االت1ثنمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسا،

ومن سيتات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل ل ،وس يضلل فلا هادي له ،إن
خير الحديث كاب الله ،وخثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،وشر

الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ،وكل يدعة ضلالة ،وكل ضلالة ل المار،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأشريلئ ٠له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

^يا أيها الذين آمرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأشم ملموده زآل
عمران :الآيةآ -ا].

٠ؤي ١أيها الناس انقرا ربكم الذي خلقكم مجن نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثثرا ونساء واتقوا الله الذي Jساءارن به والأرحام

إن ال1ه كان عليكم رماه [النماء :الأية .]١
ثريا أيها الذين آمنوا انقرا الله وتولوا قولا سديدا بملح لكم أعم الكم

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ممد غاز نوزأ عثلماه [الأحزاب:
الأية .] U\-U .
أما بعدُ— :
فان الله بعث محيا بالهدى ودين الحق ،ليفلهره على الدين كله ولو كره

المشركون ،وترق به بع ،الحق وال—اؤلل ،وبخن الهدى والضلال ،،وبخن الغي
والرشاد ،ربع ،طريق الجنة وطريق النار ،وبن أوليانه وأعدائه ،وين المعروف

والمنكر ،والخبيث ،والهلس ،،-والحلال والحرام ،فالحلال محا أحال ه الله ورصوله،
إل هنا خملبة الحاجة الي كان رصرل ،الله صلى افه عليه وّلم يعلمها أصحابه ،خمع
رواياتها الشيخ

ق رسالة منقلة.

والحرام ما حرمجه الله ورجموله ،والدين ما شرعه الله ورجموله ،ولص لأحد من
الأنس والجن سل إل رض الله وكرا،ته ورخمته إلا بالأيمان.ممحمد صلى

الله عليه وجملم واباعه ل "مع أمور الدين الباطة والفلامْ« ،ان الله أرسله
برسالة عامة إل حميع الخلق يشراثع الإسلام وحقائق الإيمان ،نليس لأحد —
وإن عقلم علمه وعبادته وملكه ولهنانه — أن يعدل عما جاء يه الرسول

صلى الله عليه وسلم إل مجا يخالفه ،ل على خميع الخلق أن يتبعوه وسلموا
لحكمه ،؛ال ،الله عر وجل• ^^ ١١وربلث ،لأيومجون حتى يحكموك ني ا شحر
بينهم يم لايجدوا ق أنفسهم حرجا مما نضبت ويطلموا ت ليماه زالن اءت
الأية ْا"] ،ولا يتبعوا البل فيصلوا العلويق ن ال تعال< :ؤوأن هذا صراطي
مستقي ا فاتبعوه ولأتتبعوا البل فتفرق بكم عن ' ،ببله ذلكم وص اكم به

لعلكم تتقوزه [١لأنع١مت الأية  ]١ ٥٣عن المراس بن سمعان رصي الله عنه عن
رجمول الله صلى الله عليه وجملم نال :صرب ،الله مثلا صرامحنا مستقيما وعلى

جيي المراحل جمرر فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب جمتور مجرخاة وعلى ب اب
المراحل داع ي٠ولت يا أيها الناص ادخلوا الصراهل ■بمحيعا ولأتتعوجوا ،وداع
يدعو مجن فوق المراحل فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال :ويحك
لأتفتحه فانك إن تفتحه تلمعه ،فاكراحل الإسلام وال تور حدود الله

والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس المراؤل كت اب انه
واكاءي من فوق واعغل الله ( ،تلب كل م

لم"راا ولابزال ،من الماس من

رواه الترمذي (ْ/؛أ  )١وتال :حديث ،غريب وق تحغة الأشراف ) ٦١/٩ (،تال الترمذي:
محن غرما وتل ابن سمأ همن الترمذي تصحيحا(درء التعارض ْ/يآ■  )٢وهمزا ،ق

انمة إل الن ائي ق الكر؛ .،وأخمد  jمطي(،أ/مآفا'،اف<) رالمروزي ق المنة

(،/،ا  '١حا'  ،)١والحاكم (  ) ٧٣/١وتال :صحح على شرط م لم ،ووانته الذمم،
والطحاري ق المشكل (مْ/م) وابن أبي هماصم ق المنة(ا/ا )١ح ،١ ٩ ، ٨١وأبي

السل فيتتهلث

المتور ،ويفتح تللثا الأبرامجا ،فرتكب انحرمالتا

لشبهة يدعيها أو لشهوة يرتضيها نيقيص اش لولأم رجالا يأمرونهم بالعروق
وينهونهم عن النكر ،فيزيلون السهات ،ويهلفثون الشهوات ،فتكون لم قدم
صدؤ ،ق الإسلام ،إذ قد علموا فعملوا يم دعوا وصيروا ،فهداهم الله إل

سل الإسلام ،قال) الله تعال ت ^والدين جاهدوا فينا لنهدينهم نبلتا وإن الله
لمع امحسيزه [العنكبوت :الأية .] ٩٦
لقد ظهر ق الرمان القريب من تسلم لواء الدعة فرفعه اغترارا منه.ممن

حوله ممن ينعق• ،مما لأيسمع ،فعلعى وغوكا رتقلق عن الهوكا ،فأنب يزعمه

العلماء واسمميال على الأئمة مصابيح الدجى ،وهكذا يكون سان أهل البدعة
وانمى•

فقيغى الله من أزال شبهته فرد الله كيده ق نحره وكفى

ضين شره ،لما

انثري له العلامة الشيخ عبد الرحمن ين بحيي العالمي نكسر الله به شوكته،
ونكل بمانيبه فما أفلته ،حتى أتى على آخره فبعئره ثم أطله فتقض عليه غزله
بعد نوته ،وكدا الحق إذا فدف على البامحلل أزهقه ،فحوى رده من الموالي

والفرائد ،مجا يدل على رسوخه ق ،العلم وعلو درجته ،ففلهر أن ه من الأعلام
ااذ-ين يقتدي بهم ،فتعتقي رمحرمهم وت لك سيلهم•

ولما كان على كل ءلال_ ،ق الدرامات العلي أن يقدم بحئا علميا ق مجال
نحمحه رأيت أن أنوم بدراسة علمية لجهود العلامة رالعاميآ ل الم نة
ورجالها"" لتيل لزجة الماجستير ~ إذ قد برز ؤ ،هدا الفن ،فاستخرت الله ق

الشخ ق الأمثال صْ  ١٨ح •  ، T ٨والرامهرمزى و الأمث ال ص'ا  ، ١ ٤ ، ١ح'آ• ورواه
ابن بملة العكمي  3الإبانة(ا/ا'آ'اآ)حاٌاا• وابن مبمّ المم ي ق ض (\ا0لأه
وامحراني ق ،مسند الثامحن(ح• )١ ١ ٧٤
٣

ذال؛ا ومحاك يعص أهل العلم فاشاروا يه ،مدأت ؤ) الحث ،مستمنا بالله،
وهو بعنوان (الشيخ عبمد الرهمن العلمي وجهوده  jالس نة ورجالها)
وجعلث ،خطة الحث ،تشتعل على:

منيمة ~ وهي هذه ~ وثلاثة أبواب وخاتمة ،وهي على الحر التال؛
القيمة:

وتشتمل على ذكر أهمية الموضوع وخهلة الحث.،

الأول;
ق ،ترخمة الشيخ المعلمى وتشتمل على:
~ ا سمه وكتيته وسبه وسسته.
— م ولده ونشاته.

— ؤ ليه للعلم ونشله.
~ م كانته العلمة وتناء الخلماء عاليه.
— ع قيدته وبعض أقواله الفتة ٠
~ ش يوخه.

— و فاته.

— آثاره.

ثم الياب الثاني:
جهوده ل الدفاع عن المنة ورجالها :ويشتمل على أربعة نمولر:

~
~
—
~

( الممل
( المصل
( المصل
( الممل

وفيه محقان:

الأول) الرد على الكوثرتمآ  jمعلهاصه  jالمنة ورجالها.
القالي) الرد على أبي ريه مطاعني ل المنة ورجالها.
الثالث) تماذح من تحقيقه  jاص على الأحاديث.،
الرابع) كلامه ير كتب ال ة ورجالها.

— البحث الأول ت كلامه ل بعض كتب السنة.

— ا لمبحث الثاني ت كلامه ل بعض كتب ارجال والجرح والممديل.

ثم الباب اس:
جهوده فيما يتعلق بملوم الحديث .ويشتمل على ئلأتة فصول:

— ( الفصل الأول) كلامه  jالجرح والتعديل ونحربمر بمض
مسائله.

رفيه خمسة ماحث:

~ ا لميحك الأول :طرق أئمة الجرح وانم .يل ل معرفة أحوال
الرواة والحكم علهم.

~ ا لبحث الثاني :بجان أحكام بمص الأئمة على الرواة ومجنزلتهم ق
الجرح والتعديل.
— ا لمبحث الثالث :بيان اصطلاحات بمص الأئمة ق بعض ألق اتل
المّح والممدل-

~ ا لمبحث الرااعت معرفة بمض الأئمة الدين لابمروون إلا ص الثقات ء
— ا لبحث الخامس :تحريره لبعص م ائل وقواعد ل الجرح
والممديل•

~ ( الفصل الئاتي) ملامح من منهجه ق نمد الرواة:
وذ 4محقان:

~ ا لبحت الأول:

لكيمية البحث غن أحوال الرواة ؤ

~ ا لحث الثاني• نماذج من تحقيقه ل نمد الرجال.
~ ر المهبمل الثالث ،كلامه ل شرٍل العاصرة واللقاءّ
وفيه محقان:

-الحث الأول :شرط اللقاء.

— ا لحث الثاني :الأحاديث الي استشهد بها م لم ل ذلك،

ثم الخاتمة:
أعرض مها أهم ما ظهر ل ؤ ،الحك.

ثم فهارس للأحاديث والأعلام والصادر والراجع والوضوعات.
هذا وثل .خرجت ،الأحاديث ،،ووثئت القول بحسب الإمكان ،وحاولت
جمع مؤلفات الشيخ العلمي مجن مكتبة الخرم المكي ،وحاولت ،استقصاء ما تام
بتحقيقه أو شارك ل تحقيقه من كتبا المنة ورجاله ا وما عداها من كنا

العقيدة والأدب ،،وحرصت ،على أن يكون هدا اليحئا ند ونى ب الغرض،
قعرن ،مجن خلاله جهود العلمي رخمه الله ل نمرة هذا انمين.

ون ،ختام هذه المقدمة أشكر — بعل شكر الله تعال ~ حميع محن أءاننى ؤ،
إخراج هدا اليحث ،،لقوله صلى الله عليه وملم :لايشكر الله من لايئكر

الماس ل  ٢وأخص بالذكر غضيلة الميخ عبدامحمن العتاد الشرم ،على إعداد
هذه الرسالة.

أخرجه الغاري ق الأدب الفرد(ا/؟ )٣.ح ، ٢١ ٨وأبو داود(( ) ١٠٧ /،ح٤٨١ ١
رالرملّى (أ/آ"آمآ) ح ١ ٩٠ ٤رتال،ت حن صحيح ،وق تحنة الأشراف (• ا/آآ"آ) نال،
الرمل-يت (صحيح) .واب ن ماز (صرا  ٥٠ح'ما  )٢ ٠مرارد الضمان ،والعليالي
(  ٣٢٦٧٠ح ،) ٢٤٩١راخمال(  ،) ٤٩٢ ، ٣٨٨ ، ٣٠٢ ، ٣٩٠ ،٢ْ ٨/٢واليهتي ئ ،المن
الكر؛ ) ١٨٢/٦ (،وق الأداب (ص ١٦ .ح  ٢٥٢ا.
وابن حان ق ،روضة الخنلأ ، ٢٦٣٧٥ ،ورواه الطري ق تهل.يٍّا الأتأر ق ،م

ند عمر منه

م ن حدبث ،أيي هريرة وغمء ورواء ابرالشخ ق ،الأثال ،صم ١٦ح•  ١١وأبد
(
كمروبن •شيء( ،يواتدء(ح ،) ٢٤وأبر نمم  jالحية() ٢٢/٩ ( ) Yk^Ia ( )١ ٦ْ/٧
والطبراتي ل الكبر (  )٤. kItح ٢٥٠ ١واننلر(  ) ١٦٣/١ح  ، ٠١٩وابنّ الريا j
نماءالحوالح ح(.) ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ١٧
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ي ترجة الشيخ اسي رحه اقه.
— ا سمه وكنيته ونمه ونمه.

— م ولده ونشأته.

— هللبه للعالم ونقاله.
— م كالخه العلمية وياء العلماء عليه.
— عقيدته وبعض اقواله اليليغة.
— ش يوخه.

— و فاته.

— آثاره.

٧

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
حصل على إجازة من شيح كلية الحديث ق الجامعة الخماية ~ محير

آباد الدكن بالهند ~ الشيخ عبدالعدير محمد المديمي القادري ،تال فيه ا بعد

خمد الله والصلاة على نبيه ت إن الأخ الفاضل والخا لر الخامل الشيخ عبد
ارحمن بن بحى العلمي اشي الماني ،ترأ علي؛ من ابتداء(صحح الخاري
وصحيح ملم آ واصتحازني ما رويته عن أساتذتي ،نوجدته ط—اهرالأخلاق
ءليِا الأءراق ،،حمن ارواية جيد الملكة ق العلوم الديمة ،ثقة عدل ،أهل
للرواية بالشروط ^،!١؛ عند أهل الحديث ،فاجرته برواية(صحيح الخاري

وصحح م لم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وابن محاجة رالم اتي والويا
لاالئ)...،

حرر بتاريخ  ١ ٣القعدة سة  ١٣٤٦ه

ولقد اش علميه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ُفتي الديار السعودية ل
عمره ،ق تقريثل له على رمحالة رجواز تاخقر مق ام إبراهيم عليه ال لام)
سال:

"قد ثرئت عليأ هذه ارمح الة الي ألفها الأستاذ عبد ارحمن العلمي
اليماني  ..,فوجدتها رسالة بديعة وتد أتى فيها بع؛ن الصواب ق هذه المسالة
وتال أيضا ل كابه رنصيحة الإخوان ببيان بعض  ١ ٠ل نقص الباني

لابن حمدان من الخيط والخلط والجهل والبهتان)• وأما اللوازم اكبيحة الي

زعم صاحب القص أن لاممر للمعلمي منها ولامحيد عنها ،فلا نرى أنها تلزم
العلمي لا بجرد حن القلن به فقتل باعتباره عاذ خدم الأحاديث ،الموية ومحا

يتعلق بها  ، ١)...وأثنى عليه الشيخ محمد حامد الغني — رخمه الله — ل
اص-ف.

الخرم المكي )،حضرة الُالم انجمق الشيخ تمد الرحمن بن بحبي اس5ا
عرف الناس فضله.مما صدر عنه من تصحيح كتير من الكتب الإصلامية

وأنتي عليه الشيح العلامة محمد ناصر الدين الألماني — حمقله الله — ق
مقدمة تحقيقه لكتاب (التنكيل ■ء-ا ث ،تأنيب الكونري مجن الأJاهليلآ فقال؛

••• تأليف العلامة امحقي ،الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني
—رخمه الأه تعال— ين نيه بالأدل ة القاحنمة واابراهين السس احلعة تحي الأستاذ
الكوري علؤر أئمة الحديث ورواته ••• ،إل غم ذلك مجن الأمور  ،...مرهن ا

عليها من كلام الكوري نف ه ق هدا الكتاب العظيم ،باسلوب عالمي متين
لا وهن مه ،ولا خروج عن أدب المتاطرة ،وطريي ،امحادلة ؛ اني ،هي احمن،
روح علمية عالية ،وصر على ؛  vLplJوالتحقيق كاد أن يبلغ الغاية ،إن لر اتل
ند بلغها ،كل ذلل؛ ،انتصارا ليحق ،وتمما للب اطل لا تعمي ا للشايح
والده— ،،ترحم الله المؤام> ،وجزاه عن الم المن خيرا ,

وتال أيضا ؤ ،تعليقه على التننكيل عند ذكر العلمي لدرجا<تا تويق ابن
حبان ت

هذا تفصيل دقيق ،يدل على معرتة الولف — رحمه الله تعال — وتمكنه

من علم الجرح والتعديل ،لهو مما ب أره ا*؛رْ ،جزاء الله خئرا أ ٢
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ل كتابه براءة أهل المنة مجن
الوقيعة ل علماء الأمة":

••• وكان الأول ،صريح أهل المنة( ،يعي الكرنرتم ،)،ند ترغ منه
 ...لا ميما يعد صدور كناي 'االتنكيل " ...واطليعته" لدهي العصر العلامة
العلمي".
()١اككءل( .) ٤٣٨/١

 )٤الحسد ،وذلك إذا كان غيره هر الذي ض الخق فيرى أن اعوانه بذلك
الحق يكون اعراغا لذ  ١٧١افن بالفضل والعلم والإصابة ،نيعفلم ذاك ن) عيون
الناس ،ولعله ضعه ك؛ير منهم ،وإنلئ ،لتجد من اكسين إل العل م من بحرص
على تخطئة غيره مجن العلماء ولو بالماحلل ،ح دا ضه لم ،ومحاولة لحمل
مرلمهم عد الماس.

نم ذكر محالفة الهوى للحق ق العلم والاعتماد وأنها ند تكون;
 — ١لمشقة تحصيله ،فإنه يحت اج إل الحث ،والمقل ر ،وسؤال العلماء
والاستفادة مجنهم ،وإل لزوم المقوى طنا للترفيق والهدى ول ذالث ،مجا مر ؤ،
الاعتراف بالحق وغيه مجا فيه من الشقة أيضا.

 "٢وند تكون لكراهية العلم والاعتقاد نف ه وذإلئإ من جها<ت،ت

أ) مجا تقدم ن ،الاعترانح بالحق فانه كم ا يشق على الإن ان أن يعترز
يعص ماقل سن له ،فكن  ١٧١يشق عليه أن سن له ،فيشق عليه أن يتمن
يهللان ديته ،أو اعتقاده أو يذب ٠١٠

ب )،أن يتعلق الاعتقاد يعذابج الاخرن ،نتجن .الاسم ان يهوى أن لايكون

بعن ،لملأ يؤخذ يخنوبه ،فان علم انه لأبد من العث ٢٢ ،ى أن لا يكون هن اك
عذاب ،فإن علم أنه لأبد مجن العذاب هوى أن لا يكون كلى مجمله عد-ادما كما
هو نول المرجئة  ...وهكذا.

ج) إذا شق عليه عمل كالأمجر بالمعروف و النهي عن المكر هوي عدم
وجوبه ••• ،وكما يهوى ما يخف ،عليه فكذإل؛ايهويى •-ا يخفا على مجن -مميل

إليه ،ومجا يشتد على مجن يكرمه ••• ،ومجن المت بئن إل العلم مجن يهوى مجا
يعجب ،الأغنياء وأمل الدنيا أو مجا يعجب ،العامة ليكون ل جاه عده م ونقب—ل
عاليه

فا طهرت دعة ،وهريها اارؤ،.ساء والأغنياء وآب اعهم إلا هريها

وانتصر لها جمع من المتتسين إل العلم ،لعل
٣

ممر بجالمها إنما الباعث لهم

على محالفتها هوى آخر وافق الحق ،ناما من لا يكون له هوى إلا اتباع الخز
غئليل ،ولاسيما ق الأزمنة ايأخرة ،وهؤلاء التالمل يقتصرون على أصعق

الإبمان ،وهو الإنكار بقلوبهم والمارة به في ا بجنهم ،إلا من شاء افه.
رالفصل الثالث،؛ كما انتمت الحكمة أن لا نكرن حجج الحق مكشوفة
قاهرة نكذلك اقتضت أن لأتكون الشبهات غالية٠ ٠ ٠ ،

فتلخمى أن حكمة الحق ق الخلق اقتضت أن تكون هن اك سن ان

وشبهات ،وأن لا تكون البينان قاهرة ،ولا الشبهات غالبة ،نمن جرى مع
فهزته محن حبا الحق ورباها ونماها وآثر مقتضاها ،وتفقد م

اللن ،الهوى إل

نف ه فاحترس منها ،ر تزل ،تتجلى له البيتان وتتضاءل ،عنده الشبهات ،حتى

يتجلى له الحل) يقينا فيما يطل نا فيه ال؛قازا ورجحانا فيما يكفي فيه الرجحان،
وبدلك ،بتت له الهدى رستحق الفوز والحد والكم ال ،على م ا يليق

بالمخلوما ،وُر ،انح الهوى وآثر الحياة الدنيا ،تبرقمت ،يرنه البينان ،وام تهوته
الشيهاتر.

(المصل الرابع) ،( :الرد على شبهة ممار بانه إذا م ا دعون ا الماس إل

الاستيقاظ للهوى وبينا لهم أُره وصرره ،فمن ،شأن ذإ لئا أن يشككهم فيما
نشاوا عليه ،وهذا إنما ينفع من نشا على باهلل ،قاما مجن نشا على حق فان
تشكيكه ضرر محص لأن غال ب ،الماس عاجزون عن المقلر.
ورد عليها بجيان أن المطالب ،على ثلاثة أضرت؛

 )١القائد الي ،يطلب الجرم بها ولا يسع جهلها.
 )٢بقية العقاثد.

 )٣الأحكام.

قاما اكرصإ الأول ،ت فلقد أوضح الرد عليه ؤ ،أبواب اإكاد_ — ،وسيأتي
ذكرها ~ •مما يغ ،أن المثلر فيه ميسر لكل ،أحد ،وأن المقنر العقلي التعمق فيه
'١٣

لا حاجة إليه بل هو مثار الشبهات ١٠١ ،رمنشا ألضلال ٠٠٠ ،فن امتج\ب

لتللئا الدعرة خانما تدعوه إل النغلر المطري الشرعي محلما من شوأئس ،ألهوى،
فان كان التاتلر سابئا على حق فإنه سن ،له بهيا النفلر أنه حق ،فيلزمه وقد

صفا له وخلص ،ونجا محن انباع الهوى وصمت له الطماتينة,

وأما الضرب الثاني• قس كان قائلا بشيء محنه عن ححة ءح؛حة فان
الإمحتحابة لتل لئ ،الدعوْ لاتزيد تال لّث ،الخحة إلا وصرحا مع الخلاص عن
الهرى ،و إلا فالجهل بهذا الضرت خ؛ر س القول فيه بغر حجة وإن صادف
الخق.

وأما الضرب اكالث ت فالتواتر منه وامحمع عليه لا يختلف حكمه ،وما عداه
قضايا اجتهادية يكفي فيها بذل الوّع لتعرف الراجح أو الأرجح أو الأحوط
فيوحد به ،وإنما يجيء البلاء مها من أوجه:
 ١آ التقصثر ق يذل الومحع.
 )٢التمسك.تما ليس ُن الحق.

 ،٣الاعتداد بترجيح التنس الذي يكون منشره الهوى

 )٤عدم الرجوع عما سن أن غيره أول بالحق-نه
 ^٥معاداة المخالف •ع احتمال أنه هر لمصديبوفلهور أنه إن كان محهإ؛وا

فهو معذور ،فمن شأن تلك الأستتجاة كلك الدعوة أن قفع هده المفاسد.
(المصل الخامس) )j :أمحور ينبغي للأت ان أن يقدم اكفكر فيها ويجعلها
نصت عشه:

 )١بمكر ل شرف الحق وضعة الباطل٠٠٠ ،

 )٢بمم ل ئسة نعيم الدنيا إل رضوان رب العاين ونعيم الآخرْ،
ونة بؤس الدنيا إل محخط رب العاين وعذاب الأخر؛...،

 )٣بمكر  ،jحاله بالنظر إل أعماله محن الطاعن والمعصية ،ؤ ٠٠
٣٢

ما يتيسر الأم؛ين ونحوهم ممن ب يعرف علم الكلام ولا الفلسفة ،وأما الشرع:
مالكاب والسنة.

وأما التملر العقلي التعمق فيه فما يختص بعل م الكلام والفلسمة ،وأما
الكثف ،الصول فمعروف.
نم توسع ل بجان هذه الراتب والماحي على معدن الشبه وهر الماخذان
الخلمان.

لم (الياب اكاني)ت ل ،تنزيه الله ورسله عن الكذب رمحان نحعل الأثعرية
ل ه ذا الثاب وإلتزامهم جواز الكلب من الله ءقلأ!!إإ

لم رالباب

ل الاحتجاج بالنصوص الشرعية ل العنائد ،والرد

ءل ،<* ،5ب بحتح بها ل ،العقائد مثذ■' ابن ،سينا والرازي•

ُم (الجاب الرابع)• ؤ ،بجان عقيدة ال لم ،وأنه إ يكن لهم ماخن -رى
الفقرة والشرع ،وأنهم كانوا يقهلعون.مما يقيدان فيه القطع.

لم تكلم على عدة م اثل اعتقاديه وهي ت
 ٢١الأيتية أو الفرثية أو كما يقولوزن الجهة.
 )٢القرآن كلام الله غم محلوق.
 )٣الأيمان تول لعمل) بزبد دينقم•،

* )٤ول• أنا مومجن إن ئاء الله.

لم خاتمة ت قيما جاء ؤ ،ذم التفرق ،،وأنه لأترال طائفة قاتمة على الحق،

وُا يجب ءل ،5أهل ،العلم  )jهذا العصر ُر ،ارجوع بال لمع ،إل سبيل الله

بالأخلم. .كأحد السلف  ،jالعقائد ،والومح ،الصحيح من البدع ومن الخلاف
ن ،الفقهيان.

ومما انتقد على الشيخ ق كتابه القائد إل إصلاح العق اثد ذكره لعض

٣٤

الأحاديث ،نم يانع عن بلاغة رمول الله صلى الله عليه وسلم ،وتوسع ق
الكلام على حديث من كذب علي متعمدا  •. .الخدين ،ويعد ذلك يخن

معنى السنة لغة وفرعا ،ومحكانتها من الدين ،والضابهل ل كلام رسول الله
محلى الله عليه ولم ؤ ،الأمور الدنيوية ،وانشل إل بيان كتابة الحدي ث ،ل
عهد الني ،صلى الله عليه وملم ،وهل نهى عن كتابة الحليسث،؟ واكحميق ل

كابة الحديث ،متى بدامتا؟ وهل ،رغب ،الصحابة عن رواية الحديث،؟ مع بيان

■هملة من الأمباب  ،jنلة حديثا بعض مشاهير الصحابة ،ومدى تقيئهم ؤر
نبول الأخبار ،وييان نرُت ،كلمة متعمدا ل ثوله صلى الله عليه وملم من
كدب علي  ...الحديث ،بيانا شافيا.
ثم انطل إل الرواية ب المعنى والتحقيؤ ،ؤ ،كابة الممس احف ،والقراءاُت،

والأحرن  ،السبعة ،وتعرض أيضا إلحدي ث ،ورواته ونمد الأثعة ل لرواة،
وٍلرنهم محا ذللتا ،مع بيان الوضع  ،jادليثإ ومقدارء ،نم دافع عن الصحابي

الجليل) معاوية ين أبي سفيان وبرأه مما نيل فيه ،وعقد نملا  )jالإسراJاJارت،

وبعده ؤ ،المسيحيايت ،،نم امتهلرد ٍلويلأ ؤ) الدفاع عن أبي هريرة رصي الله
عته ونفى ،الكدب والنشع واإت-دليءر ،عته وعن ،الصحابة ،ويين ،بعدها أن ما
انتقده أم رئة ءلء_ ،أبي) هريرة رصي الله عنه نيف ،وثلاثون حديث ا قد أجاب
عنها ~ رحمه الله ~ •ئ يشفي ويكفي ،ثم بغا محل أبي ،هميرْ رصي ،الله عئه
ومنزلته عند الصحابة.

وأجاب يعد ذال؛ ،عن أحاديث ،امتشكلها أبو رئة مجن <دي ثإ بعض

الصحابة غ؛ر أبي هريرة•
وتعرض لتدوين) ايديث ،عند أتباع التابعينر وللخبر وأقسامه.
نم نمتل ،القول ؤ> سحر اليهودي ^؛ ،صلى الله عليه وملم ،ردافع همن
الإمام مجاللتا وموطه ،وعن ،الإمام البخاري وجامعه الصحيح.
٣٧

ثم انتقل إل عدال ة الصحابة ونوتها ،وتكل م عن مدار الصول وارد
للروايات ومنزلة القواعد النثلرية الميممة والحديثة من ذلك.

نم نقد خاممة أبي رئة كا نقد مقدمته.

وأنرد بحثا مع صاحب ايارره ل نهاية الكاب.
ولقد انتهى محن جع كتابه الأنوار ل أواخر شهر •همادي الاخ ْر سنة
 ١٢٧٨اه.

" )٤محلم الرجال وامميته"؛'.،
محاصرة ألقامحا ل الموممر التوي الذي أثامجته دائرة العارف الثمانية بحيدر

آباد الدكن بالحد عام . ٥١٣٠٧

بدأها.كقيمة ق شرف العلم وخاصة علم الرجال لأهميته ل مجعرنة السم نة
المحيحة والتاريخ السليم.

نم محن تاريخ علم الرجال وأن أول مجن تكلم ل أحوال الرحال هو الله

عز وجل ؤ) القرآن نم الني صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة نم التابعون،
وعامة من صعق محن التابع؛ن إمما صعقوا للمذهب كالخوارج أر لوء الخشفل
أو للجهالة.

نم حاء عصر أباع التابعان لما بعده نكثر الضعفاء والمسلرن والكذابون
والزنادقة ،ننهض الأن ة اتساز ،أحوال الرواة وتزييف ،ما لا بم ،واستمر ذلك
إل القرن العاشر.

ومحن حملة محن محيرق ،الأنمة ت ،اختبار الرواة ،وبيان حفغل علماء اللف

لراحم الرحال وأن ارحل لاب مى عنده م عالما حتى يكون عارف ا
( * ) ١ر الشيخ ممد رشيد رضا صاحب تسر النار
( )٢طيعته دار اليصائر — دمشق.

٣٨

باحوال الرجال.

وذكر طائفة س مشاهئر المكثرين س الجرح والتعديل نعد افن وخممى
إماما من أئمة الجرح والتعديل بدأ يشعة ين الخععاج (ت »  )—٠١ ٦وتضم
بالمخاوي (ت .)- ٠٩ • ١

وذكر تدوين العلم متى بدأ وحظ علم الرجمال ضه ،وطريقة العلماء ل
وصع كتما الرجال ،تم ذكر إحياء كتب الرجال ونوه ببعض محن حصلت ت،

عناية ل ذلك ،نذكر الكب الخاصة باسماء المحاية ،ثم الخاصة بالخماظ
وأسماء الرuل.

وختم اخاضرة بابيات له ل الثناء على دائرة المعارف العمانية بحمدر أب اد
الدكن.

" )٥مقام ابرامم عليه وعلى نمنا الصلاة واللام مل يجوز تأخ؛ره عن

موضعه صد الخاجة لتومع الطاف"رآا
يبدو مجوضوع الرسالة مجن عنوانها ،ولقد حاول غيها الشيح — رخمه الله —

تنقيح الأدلة ودلالتها على وجه التحقيق.
فبدأ بذكر الأيات الق ورد نيها ذكر المقام وتعلهير البيت ،ثم ذكر محا جاء
عن الملف ؤا مجعنى التْله؛ر ،ثم أورد محا يقلن أنه محاغ محن ناحير المق ام،
فشرع قا تعريفا المقام ومجا جاء عن ابن عباس وغيرء ؤ ،تعريفه ،ومجعتى جعله

•مش ،ولماذا ّءي (الحجر) مقام إبراهيم؟ وأين وصح إبراهيم المقام أخحرأ؟
وأين كان مجوضعه ق ،عهد النيئ صلى الله عليه وسلم؟ ورجح أن الذي أخرم
هو عمر بن الخطاب ،رض الله عنه ،ربغ ،سبسا امحقر عمر رض النه عنه

للمقام ،ومتى كان تحويله له؟ ثم ذكر مانعا آخر ب أن المي صلى الله عليه
فت» مطعة الغ امحديآ — التارة.

٣٩

وسلم ب ين الكمة على تواعد ايراهثم عع علمه يدلك ،وأجاب عنه ،وذكر

مانعا ثالثا وهو بفاء المقام ؤا مدا المرصع قرابة أربعة عشر ترن ا ،وأجاب عنه
ثم محم بملخيص وتوضيح لما تقدم,

وعارحض هده الفتوى الي اشتمك عليها الرمالة الشيخ م ليمان بن عبد

الرخمن ين خمدان ،فالق "ممابا  jالرد ،أسماء (نقض البائي من قوى اليم اني

وتحقيق المرام فيما تعلق بالمتام) ،أساء تيه للشيخ العلمي رخمه الله ووصفه
فيها باوصاف لأتليق ،غرد عليه محمي الديار السعودية ل زمانه الشيخ العلامة
محمد ين إبراهيم أل الشيخ بكتاب أسماء( :نصيحة الإخوان بجيان بعض م ا ن

نقض الباني لابن خمدان من الخبط والخلتل والجهل والبهتان) ،وأعقبها أبما
برسالة(الجواب المستقيم ن ،جراز نقل مقام إبراهيم) مجويدا غيها فتوى الشيخ
العلمي — رخمه الله — .

ا")"اامادة"لا>.

ذكره الشيخ ق صبعة مواضع من كتابه (القاني إل إصلاح العقائد) وهي
على المحو التال:

 — ١قال ل ص  : ١٧٨الوجه اكانيت أن من استحوذ علي ه إيثار الب احلل
تكون الدنيا أعغلم همه ،نهو من جهة إذا توفرت له نعم الدني ا ولر تنله

مصابها رضي عن ربه ودينه ،وإذا أصابته المصاب سخط ،ومجن جهة أخرى
يعد نعم الدنيا ومصابها أعفلم دليل على رضا الله عز وجل ومحخهله ،ماذا•
يسرت له الدنيا ولر تنله مصابها زعم أن الله عز وجل راض عت ه وعن دينه

وعن عمله ،وإلا زعم أن اقه عز وحل ساحتي عليه وعلى ديته وعلى علمه ل
[  ) ١ماياتي ذكره من مرلمات الشيح منه  ٧هر مخطوط موجود ق مكنية الحرم المكي ،وعندي
صور لعضها ،ومنه مال؛ أعثر عليه.

وهدم كانت شبهة فرعون كما ييتته ق كتاب رالمادةآ , ٠ ٠

 "٢وتال ل ص  ~ ٢ ٥ ٢ت ،نمل تنزيه الأساء من احذب

،...ول؛

يرد إبراهيم علته اللام بقوله؛ (هذا ريي) ،رب العاين ،وإنما بمي على م ا

كان يقوله نومه ل الكواكب أن أرواح الملائكة تعلتة به ا مدبرة يوامطتها
ما أقدرها الله عليه ،أو شافعة إليه ،ولما رأوا أن الكواكب لا تكون طاهرة

أبدا انحذوا الأصن ام تذكارات لها ولأرواحها ،وكانوا يعب دون الأصن ام
والكواكب تقرب ا إل تلك الأرواح ،وقولرن :إن الله رب الأرب اب وإل ه
الألهة .وتد أوضحت هذا يدلاثله من الكناب والسنة وأنوال ،ال لض والأمار
التاريخية والمقالات ل كتاب (العبادة) ث نأه الحمد .

