، أو سوء حفظه

يف ل عليهغري ضابط، بل املعودعليه خمالفة للثقات نزعت الثقة منه وعتمن ثبتوليس كلّ
.ذلك هو املخالفة الغالبة

يعرف ضبط الراوي مبوافقته الثقات املتقنني الضابطني إذا اعترب حديثه ":قال السيوطي
خمالفته النادرة هلم، فإن فإن وافقهم يف روايام غالبا ولو يف املعىن فضابط، وال تضر،حبديثهم

(2)."املوافقة اختل ضبطه ومل حيتج بهكثرت خمالفته هلم وندرت

واملخالفة إما أن تصدر عن ثقة حافظ أو عن رجل معروف بالغفلة وكثرة األوهام وسوء 
احلفظ أو عن رجل متهم بالكذب، فيخالف فيه الراوي ما هو حمفوظ عند احملدثني، ولكل صنف 

: من هذه املخالفات أثر خيتلف عن غريه يتضح فيما يأيت
.نت أو السند أصبح حديثه من احلديث املقلوبإذا خالف الثقات بتقدمي أو تأخري يف امل-1
ر سياق اإلسناد أو دمج موقوف مبرفوع من غري فصل، غيفإذا خالف الراوي الثقات -2

.أصبح حديثه مدرجا
3-إذا كانت املخالفة بزيادة راو يف أثناء اإلسناد، سي باملزيدم.
وجه حيصل فيه التدافع مع عدم إذا كانت املخالفة بإبدال يف السند أو يف املنت على -4

.وجود املرجح أصبح احلديث مضطرباً
إذا كانت املخالفة من جهة النقط مسي باملصحف، وإن كانت من جهة تغري شكل -5

.الكلمة مسي احلديث حمرف
.ة حلديث الثقات، أصبح حديثه شاذاإذا كانت املخالفة من ثق-6

لفة قادحة يف ضبط الراوي ومانعه من قبول وقد نص أئمة اجلرح والتعديل على أن املخا
.روايته

وأوضحنا مواقف ابن العريب فيها ،تلك املخالفاتمن اأنواعة،السابقاملطالبيف ناوقد بين
.فالتراجع هناك

.41-40نزهة النظر ص-(1)
.1/304تدريب الراوي -(2)
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:مل علىتویش

.التعریف بالصحابـة: المطلب األول
.التعریف بالمبھمـات: المطلب الثاني
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.التعریف بالرواة: المبحث األول

.توطئــة
عن غريه، وذلك ليسهل البحث هزمتيوته، ابن العريب بتحديد شخص الراوي وإبراز هويهتما

. عن حاله واحلكم عليه جرحا أو تعديال
عتبار يف نقد الرواة، إذ ال ميكن البحث عن حال الراوي مر الكثري من األمهية واالاألذا هلو

عدد من النقاد يف احلكم على الرواة نتيجة زه عن غريه، ولقد زلّجرحا أو تعديال دون معرفته ومتي
.يف معرفتهم ومتيز شخصيام- بداية–همخطأ

،وكناهم،أمساء الرواةبواسعةمعرفةوبدارية كبرية إالّ؛وال ميكن اإلحاطة ذا األمر
ما جنده واضحا ووه،ميذمالباإلضافة ملعرفة شيوخهم وت،وتواريخ والدم ووفيام،وطبقام

.طالعه يف هذا امليداناعلى تضلعه وسعةيف كتابات ابن العريب وممارساته، مما يدلّ
.يف ذلك من خالل املطالب التاليةوفيما يلي توضيح جلهوده

.التعریف بالصحابة: المطلب األول
لراوٍ)1(ثبوت الصحبةمهية، إذ أنّاألزهم من ال خيفى ما ملعرفة الصحابة ومتييف احلكم كاف

مل فيمن، وعكس ذلكاملطلق عليه بالعدالة، باإلضافة إىل احلكم باتصال ما يرويه عن النيب
.حديثه املرفوع مرسالثبت صحبته، إذ يبحث عن حاله، ويعدت

.ضع على بيان ذلك وتوضيحهاوقد حرص ابن العريب يف عديد املو
يوم ةودعا بإدا(النيب اهللا عن أبيه أنّفي تعليقه على رواية أيب داود عن عيسى بن عبد فـ

.)شرب من فيهاة  مثواخنث فم اإلدا:أحد فقال
وعيسى بن عبد اهللا هو عيسى بن عبد اهللا بن أنيس األنصاري اجلهين ":قال ابن العريب

)2("...أحدامهاجري أنصاري عقيب شهد 

التواتر، والشهرة واالستفاضة، وبإخبار صحايب مشهور، وبإخبار تابعي ثقة، : الصحبة تثبت بطرق مخسذكر العلماء أنّ-(1)
.63، ونزهة النظر شرح خنبة الفكر، ص 2/213تدريب الراوي : نظرا. إخباره عن نفسه مع ثبوت عدالتهوب
.8/81العارضة -(2)
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د على ثبوت الصحبة لهوأكّ،به بغريهت، حىت ال يشسم أب الصحايب عيسى بن عبد اهللان فبي.
أحجار الزيتعند ه رأى رسول اهللا م أنحم عن آيب اللحويف حديث عمري موىل آيب اللـ

.احلديث...يه يدعويستسقي وهو مقنع بكفَّ
يف امسه كثرياً فقيل هو حلف أو عبد اهللا بن عبد اختلف الناس م، حآيب الل":قال ابن العريب

)1(".امللك كان ال يأكل ما ذبح على النصب، وعمري له صحبة وله أحاديث

كان يبول يب النثكم أنّمن حد: قالتملقدام بن شريح عن أبيه عن عائشةويف حديث اـ
قاعداقوه ما كان يبول إالّواقفا فال تصد.

ويقال ،ويقال ابن كعب،شريح أثبت وهو شريح بن هاينء بن يزيد بن يط":قال ابن العريب
ة أصحاب علي بن أيب طالب وشهد من جلّ،ويقال املذحجي،ويقال احلارثي،ابن دويد الضبايب

وذكره الطربي يف الصحابة وقال . أباه ههنايب ى النكنوهو جاهلي إسالمي به ،معه مشاهده
)2(".شهد املشاهد كلها

:، قالد على الصحبة أيضا يف األمثلة التاليةوقد أكّ
)3(.وامسه عبد الرمحن وكان من كبار الصحابةبريجعيسى بن ـ

)4(.عبد اهللا بن سعد هذا أنصاري وال أعلم له نسبا غري هذاـ

)5(.معاذ قاله البخاري وهو والد أيب بكر بن أيب زهري وله صحبة أيضا: امسهأبو زهري منريي ـ

قال البخاري ألبيه صحبة يعين حبيباً خرج البخاري : أبو عبد الرمحن السلمي أخو خرشةـ
6(.ه قرأ يف زمان عثمانعنه عن عثمان وذكر أن(

)1(.أبو مجعه وامسه حبيب بن مساع وله صحبةـ

.طبعة دار الفكر.2/24العارضة-(1)
.1/46نفس املصدر -(2)
.4/1805القرآنأحكام-(3)
.1/46العارضة -(4)
.1/303نفس املصدر -(5)
.1/310نفس املصدر -(6)
.1/438املسالك  -(1)
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. ))1ار الصحابة وكانت ممن باعت رسول اهللا أم جبيد هي من كبـ
.)2(يعلى بن منية، أبو صفوان حليف بين نوفل أسلم يوم الفتح وشهد ما بعدهـ
)3(.هذا احلديثأبو عذرة من الصحابة ال يعرف امسه ليس له إالّـ

وكانت له صحبة أنه قال، قال رسول ،وقد روي عن أيب وهب اجلشمي:"ريبقال ابن العـ
)4(.)"دوا اخليل وال تقلدوها األوتارقلّ(اهللا 

به على الصواب، ومن ذلك ن ابن العريب التصحيف الواقع يف اسم الصحايب، وينوقد يبي
والياء بن أمية ومن قال ابن منية بالنونايعلى بن منية بالنون والياء باثنني من حتتها، ويقال :"قوله

)5(."أسلم يوم الفتح وشهد ما بعده...نباهة له، وإمنا هو يعلى بن أميةفهو نائم ال 

: قال: كما يشري ابن العريب إىل عدم ثبوت الصحبة، ومن شواهد ذلك
)6(.ة لهأبو عبد اهللا الصناحبي وامسه عبد الرمحن بن عسلة وهو من كبار التابعني ال صحبـ

ما  :قالرسول اهللا أنّ،عن النعمان بن مرة،عن حيي بن سعيد،ويف حديث مالكـ
.احلديث)...السارق والشارب والزاينترون يف(

)7(.النعمان بن مرة ليست له صحبة: نقل ابن العريب قول احلاكم

)8(.وروى عنه أحاديثصحب النيب...املقداد بن معدي كربـ

ه يشري يف العريب يف معرض التعريف بالصحابة وبيان ما يتعلق بروايتهم، أنكما حرص ابن 
عدج، حيث يكشف رواية الصحايب عن صحايب مثله أو ة مواضع ملا يعرف يف علوم احلديث باملدب

.عن غريه من التابعني وحنو ذلك
جياز ذا وقبل الشروع يف ذكر أمثلة على ذلك، من املناسب أن نعرف ههنا على سبيل اإل

.2/123العارضة  -(1)
.2/269نفس املصدر -(2)
.5/409نفس املصدر -(3)
.ذيب الكمال واقتصروا على كنيتهمل يذكر امسه يف اإلصابة واالستيعاب وال يف : أبو وهب اجلشمي-(4)
.2/269املصدر السابق-(5)
.1/463املسالك -(6)
.3/179نفس املصدر -(7)
.9/241العارضة –(8)



901.منهج ابن العريب يف نقد الرواة: الفصل الثالث

.ة مواضعابن العريب قد أشار إليه يف عدالنوع من علوم احلديث، خاصة وأنّ
اسم : لُغةًوهو بضم امليم وفتح الدال املهملة وتشديد الباء املوحدة ويف آخره جيم،فاملدبج

ج. نيمفعول من التدبيج، مبعىن التزياملُ: واملُدبزيهن، وديباجةُ الوجه وديباج :بشرته، وكأنّسن ح
املُدبي بذلك لتساوي الراوي واملروي عنه، كما يتساوى اخلدانج مس.

)1(.قبيح الوجه واهلامة واخللقة: ورجل مدبج

)2(.أن يروِي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه: اصطالحاو

-املناسبة املقتضية لتسمية هذا النوع باملدبج ومن أي شيء اشتقاقهعن-":قال اإلمام العراقي
أنّض لذلك، إالّمل أر من تعرالظاهر أنه مساملُ: ه لغةي به حلسنه، ألنزن، قال صاحب ي

.والتزيني، فارسي معربالنقش: جبالد): حكماملُ(
.نآواميم ديباج القراحلد ه، ومنه تسمية ابن مسعووديباجة الوجه حسن بشرت: قال

والرواية كذلك إمنا تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إىل املساواة، أو النزول ألجل ذلك فحصل 
.لإلسناد بذلك حتسني وتزيني

اإلسناد، فإنهما إن كانا قرينني نزل كل منهما درجة، وإن ي بذلك لنزول وحيتمل أنه مس: قال
اإلسناد النازل : غر نزل درجتني، وقد روينا عن حيي بن معني قالاألكابر عن األصاكان من رواية 
.قرحة يف الوجه

فعلى هذا ال يكون . النزول شؤم: وروينا عن علي ابن املديين، وأيب عمرو املستملي قاال
ج مدحاً له ويكون ذلك من قوهلماملدب :صاحب ج، قبيح الوجه واهلامة، حكارجل مدب احملكم(ه.(

.ما هو مدح هلذا النوعوفيه بعد، والظاهر إن: يقال العراق
ها ج يف طبقة واحدة مبنزلة واحدة، فشبإن القرينني الواقعني يف املُدب: وحيتمل أن يقال: قال

).الصحاح(و) احملكم(الديباجتان، كما قاله صاحب : اخلدين يقال هلماباخلدين، فإنّ
)1(.أن املدبج خمتص بالقرينني: احلاكم، وابن الصالحوهذا املعىن يتجه على ما قاله : قال

.304شرح التبصرة ص: والسيوطي. دار العلم للماليني)دبج(1/312الصحاح : إمساعيل بن محاد اجلوهريانظر -(1)
: والعراقي.553ص، فتح الباقي2/246: ، تدريب الراوي4/131: تح املغيث، ف309علوم احلديث ص :ابن الصالح-(2)

.368فتح املغيث ص
.335-334صالتقييد واإليضاح-(1)



902.منهج ابن العريب يف نقد الرواة: الفصل الثالث

الدار قُطين أخذا من ديباجيت الوجه، ومها متحدان لتساويهما هاوبذلك مس":قال السخاوي
)1(."وتقابلهما

معرفة املُدبج تتطلب من املُحدث أن يكون على اطالع واسع بعدد من أنواع علوم احلديث، و
.من وسائل معرفة املُدبج، ومن هذه األنواعواليت تعترب معرفتها 

.معرفة طبقات العلماء-
:معرفة رواية األكابر عن األصاغر-معرفة تواريخ-

:ومن شواهد ذلك عند ابن العريب ما يلي
ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال (ففي تعليقه على حديث ابن عباس عن أيب طلحة ـ

).صورة متثيل
ج، فيه من علوم احلديث رواية صاحب عن حديث ابن عباس مدب":قال ابن العريب

)2(.صاحب

م كأنَّ رأيت يف املنا(روى الترمذي سنده عن ابن عباس عن أيب هريرة قال رسول اهللا ـ
.احلديث)...يدي سوارين من ذهب

)3(".رواية الصحابة عن الصحابةج يف هو من املدب":قال ابن العريب

جاء إىل رجالث أنّه كان حيدومثله راويه الترمذي أيضا عن ابن عباس عن أيب هريرة أنـ
)4(.املدبج مثل سابقهمن هذا أيضا . احلديث...ي رأيت ظلةإن:فقالالنيب 

. 4/142لعارضة مثال ذلك يف انظر أيضاتو

.4/130: فتح املغيث-(1)
واحلديث أحرجه الترمذي يف سننه، كتاب األدب، باب ما جاء أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة .10/246العارضة -(2)

.5/114وال كلب
واحلديث أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الرؤيا، باب ما جاء يف رؤيا النيب امليزان .9/158نفس املصدر-(3)

).2292(4/542والدلو
.9/159نفس املصدر -(4)



903.منهج ابن العريب يف نقد الرواة: الفصل الثالث

.بالمبھماتالتعریف : المطلب الثاني
باملبهم من أغفل ذكر امسه يف احلديث، فقيل فيه رجل أو امرأة أو ابن فالن أو أبيه واملراد 

)1(.وحنو ذلك

اما يف السندومن أهمإذ به يكشف عن الراوي ليبحث عن حاله جرحا )2(أنواعه ما رفع إ ،
.وتعديال

: وقد تناول ابن العريب هذه املسألة كثرياً، وهذه بعض الشواهد على ذلك
إذا :(قال رسول اهللا : عن سهيل بن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال،مالك،ففي حديثـ

.احلديث...) خطيئة نظر إليهارجت من وجهه كلّتوضأ العبد املسلم، أو املؤمن، فغسل وجهه خ
)3(."وأبو صاحل امسه ذكران:"قال ابن العريب

كان النيب ثكم أنّمن حد:(، عن عائشة قالتويف حديث املقدام بن شريح، عن أبيهـ
).قاعدايبول قائما فال تصدقوه، ما كان يبول إالّ

زيد بن يط ويقال ابن كعب ويقال ابن دويد الضبايب ويقال هو شريح بن هاينء بن ي:"قال
)4(."ة أصحاب علي بن أيب طالبلّاحلارثي ويقال املذحجي من جِ

: قلت جلابر بن عبد اهللا(ويف حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عن ابن أيب عمار قال ـ
:  قالأقاله رسول اهللا : ، قال قلت آكلها ؟ قال نعم، قال قلتقال نعم: الضبع أصيد هي

).نعم
)5(."ابن أيب عمار هذا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار مكي:"قال ابن العريب

.احلديث)...رجلهإذا صلى الصبح قال وثىنكان النيب (: حديث ابن زمل اجلهين قالـ
ومن أمثلة ذلك أيضا )6(."حديث ابن زمل وامسه مشهور وهو مظلم السند":قال ابن العريب

.163، ومنهج النقد ص 2/342تدريب الراوي : انظر-(1)
.222علوم احلديث  ص اختصار:ابن كثري-(2)
.الفكرطبعة دار1/34العارضة -(3)
.1/46نفس املصدر-(4)
.2/288نفس املصدر -(5)
.5/133العارضة-(6)
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.4/472، و 3/72املسالك: يف
ى رسول اهللا أنّ(ه عن أبيه عن جد،عن عمرو بن شعيب،عن الثقة،حديث مالكـ

).عن بيع العربان
ه مالك هنا هو بكري بن الثقة الذي مل يسمإنّ: -يعين ابن عبد الرب-قال اإلمام:"قال ابن العريب
)1(."عبد اهللا بن األشج

الن بن غيالن قيل امسه عمرو وقيل عبيد اهللا بن فو:"ن العريب نقال عن الدار قطينوقال ابـ
)2(."جمهولعمر بن غيالن وهو 

.التعریـف باألسـماء والـكنى: المطلب الثالث
)3(.أي معرفة اسم من اشتهر بكنيته، وكنية من اشتهر بامسه

وملعرفة أمساء من اشتهروا بكناهم أو العكس أمهية كبرية، فبه يعرف الراوي ويتميز، ومن متَّ 
مد بعض املدلِّسني إىل الكنية غري عيسني، إذ كثريا مايكشف عن حاله، كما يعرف به تدليس املدلِّ

ا أوضحه ابن العريب يف كتاباتهاملشهورة للراوي لتدليس حاله، وهذه بعض األمثلة على ذلك مم:
عن املغرية بن شعبة ،عن هزيل بن شرحبيل،يف حديث وكيع عن سفيان عن أيب قيسـ

)4(.ومسح على اجلوربني والنعلنيتوضأ النيب : قال

)5(."هو األودي وامسه عبد الرمحن بن ثروان: أبو قيس هذا:"قال ابن العريب

يف ما املاء من املاءإن:(عن ابن عباس قال،عن عكرمة،حديث شريك عن أيب اجلحافـ
)6(."اجلحاف داود بن أيب عوفأبو:"، قال ابن العريب)االحتالم

ضة  يف املستحا(ه قالأنعن النيب ،عن جده،عن عدي بن ثابت،حديث أيب اليقظانـ

.6/50املسالك -(1)
.1/127املصدر السابق-(2)
.2/278تدريب الراوي -(3)
.حسن صحيح:وقال، )99(1/167السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املسح على اجلوربني والنعلني: الترمذي-(4)
.1/148: العارضة-(5)
).112(1/186واحلديث أحرجه الترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن املاء من املاء. 1/165العارضة-(6)
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.احلديث)...تدع الصالة أيام أقرائها
)1(."ن قيس واهللا أعلمحديث أيب اليقظان عثمان بن عمري ويقال امسه عثمان ب:"قال ابن العريب

أنا :(عن النعمان بن بشري قال،عن حبيب بن سامل،عن بشري بن ثابت،حديث أيب بشرـ
":قال ابن العريب).يصليها لسقوط القمر لثالثةكان رسول اهللا :أعلم الناس بوقت هذه الصالة

)2(."جعفي بن أيب وحشية:أبو بشر

). وم قبل العشاء واحلديث بعدهايكره النكان النيب (حديث أيب برزة ـ
)3(."نضلة بن عبيد: أيب برزة:"قال ابن العريب

أفضل ؟ األعمالأيسئل رسول اهللا :(فروة قالتغنام عن عمته أمحديث القاسم بن ـ
).ل وقتهاألوقال الصالة 

زوجها أبو بكر ،فروة هي بنت أيب قحافة أخت أيب بكر الصديق ألبيهأم:"قال ابن العريب
4(."ها أنصارية وهو غلطاألشعت بن قيس، قال بعضهم إن(

يف ه أرسل إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا أن(حديث زيد بن خالد اجلهين ـ
.احلديث)...املار يني يدي املصلي ؟

)5(."يقال إنه ابن أخت أيب بن كعب...بو جهيم هذا هو عبد اهللا بن جهيمأ"قال ابن العريب

خيطب يف حجة مسعت أبا أمامة يقول مسعت رسول اهللا : (حديث سليم بن عامر قالـ
وا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم وا مخسكم وصوموا شهركم وأدكم وصلّاتقوا رب:الوداع فقال

أن املستحاضة تتوضأ لكل الترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاءواحلديث أخرجه. 1/202نفس املصدر(1)-
). 126(1/220صالة

يف وقت صالة العشاء الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاءأخرجهواحلديث. 1/277نفس املصدر -(2)
).165(1/306الآلخرة

الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية النوم قبل العشاء والسمر أخرجهواحلديث.1/279نفس املصدر-(3)
).168(1/312بعدها

سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الوقت األول من الترمذي يف أخرجهواحلديث.1/282نفس املصدر-(4)
).170(1/319الفضل

الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية املرور بني يدي أخرجهواحلديث.2/131نفس املصدر-(5)
).336(2/158املصلي
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تدخلوا جنكمة رب.(
)1(."امسه صدى بن عجالن الباهلي: أبو أمامة:"قال ابن العريب