 —٣وتال ق ص  : ٢ ٧٧والحاصل أن الحضوع طليا للفع المي عي ادة،
فان كان عن أمجر مجن الله تعال ثان بم<اوهلان فهو عبادة له صبحانه ولو كان
ل ا لصورة لغيره كالكعية ،وإلا فهو مائة لغئرْ• ويتعلق بهذا الب اب مب احث

عديدة ند بطن اهلأم عليها ل كتاب (العب ادة) وإنما ذكرت ما ثدرة
صه

وذكر ~ رخمه الله ~ عند هذا الموصع حاشية تعرف فيه ا بكابه العب ادة

فقال؛ كتاب مجن تاليفي استمرأن فيه الأيات القرآنية ودلائل المس نة والمرة

والتاريخ وغيرها لتحقيق مجاهي العبادة ،نم تحقيق مجا هو مائة ف تعال مما هو
عبادة لغيره يسر الله نشره ٠

 ~ ٤ونال  )jص  — ٢ KXبعدما أوضح أشد مجاكان المشركون يعتدرن فيه
على حق الله تبارك وتعال وهو شكهم ل ندرته على البعث ،وسبتهم إليه
الولد ~ت  ٠٠٠قاما شركهم ل الألوهية فكان عندهم مجرتيهلم ا يدعوى الولد
كما هر بان مجن عدة آيات وند أوضحت ذللن ز كتاب (العبادة)

".

ْ~ ونال ق الصفحة السائمة؛ ناما نول افه عز وجل؛ ^وجعلوا يشه
وين الحة ساه [الصافات؛ الأية (  ])١ ٥٨فالمراد يابة هاهن ا؛ الملائكة،
والعتى أنهم جعلوا الملائكة ين ات له ،... ،واللات والعزى ومن اة كان
عندهم اسماء لتللئ ،الإناث الي زعموا أنها الملائكة ،وأنها بنات الله ،نم جعلوا
_ ،الإن اث تمايل وسموها ياسمائها كما جرت به ع ادة المشركن ل

أصنامهم ،بل عادة الناس ■همعا ل اطلأنهم على التمثال والصورة امح م من

ترون أن ذالث^ تمثال أو صورة له .وبهيا التحقيق يتضح معنى أيان المعمم،

وند أوضحت ذلك ل كاب (العبادة) .عا يثلج المدر والحمد ف. ".
 -٦وقال ل ص  ٣٧٨؛ "وق الحديث؛(اتقوا الشرك فانه اخفى من
دبيب الممل)

ذكرت محلرقه ل كاب (العيادة) وأوضحت ان ه على ءل اهرْ

ويسهل هدا المهلك ،j ،ذاك ااك١باا.

 "٧وفال ق ص ٢٨٣ث  ،...فان عامة تللئ ،البدع لأيقول أحد مجن أهل
العلم والمعرفة أنها من أركان الإسلام ولا من واجباته ولا من مندوباته ،بل
غالهم يجزمون بانها بدع وضلالات ،رم رح قوم منهم بان منهامحاهو شرك
وعبادة نمر الله عز وحل وقد ثرحت ،ذللئ ،ل كاب (العبادة)",

وقل وقفته على محملوؤل للشيخ يفلهر ل أنه كاب (العبادة) ،بدام .كقيمة

قال قيها بعد حمد الله والصلاة على نبيه؛ أمابعد فإثي تدبرت الحلان،
المسمملير بن الأمة ل القرون المتاجرة ل شان الاستعانة بالم الحين الموتى
وتعقليم قبورهم ومشاهدهم وسليم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة
ؤا كئر مجن ذللنه أنه شرك وبعضها أنه بدعة وبعضها أنه مجن الا,ين الحق،
رواء أحمد ل ،الند (  ،)٤ • fitوالحاكم ؤ ،المستدرك رآ )٢ ١ ١ /ون ،بجمع الزوائد
(• \ .) YXU-YX -\/ءزاْ إل امحراني ق ،امحروالأزط وإل اض ض.

ورأت كنيا من الماس قد وقوا ق تعفلم الكواكب والرومحانين والجن مما
يهلرل شرحه وهو موجود ل كب المتهم—م والمعزيم( ،كثمى العارف)

وغيرها وعلت أن م لما محن المسلمن لائميم على مايعلم أنه شرك ولا على
تكفير من يعلم أنه غير كافر ولكنه ونع الاختلاف ق حقيقة الشرك فنثلرت

ق ح قيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق انحاذ غير الله عز وحل إلها من دونه أو
عبادة غير الله عر وجل فانتقل المثلر إل معنى الإله والعب ادة فإذا فيه اشتباه

شديد فإن أصح الأقوال قا تفسير إله نولهم ت مجعول أر ممرد بحق ،ومعنى
ااعي١دة مشتبه كيلك كما سراه إن ث اء الله فعلمت أن ذلك الاشتباه هو
سبب الحلاف وإذا ا-لثهلر أشد مما يقلن لأن الجهل.ممى الإله يلزمه الجهل

.ممعتى كلمة اكوحيد (لا إله إلا ا لله) وهي أساص الإسلام وأساس جميع
الشراع الحقة
وذكر ل ص  ٤٣٨عنوان؛ (المصريون  )jعهد مرسى عليه الملام) ،نم

استوعب ذكر الايات الي جاء فيها ذكر قمة فرعرن مع موسى عليه اللام،
ومجا جاء ل تفسيرها[ ،إل أن نال ل* ،؛ •] ٤٤ U،/فزعم أن كمال خلق ه

والمهل له ل الدنيا حتى صار ملكا ،دليل على أنه مرضي عند الله عر وحل
وعد الملامكة

وذكر ل صرا  ٤١عنوان؛ (الكواكب) نم ق ال؛ أما نرم إبراهيم عليه
الملام .

وذكر عقيدة الصابمة ومج ا نيل فيهم وأل عقائدهم ووصفهم

الكواكسثا بأنها أرباب ،آلهة وأن الله تعال هررب الأرباُي ،وإله الالهة[ ،إل أن
قال ل ص  ٤١٦نقلا عن المهرستانى]

جن عليه الليل رأى كوكبا

قال هذا ريي ه [الأنعام؛ الأية ( ]) ٦٧على مجيزان الزامه على أصحاب ،الأصنام
فعله كبيرهم هداه [الأنبياء؛ الأية (  ]) ٦٣وإلا يما كان الخليل عليه

;٣

اللام كاذبا ق هذا اكول ولا مشركا ق ،تلك رص■  " ...؛ل آخر ما

مله عن الشهرستاني محا الملل والحل-

بمامل هذا مع النغلر ل الموصع الأول والثاني فما سبق من المواضع السبعة
الق ذكر فها كتاب ؤالعبادةإ من كايه

المائي إل إصلاح العقائد — يظهر

من ذلك ما يدل على أن هذا الكاب هو َتاب رالعبادة.،

وأما عنوان الكاب كاملا خمين مما جاء ق مقدمة رسالته البدعة  ٢ ١نال

ل أ ولها يعل الحمد والصلاة ت *إئي ألفت رسالة ق (رفع الاشتباه عن معنى
المادة والإله ،وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله) ونبهت ل مقدمتها عن

الأمور الي بحتاج لها الناس ويتندرن إليها وهي غ؛ر صالحة لذلك ...
فلعل الشيخ كان يختمر العنوان عندما بمرض له ل َنحاب آخر زكما مرآ
نيقول ركتاب العبادة).

وهذا المخعلوط يقع ل أربع بحلد.اتت الأول منها حجم مجتوسيل يشتل
على مثة ورنة عدد محهلوره (  ) ١٦سطرا ،رعدي الكلمات ل المطر ؤ ) ١ ١

كلمة ،وخطه جيد يقرأ ومجبيص ،ييلّأ من (ص )٩ ١ - ١ثم منهل نيره ()٣ * ٥
صفحة ،ثم يلي ذللئ ،امحلد الثاني كالصفات السائقة ،يبدأ من ( )٥ ١ ٢ — ٣٩٧
ثم انحلد الثالث ،كدللّئ ،يبدأ من (ص ) ٦٣ .- ٠١ ٣ث م انحلي الرابع يبدأ من
(صرا  ) ٧٤ ١ - ٦٣هذا ما وقمت ،عليه مجن البيض ولر ينته الكن اب بمد،
وصل فيه إل نول .نوله ما شاء الله وثئت ،وهو يشبه أن يكون عنوان ا
لفصل جديد.

ووقفتا على

آخر يظهر أنه هو الم ودة لجذا الكتان بدليل أن

مقد.مجتها هي المتيمة الي سبق ذكرها - ،يقع ق ،بجلد كبحر الحجم عدد
(ا)،أتي ذكرها■

صمحات الكاية ر  ٤ ٤ ٠آ صفحة تقريا وعليه حواش كنقرة ،عدد الأمطر

(  ) ٢٣سطؤآ ،وعدد الكلمات ل المطر ( )١ ٦كلمة ،محل لاباس به ق ،أول
المحهلوحل ،نم تأتي المعوية ن ،المام من كوته غير متثلم ،وند صرب مه
على مراضع كثيرة.

" )٧احكأم "،^^١
ثال ل اكك؛لت تسهت ليس من الكدب ما يكون الخم ءiاهرا ل حلاف

الواقع محلا للراتع احتمالا قريا وهاك ثرية تدافع ذاك الغلهور بحث إذا

على المواء كامحمل الذي له
تدبر المامجع صار الخم عنده محملا
طامحر روقتا الخل يه ب يجيء ،ركالكلأم الرخص به ؤ ،الخرب ،وكالتيليس
قان المعرون  ،يالتيليس لأيقى قوله قال فلأن ويمي شيخا له ٠ل اهرا ق

الاتصال بل يكون محلا وهكدا من عرف ب الراح إذا مزح بكلمة بمرق
الحاصرون أنه ب يرد بها ٠لاهرها وإن كان نيهم من لايعرق ذللث ،إذا كان
المقمود •لاطفته أر ناديه على أن يبه ل انجلى ،وهكذا قلتان الغضمط،

وكلمات التنفم عن الغلو  ،...وقد بسطت ،هذه الأمور وما يشبهها ؤا

رسالق ؤ( ،احكام اإكداّط)"را.،
وذكرها \ ULU1" jد إصلاح العقائد" فقال" :فأما انحل الذي لاثناهر
له فواصح انه ليس فيه رائحة الكدب ،،وأما الذي له ظاهر ،فانما يحاخر بيانه
إذا كانت ،ساك قرية تدافع ذاك الظهرر[ ،إل أن قال] وند سرحت ،ذللئ،
بادلته ق رسالة(أحكام الكدبط ،رنرحت ،فيها مجا حقيقة ال،كذ<ِ_،؟ وما الفرق

ينه ويبن انجاز؟ وم ا هي المعارض؟ رمح ا الذي يمح الترخيص فيه؟

(اْ/م)•
٤٠

وغيرذلك"راا.
وتال أيضات وتد أوضحت ق رسالة رأحكام الكذب) اتفاق اليانئن ...

أن الكلام إذا كان حقه أن يفهم محته مع ملاحظة قرينة — إن كانت ~ خلاف

الوانع ،ل) تحرجه الإرادة الق هي التأويل الدهي عن كونه كدبا .، ١
ونال أيضات ويقي النقلر ل وجه ت مية تلك الأيات متث ابهأت،

والذي يظهر انه ليس المراد أنه يشبه يعضها بعضا ،بل الراد — والله أعلم ~
أن كل آية مجتها متشابهة ،أي يمكن أن نحمل على معان متثابية ق أنه

لايرجح بعضها على بعض رجحائا بنا .ون! حدت زاكححين،ت (الخلال
بتن ،والحرام بجن ،ويمهما مشبهات

نالأمر الذي يئن الحلال

والحرام متشابه الحل والحرمة ل الاحتمال ،يحتمل كلأ منهما كما يحتمل

الأخر ،لايرجح فيه ذا ولا ذاك فهكذا ~ والله اعلم — تكون الأية التشابهة
يتشابه فيها معنيان فاكثر ،رانهلباق هذا على امحمل الذي لاطاهر له واضح،

قاما الذي له محناهر فإنما يقع حيث نكرن ماك قرينة تق اوم خلهوره ،كم ا
أوضحته ل رمالي ل (أحكام ااكاJب ،،ث ل؛ أنف ،عليها.
م)"حفقة اكأويل"
رسالة تال ق أولها يعد الحمد والصلاة; أما عد فهذء رسالة ل حقيقة

التأويل وتمييز حقه من باطله وتحقيق أن الحق ئه لأي لرم مجن النول به نسبة
الشريعة إل مانرهها الله عزوجل عنه مجن الإيه ام والتورية والإلغاز والتعمية
ومحن الله عز وجل استمد المعونة والتوفيق ٠٠ .ذكرفيها تلأنة أبراب؛

()١اككٍل(.) ٢٦ ./٢
(-ا)اككٍل(آ/آم.

الي اب الأول :ق سى التأويل.

والباب اكاتي :ق الصدق والكذب.
وازب القالث :ل حكم التأويل.

تقع ل ( ٤ ٧آ صفحة من الخحم الوسط ،وؤر الصفحة (  ) ١٦محقلرا ،وق
ال علو (•  )١كلمات ،ويوجد نيها ضروب ،خطها لاياس به ،ولر تكمل.
"-)٩تحفق الدعة"
رماله تال ق أولها بعد الحمد والصلاة:

فاني ألفت ،رسالة ق ررنع الاشتباه عن معتى العبادة والإله وتحقيق معنى

التوحيد والشرك يا لف) ،وذبهت• )j ،شيمتها م' ،لأمجور 'لمح ،محاج جل ا الناس
ويسس تتدون إليها وهى غير صالحة لدل لئ ،،فحاء ل صمن ذل لئ ،الحدي ث،

اكنبف فرأيت الكلام فيه يعلو ل ،فافردته ق رسالة نم وجدت إيضاح الحق
فيه يتوقف على تحميق البا-ءة ،الي نال فيها الني صلى الله عليه ولم كل
بدعة ضلالة ورأيت اإكو_ ،والرسائل الق ألفت ،١ ،التحذير من البدع محنه ا

محا لايكاد تستفيد منه إلا العلمام ككتاب (الاعتصام) يشاطي ،ومنها ما هو

غير محرر ك (الياهمث )،لأيي شامة ،ورأيت الكلام فيها محاج إل ب مْل فآثرت
إفرادها برسالة أقتصر فيها على محا لا يد منه ٠..

نفع ق كراس مجن الحجم التوط ،عدد صفحاتها( )٨٣صفحة ،عدد
المهلور ( )١ ٦سهلرا ،وعله د الكلمات ؤ ،المعلر (  ) ١ ٠كلمات ،تكثر فيها

رسالة رد فيها على رجل يدعى رالسيد حسن الضالعيرآ كان ل رصيياآ
يتفلاهر يالخلول والاتحاد بحيث يرى الشيء تالرجل والشره والشاة والدابة

فيشتر إليه نائلا( :هذا الله هذا الاه).
٤٧

بدأها.كقيمة ذكر فيها سب التالف ~ وم م ا تندم — والقمرل الي
ناولها فقال:

(الفصل الأول)  :ل وحدة الوجود الي يلهح بها الكوفة ،وبيان عقائد
أثمة الصرفية.

(القمل اك اني) :ى الأدلة الماتضة لذلك من المقل واكل.
(الممل القالث) :ل حكم من دما إل ذلك أر اعتمده أو ثك أو
مكت.

(الخاتمة ;،ل أحادث واردة ل التحذير م ن الدجاجل ة أعاذن ا الله
واللمز من شرهم ٠

تقع ل (  ) ٢٨صفحة حجم كر عدد الأمح علر (  ) ٢٠محعلرا ،ل ال هلر
(ها)كالمةّ

كتبها ق عام  . ٠١٣٤١جاء ذلك ل مقدمتها ،ورفها متاَكل يعضه.
" ) ١١اييفية والرب"

رمحالة تقع ل ( )١ ٠صمحات مجن الحجم التومسط عل.د الأمهلر ( ) ١٦
مطرا ل المهلر (  ) ١١كلمة ،مكوية بجعل جيد وميض.

ولجا مسودة تقع ل ( )٦صفحات من الحجم الكبير عدد الأسهلر ( ) ٢٨
سطرأ ل المْلر (ه  )١كلمة.

 ) ١ ٢رمالة  jنوك صال ه اظن لأمي من الجق فجا،
ذكرها ق ،كتابه "الأنوار اوكاشفة" حيث يقول" :أم ا قوله تعال

الثلن لاغي من الحق شيناه زالحم :الأية(  ]) ٢٨فلي فيه بحت هلربل
حاصك; أن تدبر مواقع يُ،ني ق القرآن وغيره ،وتدبر سياق الأية يقضي ب ان
العني :إن الظن لايدفع شينا من الحق .ويعباره أهل الأصول :الطي لابمارض

;٨

الئطم ُ اولم أعثر عليها •
" ) ١٣إغاثة الخالماء ص طس صاحب الوراثة  jالإملأم"

ذكره صد الله بن صد الرحمن بن صدالرمم العلمي  )jترجمه للشيخ

الذكورة ق مقدمة التنكيل ولر أصر عليه.
" ) ١ ٤فلسفة الأهماد وحكمه ي الإملأم"

محن العناوين الي وردت ل الرسالة؛ رمحنشأ الأعي اد)( ،الأعياد الدينية)،
(نقلرية الإسلام ل الأعياد) •
ررذ فيها على محن يقدح نيمن يرى بدعة الإحممال بالولد.

تقع ل ( )٧صفحات محن الخحم الكبير ،عدد الأسطر (  ) ٢٨ص هلرا ،ق
السطر ( )١ ٥كلمة وعليها حواش ،ودرنها نديم.

" ) ١٥الاحتجاج بجر الواحد"
ذكرها ق رّسالة (الأسمار ل نقد الأحبار)؛* ،ص  ٥٨نقال :أم ا
الم لك الثالث ،فقد شرحت ل رسالة (الاحتجاج بجثر الواحل ).بعض ما طهر

ل م ن الحكمة { ،أنه لايكغيب قا الزنا أقل س أربعة شهود رؤ ،الدماء وغئره ا
بثاهل .ين ،ون) الأموال بشاهد ث-ين الدءءٍا عند نرم" والاكتف اء ن ،الخير
براحد ،والذي يفلهر مجن ذلالثا أن تعل.يل الشاهلء كالثيهادة بالل.ءاء ونحوها ل

أنه لايكفي إلا اثنان ،وأن تعديل الخير كالحر• ولم أعثرعليها •
" ) ١٦عمارة القبور"

ذكرها ق ،كتان (العبادة) ص  ٤٧٦غئالت 'فوجهه أن المور لا يبغى له

تعلق بقبره إلا محا دام الجسد لر يبل فاذا بلي الجسد لر يبق للميت ،علاتة بالق بر
( )١الأنوار الكاشفة( .) ٢٤٣ ، ١٣٩٧٥

(آ)يا'تيذكرما•

إل نود جل ذكره؛ ؤالأ وربك لأيومنون حتى بحكموك مما شجر بجنهم ثم
لابجدوا ق أنفهم حرمحا مما تضت ويسلموا ت ليماه لال اءت الأي ة
( • ]) ٦٠

ولأريب أن الرد إل الله ورسوله بعد وفاة الرمحرل صلى الله عليه رطم
إنما يحمل بالرد إل ااكتا<ٍّا والستة ،وتحكيمه بتحكيمهما ،ومن الرد إل الله
ورسوله مزال الجاهل IIaU؛.

وهده الرمالة مجولمة مجن مقدمة وثلاثة نمول وتحاتمة ومن الله عز وجمل
نسال الإعانة والتوفيق".

وتال ت،

 ٤مجن المردة؛

 ...فلأنه لاحق للجثة ل تلك الئعة إلا

مجا دامت محاجة للم راراة فإذا صم ارمحتا محرابا رال الحق بزوال المقتضي وإذا

صارت عثنامجا لر كن الحق إلا ق القدر الكال لتلمك السنام".

بمامل هدا اجلوصع مع الطر  )jا،لوصع الأول  -الذي ذكرت فيه رسالة
(عمارة المرر)  -مجن كتاب (العبادة) مع الثلر ال موضوعيا يتضح من ذلك
أنها رسالة"عمارة القبور".

تقع ن كراس بحجم الكف ،عدد صفحاتها ( ١ ١ ٨آ صفحة ،ق الصفحة
( •  ) ١اسطر ن) ال حلر ( ،٦كلمات مبيضة فيها صروب تليلمة وخطها جمل..

ول ،كراس آخر بحجم الكف كالمغات  ١ ١١بقة ،جم ودة فيها صروب
ك؛إرة وخْلها لا باس يه.

" ) ١٧أحكام الخدي.ث ،الضعف"
ذكرها ق مقدمته لكتاب (الفوائد امحموعة ق الأحاديث الموضوعة)

(  ) ١ ٠ ~ ٩٠٠٣عنا..مجا ذكر إشارة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصتح عليه،

فنال؛ كم ا أشار ب ان ألحق بهن.ا الكت اب رصالة ق تحقيق حكم العمل
بالحديث ،الضعيف ،ومجا حد الحل ينا الضعيف الذي يقدمه بعض أهل العل م

على القياس ،والذي بمعل به ق ضائل الأعمال  ،...وكنت ند سودت ل
ذلك رسالة".

وتال ل كتابه (الأن وار الكاشفة) <_* : ٨٨—UAعنى الن اهل ل

عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية .كان مجن الأئمة من إذا سمع الحدث ٠؛
يروه حتى يبحن له أنه صحيح أو تريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا
رجي م ا يعضده ،ناذا كان درن ذلك لر يروه ألتة ومنهم من إذا وجد
الحديث ،عثر سديلء الضعف وليس نه حكم و لا ّنة ،إنما هو ق نضيلة عمل
متفق عليه كامحائلة على الصلوات  )jجماعق ونحر ذللئ ،لر بمنح مجن روايته،

نهدا هو ازاد  ١١كاهل ق عباراتهم ،غثر أن بعض من جاء بعدهم فهم محنها
اكاهل فيما يرد ل فضيلة لأمر حاص ند ست شرعه ق الجملة كقيام ليلة
معينة فانها داخلة ؤ ،خملة ما تحت مجن شرع قيام الليل• نبني على هذا جواز

أو استحباب العمل بالحديث ،الضُيانا ،ونل -بين الشاطئ ل الاعتم ام خلنا
هل-ا الفهم ،ول ؤ) ذلل؛ ،رسالة لاتزال مسوده
ونل -مجر ذكره لها ق مقدمة رسالته نحقيق البدعة حيث ،تال:

 ...فحاء ل ضمن ذاكا الحدي ث ،الضعيف فرأيتح الكلام فيه بهلول
فأفردته ل رسالة".

وقال ق كان العب ادة ص  ... • ٦٦على أن كنحرا منهم س امحون ل

ذللئط ،لزعمهم أن محا كان محن بات التام ،والفضائل يجوز اكاهل ل روايته

لأنه

عليه حكم شرعي •  ٠ ٠وقل -حققته هذ.ا

ق رمحس الة همتقلة

والحمد س'ا.

ونال أيضا ق ٤ • A_ ،من (العيادة) بحيبا على سؤال أحل-هم عن وضع
أفلغار الابهامجغ ،على اكنز والسن عدمجا يقول المؤذن :أشهد أن محمد؛
رسول الله ،فقلت :،بدعة وتل -علمتا رسول الله صلى الله عليه ويم ما
٥٢

نقول عد سماع الأذان وبعده  ...فمال المائل; نهل ورد حديث ل هذا

الفعل• نلت; ند روي ل ذلك حديث نص الأتعة على أنه كذب موضوع
ليس س ثول الني صلى الله عليه وسلم• على أنه لو لر يكن موضوعا وكان
ضعيفا لما جاز العمل به إخماعا ،أما على القول بان العمل ب الضعيف لايجوز
مطلقا فواضح — ،وهذا هو الحق كما حقئساه نر موضع آخر — ونقل
الإجاع على خلانه سهو ،وأما على قول من زعم أن الضعيف يعمل به ل
فضائل الإعمال فلجراز العمل صدهم شرانهل منها اندراج ذل لئ ،الفعل محت،
عموم نابت ،وهن-ا الفعل ليس كدللئ. ،

وقد وقمح ،على رسالة للشيخ قال ل أولها بعد الحمد والصلاة; أمجا بعد;

فهل<ْ رسالة ل أحكام الخدين ،الضعيف ،جمعتها لما رأيت ه ا وقع المت_احرين
مجن الاضهلراي؛ ،فيه ...

تقع ن) ثلاثة دفاتر;

الأول; مجن الخحم المترسهل• ،صفحامت ،الكتابة (  ) ٤٣صفحة ،ل المفحة
(  ) ١٦سهلرا ،والمطر (•  )١كلمات ،،ث م يليه الثاني; كانمقايته السائقة،
صفحات ،الكناية (  )٣ ٠صفحة ،يم يليه الثالث ;،ك ايقيه ،صمحات ،الكناية
( ) ٤٣صفحة.

•') ١٨الامتبمارو ص اص

رسالة نال ل أولجا  JUuالحمد والصلاة;

أمجا بعد فهده إن ساء الله تعال رّسالة ل مجعرمحة ١لحلي ثإ أنوحي فيها

تحرير الهلالسإ وتقرير الأدلة وأتتبع من-امب أئمة الجرح والتعديل فيه ا ليتحرر
بدلال؛ا مجا تععليه كلماتهم ؤ ،الرواة فان منهم;
من لايْللق (ثقة) إلا على من كان ل الدرجة العليا مجن انمدالة والضبط.

ومنهم محن يعللقها على كل عل .ل ضابعل وإن ا يكن ل الدرجة العليا.

ومجتهم من يطلقها على العدل وإن لر يكن ضابعلآ.
٠٢

ومنهم من بمللمها على امحهول الذي روى حدظ واحيأ ند توع عليه.
ومنهم من يطلقها على امحهول الذي روى حديثا له شاهد.

ومنهم من بمللمها على امحهول الدى روى حديئا لر يستنكره هو.
ومنهم من يطلقها على امحهول الدى روى ممه تقة .إل غير ذلك مما ياتي
إن شاء الله تعال.

وهم مع ذلك محتلمون ل الاستدلال على أحوال ارواة ،نمنهم البم الغ ل
الشتا ومجتهم المسامح ،ومن \.صوف مذهب الإمام متهم ومنزلته من الست
ب يعرف ما تعهليه كلمته ،وحسني ناما أن يترك وإما أن بجله ا على أدنى
الدرجات ولعل ذلك فللم لها ،وإما أن مجملها على ماهر المشهور قا كتب
المصطلح ولعل ذلك رفع لها عن درجها ،وبالجملة فان ب يتونغا مال بغير
علم وسار على غير هدى.

وأرجو إذا ير الله تبارك وتعال إتمام هده الرسالة كما أحب ،أن يتضح
لقارئها سبيل القوم ل نقا الحدي ث ، ،ويفن أن سلوكها لص مجن الصعوبة

بالدرجة الي يقطع يامتناعه ا وعمى أن يكون ذل لن ،داعيا لأول الهمم إل
الاستعداد ل لوكها فيكون منهم ألمة مجتهدون ق ذإلثا إن شاء الله تعال.
هذا ونقد الخبر على أرع مراتب ث
واحدا واحدا.

(الأول) الغلمر { ،أحوال رجال
(المانية) المقر ل اتصاله.

(المالمة) البحث ،والمقر ق الأمور الق تدل على خطأ إن كان.

زارابعة) المقر ل الأدلة الأحرى مما يوافقه أر يخالفه.

فكمد لكل واحدة محن هذه الأربع مقالة  ١نمال الله تب ارك وتعال
اكوفق" •

تقع ق كراس من الحجم التومسهل ،صفحام ،الكناية (  ) ٦٢صفحة،
٥٤

ل المصحة (  ) ١٦سطرا ق ال طر (  ) ١١كلمة ،والرسالة ب تكمل' و ب

يجاوز مها الهالة الأول من المقالات الأربع الي أسار إليها*
" ) ١٩الممد ال؛ريء"

ذكرها ق رّالة (الأستمار ل نمد الأخار)' ٠ ٩،/نقال .. :قاما

ابىرح فشرطه أن يكون عدلا عارفا.مما يومحإ الجرح ،إن جرح و ب يمر
ثيا بقبوله ،واشرط يعضهم أيضا أن لايكون بجته وض انجروح همداوة دنيوية
شديدة نانها رمما أونت ل اكحامجل ولا حم ي ا إذا كان الجرح غم مضمر،

وزاد غيره العداوة الدينية ك ا يقع ي-ين المختلف—؛ن ل العن—ائد ،وند ب هلتا

القول ل ذللث ،ق التقي ال<ريء ولر أعثر عليها.

" ) ٢ ٠الأحايين ،الفي ذكرها م الم  jءقد«ة صححه ممشهدأ ها
 jجب ن) الخلاف  jاشواط الخلم بالالةاء"اا؛
— أ خرجها وعلق عليها وبغ ،بجون الماع ؤ ،بعضه ا .ن ال (j

(اككءل)لم
وزعم النووي قا (شرح صحيح م لم) أنه لامجكم على م لم بانه عمل
ل ( صحيحه) بقوله الذكور؛  ،٢وهدا سهو من النووي غقل .ذكر م لم ل
ذللي الكلام أحاديث كثيرة زعم أته ل؛ بمرح نيها يالمسماع ولاعلم اللقاء،

وأنها صحاح عند أهل العلم ،تم اخرج •سها ل أناء(صححه) سعة عشر
حديثا كما ذكره النووي نف ه ومنها ستة ق (صحيح البخاري) كما ذكره
التروي أيضا.

(  ) ١وقاني ذكرها ق نمل ربحث اشتراط الأتاء
(.) ٧٩/١ ()٢
( )٣أي ق الأكتماء بالعاصّره وإمكا 0اللتاء.
٥٠

هذا وب محوا عن تلمك الأحاديث إلا ب أن نمي م لم العلم ياللت اء ال
يستلزم عدم علم غ؛رْ ،وهذا ليس بجواب عن تصصح مس—لم لها ،وإنما هو

جواب عن نوله أنها عند أهل العلم صحاح ،وقد لنمه بعض عالماء العمر
بانه لايكغي ؤ ،ارد على م لم مع العلم بسعة اطلاعه.
أنول؛ ند كان على امحسين أن يتتعوا طرق ،تلك الأحاديث وأحوال

رواتها ،وعلى الأتل كان لج ،أن يعتنوا بالستة الي ل (صمح الخاري)،
وكنتا أظنهم ند بجئوا فلما يقلفروا .عا هر صريح ل رد دعوى م لم،
فاصهروا إؤ ،الاكتفاء بذاك الجواب الإُهماؤ ،،نم إني بجئ ت ،فوجدت تل لث،

الستة ند ثت فيها اللقاء بل ثب تا ؤ ،بعضها السماع ،بل ( )jصحيح ملم)
نفسه التصرح بالسماع  ،jحديثا مها وسبحان مجن لايضل ولا ينمى ،وأم ا

بقية الأحايين ،فمنها مجا يثب ت ،فيه السماع أر اللقاء شل ،رمجته ا ما يمكن أن
يجاب عنه بجواب آخر... ،

" ) ٢١تمحيح ااكس_ ،الشدممة"
رصالة قال  )jأولها بعد الحمد والصلاة :فهذه رسالة فيما على الممد ين

لعلح الك ،--القديمة مما إذا أوفوا به فقد أدوا ما عليهم مجن خدمة العل م

والأمانة فيه وإحياء آثار اإ لخ ،على الوجه اللاثق وتكون معلبوعاتهم صالحة
لأن يئمح ،بها أهل العلم ،وهي مرتبة على مقدمة وأبواب وخاتمة ..
نقح ؤ ،كراس مجن الححم التوسعل ،صفحات الكتابة(  ) ٤٠صفحة،

ق ،الصفحة( )١ ٦سهرّ )j ،السطر ( )١ ٠كلمة .ميممة وخطها جيد ولر
ِكمل.
 ) ٢٢ولع ديوان فعر

ب أ مح ،عليه ،ذمْ عبد الله بن عبد ارحمن بن عبد ارحيم العلمي j
ترجمته للشيخ — رحمه الله  -الذكورة ؤ ،مقدمة (الممكيل.،
٥٦

ومسند أخمد ،ولأيقد ما كان محرجا ل هده الأصول ،وما نقل موى حديث

حح و ل) يزرني فقد جفافا وس زارني بمد *رني فكأنما
واحد لص
زارني  ،jحي اتي (ح ) ٩١تال ل غئربجه :ن به ل (المامد الح نة) إل
ركاملآ ابن عدي وضعفاء ابن حبان والعلل للدار نهلي وغراب م اللئ ،له.

والحديث" ،ل؛ يمح"".

بلغ عدد الأحايين ،بدون المكرر (  )١ ٢٧حدقا.
( )٢الخوالد انجموعة  jالآحادبمث ،ا1وضوعة)اا؛
تاليم ،الإمام محمد بن علي الشوكاني.

حققه وعلي ،على أحاديثه ونتع طرق الأسانيد الي ذكر  ١لشركاني أن
صاحب اللأل الصنوعة — وهو الثرطي ~ تعقب فيها ابن ،الجوزي' مع بجان
حال تلل؛ ،الطرق .ننال ق مقدمته على الكاب; وند تتبعت كمحرا ُّز ،نللث

العلرق ،وفتشت عن تللث ،الأسانيد ،خرجدت كثئرا منها أو أكثرها ،يكون جم ا

ذكره السيرمحلي من الهلرق محانطا ،لأيفيد الحبر شيئا محن القوة .ومنهات جم ا

غايته أن يقتضي اكونف عن الجزم بالرصع ،فامجا مجا يفيد الحز أو المحة
فقليل .ولما فكرت ل تقييد مجلاحقناتي ،وست هن اك أمررا نحول دون
استيفاء الغلر ؤ ،جميع الراضع ،منهات أن ل اللأل خطا يعضه محن المس اح،
ويعمه من السيوطي نف ه ،وسترى اكبيه على يعضه ،واستيفاء الغلر ينتمي
محراجعة أصوله كلها ،وكث،ر محنها ليس  ،jمحتناول يدي .ومحتهات انه يرجد ل

الأسانيد رواه لأترجد تراحمهم فيما ب،ن يدي من الكتب ،كما يوجد عده محن
أسماء الرراة محرفة أو محتمرة أر مجيل ة ،ومنها؛ أني ءتا-ما أنرن نقلري ينظر

الناحرين ،أجدنيب أرمحا كمحا محنهم متساهاين ،رقل -يدل ذللئ ،على أن عندي
طمعنه مطمعة السنة امحمدية ،وطمعه الكتب الإسلامي.
٠٩

تشدأ ند لا أوافق عليه غم أني مع هذا كله رأيت أن أيدي م اطهر ل،
ناصحا لمن ونف عله مجن أمحل العلم أن بحنق الطر) ولاسيما من طفر.ك—ا ب

أظفر يه من الكتب الي مرت الإثارة إليها .

وذكر ل المقدمة جملة مجن الكب الي ألفت ل الأحاديث الوصرعة فعد
منها ثمانية وعشرين كايا ،نم ندم نواعد هامة ق الأحاديث الوصوعة،كما
ذكر قراعي أخرى صمن تعليماته على الأحاديث ،رند بلغ عدد الأحاديث
(  )١ ٤٣٧حديثا ،علق الشيخ على ( ) ٣٦ .حديثا ،جل تعليقاته لاتجاوز
سهلور معدودة سن فيها علة الحديث ،وأحيانا يكون تعاليقه بحئا متكاملا كما
ل ح ديث ،ما من معمر يعبمّ ر ل الإسلام أربعبن سة إلا صرف الله عنه
أنواعا مجن البلاءت الحرن ،والجذام  ...الحدي ثا فقد بلغ تعليقه خمر

صفحات ،رحديث ،أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسد الأبواب
الشارعة ل السجد وترك ب اب علي بلغ تعليقه تمليه نلاث صفحات،
وحدين ،رد الشمس ليلي رصي الله عته بعدما غرت بلغ تعليقه عليه ت

صفحات ،وحديث ،أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم قلبان الب اب

بلغ تعليمه عليه نلأت صفحات ،وحديث يا مجعئر العلماو إني لر أضع ءل٠يإ
فيكم إلا لمعرغي بكم ترمجرا فاني قد غمرت لكم بلغ تعاليمه صفحة ونمقا

الصفحة ،وحديث ،إذا حدتم عي بحديث ،يرافق الحق ،فخذوا ب ه حدن تا أر
لر أحاث بلغ تعاليمه عليه ئلاث صفحات ،ث حدي ثات ح نرا أكف ان
موتاكم فإنهم بتزاورون  ،jنورهم بلغ تعليمه عليه صفحبن ،وحديث

الأبرال بلغ تعليقه عليه نلاث صفحات ،وحدي سن ،إذا دخل أحدكم بيته
فلا بجلس حتى يركع بلغ تعاليقه عليه صنحيزا وحا-يت ،اطلبوا الحر عند
ح ان اإرجر 0بلغ تعليقه عليه ثلات صفحات ،وحديث ،ما حن الله خلق
رجل وخلقه فاطعم له المار بلغ تعاليمه عليه ًفحنار.

صحح

ب عن نسخة خطية واحدة ونسخة مطبوعق بالهند.

م(مخامحٍر)<'>

تالف الإمام أبي عبد اش محمد ين إسماعيل الخاري.
حققه وعلق عليه ما عدا الجزء الثالث منه

وهو عبارة عن امحلد الخاص

والسادس مجن الهلوع ،تال هاشم الندوي مدير دائرة المعارف ؤ ،آخر الأجراء
الي شارك ل تحقيئها العالمي ت وند اعتنى بتصحيح هذا الكن اب وتعليق

الحواشي المفيدة الأستاذ الفاصل العلامجة الشيخ عيد الرخمن ين بحيى اليم اني
و ئه درْ قل اجتهد ق تصحيح الأّحماء والأن اب والمشسهانا واس تتوعت،
التثلر ل الاختلافات من حيث علم الرجال ونقد الروايات مجن جهة الجرح
والتعديل ولٍ يقدم له مقدمة ،ولا نحلو صفحة مجن صفحات الكتان إلا

وفيها تعليق لأيتجاوز معلورا مجعدوده ،ورمما بحث بحثا مجْلولأ يلغ صفحات
وهدا يندر جدا ،ولقد لاحقك من خلال تصفح اإكت ادِا أن الشيخ — رخمه
الله ~ يختم تعليمه بحرف (ح)' ولعل ذإلثا بسبب أنه ل بحقق الجزء الثاك محنه

فأراد أن يميز تعليقه من تعليق غيره ،ولقد ذكر عبد الله العلمي ق ترجمته
للشيخ ل مقدمة التنكيل بان الشيخ حقق التاريخ الكبير إلا الجزء الشاك منه
كما هدمت.،

( )٤بجان خطأ محمد ين إسماهمل البخاري  jتاربخه)لص.

تاليف الإمام أي محمد عبد الرحمن بن أيي حام ارازي-
وموضوعه وخائدته ؤ م
بدأه •كقيمة ذكر فيها محبب التحقيق واسم
ر  ، ١طبعيه م|هلبعة دائرة المارق الثمانية ،وصورته دار الكتب العلمية,

( )٢انظر متيمة الوضح صرا  ١شهم من 4ذلك.

( )٣طح ق مطيعة دائرة المارق العثمانية وصورته موصسة الكتب التقايية ,ملحتا يا خر التارخ
الكتم •

تعن ،سبالتا الرازي؛ن للبخاري وض ما يلزم المخاري منها ،نم أوضح يأن ما
أحطأ ب الإمام البخاري هر مجن الخملآ الأ-بمتهادي لابجلش ل نقته وتوثيق

الأئمة له .نم ذكر المخة الي اعتمدها ل الحقيق وهي نسخة خطية وحيدة

كبت ،سة  ، ٥٧٢٨نم أوضح طريقته ل التحقيق شال :طريتتتا ل تحقيق
الكتاب :،الغالسر ل هده التعقبات — يعي تعقب ات الرازياز ،على تاريخ

البخاري  -أن نبيا يامم رجل من  ،^^١ل التاريخ نم غد يكون الاعتراض
متعلقا بذاك الرجل نف ه وند يكون متعلق ا يام أر معنى ؤ ،ضعن تللت،
الترجمة .وق ،عدة مواضع لايدكر اسم صاحب ،الترجمة بل تحكى عب ارة مجن
أثنائها رقد بمعلوا بترجمة واحدة اعتراضات أو أكثر• وعملا ياثارة انميبؤ،

الشيح سليمان الصنيع الصابة وضمت ،ارثاما مسلسلة بحب التراجم
ووضعت ،عقب الرمم بين حاجزين رنم تل لئ ،الترجمة  )jتاريخ ايمحاري

المهلبوع .ومجا لر يذكر فيه اسم صاحي ،الترجمة اضف ت ،الاسم يجن حاجرين

وراجعت ،تللئ ،الترجمة ق ،التاريخ وق ،الجرح واسيل مع مراجعة مواضع أحر
محنهما ومن غيره ا بحّ_ ،مجا يقتضيه الحال ،وعلقت ،م ا طهر ن •،وكثئرا ما

تكون العبارة انحكية ق ،هدا اإكتابا عن التاريخ غير مطابقة لما ق ،الت اريخ
المطبوع ولن ألتزم بيان ذإلئا إلا حيث ،بجلف ،ا،لعنىإ اختلاف ا بين ا وما كان ق،
الأصل خهلآ ربان ق أنه من خملآ الئ اخ أصلحته ق ،^١ ،ونبه تا قا التعليق،

على مجا وتع ق ،الأصل".
ووضع فهرسا عاما لأسماء اصحابا التراجم ،رُز ،ذكر فيها ممن ،يبملمحا
بهم اختلاف ،وليس نحلو صفحة مجن الكتاب ،إلا وفيها تعلي ق ،لابمجاوز ربع
الصفحة ور.مما زاد ملغ ثلثي الصفحة.

٦٢

( )٥الخرح والخديل وهدمته)ل ،
تالف الإمام أم محمد مد الرحمن بن أي حام الرازي•
بدأه.ممقدمة عدد صفحاتها را*  ،٢صفحة ،عرف نها عل م الجرح
والتعديل ،ثم ذكر صفات الناقل للأحاديث والرواة رما يجب توفره فيه ،وذكر

محب ذكر ابن أبي حانم تراجم ألمة النقد ل تميمته للجرح والتعديل ،وترجم
لابن أبي حام ،تم وصغط كتابه (تميمة المعرفة للجرح والتعديل) وكتاب
(الجرح والتعديل) ونارن محته ومحن كتاب (التاريخ الكبئر) للخاري ،ثم ذكر
ترتيب الموضوعات ؤ ،الكتاب ،ومحن محب اليياصات الي يتركها الؤا 1وا،

وأوضح مجا وقع فيه من أوهام وذكر أمثلة على ذااوئ< ث م ذكر نسخ الكتاب
الي اعتمد عليها ؤ ،التحقيق وهي ثلاث نسخ خهلية ،ثم ذكر أسماء ااكت_،

الي تنقل عن هدا الكتاب ،ثم أوضح ءلريمته ل تصحيح الكاب والتعليق
عاليه فقال؛ قد يدك الومحع ق تحقيق ما حققته مجن الكتاب ،

أولأت بتصفح الكتاب نف ه فاد أوثق التصحيح تصحيح بعض الكت اب
بعضه,

ثانيا :بعرض مجا وقع فيه على ما  )jالكتب الأخرى فراجعت لتراجم كن قر
مجن الصحابة طق ات ابن معد وم قره ابن هشام والاستيعاب والتجريد

والإصابة ،رامحتقصيت أو كدت ل غالب الكتاب معارضة تراحم الصحابة
وعقرها بتاريخ البخاري رئقات ابن حب ان وامتكرت مجن المعارضة على
تهديب المزي وتهديه لابن حجر والميزان إلدُوب ولسانه لابن حجر وتعجيل
المنفعة له رطقات القراء لابن الجوزي ،ومجن مجراجعة ت اريخ بغداد والهلوع
رلإ) طعته دائرة العارف الضانية بحيدر آباد الدكن يالهتد.

( )٢وهوت التيمن وامحلد الأول واكاني والنم الأول مجن امحلد ازابع ،وتتابل ي الطوع :امحلد
الأول راكاني رالثاك والرابع والخامس والثامن.
٦٣

عنه ،نم و؛ن مزاي ا الكن اب ،ووصف المخة الوحيدة الي اعتمدها وأنها
كتبت سة ر؟خاه) ،ووضع

لسلسلة ال رواة لتارخ جرجان ،وتد

بلغت ،المندمجة أريعا وثلأتغ ،صفحة ،نم أوضح يعد ذلك كيفية التصعحيح
غمال،ت الم

خة وحيدة رمما يهمل فيها الفل وغيها بياضات ن ،مواضع

وتصحيف ،ونحريغ ،غير تليل وغال ب ،رج —ال ،الكن ابه الذكورين غيه غير

مذكورين ق الكي ،المتداولة كاكهديج ،والميزان وفيه أسماء وألما<>_ ،وأن اب،
غريبة فمن هذه الجهايت ،سن مجا يلقاه المصحح من المعوي امت ،... ،،ومع ذا

فنا بذلت ،الممأكن ق التصحيح فها تبين ،صحته كما ؤ ،الأصل أو لر أجد جم ا
يدل على خهلثه أبقيته كما هو ومجا ل؛ يشل ل الأصل وتباث ل صحة نئهله
صححته وما ارتب ت ،فيه ث لر أوفق لتمحيحه أشريت ،إل الثلثا فيه بهذه
العلامة أ؟آ ومجا بان ل أنه خه؛ا واتضح ل الموال ،صححته قا  ijd،،ونبه تا
ل ا لخاشية على محاوثع ل الأصل مع الإشارة إل مجستنا التمحيح إن لر يكن
واضحا " ..

ووصع فهرسا لأجراء تاريخ حرجان وأبوابه ،وفهرسا لأًحابه التراجم،
وفهرسا لقية الأعلام ،وفهرسا للغرانِح ،وفهرسا لأسماء الأمجكنة ،وفهرسا
لأسماء الكتب ،المذكورة ن ،التاريخ.
وأما تعليقاته فتشمل غالب ،اإكاُج ،ولا تعدو أسهلر معدودة.

( )٧الوضح لأوهام ايمع واكرئق)أه
تاليف ،الحاظ أبي بكر أخمد بن ،علي ،بن نابت ،الخهنيب ،الغدادى.
بدأه .ممقدمحة عدد صفحاتها أربع عشرة صفحة بدأها بذكر أول مجن ًنف ،
جامجعا لأسماء الرواة وهو البخاري ،وكيف ،اعتنى اخدتون بفن المتقن ،والمفتر،،3
طيعته دائرة العارف الثمانية ،وكئ.لاوث ،دار المكر الإصلامي.
٦٥

إل أن ألف مها الخطب ،كتايه (،٠٠^١؛ ،)،نم وصف كتاب (الوصح) وأخذ
على الخطب أمورا؛

الأول ،ت كلمات كان ل غنى عنها كقوله ل يعص ما أخذه على البخاري
وهدا خطا تبيح ونحو ذلك.

الثاني ت أنه يستشهد  ،jتوهم الأنمة بروايات من 'لريي بعض الكداين أو
التهض•

الثالث؛ أنه يذكر بعض قضايا ند صبته إل مثل تول ه غيها من هو أجل

منه ،نلأ يذكر ذلك مع أن الaلاهر أته ونف عليه.
الراح• أنه لر ينصف البخاري نقد ذكر تحو تماuj؛ قضية سماها أوهاما،
وهذا العدد وإن لر يكن شينا بالن ية إل بضعة عشر ألغِح ترحمة جمعها

البخاري من الأسانيد* ،الواح أنه لأيلرم البخاري من ذلكأ إلا اليسير.
نم ذكر كيفية العثور على النسخة الحهلية للكن ات ،وهي نمخة خْلية
وحيل-ة كبت ستة  ٦٢٧ه نم نمل القول ل تاريخ البخاري واكوهيم ات
الي أخل-ت عليه تفصيلا بليغا ،بحيل عليه كثيرا أتن اء تعليقاته على الكن اب،
نقال ل أخر مقدمته:

ندمت هذا القمل هنا لأحيل عاليه ل اكعليقات كما مترا 0وترى بقية

الأجوبة عن أكثر تلك القضايا الي سماها الخهليب أرهامجا ،ومما يجب التتبيه ل ه
أن اطلزي وابن حجر وغيرهما قد يقلدون الخلجب ويذكرون أن البخاري وهم
ولأيبيتون سينا مما بينته ،ولأيذ*كرون مجا امتد>ل بهالخطيب  .ضن الواجب على

كل من يريل -اكحئيق ل علوم الحديث تحصيل هل-ا الكناب إيت؛ين له الحال ل

تلك 1المواضع وغيرها مع الوقوف على الأدلة ومحا هل ا ومجا عليها ويعرف ما
يتعلق بهذ-ا الفن الخاص ليحصل فوائده  ...مع قواني أخرى جزيلة لذا
الكاب'ا.
٦٦

أما التعليقات فهي iL.ملة لغالب  ،-><،^١وق مواضع كشي ْر بمانش مها
الخطيب غر.مما بلغ تعليقه صفحة كامل ة وتدر أن يريد عليها ك ا ل الوهم
اكالث عشر ،باغ تعليقه عاليه صفحين وزيادة,

( )٨الإكمال  jرفع الأرباب عض الوتلف والخلف من الأسماء
وا1كتي والآواب)؛ا.،
الحافغل أبي نمر علي •ن هة الله الشيم ب رابن محاكولأ).

بدأه .ممقدمحة أوضح غيها أمياب التصحيف ل الخهلوط—ات والطبوعات

وكيفية الملامة منها ،نم ذكر عناية امحا-ثين بهذا الأمر ووضعهم لمن
رالموتلف والختلفآ ،وشرحه يم ماق أسم-اء مشاهر المؤلف—ثن ل هذا الفن
وكمهم ،ووصف ما هر ملجوع منها رما رمق عله مما ب يطع وربهم

بحب رفياتهم ،بلغ عددها صتة وعشرين كتابا ،نم ذكر كا أخرى ليت
منه وإن قاربته كالكتب الي تعنى يضيهل م ا يثكل من أسماء رج—ال
الصحيعين وككتب الرحال واللجقات وتواريخ الرواة وكت ب ،الأسان
وكت ب ،الأاقاب ،vوكت ب ،الكنى ،ثم بين؛ ب اختيار الإكمال•

وبعد ذالثا ترجم

تربمحة وافية ،نم رصف كتابه الإكال وذكر

المخ الي وتف عليها وحي ( )٦نسخ ،وبثن •نهج الكتاُجا ،ومن ذبل عليه
أو لخصه ،نم نالت أمجا أنا غاJدأ بتحقيق متن الإكمال شيقا فشيثا بالمقابلة ب ثن

المخ ومراجعة المطان محن الإكمال نف ه ومن أخيه المستمر ~ أعنى تهذي ب،
مستمر الأوهام — وعند أدنى اشتياه أراُمي مجا عندي محن أصوله ككاب ابن
وطئات خليفة وهلبت—ات ابن معد

حبيب وكتاب الأمدي وكتابي

ومعجم المرزباني وكل مرجع تصل إليه يدي وأْلعع أن أجد فيه صالي ،فإن
 ,ط بعته مطهعة داثرة العارف الثماسة .طيع منه ( )٧بملدات.
٦٧

وجدت ما يوانق الأصل نحب نداك ،وإن وجدت ما يسه أو بخالقه أو
يريد عليه زيادة محتملة ومحي الي تتعلق يالشخص الم مى ق الإكمال بدون
زيادة ثخمر آخر ق المادة علقت ذلك على موصعه ٠

قاما الزيادات المسلة نهي على أضرب:
الأول; زيادة شخص أر أكثر ل الم ادة الذكورة ل الأصل نهدم أعلق

لزيادتها بعد انتهاء نظائرها ل الأصل ففي ب اب (أحمد وأحمد وأخمر) ذكر
الأمتر ل المادة الأخئرة من اسمه أحمر فعلمت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن

اسمه أخمر ،نم نال الأمير (الكي والأباء) نذكر من ينال له أبو أحمر أو يكون
ي أ تناء ن به محن اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القمل،

نعم إذا كان المزيد فرسا للذكور ل الإكمال كان يكون ابنه أو أخاه أر نحر
ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة النملة,

الضرب الثاني؛ زيادة مائة كاملة فهده أنبه عليها ق الموضع المناب لها
محن عنوان البات نم أعلقها عند مجيء دررها ،مثلا ل الإكمال (ب ات أنان
وأبازإ فهاتان مجادتان ،وند زادوا عليه جم ادة ئالئة وهي (أيان) فهذه زيادة
حتمية ،وزاد ابن نقْلة  ،jالباب (أنال) وزاد منصور

ل الب ات أيضا (إيازا

فعلقت على نوله (باب أتان وأبان) فول وأيان وأنال وإياز نم علقت على
آخر الباب بجان مجن يقال له أيان فعن يقال له أنال فمن يقال له إياز ناقلا نص
أول من زاد ذللئ...،

إذا كان هاك مجادتان مشتبهتان حق الاشتباه فاني اعقد منهما بابا
وأعامجاله ا معاملة الضرب الثاك وهوت
الخاتظ منمحور ين .ليم وحيه الدين محم ،الإسكتدرية مرز ي راين العمالية ،ل ذيل

على ذيل ابن قطة(،ولد تة  ٠٦ . ٧توق نة •  .)-٠٦٧٢المم لليهم( ^ rrvlT
شدارت الدم0(،ا\ام.
٦٨

ما كانت ازيادة لمادس فأكثر لأسهانسة  jالأكال نإني أعقد
لذلك بابا ^ستملأ مثل زأبرجسة وأترحة) و (بريال وثرثال) وكنت أربد أن

أعلق هذه الأبواب ل افلواصع التاّمة لها مم أححمت عن ذلك لأمورت
١لأولت أن هذه زيادة مستتلة.

الثاني; كراهية طول التعليقات جدا.

الثالث; رجافي أن أطفر.ممزيد من ذلك فآنرت أن أؤخرها لأجمعها ل
جزء مستنلبمكن أن بملح يعد انتهاء طثع الإكمال تتمة له.

هذا وإني أنقل الزيادة عن أول مجن زادها ولا أذكرها عمن بعده نقد يزيل
ابن نقتلة زيادة فتدكر ل المشتبه والتوضيح والتبصير أر بعضها فانقلها عن ابن
نقهلة غقْل ،وإن تعدد الزائدون والزيادات ذكرت زيادة ابن نقهلة ن م مجتمرر

ثم المابرني نم الدجمح ،نم ابن ناصر الدين نم ابن حجر أو س زاد متهم وإذا
وجدت الزيادة ق غير هده الكتب من الراجع ذكرتها ناسبا لها إل مرجعها،
ويكثر هذا ل المشتبه الت بة إذ أجمد ل الأن اب ومعجم البل دان عدة
زيادات".

وذكر يعد ذلك الاصطلاحات رالرمجوز وتفايا اصتشكلها ،وصل ل

تحقيقه إل نهاية الجزء السادس منه ،وشرع ل الجزء السابع إل م ادة (عوال)

ص ٩٤منه حيث وافاْ الأجل ولر يكمل الكات,
وتد يلغت المقدمة ؤ ^٦ ١صفحة ،وأما التعليقات غشامجلة للكتات بكامله،

وهي معلولة نتدر أن نجد تعليقا عبارة عن أسهلر معدودة ،يل أغلب التعليقات
إما صفحة أو صفحات أحيانا.

( )٩الأواب)لأ؛
طعته داثرة العارف الثمانية ينع ق ^ ،١ ٣مجلدا.
٠٦٩

للإمام أبي معد عيد الكريم ين محمد ين منصور التميمي المّمعاني ٠
بدأه .ممقدمة بلغت ) ٦٣( ،صفحة ،أوضح غيها غن الأن اب والحاجة إليه
والتأليف فيه متى بدأ؟ وذكر من ألف فيه قبل الإم ام ال معاني وبعده ،ثم
ترجم لل معاني ،وذكر 'نحايه الأن ام ،ومجتهح الكن اب ،وسس_ ،تأليفه وثن اء

العلماء علته وذكر النسخ الي طح عنها ونوبل عليها ،وهي أربع نسخ من
الكتامح ،وأوضح ؤلريمته ل التحقيق والتعليق فمال ت الم وله مجنقرلة مجن
الأصل الذي هو النسخة الأول (ك) أتروها وانغلر ماقيد من اختلاف النح
وأراجع عند الاشتباه م ا عندي مجن الراجح المطبوعة والمختلوؤلة وكمي
الصورة وتد ذكرته ا ق مجقدمجة الإكمال ويوسفني أن لا أحد رالتعصر)

للمولما وأكثر مصائر الكتاب وهي تواريخ نسابور وبمث ارا ومجرو وغيرها،
وأحرص على أن أثبن ،ل المس مجا يتب؛ن ل أو يغل ي ،على قلي أنه هو الذي
كان فير نسخة الؤلف_  ،وإن كان حطا ،وأنيه مع ذالن ،ؤ ،التعليث ،على الصواب
وعلى مجا للتنبيه عليه فاثده مجا ،مجن اختلأن ،المخ وبعض محالفامحت ،الراجع

كاللبام ،وتاريخ بغداد والإكمال .ول التعليق مع ذإلئ ،زيادايت ،أهمه ا زيادة
ب م ستقلة أذكر المية ومصدرها وضبهلها وبعض محن ذكر بها صربحا أو

قريبا منهم أو احتمالا قريبا وهذا قليل حرأني عليه أن الؤلف> نف ه مالك ،هذه
الهلريق كم ا مجرمحت ،الإشارة إليه ،ووضعن ا اسيا الأصل رقما مجلملأ،
ولنب التعليق رقما آخر.

إني أحرص فيما أنقاله ق التعليق عن الكت سبح الأخرى على الصحة والتنبيه
على مجا ل تك الكنم ،من الخطأ غير أن الوقت لاي مح ل باستيفاء ذللي".
( )١طع ي العراق ،ل مجلدين ،وي الجزم بانه كتاب( ،التعهر) طر ،أوصح ذللث ،الدكتور مؤنق
بن مد الله بن مد النادر ( ،كتابه (تريق التموص وضعلها صد امحدت؛ن) محن <_T؟ إل
صآ-ا■

•٧

والأرتام السلسلة لب> الأصل إل آخر الكتاب ،وصل الشيخ إل الرق م
(  ) ١٩٩١نسبة (الزيكرني) ،وبلغ عدد المسب الق ل التعليق ر  ١ه  ١ ٠آ ن بة
وصل محه إل نب (اإريلوشي) ،وتتتهي ءذْ ا لمة بنهاية الجزء السادس من

الكتاب ،وهو آخر ما كان يقوم بتحقيقه رخمه الله.

وس أكمل تحقيق الكتاب وهو أبو بكر محمد الهاشمي لر يتبع طريقة الشيخ
 ijتعليمه على الكتاب قل م يكمل تسلسل المسب ل التعليق واكتفى
باكحميق•

وأما تعليقات الشيخ نقد شملت ،الكتاب وهي لأتتجاوز ريع الصفحة ل
غالم ،الكتاب ورمما بلغت صفحة وندر أن نجاوزها.
jJ( ) ١٠كرة الخماظ،أ ؛

للحانظ أبي عبد الله شمس الدين الدهي
حققه عن مجهلبوع تديم ونسخة خهلية ،نال ل مقدمته:

ل ك ل من الخْلوطة والطبوع زيادات على الأخر فجعلت الزيادات ، ju

حاجزين هكذا ت ••• ] وميزت ما كان مجن الختلوطة يرقم للحاشية وأكتب
ق ا لحاشية محن المكية غما كان

حاجزين وليس عليه حاشية نهو من

المطبوع ،ومحيو أن عامة ذللن ،ليس محن أصل الكتاب وإنما زيد مجن (الخلاصة).
ولماكان التصحيح عن المخة المقروءة على المؤلف واختبرت أن ا صحته نر

أحتج إل المبيه على ما وتع ل المطبوع مجن الخطأ ،فان ونع خطا فيهم ا معا
نبهتا عليه ،وتد كان ترمحم تراجم المهلبرع وبيان الرمجر ز مضطرب ا فرأيت ،أن

أجعل لتراحم الكاب كلها عددا واحدا بأرقام مجل لة رابين مع ذلك رقم
( ،١طعنه مهليعة دائرة العارف العثمانية الطيعة الرايعت وينع ل ( )٤مجلدات ,وذكر الشيخ فير

اككيل

أن مجن عادة الذمي ق تدكرة الخمائل أن يذكر من مشايخ الراوي

أندمهم.
'٧

الترجمة من الطقة وأرمز بعد ذلك لمن خرج لصاحب الترجمة من أصحاب
الأمهات الست نيها خاصة كا جرى عالمه ل المخهلومحلة وإن أغفل مها

بعض التراجم• فاجعل مثلا أمام أول ترجمة هكذا •(  — ١ع أبو بكر الصديق)

أي الترجمة الأول من الكتاب والأول مجن الطئة الأول أخرج له الس تة

*معهم ،ومثلا (  ١٦٤آع) أي الوحمة الرابعة والستون بعل -المائة محن تراجم
الكاب والحادية عشرة من الطئة الخام ة ،أخرج له المنة جمعهم...
وعمل فهرسا لأسماء أصحاب التراجم ل أول كل جزء من الكتاب،
وليس فيه تعليقات سرى ذكر اختلاف المخة الخطية والمطبوعة.

< ) ١ ١ااتحاني المحّ ذ أمحات ال*اني)اُ
لأبي محمل-عد الله بن م لم بن تمحة الدينرري•
اا-أ. 0ممقدمة ذكر مها مكانة الشعر النديم وتلوين الشعر والمراد باسات

المعاني ومن ألف ل هدا الفن نم ترجم لابن شة رحمة وانية وممة ،نم انتقل
إل الكلام على كتاب العاني الكبخر ومن ذكره و،نهج الكاب ،وذكر
النسخة الخطية الي اعتمدت ل التحقيق وأنها غير كاملة ،وندم له فهرسا

للكتب امحال عليها  )jحواشي الكتاب رأين لجعت إن كانت مطوعة وأين
توجد إن كانت محلوطة نم ألحق فهرسا للكت_ ،والأبواب ق أول كل بحلمد
عنه .بلغت القيمة أريعا ونلأئين صفحة ،ومد شملمت تعليقاته الكت اب ولا

تتجاوز التعليقات ريع المفحة ور.مما ثلث أو نمق المفحة.

( ) ١٢ايار المسف ذ المحح واكمف)رآا
للأمام شمس الدين أبي بكر المعروف بابن محم الخوزية•
را ،طبعته دائرة العارف الضاتية يقع ق ثلاثة مجلدات ،وطبعته ث١ر ااك_.ا العلمية.
( )٢طيع؛ته معليعة السنة انحمدية يتحتيق محمد حامد الغتي ٠ ،طبعه الكتب الإسلامي.
٧٢

دأء .تمقدمة أوضح فيها نمة الخمول على نسخة الكتاب و كسف طع،
وسبب تحقيقه للكتاب بعد ما طح ،وذلك لكثرة الأخطاء ق المهلرع ،نمال
ق م قدمته ت

هذا وتد قيدت تصحيحاني ل إحدى النسخ المهليوعة جاريا على
الطريقة الأنة;

 ~ ١نرك ل المعلبوع كلم ات وعب ارات ثابتة ل الأصل لا أرى داعي ا
لامتاطها ناصع مجوصعها من المس هذه العلامة("  )Vوأكب  ١ ١١تهل
مجتابل ذللئ ،ل الخاشية ل الجهة الق سر اليها الْلرف الطويل من العلامة ثم
أكتب مقه"اصل".

 ~ ٢أمحا  ١٠ترك بحق ولكيه عليه نائية مجا فاني أضع موصعه رنما للتعليق
وأعلق بٍيانه.

 -٣ر.ءا وجدت  )jالنقل  -أعي  ١٠نقله علي ناريء ؤ ،موضوعاته عن
هده الرمالة ~ أر قا بعض المراجع زيادة لابمتغنى عنها فاعلم موضعها
العلامة السابقة ( )٧وأنتها مقابل ذلك ل الحاشية ؛؛ن حاجرين محكيا

[ • •• ] ورنم للتعليق وأعلق بييان مصدرها.

 ~ ٤وقع ق المطوع زيادات على الأصل ف٠ا كان منها من نبيل الدعاء
سطر ٣؛ وأمكنه فسيح جنته وتحو رضي الله عنه فلا أعرض
كقوله
له .ومجا ءا-ا ذلك أحرطه بحاجزين ليعلم أنه ليس من الأصل .ورمما أرى
الصواب إلغاء الزيادة فاضرب عليها وأكتب توتها "لا"  .وأجرى مجرى ذلك

ما أنت ل المطوع وهو مضروب عليه ل الأصل.

 ~ ٥ل الأصل تحريض غير قليل غالبه ند صححه محقق المطبوع فهذا
لاكلأم غيه سرى أن مجته ما بحسن أن يعلق عليه بيياد مجا ق الأصل وقد قت

بذلك• رمته مجا طبع محرفا إما كما ل الأصل وإماعلى وجه أخر فانا أضرب
٧٣

على انحرف وأضع عليه تلك العلامة("  )Vوأنت الصواب ناف ل
الحاشية وأعلق عليه.مما يوضح الخال ،إلا مراصع يميرة يقلهر أنها كانت ل
سمخة المؤلف كما ؤ) أصلنا ،فهده أيقيها كما هي ،وأعلق عليها.مما تبين ل.
-٦هناك كلمات نحرنت ق الهلع وهي( ،الأصل على الصواب ،غان ا
أصرب عليها ل المهيرع وأضع عليها العلامة ("  )Vوأسن ،مقابل ذإلئا ما

ل ا لأصل وأكتب فرته "أصل صح" ور.عا كتت ،حرف "ق'ا أريد الممل -
قز،علي،ناريء~•

 ~Uرأيت ،أوراق ،المعلوع تضيق عن التعليتايت ،فجعلتها ق أوراق مقرئة
تجدها بعد هذا بقيد مجنحة المطوع رنم التعليق.

 "٨نيين  )jالنسخة الي صححتها محن المخمرع بيان أوراق الأصل أضع
ل م يتدأ الورقة من الملر طلث ،اإعلأمة()\/نم أكب مقابلها ؤ ،الحاش_ية
رقم الورقة وبعده رنم —  — ١للوجه الأول ،وعند انتهاء الوجه الأول أعيد رنم
للوجه اكاتي وهكذا.
الورقة وبعده رقم
 —٩هناك مجراصع سره مجن خعئأ العلح لأتوج_ ،لب ا اجنزألته بالإشارة
إليها بخعل أخمر صغئر مقابلها ل الحاشية".

ونإ يهلع تحميق الشيح ~ رحمه الله — لهذا الكتاب بعل
( ) ١٣كشف الخيرات والري احنن المزم رات ق رح "أخم ر
المختمران")؛'،
لزين الدين عد الرحمن بن عد الله بن أحمد

نم الدمثقي.

( )١وهو موجود ق ،منحة الحرم الم وسي منه مصررز.

راما تحمح) أم غد؛ للك،ما يلم بملح كتثرا من الاخضا■ .لم امتدركها ايلمي ،وثد
أثبت١ ،لأخءلاء على الكتاب ،تحقيق أيي غدة ،فلم نحا عنحة •_ خطأ.
( )٢طبمه محس ،ال-ين الحءلس_ ،ئ) ُءلعمم ،ينع ق بجالل .واحو.
٧٤

يداه يتقدمه عنون لها بقرله بيان من تاصمخ الكتاب ومصحح أصله ذكر
غيها كيفية وصول المخة الخطة إليه ،ونروعه ل المخ ،والمعوي ات الي
واجهته بمسب أعحعية كاتب الن خة ،نمل على إصلاح الخلل والممحبمف

والتحريف وين ضهجه ل ذلك فقال :زأمجا ع لي ل الإصلاح فكما ياتي:

 ~ ١الشرح ممزوج بالس ،وهما ل الأصل مكوي ان يعط واحد إلا أنه
كلماُت ،المس يوضع خهل أخمر على العب ارة أو الكلمة ،ولكنه
اعتمد

وقع الخلل  )jهده الخهلرط  ٢^^٠ما نهمل وكث؛رأ ما نجعل على عبارات أو
كلاتأ مجن الشرح ،وأن ا وضمت ،كلمات المس وعبارات ه ض؛وّبن
هكذا ( ) والتزمت محنايلة المن الملجوع حرفيا ،، ٠ونبهت على الواضع الق
يكون فيها مجا ل الأصل محلا.

 —٢لكثرة محا ل الأصل من اشتباه وتصحيف وتحريف التزمحت ،مجع مقابلة

الكن اللجوع مراجعة الكب الرجولة ق ،الكبة ل الفت—ه الحنبلي ،ولأسما
المتهى بشرحه والإياع بشرحه ،فان ثارحنا لايكاد يخر جءنهم ١وي اير هذا
تارة وهذا أخرك ،،فحيي يقع الخلاف ويكون مجا ل الأصل محتملا أميه وأنه
 jjالحاشية على ماخالفه ،وحين ،يتضح أن جم ا ل الأصل غلط أنبه عليه ل
الحاشية وأثبت ل اإصال_ ،مجا هو الصواب وأبس مرجعه فاكب عليه بالمرسمة

الحمراء"ُءل" أعي الس الطوع ،أو "متهى" أر "ثرح المهى" أو "إناع" أر
"كشاف" أريد بهيا كشاف الشاع شرح الإناع إل غبر ذلك ،إلا الواضع

الي يكون خهلما مجال الأصل فيها غاية الوضوح رمحعرنة الصواب يعنه

واضحة فاني أثبى الصواب ولا ألتزم استيعابها باكبيه على مجا وتع ل الأصل

)١:وممجس"اخصر السران" الطرعبالطعأافءدة.ممك؛ن ط  ٣٣٢ام.
٧٥

لكثرة ذلك وصثالة نائية التتييه وند نبهت على كثير منه ٠

 "٣وقع ن ،مواضع من الأصل سقط بجل به الكلام واسدر'ممه من المس
المطوع ،أو غيره وجعلته ض حاجزين هكذا [ ] وأيس مصدره.
ولا أنول إني حقق ،الكت اب ،ولا صعحعحته وإنما قم. ،كا تي سر من
الإصلاح ل الجملة ،إذ لر تهلس ،نفي ياهماله .والله الوفق]أ ٠٢
وقال ق كلمة ختامية ق آخر ااكتامس^ يعل خمد الله والصلاة على نييهت

لويعد نقد فرغت ،مجن نخ هدا الشرح عن المسحة امحفوخلة .ممكمة الجرم
المم ••• ،هدا رقد روحت عن نمي محن سامة النقل يعلمؤ ،كلمات محن

عندي { ،الهوامش] ،وهي لانجاوز أمهرأ معدودة ،ورنا أطال كم—ا ،j
الصفح ات التالي

ة( :ص ، ٤١٢١٢ ، ٤٠٨ ، ١٢١٠١٢ ، ٣١٧ ، ١r٣ •، ١٩٣،١٨٣

 ٠١r١r ، ٠١٩ ، ٥١٦٢ ، a.U ، ٤٨٣ ، ٤٦٩ ، ٤٠٦٢ ، ٤٤١وقال[ :وؤ ،المحاب،

بعض كلمات هي موضع للاعتراض كقوله وعمح ،بهم بمد رضي الله عنه م

والأمجر فيها ليس بشديد .وفيه أيضا الاستدلال باحاد؛•ت فيها نظر كما هي
العادة ؤ ،كتب ،الفته حال ييي وي-ازا الحث ،عنه ا استعجال إتمام الكتاب،
وكتب ،الحديث ،بجمي الله عر وجلآ متيسرة .والله الموفق].