)2(."أبو سيارة املتقي امسه عمرية ويقال عمر بن األعلم:"قال ابن العريبـ

أن ال ما بعثين به النيب ىأبعثك عل: (ل أليب اهلياج األسديعليا قاحديث أيب وائل أنّـ
).سويته، وال متثاال إال طمستهتدع قربا مشرفا إالّ
)3(."أبو اهلياج األسدي وامسه حبان:"قال ابن العريب

بني معاوية وبني مسعت سليم بن عامر يقول كان:(شعبة قال أخربين أبو الفيض قالحديث ـ
.احلديث...) أهل الروم عهد

)4(."بن أيوبامسه موسى ...وأبو الفيض:"قال ابن العريب

أن أبا بشر األنصاري، وامسه قيس بن عبيد روى أن النيب : قد روي:"وقال ابن العريبـ

رواه . ال تبقين يف عنق بعري قالدة من وتد أو قالدة إال قطعت: أرسل يف بعض أسفاره يقول
)5(."امسه قيس بن عبيد–أبا بشر األنصاري : والشاهد قوله. مالك

أصيب أنفي يوم :(عن عرفجة بن سعد قال،عن عبد الرمحن بن طرفة،حديث أيب األشهبـ
.احلديث)...الكالب يف اجلاهلية
)6(".وأبو األشهب هو العطاردي جعفر بن حيان":قال ابن العريب

أكرم شاب  ما (:قال رسول اهللا ،عن أنس بن مالك،حديث أيب الرحال األنصاريـ

باب (يف فضل الصالةالترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء أخرجهواحلديث.3/92العارضة-(1)
).616(2/516)منه
). 629(3/24الترمذي يف سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة العسلأخرجهواحلديث.3/124نفس املصدر-(2)
).1049(3/366الترمذي يف سننه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف تسوية القبورأخرجهواحلديث.4/269نفس املصدر-(3)

).1580(4/143الترمذي يف سننه، كتاب السري، باب ما جاء يف الغدرأخرجهواحلديث.7/77نفس املصدر-(4)
الترمذي يف سننه، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف كراهية األجراس على أخرجهواحلديث.7/195نفس املصدر -(5)

).1703(4/207اخليل
اللباس، باب ما جاء يف شد األسنان الترمذي يف سننه، كتاب أخرجهواحلديث.7/269نفس املصدر -(6)

).1770(4/240بالذهب
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.احلديث)...يض اهللا له من يكرمه عند سنهشيخا لسنه إال ق
)1(."د بن عبد الرمحن بن حارثةال، وامسه حممأبو الرح:"قال ابن العريب

ة تذهب اهلديادوا فإنّ:( قالعن النيب ،عن أيب هريرة،عن سعيد،حديث أبو معشرـ
).فرسن شاةولو شقوحر الصدر، وال حتقرنَّ جارة جلارا 

)2(."أبو معشر جنيح موىل بين هاشم:"قال ابن العريب

- 246-6/24، -398- 390- 176-133-5/110: يف العارضة: وتنظر أيضا املواقع التالية
، 3/101، 360- 304- 2/129يف املسالك : وأنظر،1/134، 1/196، 371- 361- 322

4/147.
ذلك، ومن أصال مبعىن مل يذكر له ،سماويف هذا اإلطار يشري ابن العريب أيضا ملن ليس له 

:أمثلته
)3(.مسهاأبو عثمان جمهول عندهم، ال يعرف ـ

)4(.سماليس له ...أبو بكر بن عياشـ

أبو جبرية بن الضحاك هو أخو ثابت بن الضحاك األنصاري وقيل الكاليب، وال يعرف ـ
)5(.مسها

)6(.سمافال أقف له على ...أبو املثىن اجلهينـ

خشية الغلط يف أو كناهمويركز ابن العريب أيضا يف ذات السياق على ضبط أمساء الرواة
:ومن شواهده،ذلك

الترمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف إجالل أخرجهواحلديث.8/179العارضة -(1)
).2022(4/372الكبري

علىالترمذي يف سننه، كتاب الوالء واهلبة، باب ما جاء يف حث النيبأخرجهواحلديث.8/292املصدرنفس -(2)
).2130(4/441التهادي

).55(1/78الترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوءأخرجهواحلديث.1/72نفس املصدر -(3)
الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف وضع اليدين على الركبتني يف أخرجهواحلديث.2/60نفس املصدر -(4)

).257(2/43الركوع
).3279(5/395سورة احلجرات/الترمذي يف سننه، كتاب تفسري القرآنأخرجهواحلديث.12/155درنفس املص-(5)
.6/353املسالك -(6)
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)1(.ني من حتتها ويقال معجمة بواحدةتثنااملعجمة باحلارث بن وجية باجليم والياءـ

ثنني من حتتها ويقال أبن أمية ومن قال ابن منية بالنون والياء ايعلى بن منية بالنون والياء بـ
.)2(.دة بن مهامباهة له، وإمنا هو يعلى بن أمية بن أيب عنبفهو نائم ال

)3(.فرات بن سليمان وصوابه فرات بن السائبـ

)4(.باحلاء املهملة والنون وهو حنان األسدي بصري يقال له صاحب الرقيق: ناحنـ

)5(.الوليد بن كثري بن قيس وهو وهم وصوابه داود بن مجيلـ

)6(.احلارث بن أيب زيد ومن قال احلرث بن يزيد فقد أخطأـ

)7(.تصحيفاملقداد بن معدي كرب يكىن أبا كربة والصواب أن كنيته أبو كرمية ولعلها ـ

.4/46- و2/77: يفيف املسالكما جاءأمثلة أيضا منو
فق من أمساء الرواة أو فق واملفترق، وهو ما اتبيان املت: ومن اهتمامات ابن العريب أيضا هنا

.نسام لفظا وخطا، وافترق شخصاأكناهم أو 
وهو علم مهمجدا، ال غىن للمحدز األشخاص وأحواهلم، وهو ث عن معرفته، إذ به يتمي
.غري واحد من كبار العلماءمزلق صعب وقع به 

:ومن أمثلة ذلك عند ابن العريب

الترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن حتت كل شعرة أخرجهواحلديث.1/161العارضة -(1)
).106(1/178جنابة

سننه، كتاب احلج، باب ما جاء يف الذي حيرم وعليه قميص أو الترمذي يفأخرجهواحلديث.4/58نفس املصدر -(2)
).835(3/196جبة
الترمذي يف سننه، كتاب اجلنائز، باب ما جاءيف التكبري على أخرجهواحلديث.4/238املصدرنفس-(3)

).1022(3/342اجلنازة
جاء يف كراهية رد الترمذي يف سننه، كتاب األدب، باب ما أخرجهواحلديث.10/236نفس املصدر-(4)

).2789(5/108الطيب
الترمذي يف سننه، كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه على أخرجهواحلديث.10/155نفس املصدر -(5)

).2681(5/48العبادة
.4/195نفس املصدر–(6)
.9/241نفس املصدر–(7)
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ألخيك ال تظهر الشماتة:(قال رسول اهللا : سقع قاللة بن األثحديث مكحول عن واـ
.)فريمحه اهللا ويبتليك
بن مالك ال غري، نسمسع واتلة وأبا هند الداراين وأشامي: ومها مكحوالن":قال ابن العريب

)1(."فهذا فراقهما. مرو ونبهانعكحول األزدي بصري، مسع عبد اهللا بن مو

:اشتهر بامسه، ومن ذلكمن ومن صنيع ابن العريب يف هذا اال تسمية كنية 
موسى صدقة بن موسى، هو أبو املغرية السلمي البصري صدقة بن ":قال ابن العريبـ

)2(."صاحب الدقيقيالدقيق

ومن أسلوب ابن العريب يف هذا اال أيضا أنه يذكر ويعرف بالشخصيات اليت يأيت ذكرها يف 
:احلديث، ومن شواهده

يف الصحيح عن ابن عباس قال كانت املرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول ":قال ابن العريبـ

فنزلت اآلية.احلديث...فرجهاتطوافا، فتجعله على ينريعمن ت) ' & % $ # " !

(()3 (.
)4(.ضباعة بنت عامر بن قرطهي : هذه املرأة

جدته عن أنس بن مالك أنّ،روى الترمذي بسنده عن إسحاق بن عبد اهللا ابن أيب طلحةـ
.احلديث...قوموا فلنصل بكم: ، مث قالته، فأكل منهنعلطعام صمليكة دعت رسول اهللا 

ها أم سليم، وقيل إا ل أنيسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قإدة جمليكة هي ":ابن العريبقال 
)5(."أم حرام وهو باطل

ائذنوا (:ا عند ابن عمر فقال قال رسول اهللا روى الترمذي بسنده عن جماهد قال كنـ
.احلديث...يتخذنه دغالأذن هلننبنه واهللا ال إفقال )يل إىل املساجدلللنساء بال

).2506(4/662واحلديث يف سنن الترمذي.9/311العارضة –(1)
).2758(5/92واحلديث يف سنن الترمذي.10/218صدرنفس امل-(2)
.31اآلية: سورة األعراف-(3)
.1/777القرآنأحكام-(4)
الترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الرجل يصلي ومعه الرجال أخرجهواحلديث.2/31العارضة -(5)

).234(1/454والنساء
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)1(."بنه يقال له واقدإ":قال ابن العريب

ى أن يبتدئ األعرايب العاقل فيسأل النيب ا نتمنكن(: روى الترمذي بسنده عن أنس قالـ

.احلديث)...فقال يا حممدثا بني يدي النيب جما حنن كذلك إذ أتاه أعرايب فنيبوحنن عنده، ف
)".)2رسول اهللا رسول قومه إىل ،هذا األعرايب هو ضمام بن ثعلبة":قال ابن العريب

رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة رسول اهللا أنّ(روى الترمذي بسنده عن أنسـ
.احلديث)...تزوجت على وزن نواة من ذهبنيإ:فقال.ما هذا:فقال

هذه املرأة اليت تزوجها عبد الرمحن بن عوف هي بنت أنيس بن رافع بن ":قال ابن العريب
شهل ولدت له القاسم وعبد اهللا أبا عثمان األكرب وأبا سلمة عبد امرئ القيس بن يزيد بن عبد األ

)3(."اهللا األصغر

فقالوا يا أهله أتو النيبرجال كان يف عقدته ضعف وكان يبايع وإنّأنّ(أنس حديث ـ
.احلديث...)حجر عليهرسول اهللا أُ

)4(."حبابهو منقد بن عمرو جد واسع بن : هذا الرجل:"قال ابن العريب

، 3/95، 2/403، ويف املسالك 3/119، 6/210، 4/181العارضة : نظر أيضا األمثلة يفتو
3/302 ،4/345 ،6/166 ،6/485.

ىل ’الترمذي يف سننه، كتاب السفر، باب ما جاء يف خروج النساء أخرجهواحلديث.3/53نفس املصدر (1)-
).570(2/459املساجد

الترمذي يف سننه، كتاب الزكاة، باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما أخرجهواحلديث.3/97نفس املصدر-(2)
).618(3/13عليك

).1094(3/402ما جاء يف الوليمةالترمذي يف سننه، كتاب النكاح، بابأخرجهواحلديث.5/3نفس املصدر -(3)
الترمذي يف سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن خيدع يف أخرجهواحلديث.طبعة دار الفكر3/217نفس املصدر -(4)

).1250(3/552البيوع
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.أحكامـھ على الرواة جرحا وتعدیالً : المبحث الثاني
.توطئة

ومن م يف الرواة جرحا وتعديال، ه تكلّن أنبن العريب يف هذا اال تبيالنامن خالل تتبع
:مايز بني فريقني منهمطريقته يف ذلك أنه 

.استقل برأيه يف احلكم عليهم: ففي األول
.فيهماكتفى باإلشارة ألقوال أئمة هذا الشأن: الثاينويف 

قاد، وفيما يلي ل ألهم النهج العام املعتدذلك مل ختتلف أحكامه عن النويف جمموع كلّ
.من خالل املطالب اآلتيةذلكتوضيح 
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.خالصة الفصل
وقد الحظنا من خالل ،اول هذا الفصل أن يربز جهود ابن العريب يف جانب الرواة حتديداح
.ابن العريب جبملة من املسائل ذات األمهية يف هذا الباباهتمامذلك 

بتحديد الصحابة ومتيزهم ملا هلذا األمر من عالقة وطيدة بالعدالة، واحلكم على اهتمقد فـ 
.احلديث باالتصال أو غريه

.بتحديد شخص الراوي وتعريفه، وذلك ليكون احلكم عليه صادقا ودقيقاعتىنكما اـ 
يث وهنا ملسنا عناية ابن العريب بإيضاح األمساء والكىن سواء من حيث ضبط حروفها أومن ح

فكم من راو يف احلديث، ينعت فيه بلفظ رجل أو امرأة أو ابن فالن أو أبيه وحنو . إزالة إامه
وفائدة ذلك باإلضافة ملا ذكرنا أن يعرف تدليس املدلِّسني، إذ كثريا ما يعمد بعض املدلِّسني .ذلك

العريب ببيان املتفق ويف هذا اإلطار اعتىن ابن. إىل الكنية غري املشهورة للراوي لتدليس أحواهلم
واملفترق، واملدبج

خالل تتبعنا البن العريب يف هذا اال تبين فمن .وتعديالًه على الرواة جرحا أحكامويف شأن 
:أنه تكلّم يف الرواة جرحا وتعديال، ومن طريقته يف ذلك أنه مايز بني فريقني منهم

.استقل برأيه يف احلكم عليهم: ففي األول
.اكتفى باإلشارة ألقوال أئمة هذا الشأن فيهم: الثاينويف 

ويف جمموع كلّ ذلك مل ختتلف أحكامه عن النهج العام املعتدل ألهم النقاد
وهنا ميكن تفسري صنيع ابن العريب على أنه مل يقف على معلومات كافية لسرب حال الراوي، 

ابن العريب هلذا احلكم، وقبوله له، وال لذلك عزى احلكم لغريه من النقاد، وهو عزو ميثل ارتضاء 
.مانع من ذلك

وهو ما، النقادمنكما أنّ هؤالء الرواة خمتلف فيهم اختالفا بيناّ بني أهل االختصاصـ 
إذا ترجح لديه حكم حىت حياول ابن العريب أن يوازن بني تلك األقوال لذلك اتضح من ترامجهم ف

.ح له اكتفى باإلحالة على أقوال غريهيترجوإذا ملواستدل به، أحد النقاد فذكره
:ننا من خالل ما عرضناه من تراجم مجلة نتائجدوقد و
إن استقل بالرأي يف حكمه وهو فمن غريه يف حكمه على الرواة، منها استفادة ابن العريب -
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على أغلب الرواة إالّ أنه استفاد من غريه 
ولذلك طبعن أحكامه ، اجلرح والتعديل يف معظم أحكامهومنها موافقة ابن العريب، ألئمة-

.عتدالباالغالبا
تصنيفه الرواة؛ وهو ما تظهره أأللفاظ اليت طبعت أحكامه فمنها املفرد ومنها املركب ومنها -

.وغري ذلك مما هو معروف عند ابن حجر وغريه
لدراية التامة، والنزاهة على اقائماستقل برأي خاص رمبا خالف ابن العريب كبار احلفاظ، و-

يف هذا اال ومتكنه منه ودارته ابن العريبرسوخ قدم د وهو ما يؤكِّبالتفاصيل،يف احلكم ووثوق
.للقب احلافظ
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.اتمةــالخ
احلمد هللا الذي أنعم وأكرم، وأعان على إمتام هذا البحث الذي تطلب بناءه اجلهد والنصب، 

.والعمل الدءوب ليال وارا
:ل أهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، فمن ذلكسجأن نمن املفيد يف ختامهوهنا
ها مشغوال بالعلم، من نعومة أظفاره إىل أن لقي ربه، ففي لقد عاش ابن العريب حياته كلّـ

ا م الكثري من العلوم، وملّى والده توجيهه هذه الوجهة العلمية، فحفظ القرآن، وتعلّطفولته، تولّ
حلة لطلب املزيد من العلم وفنونه، فرحل إىل املشرق حمبا للعلماء عوده يأت له ظروف الرشتدا

.ال يفتر وال ميلّ،وجمالستهم واألخذ عنهم
،يف العلمج على يديه أيضا جهابذةأتيح البن العريب أن يتتلمذ على أساطني العلم، كما خترـ

فشهدوا له بالعلم والتفوق ،األمر الذي أعطاه مكانة علمية مرموقة بني الناس على اختالفهم
يادةوالر.

راك كان ابن العريب باإلضافة إىل مكانته العلمية العالية ونشاطه فيه، مشاركا يف احلـ
ي الشورى وبني تولِّ،وهو ما ملسناه من خالل مزاوجته بني التعليم،االجتماعي ومتواجدا فيه

. والقضاء والكثري من املشاركات االجتماعية واإلنسانية
ابن العريب من خالل حراكه العلمي خدمات جليلة للحديث النبوي من حيث قدملقد ـ

وكذلك من ،ومجع وضبط أصوله ودواوينه رواية ومساعا وحتديثا،وحل غريبه،شرح ألفاظه
وما أودعه ابن العريب يف مؤلفاته من . حا وتعديالخالل البحث يف رجاالته والتفتيش عنهم جر

مشكله واجلمع بني متعارضه والعناية بضبطه وحلِّأحباث يف احلديث وعلومه وفقهه وحلِّ
.شاهد كبري على ذلكوالقبول والردالتصحيح والتضعيفمن حيث إشكاالته 

،زمنهج نقدي متميلت جهود ابن العريب يف خدمة احلديث على وجه اخلصوص بتبلورتكلّـ
ز ابن العريب واقتداره يف ه داللة واضحة على متيأنإالّ؛وهو وإن مل يكن واضحا يف بعض جوانبه

أنظار العلماء فنقلوا عنه واستفادوا منه وهو ما حاولت هذه الدراسة لذلك كان حمطَّ،هذا اال
.إيضاحه والكشف عنه

اجلوانب اليت طبعت احلياة العلمية البن العريب وإال ويف حقيقة األمر جانب احلديث هو أحد 
لذلك ،غة والفقه والدراية عمومافهو مشارك بقوة وحاضر يف اجلوانب األخرى كالقرآن واللّ
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جهودهم يف وصي طلبة العلم والباحثني أن ال يغفلوا عن هذه الشخصية العظيمة وأن يبدلوان
.شىت جوانبها املعرفيةكشفها والبحث عن

.سأل اهللا العلي القدير أن يرحم ابن العريب وأن يسكنه فسيح جناتهن
.آمین
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)Ã Â Á À ¿ ¾ ½   (]191ص]8:آل عمران.

)j i h g f e   (]192ص]1:هود.

)X W V U T S R Q P O N   (]192ص]82:النساء.

.192ص]23:الزمر[)   8 9 : ;(

)ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú   (]ادلة192ص]11:ا.

.195ص]17:القلم[)   + , - .(

.215ص]14:طه[)   / 0 1 2(

)A @ ? > = < ;   (]218ص]4:ق.

)ã â á à ß Þ   (]219ص]74:الكهف.

.236ص]44:املؤمنون[)   ( * + , -(

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
Ï Î Í Ì Ë Ê É   (]247ص]122:التوبة.

)m l k j i   (]رات248ص]9:احلُج.

)F E D C B A   (]248ص]2:النور.

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]248ص]36:اإلسراء.

.248ص]6:احلُجرات[)   7 8 9 :(

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]249ص]36:اإلسراء.

)d c b a `   (]249ص]81:يوسف.

)¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   (]252-251ص]10:املمتحنة.

.251ص]6:احلُجرات[)   7 8 9 :(

)f e d c b a ` _ ^ ] \   (]رات252ص]14:احلُج.

.253ص]12:احلُجرات[)   ! " # $ % & ' ) ( * + ,(

)K J I H G F E D C   (]255ص]12:املائدة.

)f e d c b   (]765- 721-262ص]34:األحزاب.

)` _ ^ ] \ [ Z Y   (]268ص]178:البقرة.

.268ص]45:املائدة[)   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

)z y x w v u t s   (]277ص]43:النساء.

.277ص]1:الكافرون[)   ! " #(

.281ص]128:التوبة[)   � ¡ ¢ £ ¤ ¥| { ~ (

.289ص]197:البقرة[)   ! " # $(

)m l k j   (]293ص]52:التوبة.

)x w v u t s r q p o   (]309ص]32:النساء.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
)® ¬ « ª © ¨   (]314ص]60:األنفال.

)t s r q p   (]54/320روم/اهللا الذي خلقكم من ضعف- 320ص]66:األنفال.

.249-327ص]28:النجم[)   8 9 : ; >0 1 2 3 4 5 6 7(

)Ï Î Í Ì Ë Ê É   (]343ص]164:األنعام.

.344ص]3:الدخان[)   ! # $ & ' ) ( * + , - .(

)¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯   (]347ص]53:األحزاب.

)w v u t s r q p o n m l   (]346ص]131:طه.

.351ص]6:احلُجرات[)   / 0 1 2 3 4 5 6(

)g f e d   (]351ص]282:البقرة.

)v u t s r q   (]353ص]22:األنفال.

.365ص]65:النساء[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

)U T S R Q   (]371ص]106:املائدة.

.373ص]1:املؤمنون[)   ! " #(

.381-380ص]65:النساء[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

.386ص]1:السجدة[)   !(

.386ص]1:اإلنسان[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

) C B A @E D   (]400ص]60:اإلسراء.