(ثالظ) ما شارك ي تحشمه وصححه
ا)(الخواب م ق زوار اص^
( )١تال محب الا-ين

(وهذا الذي نه عليه حضرة الو _الم الخليل الشيخ مد الرحمن

العلمي،وتد ذكر أن التنييه عليه ضمل الغانية ،أعرضنا عنه عند الطع ،لأن ه من سنطات
تلم ناسخ الأصل وهوأعجممي كما علمتا ،وأبميتا ما ق ،التلميه عليه نائية
أن الأستاذ العلص خدم هذا الشرح بص<ر وبصيرة..ا.
( )٢كشف ايمدرامت( ،صبمّ .)١ ٠
( )٣الطعة الرائعة فته الطعة السالمة.

٧٦

والحق

تاليف شيح الإسلام تقي الدين أخمد ين تيمية.
رصحح أصله وحمته الشيح سليمان بن عبد الرحمن الصنيع وشارك ل
تحقيقه وخرج أحادثه الشيخ مد الرحمن بن بجي الماني) هكدا كتب على
غلاف الكتاب.

وق آخر الكاب قال الشيخ سليمان الصنيع .وند جرى متابلته على
أصله المتقول منه ق أريعة قمحالس ،وكان ييد ناسخه هدا ،وبيد الشيخ عي سي

ارحمن بن بحي العلمي الماني الأصل الممول منه... ،
وأما نخرج الأحاديث ،مكتفي ل التخرج داكح؛حين إذا كان الخدث
مهما أو ل أحيه ا مان ب يجده ،خرجه مجن المم تن الأربعة ومن غيرها
كمسئد أخمد والموءiا والمتدرك للحاكم والمن الكرى للمهقي وبمزو كثيرا

عم ،التخرج إل تحربجه لكاب ،الرد على الإخنائي و لر ينقد حدين ا مما

خرجه من تللن ،الأصول وبلغ عدد الأحاديث الي نام بتخريجها ( )٧٧طي؛ا.

 _()tأنيمالة)لأ؛
للإمام أيي عوانة يعقوب بن إسحاق الأّفراثءمح•،
شارك الشيخ  )jتحقيقه وتصحيح الجزء الأول والثاني مجن الكاب.

نال ،الشيخ هاشم المدوي ل خاتمة الطع للجزء الأول،ت  ..بعد المقابلة
على الأصل واكعاJقاات ،المفيدة مجن الكنس ،الصحيحة ندمجت ،هذا الجزء إل
رفيقنا  ...المح عبد ارحمن اليماني مجصحح دائرة المءارذا لينقلر قيه نقلرا
ثانيا فاستوعي ،العمل واعتنى بالمصحيح والتعلؤ ،مجن كتب ارمحال والحديث،
 ..رمجثله جاء ؤ ،خاكة ض الجزء الماني.
(  ) ١مسق الكلام مليه فيما حنته من الكنب.

( )٢طعته داثرة العارف الضاسة بحيير آباد الدكن .وخرج منه الجزء الأول راكاني والرابع
والخامس.

٧٧

أما التعليمات غتليلة ويتميز تعليق الشيخ بأنه يختم تعليقه بحرف (ح).
( )٣المن امحى)لا،
للإمام اليهقي ،ول ذيله(الجوهر القي) لابن الزكاني•

شارك ل الحقيق من بداية الجزء الرابع إل نهاية الجزء العاشر وهو آخر
الكتاب ،قال الشيخ هاشم التدوي ل آخر الجزء الرائع بحت عنران ذكر
تصحيح هدا الجزء ت ند اعتنى يتمحيح هذا الجزء وطعه من رساء دانرة

اييارف • • الشيخ عبد الرخمن اليماني والعا لر الفاضل الحاج محمد مله المئوي
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و••

•

وق خاتمة هل؛ع الجزء الخاص تال الشيخ العلمي;  ...وجرى تصحيح
هدا امحلد على يد ...هاشم المدوي و ...وكاتبه ....مد الرخمن بن يخيى

اليماني ...

ومثله جاء ل خاتمة الجزء الادس والسس اع والمامجن والماسح

والعاشر.

وأما العليتان والحواشي فهاليلة ويميز تعليق الشيخ بانه يختمه بحرف

(ح) ومما يجدر ذكره هنا محا حققه الشيخ ق لغغلة زأيش ا) و زأباآ ،وهو م ا
أثبته الشيخ هاشم المدوي ل آخر الجزء الران محك عنوان (ذكر اختلاف
المخ ل هدا الجزء) تقال ١٧" :بحد ق ،الأجزاء ازبقة للمنن وق ،هدا الجزء
كثيرا الاختلاف ض لغغلة(أنا و ايا وانا) فالمنت إل محقيق هذه اللغغلة العالم

الفاضل الشيخ تمد الرحمن اليماني أحد مصححي هدا الكتاب ~ تاجاي ق،
تحقيقه — نهده مقالمه ءلي٠نا  ١٠لمتفكر تيه من هو أول بالامجعان والمقلر تيه.

تحقيهم ،الفاضل الجليل الشيخ تما الرحمن المائي أحد رتقاء داثرة المعارف
على لفظة(ابنا وانثأ) زوتع كثئرا ق) أسانيد سنن اييهتي ق ،أكثر ال خ الم
طمعنه دائرة العارف الضاتية بحيدر آياد الدكن يتع ي عشرة أجراء
٧٨

وتفنا عليها صيغة رانباآ وهليعت تما لبعض النسخ الخدئة الكناية هكذا رأبأ آ
وأرى أن الصواب (ابنا) وهءٍب اختصار رأخرنا) بحدز الخاء والراء كذلك
اختصرها البيهقي وخماعة ذكره ابن الصلاح ل مقدمته نم الروي ل تقريبه

والعراتي ق ألفيته وغيرهم •
ند تمفحت ،الخ االوجرد ٥عندنا ق الدائ ْر فل م أر هذه الصيغ ة

مضبرؤلة هكذا (أبا) صريحا ؤ ،شيء من المخ القديمة بل ضبهلت ق مواضع
هكذا (ابنا) ول الباقي مه الة أو مشتبهة ,لر تقع هذه الصيغة ل بعض النسخ
القديمة وإنما وتع بدلها(أنا) و (أنا) اختصار (أخبرنا).
اليهقي يعر ل أول الأسانيد بقوله (أخبرنا) غالبا ركنت صربحة ل أكثر
النسخ أمجا ل اجلصرية فكت هكذا (ابنا) المخ الي و؛غ غيه ا راني ا) إ يكد

يقع غيها (أخرنا) ولا (انا) إلا ل أوائل الأسانيد ل غير المصرية مع أن صيغة
(أخبرنا) كثيرة ل الاستعمال كما يعلم محن مراجعة كتب الحديث ونص عليه
الحطبمجا وغيره ،تال الخهليب ل (الكفاية)" :حتى أن بماعة من أهل العلم لر

يكونوا يخرون عما سمعوه إلا بهذه العب ارة (أخبرن ا) منهم خماد بن ملمة
وعبد الله بن البارك وهشيم بن بشير وهميي الله بن موسى وعبدالرزايا بن

همام ويزيد بن هارون  '، ١١ "...بل إن الثيهقي نف ه لا يكاد يعر  dروايته عن
شيوخه إلا ب (أخرنا).

أن أكثر مجا ق صن الييهتي مروي عن كب مصنفة وتد ناباك بعض ما

فيها.ممآخذه من الكب كالأم وستن أبي داود وستن الدار نطي فوجدت محل
هذه الصيغة (اخرنا) أو (انا) وتبت ق ّنن اليهقي مجراصع من رواية الأئمة
الذين نص الخطيب على أنهم ب يكونوا يعبرون عما سمعوه إلابلمفغل (اخبرن ا)
(ا)انئلر (الكنايأ)

٧٩

فوجدت عبارتهم تقع ل السنن بهذه الصيغة راما).

أن صيغة رأنبانا ،عزيزة كما يعلم يتصفح كب الحدث ونص عليه

الخطب وغيره ونمى المخاوي والتاعي وعقرهما من علماء الفن أنه لر بجر
للمحدين اصهللاح ق اختصار رأنيانا ،وحيف الضمير ل الصخ مجع الاتصال

عزيز حدأ لاتكاد نجدل كب (حدث فلأن) أو (أخبر ملأن) على معنى
(حدثتا) أو (أخثرنا)لأن مثل ذلك محمول على الانقطاع عند الخمييب واختاره
الحافظ ابن حجر ومن خالف فيه فاته موافق على أنه محمول على الانقطاع ل
عبارات المدلطن وكليرا جم ا تقع عب ارات المدلبن ل متن البيهقي بهذه

الصّيغة (اسا) وهي ل الكب المأخوذ مجتها (أتمرتا).
أن صيغة (أخبرن ا) لل ماع اتفاقا وصيغة (أنبان ا) ل اصطلاح شيوخ
ال؛يهقي ومشايخهم وأمل عصرهم للاجازه نص عليه الحاكم ،فكيف يشار
البيهقي لف ه (أخبرنا) نم يبدلها ب اطراد ل كلام غيره مما بت ق الكب
المصنفة حض من لر يكن يمر إلا بها(بانيانا) مع كره (أخبرنا) وعزه(أنبان ا)
وتغاير مج،وييهما اصطلاحا ،نم لايكفي بدلك حتى يشفعه بجيف الضمير
الذي هو دليل السماع فيصير القناهر الانقهناع.

ؤبالجملة فالصواب ضبط هذه الصيغة هكذا (ابنا) نطعا وهي اختصار

(أخبرنا) ولهذا تع ؤ ،محلها فيما روا .عن الكتب المتمة ويخ محلها ق المخ
(أخبرنا) أو (أن ا) لأن الأمر ل ذل لئ( مجوكول إل الكاتبخ فان ثاء كبها
صرمجة (أخثرنا) وإن شاء اختصرها على أحد الاختص ارات المتمومحى عليها

لأن القارئ يتلفقل بها دائما (أخبرنا) فلا حرج ي الكابة قاما إبدال صيغة
باخرى دونها أو مغايرة لها ؤ ،المعنى الاصطلاحي أو فيما ئي ت ،ل الكسبخ
المصنفة فغير جائز فضلا عن أن مجدق الضمير الدال على السماع.
قد وتعت هذه الصيغة (انا) ق ،كب أخرى غير ّئن اليهقي وطيعت ،ل
٨

بعضها هكذا رأوأ،واكواب ق عامة ذلك رابنا• ،

الأدلة على ما ذكرت أكثر مما تقدم وأرى أن فما لخصته مهنا غنى عن

المط والتطويل وحك ،الله ونعم الوكيل وصلى الله على خام أسائه ممد
وآله وصحه وملم

 ( )٤موارد الظمآن إق زوالي ابن •مان)أاا

للحاظ نور  ،<^^١علي بن ابي بكر اله؛ثمي•،
شارك ؤ ،تصحيح الأخطاء *وضع جدول ،صواب أخطاء مرارد القلمان

ويقع ن ،إحدى عثرة صفحة ،الصفحة تحتوي على (  ) ٤٨خطأ وتصومه.
كب ل آخر جدول ،الخهلآ والصواب ما نصه:

انتهى جدول ،تصحيح الخطأ وتصويب الصواب  ،jكاب (م وارد
القلمان بزوائد ابن حيان) ،وهو جهد مشكور للأخ العضال الشيح عبد

الرخمن بن يحيى العلمي ،اجهد *يه.ممراجعة أسماء رجال الأسانيد مجن كب
الرجال ومسند الأمام أخمد وبعض المنن كالترمجذي وأبي داود ،فعزاه الله
على هذا امحهود خم الجزاء  ..ونر يشارك ؤ ،التعليق ءلىاإكاب.

ه) (الكفاية ؤ ،عالم الرواة)ر'،
للأمام انحدُث ،أبي بكر أحمد بن علي بن ئ ابت ،،العروق ب الخهليب
البغدادي.

شارك ؤ ،تحميق الكتاب ،وكسح ترحمة للخطيب البغدادي ؤ ،آخر

ر  ١إ ف 0الطعة اللغية ،بإشراف محب

الخطيب ا نتع ق بملل كيم.

رمآ) طعنه الطيعة السلعية ،بإشراف محب الدين الخطيب ،وينع ي بجلد كيْر.
٨٠

وتال ق خاتمة الهلع :أما يعد ص م طح كتاب (الكفاية ل عل م
الرواية)  ،...وهر الكاب> الذي جمع مجن أحكام مصطلح الحدي ث ،كل
مابجاج إوه،واوءب ق نقل الأنوال وإتامة الأدلة على ما يبني اكويل عف،
 ، ٠١٠وعي تصحيحه من رجال الدائرة  ...هاشم التلوي والرفماء الأناصل
الشيخ محمد د الندوي و ،... ،همد الرحمن بن بحى الماني" •
وااتعاوماُت ،شاملة للكتاب نقرسا ولأتتحاوز معلورا معاودة ور.ء—ا
كلما ^.،

< )٦اكطم  jتاريخ الملوك والآمم)ره
للإمام أمح ،الفرج ابن ،ا"؛سمّنّي•
جاء ق ،خاتمة ااءل؛-عث وهمي يتمحيحه من أن اضل دائرة المع ارف
وعلمائها ..هاشم الدوي ...و ..الشيخ همد الرحمن اليماني ••• ،ولر

تهيأ لداثرة العارف الخمانية الخور على الأجراء الأربعة الأول والقسم الأول
من الجزء الخامس ،وم لحم تحقيث ،القم م الثاني من الجزء الخامس والجزء

المادس والماع والثامن والتاسع والعاشر وهو آخر الكاب.
\كودق\ت تليلة ولا تتجاوز تصحيح بعض الكلم—امحتا ر.ء-ا بلغ تا الجاشية
أسطرا.

( )٧انمرر الكاصة  jاهمان الة اكامة)لئ
(  ) ١لي يوصح ق آخر الترجمة ان الشيخ العلمي هر الذي كسها ولكن ت-ين ني ذلك من كت اب
رالوضح) للخطيب الذي حتته الشح تمي (\امل) تال ق الخاشية ترجمة ايليب معرونة
وتد لخصتها ق آخر كابه الجليل (اصاة)
^ ^٢حلمته دائرة العارف الضاتية بحيدر آباد الدكن بالهثد.

( )٣حليعته دائرة العارف الضانية بحيدر آباد اإاا-كن بالهتق ،وصورته دار الجل ~ يهّوت ~ ينع
في(أ)بجلعات،

٨٢

للحافظ ابن حجر العسقلأتي.

جاء ق حاثمة الطع ت  ..وند اعتنى ي الطع والتمحيح رفقاء دائرة
ايي ارف ؟ .هائم الت لوي  ...واإم1صل التحرير الشيخ عب د الرخمن

".vM
التعليمات شاملة للكت اب غالبم ا ولكنها كلمة أو كلحتن ور.ء —ا بلغت

المهلر والطرين ويتميز تعليق الشيخ بانه يخته بحرف (ح).

( )٨عمدة اكمه)ُى
للأمام محونق الدين ابن ندامة احشلي.

جاء على غلاف الكتاب( :تال الأمل وحرره عبد الرحمن بحيى المعلي

أمن عكنية الخرم ،شرحه وعلق حواشيه عبد اش عبد ارحمن الام.،.آ
؟)(اس)ُ'ا
لأبي عيد الله محمل بن الماس بن محمد بن أبي محمد يحيى بن ايارك
اليزيدي•

جاء ق مقدمة الخاب الم.عح الحيب عبد الله بن احمد العلوي
الحمي الحضرمي ت  ...غش.رعتا ل هلعه.تم اعدة العلامة انحمق الشيخ عبد

الرحمن بن بحيي اليماني مجمصح دائرة المعارف"
التعليئات شاملة للكتاب وتبلغ ربع المنحة ور-ءا بلغت ثلثي المنحة،

ويتميز تعليق ،الشيخ بأنه يختمه بحرف (ح) وهو محلاحثل وكث؛ر جدا.
()(،اص اكجرة)ص
ر  ١إ فته معليعة الحلي ونشرته ميهة النهضة الحدئة.ككة.
( )٢فته داترة العارف الثمانية بحيدر آباد الدكن ُااثال ,وصورته عال ،الكنب ~ يهروت
رم ءلّءته دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد الدكن يايتد وصورته دار العرتة يييروت.

٨٣

لأبي المعادان هة الله بن علي بن حمزة العلوي الخمي العروق ب ابن
الشجري.

جاء ق خاتمة الهلح؛ واشتغل يممحيحه  ٠ ٠حبسب عبد الله بن أُهمد
العلوي والشيخ همد ارخمن الهانئ..

التعليقات نادرة وم لأتتجاوز الكلمة واإكلمت-؛ن ،ويتميز تعليق الشيخ
بائه يختمه بحرف (ح) •

( ) ١١عمل اليوم والليلة)ره
لأبي يكر أخمد بن محمد بن إسحاق الديتوري العروق بابن المي•
جاء ل خاتمة الهلح؛ 'اوعي بمحيحه من أناضل دائرة العارف وعلمائها
 ...هاشم التلوي ••• والشيخ عبئ ارحمن

لأتوجد تعليمات ّوى إتيان تروق النسخ ،وتد رمزوا للن خة الأخرى

( ) ١٢الأعمار ي بجان الناسخ والنوح من الآئر)أأأ
لأبي بكر محمد ين موص بن عئمان بن حازم افذاني.
جاء ق خاتمة الهلع ..." :وعي بتصحيحه من أناضل دائرة العارف
وعلمائها< • هاشم الندوي ..ور .الشيخ عيد ارحمن الباني • •

التعلتات تليلة رأكثرعا إثبات روق النسخ ،ويرمحز الشيخ لتعليمه بحرف
(ح) ،حقق عن نسخمحن حطتمحن•

ر  ، ١له ثلاث

ءليعت 4داثرة العارف بالهتد ولجته دار ايرنة هئروت ولجته دار الهاز

يمشى.

( )٢لجته دائرة العارف الأ،؛نماثية بحيدر آباد الدكن بالهند,

٨:

( ) ١٣صمة المفرة)أه
لابن الخوزي

ج — اء ل خاتمة ط؛ع امحلد الأول؛ ومي بمحيحه من أناضل دائرة
العارف وعلمائها  ٠.والشيح عبئ الرخمن اليماني ..وكدا جاء ل خاتمة طبع
انجلي الثاني والش اك ،ول خاتمة انجلي ااراJعت وعي يممحيحه محمد طه
الدوى ..وكائه •• عبئ الرحمن الماني غمر الله ذنوبه م وستر عيوبهم•• •

التعلقات تليلة ،وأكثرها اثب ات نروق المخ ،يرمز الشيخ لتعليقه محرف
(ح)•

 ) ١٤رتشح الناظر لذوى الأبصار واوصاتر)أى
لكمال الدين أبي الخسن الفارسي.
جاء ق خاتمة الهلع;  ..باشرنا طبعه ..وتول ذللث .. ،والمكرم الشيخ
عبد الرحمن اليماني."...
التعليقات نادرة ،وغالبها إنبات فروق المخ ،يرمز الشيخ لتعليمه بحرف
(ح)•

ولقد ذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي ؤ ،ترخمته

للشيخ ل مقدمة التكيل أن ،من الكنس ،الي شارك ل تحقيقها وتصحيحها:

 )١كتاب( :منماح العادة رممساح الميادة ق مرضرعات الخلوم)أآ،
لأحمد ابن مجصعلفى المعروف بهناش كثري زاده  -طبعة أول —٠

وتد وثقت ،.عليه ،ول؛ أجد نه مايدل على مشاركة العلمي ل تحقيقه ،بل

ر  ٢١طيعته مطبعة دائرة العارف الشماية باس ،وفته دار ايرنة سررت.

(  ٢٢حليعته مطبعة دائرة العارف داس ،ينع ئ بملدين،وهم كتاب يدرس ق علم الغلك.
طبعته مطبعة دائرة العارف أاس ،عبارة عن جرس ل بملي يو'

٨٥

جاء ل آخر الكاب :م طع الكاب ..ل صابع عثر من شهر ريع الأول
محنة( .. )— ٥١٣٢٩

والعالمي ل هذا التارخ لر يتصل بعد بدائرة العارف وإنما

كان اتصاله بها بعد سة (  )-٥١٣٤٢غلعله شارك ق طعة أخرى ،واش أعام.
 )٢كتاب( :نزهة الخواطر وبهجة ائسا،ع وا1ماظر)لا،
امل-الخي  uiنخر ال-يز ،الحيي•

وهدا أيما لر أجد مه ما يدل على مشاركة العلي ق تحقيقه ،نني ذكر
ق م قامة الكتاب عنوان (لجتة التمتيف ،واكآليفه) و ب يذكر اصم الشيح مجح
من ذكر ق اللجنة.

 )٣كتاب( :لوامع الأنوار الهية ومواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة
الضية  jعقيدة الفرقة الرضية)؛'،
للسفا ريي.

 )٤كاب( :العنصر من الخصر من مشكل الآثار)؛'ا.
لخصه القاضي أبو امحامن يرمقا بن محومحي الجنفي محن محمر القاضي
أبي الوليد ^جي الالكي من كاب ضل الأتار للطحاوي.
جاء ق خانمة هلع الجزء الأول،شه; ' واعتسى بتصحيح هذا الكاب من
عالماء الدائرة الشيح محمد ْله التلوي و••• وأمعن النقلر نيه الشيح عمد الرخمن
ابن بحيى اليماني مصحح داثرة العارف .٠ .ومثله ق ،خاتمة الجزء الثاني.

ه) كاب (دلأللاووة)ر'،ؤ

لأيي نمم الأصهاني•
يتصفح الكتاب الصور ،يلاحظ كثرة انماليق الق نحتم بحرف رح) وهدا

عهد س صمع الشيح عبد الرخمن اليماني رخمه ا ف.
( ،١طيعته مطيعة داثرة العارف بايني.

( )٢ول؛ أص ض الطمأ الي شارك مها.
( ،٣طبعثه مطيعة داثرة العارف بالهتد "وصورته عا نا الكنب —بيروت.
(  ٢٤طبع،نه مطيعة داثره العارف العثمانية بالهتد —وصورته داثرة العرتة — بيروت,

٨٦

اياب!٣
جهوده ي انمفاع عن المنة ورجالها
ويشتمل على اربمة فصول:
الممل الأول؛ ارد على الكوري ل مطاعنه ق السنة ورجالها.

الممل ١ك١نيت الرد على أيي رئة ق مهناصه ل السنة ورجالها.

الممل الثالث ت نماذج من تحقيقه ل الخكم على الأحاديث.
الممل الوايع; كلامه ق بعض كتب السنة ورحالها.

٨٧

رتقدمة)

كد كان

ا حط وانر من العل م ،وكان ذو اطلاع وامحح على

الخطوطات ،ولكه اتصف يصمان سيئة من خيانة وكدب وتحريف وتليسس
وعيب للعقيدة السلفية وسب وشتم لخامليها من أتمة المسة هيبما وحدشا،
ورفع راية الميعة ونصر الجهمية المعطلة ،والثبورية الشّركة ،والعصب
الشديد لمذهب أهل الرأي ،فصار ما علمه وبالا عليه حيث استحيم 4فيما

لابمود عله بخئر ،بل قلهِ لأهل العلم من خلال كاياته صفاته الي نل أن
نجتمع ق مجبتدع واحد ،وأعقلم هذه الكتب فحثا وكانرا وبهتانا وضلالا عن
الصراط الستقيم.

كتاب (ممالان الكونري) ،وكت اب (الإمتاع بترجمة ابن زياد وابن
شجاع) ،وكتاب (ناش ،الخمليب ،وكيلك (الترحيب) .وند ب ث ،عقاربه

وسمومه ق مقدماه وتعاليقان ه على بمص كتبا أهل العلم مثل( :مقدمته

وتعليقاته على كتاب الأسماء والصف اين ،للبيهقي ،و (مقدمته وتعليقاته على
كتاب سن كدب المفتري لابن ع اكر ،و (مقدمته للرسائل ال بكية ،و
(تعليقاه على ذيول تذكرة الخف اط ،وتعليقانه على كاب زالاتحتلأف ق

اللفظ ،والرد على الجهمية والمشبهة لابن ثتيبة) أسماها(لفت ،اللحط إل مجاي

الاختلأن ،ل اللفظ ،،وتعليقه على كتاب (ايميه وارد) للمالعلي ،وتعليقاته

على الجزء الثالث ،عثر من تاريخ بغداد الاحهليّ_ ،خاصة ممد تر-همة أبي
حنيفة ،وتعليقاه على (ال بغا ال قيل ت ،ارد على ابن نمل) اي رب إل

تقي الدين علي ين عبدالكال المكي الكيهر وتعرف هذه التعليقايت ،ب (تبديد
; )١وم محي زاهد بن الحن التركي الجركم الكوثري JLU ،ط  ، ٠١٣٧١الأعلام

مركلي( .) ١٢٩/٦
٨٩

القللأم الخيم محن نونية ابن القيم) قد ملاها بمالغللأم والضلال والإضلال
والسب واللعن والضن ل ألمة الإسلام ورمحيهم يالتجسيم والوثنية والكمر
والشرك والنفاق والزندقة والالخاد ،ومحقيمحته لكتاب رنمب الراية ^،_jL

وتعلقياتبم على (مروط الأئمة المتتة ،وشروط الأئمة ا-ائمممةآ وغيرها مجن

الممليئات وا،لئدمجات الي يتيين فيها خيانته للعلم والأمانة والدين بشهادة
بعض تلامذته ومجقربيه ،كتعليقه على كتاب زالأنتقاءآ لابن عبدالبر ،فئد شهد

ح ام الدين القدسي^؛ ق محقدمته لكاب (الاتق اء ق ،فق ائل الأئم ة
الفقهاء)

على الكوري بالخيانة وأنه يتبرأ مجته ،وضرب أمجثلة إدجاله وتناقضه

وتعصبه ثم نال؛ (وهو يشد محن عصبيته ل الأكثر لكل مجن بحب أنه يتمل

بدم جركسي سواءا كان حنفيا أم غ؛ر حنفي فيخلق لم من امحاسن ..ويعلن
,مم اويء غيرهم )٠ .وأنه أونف تحقيقه وتعليقه على الكتاب لما تبين له ذلك
كيلأيشارك4فيالإنمسرءم.
ول؛ يلم من لسانه إلا كل جهمي مغموس بالنفاق ،فقل اجتمعت ،فيه

أودية  ٠٠٣١ ^١فهو حامل راية المبتدعة ل هدا العصر ومحن أهل الكلام ومعفنمي
علم الكلام ،وس متعصبة أهل الرأي.
لما كتب (تأنيه) وند  Vل فه محا تول من الضن ل العقيدة السلفية وأهل

السنة بالكذب والبهتان واتع ما تملي عليه القس الأمارة والشيطان.عا يمول عليه

بالخسران ،كر اش شهوتم وصيaلانبم بشهاب مجن الحق ثاقب فرد عليه بأوضح
ححة وبيان وعنده من الله ؤ ،ذالثأ ّالْلان وأي ّلطان لن انصر لذا الدين

ولأئمته ذوي الشأن ،فجزاه الله عن الإسلام والم ل.ين خهوامت ،ح ان.
فقد أصبح كتاب (التنكيل) شحا ؤ ،حلوق البتدعة من الكورية وكل من
( )١وهو من تلامذته وأميتاته.

هو حانق على هذا الدي—ن (فا لحمد لله الذي جعل ق كل رمح ان مرة من

ارل ،بمابا من أهل العلم ،يدعون من صل إل الهدى ،وبمبرون متهم على
الأذى ،بحون بكتاب الله الموتى ،ومحصرون بمور الله أهل العمى فكم من تنيل
لإبليس ند أحيوه ،وكم مجن صال تائه ند هدره ،نما أحسن أمرهم على

الناس ،وأتبح أنر الناس عليهم ،ينفون عنءكتاب اش تحريض
المطلن ،رتاويل

وانتحال

الذين عقدوا ألوية البدعف ،وأطلموا عمال الفتة،

فهم محلفون ل الكت اب ،محالفون للكت اب مجمعون على مجمارنة الكت اب

يقولون على الله ول الله ول كتاب اإ1ه بغر عل م ،ويتكل ون يالنش ايه مجن
الكلام ،ويخدعون جهال الناس.مما يشبهون عليهم فتعوذ بالله من فن
الضلان)رآا ولقد أزد اسي نملا ل التنكيل،١٢أيان فيه عن مجنشأ رد المن
والأيار وعن صفات ،أعدالها ،واجتماع هذه اكفارت ،ل الكوثري نهو;
 ،<*"١أهل ،الرأي•

 "٢ومحن غلاة المقلدين ل زرع الفقه.
 "٣ومجن ءقاإل.ي ا،لتكلمان.
 ~ ٤ومن امحارين لكتاب الصر إل حد مجا.

وأن كل واحدة من هذه الأربع تقتضي; تلة مجبالأة ياالرويا<ت ،،ودربة على
التمحل ث ،ردها ،وجرأة على ءن١كها واتهام رواتها.
ثم نحل القول ل كل صفة .مجتها فمما تال عن أهل الرأي:

كان كثتر مجن أهل العلم مجن الصحابة وعترهم يتقون التغلر فيما لر يجدوا
فته نما وكان متهم من يتوسع ل ذلك ،نم نشا مجن أهل العلم ولاسيما
( )١متدمت الإمام أحد لكابي(الرد على الزنادتت الجهمة)
(آ)(ا/آأ)•

.

أشياخهم ،وركا أخذوا بشيء من النمل نم بلغهم من المة ما يخالمهم
ناعجزهم أن ؛نقروا كم ا يتقلمر أئمة الخدي ن ،لعرنة المحيح من المقيم

والخهلآ من الصواب والراجح من ارجوح شعوا باراي ... ،نالحنفية يعرنون
شناعة رد الستة بارأي ولكنهم يتلمسون ا،لع ادير فيحاورن امستتباط أصول

ممكنهم إذا تشبثرا بها أن يعتدروا عن الأحاديث ،الي ردوها بعدر مرى محالفة
القياس ومحوي الجمود على اتباع أشياخهم ،ولكن نللثا الأصول مع ضعفها
لاتهرد لهم لأن أشياخهم ند أخذوا.مما يخالفها ولهدا يكثر شاتضهم. ٠.،
وأما غلاة ا،لقلدين; غامرهم طاهر وذلك أن النوع ند لأتاك المنة ومد
يغفل عن الدليل أو الدلالة وند يسهر أو يخْليء أو يزل ،فيقع  ،jنول نجيء
الأحاديث ،بخلافه فيحتاج مجتلدوه إل دفعها والتمحل ل ردها ...أ ا.
وأما النكلمون قاول مجن بلغنا أنه خاض  ijذللئ ،عمرو بن عبيلّ ذكر له
حديث ،يخالف ،هواه رواه الأعمش عن زيد بن وما عن عبد الله بن معود

عن اليمح ،صلى الله عليه ومحلم ،نقال عمرو• (ر سمعت ،الأعمش يقول عل .ا
لكذيته ور سمعته مجن زيا بن ومثإ لما صدثته وف سمعت ،ابن معري يقوله لما
نلته ،ور سمعت ،رمحول الله صلى الله عليه وص لم يقول هذا رددته ولو
سمعت ،الله عز رجل يقول هذا لقلت :،ليس على هذا أخذت ،ميثاثن ا) وتعدى

إل القرآن غئال ،j ،؛^_ ،يدا أيي لهياه ونوله تم ال ؤذرذي ومن حلفت،
وحءا-اه• لر يكونا ؤ ،اللوح اخفوفل كأنه يريد أن الله تيارك وتعال لر يكن
يعلم.مما سيكون مجن أبي لهيط ومن ارحيد•..؛  ٠ثم كان  )jالقرن الثاني جماعة
( )١اننلر ماتنُ.م عند ذكر بعض أنواله اللغة ق ،مجناكه( :من أومحع أودية الماطل الغلو
وص)

( )٢المته لعد الله ين أخمد بن حبل(أآ/أّائ) ،وانئلر -اريح يفواد( ،)١ tu/\ ٢والمزان
للذص ترخمة عمجرو ين محي •
٩٣

ممن عرف بسوء المرة والجهل بالسنة ورنة الدين ،كمامة ين أشرس والنظام
والجاحفل حاصرا ل ذلك كما أث ار إليه ابن نتسة وغيره وجماعة أحرون

كانوا يتعاطون ارأي والكلام يردون الأخبار كله ا ،وآمحرون يردون أحبار

الأحاد أي ما دون المتواتر ،كر الله شوكهم بالثانم ...ن م كانت ،اخنة
~أى محنة خلق القرآن— وويلاته ا وكان دءاته_ا لايجروون على رد
الحدين ...،نم جاء محمد بن شحاع الئلجي فلم يجرؤ على الرد وإنما لفق ما

حاول يه إسقاءل حماد بن سلمة ،..رجمع كابا نكق مه تأويل الأحايين،
وتبعه من الأشعرية ابن نورك ..,نم اشتهر ض التكلمن أن النصوص الشرعية
مجن ااكنا<ّ_ا والتة ،لاتصالح حجة ق صمات الله عز وجل ونحوها من
الاعتماديان ،وصرحرا بذلك ق ك_ ،الكلام والعقائد ,,والأستاذ —أي
الكوثري— يدين بالكلام ويتشدد,

ومع هدا كله نغالم ،أصحال ،-الرأي وغلاه المقلدين وأكثر التكالمن لر
يقدموا على اتهام الرواة الدين ونقهم أهل الخائن ،،وإنما يجملون على الخ2؛لا
والغلهد والت أويل رذل لئ ،معروف ق ،كسبا أصحاب ،الرأي والمقلدين ،أمجا

الأستاذ نرز على هؤلاء _!!!

وأما كتان ،انمسرت فانهم مقتدون بكئاُجا الإم'ح الدين يتعاطون التقلر ؤ،
الإصلاميات ،ونحوها وهم مجع مجال نفوسهم من الهوى والعداء للإسلام إنما

يهممن الدواءي^ إل الكنب ،ولايعرفون مجعقلم الموانع مجته.
نمن الموانع التدين والخوف من رب العاين ،,,وأوكلنؤ الكتاب ،لايعرفرن
هذا الماغ لأنهم لايجدون  ،jأنفسهم ولايجدرن ممن بخالطرنهم من تقهرهم
سيرته على اعتقاد اتصافه بهيا الماغ لضعف الإبمان ل غالب الناس ورنة

التدين .رلايرنون مجن أحوال سلم ،الملمن م ا يقهرهم على العل م

باتصانهم بدلك ،المانع لأنهم إنما يطالعون التواريخ وكب ،الأدب (كالأغائي)
٩٤

ونحوها وهذه الكب يكتر فيها الكلم .ب والحكايات الفاجرة ... ،ومن الموانع

خوف المهرر الدنوي ،وأوكلئ ،الكتان ؛عرنون ثهلر همذا الماغ وهو الضرر

المادي فإنهم يعلمون ا'ن أرب اب الصانع والتاجر الكميرة ينحبون الحانة
والكدت ل المعاملات خوفا من أن يسقط .اعتماد العاملن عليهم نيعل.اوا إل

معاملة غيرهم .بل أصحات الصانع والتاجر الصغيرة يجرون على ذإ -لئ ،غالبا
وإلا لكان ت ،الخصومات مسنمرة ق الأسواق بل لعلها تتعهلل الأسواق ١١١
قاما الث.ملر المعنوي فان أولئك الكتاب لايئدرون ئل.ره

كان العرب

يجبون الشرف ويرون أن الكلب ب من أفحش العيوب الممهلة ل لرجل،

وذكر قمة أبي سفيان مع هرتل — نم جاء الإسلام فش يد ل تقبيح الكذب

جدأ  ،...نم كان الصحايي يرى من إكرام اكابعع ،له وتوئترمم وتجيلهم م ا
لايخفى أنره على النفس ويعلم أنه إن بان لم منه أنه كذب كذبة س قهل مجن
عيرنهم ومقتوْ واتهموْ يائه ب يكن مؤمنا وإنما كان محتانق ا .وفد كان بين
الصحابة مجافلهر واشتهر من الاختلاف والقتال ودام ذللن ،زمانا و لر يبلغنا عن

أحد منهم أنه رمى محالفه ب الكن ب ل الحديث ،،وكان التابعون إذا سمعوا

حديئا من صحابي سالوا عت ه غيره محن الصحابة ولر يبلغن ا أن أحدا محنهم
كذب صاحبه غاية الأمر أنه ند يخهلثه...