)x w v   (]408ص]229:البقرة.

)Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (]416ص]101:النساء.

)q p o n m l k j i   (]421ص]50:األحزاب.

.449-445ص]1:التحرمي[)   ! " # $ % & ' ) ((
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
.457ص]177:البقرة[)   ! " # $ % & ' ) ((

)r q p o   (]457ص]1:األعلى.

.457ص]1:الغاشية[)   4 5 6 7(

)« ª © ¨   (]488ص]53:املؤمنون.

.488ص]31:يوسف[)   1 2 3 4 5 6(

)W V U T S R   (]488ص]22:حممد.

.504-493-482ص]172:األعراف[)   6 7 8 9 : ; > = <(

.500- 497ص]60:املؤمنون[)   ! " # $ % & ' ) ( *(

)Q P O N M L K J   (]498ص]108:اإلسراء.

)t s r q p o n m l k j i h   (]498ص]26:البقرة.

.500ص]60:املؤمنون[)   ! " # $ % & ' ) ( *(

.146ص]143:البقرة[)   : ; > =(

)\ [ Z Y X W V U T   (]508ص]83:مرمي.

)Y X W O   (]556-529ص]33:حممد.

)º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °   (]582ص]72:األحزاب.

.658ص]48:التوبة[)   & ' )(

)Z Y X W V   (]658ص]4:غافر.

)E D C B A @ ? >   (]714ص]124:التوبة.

.714ص]37:التوبة[)   ! " # $ % &(

.715ص]26:يونس[)   ! " # $ % &(

)Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (]249ص]169:البقرة.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
)p o n m l k j i h g   (]728ص]52:احلج.

)Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   (]728ص]29:اجلاثية.

)¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   (
. 732ص]101:النحل[

)H G F E D   (]734ص]6:املائدة.

)F E D   (]745ص]58:الواقعة.

.748ص]160:األعراف[)   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(

.748ص]16:التكوير[)   ^ _(

)x w m   (]749ص]141:األنعام.

.756ص]234:البقرة[)   ! " # $ %(

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   (]756ص]4:الطالق.

), + * ) ( ' & % $ # " !   (
.761-760ص]102:النساء[

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶(]879ص]18:هود

)X W V U T S   (]776ص]23:النساء.

.779ص]97:آل عمران[)   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

)� ~ } | { z y x w   (]784- 780ص]4:املائدة.

) ¯ o n m l k j i h g f e (]786ص]53:األحزاب.

)¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °   (]786ص]53:األحزاب.

)Ô Ó Ò Ñ   (]797ص]17:القيامة.

)m l k j i h g   (]جرأ-797ص]9:احل.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
)® ¬ « ª © ¨ §   (]800ص]286:البقرة.

.803ص]59:البقرة[)   7 8 9 : ; > = <(

) JR Q P O N M L K   (]812ص]90:النحل.

.813ص]1:األنعام[)   * + , - . /(

)r q p o n m l k j i   (]813ص]123:البقرة.

)N M L K J I H G   (]813ص]70:األنعام.

)Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   (]813ص]95:املائدة.

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   (]269:البقرة[
820ص

) ` _ ^ ] \ [ Z Ya   (]820ص]112:هود.

)Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   (]821ص]40:النازعات.

.828ص]114:النساء[)   ! " # $ % & ' ) ( * + , - 2(

)p o n m l k j i   (]رات828ص]9:احلُج.

)X W V U T S R Q P O N M L K J I   (]ادلة22:ا[
829ص

.833ص]18:آل عمران[)   4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(

)U T S R Q P O N M L K J   (]17:النساء[
.833ص

.833ص]67:البقرة[)   � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

) ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
.857ص]21:اجلاثية[)   ¿
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــاآلی
.860ص]6:احلُجرات[)   / 0 1 2 3 4 5 6(

)L K J I H G F E D C   (]رم879ص]60:الز.

) m l k j i h g f e   (]879ص]82:طه.

)I H G F E D C B   (]884ص]119:التوبة.

.894ص]2:األنبياء[)   ( * + , - . / 0 1 2 3(

)c b a ` _ ^ ] \   (]896ص]55:النور.

)o n m l k j i h g   (]896ص]4:النور.

.897ص]18:السجدة[)   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

)O N M L K J I   (]897ص]26:احلديد.

.936ص]31:األعراف[)   ' )! " # $ % & (
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فهرس األحاديث

 ): نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه غريه
فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

839، بفقيه
353، اهللا يف  األرض يصافح به عبادهاحلجر ميني ( 
460، الصالة ألول وقتها: ؟ قالأي األعمال أفضل( 
، ما من مسلم يليب إال لبى من عن ميينه ومشاله من حجر( 

442
420، الصالة يف مسجد قباء كعمرة:( 

178، أبردوا عن الصالة
أن ال تدع قربا مشرفا إال أبعثك على ما بعثين به النيب 

933، ته، وال متثاال إال طمستهسوي
178، أتروا محراء كناركم هذه، هلي أسود من القار

اتقوا ربكم وصلّوا مخسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة 
933، أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

، 712، يوم خيرب بقالدة فيها ذهب وخرزأتى النيب 
726

جئت يا رسول : باملوقف يعين جبمع فقلتأتيت النيب 
367، اهللا من جبل طيئ

545، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون
531، أحفروا مكانه، مث صبوا عليه ذنوبا من ماء

444، أحلت لنا ميتتان ودمان، فامليتتان السمك واجلراد
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان فاجلراد واحلوت، 

446، فالطحال والكبدوأما الدمان 
663، اختر منهن أربعا

أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة، 
778، أفأحج عنه

إذا أتيت مضجعك  فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع 
795، اللهم أسلمت وج: على شقك األمين، مث قل

680، إذا أراد اهللا بأمة خريا قبض نبيها قبلها

656، ُهللا بِعبد خيراً استعملَهإِذَا أَراد ا
734، إذا أعجلت أو اقحطت، فإمنا عليك الوضوء

904، إذا أعطى أحدكم الرحيان
، إذا أقيمت الصالة ووجد أحدكم اخلالء فليبدأ باخلالء

495 ،698
735، إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل

155، إذا التقي اخلتانان
497، مت، فتلك عني عذيقةإذا أنشأت حبرية مث تشا

345، إذا أنشأت حبرية، مث استحالت شامية فهو أمطر هلا
633، إذا بايعت فقل ها وال خالبة

170، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تربز
152، إذا توضأ العبد املسلم، أو املؤمن فغسل وجهه

إذا توضأ العبد املسلم، أو املؤمن، فغسل وجهه خرجت 
930، وجهه كل خطيئة نظر إليهامن 

، إذا توضأ العبد املؤمن، فتمضمض، خرجت اخلطايا
676

إذا توضأ العبد املؤمن، فتمضمض، خرجت اخلطايا من 
221، فيه

، إذا جاء أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس
501

إذا جاءكم احلديث، فاعرضوه على كتاب اهللا، فإن وافقه 
462، يوافقه فاتركوهفخذوه، وإذا مل 

200، إذا جامع الرجل املرأة فلم ينزل
744، إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

، إذا جلس  بني شعبها األربع، وجهدها، وجب الغسل
736

إذا جلس بني شعبها األربع مث أجهدها فقد وجب الغسل 
735، وإن مل ينزل

يدعى إذا مجع اهللا عباده يوم القيامة كان أول من
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354، إسرافيل
772، إذا دبغ  اإلهاب فقد طهر
761، إذا دبغ االهاب فقد طهر
762، إذا دبغ اإلهاب فقد طهر

746، تعين وجهها-إذا رأت املاء فغطت أم سلمة
إذا سبق ماء الرجل ماء املرأة، أو عال، أشبه الرجل 
أعمامه، وإذا سبق ماء املرأة، ماء الرجل أو عال، أشبه 

752، أخوالهالرجل 
إذا سبق ماء الرجل، ماء املرأة، ذكرا، وإذا  سبق ماء 

752، املرأة، ماء الرجل، أنث
592، إذا سرت يومني فافتح الكتاب

16، .إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر
ينِهملَى يع طَجِعضرِ فَلْيالفَج يتكْعر كُمدلَّى أَحإِذاَ ص ،

694 ،697
فليجعل بني يديه ما يستره فإن مل جيد إذا صلى أحدكم

279، فعصا
571، 565، إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا

693، إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلْ احلَمد هللا علَى كُلِّ حال
، إذا كان أول ليلة من  شهر رمضان صفّدت شياطني

142
ة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثالث، صدقة جاري

118، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
494، إذا مرض العبد بعث اهللا إليه  ملكني
500، إذا مرض العبد بعث اهللا إليه ملكني

764، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
32، فقد وجب الغسل، إذا مس اخلتان اخلتان

إذا نام العبد يف سجوده باهى اهللا تعاىل به مالئكته يا 
، أنظروا إىل عبدي روحه عندي وبدنه يف طاعيتمالئكيت

356
يا : إذا نام العبد يف سجوده يباهى اهللا به مالئكته يقول

442، مالئكيت
453، إذا نام العبد يف سجوده، يباهي اهللا به مالئكته

إذا نسي أحدكم صالة  فذكرها وهو يف صالة مكتوبة 
496، نسيفليبدأ باليت هو فيها فإذا فرغ منها صلّى اليت 

، فذكرها وهو يف صالة مكتوبةصالةإذا نسي أحدكم
33

إذا نسي أحدكم صالة فذكرها وهو يف صالة مكتوبة 
501، فليبدأ باليت هو فيها فإذا فرغ منها صلّى اليت نسي

501، إذا نشأت حبرية مث تشامت فتلك عني غديقة
إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم مل يسمعه من عامل فليدع 

618، ء وماء فلينقعه فيه حىت خيتلط سواده مع بياضهبإنا
إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة 

442، عفروه بالتراب
13، اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت من وراء هذا احلائط

: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ومل ينزل؟ فقال عثمان
686، يتوضأ كما يتوضأ للصالة، ويغسل ذكره

أربع ال تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، 
347، وعني من نظر، وأذن من خرب

55، أربعة ال تؤنس منهم رشدا حارس الدرب
أرسل إيلّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 

281، اخلطاب عنده
777، أرضعتين وأبا سلمة ثويبه

18، املرأةالناس يف إمالصاستشار عمر بن اخلطّاب 
455، 419، أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر

458، أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام
198، اشتكت النار إىل  را فقالت يا رب

695، أصبت صرة أو التقطت صرة
712، أصبت صرة، أو التقطت صرة

933، الكالب يف اجلاهليةأصيب أنفي يوم 
، يوم حنني وإنه ألبغض اخللق إيلّأعطاين رسول اهللا 

486
، اعمل من وراء البحار فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا

194
769، يف جفنةاغتسل بعض أزواج النيب 



927.الفهارس

730، أفطر احلاجم  واحملجوم
785، اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر

33، اقرءوا يـس على  موتاكم
695، ناقصتهقال فناقصين و. اقرأ القرآن يف شهر
314، أال إن القوة الرمي

، ما املخرج منها يا رسول اهللا: أال إا ستكون  فتنة فقلت
460

667، األذنان من الرأس
440، اإلسناد سالح املؤمن

440، اإلسناد من الدين،
516، اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن

، اإلمام حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي
30

أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها األيم 
364، وإذا صماا

562، التشهد يف الصالة والتشهد يف احلاجة
550، اجلمعة على من  مسع النداء

366، احلج  عرفة ثالثا
، احلج عرفة ثالثا، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر

289
344، احلجر ميني اهللا يف األرض يصافح ا عباده

442، 291، اخلراج بالضمان
759، النخلة والعنب: اخلمر من هاتني الشجرتني

الدعاء موقوف بني السماء واألرض وال يصعد منه شيء 
 ،34حىت يصلي على النيب 

771، العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه
762، العجاء جرحها جبار
762، العجماء عقلها جبار

الشيطان فإذا تثاءب أحدكم العطاس من اهللا والتثاؤب من
370، فليضع يده على فيه

506، العمرى جائزة ألهلها أو مرياث أهلها
العمرى جائزة ألهلها أو مرياث ألهلها ومل يذكرها 

369، بشيء
663، القتل يف سبيل  اهللا يكفر كل خطيئة

681، القرآن كالم اهللا عز وجل ليس خبالق وال خملوق
290، ضاء  عليكاهللا أطعمك وسقاك وال ق

590، نعم: آهللا أمرك ذا؟ قال
181، اهللا وتر حيب الوتر

اللهم إنك تعلم أم أخرجوين من أحب البالد إيلَّ، 
463، فأسكني يف أحب البالد إليك

713، املاء ال ينسجه شيء
765، 736، 263، املاء من املاء

266، املتبايعان كل واحد منهما باخليار
، أنا صاحبه: فقال رجل من القوم. ل النارأما إنه من أه

12
530، أمر حبفر بول األعرايب

780، ماهلم وهلا: أمر بقتل الكالب مث قال
444، أمرت أن قاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا

أمين جربيل عند باب البيت مرتني فصلى يب الظهر حني 
32، زالت الشمس

568، آمني ورفع الصوت ا
861، أيوب األنصاري كان يف جملس وهو يقولأن أبا 

184، إين حنلت ابين غالما: فقالإن أباه أتى به النيب 
ليسوا بأوليائي، إمنا وليي اهللا وصاحل ()إن آل آيب بياض

890، املؤمنني
إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطويب 

443، للغرباء
فصل منذ حتول مل يسجد يف شيء من املأن الرسول 

444، إىل املدينة
675، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان

، إن الصدقة ال حتل آلل حممد  إمنا هي أوساخ الناس
770

أن الصدقة لتقع يف كف الرمحن قبل أن تقع يف كف 
771، السائل
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، أن الطفل ال يصلى عليه وال يرث وال يورث حىت يستهل
550

219، ضر طبع كافراإنّ الغالم الذي قتله اخل
419، إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه، ال وصية لوارث

587، أن اهللا أمرين أن أقرأ عليك
إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفُسها ما مل تعمل به أو 

292، تتكلم به
، إن اهللا خلق التربة يوم السبت، وخلق اجلبال يوم األحد

378
343، عليهمإن اهللا خلق اخللق من ظلمة، مث رش

هم الذين يقولون ال تنفقوا ...إن اهللا قد صدقك يا زيد 
10، .على من عند رسول اهللا

إنّ اهللا حيب  احلليم احليي الغين النفس املتعفف، ويبغض 
345، الغين الفاحش البذيء السائل امللحف

عن أربع صلوات يوم إن املشركني شغلوا رسول اهللا 
493، اخلندق

عن أربع صلوات يوم أن املشركني شغلوا رسول اهللا 
275، اخلندق

أن املقداد بن األسود دخل على علي بن أيب طالب 
482، بالسقيا

أن املقداد بن األسود دخل على علي بن أيب طالب 
504، .بالسقيا، وهو ينجع بكرات له دقيقا رخيصا

682، اختذ خامتا من ورق مث ألقاهأن النيب 
379، أمره بالتيمم للوجه والكفنينيب أن ال

394، تزوج مبيمونة وهو حمرمأن النيب 
134، متضمض واستنشق من كف واحدةأن النيب 
35، دخل مكة وعلى رأسه املغفرأنّ النيب 
قال لعلي أنت مين مبنزلة  هارون من موسى أن النيب 

434، إال أنه ال نيب بعدي
185، قضى يف العهدة بثالثة أيام أو أربعةأن النيب 

372، أن النيب عليه السالم قام إىل قربة معلقة فخنثها
إن الوضوء ال جيب إال على من نام مضطجعا، فإنه إذا 

503، اضطجع استرخت مفاصله
، ،إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا 

818
200، ...)؟أن جربيل نزل فصلى فصلى رسول اهللا 

إنا ! يا رسول اهللا: ،  فقالأن رجال سئل رسول اهللا 
360، نركب البحر

39، أنّ رجال قال لعبد اهللا بن زيد وهذا الرجل
يف أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا 

364، شراج احلرة
، يترك ماالًأَنَّ رجالً من اَألنصارِ دبر غُالَماً لَه فَمات وملَ 

653
، قضى فيمن وقع على جارية امرأتهأن رسول اهللا 

685
256، بعث معاذا إىل اليمنأن رسول اهللا 
توىف ومل يبني لنا أبوابا من الربا فذروا إن رسول اهللا 

187، الربا والريبة
676، ذهب حلاجته يف غزوة تبوكأن رسول اهللا 

الرمحن بن عوف أثر رأى على عبدأن رسول اهللا 
937، .ما هذا: صفرة فقال

23، قاء فتوضأأنّ رسول اهللا 
 ،931ى عن بيع العربانأن رسول اهللا 

أنّ رسول اهللا كبر يف صالة من الصلوات، مث أشار إليهم 
493، بيده أن أمكثوا
بعث بكتابه رجال وأمره أن يدفعه إىل أن رسول اهللا

623، عظيم  البحرين
348، شهر رجب عظيم يضاعف اهللا فيه احلسناتأن

861، إنّ عبد اهللا رجال صاحلا
أنّ على أهل احلوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت 

762، املواشي بالليل، ضامن على أهلها
إنّ عندي امرأة هي أحب الناس إيلّ وهي ال متنع يد 

554، المس
457، إن يف املال حق سوى الزكاة
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150، حقا سوي الزكاةإن يف املال 
إن قتيل العمد واخلطأ قتيل السوط والعصا وفيه مئة من 

503، اإلبل أربعون منها خلفة
455، إن كان دما أمحر فدينار

إن كان دما أمحر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف 
696، دينار

، أن ال يأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائة درهم
456

862، القيامة كالشاة بني الربيضنيإن مثل املنافق يوم
، إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

496
أن نارا خترج من حبر حضرموت قبل يوم القيامة حتشر 

443، الناس
276، أن ناسا من عرينة قدموا املدينة فاجتووها

863، إنّ هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه
الناس بوقت هذه الصالة كان رسول اهللا أنا أعلم 

289، يصليها لسقوط القمر لثالثة
كان رسول اهللا : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصالة

932، يصليها لسقوط القمر لثالثة
أنا أهل أن أُتقى فمن اتقاين فلم جيعل معي إهلا فأنا أهل أن 

431، أغفر
؛ قال رسول اهللا : إنا كنا مرة إذا مسعنا رجال يقول
21، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا

696، إنا لنراه جفاء بالقدم
804، أنضجنا أرنبا مبر الظهران

، أحاديث ختتلفون فيها،إنكم حتدثون عن رسول اهللا 
17

232، 154، إمنا األعمال بالنيات
931، إمنا املاء من املاء

482، إمنا أنت حجر ال تضر وال تنفع
إمنا يتكم من أجل الدافّة اليت دفّت عليكم، فكلوا، 

736، وتصدقوا

440، إمنا يعلم صحة احلديث بصحة اإلسناد
أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم يف املسجد 

398، احلرام
احتز من كتف شاه، فأكل منها، مث أنه رأى النيب 

751، مضى إىل الصالة، ومل يتوضأ
: عن وقت الصالة فقال أبو هريرةأنه سأل أبو هريرة 

214، أين أخربك
حديثا نفعين إين كنت رجال إذا مسعت من رسول اهللا 

16، اهللا منه
449، 445، إين وهبت لك نفسي، فلم يقبلها

156، أو حتتلم املرأة؟ قال هلا تربت ميينك
464، أول ما ينزع اهللا من العبد احلياء

698، الصالة ألول وقتها: أفضل؟ قالأي األعمال 
، 502، أي األعمال أفضل ؟ قال الصالة ألول وقتها

932
911، قال الصالة ألول وقتها.أي األعمال أفضل

620، :املالئكة: أي اخللق أعجب إليكم إميانا؟ قالوا
861، ائذنوا له فبئس أخو العشرية

701، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة
133، كم يتجرأي

133، أيكم يتصدق
أميا رجل مات أو أفلس فوجد صاحب متاعه بعينه فهو 

290، أحق به
، أميا رجل نكح امرأة فدخل ا أومل يدخل، فال حيل

459
369، أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو عاهر

739، ،)بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا، فطوىب للغرباء
567، يف بعثبعثنا رسول اهللا 
ألن وجدمت فالنا وفالنا : يف بعث فقالبعثنا رسول اهللا 

481، لرجلني من قريش فاحرقومها بالنار
194، لنغنم فرجعنا ومل نغنمبعثنا رسول اهللا 
، إىل اليمن فقال يل مباذا حتكم يا معاذبعثين رسول اهللا 
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444
، ل اهللا بلغين حديث عن  رجل مسعه من رسو

18، فاشتريت بعريا
581، بلغوا عني

6، بلغوا عين ولو آية
بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وجلت امرأة من األنصار 

388، :فقالت
بينا أنا نائم أتيت بقدح لنب فشربت منه حىت إين ألرى 

، الري خيرج من أظافري، مث أعطيت فضلى يعين عمر
397

289، لنب فشربت منهبينما أنا نائم أتيت بقدح من 
بينما أنا نائم أتيت بقدح من لنب فشربت منه مث  أعطيت 

: فما أولته يا رسول اهللا قال: فضلي عمر بن اخلطاب قالوا
366، العلم

655، بينما رجلٌ  يرعى غَنماً لَه إِذْ جاَء ذئْب فَأَخذَ شاةً
840، تأخذوا العلم من الصحفيني

، نابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرةحتت كل شعرة ج
469

315، حترميها التكبري وحتليلها التسليم
766، ميمونة وهو حمرمتزوج رسول اهللا 

767، تزوج ميمونة وهو حالل
767، تزوج ميمونة وهو مح
593، تسمعون ويسمع منكم

341، تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب
722، متضمض واستنشق من كف واحدة

ادوا فإنّ اهلدية تذهب وحر الصدر، وال حتقرنَّ جارة 
934، جلارا ولو شق فرسن شاة

، 279، ومسح على اجلوربني والنعلنيتوضأ النيب 
676 ،931

، توضأ ثالثا مث قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم
621

564، توضأ مرتني مرتني

904، ث دعوات مستجابات
فقال إين رأيت اهلالل قال أتشهد النيب جاء أعرايب إىل

، أن ال إله إال اهللا أتشهد وأن حممدا رسول اهللا قال نعم
561

220، ما تعدون أهل بدر: فقالجاء جربيل إىل النيب 
يا رسول اهللا ما يوجب : فقالجاء رجل إىل النيب 
420، احلج قال الزاد والراحة

د ثائر الرأس من أهل جنجاء رجل إىل رسول اهللا 
196، يسمع دوي صوته

14، جاءت اجلدة إىل أيب بكر  الصديق تسأله مرياثها،
18، تسأله مرياثهاجاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق

136، جاءين جربيل فقال يا حممد إذا توضأت فانتضح
194، جعل رزقي حتت ظل رحمي

182، حافظوا على الصالة الوسطى وصالة العصر
160، ي قبسا لقابسحىت أور

23، نبيذ اجلرحرم رسول اهللا 
355، حني مات جعفر أمسكي ثالثا

حني وجهه إىل اليمن أمره أن ال  يأخذ من الكسري شيئا 
503، إذا كانت الورق مائة درهم

يا زبري : خاصم الزبري رجال من األنصار، فقال النيب 
380، اسق مث أرسل

فألقوه وأهريقوا على مكانه خذوا ما بال عليه من التراب 
530، ماء

خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه 
529، ماء

، وهو مبصرإىل عقبة بن عامر خرج أبو أيوب 
18

، خرج رجل من بين سهم مع متيم الداري وعدي بن بداء
371

إىل املصلى، –الفطر–يف األضحى أوخرج رسول اهللا 
13، مثّ انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة

." ،255خشيت أن يقول الناس على النيب 
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خطا مربعا، وخط خطّا  يف الوسط خارجا خطّ النيب 
396، منه

فاعتذرت إليه فعذرين مث أنزل اهللا خطبين رسول اهللا 
421، تعاىل

219، خلقت عبادي حنفاء
369، الشهداء من أدى  شهادته قبل أن يسأهلاخري 

دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة زوج النيب 

142، وهي خالته
اخنث فم اإلدارة  مث شرب من : دعا بإدارة يوم أحد فقال

925، فيها
11، عليا بن أيب طالب وأسامةدعا رسول اهللا 

اشتريت دينارا ألشتري له شاة، فدفع إلّي رسول اهللا 
516، له شاتني

، دية اخلطأ مخسة أمخاس عشرون حقة وعشرون جدعة
443

دية اخلطأ مخسة أمخاس عشرون حقه وعشرون جدعة 
314، وعشرون بنات

عمن اعتمر من نسائه يف حجة الوداع ذبح رسول اهللا 
507، بقرة بينهن

دعوه حىت إذا فرغ : رأى أعرابيا يبول يف املسجد فقال
533، ه عليهدعا مباء فصب

توضأ ومسح على خفيه، فقلت أقَبلَ رأيت رسول اهللا 
، ما أسلمت إال بعد املائدة: املائدة، أم بعد املائدة، فقال

733
رأيت عبد اهللا بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أيب 

 ،22رافع شيء من فعل رسول اهللا 
495، رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل حليته

929، ام كأنَّ يدي سوارين من ذهبرأيت يف املن
280، رب اغفر يل وتب علي

135، رجاء بن مرجى بن رافع
رجال كان يف عقدته ضعف وكان يبايع وإنّ أهله أتو 

937، فقالوا يا رسول اهللا أُحجر عليهالنيب

، التشهد يف الصالة والتشهد يف احلاجةرسول اهللا 
371

372، رفع القلم عن ثالث
، اهللا عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما أكرهوا عليهرفع 
291

291، رفع عن أميت اخلطأ والنسيان
194، زويت يل األرض فأُريت مشارقها ومغارا

290، ، فافطر وصمتسافرت مع رسول اهللا 
سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد يف عنق السارق أمن 

بسارق فقطعت يده أتى رسول اهللا : السنة هو؟ قال
425، مث أمر ا فعلقت يف عنقه

862، سألين عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل
( ،804سكتتان حفظتهما عن رسول اهللا 

وهو يسأل عن املاء يف الفالة من مسعت رسول اهللا 
465، األرض وما ينوبه من السباع والدواب

أذن االستئذان ثالث، فإن : يقولمسعت رسول اهللا 
15، لك، فأدخل، وإال فأرجع

إذا أنزل عليه كان النيب : مسعت عمر بن اخلطاب يقول
373، الوحي يسمع

458، أتتخذ اخلمر خالسئل النيب 
424، أنتخذ اخلمر خال قال السئل النيب 
، أي األعمال أفضل قال الصالة ألول وقتهاسئل النيب 

278
180، العصرشغلونا عن الصالة الوسطى صالة

مشت العاطس ثالثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن  شئت 
331، فال

12، صالة الرجل قاعدا نصف الصالة
217، صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة

صالة يف مسجدي هذا، خري من ألف صالة فيما سواه، 
217، إال املسجد احلرام

378، صلى الكسوف ثالث ركوعات وأربع ركوعات
يف مرضه خلف أيب بكر قاعدا، يف ول اهللا صلى رس
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569، ...)ثوبه، متوحشا به
، صلى يف بيتها بعد العصر ركعتني فأرسلت إليه اجلارية

171
فسمعته حني قال غري املغضوب صليت مع رسول اهللا 

568، عليهم وال الضالني قال آمني
صيد الرب لكم حالل، وأنتم حرم مامل  تصيدوه، أو يصيد 

785، لكم
خباءه على قرب، وهو ال ضرب بعض أصحاب النيب 

144، حيسب أنه قرب
458، طالق األمة طلقتان

قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، : عشر من الفطرة
واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف 

403، اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء
444، عمن تعولون أو متونون

365، أمره بالتيممار بن ياسر أن النيب عن عم
120، فأمحد ريب مبحامد يعلمينها اآلن

، فإذا تشهدت فقد انقضت صالتك فإن شئت أن تقوم
171

فأمر بصدقة الفطر صاع من متر أو صاع من شعري أو 
663، صاع من ق

781، فإن عاد بعد التوبة الثالثة مل تقبل توبته
يأخذوا وله ما قال، أو فحرض عليهم وخيرهم بني أن

290، ينخلوا وهلم ما قال
فخرص عليهم وخيرهم بني أن يأخذوا وله ما قال، أو 

َ وهلم ما قال؛ فقالوا ذا قامت السموات : ينخلوا
368، واألرض

فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا، وىف 
415، السفر ركعتني، وىف اخلوف واحدة

وأحلت لنا الغنائم ومل حتل : بست فقالفضلنا على الناس
193، ألحد سود الرؤوس قبلنا

496، فقدت رسول اهللا ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع
13، إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا: يا رسول اهللا: فقلت

3، فلما فرغوا جعل ينقد شيئا من طعامهم
278، عشرة أزق زقيف العسل كل 

932، .م أقرائهايف املستحاضة  تدع الصالة أيا
455، تدع الصالة أيام أقرائها: يف املستحاضة

، يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة ويف كل أربعني مسنة
496

، يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة، ويف كل أربعني مسنة
481

462، يف سائمة اخليل يف كل فرس دينار
367، تزوجها حمرمايف ميمونة أن النيب 

بعض أصحاب النيب عليه السالم خباءه على قال ضرب
371، قرب وهو ال حيسب أنه قرب

288، قد حللت، فانكحي من شئت
681، قد رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبوا

قدمنا تسمعون ويسمع  منكم ويسمع ممن يسمع منكم 
581، وقال ليبلغ الشاهد الغائب

764، فجاء رجل كأنه  بدويقدمنا على نيب اهللا 
193، قفلة كغزوة

ليلة اجلن ّهلْ صحب النيب : قلت البن مسعود 
دأَح كُمن702، م

930، قال نعم: الضبع أصيد هي: قلت جلابر بن عبد اهللا
457، نعم: قلت يا رسول اهللا املسح على اخلفني، قال

927، قلّدوا اخليل وال تقلدوها األوتار
173، قم فأركع ركعتني قبل أن جتلس

156، قم يا بالل فناد بالصالة
21، قيدوا العلم بالكتاب

: فيقولكان ابن عباس يأيت أبا رافع موىل رسول اهللا 
يوم كذا وكذا؛ ومع ابن عباس ألواحا ما  صنع النيب 
22، يكتب ما يقول

مما ترك الوضوء كان آخر اَألمرينِ من رسول اهللا 
733، مست النار

 تسالوضوء مما م رسول اهللا ترك ننِ ميركان آخر اَألم
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729، النار
، كان إذا أراد أن ينام أو  يطعم توضأ وضوءه للصالة

503
 ،265كان الطالق الثالث على عهد رسول اهللا 

وأيب بكر وسنتني كان الطالق على عهد رسول اهللا 
405، من خالفة عمر

366، إذا  خرج يوم  العيد يف طريق رجعان النيب ك
682، إذا دخل اخلالء وضع خامتهكان النيب 
930، إذا صلى الصبح قال وثىن رجلهكان النيب 
392، إذا كان يوم عيد خالف الطريقكان النيب 
إذا مل يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو كان النيب 
276، غلبته عيناه

، يفتتح صالته ببسم اهللا الرمحن الرحيمكان النيب 
267

386، يقرأ يف اجلمعة يف صالة الفجركان النيب 
، قد ى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث: كان النيب 

736
يعلّمنا التشهد، كما يعلّمنا  السورة من : كان النيب 

723، القرآن
رجال حيمل كان رجل يقال له مرثد ابن أيب مرثد وكان 

371، األسرى من مكة حىت يأيت م املدينة
يف الركعتني األوليني كأنه على  كان رسول اهللا 

368، الرضف
وأبو بكر وعمر وعثمان  يفتتحون كان رسول اهللا 

267، القراءة باحلمد هللا رب العاملني
يسمر مع أيب بكر يف أمر املسلمني كان رسول اهللا 

502، وأنا معهما
696، ينام وهو جنب ال ميس ماءان رسول اهللا ك

، كان رسول اهللا إذا دخل املسجد صلّى على حممد وسلم
492

كان رسول اهللا يسمر مع أيب بكر يف أمر من أمور 
481، املسلمني وأنا معهما

، غفرانك: إذا خرج من  اخلالء قالكان رسول اهللا
138

776، رضعاتكان فيما أنزل اهللا من القرآن عشر 
565، كان ال يرد الطيب

256، كان يل جار من األنصار، كنا نتناوب النزول
356، كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر

كان ينظر إىل السماء يف صالته فلما نزلت هذه اآلية ترك 
355، ذلك

كربي اهللا عشرا وسبحي اهللا عشرا وامحديه عشرا مث سلي 
422، ما شئت يقول نعم نعم

876، يف ثالثة أثوابكفن
351، كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع

218، كل ابن آدم تأكله األرض، إال عجب الذّنب،
758، كل شراب أسكر، فهو حرام

274، كل مسجد له مؤذن وإمام
482، كل مسجد له مؤذن وإمام فاالعتكاف يصلح فيه

548، كل مسكر مخر وكل مخر حرام
، لفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه،كل مولود يولد على ا

218
كلمات أقوهلن يف الوتر اللهم أهدين فيمن هديت وعافين 

420، فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك
682، كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه

24، فشخص ببصره إىل السماء،كنا مع رسول اهللا 
يف سفر يف ليلة مظلمة  فلم ندر أين كنا مع رسول اهللا 

444، القبلة
، كنا نأيت الرجل لنأخذ عنه؛ فننظر إذا صلى، فإن أحسنها

25
 ،256كنا نتمىن أن يأيت األعرايب العاقل فيسأل النيب 

، كنا نتمنى أن يبتدئ األعرايب العاقل فيسأل النيب 
937

مبا حديثا نفعين اهللاكنت إذا مسعت من رسول اهللا 
19، شاء أن ينفعين منه
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كنت أسقي أبا طلحة، وأبا  دجانة، ومعاذ بن جبل، يف 
760، رهط من األنصار

، كنت ألقى من املذي شدة وعناء فكنت أُكثر منه الغسل
433

10، كنت يف غزاة، فسمعت عبد اهللا بن أيب يقول
729، كنت نهيتكُم عن زِيارة القُبورِ فَزوروهاَ

517، يف تصنع يف املوقف يوم عرفةك
ال  تصوم املرأة وزوجها شاهد يوما من غري شهر رمضان 

421، إال بإدنه
498، ال أحب العقوق، وكأنه كره االسم

، ال تبغضوا اهللا إىل عباده أي ال تطولوا عليهم يف صالم
347

349، ال جتعلوا بيوتكم مقابر
، جملود يف حدال جتوز شهادة خائن، وال خائنة، وال

461
777، ال حترم املصة الواحدة، وال االمالجة

776، 573، 365، ال حترم املصة وال املصتان
170، ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروا

ال حتلفوا بأبيكم، وال بأمهاتكم، وال باألجداد، وال حتلفوا 
309، باهللا إال وأنتم صادقون

وال تأخذوا القرآن عن ال حتملوا العلم عن صحفي، 
651، مصحفي

772، ال تستنفعوا من امليتة بأهاب وال بعصب
ال تصوم املرأة وزوجها شاهد يوما من غري شهر رمضان 

496، إال بإذنه
152، ال تقبل صالة بغري طهور

369، ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر
332، ال صالة بعد الفجر إال بركعيت الفجر

33، عليه صالةال صالة ملن
753، ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
374، ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني

، ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال عتق له فيما ال ميلك

363
783، ال نورث ما تركنا صدقة

501، ال خيرج أحد من املدينة رغبة عنها
681، ال يرث املسلم الكافر وال الكافر  املسلم

194، ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق ال يضرهم
ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق ال يضرهم من 

183، خذهلم
705، ال يغرم السارق

36، ال يقاد الوالد  بولده
355، ال يقاد والد بولده

315، ال يقبل صالة حائض إال خبمار
766، ال ينكح احملُرم وال ينكح

753، ممرض على مصحٍال يوردنَّ
175، لبيك حبجة وعمرة معا

، يا جابر مايل أراك منكسر:(فقال يللقيين رسول اهللا 
309

25، مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة
أتدرون مل : إىل العراق مشى معنا؛ وقالملا سيرنا عمر 

17، شيعتكم
، علمت  الذيقد:( ملا قدم معاذا على اليمني قال له

443
179، لن يغلب عسر يسرين

564، لو يعلم املار بني  يدي املصلي ماذا عليه
لو يعلم املار بني يدي املصلِّي ماذا عليه لكان أن يقف 

666، أربعني خريا له من أن مير بني يديه
، لو يعلم املار ما له يف ذلك، لكان له أن يقف أربعني

374
36، يكن الذين كفروالو يعلم الناس ما يف ﴿مل

200، لو يعلمون ما يف الصبح والعتمة آلتومها ولو حبوا
، لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة

381
173، لوال آية يف كتاب اهللا ما حدثتكموه



935.الفهارس

256، ليبلغ الشاهد الغائب
ليس أحد من أهل اجلنة يسره أن يرجع إىل الدنيا إال 

663، الشهيد
، يس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدال

354 ،494 ،685
ليس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو 

462، جالسا،
138، لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات

429، ما أسكر كثريه فقليله حرام
314، ما باهلا قتلت وهي ال تقاتل

10، ما جتدون يف التوراة على من زىن
141، ا تصدق أحد بصدقة من طيبم

331، .ما من  مسلم يليب إال لىب من عن ميينه
ما من عبد مسلم يذنب ذنبا، مث يتوضأ ويصلّي ركعتني مثّ 

19، يستغفر اهللا إال غفر اهللا له
219، مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم

570، مر يب خايل أبو بردة ابن نيار ومعه لواء فقلت
، مر يب خايل أبو بردة ابن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد

277
زمن احلديبية وأنا أوقد حتت قدر يل والقمل مريب النيب 

288، يتناثر
195، مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت عائشة

288، مطل الغين ظلم وإذا ابتع أحدكم على مليء فليتبع
وحده، حممد عبدي ال اله إال اهللا : مكتوب على العرش

338، ورسويل أيدته
من أحب لقاء اهللا، أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا 

24، كره اهللا لقاءه
366، من أدرك معنا هذه الصالة، وأتى عرفة قبل

من أدرك معنا هذه الصالة، وأتى عرفة قبل ذلك ليال أو 
 ،290ارا فقد مت حجه، وقضى تفثه

الناس اخلري كان فضله على ااهد من أدى الفريضة وعلّم
329، العابد

461، من اشترى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه
من أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنةً فال شيء 

372، عليه
من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب 

368، بدنة ومن راح ف
وقرى الضيف من أقام الصالة وآتى الزكاة وحج وصام

683، دخل اجلنة
، من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

315
من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يوم القيامة حتت ظل 

422، عرشه يوم ال ظل إال ظله
من بلغه عين ثواب عمل فعمله  حصل له أجره وإن مل 

329، أكن قلته
181،182، من ترك صالة العصر حبط عمله

من تعلم علما لغري اهللا أو أراد به غري اهللا فليتبوأ مقعده من 
445، 443، النار

، من تكلم يف القرآن بغري علم فقد أخطأ وإن أصاب
443

495، من توضأ فأحسن الوضوء
من توضأ فأحسن الوضوء مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا 

275، وحده ال شريك له
لوضوَء ثُم قَالَ اَشهد أَنَّ الَ إِلَه إِالَّ اهللا من توضأَ فَأَحسن ا
لَه رِيكالَ ش هدح699، و

279، من جلس جملسا يكثر فيه لغطه
، من حدث عني حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

350
كان يبول قائما فال تصدقوه ما من حدثكم أن النيب 

143، كان يبول إال قاعدا
كان يبول واقفا فال تصدقوه ما من حدثكم أنّ النيب 

926، كان يبول إال قاعدا
إن شاء اهللا فقد استثىن فال : من حلف على ميني فقال

802، حنث عليه
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339، من خرج يطلب بابا من العلم لينتفع به و بعلمه
من زرع يف أرض قوم بغري  إذم فليس له من الزرع 

481، شيء
276، قوم بغري أذممن زرع يف أرض

من زرع يف أرض قوم بغري إذم فليس له من الزرع شيء 
427، وله نفقته

من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
282، مخوش

، من سره أن ميثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار
370

700، من سلك طريقا يلتمس فيه علما
وه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد من شرب اخلمر فاجلد

730، فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه
، من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه

730
باملزدلفة -يعين صالة الصبح-من شهد معنا هذه الصالة
361، وقد وقف قبل ذلك بعرفة

180، من صلى الربدين دخل اجلنة
مائة ألف صالة من صلى يف مسجد مكة فهو خري من

330، فيما سواه
وأتى -يعىن الصبح يوم النحر-من صلّى معنا هذه  الصالة

33، عرفات
172، من غسل واغتسل وبكر وابتكر مثّ راح إىل اجلمعة

463، من غلَّ فاضربوه واحرقوا متاعه
ال اله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله : من قال

25، احلمد، حيي ومييت
506، تل عبده قتلناه زمن جدع عبده جدعناهمن ق

369، من قتل عبده قتلناه ومن جدع  عبده جدعناه
280، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

193، من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين
17، من كذب علي فليتبوأ مقعده النار

233، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده يف النار

لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة وإن لبسه أهل من 
666، اجلنة مل يلبسه هو

148، من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له
من مات ومل يغز ومل حيدث به نفسه مات على شعبة من 

193، نفاق
135، من مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ
177، من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها

، يشرب اخلمر فاجلدوه مث إن  عاد يف الرابعة فاقتلوهمن 
443

. والطريق اآلخر اجلحفة. مهلُّ أهل املدينة من ذي احلليفة
413، ومهلُّ أهل العراق من ذات عرق

129، ميمون بن قيس أبو بصري
194، ناس من أميت عرضوا علي يركبون ثبج

غ غريه فرب نصر اهللا امرءا مسع  عنا حديثا فحفظه حىت يبل
حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

369، بفقيه
نضر اهللا امرًءا مسع مقاليت فوعاها، حىت يؤديها إىل من مل 

593، يسمعها
نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه  غريه 
فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

281، بفقيه
امرءا مسع منا حديثا فحفظه فبلغه غريه، فرب نضر اهللا

582، حامل فقه ليس بفقيه
795، نضر اهللا امرأً مسع قويل، مث مل يزد فيه

، نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها  فأداها كما مسعها
147

، ورب فوعاها فأداها كما مسعهانضر اهللا امرأ مسع مقاليت 
6، حامل فقه إىل من هو أفقه منه