نم كان الرجل من أصحاب الحديث يرشح لعللبا الحديث وهو ؤلفل ،ثم

ينشا دائبا ل الطلب والحفثل والجمع ليلا ونهارأ ويرتحل ق ؤللبه إل أقاصي
البلدان ويمامي الشاق الشديدة كما هو معروف ل أحبارهم ويصرف ق
ذلك ،زهرة عمره إل تحو ئلاثين أو أربعين م نة ونكرن أمنيته اإرحيل"ة محن
الدنيا أن يقصده أصحاب الحديث ،ويسمعوا منه ويرووا عنه...

نمن تدبر أحرال ،القوم بان له أنه ليس العجم ،ممن تحرز عن الكلم-ب متيم
محلولء عمره وإنما ااعجم_ ،ممن أجترأ على ااكن.ب ،كما أنه محن تدبر كثرة محا
٩٠

عندهم س الرواية وكثرة ما يقع من الإكياس والاشتباه وتدبر تعنت أئمة
الحدث يان له أنه لبس العجب ممن جرم .بل العجب ممن وتموه .رمن

العجب أن أولتك الكاب يلاحظون اطلوانع ل عمرهم هن-ا بل ل وناثعهم
اليومية نيعلمون من بعض أصحايهم أنه صدوق نئقون يخبرْ ولو كان محالفا

لبعض ما يفلهر لم من القرائن بحث لو كان المدار على القرائن لكان الراجح
خلاف ما ل الحر ،ويعرفون آخر بانه لأيتحرز عن الكذب فئرتابون ل خثرْ

ولو صاعدته قرائن لأتكفي وحدها لجمول الظن ،...وبالجملة فلا يرتاب

عاقل أن غالب مهاخ الدب نائمة على الأخي ار العلمية ،ولو التزم الماس أن
لايعملموا يخر مجن عرنوا أنه صل-وق حتى توجل ،ترانن تغي ق حصول الظن

عن خره لاصتغوا عن الأخيار بل لفسدت مماخ الدنيا .ولت أجهل ولا
أجحد محا ق ،طريقة الكاب مجن الحق ،،ولكني أ٠ولت يغي للمعاتل أن يفكر ل
الأراء الي يتثلمانها العقلاء ل عصرهم نق ه بناءا على العلامجات والقرائن المس
يكثر فيها الخطأ؟ هذا مجع تسر معرفتهم بعصرهم وطي اع أهله وأغراضهم
وسهولة الاطلاع على العلامات والقرائن ،فما أكثر مجا يقع لأحدن ا كل يوم
مجن الخظا يراءى أن القرائن والأم ارات تقتضي ونوع الأمر نم لأينع،
وتقتضي أن لا يقع نم يقع ،فما بالك يالأمحور الي مضتا علميها ترون ولاسيما
إذا لم؛ يتهيأ للماظر تتبع ما يمكن معرفته مجن القرانن والأم ارات ولر يلاحظ
الموانع ،فأما إذا كان له هوى فالأمر أوضح .والماظر إنم ا يشتد حرصه على
الإصابة ل القضايا العصرية لأنه يخشى انكشاف الحال فيها علمي خلاف

محازعم فأمجا الي مضت ،علميها ترون والباحثون عتبا فليل فائه لأييال ،اللهم إلا
أن يكون متدينا محترسا من الهوى ،على أن الأستاذ إ يخلمهى لطريقه الكت اب
بل كثهرا مجا يرمي بالقرائن القوية والدلالات الواضح—ة خلف ،طهره ومحاول
اصعلماع خلافها وسد الفراغ بالمهويل والمغالطة. ...

نهذه الخلال الأربع تشكلت منها شخصية الكوثري العلمية والكناية نهرت
حنفي متعمب ومقلد همال ي التقليد ومتكلم سثدد وسعحب لأهل
الكلام ،ويجاري كتاب العصر سر بالقرائن والأمارات الي هي ل ح ابهم
ئرائن وأمارات لما أصبحت موافقة لأغراضهم ولابمع القرائن الي تعارض
مالدي 4ولا يلاحثل موانع الكدب عند الثقات بل يرمي بكل م ا يخالف ،هوام
ومحا يصبو إليه.

فيلاحغل مما سبق أن العامل المشترك ب؛ن صفاته نللث ،هو• راإتعصّت،آ.

نمن عجيب ،شان \كو2ب أنه يبلغ بماحبه من العمى أن يعي جاهدا ل
الأضرار •كن يتعصب ،له متوهما أنه اغا يسعى ل نفعه ،ومم ا يوصح ذإ لنا م ا

قاله المعلي ل  ;٢ولعمري إن محاولة الأستاذ — ل دفاعه همن أبي حنيفة —
الملعن ل أثمة الإسلام كمفيان الثوري وأئي إسحاق ،المراري ومد الله بن
الربئر الحميدي والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمل بن إسماعل البخاري

وغيرُم من الأئمة لأضر على أيي حنيفة محن كلام هؤلاء الألمة فيه ،ولو ن ال
نائل :لابماتى ست ،أى حنيفة إلا بازالة الج؛ال الرواسي لكان أخف على أبي
حنيفة ممن يقول؛ لأيتاتى محاولة ذللن ،إلا يالتلعن ق هؤلاء الأنمة ،وإن صنيع
الكونري لأضر على أبي حنيفة محن هذا كل ه ،لأن الن اس يقولون ت الكوثري
عا لر مجهللع ،كاتب ،بارع ،إن أمكن أحدا الدف اع عن أبي حنيفة نهو ،ولو
أمكنه ذإلiا بدون العلعن ق هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالهل-ات الشنيعة
لكان من أبعد الناس عن ذللمئط .

والكوري لما طلن ،هدا ال الل ،iأصبح ك٠ا ت١ل العلي" :لكن الأستاذ ال
يرى لأئمة المنة حقا ولا حرمة ولا يرن ،فيهم إلا ولا ذمة ،لايرعى تقوى
اككل(\.) ٤٢٧ /
٩٧

ولا تقية ولايرى أن ؤ ،أهل الحق بقية ،ندع

بشة ،غاندء_ه بمرح أو

^ ،،وءر س تراضبحنيإإإ"لا/
كذلك نار الري والتعصب إذا 1؛ نطفا .مماء الإيمان والخضوع للحق غانها
تريد وتقرل هل س ه حتى بأكل بعضها بعضا غلا يؤذن له يممس إلا

الحسرة والدم ل ساعة لأيتفع فيها الشيم ،أسال الله أن بجنينا اتاع الهوى فكم

أضل من الأمم ندل افه ما هم مه س العم إل ماك علماه من الشم ،وق
حال الكوثري ع<رْ لمن اعتم-

(اليحث الأول) نحليطه ي قواعد من علم مصطلح الخد1وثُأ،
(أولا) رمجيه اراوي بالكيب ق غير الحديث البري أو الهمة ي الكدم، ،

يرص الكوري يعص أئمة السنة فن دونهم من ثقات الرواة بتع د الكدب
ل ا لرواية وثم ،؛■؛لرح والعديل كذبا يترتب عليه الضرر الشديد والفساد

الكم ويهم آخرين منهم بالكذب ،وبجمع لعضهم الأمرين يكذب أحدهم
ت ،خثر ويتهمه محا آخر نم يزعم أنه إنما يقدح بذلك فيما لأيقبله هو منهم

فيحرم بانهم مجتهمون  ،3كل ما يتعلق بالنص مجن أبي محيفة وأصحابه ولو
على بعد بعيد ،ويصرح  ،3بعضهم بانهم محمولون فيما عدا ذلك.

دلقد أجايه العلمي بن ،صرح بقيولهم غيما عدا الغض من أم حنيفة
وأصحابه( :إن كان يريد أنهم عدول مقبولون ثقات مأمونون محطلئاولا

يعتد عليهم بتكذيب الكوثري ولا اتهامه لأنه خرق للإهماع  ،3بعضهم
( )١الأمثال لأيي مدالناسم بن سلام ص'آ'آم ُثل( ٩٠

٩٨

ومخالف للصواب ل آخرين ... ،فالأمر حيممذ واضح).
وأما إن أراد بالقبول القبول على جهة الأستت.اس ق الجملة انحمر الكلام
معه ق دعوى الكذب والتهمة فيقال له :إن درجة الاجتهاد ق أجوال الرواة

لا يبلغها أحد من أهل العصر في ا يعلق بالرواة التقدمين؛ ،اللهم إلا أن يتهم
بعض االتق١مين رحلا ل حديث يزعم أنه تغرد به فيجد له بعض أهل العصر
متابعات صحيحة وإلا حيث يختلف المتقدمون في معى ق الرجيح ،قاما من

وثقه إمام مجن المتقدس أر أكثر ولر يمهمه أحد مجن الأثمة فيحاول بعض أهل
العصر أن يكذبه أو جهمه فهذا مريري لأنه إن نهيا له إنبات بطلان الحر وأنه

ثابت عن ذلك الراوي نرتا لأريب فيه *لا بمهيا له الجزم بانه تقرئ به ،ولا أن

شيخه لر يروه نْل ولا النفلر اإفني الذي بجق لماحبه أن بجرم يمعمد الراوي
للكذب أو يتهمه به ،بلى ند بميسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه المتقدمون

لكن محع الأساد إل كلامهم ،والكوثري يخالف ل ذلك فيصدق من كذبه
الأئمة وكذبه واضح ،كما يكذب أو يتهم مجن صد نوه وصينه طاهر ،ثان
امحاءين ل امحاكم معيار الحق عند أحدهم محصلحة مجوكالهإ ل إ

وأما إن أراد أنهم ~ أي الأئمة وثقات الرواة ~ فيما يعلق يتلك الشجرة
المنوعة وهير الغض محن أبي جيفة وأصحابه كذابون ومجتهمون وفيما عدا
ذلك عدول مجقبولون ثقات مجامونرن ،فهذا تناقض وحرق للأ-هماع فيما نعلم.

رئانياآ خلط ق رواية اكوع وإن كان ثقة عند الأئمة ،وأحابه العلمي
بالتحقيق ل رواية المبتدع ،ثم ناتشه فيما يدعيه إذا سلمه له جدلا فيقول له ت

هب أنه انجه أن لأيقيل مجن المبتدع الثقة م ا فيه تقوية لبيعته ،فغالب الذ،ين
طعنت فيهم هم أهل السنة عند محالفيك وأكثر موافقيلئ ،،والأراء الق تعدل

هوى باطلا منها مجاهو عندهم حق ،ومنه ا جم ا يلم بعضهم أنه ليس بحق

ولكن لايعده بدعة ،ول الحق مايغتيك لو قنعتا به ومن ل) يقنع بالحق أوشك
٩٩

أن بحرم نصيبه منه كالراوي يروي أحاديث صادتة مرانقه لرأيه ثم يكذب ق
حديث واحد مفضحه الله تعال فتمتط أحاديثه ' . tikis

رتالثا) هول وغالط ل ناعية ندح الم—احط رسح امحب ونحو ذلك

ومقياس ذلك عنده هو ُاتهواه نف ه ويرضى تعصه ،ناذا جرح الأئمة أحدا
ممن يتنب إل تلكم الشجرة الممنوعة ~ وهى ما يتعلق بابي حتنفة وأصحابه
~ ه ول وغ الط واعتبر ذلك ندحا من ّ ا-؛حءل ،وذكر ل ناسه أمحايا

اقتضت النافرة يخن الحنفية ومحالفيهم وأحلب ق فتنة القول بجلمق القرآن ،وأن

الدعاة أيها كانوا ُن أتباع أبي حنيفة كثر المرسي وابن أبي لواد ،وأنهم
ن بوا تلك المقالة إل أبي حنيفة وساعدهم حفيده إسماعيل بن حماد بن أبي
حنيفة وامحتحوذوا على الدولة فعن ،ل تتقيد تالأ 1المقالة يكل قواها ق حمح
اليلدان فكان علماء الستة يكلفون بان يقولوات إن القرآن محلوق ،فن أجاب،

مغلهرا الرضا والاعتقاد صار ل ه منزلة وجماء ل الدولة وأنعم عليه بانمن اء
وولأية القضاء وغتر ذك ومن أبى ،حرم عطاءْ وعزل عن القضاء أو الولاية
ومتع مجن نشر العلم ،وكمحر منهم سجتوا ومنهم من جلد ،ومنهم من فتل،
وأسرف الدعاة ؤ ،ذللث ،حتى كان القضاة لايجيرون محهادة محاهد حتى يقول
إن القرآن محلوق ،فان أبى ردوا شهادته ،ومجن أجاب مكرها رمما مححنرْ

ورتما أحللقره محساحوءلا عليه ،مري الكونري أن ذللئ ،أوغر صدور أصحاب

الحديث ،على أبي حنيفة نكان نيهم مجن يدمه ومنهم مجن؛ظق الحكايات ،ل
تلبه ولقد أبان العلمي محا ل هذه المغالهلة مجن التهويل وأنها لأتكفي لت برير محا
صنعه الكرتري من العلعن ل أنمة الجرح والتعديل فأجابه ١أن

بان أصحاب الجدين ،منهم مجن صرح بانه ب ينمن ،عنده نسبة تلك المقالة
اككل(ا/بم\\-آ)بمصرف.

إل أش حنيقة ~ كما رواه الخطيب من طربق المروذي عن أخمد بن حنبل

يكيف يظن بهم أن بحملوا على أش حنيفة ذنبا يرونه يربما ُنه؟إ•
 —٢أته يستنتج من ذلك أن أصحاب الخدث صاروا كالهم ُ_ان سنيه
فاجر كذاب ،وأحمق مغفل يستحل الكذب الذي هو ل ميمه من أكبر
الكاروأباإإإ.

[ثم ثال؛] غلبت شعري عند من بقي العلم والدين؟ أعند الجهمية الذين
يعزلون الله وكبه ورس—له عن الاعتداد ل عقلم الدين وهو الأءتق١ديات

ويتبعون فيها الأهواء والأوهام؟ إ يمال لأحدهم نال الله عز وجل ،ومال
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ...فتلتوى عنقه وينقبض وجهه تبرمح ا
وتكرهما ،ويمال له مال ابن مينا•• ،-فيستوي ماعدا ويسموا رأس ه وينمهل

وجهه وتتسع عيناه وتمغي أذناه كانه بملقى بشرى عفليمة كان يوئعها• فهل
هل.ا هو الإيمان الذي لايزين• ولا ينقص يا أستاذ؟

—٣أن ما ي ميه الكوثري مثالب ،أبي حنيفة" أكثرها كان معروفا ئبل محنة
خلق القرآن فاحتاج الكونري إل الطعن ل كبار الأئمة وجبال الأمة أمثال
أبي إسحاق الفزاري وصفيان الثوري وحماد بن ملمة ممن عاصر أيا حنيفة ولر
تدركه امحة.

 — ٤أنه ما أثبتها — يعي مثالب أبي حنيفة كما ي ميها الكوئري — ق
كتبه أو أيبت مقتضاها مجن عاصر امحتة وعرف مالحا وما عليه ا كيعقوب ين

سفيان والإمام البخاري وهل يتهم البخاري إلا مجنون؟ أ حتى تال أبو عمرو

الخفاق وهو مجن الحقامحل كما ق (أن اب ابن ال معاني) رحدثئا التقي النقي
العا لر الذي لر أر مثله محمد بن إسماعيل • • • محن قال فيه شيئا فعلي ه مي ألف
أك لعنة" •

 —٥لقد كان لأصحاب أبي حنيفة النصيب الأوفر من اختلاق الحآكايات

ل •ناب ،بل جاوزوا ذلك إل وضع الأحادث كحديث ت يكرن ل أمي
رجل اسمه انمان وكنيته أبو حنيفة ،هر سراج أمي ،هر مراح أمي ،هر
سراج امي ،وزاد بعضهم فه ' وسيكون قا أمي رجل يهال ،له محمد بمن
إدريس غتنته على أمي أصر من إبليس" وتناول لجالوا الأعاجم هذه الفرية
غاختلموا لها عدة حلوؤا وتبله ا علماء الحنفية واحتحوا بمها ،حتى إن البدر

العيي قارح رصحيح البخاري) ذكر تلك اإءلرق،ك ا نقله الكونري ،j
زالتانيب) ص•  ٣هال)ت (استوفى ءزّنه الب در المي ف( ،تاربخه الكحر)
واستصعب الحكم عليه بمالوصع مجع وروده بتلك الهلرق الكفرة وند نال;
. ..نهدا الحديث ،كما ترى ند روى بطرق ،محتلفة ومتون متباينة ورواة

متعددة عن النؤب عليه الصلاة واللام نهدا يدل على أن له أصلا ،وإن كان
بعض امحدمحا بل أكمُم ينكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع وركا كان مجن
أنر التعصب ،،ورواة الحدين ،أكثرهم علماء وهم من خئر الأمم فلا يليهم ،بحالحم
الاختلاق ،على الني عليه الصلاة واللام تعمدا ) أ ولا أدري أهدا مبغ عل م
العيي أم مبلغ تعصبه؟ وتل سعى الكوثرى ل تأييد كلام العيي ،فذبل عليه
بقوله ت وعا لر مضطهد محلول حياته يموت وهو محبوس نم يعم علمه البلاد محن
أنماها إل أنصاها شرنا وغربا ويتابعه ل فقهه شهلر الأمة امحدية بل ثلثاها
على توال القرون ،رغم مواصلة الحصرم —من فقيه ومحدث ومورخ~ مناصبة

العداء له ،نيا حلل لأيستبعد أن بجر به اليي صلى الله عليه وسلم !! ...ا فلا

ادري أعلم هؤلاء القوم أحرى أن يوسفط عليه أم دينهم أم عقولهم؟ أ
فالكونري عفاتا الله وإياه ياخد رواياُت ،الحفية ق مجن اتب ،أبي حنيفة كأنها
مسلمة بل يصرح بانها متواترة ويتحلد حق التحليغياناني عن احمدبن محمد
(ا)اككٍل(\/لأاا).

بن الصك • • • ويطعن ق أئمة الدين كايي إمحاق المزاري وعبد الله بن
الزبقر الحميدي وأضرابهما  ،..مع أن ابن الصالت محعع على تكديه،

والمراري والحميدى رخماعة من أصرابهما الدين تلعن مهم الكونري بجمع
على أنهم أنمة أنات نتدبر ثم تأمل جم ا تندم« ،كان انمة الحديث ورجاله
ونقه اء الذامج ،الأخرى أهل عند الكرنري لكل كذب ،وإن اشتهروا
يالإمجامجة والثقة والصدق ،والتقوى بخلاف أصحابه أهل الرأي كانه لايكرن

منهم ولا من حمرهم وكلابه م إلا المد ، ،3ومع ذل لئ ،يرمي هرلأء القوم

محالفهم بالتعممح واناع الهوى ،فيكثر الأستاذ مجن نوله" :ونان ا الله اتب اع
الهوى .نسال الأه المرن .نال اقه السلامة وأشباه ذلك! ويتحري بهده
الكلمات مجواحتع ارتكابه ا،لويق اتإوا لك المستعازأ ا وكان مقتضى الحكمة
اتياع ما مضى عليه أهل العلم مند سبعمائة سنة تقريبا من سدل الس تار على

تللث ،الأحوال وتقارض الثناء وائتمار الحفية  )jبعض المناسبات على التا ب من
الخهئيب ،بأنه أورد حكاي ات لأتمح ،نيقتمررن على محيا الإهمال ونحوه
ولايطعنون ن ،الحطيب ،ولا ل راو بعينه ويعرصون انضهم بالأستكئار محن
روايات المناقب ،فان جاوز بعمهم ذللئا فعلى قدر وُراعاة إالج_ان_ ،الأحر،

فليت الكوثري اكتفى •مما يقرب من ذلك وْلوى الثوب» على غرة ،فان أب ت،
نف ه إلا بعثرة الئرر فليتحر الحق إما نديتا ،وإما علما بان ق الناس بقايا وق

الزوايا خبايا

وأما اغترار الكونري بانتشار مدمس ،الحفية وكثره أتياعه،

حتى جعل ذللئ ،سبا ئ) تقويته؛_ ،^-الموضوع كما تقدم ،بجاب عته بذكر

الأسبان الحقيقة لانتشار مجدهي ،الحنفية فيقول العاوم_ي موضحا ذلك :ز..
()١اككٍل( .) ٤٤٩/١

(آ)اككل(ا/اآ).
٣

ند علمنا كيف انتشر مدهكم ت
أولا• أربع الناس يه لما فيه من تقريب الخمول على الرئاسة بدون تعب ق
هلاو_ ،الأحاديث ،وسماعها وحفغلها والحث ،عن رواتها وعللها وغير ذلك ،إذ

رأوا أنه يكفي الرجل أن بحمل له طرنا يسير من ذلك نم يممرمحإ يرأيه ،فإذا
به ند صار رسا!.

ثانيات ول أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يخرصون على أن لأيولوا ناضيا
 )jبلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم ،فرهمج ،الناس فيه لتولوا القضاء نم
كان القضاة يسعون ل نشر الميم ،ق جمح البلدان.

ثالثا; كانت ،امحة على يدي أصحابكم واّتمررت ،خلافة المأمون وخلافة
المعتصم وخلافة الرائق ،وكاتتإ قوى الدولة كله ا نحتإ إثارتهم فسعوا ل

نشر مجدهبهم ل الاعتقاد ول الفقه ل جمح الأتهنار ،وعمل*وا إل مجن يخالفهم
ل ا لفقه فقمدوه بأنواع الأذى.
رابعات غلبت ،الأعاجم على الدولة فتعصيوا لمدهبكم لعلة الجنس ية وم ا فيه
مجن التوسع ل ارخما رّالخءر،إ•

خام ات تتايعت ،دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة.
مادم ات نام أصحابكم بد.عاية لانقلير لها واستحلوا ل سبيلها الكدمجه حتى
على المحي صلى الله عليه وسلم كما مراْ مح ،كب الثاف.،
مائعات تمموا ذاك> بالغالهلات> ،الق صرب,،فيها الكوئري التل الأقصى ل

رتأنييه،إأ فذهط الربد حفاءا وبقيت ،الحقاثق ،فيقاس على مثل هذا انتشار

مذاهج ،الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ،وكل بدعة ضلالة ،نسال الل ه أن يجنين ا
الهوى ،فالحق لايعرف بالكئرة،وإكن يعرف الحق أولا ثم تعرف رجاله.
;\)اككءل(ا»/أآ\-أ'تا).

زرايعاآ خلا ل اشتراط تفسير الجرح امحمل وإن لر يخالفه تعديل ،فهو

يرده بدعوى أنه جرح ء؛ر مفسر ،والمعيار ق ذلأث أته جرح لمن يهوى توسمه
وأما المعيار الحقيقي فهو ما يسه المعلمي بقوله :نالتحقيق أن الجرح امحمل
يئت به جرح من لر يعدل نصا ولا حكما ويوجب التوقف نيمن ئد عدل
حتى بمفر الحث عما يقتضي قبوله او رده

وهدا إجابة على محول مجن

يقول :هل يشترط نمير الجرح؟ ،نام ا إذا اجتمع جرح وتعديل مائهما

يعمل؟ أجاب العلمي عن ذلك بقوله فالتحقيق أن كلأ من التعديل والجرح
الذي لر يم ،سه محمل ونوع الخلل فيه ،والدي يبني أن يؤخ_د به منهم ا
هو مجاكان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله ق الأحر ،وهذا بجلف

ويتفاوُت ،باختلاف الوثاثع ،واكايلر ل زمجانتا لايكاد يبن له الفصل ل ذلك

إلا بالأستدلأل بصنيع الأئمة ُ  ٢نم أوصح أنه لأيستقيم القول ب أن الجرح إذا
كان مفسرا فالعمل عيه '.إلا حيث يكون الجرح مجسنا مفسرا مشتا مشروحا
بحيث ،لأيقلهر ينعه إلا بن ية ابىرح إل تعمد الكذب ويقلهر أن المعدل لو

ثنف_ ،عله لما عال نما كان هكذا فلا ربمٍا أن العمل فيه على الجرح وإن
كثر المعدلون وأما ما دون ذإلثا فعلى مجاتقدم ل ا.
وحرر العلمي جهي الخيالة ل ذالن:،
أمجا الأول• استقامة السيرْ ،فمن طهرمته عدالته وعدل تعديلا معتمدا

ومجضت ،مدة نم جرح ،ب يقبل فيه الجرح ،وأم ا مجا عدا ذللث ،فالدار على
الترجيح كما تقدم.

(\)اككٍل(ا/كب).
)0اككءل(اْ/ب) •

الجهة الثانية ت استنائ ارواية وهدا يشت عند امحدث سعه احاديث اراوي

واعتيارها وسن أنه ا كلها مستقيمة ندل على أن الراوي كان من أمل
الصدق والأمانة ،وهذا لأيتسر لأهل عصرن ا لكن إذا كان القادحون ق
الراوي ند نصوا على  ١٠أنكروه من حديثه بحيث  ^٠أن محا عدا ذللث ،من

حديثه مستقيم نقد سر لما أن نقلر ق تل لئ ،الأحاديث ،ماذا سن أن لها
محارج فرية تدغ التهمة عن الراوي فقد ست ،اّتقامحة روايته

(خام ا) كثر من الكونري ادعاء الانقطاع فيما اشتهى الانقطاع غيه مجن

الأسانيد الي لأترافق هواه ،والاتصال فيما يوافق هواه مما انقطع منها ،رد
عليه اييي ل ذللت ،فأطال الحث ل الاتصال والانقطاع فجعله  ،jخمة
مجباحث،ر'اعلى المم التال:
الحث ،الأول• قا رواية الرجل بمي،نة محت لة ناماع عمن عاصره ولر
يثست ،لقاؤه له.

المحثا الق اني :ق ضمهل المع اصرة المعتد به ا على نول مجس—لم
—رحمه الله— ٠

المحث ،اكالث !،متى يكفي احتمال المعاصره ؤ ،ظهور السماع؟

المحح ،الر١عت اشتراط العالم باللتاء أو يالمعاصره إنم ا هو بالقلر إل محن
تصريت ،الرواية عنه ،فأما مجن ذكر عرضا فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتمال.
المحث ،الخامس :ل العنعنة ،وبيان أن كلمة "عن" إيستإ من لمثل الراوي
اذي ذكر اسمه نبلها ،بل هي مجن لمغل من دونه .ؤ

إن التاطر ل مجغالطالتخ الكوثري وغنليطه يظن اُه جاهل ؤ ،كيفية الحث،

عن أحوال الرواة ،وذلك لأول وهلة نم يتضح مكره وتظهر حقيقته بأنه
يتجاهل الحماس ويلبس الحق؛  ،٣^ ١١ويكتم الحق وهو يعلم ،ولمي طهر
للمعلمي تجاهل الكوري  ،jكيفية الحث عن أحوال الرواة ولكن من أجل
إئامة الخحة وإيضاح امححة تام باليان ،فاوصح الطريق إل الحث ق أحوال
الرواة وأبان عن معالمه وضوابمله لمن أراد أن يسلكه.

(الحث اكاني) حنمه ي أئمة المة ونقلته ا وءنحازفات_ه

وْغالولاته ي ذلك وهي ألواع ْدها:
أ)ردديل الرواة).

تال العلمي ت  ...يتكلم ؤ) الأسانيد الي ب ونها الخطيّا طامحا ق
رجالها واحدا واحدا ،فيمر به الرجل الثقة الذي لايجد نيه طعا مقبولا نيفتش

(الأستاذ) عن رجل يوافق ذلك الثقة ق الاسم وامح م الأب ويكون مقدوحا
فيه ،فاذا طفر به زعم أنه هر الذي ل المني" [ونع له هدا ؤ"،تانيبه" ل اتحى
عشر موضعا أو أكثر كلها تروج رأيه و لر يقع له فيما ين الف رأيه موضع
واحد]ل ؛ محن أمثلة ذلك (صاغ بن أحمل .ومحمد بن أيوب)أآا نال الخهلبمب
محا (التاريخ)(ءآ  ١م،ل  ) ٣٩؛خونا محمد بن عيسى بن عبئ العزيز ال براز
بهمذان حدثنا صاخ بن أخمد التمي؛ْي الحاففل -حدئتا القاسم بن أبي ص اخ
حدننا محمد بن أيوب أحبرنا إبراهيم بن يثار نال سمعت محميان بن عينة

من(التانيج )،فقال ل محنيه صالح بن

تكلم الكوري لُ ،ذْ الرواية ص
( )١حلليعة التنكيل ص\ ١ ١

( )٢ماض المعكوين ز ] من الخاشية على الهللعة  ٨٧٥ا
('ا)ًلالمةالثل(آا).

٧

أخمد التميمي ،وص ابن أبي مقاتل اكراطي هروي الأصل ،ذك الخطيب عن
ابن حبان أته كان يسرق الحديث ،..والقاس م بن أبي ص— اخ الحذاء ذهت
'يبه بعد الفتة ،هان يقرأ من كتب الماس وكف بمره كم ا ناله العراقي،
ونقاله ابن حجر ق رلسان الزان).

ومحمد بن أيري— ،بن هشام الرازي كذبه أبو حاب•' ولا أدري كيف ،ي وق
الخهليج ،مثل ذللث ،الحر.كثل الند المدمر ،ولعل الله سبحانه ملمس بميرته

لفهنحه خيم ا يدعى أنه امحفومحل عند المقلة بخدلأنه االكشسسوزا ل كل
خْلوة"!إإ

فرد عليه المعلمي مسنا من هو مطموس \مو 1المفضوح في ا يدعيه

الخاJرل فقال ت زأمجا صّالح بن أخمد ،وص موصرفإ ق التل -نف ه بأنه ت
ا~مميمي•
 —٢رحاففل.

 "٣ويفلهر أنه همذاني لأن شيخه والراوي عنه همن.انيان.
 ~٤ويروي عن القاسم بن ،أبي صاغ•
-٥ويروي صه محمد بن عيسى بن همدالعزيز•

 —٦وينبغي.ضضى العادة أن يكون تول يعد القاصم.ددْ.
 —٧وينبغي.ضضي العادة أن لايكون ب؛ن وفاته ووفاة الراوي عنه ُل-ة
حلويلة مما يندر مثله١

وهال ٠الأوجه كلها منتقيه ل حق القيراهلي فلم يومحبمف بانه تميمي ،ولا
بأنه حافقل وإن نيل كان يدم بالخفغل ،فإن هذا لأيستلرم أن يهللق عليه لق—،

(الحافظ) ،ولر يدم أنه همل-اني ،بل ذروا أنه مروي الأصل سكن بغداد
ولر تدم له رواية عن القاسم ولا خمد بن عبدالعزيز رواية عنه ،وااقل١هر أنه
جي،ء به إل بغا.اد محلفلأ ،أو ولد بها ،فان ل ترجمته من (ت اريخ بغداد) ذكر

بماكة من شيوخه وكلهم عراتيون من أهل بغداد والمرة ونواحيه ا ،أو ممن
ورد على بغداد ،وسماعه منه قديم ،نمن شيوخه اليغداديبن يعقوب الدورني
التوق ستة  ٢٥٢ه ،ويوسف بن مجوسي

التول  ،-—٠٢٠٣ومن

المرين محمد بن بحي بمن أبي حزم القطعي اكوق سنة  ٠٢ ٥٣وصرح
الخطيب ل ترجمة فضلك الرازي بأن ابن أبي مقاتل بغدادي فلا شأن له من

جهة السماع بهيان ولا بهراه .وكانت وفاته سة  '— ٥٣ ١ ٦أي؛بل وفاة
القاصم باكن وعشرين منة ،ونيل وفاة محمد بن عي ي بن عبدالعزبز .ممشة

وأربع عثرة سة رمن  ^٠١على (التأنيب) وءارْ مجن مؤلمات الأستاذ علم
أنه لر يون مجن جهل بطريق الكشف عن تراجم الرجال الوانمتن ل الأسانيد
ومجعرفة كيف يعلم انهلباق الترجمة على المذكور ل الم ني مجن عدم انهلياتها

ولا مجن بمئل بالوقت ولا سامحة للممتيس فلا بد أن يكون ند عرف أكثر هذه

الوجوه إن لر نقل جميعها ،؛;  ، iiiJiعلم لامحال ة أن ص— ١٤بن احمد الواقع ق
الند ليس بالقيراطي فيحمله ذللئا على مجواصالة البح_ث ،،فيجد ل (تاريخ
بغداد) نف ه ل الصفحة اليصرى الي تلي الصفحة الي فيها ترحمة الميراطي،

وند نقل الكرنري عنها ،سيجد ثمة رجلا آخر '  ٤١٠٠بن احمل بن محمد أبو
الفضل افيمي الهمذاني قدم بغداد وحاث بها عن  .. .والقاسم بن بمدار

(وهر القاسم ابن أبي صاغ كما ق ترجمته ل (لسان ا،ليزان) وقد نقل الأستاذ
ممها) ...وكان حافقل-ا فهما ثقة نيتا ..ولذا الخافقل ترحمة ق( ،تذكرة

الخفاط) ج ٣ص  ١٨١وفيها

أسماء شيوخه القاصم بن أبي ص_الح وفيها

تناء أهل العلم عليه ،وفيها أن وفاته صنة  ،— ٠٣٨٤وذكره ابن ال معاني ل
(الأنساب) الورقة  ٢^ ٥٩٢وذكر ق ،الرواة عنه أب ا الفضل محمد بن عيسى
(ا)فيالطوع(لأأصْأث-ا"مآا).

الزان ،وإذا كانت وفاة هذا الخانظ سنة (  )—٠١٢٨٤نهي عتأخره عن وناة
اكامم بت وأربعين ،منة ومتقدمة على وفاة محي ين عيسى يصتا وأربع—\ن
منة ،ومثل محيا يكثر ل العادة ل الغرق ُدا وفاة الرجل ووفاة ش يخه ووفاة

الراوي عته ،فاتضح يقين ا ان هذا الحافظ القمم الثقة اكت ،هر الواقع ق
الند.

وقد عرق الكوري هدا حق معرفته ،والدليل على ذللئ،ت
أولأت محا عرفناه محن معرفته وتيقظه.

تانيات أن ترجمة التميمي قرية مجن ترخمة القيراؤلي الي ْلاإعها الكوثري.
ثالثات أن من عادة الكوري ،كم ا يعل م مجن راكاس_،آ ،انه عندما ريي
القدح ؤ ،الرواي ينتع التراجم الي فها ذالن ،الأم واسم الأب نما تمل

إليه يده مجن الكن ب ،ولايكاد يقنع يرحمة فيها ندح ،لهلمعه أن يجد أخرى فيها
ندح أشفى لغيقله.
رائعات عبارة الكوثري واكاسم بن أبي ص اخ الحذاء ذهبت ،كتبه يعد
اافتتة،وكان يقرأ ُن كتب ،الاس وكف ،بمره ،ناله العرام ،ونقله ابن ححر
ؤ(،لسان الميزان)".