هللا أمراً مسع منا حديثاً فحفظه حىت يبلغه غريه فإنه نضر ا
رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو 

863، أفقه منه
نضر اهللا امرأً مسع منا حديثا، فأداه كما مسعه، فرب مبلغ 
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795، أوعى من سامع
نضر اهللا أمرا مسع منا شيئا فبلغه كما مسع فرب مبلغ أوعي 

863، من سامع
861، نعم الرجل عمر. عم الرجل أبو بكرن

، نعم الرجل خرمي األسدي  لوال طول جبته وإسبال إزاره
861

170، ، عن الصالة بعد الصبحى النيب  
أن يرفع الرجل إحدى رجليه على األخرى ى النيب 

757، وهو مستلق يف املسجد
، ، عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمسى النيب 

170
 ،768ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة

، ى أن جيمع بني العمة واخلالة وبني العمتني واخلالتني
355

، عن الصالة بعد الزوال يوم اجلمعةى رسول اهللا 
354

، عن الصالة عند الزوال إال يوم اجلمعةى رسول اهللا 
349

 ،737ى عن االنتباذ
420، واإلمام خيطبى عن احلبوة يوم اجلمعة 

 ،758ى عن الشرب قائما
 ،621ى عن بيع  احليوان باحليوان نسيئة

 ،804ى عن بيع الوالء وعن هبته
ى عن تناشد األشعار وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلّق  

278، الناس يوم اجلمعة قبل الصالة
 ،621ى عن تناشد الشعار وعن البيع والشراء فيه

291، عن بيع اللحم باحليواني النيب 
عن احلرير إال موضع أصبعني، أو ثالث، أو ي النيب

726، 713، أربع
، هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار

462
، يتوضأهل تستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا

216
667، أحدا منكم ليلة اجلنهل صحب النيب  

529، ال: فقالت. شيءهل عندك من 
449، 444، هو الطهور ماؤه احلل ميتته
364، هو الطهور ماؤه احلل ميته

، وإن منكم إال واردها قال يردوا مث يصدرون بأعماهلم
540

وذكر أن اهللا يف كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كما 
183، أن له يف يوم عرفة عتقاء من النار

366، اجلنة منزلةوسؤاله ربه عن أدىن أهل 
يوما بعد صالة الغداة موعظة بليغة  وعظنا رسول اهللا 

422، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب
ولكن اعتمري يف رمضان فإن عمرة يف رمضان تعدل 

182، )حجة
، ونادى مناد يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر

183
139، لعلك أغضبتهم: يا أبا بكر
الناس إن اهللا قد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية يا أيها 

373، وتعاظهما بآبائها
170، يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا البيت

، يا رسول اهللا، إنا كنا صائمتني فعرض لنا طعام إشتهيناه
559

346، يا رسول اهللا، ائذن يل يف طالقها
تقدمهم البقرة يأيت القرآن وأهله الذين يعملون به يف الدنيا

370، وآل عمران
546، يبولن أحكم يف املاء الدائم، مث يغتسل منه

696، يتصدق بنصف دينار
383، يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره

جيمع اهللا الناس يوم القيامة يف صعيد واحد مث يطلع عليهم 
362، رب العاملني

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه حتريف
118، الغالني، وانتحال املبطلني، ودعوى اجلاهلني



938.الفهارس

554، يدخل اجلنة أقوام مثل أفئدة الطري
، فيدعى قومه. يدعى نوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم

145
458، يردون مث يصدرون بأعماهلم فأوهلم كلمح الربق

ر34، يستحلون احل
، يغسل اإلناء من لوغ الكلب ثالثا أو مخسا، أو سبعا

458

يا أهل اجلنة إن لكم  أن حتيوا فال متوتوا : ينادي مناد
وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم : إىل قوله...أبدا

549، تعملون
141، ينزل اهللا تبارك وتعاىل إىل السماء

، ينزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث
217

542، ينضح من بول الغالم، ويغسل بول اجلارية
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.فهرس العالم املترجم هلم

453، أبان بن أيب عياش فريوز البصري
إبراهيم بن احلارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن 

718، الصامت
459، ابن أخي احلارث األعور

128، ابن االعراىب
162، ابن حبيش
239، ابن حجر
475، ابن رشيد
45، )ابن عريب
128، ابن فارس

129، ابن مالك العامري
30، أبو أمحد عبد اهللا بن عدي

669، أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي الشامي
543، أَبو األسود الديلي

، أبو احلسن عبد العزيز بن عبد امللك بن شفيع املقريء
58

134، أبو احلسن على بن عمر الدارقطين
أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن عيسى الغافقي 

53، القرطيب الشقوري
30، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي

أبو احلسن علي بن موسى بن عبد امللك بن سعيد 
81، الغرناطي التونسي

أبو احلسنات عبد احلي بن عبد احلليم بن أمني اهللا  
660، ألنصاري اللّكنويا

أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي 
29، النيسابوري

48، أبو الطيب املتنيب أمحد بن احلسني اجلعفي
أبو العباس أمحد بن احلسن بن يوسف ابن عرضون املغريب 

98، املالكي

48، أبو العباس أمحد بن حيي بن يزيد الشيباين
716، يثي البغدادي القاضيعمر بن حممد الل: أبو الفرج

185، أبو القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث التميمي
، عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد السرخسيأبو القاسم

135
أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن 

62، احلسني الشافعي الدمشقي
459، أبو املختار الطائي

58، اسم الشعيب املالقيأبو املطرف عبد الرمحن بن ق
يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث بن حممد :أبو الوليد 

610، بن عبد اهللا ، املعروف بابن الصفار
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب األندلسي 

56، القرطيب الباجي
561، أبو أيوب سليمان بن عبد امللك بن مروان

48،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب
128، أبو بكر األنباري

72، أبو بكر الطرطوشي
47، أبو بكر حممد بن السري البغدادي النحوي

798، أبو بكر حممد بن سرين األنصاري
672، أبو بكر حممد بن موسى بن حازم اهلمداين

816، أبو بكر هشام بن عبد اهللا بصري الدستوائي
48، أبو متام حبيب بن أوس الطائي

47، أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس املصريأبو جعفر 
543، أبو حرب بن أيب األسود الديلي، البصري

767، أبو رافع القبطي
30، أبو زرعة  الدمشقي

48، أبو زيد حممد بن حممد احلمريي
816، أبو سعيد ابراهيم بن طهمان اخلرساين

543، أبو سهل التميمي العنربي
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47، د الفراهيديأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمح
134، أبو عبد اهللا احلسني بن على الطربي

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي 
29، البخاري

39، أبو عبد اهللا حممد بن وضاح
47، أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن عتاب 
53، رطيبالق

، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري
544

29، أمحد بن حممد بن حنبل
، هو أمحد بن حممد بن هانئ، أبو بكر األشرم: األشرم
718

127، األصمعي
52، اإلمام أبو احلسن شريح بن حممد الرعيين املالكي

، اإلمام حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي
30

364
335، البخاري

762، الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األنصاري
487، هو أبو بكر أمحد بن هارون: الربدجيي

330، احلارث بن أسد احملاسيب البصري
459، احلارث بن عبد اله األعور اهلمداين

31، احلسني بن حممد الغساين اجلياين األندلسي
768، احلكم بن عمرو الغفاري

127، اخلليل بن أمحد الفراهيدي
، الراعي مشس الدين حممد بن حممد الراعي األندلسي

102
763، الربيع بن صربة بن معبد اجلهين

العالمة احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن 
53، عبد الرب النمري  القرطيب

، العالئي هو صالح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي

476
771، العباس بن عبد املطلبالفضل بن

134، املبارك بن عبد اجلبار الصرييف
املربد أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب االزدي 

47، الثماىل
718، أمحد بن حممد بن احلجاج: املروذي

190، املصيصي
653، النجيرمي

129، النمر بن تولب بن زهري الصحايب
559، ن اخلطابأم املؤمنني حفصة بن عمر ب

723، أبو عمران–أمين بن نابل 
28، بابن رجب احلنبلي

308، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي
830، بسر بن أرطأة
20، بشري العدوي

19، بن احلكم الفزازي
24، ة بن الصامت

341، تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب
24، جبري بن نفري بن مالك

456، جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا األزدي
826، جرير بن عبد اهللا البجلي

816، حرير بن عبد احلميد الضيب الكويف
459، محزة بن حبيب الزيات

129، محيد بن ثور بن عبد اهللا اهلاليل
453، داود بن الزبرقان الرقاشي البصرى

128، ذي الرمة
135، رجاء بن مرجى بن رافع

، الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن نصري البلقيينسراج 
817

651، سعيد بن عبد العزيز التنوخي
22، سلمى

173، سليك بن عمر الغطفاين
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31، سليمان بن خلف بن سعيد القرطيب الباجي
مساك بكسر أوله وختفيف امليم بن حرب بن أوس بن 

769، خالد الذهلي
531، مسعان بن مالك عن أيب وائل

667، ن ربيعة الباهي، البصرييسنان ب
768، سودة بن عاصم العنزي

128، سيبويـه
27، شعبة بن احلجاج

531، شفيق بن سلمة أبو وائل األسدي
مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز 

62، التركماين الدمشقي الذهيب
، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي

329
667، الشامي_ شهر بن حوشب األشعري

667، ابن عجالن، أبو أمامة الباهي_ صدي ، بالتصغري 
23، طاووس بن كيسان

768، عاصم بن سليمان االحول
17، عامر بن شراحيل الشعيب

453، عباد بن راشد التميمي موالهم البصري البزار
456، عبادة بن نسي

677، عبد الرمحن بن ثروان
47، اهللا بن سليمان بن املنذر املكفوفعبد 

17، عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة
772، عبد اهللا بن عكيم

335، عبد اهللا بن عمرو بن العاص
18، عبد اهللا بن حممد بن عقيل

529، عبد اهللا بن معقل
189، عبد اهللا بن نافع موىل بين خمزوم املعروف بالصائغ

، بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشيعبد املطلب بن ربيعة 
770

532، عبيد اهللا بن أيب محيد اهلذيل أبو اخلطاب البصري
22، عبيد اهللا بن علي

559، عروة بن الزبري بن العوام
33، عروة بن املضرس

29، علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيع املديين
علي بن حممد بن سعيد بن حزم الفارسي األندلسي 

31، القرطيب
492، علي بن حممد بن علي أبو احلسن، إلكيا اهلراسي

767، عمر بن عبيد اهللا بن معمر القرشي التيمي
816، عمران بن حطان السدوسي

444، عمن تعولون أو متونون
31، عياض بن موسى اليحصيب السبيت

18، قبيصة بن ذؤيب
543، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي

17، قرظة بن كعب
47، للزجاجي عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي

453، مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري
340، حممد بن أىب أىب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي

135، حممد بن احلسن النقاش البغدادي
510، حممد بن احلسن بن فورك

750، حممد بن الطيب
689، حممد بن بن عبد العزيز األندلسي القرطيب

، بن خلف بن سليمان بن فتحون املرسي األندلسيحممد
53

، حممد بن فتوح بن عبد اهللا احلميدي األندلسي امليورقي
31

675، مطرف بن عبد اهللا اهلاليل
456، معاد بن جبل

543، معاذ بن هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي
23، معدان بن أيب طلحة

148، لهمن مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام 
من مات ومل يغز ومل حيدث به نفسه مات على شعبة من 

193، نفاق
129، ميمون بن قيس أبو بصري
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194، ناس من أميت عرضوا علي يركبون ثبج
، ابن وهب بن عثمان العبدي املدين-بالتصغري–نبيه 
767

677، هزيل بن شرحبيل
543، سنبر:هشام بن أيب عبد اهللا 

28، بن هالل الباهليهالل بن العالء
532، واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر

28، حيي بن سعيد القطان
28، حيي بن معني

542، ينضح من بول الغالم، ويغسل بول اجلارية
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الرياض، -مكتبة نزار مصطفى البازأيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي،: األذكار من كالم سيد األبرار.14

.1طم،1997- ـه1417مكة،
.2طم،1981عمارطاليب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،: أراء أيب بكر ابن العريب الكالمية.15
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اجلرح والتعديل للتاج السبكي، اعتىن ا عبد الفتاح أبو غدة، أربع رسائل يف علوم احلديث منها قاعدة يف .16
.مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

محمد صبحي بن حسن حالق ، دار ابن كَثير ، دمشق : ، حتقيق ) ه1255(للشوكاين : إرشاد الفحول .17
. م 2000–ه1421وبريوت ، الطبعة األوىل ، 

إمساعيل بن كثري الدمشقي، تح جة يوسف محد أبو الطيب، مؤسسة : تنبيهإرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة ال.18
.1طم،1996- ـه1416بريوت،- الرسالة

إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري : إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق النووي.19
.1/141-هـ، 1408اإلميان عبد الباري فتح اهللا السلفي، السعودية، املدينة، مكتبة : حتقيق.اخلالئق

عبد الباري :أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي، تح: إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق.20
.ـه1408املدينة،- فتح اهللا السلفي، مكتبة اإلميان

د بن عمر إدريس محمد سعي. د: ، حتقيق)ه446ت (أليب يعلى اخلليلي : اإلرشاد يف معرِفَة علماء الْحديث.21
.م1989، الرشد ، الرياض، الطبعة األوىل، مكتبة

، املكتب اإلسالمي ، بريوت ودمشق ، الطبعة الثانية محمد زهري الشاويش: بأشراف ،لأللباين: إرواء الغليل.22
.م1985–ه1405، 
مصطفى السقا .ين، حتقيقشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمسا: أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض.23

.م1939-ـه1358القاهرة،- وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر
.جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر ط  دار صادر: أساس البالغة الزخمشري .24
.والتوزيع ، الدار السعودية للنشر الدكتور خلدون األحدب: حملدثني أسباب اختالف ا.25
حممد بن إمساعيل األمري الشهري بالصنعاين، حتقيق عبد احلميد بن صاحل بن : إسبال املطر على قصب السكر.26

.1م، ط2006-ـه1427بريوت،-قاسم آل أعوج سرب، دار ابن حزم
ه1421، لبنان ، الطبعة األوىل–، بريوت ، دار إحياء التراث العريب )ه463(البن عبد الرب : تذكار االس.27
. م2001–
، حتقيق جعفر 1الناصري أبو العباس أمحد بن خالد الناصري، ط:االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى.28

. م1997الناصري وحممد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، املغرب، سنة 
.البن عبد الرب ، مطبوع امش اإلصابة ، دار صادر بريوت: االستيعاب .29
حممد إبراهيم البنا ومجاعة ، : ، حتقيق ) ه630ت ( لعز الدين بن األثري : يف معرفة الصحابة أسد الغابة.30

.دار الشعب ، القاهرة 
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: نور الدين علي بن حممد بن سلطان املشهور باملال علي القاري، تح: األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة.31
.2م،ط1986- ـه1406بريوت- حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي

، أحرجه )ـه463ت(أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة.32
.2م،ط1992- ـه1413القاهرة، - عز الدين علي السيد، مكتبة اخلاجني

أبو .ـ حتقيق د)هـ318(أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري: اإلشراف على مذاهب العلماء.33
.1م،ط2004- هـ1425اإلمارات، -رأس اخليمة- محاد صغري أمحد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية

.، دار صادر ، بريوت ) ه852ت ( البن حجر العسقالين : اإلصابة يف متييز الصحابة .34
.3م،ط1421بريوت،- عبد اهلادي الفضلي، مؤسسة أم القرى: أصول احلديث.35
ه1386لبنان،الطبعة األوىل ، –ور محمد عجاج الْخطيب ، دار الفكر الْحديث للدكت: أصول الْحديث.36
.م1967–
.حممد تقي احلكيم، دار األندلس: األصول العامة للفقه املقارن.37
–أيب الوفاء األفغاين ، دار الْمعرِفَة للطباعة والنشر : ، حتقيق ) ه490ت ( للسرخسي : أصول الفقه .38

.لبنان–بريوت 
.حممد أبو النور زهري، املكتبة األزهرية للتراث: أصول الفقه.39
.1ط.1997، دارالغرب اإلسالمي،بريوت، أبو لبابة حسني: أصول علم احلديث بني املنهج واملصطلح.40
.6القاهرة، ط-حممود أبو رية، دار املعارف.أضواء على السنة احملمدية.41
حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين املعروف بابن أبو الفضل : أطراف الغرائب واألفراد.42

بريوت، -السيد يوسف، دار الكتب العلمية/، حتقيق حممود حممد حممود حسني نصار)ـه507ت(القيسراين
.1طم،1998- ـه1419

-مصر- ،إدارة الطباعة املنربية1ط-للحافظ حممد بن موسى احلازمي:االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار.43
.هـ1346

.م 1969–ه1389للزركلي ، الطبعة الثالثة ، : األعالم .44
.1م،ط1962-ـه1381الدكتور حممد أبو شبهة، مطابع دار الكتاب العريب،:أعالم احملدثني.45
حمد حميي الدين عبد احلميد ، دار الفكر ، بريوت م: ، حتقيق ) ه751ت(البن قيم اجلوزية : إعالم املوقعني.46
. م 1977–ه1397م ، والطبعة الثانية يف 1955–ه1374لبنان ، الطبعة األوىل –
عة امللكية، الرباط، سنة عباس بن ابراهيم املراكشي، املطب: مراكش وأغمات من األعالماإلعالم مبن حلّ.47

.م1974
، حتقيق )هـ902ت(مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي: أهل التاريخاإلعالن والتوبيخ ملن ذم.48
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م،1986/هـ1707صاحل أمحد العلي، مؤسسة الرسالة، بريوت،.د: املستشرق فرانز روزنثال، ترمجة التحقيق
.1ط
اصر ابن القيم اجلوزية، حتقيق علي بن حسن احلليب، ختريج نمشس الدين: إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان.49

.الدين األلباين، دار ابن اجلوزي
عامر حسن صربي، دار البشائر .د : ، حتقيق)ه702ت (البن دقيق العيد : االقتراح يف بيان االصطالح .50

.1م،ط1996-هـ1417بريوت، - اإلسالمية
، حتقيق  )هـ385(احلافظ أيب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدار قطين: اإللزامات والتتبع.51

. 2، طم1986-هـ1405لبنان، - بريوت-مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية
) القاهرة( السيد أمحد صقر ، دار التراث : ، حتقيق )ه544ت(عياض بن موسى اليحصيب للقاضي : اإلملاع .52

. م 1978–ه1398، ) تونس(، واملكتبة العتيقة 
.2ط–ه1393، بريوت -دار املعرفة) ه204ت (لإلمام الشافعي: األم .53
تقي الدين أيب الفتح حممد بن علي بن وهب املشهور بابن دقيق : اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام.54

.، حتقيق سعد بن عبد اهللا آلل محيد، دار احملقق للنشر والتوزيع)هـ702(العيد
ن حممد الراعي األندلسي الراعي مشس الدين حممد ب: انتصار الفقري السالك لترجيح مذهب مالك.55
.1م، ط1981، حتقيق حممد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة)هـ853(
، تقيم وتعليق عبد اهللا )ـه562ت(أيب سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السمعاين: األنساب.56

.1طم،1988- ـه1408بيوت، - عمر البارودي، داراجلنان
بريوت، - ويل اهللا الدهلوي، راجعه عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائي: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف.57
. 1ط
الرياض، - حممد لقمان السلفي، دار الراعي للنشر والتوزيع. د: اهتمام احملدثني بنقد احلديث سندا ومتنا.58

.2،طـه1420
بن صغري: ، تح)ـه319ت(بن إبراهيم بن املنذرأبو بكر حممد : األوسط يف السنن واإلمجاع واإلختالف.59

-ـه1430علق عليه أمحد بن سليمان بن أيوب، دار الصالح،أمحد بن حممد حنيف أبو حامد،
.1م،ط2009

، منشورات وزارة عمر سليمان األشقر: ، حرره )ه794ت (للزركشي : صول الفقه البحر احمليط يف أ.60
.م 1988–ه1409األوقاف، الكويت ، الطبعة األوىل ، 

.املدينة املنورة- أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم واحلكم: حبوث يف تاريخ السنة.61
.إحسان عباس،بريوت، دار الغرب اإلسالمي: حبوث ودراسات  يف األدب والتاريخ.62
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. ، دار الفكر ) ه595ت(لإلمام أيب الوليد محمد بن أمحد القرطيب : بداية اتهد .63
.م1966، ، بريوت و مكتبة النصر، الرياض، مكتبة املعارف)ـه774ت ( البن كثري : والنهاية البداية .64
، حتقيق حممد علي )هـ1250ت(البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع الشوكاين حممد بن علي .65

.1ط م،1992–هـ1412البجاوي، دار املعرفة، بريوت، سنة 
ي بن أمحد األنصاري ابن عمر بن عل: األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ختريج .66

ياسر بن كمال، دار اهلجرة للنشر /حممد عبد اهللا بن سليمان/حتقيق مصطفى أبو الغيط عبد احليامللقن،
.1م، ط2006- ـه1425والتوزيع،

.القاهرة- تب احلديثعزت علي عيد عطية، دار الك.د: البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منها.67
عبد العظيم حممود الديب ، دار . د: ، حتقيق ) ه478ت(إلمام احلرمني اجلويين : الربهان يف أصول الفقه .68

).م1997–ه1418(مصر، الطبعة الثانية –الوفاء للطباعة والنشر ، املنصورة 
- حممد أبو الفضل، مكتبة دار التراثبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق : الربهان يف علوم القرآن.69

القاهرة
: ، تج)هـ817ت(جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي: بصائر ذوي التميز يف لطائف الكتاب العزيز.70

.م1964-هـ1384القاهرة،- جلنة إحياء التراث- حممد علي النجار، الس األعلى للشؤون اإلسالمية
، القاهرة ، لكتاب العريب، دار ا) ه599ت (أمحد بن يحيى الضيب : ندلس بغية امللتمس يف تاريخ أهل األ.71

.م 1967
حممد أيب الفضل إبراهيم ، : ، حتقيق ) هـ911ت(للسيوطي : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .72

.املكتبة العصرية ، بريوت
، دار العلوم احلديثة ، هيم عسرإبرا: ، تقدمي وتصحيح ) ه852ت(البن حجر العسقالين : بلوغ املرام .73

.  بغداد –لبنان ، ومكتبة الشرق اجلديد ، العراق –بريوت 
احلسني آيت : ، حتقيق )ه628ت (البن القطان الفاسي : بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام .74

.م 1997–ه1418سعيد ، دار طيبة،الرياض، الطبعة األوىل ، 
أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك ابن القطان : يهام الواقعني يف كتاب األحكامبيان الوهم واإل.75

.1م،ط1997-هـ1418، الرياض- والتوزيعاحلسني آيت سعيد، دار طيبة للنشر : تح،)ـه628ت(الفاسي
، طبعة قدمية أعادت ) هـ1205ت ( حممد مرتضى الزبيدي للسيد: تاج العروس من جواهر القاموس .76

.بريوت -دار صادر نشرها 
، حتقيق ضاخي عبد ) ـه1205ت (للسيد حممد مرتضى الزبيدي : وس تاج العروس من جواهر القام.77

.1طم،2001- ـه1422الكويث، - الباقي ومراجعة عبد اللطيف حممد اخلطيب، التراث العريب
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.لبنان ، دار إحياء الثراث العريب، بريوت ، ) ـه256ت( للبخاري : التاريخ الكبري .78
بشار عواد معروف، دار . تاريخ بغداد وأخبار حمدثيها وذكر قطاا العلماِء من غري أهلها ووارديها، حتقيق د.79

.م2001–ـه1422الغرب اإلسالمي، بريوت ،
،حتقيق حممد عبد الرحيم، )ـه276ت(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تأويل خمتلف احلديث.80

.م1995-ـه1415بريوت، - دارالفكر
حممد حسن هيتو، دار الفكر ، : ، حتقيق )ه476ت (الشريازي أليب إسحاق: التبصرة يف أصول الفقه .81

.م 1980–ه1400بريوت ، 
.لبنان –، دار املعرفة ، بريوت )ه748ت ( للذهيب : اء الصحابة جتريد أمس.82
.بريوت- ، دار الكتب العلمية)هـ1353ت(يحممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفور: حتفة األحوذي.83
عبد الوهاب عبد اللطيف ، : ، حتقيق ) هـ911ت(للسيوطي : تدريب الراوِي يف شرح تقريب النواوي .84

.م 1989–ه1409دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 
.دار إحياء التراث العريب، بريوت ، لبنان املعلمي ، : ، حتقيق) ه748ت ( للذهيب : تذكرة احلفاظ.85
-عمان-عمر بن علي ابن امللقن، تقدمي علي حسن علي عبد احلميد، دار عمار: التذكرة يف علوم احلديث.86

.1م،ط1988- ـه1408األردن،
. د: ، حتقيق ) ه544ت ( للقاضي عياض : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك .87

.م 1967–ه1387ليبيا ، - حممود ، دار مكتبة احلياة ، بريوت ، ودار مكتبة الفكر أمحد بكري
حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، دار : ، تح)هـ1031ت(حممد عبد الرؤوف املناوي: التعاريف.88

.1،طـه1410دمشق،- الفكر، بريوت
.1حلق، دار الكتاب العريب، بريوت، طإكرام اهللا إمداد ا.، حتقيق د)هـ852(ابن حجر: تعجيل املنفعة.89
.م1978بريوت-، مكتبة لبنان)هـ816(علي بن حممد احلسيين اجلرجاين: التعريفات.90
هـ1401، دار الفكر بريوت،)هـ774(إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء: تفسري ابن كثري.91
.1م، ط1993- هـ1413وتبري- أبو حيان األندلسي، دار الكتب العلمية: تفسري البحر احمليط.92
.حممد حسني الذهيب، بدون تاريخ: التفسري واملفسرون.93
.1محمد عوامة ، ط: ، حتقيق ) هـ852ت (البن حجر العسقالين : التهذيب تقريب.94
مصطفى ديب البغا، دار : د: اإلمام حمي الذين حيي بن شرف النووي، تعليق: التقريب يف علوم احلديث.95

.اجلزائر- اهلدى
، حتقيق يوسف العش، دار )ـه463ت(أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: تقييد العلم.96

.إحياء السنة النبوية
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عبد الرمحان حممد عثمان، دار : حققه ) ه806ت ( للعراقي : التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن صالح .97
.م 1981–ه1401الفكر، الطبعة األوىل ، 

، حتقيق د عبد السالم اهلراس، يأبو عبيد اهللا حممد بن عبد اهللا  بن أيب بكر القضاع: لصلة التكملة لكتاب ا.98
.2طم،1995دار الفكر، بريوت، سنة 

السيد . د: ، حتقيق) هـ852ت (البن حجر العسقالين : عي الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الراف.99
.م1964- ـه1384نورة،عبد اهللا هاشم اليماين املدين، املدينة امل

القاضي أيب حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي، حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين، : التلقني يف الفقه املالكي.100
.مكة-مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض

لعلوي مصطفى بن أمحد ا: ، حتقيق ) ه463ت (البن عبد الرب : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .101
.م1982–ه1402، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية ، الطبعة الثانية ، وحممد عبد الكبري البكري

هج النقد عند من(مطبوع مع كتاب ) هـ261ت(ني مسلم بن احلجاج النيسابوري التمييز االمام أيب احلس.102
هـ شركة الطباعة العربية 1402الثانية للدكتور حممد مصطفى األعظمي الطبعة ) تارخيه نشأته و، احملدثني

.الرياض، السعودية احملدودة 
السعودية،-املربع-مكتبة الكوثردحممد مصطفى األعظمي،،حتقيق)ه261ت(ملسلم بن احلجاج: التمييز.103

.مطبوعات جامعة الرياض.3، طـه1410
-وعامر حسني، دار ابن حزمحممد بن إبراهيم الوزير،حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق : تنقيح األنظار.104

.1م ، ط1999/ـه1420بريوت،  
حممد ناصر : ، حتقيق )ه1386ت (للمعلمي اليماين : من األباطيل التنكيل ملا ورد يف تأنيب الكوثري .105

.2الدين األلباين وحممد عبد الرزاق محزة ، املكتب االسالمي،ط
.م1969-هـ1389لكربى، مصر، ، املكتبة التجارية ا2تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، م.106
.لبنان –، دار الكتب العلمية ، بريوت ) ه676ت ( للنووي : ذيب األمساء واللغات .107
. م1984-ه1404، بريوت، الطبعة األوىل-، دارالفكر)ه852ت(البن حجر العسقالين : بذيب التهذي.108
بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة . د: ، حتقيق )ه742ت ( للمزي : مساء الرجال ذيب الكمال يف أ.109

. م 1980–ه1400لبنان ، الطبعة األوىل ، –، بريوت 
بشار عواد معروف، :، تح)ـه742ت(أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد  الرمحن املزي: ذيب الكمال.110

.1طم،1980-ـه1400مؤسسة الرسالة، بريوت 
ذيب اللغة، حتقيق عبد السالم  هارون وآخرون، : ألزهريأيب منصور حممد بن أمحد ا: ذيب اللغة.111

.القاهرة، اهليئة العامة للكتاب 
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- شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة:، تح)ـه748ت(مشس الدين الذهيب: ذيب سري أعالم النبالء.112
.1طم،1991-ـه1412بريوت،

مكتب : الشيخ طاهر اجلزائري، إعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، الناشر:توجيه النظر إىل الوصول األثر.113
.م1995-هــ1416، 1املطبوعات اإلسالمية جبلب، ط

، حتقيق عبد )ـه902ت(حممد بن عبد الرمحن السخاوي: التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر.114
.اهللا بن حممد عبد الرحيم بن حسني البخاري، أضواء السلف

د احلميد محمد حميي الدين عب: قيقحت)ه1182ت (لألمري الصنعاين : قيح األنظار توضيح األفكار ملعاين تن.115
.ه1366، ، مطبعة السعادة ، مصر، الطبعة األوىل

هـ1405، 7تيسري مصطلح احلديث، مكتبة املعارف الرياض، ط : تيسري مصطلح احلديث حممد الطحان.116
، بريوت السيد شرف الدين أمحد، دار الفكر،حتقيق ) هـ354ت (ن البسيت البن حبا: الثقات.117
.م1975- هـ1395.

حممد حامد الفقي، دار : حتقيق ) ه606ت (د الدين بن األثري : جامع األصول يف أحاديث الرسول  .118
.م1984- هـ1404، 4إحياء التراث العريب، بريوت، ط

محدي عبد ايد السلفي ، عامل : ، حتقيق ) ه761ت(للعالئي : ل يف أحكام املراسيل جامع التحصي.119
.م1986–هـ1407الكتب ، الطبعة الثانية ، 

عبد الرمحان : حتقيق )هـ463ت(البن عبد الرب : ومحله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته .120
، قدم له م1968، القاهرة الطبعة الثانية ، ، املكتبة السلفية ، باملدينة املنورة ، مطبعة العاصمةحممد عثمان

.م 1997هـ 2:1418وعلق عليه حممد عبد القادر أمحد عطاء، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
-،حتقيق أمحد عبد العليم الربدوين، مطبوعات دار الشعب) هـ671ت(للقرطيب : جلامع ألحكام القرآن ا.121

.2،طـه1372القاهرة ، 
مود الطحان ، حم. د: حتقيق) ه463ت ( للخطيب البغدادي : داب السامعامع ألخالق الراوي وآاجل.122

.م 1983–ه1403، الرياض ، مكتبة املعارف
، دار املصرية )ـه488ت(أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر األزدي: جدوة املقتبس يف ذكر والة األندلس.123

.م1966للتأليف والترمجة 
دار ): هـ327ت(بن أيب حامت حممد بن إدريس بن منذر الرازي أيب حممد عبد الرمحن:اجلرح والتعديل.124

.1طم،1952- ـه1271بريوت، -إحياء التراث العريب
رمزي منري بعلبكي، دار العلم .، حققه د)ـه321ت(أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد: مجهرة اللغة.125

.1طم،1987-بريوت- للماليني
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، حتقيق عبد السالم حممد هارون دار )ـه456ت(األندلسيأيب حممد علي بن حزم : مجهرة أنساب العرب.126
.5املعارف، ط

.الكرمي بن عبد اهللا تونس. ، مؤسسات ع حممد الطاهر اجلوايب:جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي.127
.أمحد بن الصديق الغماري، نسخة يف كتابني بدون تاريخ: جؤنة العطار يف طرف الفوائد ونوادر األخبار.128
شية السندي على سنن النسائي نور الدين بن عبد اهلادي أبو احلسن السندي، حاشية السندي على سنن حا.129

.م، مكتب املطبوعات اإلسالمية1986هـ،1406، 2النسائي، تح عبد الفتاح أبو غدة، ط
، تعليق وحتقيق حممد)هـ911(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي: احلاوي للفتاوي.130

.م1990- ـه1411بريوت،- حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية
.1ط-ـه1392بريوت،- نزيه محاد، مؤسسة الرعيب: أبو الوليد الباجي، تح: احلدود يف األصول.131
-عبد الكرمي بن عبد اهللا اخلضري، دار املسلم للنشر والتوزيع: حلديث الضعيف وحكم االحتجاج بها.132

.1طم،1997- ـه1417الرياض، 
محمد أيب الفضل : ، حتقيق )ه911ت(جلالل الدين السيوطي : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة.133

. م 1967، عربية ، القاهرة ، الطبعة األوىلإبراهيم ، دار إحياء الكتب ال
خرب الواحد وحجيته، عمادة البحث العلمي، : خرب الواحد وحجيته أمحد بن حممد عبد الوهاب الشنقيطي.134
.م2002–هـ 1422: 1ط
عبد السالم حممد : ، تح)ه1093(عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب.135

.4طم،1997-ـه1418القاهرة،- هارون، مكتبة اخلاجني
صبحي السامرائي، : اخلالصة يف أصول احلديث، تح: اخلالصة يف أصول احلديث احلسني بن عبد اهللا الطييب.136

.م1985- هـ1405، 1كتب بريوت، طعامل ال
-هـ1412القاهرة،- د حممد إبراهيم احلفناوي، مؤسسة اإلسراء للنشر والتوزيع: دراسات يف السنة النبوية.137

.1طم،1991
، تح عبد اهللا هاشم اليماين، دار )ـه852ت(أمحد بن علي بن حجر: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية.138

بريوت- املعرفة
- 1408بريوت،- عصمت دندش، دار الغرب اإلسالمي/د: نشر اإلسالم يف غرب إفريقيادور املرابطني يف.139

.1طم،1988
.2طم،1990-ـه1411القاهرة،–حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني : دولة اإلسالم باألندلس.140
القاضي إبراهيم بن نور الدين املعروف بابن فرحون: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب.141

.1طم،1996-ـه1417،بريوت- ميةدار الكتب العلمأمون بن حمي الدين اجلنان،:تح،)ـه799ت(املالكي
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حسام الدين القدسي، دار الكتب : أبو احملاسن حممد بن علي احلسيين الدمشقي،تح: ذيل تذكرة احلفاظ.142
.بريوت-العلمية

عبد الرمحن بن سليمان : تح،)ـه795ت(عبد الرمحن بن أمحد بن رجب: الذيل على طبقات احلنابلة.143
.4طم،2005- ـه1425/الرياض- العثيمني، مكتبة العبيكان

أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري املراكشي، تح : الذيل والتكملة لكتاب املوصول والصلة.144
بريوت-حممد بن شريفة، دار الثقافة

، نور الدين عتر، دار )ـه463ت(البغدادي أبو بكرأمحد علي بن ثابت : اخلطيبالرحلة يف طلب احلديث.145
.1،ط- ـه1395بريوت،-الكتب العلمية

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب :  الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض.146
.القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية مصربكر السيوطي،

، )ـه275ت(يمان بن األشعت أيب داود السجستاينسل: رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه.147
هـ، 1394،بريوت- دار العربيةو، 3طـه1405بريوت- حممد بن لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي: تح
.2ط
للسيد حممد بن جعفر الكتاين، دار الفكر ، دمشق ، : الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة .148

.م1964الطبعة الثالثة ، 
إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات : تح- ضمن رسائل ابن حزم.ابن حزم: رسالة يف الغناء امللهي.149

.1،طم1981- والنشر
.م1939-هـ1358، تح أمحد حممد شاكر،)ـه204ت(حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي: الرسالة.150
علي بن عبد الكايف أبو نص تاج الدين عبد الوهاب بن : رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب.151

.علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب: ، تح)ـه771ت(السبكي
حتقيق ) .هـ1304ت(اللكنوي ، أبو احلسنات حممد عبد احلي : التعديلع والتكميل يف اجلرح والرف.152

.م1987–هـ 1407الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثالثة دار البشائر حلب 
حممد إبراهيم املوصلي، دار البشائر : تح) ـه748ت(الذهيب: الثقاة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الردالرواة.153

.1ط-1992بريوت- اإلسالمية
املدينة -عبد ايد بريم، مكتبة العلوم واحلكم: الرواية باملعىن يف احلديث النبوي وأثرها يف الفقه اإلسالمي.154

.م2004- هـ 1424، 1ط-دمشق-ودار العلوم واحلكم- املنورة
، تح عبد )ـه581ت(احملدث عبد الرمحن السهيلي: الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام.155

.1طم،1967-هـ1387مكتبة العلم جبدة، - القاهرة-الرمحن الوكيل، الناشر مكتبة ابن تيمية
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.هـ، دار الكتب العلمية، بريوت1401، 1روضة الناضر وجنة املناظر، ط.156
.، دار الفكر ، بريوت ) ه1182ت (لألمري الصنعاين : بلوغ املرام سبل السالم شرح .157
-صنعاء- عبد العزيز الصغري دخان، مكتبة اجليل اجلديد:السعي احلثيث إىل شرح اختصار علوم احلديث.158
.م2001هـ، 1421، 1ط
مي ، بريوت ودمشق ، الطبعة ، املكتب اإلسالحملمد ناصر الدين األلباين: سلسلة األحاديث الضعيفة .159

. م 1985–1405اخلامسة ، 
- عبد اهللا هاشم مياين، دار املعرفة: ،تح) ه385ت (بو احلسن علي بن عمر الدارقطين أ: السنن.160

..م1966- ه1386بريوت،
-العريبدار الكتابالد السبع العلمي،فواز أمحد زمويل وخ:حتقيق،)ه255ت(الدارمي: السنن.161

.1، طـه1407بريوت
-حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: ، تح)ه275(أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه.162

.بريوت
.حممد حمي الدين عبد احلميد: سليمان بن األشعت أبو داود السجستاين، تح: سنن أيب داود.163
حممد . ، حتقيق دن رشيد الفهرياب: السند املعنعنالسنن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف.164

.الدار التونسية للنشر- احلبيب ابن اخلوجة
، تح أمحد حممد شاكر وآلخرون، )ـه279ت(حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: سنن الترمذي.165

.بريوت- دار إحياء التراث العريب
الدكتور عبد الغفار سليمان : حتقيق ) ه303ت(د الرمحن أمحد بن شعيب النسائي أبو عب: السنن الكربى .166

.م 1991دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : البنداري وسيد كسروي 
، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار ) ه458ت(لإلمام أمحد بن الْحسين البيهقي : السنن الكربى .167

.م1994-ـه1414مكة املكرمة،- الباز
حممد علي قاسم :، تح)ـه275ت(أبو داود سليمان بن األشعت السجستاين:ت أيب عبيد اآلجريسؤاال.168

.1م،ط1979- ـه1399املدينة املنورة،-العمري، اجلامعة اإلسالمية
.م1960–هـ 1380، مطبعة فضالة احملمدية، املغرب األقصى،سنة رالسوسي حممد املختا:سوس العاملة.169
، حتقيق شعيب األرناؤوط وحممد نعيم )ـه748ت(بن أمحد بن عثمان الذهيبحممد : سري أعالم النبالء.170

.9،طـه1413بريوت،- العرقسوسي، مؤسسة الرسالة
، )ـه909ت(مجال الدين يوسف بن حسن بن عبد اهلادي املقدسي: سري احلاث إىل علم الطالق الثالث.171

.1طم،1997-ـه1418بريوت، -تح حممد بن ناصر العجمي، دار البشائر اإلسالمية
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.هـ1349القاهرة -حممد بن حممد خملوف، املطبعة السلفية: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية.172
الرشد ، صالح فتحي هلل ، مكتبة: ، حتقيق) هـ802ت (لألبناسي : من علوم ابن الصالحالشذا الفياح .173

.م 1998، الرياض، الطبعة األوىل
فالح شهاب الدين عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي أيب ال:  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.174

.بريوت- حممود األرناؤوط، دار ابن كثري دمشقعبد القادر األرناؤوط و: بلي، تحابن عماد احلن
ت (ن احلسني العراقي للحافظ زين الدين عبد الرحيم ب، التذكرة وهي شرح ألفية العراقيشرح التبصرة و.175

.بريوت، احلسني العراقي احلسيين دار الكتب العلمية حتقيق حممد بن ) هـ806
.1،طـه1411بريوت - حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، دار الكتب العلمية: شرح الزرقاين.176
شعيب األرناؤوط ، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية ، : ، حتقيق ) هـ516ت (شرح السنة ، للبغوي .177

.م 1983
.، دار الرجاء اجلزائر، بدون تاريخ:أمحد شاكر:  للسيوطيشرح ألفية احلديث .178
.دمشق- عبد اهللا حممد الدرويش، مكتبة الفارايب: جالل الدين السيوطي، تح: شرح ألفية العراقي.179
.دمشق-حممد بن أمحد الفتوحي، دار الفكر: شرح الكوكب املنري.180
يب العباس أمحد بن إدريس القرايف، شهاب الدين أ: شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول.181

: 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. حقق طه عبد الرؤوف سعيد، منشورات مكتبية الكليات األزهرية
.م1973/هـ 1393

أبو متيم ياسر بن إبراهيم، : ابن بطال أيب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، تح: شرح صحيح البخاري.182
.الرياض-مكتبة الرشد

-، دار إحياء التراث العريب)ه631(أبو زكريا حيي بن شرف النووي: شرح صحيح مسلم.183
.هـ1392بريوت

دار املالح للطباعة –نور الدين عتر: ، حتقيق )ـه795ت(البن رجب : الترمذيشرح علل.184
.1طم،1978- هـ1398والنشر،

حممد : ،تح)ـه321ت(الطحاويأمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك  أبو جعفر: شرح معاين اآلثار.185
.1ط،ـه1399بريوت- زهري النجار،  دار الكتب العلمية

حممد سعيد خطيب : ، تح)ـه463ت(أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي: شرف أصحاب احلديث.186
.أوغلي

أمحد حممد شاكر، دار : ، تح)هـ276ت(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء.187
.2املعارف،ط
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.2م،ط1984- ـه1405مكتبة النهضة العربية،–الكتب نوري محودي القيسي، عامل: شعراء إسالميون.188
بريوت -الصحاج يف اللغة امساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق أمحد عبد الغفور عطاء دار العلم للماليني .189

هـ1399
شعيب األرنؤوط  ،طبعة : بتحقيق، )ه354ت(بو حامت البسيت حممد بن حبان بن أمحد أ: صحيح ابن حبان.190

.م1993–ه1414الطبعة الثانية ، ،مؤسسة الرسالة
محمد : حتقيق ،) ه311ت(اق بن خزمية السلمي النيسابوري أبو بكر حممد بن إسح: صحيح ابن خزمية.191

.م 1970-ـه1390بريوت،–، املكتب اإلسالمي مصطفى األعظمي
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري : حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، تحأبو عبد اهللا : صحيح البخاري.192

.3طم،1987/ـه1407بريوت،- اليمامة
دار إحياء حممد فؤاد عبد الباقي،: أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، تح: صحيح مسلم .193

.بريوت - التراث العريب
، حتقيق عزت العطار، مكتبة اسم خلف بن عبد امللك ابن بشكوالأبو الق: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس.194

.م1994اخلاجني، القاهرة،
أبو عمرو عثمان بن موسى : صيانة صحيح مسلم عن اإلخالل والغلط، ومحايته من اإلسقاط والسقط.195

-ه1404موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي: ، تح)ـه643ت(الشهرزوري ابن الصالح
1984.