والذي ل (لسان الميزان) جأص*أ"إ:

(ز)  -تام بن أبي صاخ بتدار

الحذاء • • • روى عنه إراهيم بن محمد بن يعقوب وصانغ بن أخمد الحافظ • •
قال صاغ كان صدونا متقنا لحديثه وكتبه صحاح بخطه ،فلما وتعت ،الفتنة
ذهبحظ عنه كتبه فكان يقرا من كتب ،الاس وكف ،بمره ،سماع التقدمين عنه
٢

II

اصح ٠

وحرف (ز) أول ،الترجمة إشارة إل أنها مجن زيادة ابن حجر .كما نبه عليه

ق حهلبة(اللسان) ،وذكر هناك أن لشيخه العرم ذيلا على الميزان ،وانه إذا
زاد ترجمة ( )jاللصان) فا كان مجن ذيل شيخه العوام) جعل محا أول الرحمة

حرف (ذ) وما كان من غئرء جعل حرف (ز) نعلم من هدا أن تربية التام
س ز بالة ابن حجر تف ه لا من ذيل الراني •

وهب أن الكونري وهم ل هدا ،فالتمرد هن ا أن الذي ل التربية مجن
الكلام ل القاسم هو من كلام الرواي عنه صالح بن أخمد الحافظ فلماذا دلس
الكونري الغل وحرنه رتبه إل العراني؟
الجواب واضح ،وهو أن الكونري حثي إن ب الكلام إل ص_الح بن

أحمد الحافثل أن يتنبه القارئ نيتهم أن صالح بن أحمل الحافثل هذا هو الوانع
سند الخطب وليس هو ^^١

(الأول) أن القيراؤلي معلمون فيه فلم يكن الحقاند لعتدوا بكلامه ل
القاسم ،و كدلان< الكوري لر يكن لعند بكلام الق؛راءلي.
(اك١تي) أن كلام صاخ ق الترخمة يدل أنه ناخر بعد الخام ،والفراطي
ترن ،نل الخاسم ياتتتع ،وعشرين سنة ،ويهدا صن أيضا أن الكلام ق الخام
لا يضره بالمية إل رواية الجعليب ،لأنها مجن رواية ص_الح بن أحمد الحافظ
نف ه عنه وهو التكلم فيه ،فلم يكن ليروي عنه إلا مجا سمعه مجته مجن أصوله تبل

ذهابها ،فاعرض الكوري لدين اكرضن عن صاغ بن احمد الحافغل ،ونم،
كلامه إل العراقي وحذف مجن العبارة محا فيه ثن اء على الخام وهده عادة
له...

والقمري هنا إنبات أن الكوري ند عرف يقينا أن صاغ بن أحمد الواقع
 ،jالسند ليس هو بالق؛راءلي بل هو ذاك الحافغل الفهم الثقة الثبت ،ولكن كان

الكوري مجضعلرا إل الهلعن في J Jij 1؛،
ووتعت ،بيده ترحمة اكراء1ي الطعون
الغربة فغل ،-على خلنه أنه إذا زعم أن
عليه أحد ،فامجا الله تبارك وتعال فله

الرواية ولر بجل .ق ذاك الحافقل مغمزا،
فيه وعرف أن هذا الخن أصبح ق غاية
الواقع ق المطو هر اشراطي لايرد ذلك
مجعه حسابه آخر والاله الستعان.

وأما محي بن أيوب غالكوئري يعل م أن المشهور بهذا الاسم ل تلك
الطبقة ،والمراد عد الإطلاق  jالرواية هو الأظ الجلل الثقة الثبت محمد بن

أيوب ابن بحم بن اكريس ترجمه ق (تذكرة الحفاظ) ج؟ صْ• ١ ٩
وتد احتج الكوثري ص؛  ١ ١ق معارضة ما رواه ابن أبي حام عن أبيه
عن ابن أبى سريج •تما رواه الخطيب عن الرتاني عن أبي انماص بن حمدان عن
محمد بن أيوب عن ابن أبي سريح ،وذلك ياء من الكوثري على أن شيخ ابن
خمدان هو محمد بن أيوب بن بحيي بن الضريس لشهرته ،هذا مع أنه لايعرف
لابن ،الخرص رواية م ،ابن ،أي سريج تاما روايته عن إبراهيم ابن بشار فص
عليها المزي ل ترحمة إبراهيم م( ،تهدييه) تالت 'اروى عنه•• ومحمد بن ،أيوب
بن ،بحمحا ن اكريمى قاما محمد بن ،أيوب بن هشام فمئل ،مرغوب هم،

الرواية عنه ،لأتعرف له رواية عن إبراهيم بن بشار ،ولا للقاسم بن أبي صاغ
رواية عنه .فقد بدل الكوتري عمدا ؤ ،ذاك ال تي ح_اءقلان طيفن برطلن

مطعون غيهما ،وصنع مجاصنع ل ثان القاسم بن أبي صاخ ،وتد بان أنه تفة

وأن هده الرواية من صحيح روايته.
وُز ،العجائب أن الكرتري ارتكب هذه الأباطل وهو يعلم أن ذللنؤ لايغي
عنه شينا ،ولو لر سن الحقيقة لأن ذللت ،الأثر ثابمت ،عن إبراهيم بن بشار من
 ١هم( ،تاريخ ابن
غئر هدء الْلريف ،،غمد ذكره ابن ،همدالم ق( ،الانتقاء)
أبي خينمة) تال؛ حدئتا إبراهيم بن يثار ...و(الأنتقاء) محت ،نقلر الكوثري
كل ونت كما يدل عليه كثرة نقله عته ق راكأنيب) وأء،م ،من هلءا كله

وأغرب  ،١^٠الكوري بعد تللئ ،الأغ١ءيلت "ولا أدري كيف ،يسوق الحهليب..،
ولعل الله سحانه طمس بصيرته ليفضحه يخدلأنه الكشوف ،ل كل حطوة

وهذا الرجءا واثع ولكن• ،ممن ؟]١
وكذلك  ١٠ط ،ق ،العلليعة  jترحمة كل من( :أحمل -بن الخليل ص)٢ ،

و (محي بن جتويه صْ  )٢و(أم عاصم الميل صار'آ) و (أخمد بمن إبراهيم
 )٢ ٩٧٠و (أم الوزير  )٢ ٩٧٠و (مح٠د م ،أحمد م ّ ،هل  ) ٣١٧٠و (؛^٠

بن عمر ص  )٣ ١و (محي بن سعيد ص  ) ٣١و (أم شيخ الأصبهاني ) ٣٣٧٠
ر ( أم الحسن بن الرنان •) ٣٥٧٠

 )٢راغممام الخهلآ أو التصحيف الواقع ق بمض الكب إذا وافق
غرضه).
فمن أمثلة ذلك عاجاء ل ؤلفية التنكيل ل ترخمة (محي بن معيد)
الخهليب ج ١ ٣صْ  ٣٧ت

نال

 ...محول بن غيلان حدتنا محي ين معيد عن

أمحه•••"

نذكر الكوتري هذه الرواية

 ٤نم نال ت محمد بن صعيد هو ابن سلم

 ،٠٠^ ١٥^١وقد تال ابن حجر عته ل (تعجيل ادفعة،ت مجنكر الحديث مضهلرب ه،
وتد تركه أبو حام ووهداْ أم زرعة نقال لمس بشيء • أ م وإل الله نشكو
من هؤلاء الرواة الدين لايخاتون الله ومكدا يكون امحفوط ممد الحهليب .

بل إل الله نشكو من كل أفاك أثيم ،قال العلمي [ ••• الذي ل (تعجيل
الفعة) ص؛  ٣٢حم ل بن معيد الب اهلي المري الأترم ،عن ملام بن
سليمان القاريء ،رصه أبر بكر محا بن عيد الله جار عبد الله بن أحمد

وشيخه ،ويعقوب بن سفيان ومحمل بن غالب ممتام وحماعة ُنهم أم حاتم نم
تركه وقال; هر •نكر الحديث مضطرب الحدي ث ،ووهاه أبر زرعة تة-الت

لبى هر بشيء فهده الرحمة غيها نحليتل لا أدري أعن ّقعل نشا أم عن
غلط ،.وهدا الذي تكلموا غيه ليس هر محمد بمن معيد بن سلم ،ولا هر

!٣

باهلي ،بل م محمد بن سعيد بن زياد أو سعد القرشي ااكزإ-رى المري

الأنرم ،ذكره البخاري ( jالتاريخ) (ذا ءا صا"اّ) (محمدبن س—عيد
القرشي المري•• ) وذكره ابن أبي حام  jكتابه (ج"؟ ذآ ص؛ ) ٢٦
محمد بن سمد بن زياد القرشي أم سعيد المصري (المري)" الأثرم سكن
بغداد ،سمع منه أيي وب بحدث عنه ،سمعته يقودا م محتكر الحديث مضطرب
الحدين ،،محالت ،أبا زرعة عنه نمال ضعيف الحديث وليس بشيء وله ترجمة
ل( ،تاريخ بغداد) جء صْ •  ٣وق( ،الم يزان) و (اللم— ان) ،ولا أشلث ،أن
الكوثري عرنخ ذل لئ ،وءرم ،أن م ا ل (التعجيل ،نحالبمط ،ولكن إذا كان

الكوثري يصطع الغالهلا(ت ،اصطاعا كما مر فكيف لأيكم محا جاء عفوا؟

والدي يفلهر أن هناك محل ن معيد الماهني يروي عن محلأم بن محليمان
التاريء ،وعنه محي بن عبد الله جار عبد الله بن أحمد ،ناختالطت ،ق
(التعح؛ل )،ترحمة هذا بترجمة محمد بن ّهيل بن زياد القرشي الكزبري البصري
الأثرمن فأما الواقع ؤ ،الند تهو كما تال الكوتري محمد ن محعيد بن ملم
 ،،^١٠^١ول) يْلعن فيه أحد ،وتامل نول الكوتري وإل الله نشكو.]! ..

وكن-الث ،مجا جاء ن ،الطليعة ق ،كل من• (أم عواتة الوضاح بن عبد ال1ه
اليشكري صزا  ٤وأُب بن إمححاق بن سافري صزإ  )٤و (عيد اش بن عمر
الرماح ماْإ) و (أحمد بن ،المعدل صْا) •

ونال أيضات ا [لكن الكوتري عتدمجا نحالف الألفاظ هراه ،كثيرا مجا يدعي
أنها مصحفة مرص) أن (الدين) محرف عن (أرى) وان (يكدب) محرف عن

(كنما) •••• ،وغتر ذل لئ ••• ،وق (تاريخ بغداد) ج■؟  ١ص  ... "٣ ٩ ٠أبو
صاخ الفراءقال سمعت ،يومف ،بن امحباط يقول ت رد أبوحنيفة على رمول
(ا)اللل،ة(صآ-أ).

اش صلى اش عليه وسالم أربعمائة حلءيث أو أكثر•• ومال أبو حنيفة• ي

أدركي اليؤب صلى اش عليه وسلم لأخذ ئكتئر من تول ،وهل ال-ين إلا ارأي
الحسن" فقال الكوتري صح\ :،فلا شك أن  -الدين — مصحف من أرى
وذهب يوجه احتمال العادة كل ذلك ،...بجتما ترى الكوري بمنع محا تندم
ل ا لأمثلة مغض القلر عن التصحيف الواضح والحطا المكشوف إذا به محاول
دعوى التمحيف الي لايئك ل بطلانها ،ولا عجب ل ذلك إذ مغزى
الكوري إنما هو الانتصار ^ ١٥؛!.

( )٣يعمي إل كلام لاعلاقة له بالخرح فيجعله جرحإ).
فمن أمثلة ذلك مجا جاء  )jطليعة اككيل ل نرجة (جرير بن ع؛دالحمثد

وأبي عوانة الوضاح بن همد الله اليشكري) نال اليلص• ننال الدهي ل
خْلة(الزان)ت (وتيه؛ يعي (اليزان)  -محن تكلم تيه مع ثنته وجلالته ب أدنى
لن وأتل تجريح ،فلولا أن ابن ءل-ي أو غيرْ من مولني كتب الجرح ذكروا
ذلك الشخص لما ذكرته لثقته).

وهكذا قد يذكر ل الترجمة عب ارة لأنيح فيها ولا مجدح،وإنما ذكرها
لاتصالها يمرها ،فمن ذلك أنه ذكر جرر بن عبل.الحميد فقال ل أثناء الترجمة:
قال ابن عمار :كان حجة وكان ت ،كتبه صحاحا ،ق ال • ليمان بن حرب:

كان جرر وأبو عوانة تشابهان محا كان بملح إلا أن يكونا راهمئن ،وتال ابن
المديي :كان جرر بن همدالحميا صاحب إيلّوتال أبر حاتمت جرر يخج ب ه،
وتال طي ان بن حرب :كان جرر وأبو عوانة بملحان أن يكونا رامي غنم
كانا بمثابهان ؤ ،رأي العغ؛ ،كتبت ،همه أنا وابن مهدي رشاذان.ممكة •

الطلمأ(_.)WT

لر يتعرض صاحب راكهذيبآ مع محاولته استيعاب كل مايقال من جرح

أو تعديل لقضية التشابه ولا الملاحية لرعي الخم لأن ه لر ير فيها م ا يتعلق
بالجرح والتعديل.

وأما الذمي فدكر ذلك لاتصاله بغيرْ ،ولأن ذكر الملاحية لرعي الخم
إنما فائدته تحقيق التشابه به ق رأي الخن ،وبي ان أنهم ا كانا يشابهان ،ر.ء—ا
تكون له فانية مجا.

والقمري أن مراد طلي ان من بيان صلاحية الوجلنن رعي الخم هو تحقيق
تشابههما قا رأى الخن كما سينه السياق ،ووجه ذاكت أن من عادة الخم أنها
تنقاد لراعيها الذي فد عرفته وألهته وأنت يه وعرفت صوته ،فإذا ت أخر ذاك

الراعي  ijبعض الأيام وخرج بالخم آخر لر تعهده الخم لقي محها شدة لاتقاد
له ولا تجتمع على صوته ولا تنزحر بزجره ،لكن كل ه لو كان الثاني شديد
الشبه بالأول لانقادت له الخم ،تتوهم أنه صاحبه—ا الأول ،فأراد 'م ليمان أن
تشابه جرير وأش عوانة شديد ،بحيثا لو رعى أحدهما غنما مجدة حتى ألفته

وأنستا به نم ناخر عنها وحرج الأخر لانقادت له الخم ،تتوهم أنه الأول.
وتد روى سليمان بن حرب عن الرجالن ،فق-الا أبو حام ت (كان » اليمان

بن حرب تل من يرضى مجن المشايخ ،فإذا رأيه ند روى عن شيح فاعلم أنه

أُا الكوثري فإنه احتاج إل الهلعن  jهدين الخاففلغ ،الخل-لن حرير وأبي
عوانة ،فكان مما تمحله للْلعن فيهما تلك الكلمة ،ونهلعها وفصلها بحيث يخفى

أصل الراد منها ،تقال ق ،صزا  )j ١ ٠جريرت (مضطرب الحديث لابملح إلا
أنا يكويا راعي غنم عند ملي ان بن حرب) وقال ' ،3 ٩٢٠ ،/أش عوانة( :كان
يراه سليمان بن حرما لايصلح إلا أن يكون راعي غم) وأعاد نحو ذلك
ص . ١١٨

هب أنه لايعرف عادة الغنم فقد كان تغي أن ينبهه السياق ولعله ند نب ه
ولكن نمد المغالطة ،ولذلك نطع العبارة ونملها  .وا فه المستعان].
وكيلك ما جاء ق الطاليعة ل ترخمة كل من ت (محمد بن عبدالوه اب أبر

أحمد الغراءصخّآ) و (عبداف بن محمد بن عثمان بن السناء

و

(ّالم بن عصام ص •  ) ٤و (اله؛بمم بن خلض الدوري ص  )٤ ١و (محمد ابن

عبد الله بن عمار ص  •) ٤١وكيلك ما جاء ( ،التتكتل ق ترحمة كل من:
(الحميد ي م ) ٢٩ ١،و (الخسن ،بن أش بكر بن ،شاذان ص؟  ) ٢٢د (رجاء بن،
المدى ص٣٥٢

).

( )٤بجرف لصوص أئمة الخرح واكديل.،
نال العلمي ،ؤ ،طليعة التنكيل • (نجي عن أحدهم — أي الأئمة — الكالم_ة

فيها غضُ ،ز ،الراوي.مما لايضره أو.مما فيه ^j؛^ ،خغيم) لايعد جرحا فيحتاج
الكوتري إل ،الْلعز ،فيمن ،نيلت فيه فيحكيها بلفغل آخر يفيد الجرح) مجن أمثلة
ما جاء ق ،طليعة التنكيل،؛"؛ ق ،ترحمة (موملر بن ،أهاب) ن ال الكوئري ص،ه ٦
 ،j،التائي—( ،صعقه ام ،مجع؛زا على ماحكاه الخطيب )،فقال ،العلمي [إنما حآكى
الخطيب ج"؟  ١م ١ ٨١ ،م ،إبراهيم •< ،عبد الله _ ،الجنيد تال " ّثز ،بحي بن،

معغ ،وأنا أسمع عن ،مرمل بن أهائج ،فكأنه ضعفه" نتدبر ،وندن ال أبو حام:
(صدوق) وقال النسائي( :لأيام ،به) وقال مجرة(ثقة) ،وقال مسالمة بن قاسم:
(ثقة صدوق)].

وكدإلئ ،ما جاء ق الطليعق محا ترحمة كل ،مجن :،إبراهيم بن ،سعيد الجوهري

(ا)صخئ•

IU

_ ) ٤ Aو (أحمد بن ملمان النجاد ص ) ٤ ٩و (أحمد بمن كامل ص؟  ) ٤و

(عد الله بن علي ابن المديي مااً  )٤و (محي بن أحمد الحكبمب ص• ْ)•

( )٥قطع نصوص أتمة ايرح والخديل).
 ..يختزل،نها — يعي نموص الأئمة —

تال العلمي ؤ ،طلعة

اكهلعة الق توافق غرضه ،رثي يكون مما يدكه مجن النص مجا يان أن معنى م ا
يقتعلعه غير المتب ادر مجنِه ممد انفراده  .مجن أمجثلمة ذلك مجا جاء  )jطليعة

التنكٍلأ ل ترخمة (محمد بن مد الله بن ع ار الموصلي آ تال الكوثري
صّا'ااس ناسه'• نال ابن عدى رأيت أبا بملي سيء القول فيه وينول•
شهد على خال بالزور• وله عن أمل الموصل أراد وغراب أ  —٠٠وأبو بملي
مجن أعرف الناص به وكلامه فيه فاض على كلام الأخرين فقال العلمي ت

[آخر ما حكاه ابن عدي عن أبي يعلى قوله بالزور وعم ،ذلك كما ل
(التهذيب)" :قال ابن عدي :ابن عمار نقة حسن الحدث عن أهل الوصل

معافى ابن عمران وغيره ،وعنده عنهم أفراد وغرانا ،رند شهل -أحمد بن
حنبل أنه رآه عند يخيى ااقْلان ،ول؛ أر أحدا من مشايخنا يذكره يغير الجميل،
وهر عندهم ثقة ٠

نحيف الكونري توثيق ابن عدي وُمع مشايخه لابن عمار ،حلف الدلل
على أن الراد ب الأزاد والغرانمط ،الأفراد والغرانم ،انمحيحة الي فدح
صاحبها لدلالتها على إكثاره وعنايت ه ومهارته ل الفن ،...وحذف الدليل

على أن أبا يعلى كان عنده نفره عن ابن عم ار توجب ،أن لايعتد بكلامجه

ر  ) ١الطلعة ص . ٠ ١

( )٢الطلعة «_. To

٨

المذكور فيه, ٠٠٠ ،

والكوُري يتشبث يهده القاعدة ويتوسع فيها جدا مترد "كمترا س الروايات
انحققة والجرح المفسر انحقر بدعوى انحراف الراوي أو الحارح عن امحروح،

وإن كان اراوي أو الجارح جماكة من الأئمة ولر يشت ما يع ارض نولهم بل
مع ثيوت ٌا براُذ ،ثولهم عمن كان محو افقا للمجروح محاتلا إليه,. . ،

نم يتنانص الكوثرى مهنا نزعم أن  Jb؛ ،الكلمة امحملة الصائرة محن أبى
يعلى مع محا نفرته عن ابن عمار يرد بها توثخا الجمهور لابن عمار•]

وكدللئ ،محا جاء ل الهلليعة ل ترخمة كل مجن ت (القام م بن أبي ص—اخ

صزأ  )٢و (•؛'رير ين عدالحميد وأبو عوانة

و (عدا لك بمن علمي بن

المدمح ،ص؟  )٤و (محمد بن أحمد الحكيمى ص *  )٠و (محمد بن بحى بن أبى
عم' ) ٥١ ،/و (بحوب بنمسمامالْ)د(يمدبنعامًر)لإْ)و

(سليمان بن حسان الحلمحا ص'اْ) و (محمد بن الماس أبو عمر بن حيويه

صْ'ا صمن ترخمة أبى الحسن الرنان) و (محمد بن فضيل بمن غزوان
بْ)•

 )٦ربممد إق جرح لر ض 0فيحكيه بممحغة ا-يزم محجا به).
مجن أمحثلة ذلك محا جاء ل طليعة اككيل؛  ،ل ترجمة(الأصمعي عدالملمك
ابن ةريٍا) نال الكونري كذبه أبو زيد الأنصاري ,

فقال العلمي[ :حاكي) ذللئ ،عن أبي زيل هو أحمد بن هميد بن ناصح وهو
مهلعون فيه ول (الميزان) ل ترجمة الأصمعي أخمد بن عبيد ليس بعمده ونقل
الكونري نف ه هدا صرأ - ٤من احت اج إل رد رواية لأحمد ابن هميد نال

(١)١لطلعأص.ْ٦

الكوري• فلم يكن بعمدة كما ذكره الذهي ل ترجة عبد الملك الأصمعي
من (الميزان) يجزم الأستاذ محا بائه ليس يعمده ،نم يعتده فيقول الأصمعي،
كذبه أبو زيد الأنصاري هكذا تكون الأمانة عند الكوتري؟] •
وكذلك ما جاء ل الطلعة ل ترجمة كل من؛ (الحن بن الريع ص؛ )٠

و ( ثعلبة بن سهيل القاصي ص؛  )٥و (عبد الله بن جعفر بن درستويه
ص°ه) و(جريربن همل-الخميل• وسليم الئاريءصماْ)•

( )٧يعمي إق ثناء بملم أنه لابجت لجزم به ،حيث يكون له
غرضفيتهوةاتراوي).
مثال ذلك مجا جاء ل اككيل ٢ ١ل ترحمة (أحمد بن محمد بن الصك بن

المغلي الخماني) ،أخرج الخف ،من هلريقه ل محاق أبي حتيفة مده
حكايات وق جٌا  ١ص؟  ٤ ١ذكر له حكا_< ،عن بحيى بن مجعان ،ل الثن اء
على أبي خيفة ،تال الحهليب ،عقبها:
أحمد بن ااملتإ هو أحمد بن عهلية وكان غير ثقة .

تال العلمي[ :تال الأستاذ صهآا"سيىان نحدت عن أحمد بن انمك
هذا ق هامس صّاه'ا من (تاريخ الخهليج .... )،أنول عبارته محاك وعنه
يقول ابن أبي خثيمة لابنه عبد الله(اكنسا عن هذا الشيح يابي فانه كان
يكو_ ،مجعا ل امحالس مجند بض ص تة ،ولعل ذنبه كونه أك ل مناف
النعمان ••• ومن الغرب أنه إذا ضن ؤناعن ل رجل نحد أسرابا مجن ورائه
يرددون صدى الهتاعن أيا كانت قيمة محنمه ٠

أقول أن اذكاية عن أبي خثيمة فاعادها الأستاذ ؤ( ،التانيب) <_ ١ U1نم
اككٍلا

أئعها بقول'ت وهذا مما يغيظ الخطيب جدا وبجمك عر ركوب كل مركب
للتخلص ت بدون جدوى

.. .

غكثلر ل محتد هد 0الحكاية أصحيح هو؟ حتى ي رغ للأستاذ أن يجزم
بقول ،يقول ابن أيي خثيمة وماذا تال الحطيب ق هذه الحكاية؟ أركب كل
مركب للتخلص منها بدون جدوى؟ تال الخطيب ج ٤ص؟ •  ٢أخبرنا علي
بن امحص التنوخي حدثي أبي حدثنا أبر بكر محمد بن حمدان بن المساح
التي ابوري بالمرة حدثتا أبو علي الخمن بن محمد الرازي قال قال ل عبد
الل ،ين أبي خثيمة قال ل أبي أخمد بن أبي خثيمة؛ اكتب عن هذا الشيخ
يابي• نانه يكتب معنا ق امحالس منذ سمن منة ~ يعي أبا الماس أحمد بن

الصك بن المغلس الخماني — قال الحهليب؛ قلت لا أبعد أن تكون هده
الحكاية موضوعة ،وق إسادها غير واحد من امحهولين ،وحال أحمد بن

الصك أطهر مجن أن يقع فيها الريٍة'ا.
فلندع الجملة الأول رالثاكة ،ولتنظر ل الوسطى ،هل حميع رحال المد
معروفون ثقات حتى يرغ للأستاذ أن يعول بدون جدوى ،وأن بجزم بن ية
ذاك القول إل ابن أبي خثيمة؟ أما علير بن امحمن وأبوه فمعروفان ،فمن أبو
بكر محمد بن حمدان بن المباح السابوري؟ ومجن شيوخ'،؟ وهل يعرف لابن

أبي حثيمة ابن اسمه عد اش؟.
أما الأول ففي (لسان الزان) جْ ص؟  ١ ٤محمل بن حمدان بن المب اح
السايوري عن الجن بن محمد الرازي وعته علمي بن الجن (صوابه:
اخص) التنوخي قال الحطب بحهول ولر يتعقبه بشيء...

الحسن بن محمد بن نصر بن
وأما اكاني نفي (لسان الميزان) ج؟
عن ان بن الوليد بن مجدرك الرازي أبو محمد (كدا) التعليب ،قال الخاكم :قدم
ني ابور سنة  ٣٣٧وكان يجلُث ،عن الكديمي وأقرانه بعحاو_إ فمنها ...

مذكر حكاية نال ابن حجر" :تلت هذا لابجت له الكدبمي وإن كان ضعيفا،
وروى الخطب ل (تاريخه) عن علي بن الحسن (كدا) بن علي اكرخي عن

أبجه عن أبي بكر بن أخمد (كذا) المابورى عن الحسن بن محمد ارازي عن
محمر ركدا) بن أخمد بن أبي خثيمة حكاية باطلة ،ونال; ق إسنادها فر
واحد من امحهولن رعي بدلك الحسن بن محي والرواى عنه ... ،

وأما الثالث نلم أر أحدا ذكر أن لأحمد بن أبي حشمة ابن—ا اسمه عبد الله

وما صبى عن ابن حجر من جعله بدل عبد اش محمد فهل ونع ل نسخته
مجن تاريخ الخطب محمد ؟ أم ونع فيها أبو عبد اش وهي كنية محمد ،أم
ونع مها كما ل المخ المطبوع عتها عبدا س ولكه طن أن المواب أبو
عبد الله وأن كلمة أبو ثلّتا من الناسخ ،الأشبه هل.ا الثالث ولو م هدا
لجا اكالث ،محن الجهالة والضعف فان أبا عبد المه محمد بن أحمد بن أبي خثيمة
معروف تقة ،لكن وجدت حكاية قا (تهذيب ت اريخ ابن ع ام) ج؟
صبْ وفيها عبا الله فضعف مامحلمه ابن حجر.

هدا حال الإسناد فكيف ترى حال الأستاذ؟] إل أن ةال[ :،١١أقول مجان

ابن الصك ّ نة  ١٢ ٠ ٨ول) يخروا محولي ٠لكن مال ابن عدي رأيته سنة
 — ٠٢ ٩٧فقدرت أن له ممن ّنة أو أكثر فلنجعل الزيادة امحتملة سبعا
فيكون مجواا سه ّئة  ٢ ٠؟ه لكن ه يروي عمن م ات سنة  ٢ ٨؟ه ك

دد

ويحص الحماني ،وسنة - ٠٢ ٢ ٧كشر بن الحارث رمد بن منصور وأحمد بن
يونس ،وسئة  ٢ ٦أه كاسماعيل بن أبي أوص ومجدبن مقاتل ،وستة
 - ٠٢ ٢ ٤كأبي عبيد ،ومحنة  ٢٢أه كمسلم بمن إبراهيم ،وسنة  ٢ ١آم
كالقعني وعاصم بن علي ومحنة <  ٢ ٢كثان ،ومحنة  ٢١٩كابي تمم وأبي
(ا)اككل(ا/اآا).

١٢٢

غ ان ،وصنة \ ١ ٥ه كثان ين محمد الزاهد ،ومن هيزلأء من إ يكن

يالكونة متثأ ان الصلت ،فلو كان أدركهم وطئتهم وسمع منهم لكان
مولده ميٍا على رأس الماسن فيكون بلغ من العمر مائة سة وثماني صتن،
ولو صح ذإاJث ،أر احتمل المحة عند محاني عصره لكوا بمه كمائنهم ل
الخوص على علو الإسناد ،ولو كان { ،الشيخ لن ... ،فنهدهم ؤ ،ابن
الصك ،واضح الدلالة على أنهم كانوا يرون أنه لر يدرك أولتك المد محاء

الذن بحدث عنهم ،رند صرحوا بذلك كا يأتي ،وليس بجد الأستاذ إلا تلمك
الحكاية عن ان أبي حتيمة وتد علمت حاله ا .قاما العناعتون فوثمت على
خماعة منهم ت

الأول :حافظ الحنفية عدالّاقي ن تانع المندادي (ولد ستة  ٦٥آه أو ل
الي تليها ،وُارن ،سنة  ١هّآه) وكان محع ان الملت ،ق بغداد ول—ا بلغ أوان
العلل— ،كان ابن المل تتا على نرض صحة سماعه من أولتك القدمج اء ق محو

ثمالإن سنة من عمره فلا بد أن يكون ابن ناغ ند تمده رجال ه وسمع منه
محللبا للسماع مع علو ال ند الموافمة ق المذهب ،ولكنه يعد اختي اره لابن

الملتا نال فيه :ليس بثقة فهل كان ذن ثا ان الملثا عند ابن ناغ الحنفي

 ١٠ناله الأستاذ ص" : ١ v٦لكن ذب ،الرحل أنه ألف كابا  jمن اقب أبي
حنيفة"؟ إ

الثاني :أبو أخمد عد الله بن عدي الجرجاني الحافثل الشافعي ( - ٢٧٧
ّ ٦ ٥اهآ.•.ل (لسان الميزان) :رأيته ّئة سع وسعين وم؛تت،ن ,..ما رأيت
ل ا لكذابين أقل حياء منه كان يترك(؟) الورافن فيحمل مجن صدهم رزم

علها كان ينزل ،للوراس ،وكذلك م ل الكامل لابن عدي

,٢٣

السابع :أو نمم أخمل بن همد الله الأمحبهاني الحافظ ( ) ٤٣ . -— ٠٣٣٦
نال)  ،jابن الملتان روى عن شيوخ لر يلمهم ،بالتاهير واياكير

الثاس :أو القح محمد بن أحمل بن أبي الفوارس الحافظ (  ١ Y-rfAأم)
تال ق ابن الصلت كائن يضع هكذا ق رنارخ بغداد) ،وق رالميزان) و
(اللسان)؛ كائن يضع الحديث .

التاسع :أو بم أحمل بن علي بن نابت ،الخف ،الحافغل (آ؟م-ما"؛ه —)
تال ؤ) ابن الملت :،حديث ،عن ثابت ،بن محمد الزاهد وأبي نمم ...
أحايين ،أكثرها باؤللة هو وضعها ،وحكي أيضا عن بشر بن الحارث وبجيى

بن ممن ،وعلي ابن المديي أحارا حمعها بعد أن صنمها (ل اللسان) :رصعه ا)
ق م ناتب أبي • <ثفةاا...

العاشر :أو همد الله محمل بن احمد بن عثمان الدهي( J»\^^-^vrا
تال ل ابن الخلت ،مجرة هاللث ،ومرة وصاع ومجرة كدام... '،

الحادي عثر :أو المضل أحمد بن علي بن حمر انمنلأني ( - ٧٧٣
آْس) ذم ( ،jلمان اليزان) كلام الأئمة ل ابن الملمث نم تال "ومجن
مناكئرْ روايته عن بشر الحاق عن إسماعيل بن أبي أوص عن مجامح .عن ن افع
عن ابن عمر رفعه :ازهد  ،jالدنيا بجبلن ،الله ...رطا الحديث ،بهيا الإساد

باطل".

فهؤلاء أحد عشر إمجامح ا محنموا ل ابن المل ت ،وجرحوه جرحا محمرا

مشروحا ولو شعت ا لوجدن ا معهم غيرهم كابن ع ام وابن المعاني

وآخرين ،ولكن الأستاذ اان.يى جاء بعدهم بقرون ي ايى إلا أن بجعلهم "أسرابا
يركضون وراءه يرددون صدى الماعز أيا كانت ،قيمة طعنه ولم موقف ،يرم
الميامجة رهي_ ،لايغبهلون عليه مجع أنه قد عرف حجحهم ولر يجد مجا يمح أن
يعل محالفا لهم ،وينسى محونمه ُم القيامة كانه ُرمع همه الملم دونهم].
٢٠

و (الإمام الشافعي فيما يتعلق بكتاب راكدامآ المنسرب لمسعود بن شيبة
ص٠)٣٦

( ) ١ ٠يطلق صيغ ابرح مرة وفر مرة بما لأيوجد j
كلام الأثممة ولا له عليه يبة).
من أظة ذلك ماجاء ل اكك؛لره ل ربتة (حسين بن حريث أبو عمار
المروري) نال الكوري

' كثئر الأغراب •

تال العلمي ت ل ب أجد للكومحري صلفا ق هدا ،والحستن بن حرث مجن

شيوخ السبين ل (المحيحى) ،وأبي داود والزمدي والت ائي ( ،كتبهم،
ووثقه النسائي وغيرْ و م يغمزه أحد] •
وكيلك ماجاء ل الطليعة ل ترجة كل مجن( :أنس بن جم الك رضي الله
ص  )٦و (أبر عوانة ص  ) ٧٠و (محل بن ض بن الح-غ ،بمن ثغيمح،
ْ
ص  )٧ ١و (علمب بن محمد ال راق ص  )٧ ١و (جعفر بن محي بن شاكر
م،اما)•

ومجن محذا النوع اتهامه بعض الخفاط الثقات بتهم لا أصل يا كما ؤ،
اككيل ق ،ترحمة (الخمدي ٍزا  )٢ ٩و (أخمد ين علي الابار _.)١ ،<U

(ا)الطاوُأصاي.

( )٢كا

ق ،بدع الكوتري ق الجرح والس-يل•
١٢٨

( ) ١١ئد يكون ي ال راوي كلام سر لايمحر ،فينعمه
الكوثري جرحا ترد يه الرواية).
من أمثلة ذلك عاجاء ل اكك؛لأ  ،ل ترحمة (عثمان بن أخمد أبو عمرو ابن

ال ناك الدتاق) تال الكون—ري

A

المغموز عن د الذمي برواي ة

الفاضحات .

قتال العلمي لءبارْ الذمي ل (الميزان) ت صدوق ق نف ه لكن روايته

لتلمك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة ن١لآغة من بعده يعي ق س ياق
الند) أما هو توثته الدار تملي ،وينبغي أن يغمز ابن العاك بروايته لهذه
الفضائح قال ابن حجر ل (اللسان) :لو فتح المؤلف على نف ه ذكر مجن
روى

كن.با آفته من غ؛رْ ما محلمم معه محوي القليل من المتقد

فضلا

عن الناخرين• وإني لكتثر التا لمر مجن ذكره لهذا الرجل الثقة ل هذا الكت اب
يغير متتل• وتد عثلمه الدار تملي ووصفه بكثرة الكتابة والجد ل الطلب،

وأطراه جد'أ .تال الحاكم ق (الستا -رك) حدنا أبو عمرو بن الماك الزاهد
حقا ...وأقول :نعم يتيغي أن يغمر •مما ينامحا حاله ،فلا يركن إل محا يرويه
بدون النثلر ق رجاله كما يركن إل مجايرويه بحيي بمن محمد ااقهل ان مثلا،

ثأنتا إذا نظرت إل ئده ق هذه الجكاية — يعي الي رواها الخعليب ل
تاريخه (  - ) ٣٨٩ ^٠ ١٣وجدتهم مات].

وكذللث ،ماجاء ق ،التنكيل ت ،ترحمة كل مزت (الحسن بمن علمي الحلواني
' ) ٢٣٢ ،/و (الحز ين أي بكر ص؟  )٢ ٢د (محي بن عباس ين حيويه
ص«ه؛)ب

١١٢٩

الضرب

لأن بخر أحدهم من الماء أحب إلهم من أن كذبوا على

رسول اقه صلى الله عليه وسلم وذكر له ان عدي خمسة أحادث معرونة
إلا أن ق أسانيدئ خللا نم قال" :إنما بلازم أنه كان يشن ،بمال :كان له
وراق يلقنه من حديث موقوف فئرغعه أو مرسل يوصله أو يدل رجلا برجل

والحكاية الي صانها الخطيب ليت محن مقلنة التلقين ،ولا من مغلة الإدخال

ق ا لكتب ،فإذا صح أن هذا الرجل صدوق ل نف ه لر يكن ق الطعن فيه
بقصة الوراق نائية هن ا ،واكبر م ا ل الحكاية نول أبي حنيف ة المقال ة
الذكورة،و الأستاذ يئن ذلك ويتبجح؛.٢،،

وكنلك مجا جاء  jالتنكيل ق ترجمة كل مجن( :إبراهيم بن محمد أبي
إسحاق اكراري صاا')د (مس بن الرمحع ص  ) ٣٨١و (خمُل بن إسماهمل

صْخئ) و (محمل بن ميمون ص ) ٤٧٣و (محمد بن جعفر بن اليتم الأنباري
صأ'*اأ) و(يوسف بن أساحل «_.)ْ ٠ A

( ) ١٤يعمي إق كلام قد رده الألمة فيتجاهل الكوثري ردهم
وبحج بدلك الكلام).
محن أمجثلة ذلك محاجاء ل التكيل ل ترحمة (أخمد بن ص_الح أبو جعفر
المصري العروق بابن محوي• نال الكوثري ل حاشية

 ١أحمد بن

صيماغ محتلض فيه ٠

تال العلمي[ :اقتصارك ؤ ،صدر القدح ق الرواية على قولك ل الراوي

;ا)اككٍل(ا/آا

',٣

محلف نيه طاهر ق أنه لر ضن لك رجحان أحد \ف جهلأوا 1.والأستاذ يعلم

إجماع أهل الملم على رد كلام الوهن لأحمد بن صالح هذا حض نمرا على
ذلك ل عتون المصطلح قال المراثي ق ألفته:
(ورمم ا رد كلام الج ارح كالن ائي ق أحمد بن صم اغ
ذر ،ا كان لجرح محخرج

غطى عليه المختل حنن يخرج)

وقد لجا الأستاذ إل هده القاعدة وزاد عليها وبالغ وانحدها عك\ذ\ يوكا
علميها  jرد كلام كثثر من أهل الأكاض وغنملى ذلك إل رد رواتهم وتعداه
إل الملخن نيهم•

قاما ابن الهلبري نوتقه الجمهور وعقلموا شانه ،وتال الم ائي غير مة ولا

مامجون  ،yمحمد بن بحم ورماه يحيى ب الكذب" وبتن رمي يحيى يخول•'
حينما معاوية بن صالح سمعتا يحيى بن ُمن يتول :أحمد بن ص_الح كداب

تقلّم ،وأنكر عليه أحاديثا رهمم أنه تفرد بها أو خالف .خام ا توله :غير
تقة ولامامجون نمبنية على مابعدها ،وأماتول :تركه محمدبن يحيى فوه م

فان رواية محمد بن يحم عن أحمد بن صاغ عر جردة ،وتال ابن عدي ' حدث
عنه اليخاري والدهملي ~ محمد بن بحيى — وإعتمادهما عليه ل كثير مجن

حديث ،الحجاز وكان الذهلي لما سمع مجته الن ائي لر بحينه عن أحمد بن  ١٥غ
ثقلن الن ائي أنه تركه ،ولمله إمما ب بحديث ،عنه لأنه كان حيا ورأى ااذ٠لي
أن الم ائي كغيره مجن طلبة الحديث ،إنما يرغبرن ق العوال.
وأما رواية معاوية بن صالح عن ابن محع؛زا تقد ت ال العاري  ijأحمد بمن
صالح بن الملبري ثقة صدوقا ومجا رأيت ،أحدا يتكلم فيه بحجة كان احمد ابن
حنبل ^  -بن المديي  -وابن نمر وغئرهم يتجوز احمد بن ص-الح( ،كان
( :)١كان عليإ)
بحيي  -بن مجعغ )- ،جاء  ،jجم تر أعلام البلاء(٢
بمي ابن الديني،و أمجا  ،jتاريخ بغداد (ل  )٢ • ١ /وكذل لثظ تهدي بط الكم ال
!٣٢

للمني

وما اعتمدء ابن حجر ل هدي الس اري (صتا"\'،؟) نهو

ما اثته .والله اعلم ،وانفلر اكع لابن الملقن ('ا/اآُاُ~\اا") .يقول ت محلوا
أخمد فانه أبت" فان كان صاك ومم ق الممل غاكلاهر أنه ق رواية معاوية لأن
البخاري ابن منه ولواغقة مائر الأئمة وإن كان ليحمى نولان ،ماليي رواه

البخاري هو المعتمد لمواسة محاتر الأئمة وزعم ابن حبان أن أحمد ين م اخ

الذي كدبه ابن ممن رجل آخر غتر ابن ااْل-همي ينال له :الأشمومي كان
يكون.ممكة ،وينوي ذللت ،ما رواه البخاري من تثبيتا ابن محمن لابن ااْلبري

وان ابن الطري معروف بالملق لامحان له بالمملمف ،•••• ،وأما الأحاديث،

الي انتقدها النسائي على ابن الطري نقد أجاب ،عنها ابن عدي].
والدي يثلهر ل من مقالة الخاري أن هناك من يتكلم ل أخمد بن ص-الح
ولكن ليس معهم حجة يضد عليها ،ولعل هده الخحة عي م انقل عن بحيى
ابن ممن كما تقدم ،فن البخاري تفتا احمد بن حنبل ومجن واسه ،نم

أوضح يعللان هده الحجة بقوله؛ وكان بحى ~ يعي ابن ممن ~ يقول ~ أي
إذا محتل عن أحمد ين ماغ محلوا احمد ~ يعي ابن حنبل — *انه اثب ت— ،
أي ل مجعرنة حال احمد بن صيا ~ نتمن بهيا العدول عم ا نقل عن ابن
ممن من ثوله ل أحمد بن ماخ كياني ،يتفلمغا إل ما ذكره البخاري عن

احمد بن حنبل وعلي ابن الديي وابن ممعر وعهرهم ُن محنهم لأحمد ين ْالح
واش أعلم.ومجن أمثلة ذللئ ،أيضا مجا جاء ل التنكيل ل ترحمة كل من؛

(علي بن المديي ص1ه'؟) ر(بشربن الري ص'ا )٢ ١و(محمدبن بشار

ص •  )٤ ٣و (وإسماعيل بن إبراهيم ص )٢ ٠ "،و (مدالأعلى؛< ،سهر

صء  )٣ ١و (عبد اش بن محمد بن أبي الأسود
اش بن عمار ص .) ٤٥٤
،٣٣

 )٣ ٠و (محمل بن ،عبد

وللكونري بدع ل الجرح والممديل سوى محاتقدم ق مغالطاته فنها:
 - ١إمحللاثه كالمت (معلول) على الراوي.

كما جاء ق الهلليعة ل ترجمة (محمد بن عيدالوماب أبي أخمد الفراء)

ثال الكوري فيه صْ'ا  ١من ي•' 'امعلول عند أبي يعلى الخليلي ل
(الإرشاد)" .

تال المعلي) ت [إْللاق ،كلمة معلول على الراوي مجن بدع الكوثري والدي
ق ترحمة محمد بن همدالوه—اب ُن ،تهذيب التهذيب •' نال الخليلي) ل
(الإرشاد) عقب حديث . ١٠ل الوسوسة — نال ل عبد الله ين محمر الخاظ;

أعجب من م لم كيف أدخل هذا الحديث ؤ( ،الصحيح) عن محمد بن
عبدالرهاب وهو معلول زد • • وتول عبد اش بن محمل وهو معلول فرد
يريد الحديث كما لايخفى].

 "٢محا زعمه بان الصحابي) الجليل أنس بن م الك رضي اف ممه هرم
واختل ضبطه.

كما جاء ق الهلليعة ن) ترحمة (أنس بن جم الك رضي الله عنه)؛ ا مال
الكوري ص' ٨ص تانيه وتد انفرد رواية الرضخ أنس ~ رصي اذك صه -
قا عهد هرمه ،كاتفراده رواية شرب أبوال الإل••• وبجكاية معانية العرسن)

تلك العقربة للححاج القنا لر المشهور ،حنا ساله عن أشد عقوبة عاقب بها

المحي صلى اش عليه وسلم ،حتى استاء الحسن) اليصري مجن ذل لن ،،ومجن رأي
أبي) حنيفة أن الصحابة رصي) الله صهم مع كونهم عدولا ليسوا.سوين محن

(ا)الطالعتصخ'أ.
(بآ)الللمأصْأ.

 ٣٤؛

مثل تلة الضيط الناثشة عن الأهمية ،أوكثر السن ،فترجح رواية الفقيه منهم على
رواية عتره عند التعارض ،ورواية غتر الهرم •نهم على رواية الرم٠ ..

تال العلمي ت لالقصود هلتا ما ق هده العبارة من زعم ان أسس ا — رضي
الله عنه ~ هرم واختل ضبطه! ولا أعرف أحدا تل الكوثري زعم هذا].

 "٣ومن بدعه الي ب ي بق إليها أيضا توله ق ،الإم ام أبي إسحاق
المراري.( :نم الحديث).

كما جاء  )jالتنكيل ل (ترجمة أبي إمحاق)ر؛ قال العلمي :زوإن نمى
تعجب  ١٠ق التعليق على صفحة  ٣٧٦من امحلد  ١ ٣من (تاريخ بغداد،
ونص ذلك :أبو إمحاق المراري منكر الحديث وهذان الحران من
*ناكمْ"]•
 -٤ومنها توله ق جرير ين عبدالحيا.

تال ل (التأنيب آ ص<  ١ ١مضطرب الحديث  ...وكان مي ء الحفغل.،
فال العلمي ل (التنكيل) [ :، ١أما نوله مضطرب الحديث فكلمة لز
يقلها أحد نز الأستاذ ،وليس هو محن يقل محنه مثل هدا ،...ونول الأستاذ:
كان سيء الحفقل لر يقلها أحد تبله أيضا].

ه— زعمه أن محن لر يرتقه أهل عمره يكون (مجهول المنة).
نقال ي التأنيب ص •  ٧وعبد الله بن مخمري مجهول الصفة كم ا جاء ل

الهلليعة ق ،ترجمة عبد الله بن محمود صاْ  ٠ ٥فلما ذم العلمي توثيق الحاكم
واللءهؤب ،أجاب الكوثري ل (الترحيب) أنه لر يوثقه أحد محن أهل عصره وأن

(ا)اككل(ا/يآ).
()٢اككٍل( .) ٢١٦/١

lYo

ترجمة أبي حنيفة من رتاريخ بغداد) ذكر الخطيب إنكار بعض التقيص) على

أبي حنيفة ردها فلم تهدأ نفى الكونري فانتمر لواه ورد تلك الأحاديث
وغالعل وهول كعادته ،فتشه العلمي ل ذلك ل الم م الثالث من كتاب

التنكل وهو الحك ع الحنفية ل مع عشرة فضية

فذكر كلام الكوثري

ق ك ل مسالة ومحا له ومحا عليه ،قافاي وأجاد ،وكان ضمن كل مجمالة منها

الكلام على الحديث ،الذي ،رده الحنفية وعلى رأمهم الكوئري فن أمثلة
ذس

 ~ ١ق (تاريخ بغداد)  ٤ ٠ ٦/ ١ ٣من طريمح ،وكنع؛ م ال ابن المارك أي ا
حنيفة عن ريع اليدين  jالركوع فقال أبو حنيفة :يريد أن يط؛ر؟ مريع يلبه،
تال وكع :وكان ابن البارك رجلا عاقلا فقال :إن كان طار ق ،الأول ،فانه
يطثر ق الثانية .فسكت ،أبر حنيفة ونإ يقل شيقا .

تال الكوثرتم ،j ،تانيبه«_ ... : VAمع طهور الححة  tjحدي ث ،ابن

سعودر ا ، ٠. ٠نر يلمر مند مجن أسانيد الرفع عند الركرع محن علة ،بل نر
يصح حديثا ل الرفع غير حديثا ابن عمر ،. ١. ،ودعوتما أحد الفريقغ،
التواتر ق محوضع الخلان ،التوارُح ،غير مسمرعه. ..

فاجايه العلمي بقوله :س [أمجا الأمر الأول فحديث ،ابن م عري كما نال
الدار نطي" :تفرد به محمد ين جابر وكان ضعيفا عن خماد عن إبراهيم ،وغتر
خماد يروه عن إبراهيم مرسلا عن ،مد الله ،<،فعله غم مرفوع إل ،المح ،صلمح،

الله عليه وسلمر وهر الصواب  .ومحمد ين جابر ذكره الأستاذ صاُ ١ ١
( )١اطر ما تندم عتد ذكر مجولغايته الشيخ ل وصف كتابه اككيل.

( )٢وص "أن الني صلى اذله عليه وملم كان لا يرثع يديه إلا حمتد اشاح الصلاة ،تم لابمود
كي ،م ،ذلك".
١٣٧

:.كاسبة ماجاء ممه أنه نال" :سرق مي أم ■ضمة كتاب خمادا' نمال الأساذ:
"الأعمى نال قيه أخمد لابجدث صه إلا من م شر»نه  ...والحاصل أنه ليس
بعدة .وحماد ين أبى سليمان سيء الحفظ ،حتى قال حما بن أبى نابت:

"كان حماد يقول :قال إبراهيم ،فمك ،له :وا ف إنك لتكدب على إبراهيم أو
أن إبراهيم ليخطيء ونال شعبة :نال ل حماد بن أبي س ليمان ياشعة
لأتوقمي على إبراهيم فان العهد قد طال ،وأخافا أن أنسى أو أكون ند
نسيتا" انقلر (تميمة الجرح والتعديل) صء  ١٦وقوله لأتوهمي ...إغ

معناه إذا قلت" :،قال إبراهيم" أو نحر ذالئ ،فلا تسالي اسمته من إبراهيم أم لا؟
ف؛تّين بهيا أنه قد كان يقول "قال إبراهيم" ونحوم فيما لايحمق أنه سمعه من
إبراهم•••

وروى المائي مجن هلريق ابن البارك عن سفيان الثوري عن عاصم بن

كليب ،عن عجي الرحمن بن الأسود عن علممة عن عبد الله بن ممعود ن ال ألا

أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ق ال :قتام فرفع يديه أول
مجرة تم لر يعدّ

وقد روى الترمذي عن ابن البارك قال :لر بما حدي ث ،ابن مجمعود أن
البؤب صلى الله عليه وسلم ل) يريع يديه إلا أول ،مرة ومحا(ص الدار نطيّ )،ر
(سن المهني) ج؟

عن ابن البارك قال :لر بم ،ممدي. ١.

نحوه

وحديث ،.سفيان رجاله ثمايت ،وعاصم وإن قال ابن الديي :لامجتج يه إذا

انفرد ،فمد ونمه حماعة وأخرج له م لم ق (الصحيح) ،لكن هناك علل:
الأول :،أن سنيان يدلس ول) أر محا قيء مجن طرق هذا الحدي ث ،عن ه
تصريحه يالماع.

 ٣٨؛

اكانية• أته قد اختلف عليه• تال أبو داود عقب روايته عن عثمان بن أبي
شيبة عن وكع وّتاتيت ثنا الخسن بن علي تنا معاوية وخالد بن عمرووابر
حديقة نالوا نا سفيان باساده هذا نال فرغ يديه ق أول مرة ،وقال وعضه سمت

مرة واحدة ول (مسند أخمد) ج  ١ص\  ٤ ٤ثنا وكيع عن سفيان  .. ٠قال
عبد الله• أمّلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وصلم فرغ يديه ق أول

وأخرجه أم داود عن عثمان بن أبي محة همن وكيع •• ومه"نملى فلم
يريع يديه إلا مرة"

الثاكة; قال أخمد ق (السند) ج ١صرخ  ٤ ١ت تنا بحيي بن آدم ثنا عسي الله
بن إدريس مجن كتابه عن عاصم ين كليب عن عبد الرحمن بمن الأسود ن ا
علقة عن عبد الله نال علمنا رول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ،فكير

ور*ع يديه ثم رَ؛ع وطن ،ينز يديه وجُ،لها بمتن ركضه ملغ سعدأ قت ال:
صدقا أخي ند كنا نفعل ذلك نم اُرنا بهذا ~ وأخذ بركته —حديي عاصم
بن ،كلمبا بهذا فاعل البخاري ل (جزء رفع اليدين)؛ ؛ حديث سفيان بحديث
ابن إدريس ونال ت ليس فيه ت نم لر يعد ،فهذا اصح لأن الكت اب أحمظ ممد
أحل العلم يتحر البخاري إل أن بض الرواة فا ل) ير { ،القمة ذكر الرنع
عند الركوع وكان الشهور عن أصحاب ابن مجعول أنهم كانوا لا يرخمون

إلا قا أول الصلاة نهم أن اإوا؛غ ؤ ،القمة كذل —للم  ،نم لما روى محن حفثله
روكا بحب مجا كان فهم ،ومن أعز حدث سميان من الأد٠ةت

أخمد وأم داود وأم حام ومحمد بن نمر المروري وهمفرهم ،نمنهم مجن
حمل الوهم على وكنع ومنهم مجن حمله على سمان ،وزعم بعض الن اس ان
اطر(حلأء المنتن بمٌريح روايات المماري ق حز ،ينع امحاين) ص؟  ١١حديث رنم
(•) ٢٣

!٣٩

اختلافهم محا هذا يقتضي رد ثولهم جملة ،وليس هذا بشيء ،والذي ينله—ر أنه
إن كان سميان دلسه فالحمل على شيخه الذي سمعه منه ،وإلا خالرهم منه..،

وأما الأمران الثاني والثالث ،وهما تول الأستاذ" :لر يلم سل الرغعمن
عالة ولم يصح فيه إلا حديث ابن عمر نمجازنة.

قال الخاريت لا أسانيد أصح مجن أسانيد الرنع .وحديث ابن عمّر
قطعي الثبوت عنه وصح معه عدة أحاديث منها ق ؤااصحيحءينآ حديث

مالك بن الخومدن> ،ول(صحيح م لم) حديث وائل بن حجر ،وأشار
الغاري ل(الصحيح ،إل حدي ثا أبي حميد الماعدي ل عثرة مجن
الصحابة ،وند صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححا حديث علي ل ذل لئا،

ول( ،الفتح)" :نال الخاري ل (جرء رفع اليدين) :محن زعم أنه بدعة شد
طلن ل الصحابة فانه م ينمنا عن أحد منهم تركه ،ولا أمانيا أصح من
أسانيد الرنع ... ،وذكر البخاري أيضا انه رواه سعة عثرة رجملأ من
الصحابة ل ،وذكر الحاكم وأبو الناس— م ابن منية ثمن رواء العثرة المبشرة،
وذكر شيعا أم الفضل الحانفل انه قبع مجن رواه مجن الصحابة فبلغوا خمسين
رجلا وتواتر باعتراف الكوري الرغ عن بماعة مجن الصحابة بل ن به فر
واحد محن اات_اإعين كالحسن البصري وسعيد بمن ج؛-ير إل الصحابة مطلقا

وتواتره عنهم يستلزم تواره عن الني صلى الله عليه وسلم.

وأمجا نول الأس تاذ :ودعوى أحد الفرية_ان التواتر ل مجوضع الخلاف
المتوارث غير جم عوعة" نكان الأستاذ انتقل ذهنه مجن التواتر إل الاحماع ،فان
الإجماع هو الدي يسوغ أن يقال :لاشع دعواه ل مجوضع الحلاف التوارث
( )١الذي ل(،جلاء انمنع )،ص'ا  ١٦ت [ولس امانحد ،أصح من رثع افدين] •
( )٢انئلر(جلاء الممح[ ٠٦ ،/')،ولتي ذكرهم باسمامم]•

لماناة الخلاف

ناما التواتر فلا مان اه ينه

الخلاف انرارث كما متراه ،بل إن

الخلاف التوارث إذ لر يثت أن ايتداءه كان عنب وناه الني محلى اف عليه
وسلم فورا لر بمع من يعرى إخماع سابق ،غلنا أن ندعي ق تضيتن ا هده
إجماع الصحابة ،لأن بياعة منهم رووا الربع وتواتر العمل به عن كشهر منهم
كما اعترف به الكرنري ،بل نمه غر واحد من التا؛ع؛ن كالخمن المري
ومحعيد بن جبير إل الصحابة مجهللقا فاشتهر ذللئ ،وانتشر ولايمرف عن أحد

منهم ماءدل ،على أنه ء؛ر مشروع ،قاما مجا روى عن بعضهم انه تركه فل م
يشت ،وفد مجر الكلام على ما روى عن ابن مسعود  ،...ولو بت ،بعض ذلك

فإنما هو ترك جزم ،أي  )jركعة واحده أوصلاه واحده ،وذالئ ،لايدل على

أن التارك يرام ء؛ر مشروع ،إذ قد يكون تمد بيان أن الرغع نر فر الأول
ليس ق ،مرنتها ،وقد يكون سها ،وتد يكون ترخص لعذر أو لغير عذر j
تركه محا يعلمه مندوبا. .

قاما التواتر فامجره أوضح ،فانه من العلوم انه ند بحمل لثخص
دون آخر ،وتد جاء عن ابن ممعود أنه كان يقول إن العوذنان لمتا من

القرأن واعتدر أهل العلم عنه بأنه لر يعع مجن التمب صلى الله عليه وسلم
بنرآنتهما ولا تواتر ذلك؛ عنده مع أنه من القطوع يه تواتر ذل ل؛ ،عشي فره،
تلا بخدر مح ،تواتر الرفع محالفة بعض التايمز من اإكوق؛بز ،إذ لا يلزم من

تواترء عند غئرهم تواترْ عندهم ،بل عرضتا لأوإلم شبهة الترك فتوهموا أو
بعضهم أنه ء؛ر مشروع ،...،تم جاء بعدهم من الكوفن مجن بلغته الأحاديث
والأتار ولعلها تواترلن ،عناه فلم تهلب ،نفه بترك م ا ألفه واعتاده وفن إل
احتمال المسخ ورأى أن الترك أحوط له وأحليي ،لنم ه• وقد اعترف الكويري
يواتر الريع عن جماعة مجن الصحابة وذللئ ،يستلزم تواتره عن الني ملى الله

عليه ومحلم فانه فعل تعدى ق الملأة ،لو ب يعلموا أته مشروع وفعلوه ،نان
فعلوه لا على رجه التعبد كان تلاعبا بالصلاة ,وإيهاما لمشروعيه ما لر ثرءه
الله وذلك كذب على الله ورسوله ودنه ،وإن فعلوه على وجه التمد فذلك

صريح اليدعق الضلالة والكذب على الله والتكذيب بآياته.
ف؛هذا شن تهلعا أنهم كانوا يعتقدون أنه مشروع وبمتنع اعتقادهم ذلك
من جهة الرأي إذ لابجال للرأي فيه ،على أن الرأي انما بمار إلمه محا إبان

الفعل إذا لر يعلم أن الني صلى الله عليه وسلم تركه تركا مستمرا مع نيام
السبب وانتفاء المانع ،وبمع على الذين تواتر عنهم الرغ أن بجهلوا جميعا أكان
التي صلى الله عليه وملم يرفع أم لا بعد أن طالتر صحبتهم له ومرانتهم
لملأته كما أمروا به]-أ .٢

بمبغ ،ما تقدم عفلم جرأة الكوري على رد هذه الم نة الي يلمت ،التواتر
حتى كانها رأي عان• تال ابن

 ٠٠٠وانظر إل انمل ل زمن الرسول

صلى ازله عليه ومحالم والصحابة خالفه وهم يرنمون أيديهم ق الصلاة ق
الركوع وقا الرنع مجته ،نم العمل ل زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله

ابن عمر إذا رأى مجن لا يرفع يديه حمبه ،وهو عمل كأنه رأي ص  ١ا ،نال
الإمام الممحاري ق(،جرء رفع اليدين)صت
"الرد على من أنكر رفع الأيدي ق الصلاة عند الركوع وإذا رفع
من الركوع ،وأيهم على العجم ؤ ،ذلك تكلفا لما لايعتي ه فيما نبتا
عن رٍرلا الله صلى الله عليه وسلم فيه فعله وروابمه همن أصحابه ،ل م فعل
(ا)اككءل('ا/اا-آ'ا).

( )٣اننلر جلاء ال»تن لل نادي ص .ْ ١

أصحاب اليى صلى الله عليه وملم واكابعين واقتداء السلف بهم ق صحة

الأخبار بعض عن بعض الثئة من الخلف العدول رحمهم الله وأنحز لم
ماوعدهم على ضغيثة صدرْ وحرجة تله ونمارا عن متن رمول الله صلى

الله عليه وملم لما بجمله واسىان عداوة لأهلها لشوب الوعة لحمه وعظامه
ومخه واكنمه باحتفاء العجم حوله اغترارا صبحان الله كان الإمام البخاري
بمف حال الكونري! ا!

ثم قال" :وتال الني صلى الله عليه وسلم؛ لاتزال طاممة من أمي نائمة

على الحق لايضرهم من خيلهم ولا خلاف من خالفهم م اض ذلك أبدأ ق
حمح سن رمول الله صلى الله عليه وم لم"...؛ ،١وتال أيضا :وكذلك
يروى عن سبعة عشر نف ا مجن أصحاب المٍي صلى اقه عليه ومسلم كانوا
يرفعون أيديهم ممد الركوع وعند ارفع ئه'لم ذكر اسمابميم ،وتال" :نال
الحسن وحميد بن هلال ت كان أصحاب رسول الله صلى اللمه عليه ومسالم
يرفعون أيديهم لر يستثن أحدا محن اصحاب البي صلو .الله عليه وسلم دون
أحد ،ولر يثبت أهل العلم عن أصحاب الي؛ صلى الله عليه وملم [غمق] ما
وصفنا ،وكذالث ،روايته عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز ،وأهل

العراق ،وأهل الشام والصرة واليمن وعدة مجن أهل خراسان[ ...وذكر أسماء

بعضهم]  ...رعدة حمن لابحصى لأاختلأف بغ ،من وصفنا من أهل العل م ١، ١
والله المستعان.
 ~ ٢ق (تاريخ بغداد) ( )٣ ٩ • / ١ ٣عن يوسف بن أس ياثل. . :راسعر
رسول الله صلى الله عليه وملم وأصحابه ،وقال أبو حتيفة :الإشعار مثلة.
(i٥_« )١

من جلاء الب؛نلليي.

(آ)صآْ-؛أالرجع المابق.
٤٣

تال الكوثري ؤ ،ناسه ص " : ٨٧ليس من توله فنط ،بل مل هو أنر يرويه

عن خماد بن إبراهمم الخم كما يشتر إل ذل لن ،الترمذي ،....يريدان أهل
زمانه ا المثالغ تيه ،ولأم العريف نحمل على المعهود  ،jزمانه ا ••• على أن

الأعمش بمرلت ب نسمع إبراهيم الخم يقول شيئا إلا وهو مروي ،كما تجد
ما.ممعتاه ل (الخلية) لأيي نعيم ،فيكون تول الخص ^ا أثر يحتج يه ،ران ت،
عرفت تيمه مراسيل التحمي عند ابن عيدالثر وغيرْ ٠

تال المعلم؛ [أمجا الترمذي يروى مجن ،طرين ،وكبع حدي ث ،إشعار المي
مل ،5الله عليه وملم ~ نم تال؛ سمعت يرسف ين عيسى (وهو ثقة) ينول:
سمعتا وكيعا يقول ،ض روى هدا الحديث تال،؛ لأتنفلروا إل تول ،أهن) الرأي

ؤ ،هذّا فان الإشعار منة ونولم بدعأ تال) الترمذيٌ :ممعت ،أبا السالي( ،صلم
بن جناد؛ وهو تقة) ينول؛ كنا عند وكيع فنال لرجل ممده ممن يطر ق
الراي.

أشعر رمول الله صلى الله عليه وملم ،ويقول أُأ حنيفة :مر •قلة ا تال
الرجل؛ فانه ند روي عن إبراعيم الخص أنه قال :الإشعار مجثلة .قال :،فرايت،
وكيعا عضج ،غضبا شديدا ،وقال؛ أقول الن،ث تال رّرل الله صلى الله عليه

وسلم ،وتمول؛ قال إبراهيم؟ا مجا احتلنا بأن تحس نم لاتحرج حتى تنزع عن
قوللتا مدا • ائائل،ت فإنه ند روي عن إبراهيم' لايدري مجن هر وممن سمعه

وكيف ،إستاده ،ولكن الأستاذ بتي على دعاوى؛
الأول :أن ذاك الرجل ثقة.
اكانية :أن قوله :فإنه قد روي معناه فان أبا حنيفة روى.

اكاكة؛ أنه سمع ذللن ،من أيي حنيفة.

الرابعة؛ أن أب ا حنيفة روى ذللث ،عن خماد ،مع أنه لا ذكر لحماد ق
الحكاية!.

الخامسة؛ أن ذلك أثر ،مع أن الأستاذ نقم نحو ذلك ق رالرحيب) _٢ A
غئال؛ وإطلاق الأثر على ما ب يوثر عن المحي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رصي الله عنهم ل دين الله تم ء بكر ل سبيل تقوية الخر الزائف مجن هذا
الماتد ." ١٣١

السادسة؛ أن إبراهمم الخم لر يكن يستسهل ولا يقيس وإنما كان يقول ما
يرويه يمه ،والأستاذ يعلم أن التواتر عن إبراهم حلاف ذلك ،غاية الأمر أنه
يسوغ أن يقال؛ إنه ل؛ يكن يفي برأيه امحض ،وإنما كان يمتط من الروي ات
ويقيس عليها مكون عرضة للخطأ كغيره.

السابعة؛ أن تلك الروياُت ،الي كان إبراهم لأيتعدى منصوصها لاتشمل

أنوال مجن مله مجن الت ابعين ولا الصحابة وإنما هي الثمرص المرية فتكون
أقوال إبراهيم وفتاواه كلها مراسيل أرسلها عن التي صلى الله عليه وسلم.
الثامجتة؛ أن ذالئا حجة ولا أريد أن ١ ٠.

وقد رجع هو عن اكلأيث ،الأخيرة بقوله؛ يريدان إثعار أهل زمجانهما
اليابغ فيه••• وُع ذلك فهده يعرى جديدة ،واإقل ١ءر الواضح مجن نول
القائل؛ "الإشعار •ثلة" الحكم على الإشعار مجطلقا ولو أراد ما زعمه الأستاذ
لقال؛ ايالغة ق الأشعار مجثلة اونحوذلك ..والقمري هن ا إسامت ،أن

الأسعار ستة وذللئ ،حاصل على كل حال]ر ا.
( ،j "٣تاريخ بغداد)

من ْلريق حمادبن زيل نال؛ "شهدن،

أيا حنيفة ومقل عن محرم لر بجد إزارا فلص سراويل ،تال؛ عليه الفدية ،تلت؛
سبحان الله ...تال الكوثري ص ٩ ،من تانيبه؛ " ...فهذان — يعي لص
السراويل والخفين ~ إنما أبيحا لعذر  ..فلا تحول هذه الإباحة دون وجرب
(ا)اككءل(آ/أإما).

الفدية ،كمن ل رأسه أذى فلمس ،على ما ق المران الكريم ،وليس ل

الأحايين ،ما بمرح سقوط الفدية عن المعذور .

تال العلمي[ :الذي ل القرآن هو فول افه تب ارك وتعال^ :وأتمرا الحج
والعمرة ف ،نان أحصرم غما استيسر من الهدي ،ولانحلئوا رؤؤسكم حتى
يلغ الهدي محله فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأمحه ففدية من صيام
أو صدفة أو ن لئ،ؤا [القرة :الأية (  ])١ ٩٦فالذي ق الأية الحالق ،فقول
الأستاذ" :فلص ،ما على ما ق القرآن الكريم" لأوجه ل اللهم إلا أن يريد:
نيامحا على مال ،القرآن ففي عيارنه نليس و"ع ذلك ففي صحة القياس نقلر
يرتقها على عدم فارق) ،والفارق ،محا نائم فان الحالق سديد المنافاة للإحرام

بدليل أنه جعل علما للخروج من الإحرام — أعي التحلل •،....فالتشديد ل
الحلق لا يستلزم التشديد في ا هو أخف مجته • • ٠ .هذا وقد صح ل الب اب
حديثان:

الأول :حدبث ،ابن عمر ل(،اكحيحغ )،وغئرهعا أن البي صلى الله عليه
وسلم سئل عم ا يلبى الحرم ،فقال" :لأيلص القميص ولا الع
الراويلأُت ،ولا البرانس و لا الخفاف ،إلا أحد لا يجد

ائم ولا

فليلبس الحفن

وليقهلعهما أمحفل من الكمن... ...
الحدين ،الثاني :حدي ث ،ابن عب اس ق رالصحيمين) وعيرهم ا سمعت،
رسول الله صلى الله عليه وّ لم يخهل ي ،يعرفان :مجن نإ يجد إزارا فليلبس

محراويل ،ومن ب يجد تعلن فليلبس خمغ "،ففي محيا الحدب ث ،النص على

السراويل والخفن معا و لر يذكر التبع نمن أهل العلم من أخذ به على
إطلاته ،وهال إنه ناسخ للأمر تهلع الخفن لأن حديث ابن عب اس متاخر،
ومنهم من حمل المقللق على المعيد قتال بمطع الخمتن .... ،وعلى كل حال
ضكوت الخدثن عن ذكر الفدية يدل أنها لا نجب ،وإلا لزم تاخير المحيان عن

ونت

.٠

 - ٤ل (اريخ بغداد)  YAU/\Yعن بشر بن الفضل تال" :تك لأبي
حنيفة :نافع عن ابن عمر أن المحي صلى الله عليه وسلم تال :المعان بالخيار ما
لر يفرنا .تال هذا رجز"
قال الكوثري _ AUمن تا'ني؛ه" :إذ خمل  -بمي الحديث ~ على خيار

امحلس يكون محالفا لنص َىاب الله الذي ييح الممرف لكل من التعاقد ين
فيما بخصه.،كجري نحقق مجا يدل على التراضي ،تال الله تعال :ويا أيها الذين

آعنوا لأتاكلرا أموالكم بيتكم بالمامحلل إلا أن نكرن تجارة عن تراض...ه
[الم اء :الأية (  . ]) ٢٩وكد أطال العلمي الحث ق مسالة خيار امحلس
خلص فيه إل أن [الخديث يغاية الصحة والشهرة ووضوح الدلالة ،فهو ق
(الصحمن) ومره ا مجن طرقا عن ابن عمر ،وصح محه من توله وفعله ما
يوافقه ،وهو ل (الصمحن) ومرهما مجن حديث حكيم بن حزام ،وصح

عن أبي برزة أنه رواه وقضى به ،وجاء من حدث عبد الله بن عمرو وأبى
هريرة وسمرة وغئرهم ،وجاء عن أمجتر  ،^^١علي الفناء به ،ولا محالف من
الصحابة ،وإنما جاء الخلاف فيه من اكابعين عن ربيعة بالدية وإبراهيم الخم
بالكوفة ،.... ،ومجاإلئ ،إنما اعتذر ث ،را،لوْلأ) بقوله ~ بعد أن روى الحديث:،

"ليس لهذا عتدنا حد معروف ولا أمجر معمول به فيه وتعقبه الشافعي
ومره بان الحد معروف نقلا ونفلرا ،فانه معلوم أن التفرق حقيقة ؤ ،التفرق
ب الأبدان ،وحدء معروف ل العرق ،رند اتفقوا على نقلتره ل المرق

والملم والعمل نايت ،عن الصحابة وكن ترا مجن أئم ة الت—ابع؛زا بالمدية

اككءل(آ/ااْ-أ).
٤٧

 ٢١١.و لذ الحمد.
ْ~ قال الكدئري ص  ٢ ٣س تانيبه• وند أعل أبو حنيفة حديث ارصح
كط سيأتي".