أمني عبد املعطي: ، حتقيق)هـ322ت(ر حممد بن عمر بن موسى العقيلي أبو جعف: العقيليضعفاء.196
.م 1984، لبنان ، الطبعة األوىل–قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت 

-، تح حممود إبراهيم زايد، دار الوعي)هـ303ت(أمحد بن شعيب النسائي : تروكنيالضعفاء وامل.197
.1،طـه1369حلب،

أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، تح عبد اهللا القاضي، دار الكتب : لضعفاء واملتروكنيا.198
.1، طـه1406بريوت-العلمية

.عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم العبد اللطيف،  مكتبة العبيكان: ضوابط اجلرح والتعديل.199
-دار الكتب العلمية،)ـه911ت(يأبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوط: طبقات احلفاظ.200

.1،طـه1403بريوت
.2م،ط1998-ـه1419أمحد الشرباصي، كتاب الشعب،: أيب عبد الرمحنالسلمي، تح: طبقات الصوفية.201
زياد حممد منصور، : ، حتقيق )القسم املتمم ) (هـ230ت(أبو عبد اهللا حممد بن سعد : ى الطبقات الكرب.202

.2،طـه1408، الطبعة األوىل ، املنورةالعلوم واحلكم ، املدينة مكتبة 
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.بريوت-،دار صادر)هـ230ت (أبو عبد اهللا حممد بن سعد : ى الطبقات الكرب.203
زياد حممد منصور، الس العلمي : ، حتقيق)القسم املتمم ) (هـ230ت (البن سعد : ات الكربىالطبق.204

.م1983باجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، الطبعة األوىل ، 
.لبنان–من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، راجعه جلنة)هـ911ت(للسيوطي : طبقات املفسرين.205
علي حممد : ، تح)ـه945ت(- احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي: طبقات املفسرين.206

.القاهرة-عمر، مكتبة وهبة
- حممود حممد شاكر، دار املدين، شرحه)ـه231ت(حممد بن سالم اجلمحي: طبقات فحول الشعراء.207

.جدة
-، دار إحياء التراث العريب)ـه806ت(عبد الرحيم بن احلسني العراقي: طرح التثريب يف شرح التقريب.208

.بريوت
ظفر األماين شرح خمتصر السيد الشريف : ظفر األماين شرح خمتصر السيد حممد عبد احلي اللكنوي.209

.هـ،1416، 3مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، طاجلرجاين، اعتىن به عبد الفتاح أيب غدة، 
- ، دار الكتب العلمية)ه543ت(أليب بكر بن العريب املعافري : عارضة األحوذي بشرح جامع الترمذي.210

.لبنان- بريوت
.بريوت –، دار الكتب العلمية ) هـ748ت (للذهيب : العرب يف خرب من غرب .211
أمحد :، تح)ـه458ت(بن احلسني الفراء البغدادي احلنبليالقاضي أيب يعلى حممد: العدة يف أصول الفقه.212

.2طم،1990- ـه1410بن علي سري املباركي، الرياض،
أمحد حممد شاكر، دار : ، تح)ـه297ت(حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي: علل الترمذي.213

.م1938- هـ1357ريوت،ب-إحياء التراث العريب
حمي : ، تح) ـه327ت(مهران الرازي البن أيب حامت إدريس بنعبد الرمحن بن حممد بن: علل احلديث .214

.ـه1405الدين اخلطيب، دار املعرفة بريوت 
، حتقيق حمفوط الرمحن )ـه385ت(علي بن عمر بن أمحد بن مهدي أبو احلسن الدارقطين: علل الدارقطين.215

.1طم،1985-ـه1405الرياض، -زين اهللا السلفي، دار طيبة
وصي اهللا بن حممد عباس، دار اخلاين : ، تح)ـه241ت(أمحد بن حممد بن حنبل: الرجالالعلل ومعرفة .216

.2ط،م2001-ـه1422الرياض ،
-عامل الكتب- 3موسى حممد علي،ط: أيب العباس، تقي الدين أمحد بن تيمية، تح: علم احلديث.217

.م1993- هـ1413اجلزائر
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بريوت، - بد اهللا املليباري، دار ابن حزممحزة ع: علوم احلديث يف ضوء تطبيقات احملدثني النقاد.218
.1م،ط2003- ـه1423

نور الدين : ، تح)ـه643ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري: علوم احلديث البن الصالح.219
.م1986- ـه1406.عتر، دار الفكر

ب األرناؤوط، شعي: حممد ابن إبراهيم الوزير اليماين، تح:  العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم.220
.م1992، 1مؤسسة الرسالة، ط

يم العزباوي عبد الكرمي إبراه: ، حتقيق )ه388ت(د بن محمد اخلطايب أليب سليمان مح: غريب الْحديث .221
.م 1402مكة املكرمة ، –، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي

، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة )ه224ت(أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي : غريب الْحديث .222
. م 1964–ـه1384األوىل ، 

سليمان بن إبراهيم بن حممد العايد، جامعة : ، تح)ـه285ت(إبراهيم بن إسحاق احلريب: غريب احلديث.223
.1طم،1985- هـ1405أم القرى

،تح ماهر زهر ) ـه544ت(أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب: الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض.224
.م11992بريوت،ط- جرار، دار الغرب اإلسالمي

حممد فؤاد عبد الباقي وحمب :،تح)ـه852ت(أمحد بن علي بن حجر: فتح الباري  شرح صحيح البخاري.225
.ـه1379بريوت-الدين اخلطيب، دار املعرفة

افظ ثناء اهللا الزاهدي، ح: ، تح)ه926ت (نصاري أيب زكريا حممد األ: فتح الباقي بشرح  ألفية العراقي.226
.1م،ط1999- ـه1420بريوت، - دار ابن حزم

عبد الكرمي بن عبد اهللا بن عبد : ، حتقيق )ـه902ت (للسخاوي : فتح املغيث شرح ألفية الْحديث.227
.1،طـه1426الرياض ،- الرمحان اخلضري وحممد بن عبد اهللا بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار املنهاج

.القاهرة–حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة : أيب هالل العسكري،تح:الفروق اللغوية.228
: ، تح)ـه456ت(أيب حممد علي بن أمحد املعروف بابن حزم الظاهري: الفصل يف امللل واألهواء النحل.229

.2، طم1996-هـ1416بريوت، -حممد إبراهيم نصر وعبد الرمحن عمرية، دار اجليل
عجيل جاسم ، وزارة األوقاف والشؤون . د: ، حتقيق ) هـ370ت (للجصاص: ل يف األصول الفصو.230

.م 1985–ه1405اإلسالمية ، السعودية ،  الطبعة األوىل 
.هـ، دار الكتب العلمية، بريوت1403، 1الفقه أيب احلسني البصري، ط.231
دار ابن عادل بن يوسف العزازي،: تح:أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: الفقيه واملتفقه .232

.بريوت،هـ، دار الكتب العلمية1400، 2م، و، ط1996- ـه1417اجلوزي،
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حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب، طبعة إدارة املعارف بالرباط :الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي.233
.ـه1340عام
-املصري،حتقيق ابراهيم األنباري، دار الكتاب )هـ575- 502(فهرسة ابن خري األموي اإلشبيلي.234

.-بريوت- دار الكتاب اللبناين.- القاهرة
، مطبوع امش املستصفى ) هـ1225ت (لعبد العلي األنصاري : فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت .235

.هـ1322للغزايل ، املطبعة األمريية ، 
.1،طـه1356مصر،- عبد الرؤوف املناوي، املكتبة التجارية الكربى: فيض القدير.236
دراسة وحتقيق ربيع "728- 661"شيخ اإلسالم ابن تيمية : يف التوسل والوسيلة قاعــدة جليلــة .237

.بن هادي عمري املدخلي 
1357مطبعة دار املأمون) هـ817ت(جمد الدين بن يعقوب الشريازي - القاموس احمليط للفريوزآبادي.238

م1938–هـ
- السليماين،دارالغرب اإلسالميحممد: ، تح)ه543ت(أليب بكر بن العريب املعافري : قانون التأويل.239

.2م،ط1990بريوت،
ور محمد عبد اهللا ولد الدكت: ، حتقيق )ه543ت(بكر بن العريب املعافري أليب : القبس يف شرح املوطا .240

. م 1992، إلسالمي، بريوت ، الطبعة األوىل، دار الغرب اكرمي
، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل القامسيحممد مجال الدين : حلديثقواعد التحديث من فنون مصطلح ا.241
.وطبعة الرسالة، حتقيق مصطفى شيخ مصطفى.م 1979، 
و غدة، مكتب املطبوعات حتقيق عبد الفتاح اب)هـ1394ت(ظفر أمحد التهانوي : ديثقواعد يف علوم احل.242

م1984–هـ 1404لب الشهباء، الطبعة اخلامسة ح،االسالمية
، دار الريان )هـ902ت(مشس الدين عبد الرمحن السخاوي: على احلبيب الشفيعالقول البديع يف الصالة.243

.للتراث
1401القاهرة -، مكتبة ابن تيميةأبو الفضل أمحد بن علي بن حجر: القول املدد يف الذب عن مسند أمحد.244

1طهـ، 
اإلسالمية مؤسسة علو حممد عوامة، دار القبلة للثقافة : ، تح)هـ748ت(أبو عبد اهللا الذهيب: الكاشف.245

.1م،ط1992- هـ1413جدة 
–ه1387، لبنان، الطبعة الثانية–، دار الكتاب العريب، بريوت)ه630ت(البن األثري : التاريخالكامل يف.246

. م1967
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حيي خمتار غزاوي، دار الفكر، : ، حتقيق)هـ365ت (البن عدي اجلرجاين : الكامل يف ضعفاء الرجال.247
. م 1988-هـ1409الطبعة الثالثة، 

، طبعة دائرة املعارف )هـ515ت(كتاب األفعال علي بن القاسم بن جعفر السعدي املعروف بابن القطاع.248
.هـ1360حيدر آباد- العثمانية

–بريوت –املكتبة الشرقية –األب رتشاد يوسف مكاريت اليسوعي : تصحيح–:الباقالين: كتاب التمهيد.249
.م1957

- ، دار الكتاب)ه730ت(عالء الدين بن أمحد البخاري: إلسالم البزدويكشف األسرار عن أصول فخر ا.250
.م1974-ه1394بريوت، 

مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين احلنفيحاجي خليفة،:الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف.251
.2،م1طم،1992-هـ1413بريوت،- إبراهيم الزيبق، دار الكتب العلمية: تح،)ـه1067(

أبو عبد اهللا السورقي وإبراهيم : ، حتقيق ) هـ463ت (للخطيب البغدادي : ية الرواالكفاية يف علم.252
.املدينة املنورة - محدي املدين، املكتبة العلمية

محدي عبد ايد السلفي، دار : ، تح)هـ929ت(أبو الربكات حممد بن أمحد الذهيب: الكوكب النريات.253
.العلم الكويت

، دار املعرفة )ـه911ت(جالل الدين عبد الرمحن السيوطي: األحاديث املوضوعةالآللئ املصنوعة يف .254
.للطباعة والنشر

.، مكتبة املثىن ، بغداد ) هـ630ت(لعز الدين بن األثري :اللباب يف ذيب األنساب.255
.، دار صادر، بيوت15، م 1ابن منظور مجال الدين بن مكرم املصري، لسان العرب  ط:لسان العرب.256
، حتقيق دائرة املعرف النظامية اهلند، مؤسسة األعلمي )ه852ت(البن حجر العسقالين :مليزانلسان ا.257

.3للمطبوعات بريوت،ط
1393بريوت، الطبعة الثانية –الدكتور حممد أديب صاحل،  املكتب االسالمي : حملات يف أصول احلديث.258
ـ.ـه
.هـ1405، 1ط.ية، بريوت، دار الكتب العلم: الشريازي: اللمع يف أصول الفقه.259
هـ، مصطفى 1377-3علي الشريازي الفريوز آبادي، اللمع يف أصول الفقه،ط: اللمع يف أصول الفقه.260

.بايب احلليب
إبراهيم زايد ، دار حممد: ، حتقيق )هـ354ت(البن حبان : ملتروكني اروحني من احملدثني والضعفاء وا.261

.ه1396، الوعي ، حلب
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- دار الريان، دار الكتاب العريب،القاهرة،)هـ807(علي بن أيب بكر اهليثمي:جممع الزوائد.262
.ـه1407بريوت

: 1لبنان ط- ابن تيمية، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بريوت:جمموع الفتاوى.263
.  م2000- هـ1421

املطبعة ) هـ676ت(النووي ريا حيىي بن شرف حمي الدين أيب زك-:المام النوويلاموع شرح املهذب .264
.هـ1352املنريية 

مطبوع مع مقدمة ابن صالح حتقيق الدكتورة عائشة .سراج الدين عمر البلقيين- يينالبلق:حماسن االصطالح.265
.القاهرة- عبد الرمحن بنت الشاطيء دار املعارف

اخلطيب، دار الفكر، حممد عجاج .د: ، حتقيق)ه360ت(للرامهرمزي : الراوي والواعياحملدث الفاصل بني.266
.هـ1404بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

، أخرجه واعتىن به حسني علي اليدري، )ه543ت(أليب بكر بن العريب املعافري : احملصول يف أصول الفقه.267
.1م،ط1999- هـ1420عمان وبريوت،-دارالبيارق

.–اجلديدة ، بريوت جلنة إحياء التراث العريب، دار اآلفاق: تح) هـ456ت ( البن حزم : احمللى .268
.بريوت، خمتار الصحاح  حممد بن أيب بكر الرازي دار الكتب العلمية .269
، مراجعة وتصحيح شعبان حممد إمساعيل، ): هـ646ت(ابن احلاجب املالكي : صويلخمتصر املنتهى األ.270

.م1973/ هـ 1393. نشر مكتبة الكليات األزهرية
الدكتور فؤاد عبد املنعم : ، حتقيق ) هـ405ت(بن عبد اهللا  احلاكم حممد:املدخل إىل كتاب اإلكليل .271

.مكة املكرمة –أمحد املطبوع يف املكتبة التجارية 
.1ط،م1929- هـ1348ابن احلاج حممد العبدري ، ، املطبعة املصرية باألزهر، مصر، سنة : املدخل.272
.بريوت- مالك بن أنس، دار صادر: املدونة الكربى.273
دون –اجلزائر –مذكرة أصول الفقه، طبعة الدار السلفية : الفقه حممد األمني الشنقيطيمذكرة أصول.274

.تاريخ
، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، شكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاين: ، حتقيق)هـ327ت(البن أيب حامت : ملراسيلا.275

. م1982
حممد بن احلسني السليماين و :، تح)ه543ت(أليب بكر بن العريب املعافري : املسالك يف شرح موطأ مالك.276

.1طم،2007- هـ1428بريوت، - عائشة بنت احلسني السليماين، دار الغرب اإلسالمي
مصطفى عبد : ، تح) هـ405ت(عبداهللا أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن : املستدرك علَى الصحيحني .277

.1،طم1990-هـ1411بريوت، - القادر عطا،، دار الكتب العلمية
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.هـ1403، 2ط.، دار الكتب العلميةالغزايل:  يف علم األصولملستصفىا.278
طبعة مؤسسة .فواتح الرمحوتومعه.حامد حممد بن حممد الغزايلأيب: املستصفى من علوم األصول.279

.ـه1322احلليب،
ي السامرائي وحممود حممد صبح: ، وهو املنتخب من مسنده ، حتقيق ) هـ249ت(عبد بن محيد : املسند .280

.1م،ط1988-هـ1408كتبة السنة،، مخليل
حمفوظ الرمحان زين : ، حتقيق )البحر الزخار(، وهو املسمى بـ )هـ292ت (أليب بكر البزار : املسند.281

.هـ1409املدينة، الطبعة األوىل ، -اهللا ، مؤسسة علوم القرآن ،مكتبة العلوم واحلكم،بريوت
.لبنان –الْمعرِفَة ، بريوت ، دار ) هـ204ت ( يب داود الطيالسي أل: املسند .282
–فيصل آباد - ، حتقيق إرشاد احلق األثري،إدارة العلوم األثرية) هـ307ت(أليب يعلى املوصلي : ند املس.283
.هـ1407، املأمون للتراث ، الطبعة األوىلدار
.مصر- ، مؤسسة قرطبة)هـ241ت(ألمحد بن حنبل : املسند .284
حبيب الرمحن األعظمي،دار الكتب العلمية بريوت، مكتبة :، حتقيق ) هـ219ت(للحميدي : املسند .285

.املتنيب ، القاهرة 
.لبنان –الكتب العلمية ، بريوت ، دار) هـ204ت(للشافعي : املسند .286
-ـه1410بريوت،-، مؤسسة نادرعامر أمحد حيدر: جلوهري، حتقيقأليب احلسن ا: مسند ابن اجلعد.287

1م،ط1990
، بتحقيق محمد الكشناوي ، عن الدار )هـ840ت(للبوصريي : اجه ئد ابن ممصباح الزجاجة يف زوا.288

.2هـ،ط1403لبنان ، –العربية ، الطبعة األوىل ، بريوت 
مصطفى ) هـ770ت (امحد بن حممد بن علي املقري -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري الفيومي .289

البايب احلليب مبصر
.1ه،ط1409الرياض-كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد: تح،)هـ235ت(البن أيب شيبة : ملصنف ا.290
، - حبيب الرمحان األعظمي ، املكتب اإلسالمي: ، حتقيق ) ـه211ت(عبد الرزاق الصنعاين :املصنف.291

.هـ2،1403بريوت ، ط
مؤسسة - 1ط- حممد علي شوابكة: أبو نصر الفتح بن خاقان، تح: مطمح األنفس ومسرح التأنس.292

.هـ1403الرسالة
-ثروت عكاشة، دار املعارف:، حققه)ـه276ت(أيب حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة: املعارف.293

.4القاهرة،ط
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، صححه وطبعه حممد راغب الطباخ، )ـه388ت(أيب سليمان حممد بن حممد اخلطايب البسيت: معامل السنن.294
.1م،ط1932-ـه1351املطبعة العلمية احللبية،

.1م،ط1993بريوت-إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي: ياقوت احلموي، تح: معجم األدباء.295
حسن حبشي، . ، حتقيق د 5، ، م )هـ626ت(احلموي، أبو عبد اهللا باقوت بن عبد اهللا : معجم البلدان.296

.دار الفكر، بريوت
محدي عبد ايد : ، حتقيق ) هـ360ت (أمحد بن أيوب الطرباين أبو القاسم سليمان بن : املعجم الكبري .297

.م1983- ـه1404العراق ، الطبعة الثانية -في ، مطبعة العلوم واحلكم ، املوصل  السل
.م 1957عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، : معجم املؤلفني .298
د خلف اهللا أمحد حمموعطية الصواحليوالدكتور حليم منتصر و، الدكتور ابراهيم أنيس :املعجم الوسيط.299

.م1987لبنان الطبعة الثانية ، بريوت ، التوزيع والنشر وأمواج للطباعة
معجم شيوخ الذهيب، ): هـ748ت(معجم شيوخ الذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب .300
.م1988-هـ1408، 1الطائف، ط- حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق:تح
حتقيق عبد السالم هارون دار ) هـ395ت(احلسني أمحد بن فارس بن زكريا معجم مقايس اللغة أليب .301

.م1979–هـ 1399الفكر للطباعة و النشر 
عبد العليم عبد العظيم البستوي ، مكتبة الدار ، ، الطبعة : ، حتقيق ) ه261ت(للعجلي : معرفة الثقات .302

. م1985–ه1405املدينة املنورة –األوىل 
عبد العليم عبد العظيم :،تح)ـه261ت(بن صاحل  العجليأبو احلسن أمحد بن عبد اهللا : معرفة الثقات.303

1.م،ط1985- هـ1405املدينة املنورة، -البستوي، مكتبة الدار
.3طم،1955- شوقي ضيف، دار املعارف القاهرة: ابن سعيد املغريب، تح: املغرب يف حلي املغرب.304
حممد : ، تح)ـه686ت(طيب الشربيينمشي الدين حممد بن اخل: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج.305

.1م،ط1997- ـه1418بريوت،- خليل عيتاين، دار املعرفة
.، تح نور الدين عتر)ـه748ت(مشس الدين الذهيب: املغين يف الضعفاء.306
. . ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ) ه630ت(ابن قدامة : املغين البن قدامة .307
احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، مكتبة نزار مصطفى أيب القاسم: املفردات يف غريب القرآن.308

.الباز
عبد السالم محمد هارون ، : ، حتقيق ) ه395ت (أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا : مقاييس اللغة .309

. م 1979–هـ1399دار الفكر ، 
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، دار القلم، بريوت سنة 5املقدمة، ط، )هـ808ت( محن بن حممد احلضرمي املقدمة ابن خلدون عبد الر.310
.م1984

ابن عبد الرب القرطيب،عناية حسام الدين : مقدمة القصد واألمم يف التعريف بأصول أنساب العرب والعجم.311
.هـ1350مصر-املقدسي، نشر مكتبة القدسي مطبعة السعادة

- ين اخلطيب، دار املعرفةحممد فؤاد عبد الباقي وحمب الد: ابن حجر العسقالين، تح:مقدمة فتح الباري.312
.ـه1379بريوت

حممد شكور أمرير املياديين، مكتبة :، تح)ـه748ت(أبو عبد اهللا حممد بن عثمان الذهيب: من تكلم فيه.313
.1،طـه1406الزرقاء،- املنار

عبد الرمحن بن حيي املعلمي،دار :،تح)ـه751ت(ابن القيم اجلوزية: املنار املنيف يف الصحيح والضعيف.314
.1م،ط1996- ـه1416لرياض،ا- العاصمة

1املرتضى الزين أمحد، مكتبة الرشد الرياض، ط: مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة.315
.م1994- هـ1415،

السيد محمد السيد . عبد الرزاق بن خليفة الشاجيي ود. تأليف د: مناهج احملدثني يف رِواية احلديث باملعىن .316
.ه1419لبنان، الطبعة األوىل، –بريوت نوح ، دار ابن حزم 

.)ت.د(مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزرقاين، دار الفكر بالقاهرة، .317
لبنان ، الطبعة األوىل ، –، دار الكتاب العريب ، بريوت ) ه494ت (لإلمام الباجي : املنتقى شرح املوطأ .318

. ـه1332
.1م،ط2009-ـه1430بريوت، - ،دار ابن حزم،حممد عبد النيب: اجلرح والتعديلمنهج ابن عبد الرب يف .319
.م1982املنهج االسالمي يف اجلرح و التعديل الدكتور فاروق محادة مكتبة املعارف الرباط  الطبعة األوىل .320
صيدا قسم الرواة حممد حممد السماحي منشورات املكتبة العصرية يروت - املنهج احلديث يف علوم احلديث .321

الطبعة األوىل
حسن مقبويل :،تح)هـ911ت(جال ل الدين السيوطي: املنهج السوي واملنهل الروي يف الطب النبوي.322

.م1986بريوت- صنعاء،ومؤسسة الكتب الثقافية–األهدل، مكتبة اجليل 
هلجرة، املنهج املقترح لفهم املصطلح العوين، الشريف حامت بن عارف، املنهج املقترح لفهم املصطلح، دار ا.323

.م1996–1الرياض، ط
ه1424دمشق ، الطبعة الثالثة ، - نور الدين عتر ، دار الفكر ، بريوت. د: منهج النقد يف علوم الْحديث .324
.م 2003–
733ت (بدر الدين حممد بن ابراهيم بن مجاعة - املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ابن مجاعة .325
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–هـ 1406دمشق سورية الطبعة الثانية - حتقيق الدكتور حمي الدين عبد الرمحن رمضان دار الفكر ) هـ
.م1986

واملتأخرين يف املوازنة بني املتقدمني: يبارياملوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح محزة عبد اهللا املل.326
.دار اهلداية قسنطينة اجلزائر–2تعليلها ، ط تصحيح األحاديث و

مشهور بن حسن سلمان ، دار : ، حتقيق ) ه790ت (تصنيف العالمة أيب إسحاق الشاطيب : املوافقات .327
. م 1997–ه1417ابن عفان ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 

عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة : ، تح)ـه597(بن اجلوزيأيب الفرج عبد الرمحن: عاتاملوضو.328
.1م،ط1966- ـه1386املدينة املنورة،- السلفية

-حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب: أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي، تح: موطأ مالك.329
.مصر

حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو ) هـ748ت (لدين حممد بن أمحد مشس ا-املوقظة يف علم احلديث الذهيب .330
.غدة مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

علي حممد معوض وعادل أمحد عبد : ، حتقيق ) ه748ت ( للذهيب : ميزان االعتدال يف نقد الرجال .331
.1م،ط1995بريوت- املوجود، دار الكتب العلمية

عبد الكرمي العلوي : ، تح)ه543ت(أليب بكر بن العريب املعافري :الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي.332
م،2006بريوت،- ونسخة حبقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية.القاهرة- املدغري، مكتبة الثقافة الدينية

.3ط
: ،تح)ـه873ت(بردي يوسف بن التغري بردي األتابكي: النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرة.333

.ـه1358ومصطفى عبد القادر عطا،املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة،حممد 
نزهة املشتاق يف اختراق األفاق ابن إدريس أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن إدريس، نزهة املشتاق يف .334

.م1989، عامل الكتب، بريوت، سنة 1اختراق األفاق، ط
تعليق )هـ852ت(محد بن علي بن حجر أ-عسقالينال:األثرنزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل .335

.اجلزائر–شركة الشهاب ، أبو عبد الرحيم حممد كمال الدين األدهيب
عبد اهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي، تح حممد يوسف البنوري، دار احلديث مصر : نصب الراية.336

.ـه1357
أمحد : حممد بن حممدبن حممد بن سيد الناس اليعمري، تحأيب الفتح : النفح الشذي يف شرح جامع الترمذي.337

.هـ1409الرياض، النشرة األوىل- معبد عبد الكرمي، دار العاصمة
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-إحسان عباس، دار صادر: أمحد بن حممد املقري التلمساين، تح:نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب.338
.م1968- بريوت

ماهر ياسني : ، تح)ـه855ت(براهيم بن عمر البقاعيبرهان الدين إ: النكت الوفية مبا يف شرح األلفية.339
.1م،ط2007- هـ1428الرياض،- الفحل، مكتبة الرشد

حتقيق  دراسة ) هـ852ت (أمحد بن علي بن حجر -العسقالين :النكت على كتاب ابن الصالح.340
بعة دار ، وطـه1415-م1994الدكتور ربيع بن هادي عمري دار الراية للنشر و التوزيع  الطبعة الثالثة 

م1994-ـه1،1414الكتب العلميةط
زين العابدين بن حممد بال فريج، : ،تح)ـه794(بدر الدين الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصالح.341

.1م،ط1998-ـه1419الرياض، -أضواء السلف
مطبعة –)هـ772ت( ومعه مجال الدين األسنوي اية السول شرح منهاج الوصول إىل علم األصول .342

.ي صبيح وأوالده مبصرحممد عل
، حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة : النهاية يف غريب احلديث واألثر ابن األثري.343

.م1963–هـ 1383اإلسالمية، القاهرة 
نيل االوطار من أسرار منتقى األخبار، حتقيق أبو معاذ طارق بن : نيل االوطار من حممد بن علي الشوكاين.344

.م2005- هـ 1426-1ط- قاهرة–دار ابن عفان - اهللا بن حممد، دار ابن القيم الرياضعوض 
هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني إمساعيل بن حممد باشا البغدادي، هدية العارفني يف أمساء .345

.م1900املؤلفني وآثار املصنفني، مكتبة املثىن، بغداد، سنة 
.حممد بن حممد أبو شهبة، عامل املعرفة للتوزيع والنشر: حلديثالوسيط يف علوم ومصطلح ا.346
2003هـ1424- 1القاهرة ،ط–الوضع يف احلديث ، مكتبة العلم : الوضع يف احلديث حممد أبو شهية.347

.83م ،ص 
إحسان عباس ، دار صادر . د: ، حتقيق)ـه681ت ( ابن خلكان : األعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات.348
.بريوت –
أيب عبد اهللا ربيع : ، تح)ـه1031(حممد عبد الرؤوف املناوي: اليواقيت والدرر شرح شرح خنبة الفكر.349

.الرياض- حممد السعدي، مكتبة الرشد
.بريوت- حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية: ، تح)هـ181ت(عبد اهللا بن املبارك بن واضح املروزي: الزهد.350
رفعت فوزي عبد املطلب : ، تح)هـ761ت(صالح الدين خليل بن سيف الدين العالئيأبو سعيد : كتاب املختلطني.351

.1م،ط1996-القاهرة-وعلي عبد الباسط مزيد، مكتبة اخلاجني
بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)هـ742ت(أيب احلجاج مجال الدين يوسف املزي: حتفة األشراف مبعرفة األطراف.352

. 1م،ط1999اإلسالمي، 
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ركة اجلزائرية لصاحبها احلاج عبد القادر بوداود، شعمار طاليب، ال.د: ياته وآثارهبن باديس حيد عبد احلم.353
.اجلزائر
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.فهرس املوضوعات
...........................................................................................مقدمة

أ...
أمهية 

ب.....................................................................................املوضوع
أسباب اختيار 

ج.............................................................................املوضوع
أهداف 

ج.....................................................................................البحث
املنهج املتبع يف معاجلة 

د......................................................................املوضوع
خطة 

ه........................................................................................البحث
مصادر ومراجع هذه 

و........................................................................دراسةال

1................................................................................:الـباب األول
2..............................العريببنبكرأيباحلافظعصرإىلوتطورهالنقدنشأة:الفصل األول
3.............................................................حقيقة النقد ودوافعه: املبحث األول
3.......................................................تعريف النقد لغة واصطالحا: املطلب األول
10..............................................النقد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم: املطلب الثاين

19.....................................العريباحلركة النقدية حىت عصر احلافظ ابن: املبحث الثالث
19..............................................................مجع النقد وتدوينه: املطلب األول

42.....................................العريبابــنباحلافظالتـــعريف:الفــصل الثاين 
44.............................................................امسه ومولده ونشأته:املبحث األول
44..............................................................امسه وكنيته ونسبه: املطلب األول
45..................................................................مولده ونشأته: املطلب الثاين
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ.................مالحظات مهمة تتعلق ذه الرحلة: املطلب الرابع
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55........................................................................شيوخه: املطلب األول
62.......................................................................مصنفاته: املطلب األول
63.....................................................................مذهــبه: املطلب الثاين

67.................................................وظائفه وحمنته وجهاده ووفاته: املبحث اخلامس
67........................................................................وظائفه: املطلب األول
70...................................................................حمنته وجهاده: املطلب الثاين

72.....................................................................وفاتــه: املطلب الثالث
75...............................................................................:الفصل الثالث
77......................................................التعريف بعارضة األحوذي: املبحث األول
77...........................................................العارضة عرض وبيان: املطلب األول

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ........................................:كتب الفقه وأصوله- ي
90...........................................................أمهية كتاب العارضة: الثالثاملطلب 

92.............................................البن العريب) القبس(التعريف بكتاب : املبحث الثاين
92....................................................عرض وبيان) القبس(كتاب : املطلب األول

92......................................................................»قبس«تعريف كلمة - أ
100............................................................قيمة كتاب القبس:املطلب الثالث
102..........................................التعريف بكتاب املسالك البن العريب: املبحث الثالث
102.........................................................املسالك عرض وبيان: املطلب األول
113.........................................................قيمة املسالك وأمهيته: املطلب الثالث

227......................................................................:الــباب الــثاين
228............................العــريبابنعنداملقــبولاحلــديث:الفـــصل األول

229......................................................................................متهيد
231..........................................املتـواتر واآلحــــــــاد: املبحث األول
231...............................................صلة هذا املبحث بعلوم احلديث: املطلب األول
235.......................................................................املتواتر: املطلب الثاين
251.............................................................احلديث الصحيح: املبحث الثاين
251.............................................................تعريف الصحيح: املطلب األول

260..............................................................احلديث احلسن: املبحث الثالث
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260...............................................................تعريف احلسن: املطلب األول
272...........................................................تاريخ هذا املصطلح: املطلب الثّاين

276...................................................االحتجاج باحلديث احلسن: املطلب الثالث
281.....................................................................:الفــــصل الثّاين

282............................................................احلديث الضعيف: املبحث األول
282......................................................تعريف احلديث الضعيف: املطلب األول

282................................................................................:يف اللّغة) أ
282........................................................................:يف االصطالح) ب

285................................................................أقسام الضعيف:املطلب الثاين
288...........................................حكم االحتجاج باحلديث الضعيف: املطلب الثالث
292.............................................................احلديث املوضوع: املبحث الثّاين
292.............................................................تعريف املوضوع: املطلب األول

292...................................................................................:لغة- )أ
293............................................................................:اصطالحا) ب

297.............................................دالئل احلكم على احلديث بالوضع: املطلب الثّاين
303........................................................حكم رواية املوضوع: املطلب الثالث

354.......................السـندحيثمناحلديثنقديفالعريبابنمنـهج:البـاب الثـالث
354........................................والتفصيلاإلمجالبنياحلديثسندنقد:الفصل األول
355...........................................نقد سند احلديث على سبيل اإلمجال:املبحث األول

356......................................................................................متهيد
359..........................................احلديث على سبيل اإلمجالنقد سند : املبحث األول
359...............................................أمثلة هذا اجلانب عند ابن العريب: املطلب األول
362............................................دراسة بعض األمثلة عند ابن العريب : املطلب الثاين
371..........................................نقد سند احلديث على سبيل التفصيل : املبحث الثاين
371.............................................أمثلة على التفصيل عند ابن العريب: املطلب األول
380..............................دراسة بعض النماذج اليت فصل ابن العريب حكمها : املطلب الثاين

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ..................................................خالصة الفصل
385..............................................................................:الفصل الثاين
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385..............................................احلديث من حيث االتصال واالنقطاع نقد سند 
386.....................................................................................توطئة

387........................................................احلديث املعنــعن : املبحث األول 
387...............................تعريف العنعنة وبيان أمهيتها ومصدرها يف اإلسناد: املطلب األول
397.............................................................احلديث املنقطع : املبحث الثاين 
397.................................................تعريف املنقطع لغة واصطالحا: املطلب األول

404.............................................................احلديث املرسل : املبحث الثالث
404.................................................تعريف املرسل لغة واصطالحا: املطلب األول

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ..................................................خالصة الفصل
420..................................................االختالف بني الوقف والرفع: املبحث األول

420................................................................................الرفع - ب
439.............................................................................:الفصل الرابع 

439.............................................طرف التحمل وصيغ األداء نقد السند من حيث
440......................................................................................متهيد

441............................................نقد السند من حيث طرق التحمل: املبحث األول
441..............................................................أمهية هذا الباب: املطلب األول
443....................................................تعريف التحمل وبيان طرقه: املطلب الثاين

444.............................................................................اصطالحا- ب
452...............................................................................:يف اللغة- أ

452.........................................................................يف االصطالح- ب
469.............................................................الوصية بالكتب : املطلب الثامن

469.............................................................................اصطالحا- ب
470....................................................................حكم الوصية بالكتب.2

472................................................................إعالم الشيخ: املطلب التاسع
473....................................................................الوجادة: املطلب العاشر

477................................................................الكتابة: احلادي عشراملطلب 
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ...........................ألفاظ القراءة على الشيخ: املطلب الثاين

483................................................................ألفاظ املناولة: املطلب الثالث
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.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ..................................................خالصة الفصل
490..................................املنتحيثمناحلديثنقديفالعريبابنمنهج:الباب الرابع

651............................................................املصحف واحملرف: املبحث األول
651......................................................................................متهيد

652.....................................................................التعريف: املطلب األول
652....................................................................................:لغة- أ

652.............................................................................:اصطالحا- ب
653..............................................................التصحيفأقسام: املطلب الثاين
655...............................................................املقلـــوب: املبحث الثاين

655.....................................................................التعريف:املطلب األول 
655.....................................................................................لغة- أ

655..............................................................................اصطالحا- ب
659..................................................................أنواع القلب: املطلب الثاين
660.....................................................................التعريف: املطلب األول

660....................................................................................:لغة- أ
660..............................................................................اصطالحا- ب

661......................................................................أنواعه:  املطلب الثاين
663...................................................................الــشاذّ: املبحث الرابع
663.....................................................................التعريف: املطلب األول

663.............................................................................:اصطالحا- ب
668.................................................................املنــكر: املبحث اخلامس

668.....................................................................التعريف: املطلب األول
676..............................................................:يف اصطالح أهل احلديث- ب

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ........................................أقسام العلة: املطلب الثاين
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ.......................................صور العلّة: املطلب الثالث
682................................................................املـضطرب: املبحث السابع
682...................................................................().التعريف: املطلب األول

682....................................................................................:لغة- أ
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683.............................................................................:اصطالحا- ب
683............................................................شروط االضطراب: املطلب الثاين
686...........................................................مواضع االضطراب: املطلب الرابع
686............................................................زيـــادة الثقة: املبحث الثامن
687.....................................................................التعريف: املطلب األول

687................................................................................:يف اللغة- أ
688.......................................................................:ويف االصطالح- ب

688......................................................................حكمها: املطلب الثاين
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ..................................................خالصة الفصل

727............................................................طرق معرفة النسخ: املطلب الثاين
728.....................................................ناسخ احلديث ومنسوخه: املبحث األول
728.....................................................................التعريف: املطلب األول

728....................................................................................:لغة- أ
729.............................................................................:اصطالحا- ب

729............................................................طرق معرفة النسخ: املطلب الثاين
732...............................................................غريب احلديث: املبحث الثاين
732.....................................................................التعريف: املطلب األول

732....................................................................................:لغة- أ
733.............................................................................:اصطالحا- ب

733.................................................................أسباب نشأته: املطلب الثاين
734.......................................................................أمهيته: املطلب الثالث
736.....................................................خمتــــلف احلديث: املبحث الثالث

736................................................................................:يف اللغة- أ
737..........................................................................:يف اإلصالح- ب

739.........................................................حكم خمتلف احلديث: املطلب الثاين
742......................................................................ماهيتها: املطلب األول
742..................................................................حتديد جماهلا: املطلب الثاين
744............................................................أمهية الرواية باملعىن: املبحث الثاين
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747..........................................................حكم الرواية باملعىن: املبحث الثالث
747..........................................................آراء العلماء يف ذلك: املطلب األول

756............................................العربــيابنعندالتعـديل:الفصــل األول
759.............................................................العــــدالة: املبحث األول
759............................................................تعريف العدالة لغةً: املطلب األول
762....................................................تعريف العـدالة اصطالحاً: املطلب الثاين

768...........................................................عـدالة الصحابة: املـطلب الرابع
768....................................................................................:لغة- أ

768............................................................................:اصطالحا- ب
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ........................طرق إثبات عدالة الراوي: املطلب اخلامس
770................................................................الضبــط: املبـحث الثاين

770.................................................................................توطئــة
770...............................................................الضبط يف اللغة: املطلب األول
771.............................................................الضبط اصطالحا: املطلب الثاين

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ............................الضبط عند ابن العريب: املطلب الثالث
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ.....................................ألفاظ التعديل: املطلب األول

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ..................................................خالصة الفصل
856..........................................................................:الفصــل الثاين

857.....................................ماهية اجلرح ومشروعيته وشروط القائم به: املبحث األول
857.............................................................ماهيـة اجلـرح: املطلب األول

857....................................................................................:لغة- أ
858.............................................................................اصطالحا- ب

.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ......................شروط القائم باجلرح والتعديل: املطلب الثاين
864.......................................................مسائـل يف اجلــرح: املبحث الثاين
864...........................................................بيان سبب التجريح: املطلب األول
.اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ.......................االختالف يف اجلرح والتعديل: املطلب الثاين

897...............................................................منهج ابن العريب يف نقد الرواة
898..............................................................التعريف بالرواة: املبحث األول
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898.................................................................................توطئــة
898...........................................................التعريف بالصحابة: املطلب األول
903............................................................التعريف باملبهمات: املطلب الثاين

904..............................................التعريـف باألسـماء والـكىن: املطلب الثالث
911...........................................أحكامـه على الرواة جرحا وتعديالً: املبحث الثاين

912.............................................................................خالصة الفصل
914.................................................................................اخلــامتة

917..............................................................................فهرس اآليات