نال اسيت [ل (تاريخ بغداد)  ٣٨٧/١ ٣من طريق بشر بن مفضل
ثال :نالت لأبي حنيفة ...تتادة عن انس أن يهوديا رضخ رأس جارية سن
حجرين نضخ الني صلى الله عله وسلم رأسه محن ححرين• قال؛ مليان
فهل هدا إءلأل؟إ قال الأستاذ ص•  :٨وأما حديث الرضخ نمروي عن أنس
بملريق هشام بن زيد ،وأبي قلأبة عممنة ،وفيه التتل بقول المتتول من غم محنة،
وهدا ض معروف ل الشرع ،ول رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل لكن
صعتة قتادة متكلم غيهااا.

 ....أما هشام فهر هشام بن زيد بن أنس بن مالك وحديثه هدا عن جده

ل ر اكءءحي*حان ،وغيرهما ،وهشام غير مدلس رسماعه من جده أنى ثابت،
رمع ذلك فالراوي عنه ثمة ومجن عادته التحفثل مجن رواية م ا يخشى فيه
التدليس ،وحديثه هذا ل زالمّحيحين ،ومن عادتهما التحرز عم ا يخشى فيه
التدليس....

وأما أبو تلأبة فهر عبد الله بن زيد الجرمي وند نال فيه أبو حام؛ ال
يعرق له تدليس  ٠ ٠ ١وقد ستا سماعه من أنس كما ل نمة ااعرنيين وتمرها

وحديثه ق رالصحيح ،أيضا ،فالخكم ل حديثه هذا انه سمعه من أنى .وأما
ثنائه فمدلس لكنه قد صرح بالسماع .تال البخاري ل (الصحيح) ؤ ،ب اب

إذا أقر بالقتل مرة قل به ; حيني إسحاق اخJرنا حيان حدئتا همام حدثن ا
قتاله حدنا أنى بن ُاللئا أن يهوديا رض رأس جارية بع ،حجرين  ...فجيء

ي اليهودي فاعترف ،فأمر به الس ٍي صلى اللمه عله وسلم نرض رأمه
بالخجارةإ ومن نالك الأحاديث ،الي ردها إما تمربحا وإما تأويلا ،حديث

اامّحيحان (أن رمحول الله صلى الله عليه وسالم جعل للفرس مهعين،
لماحبه سهما،
نماءدا)أ■'،

وحديثا الصحيبمين (مقلع يد الس-ارق ،قا ربع دين ار

وحديثا ممح لم زأن رسول الله صلى الله عليه وس الم نمى بيم—؛ن
وشاهد،

والله المستعان.

(ايحث الرابع) همب الكوثري للعمدة
وذلك ،ب؛ن طاهر ،أفرد له العلمي رخمه الله نما ق ،الرد عليه أسماه"القائد
إل إصلاح العماني وهو الم م الراع مجن كتاب ،التكيل.مما ق ت ام،
الكوري مجن الأباطيل تال ل مقدمته بعد حمل اقه والصلاة على تيه;
أما بعدث فان صاحٍا كناب ،تأنيث ،الخطسبط تعرض ل كتابه للهلعن ل

عقيدة أهل  ،^■^-١ونبرهم بامحمة والمشيهة ،والحشوية  ،، ١ورماهم ب الجهل
(\)\غئظ(^ّ\-بي.

( )٢اككيل ،)٦ْ/٢( ،الممحاري (يح الباري) ( ، ٢٨٦٣،■ )٦^٦١وملم ('- ،١ Y'Ar/Y؛ . ٠٧
( )٣التتكل(آ/كا') ،الممحارك(،هح _) (٢

• ، ٦٧٨٩ ،وسلم(^آ ،١،- ) ١٣١

آ،آ ،أ.

( ،٤التكل(آ/أ  ،)١ ٤ءم،ع ملم(  )\ rr\lrح.٣

(ْآ تال ،أبوصد الله الحاكم ت(وعلى ساءءا-ناق أمحغارنارارءلاكاكل من ني ،إل نوع
من الإلحاد راليدع لأيتظر إل الطامة التصورة إلا يمن الختارة وسميها الحشوا ،معرنة
علوم الحديث ص ،وتال ابن تيمية (مأ/ا ( ) ٣٥درء اكدارض)ت إن لغظ الحشرية أول ما

والدءة رالزخ والضلالة ،وخاض ق يعص السائل الاعتمادية كمسألة الكلام
والأرجاء' فعثت أن أنشه ق هدا كما تشته ل غيره... ،

.

تال العلمي ل أن وكان من المعلوم المقطوع به ق عهد الساف اك_الح أن
أست ما يحتج به ؤ ،العئائد ومرهما كلام الله تعال وكلام رسوله صلى الله
عليه وسلم ،نم لما حدث التعمق ق النظر العمالي كان بعض التعمنين رمما

يزخ عما يعرنه الناس مرد عليه أئم ة ااا.ين ،ويدعونه ويضللونه ويحتجون
بالتمرص ،فر،.ا ناول هو النص أو رد الحديث ،زاعما أنه لائق سنده ،نيري
عليه أئمة الدين تاريله ياته خلان  ،المعنى الذي تعرفه العرب من لمس أنها
وخلاف ما أنر من التفسير عمن سلف ،ويردون عليه رده للحدينا بان رجاله

ئئات وأن أنمة الرواية يصححونه  ٠واصتمر الأمر على هدا زمانا ،وفى المرن

الثاني نخ مجن المتدعة مجن يرد أخب ار الاحاد حتى نى الفقهيان ،وانتصر
بعضهم على ردها إذا حاامت ،القياس  ،. ١٠١ ،وند رد أئمة الدين على هؤلاء،
وفى كتب ،الشافعي كثير من الرد عليهم ،وكذلك تعرض له البخاري فى

رالصحيح ،،وعلى كل حال فكان معروفا ي-ين الن اس أن أوليلث ،المت-ارإين
عرف الدم يه من كلام العنزلة ونحومم ،رووا أن ممعرو ين مد أني تال :كان مد اش بن
عمر حشويا وهم ي ون العام ة الحشو وانغلر منهاج ال نة ( ، ٢٠٢ ٠ /tوانغلر نمض
 : ١وعلامة الجءمء-ة أن
تأسس الجهمة( ا/؛  ،)٢ ٤ ،J-Y ٤وانظر (العلو) س<م
يسمرا أهل السنة مشبهة ونابتة وعلامة الرنادتة أن بموا أعل الأثر حشرية •
(  ) ١إن تمج ،الكوتري لعند؛ أهل الخدين ،رنزهم بامحمة إل مرذلك من الهتان لءس بماع
من النول ،تمد صيته إل ذلك أسلاف ل 4محن الملاصقة وااككلم_ين الدين ضلوا وأضلوا
كثلرا من الغربن بهم  ،^١^١عن َداب ،الله رصتة وصوله ملي الله عله ولخم ،زاعسن

بأن التمرص ال|رتمة لابجثج بها ق العماني التة.
(أ)اككٍل('أ/أ1أ).

للنموص على خلاف معانيه ا العرونة وارادين للاحار المحيحة ه م
مبتدعة ،يم عندما كثر اكيمقون والتيس يعضهم يأهل السنة كثر القائلون يأن
أخبار الاحاد إذا حالفت ،القول يج_ ،تأويلها أو ردها ،ولموا يذلل؛،...، ،

كل هذا وأهل المنة التبعرن لأئمتها الفق على أمامجتهم فيها ثابتون على مجا
كان عليه اّاذ ،من الاحتجاج يالموص وتضليل مجن يصرلها عن معانيها
المعروفة أو يرد الأحبار الصحيحة  .آ

وتال أيضا مبينا موارد عقيدة الملف ،فاضحا لن حالفهم ممن خلف ث
ز ُ ن تدبر القرآن وتصفح المة وايثاريخ علم يقينا انه لر يكس <-ين يدي
اللف ،مجأحد منه عقاتدهم عثر المأحدين اللفيان  ،وأنهم كانوا بغاية الثقة
يهما والرغبة عما عداهما وإل ذإلئ ،دعاهم الشرع حتى لأتكاد غئالو آية من

آيات القرآن س الخض على ذلل؛ . ،وهذا يقضى فضاء باتا بأن عقاثدهم هى

العقائد التي يثمرها المأحذان الكيان ،يقهلعون .مما يقيدان فيه عندهم القطع،
ويظنون.مما يقيدان نيه الظن ،ويقفون عما عدا ذل ل؛ ،،وهذا هو الذي تيسه

الأخبار المنقولة عنهم كما تراها فى التفسثر المكية وكت ب ،ال تة ،وهو الذي
نقله أصاغر الصحابة عن أكابرهم ،نم نتله أعلم اكاب٠ين بالصحابة وأخصهسم
بهم وأتبعهم لم عنهم ،نم نقله صغار التابعين عن كبارهم وهكذا نقله عن
التابعننا أعلم أتباعهم بهم وأتبعهم لهم ،وهلم جرا ،وهذا هر نول اللفيع،
فى عقيدة اللف  ،•••،وُنهم ُز ،يزعم أن اللف ،كانوا واتفن ،فى غالب،
العقائد التي اختلفا فيها ُن بعدهم يطلقون بألمهم مجا يوانح ،محناهر المرص
غ؛ر ^،؛ ،jبأنه على ثلماهره أو على غثر؛لماهره ،ومنهم مجن بمحل المك،،
(\)اككل(ما1/ا'ا).

( )٢بمي " ١٠٣انملرة والئرع" انيلر التكل (tW

.)٢.

فن أتاع الأشعرية من يقول كانت عقيدة ال لف هى عقيدة الأشعرية
نمها إ فكانوا يرون يهللان محلواهر التمرص التي تقول الأثعرية يبطلانه ا إ

إلا أنهم لر يكونوا يخوضون فى بيان معانيها الأخرى ،فكانوا يعتقدون أن الله
عز وجل غم مجباين للعالر ولا محايث له ولا ولا ،ومع ذلك يهللقون انه تم ال
على عرشه فوق ،سماواته ،معتقدين يهللان محتاهر هذا ساكين عن معن اه الذي

يرونه صحيحا ا وهدا القول الأختر شهره السقون حتى لايكاد يخلو عته
كتاب من كتب الخلف ،فى أي فن كان .

وبمكن أن يتشبثوا فى الأقمار له بان يقولوات لا نزاع آن اللم ،كانوا
أفضل الأمة وخئرها وأعلمها بالدين واثتها على الخق ،وكان أسلافنا مجن
التعمق_ان علم اء خيارا صس الح،ن ،يعرفون فضل ال لف ،فل م يكونوا
ليخالغوهم •

فيقال لهولأو إن اصلاذكم ذهبوا إل انه لا يحتج فى العقائد بالكتاب ولا
الستة ولا أقوال ال لف ،،بل كان المتبعون منهم من اجهل خلق الله بال نة،
وأهوال الملف ،وإنما استقرا عقاثدهم مجن القلر العقلي التعمق فيه ،تم اعترض
بعضهم نصوص القران التي نحالقط رأيه ورأى اشياخه مجن التع٠قين ،فحاول
صرفها عن معانيها ،...،وهكذا تصدى بعضهم لتموص المنة التي تحالف
رأيه ورأى أشياخه فرد بعضها زاعما أنها ءنالغة للعقل ،وحاول صرفا بعضها

عن تلك المعاني كما صنعرا فى نصوص الانرآن ،ولعلمهم بقلهور سخافتهم
فيما يرتكبونه مجاولون ترويجه بأمرين:

الأول :زعمهم أن الملجيء لهم إل ذلل؛ ،احتياجهم إل اللغاع عن الدين،
لتلا يلزم من مجيته بتلك المرص بعللأنه!

الثاني :عيب ،أئمة \\ؤبن الدين يصا-ةرن الله ورسوله ،وال حرية متهم

بأنهم لا يعقلون ولا يفهمون ،ويسمونهم الحيوية وغر ذلك من الأسماء
٥٢

المتفرة•••• ،قاما ما بمرضهم من كلام السلف ،فانهم يصرحون ُقالة حياء

بان تللث ،الأنوال نجسم .... .ناذا كان أشياخكم يردون القرآن وال نة
ويجهلون أئمة ال لف فكيض تثلنون بهم أنهم لابخالغرن السلف ؟!]

فلهذا كان أفضل الخلق وأتربهم ال الله من كان أتبع لرسوله ملى الله
عليه وسلم وأصلهم وأشتاهم مجن كان أبمد عن ذللئا وهم الخاسرون .
وفد يتفق مجن يكون فٍه مجعرنة لعض ماجاء له الرسول صلى الله عليه

وسلم ،لكن لر يتبعه فيكون مشابها للهول ،ومجن كان يخالف ماجاء يه جهلا
وضلالا كان كالنصارى ،فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.

٥٣

الفصل القالي:
(فى الرد عد أى دية فى طاس و المنة ورجايم)
محمود أبو رئة صاحب كتاب أضواء على ال نة امحمدية

حاول بهذا

الكاب أن يخدم من وتع نريمة لهم من المستشرمن ومن هم على شاكلته من
ا،لثقمين الثقانة الغربية ،ويأتي فى كلامه مجاسن هدنه ومقصده محن تالف—ه لهذا
الضلال افن.

تال العلمي؛

ءلالعته وتدبرته — يعي كناب أبي رئة — فوجدته خمعا

وترتيبا وتكميلا إلم3لاعن فى الستة النبوية ،مع أشياء أخرى تتعلق بالمصهللح
وغمحْ•"

وكد ألف العلمي كاب ه الأنوار الكاشفة لما نى كاب [أصراء على
السنة] من الزلل والتضليل وامحازفة " نتع فيه اكضايا التي ذكرها أبو رئة نى

كابه ثم اءق_ ،كل فضية ببيان الحق فيها ،فوفق و ف الحمد فى نقض بيانهم
من الاراعد فخر السقف على رأس أيي رئة ومجن معه.
وفى هدا القمل مأعرض أمثلة جلية تلءل على ضلال أبي رئة ورد العلمي
عليه فيها.

لتي اعتنى أبو رئة بإْلراء كنابه ،فاثيت ،على لوجه;

دراسة محررة تناولت،

حياة الحليسث ،انحمدي وتاريخه ،وكل مابملق به مجن أمور الدين والدنيا ،وهذّْ

الدراسة الجامعة التي نامت ،على نواعد التحقيق العلمي (؟!) محي الأول فى
موضوعها ل؛ يتمح أحل مجن تبل على منوالها 'ا وكرر الإطراء فى مقدمته
(\)الأترارااكاشنة

وخاتمته ،نم تال ص  ١٣لما انكشف ل ذلك كله وغيره مما بجمف كابما،
ويدلتا ل حياة الحدي ن ،الحمدى ل صورة واضحة جلية نرآءى ق مرآة

مصقولة ،أصبحتا على ييتة من أمجر محانسا إل الرسول من أحادينا آخد م ا

آخذ منه ومسي راصية ،وأدع ونلي مهلمئن ،ولا علي ق ،هدا أو ذللث ،حرج
أوجناح"•
تال،

[••• هذه دعوى تحتمل تقبرين■'

الأول؛ أنه أصبح يعرفا بمقلرة واحدة إل الحدي ث — ،من الأحاديث— ،
حميمة حاله مجن الصحه تعليا أو محلتا أو احتمالا أو البهللأن كدللث. ،

اثاتيت أنه ماء محلته بالحديث ،الت؛ري ~ إن لر يكن بالدين كله — نمار ال
يراه إلا أداة يستغلها الناس لأهوانهم ،ناصبح ياخد مجنه ُايواغوا هواه وترد جم ا
يخالفا هواه ،بدون اعتبار لما ق ،نفس الأمر من صحة أو يعللان .

مجن الخور أن نزعم أن مراد أبي رئة هو ماتضمنه التفس ير الأول لأن ذال؛ا
باؤلل مكشون ،،وذللث ،أن للقضية ثعلرين؛ الأول؛ أن يدع الحديث ،،الث اني;
أنه ياخد به .

تأمجا الشطر الأول فالسلم لا يدع الحديحط وتلبه معلمئن إلا إذا بان ل ه أنه
لا يمح ،والذي ؤا كتاب أبي ربة مما ذكر أنه بال على عدم الصحة إمجا أن
يقتضي امتناع الصحة قعلخا كمناصة الخير للعمل الصريح أو للحس أو لنص

القرآن ،وإما أن يقتضي استبعادها نقْل ،والأول ،لا بحتاج الناس فيه إل كتاب

أبي ريه هدا ،والثاتي لا يكفي فانه قد يئبت ،الخير نوت ا يينع الاستبعاد ،إذن
فثمرة مجهوده وكتابه بالنقلر إل هدا الشعلر ضئيلة لا يليق التبجح بها .

وأما الشهلر اكاتي؛ فمن الواضح أن انتفاء الموانع الطاهرة كمناقمة العقل
( )١الأنوار الكايقة .١ ١٧٥

٥٥

المريح ونحوه إنما يميد إمكان المحة ،ثم محاج بعد ذلل؛ ،إل المْلر ل السند،
فان كان موثق الرجال ءلاهر الاتصال ئيل; صحيح الإساد نم يني احتمال
العلة الئادحة.مما نيه من الثذوذ الضار والتمرد الذي لا يحتمل ،والنقلر ل

ذللئ ،هوكماتال أبورئة ص  ( ٣ • ٢لأيقرم به إلامجن كان له نهم نائب

وحفغل واسع ومرفة تامة بالأماني والرز وأحوال الرواة) وهذْ درجة ال
تنال.ممحهرد أبي رئة ولا باضعاف أضعافه .
فبان يمينا أن أيا رئة لا ممكنه الاستقلال بتصحيح حديث ،،بل كتابه ين ادي
عليه أنه لا بمكئه أن يستمل بتصحيح إسناد  ٠إذن فلم يفده بحهوده شينا ل هذا
الشهلر ،وبقي فيه كما كان عالة على تصحيح علماء الحديث ٠ ،هدا ح—ال
الضر الأول.

وأما التمسئر اكاني ،فلاأدري غتر انه يشهدله صنيع أبي رئة ق ماياتي من
كتابه من رد الأحاديث ،والأمحار الثابتة والاحتجاج كئهرا بالضعيمة والواهية
والكذوبة .والله اعلم ا
ونال أبو رئة ص  ١ ٤روبرغمي أن اذصّرذ ا ق هذا الكن ابخ عن التقي
والتحليل وهي الأصول الي يموم العلم الصحيح ف ،هذا العصر عليها( )،وند
اضهلررُن ،إل ذالئ ،لأن قومجتا حدثو عهد .ممثل هذا ؛؛؛ ،،. sI،على أني أرجر
أن يكون ند انقضى ذللئإ العهد الذي لا يشح فيه إلا النف اق العلي والرئاء
الديي ،ولا ينشر فيه إلا ما يروج ض الدهماء ويرض عنه من يزعمون للن اس

زورأ أنهم من امحدنى أو العلماء) .
أين الدراسة اخررة الجامعة الي نامت ،على فواهمد التحقيق العلي (؟إ)
سبحان الله ،مجاكاد يجاوز إٍلراءه لكتابه يصفحان معاوودْ ل مقدمة كتابه

حتى راح ينقض غزله الذي هر أوهى مجن يئ ن ،العتكبويت ،بانه اضطر إل
الانصراف ،عن أصول العلم المحيح ،فبماذا يشعر صنيعه؟
٠٦

ثال ااعلميأا؛ت ز وهدا يشعر أو بمرح بانه يريد بالقد التحليلي أمرا آخر
انصرف برغمه عنه اتقاء لعلماء المسلمين وعامتهم وأحدا بنصيب مما يس ميه

بالغاق العلمي والرئاء الديي ...،وأهم من ذلك أن أبا رئة يق م الدين إل
عام وخاص ،ويقول إن العام هو الدلائل القهلعية مجن القرآن ،رال نن العملية

انلتواترة الي أجع عليه ا مسلمو المار الأول وكاك معلوم ة عنده م
بالضرورة • انظر صزاُ  ٣ ٤و  ٣ ٥ ٣منه • وأن الدين كله  )jالقرآن لا بحتاج معه
إل غيره .حبتا كتاب ،الله انظر ص  ٣٤٩مجته ،وأنه لا يلزم مجن الإخماع

على حكم مطابقته لحكم الله ل نص الأمر .انظر  ٣٠٢من ه .ومجموع هذا
يقتضى أن يكون الدين كله خاصا عنده .معنى الخاص على م ا يفلهر من

كلامه أن الدين فيما عدا الأمور القضائية"موكول \ل  ^١الأنراد" كانه
يريد أنه فضية فردية غثص كل فرد غيما بينه وسن اوله لا ثان له بغ؛ره ولا

نمره به .وؤ ،الأمور القضائية ُوكول ،إل أول الأمر كانه يريد أن للمقنن

أو القاضي أن ياخذ بالحكم الديي إذا وافق رأيه وله أن يدعه .انفلر ص٣٥٣
مجته .ونجده بحتج كثئرا بافوال لايعتقد صحتها بل قد يعتما بطلانها ولكنه
يراها مرافقة لغرضه وبحاول إبهيال أحاديث صحيعة يشبهان ينتقل الدهن

فرر إيرادها إل ورودها على ايات ،محن القرآن .فهد-ا وأشباهه يجعلن ا نشفق

على أبي رئة وئه].صب
ومجن فراعي الحقيق العلمي عند أبي رئة محا طهر من محالفته للأمانة العلمية
فلقد قال ص؛ ه  ١من كتابه (سبب صحبته لليي صلى الله عليه وملم يعي

( )١الأنوار التقاشنة ص.\0

( )٢وطريته تلك النائلة دين عام ودين خاص أخذ بجلب ءد٠ا ويثويه ا ناننلر ص\ا ايضا
من الأنوار ادكاشتأ.
٥٧

أبا هريرة ~ كان أبو هريرة صريحا صادتا ل الإبانة عن سب صحته للسي
صلى الله عليه وملم  . .فل م يقل إنه صاحبه للممة والدابة كما كان
يصاحبه غيره من سائر السالمان ،وإنما نال إنه نف صاحبه على ملء بطه ،ففي

حدث رواه أخمد والشيخان عن سفيان عن الزهري عن همد الرحمن الأعرج
قال سمعت ،أبا هريرة يةرل1ت إني كنت ،امرءا مكينا اصحب رسول الله صلى
الله عليه وملم على ملء بهلمح ،ورواية مسلم أخدم رسول الله وقا رواية
"لشبع بض").

قال العلمي؛ أن [حاصل هدا أن الواقع ل رواية الإمام أحمد والاداري
أصحج ،وهذا خلاف الواسر ،فرواية أحمد وهو الحدي ث ٧٢٧٣ ،حدثا

سفيان عن الزهري عن همد الرحمن الأعرج .قال سمعت ،أبا هريرة يقول :إنكم
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله

المرعد ،إني كنت امرءا مكينا زألدم] رسول الله صلى الله عليه ويم على

ملء بض ،وكان اله اجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ،ركاث الأمار
يشغلهم القيام على أموالهم ..,ولفقل البخاري ل صحبمبمم ه ؤ) كت ابإ
الاعتصام ~ بامإ الحجة على من قال إن أحكام الني صلى الله عليه وسلم
كان ت٠ ،لا٠رة ...إغ ،حدثتا علي حينن ا محميان عن الزهري أنه سمع من

الأعرج ينول ت أخبرنى أبو هريرة نال :إنكم تزعمون أن أي ا هريرة يكر
الحديث ،عن رسول الله صلى الله عليه وصلم والله الموعد ،إني كنت ،امرءا

مكينا زألزمء رمحول الله صلى الله عليه ومح لم  ٠١٠الحداي -حإ وأخرجه
دل
البخاري ل مواضع أخرى •< ،وجوم أخرى ض الزهري وب
موضع أن أياهريرة كان يلزم فأبوهريرة ب يتكلم عن إمحلامه ولاهجرته
الأنوار الكائنة ص٦٤

٥٨

ولا صحته المسركة بيته وض غ؛رء من الصحابة وإنما تكلم عن مزيته ومي
لزومه للني صلى الله عليه وسلم دونهم ،ولر يعلو هذء ا،لزية بزيادة محته أو
زيادة رغبته ؤ ،الخير أو العلم أو نحو ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه ،وإنما
عللها على أسلوبه ل التواضع بقوله على ُلء بْلمحا ُإذه جعل المزية لم عليه

بأنهم أقوياء يسعون محا معاشهم وهر مكن .وهذا وا ف أدب بالغ تحضع له
الأعناق• ولكن أبا رئة يهتبل تواضع أبى هريرة ويبدل الكلمة ويجرف المعنى
ويركب العنوان على تحريفه ويجاول صرف الاءلر عن التحري والتثت بذكره

رواية جم لم ليوهم أنه قد تحرمحا اإد"قة البالغة ،وينيي على صنيعه تلملثا اادءرىا
الفاجرة ،وقد قال أبو رئة ل حاشية ص؟ٌا :ا'نمة الله على الكاذبن
متعمدين وغئر ُتعدين"]راا •
ومجن تحقيقه العلى ودراصته امحررة احتجاجه بأحاديث ،موضوعة مكذوب ة

ُنهات توله

ُ ١ن كتابه " •••روى بعضهم عن كعب الأحبار أنه ذكر

عند عبد المللن ،بنر مروان وعروة بن الزبير حاضر أن الله تال للمخرة :أنم،

عرشي الأدنى"

قال العلي، ١ت واضع هذا جاهل ،فان قوله محي عيد الللئ ،بن مروان"
يعي مح ،خلافته وإنما ول سنة  — ٠٦ ٥بعد وفاة كعب ببضع ثثلأثين صتة ل  ٢مل ا
( )١عذا .ثال واحد واطر س الأنوار الكائنة •ا دل ،على محاقه للأت العب، Af_<( :
 ، ٧٣ ، ٦٧ ، ٠٠ ، ٤٠ ، ٠٣ه'ا،
، ١٦٩ ، ١٦٦

، ١٢٥

• ، ١٧٩ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧

ا'اا،

، ١٦٢ ، ١٥٨ ، ١٥٢ ، ١٤٦

• ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٨٧ ، ١٨٠ ، ١٨٣ ، ١٨

. . ، ٢٧٣ ، ٢٥٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣١ ، ٢٢١ ، ٢١٨ ، ٢١٦ك)راف التعان.
( )٣مح ،الأنوار الكاشقا ص . ١٣٨
( )٣و١نئلرءمذللئ،ص(ْ.) ٢٤٨ - ٢٤٧،٢ • ٨،٢ • ٦،١ ْ ٧،١ ْ ٦،١٠ •،٩

٠٩

، ١٦٤

امحتعمل الوضاعون الكذب استعمل لهم أهل الخديث التاريخ غفضحوهم
رهكدا تكون ثواعد الحقيق العلمي والقد الصحيح.

ومن تواعده العلمية تكديه لأحاديث صحيحة ل مواضع كثيرة •تهان

اصتهزاءْ بحديث المعراج :نال وق حديث المعراج; أن 4لما نرض الله
خمسين صلاة على الماد ل الهار ول الليل ولر يتطع أحد من الرمل جميعا
غير مرسى أن يفقه اّ تحالة أداتها على الشر ،نهر وحده الذي فعلن

لذلك,,,وكان الله مبحانه  ,,,كان لايعلم مبلغ مرة احتمال عب اده,,
وكيلك لايعلم محمد ,,,حتى بصره مجرمي ,وهكدا ترى الإمرائيليات تنفد
إل ديما ..ولا نجد أحدا إلا تليلأ يزيفها",,

نال العلمي ; وإن كانت الإصراتيليات تشمل عند أيي رئة كل خم تيه
خضيلة لوسي عليه اللام غفي القران كثير مجتها ،بل ق عدة آي ات محنه ذكر

تفضيل بي إصراتيل على العالين وغير ذلك ,وإن كانت ،خاصة.ك—ا ألصق

بالإسلام وليس مجته مجن مقولات ،أهل الكتاب فل م يزل أهل العل م؛بممنه-ا
ويريفونها ,أمج ا سكوتهم عن محاولة ترمق جم ا م ،ل أحاديث الإسراء

فعدرمحم واضح ،وهو أنه ب بجلغ أحد منهم ق ،العلم والعقل والحياء مبلغ أبي
رئة• ودونلنا الجراب ] :نم ذكر أوجه الحكم ة مجن قمة الإسراء ومراجعة
موسى عليه اللام لمحي صلى الله عليه وملم إل أن ت١لت ووحدين ،الإسراء

نابتا مستفيض من رواية حماعة مجن الصحابة وعليه إجماع الأمة ولا يضره أن
بجهل بعض الاس حكمة عالر الغيب ،والشهادة ل بعض مجا اشتمل عليه ،ولا
أن يكفر به من يكفر]لآأ.
()١الأنوار الكائنة , ١١٩٧٠

( )٢وانغلر أيما (،<، ٨٨

وغدعا) •

ومما يدل على تحقيقه العلمي تخليطه الثنح ؤ ،نمل عب ارات المرلفن

ونهمها ،نحها هوله

•  ١من كتابه" :الوضع ب الأدراج[ ...إل أن نال]

...ق حديث الكسوف وهو ل الصحيح إن الشص والتمر آيتان من آيات
الله لايخسفان لموت احد ولا لخياته ~ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إل ذكر الله

والصلاة  ...قال العراقي هذء الزيادة لر يصح نقلها فوجب تكاويب نائلها .
نال العل٠ير[ :،١تحمل من كلامه أن "فإذا رأيتم ..ن هلعن فيها العراقي
وقال ما قال :وهدا من تخليط أيي رئة إنما الكلام ل زيادة أخرى ونمت عند
ابن ماجة لمغلها فان الله إذا نجلى لشيء خشع له والطاعن فيها هو الغزال

لا العراقي راجع ترجيه الفلر وفتح الباري ('؛ا/ه  )٤ ٤وبهيا وغئرْل ا ت-ين أن
أبا رئة ء؛ر مرثوق،

نم عع خبطه وتحريفه وتخليطه أخذ يتقرب إل أحبابه بترويج مكيدة مجهولة
يكاد يها الإسلام والمنة ،أخترعها _ _2المثشرمن ،وحهلسا لجا أبو رئة
بالباطل والزور والخيانة فقال صء  ١ ١من كتابه "لما قدم كعب  -يعي كعب
الأحبار — إل المدينة ن) عهد عمر وأفلهر إسلامه أخذ يعمل ق دهاء رمجكر لما

أملم مجن أجله من إفساد الدين واغتراء الكدبر على المب صلى الله عليه
ولمم".

قال العلير"أا[ :هذه مكيدة مجهولة يكاد به ا الإسلام والة ،اخترهمها
بعض ايتشرقن في ا أرى وضا على بعض الأكابر وسناها أبو رئة
وارتكب ،لزويجها مجا ارتكب ،كما ّتعلمه ،وهذا الذي قاله هنا رجم ب الغيت،
( )١الأنوار الكاشفة . ٩٥

(ما)واطرايضأ(صْ .) ٢٣٧،٢٢ .، ١٩٩،١٩٧،١ ْ ٧،١ ْ ٦،١٤٩،١٤٤،١ . .، ٩٧،٩
( )٣الأنواراتكاثغةْ.ا.

ونقلن للباطل وحط لترم فحوا العا لر ودب روا الدنيا أحكم ندبقر إل أسفل
درجات التعقيل ،كانهم رضي الله محهم لر ؛عريوا الني صلى الله عليه وسلم
وديته وسه وهديه غقيلوا ما يفريه عاليه وعلى ديته إن ان ب يعرنه ،وتد ذكر

أبو رئة ق محواصع حال الصحابة ق توقف يعضهم عم ا يخبرْ أحوه الدي
يتيقن صدنه ولبمانه وطول صحته للبؤب صلى الله عليه وملم فهل تراهم مع

محيا يتهالكون على رجل كان يهوديا فاطم بمد المحي صلى الله عليه وسلم
بسنين فيقبلون ضنه ما يخبرهم عن المحي صلى الله عليه وسلم مما يمسد دينه؟ أ أ

كان الصحابة رصي؛ الله عنهم ن ،غنى نام بالن بة إل م نة نيه م،

إن احتاج أحد ئهم إل شيء رجع إل إخوانه الذين صمرا القي صلى الله
عاليه وسلم وجالسره.

وكان كعب أعقل من أن ياتيهم نيحدثهم عن نيهم فيقولوا :من أخ-برك؟
تاذا ذكر صحابيا مالوه فن الواثع ،وإن لر يدكر أحد كدبره ورفضوه.
إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة فكان بحيث عنها ب آداب وأشياء ل

الزهد والورع أو بقصص وحكايات ناسب أشياء ق القرآن أو السنة ،فم ا
رافق الحق تبلوه ،ومجا رأوه باطلا تالوات مجن أكاذيج ،أهل الكت اب ،وم ا رأوه

محتملا أحيره على الاحتمال كما أمرهم نيهم صلى اقه عليه ولم ذللئ،
كان فن كعب وحديثه .و ل يرو عنه أحد مجن الصحابة إلا جم ا كان محن هدا
الشل]•

ولكي يمكن أبو رئة إ؛نللئ ،المكيدة ،تال:

نم لر يلسث ،عمر — أن مهلن

لكييه وسن له سوء دخلته ~ فنهاه عن الرواية عن المحي صلى الله عليه وسملم
وتوعده إن ب يترك الحديث ،عن رسول الله أو ليلحقنه يارض القردة ٠

٦٢

تال ادُلميأا؛[ :هذا من دجل أبي رئة ،لر بجن لعمر من كب كبد ولا
سوء دخلة ،ولا كان كعب ،يروى عن الني صلى الله عليه وسلم ،وإنم ا كان

بحكي عن صحف أهل الكاب ،فان كان عمر نهاه فعن ذللي .والحكاية الي
تشبن ،بها أبو رئة عزاها إل البداية والنهاية(\/،أ •  )١وهي محاك (وتال

لكعب ،الأحبار :لتتركن الحديث ،عن الأرل أو لألحقت لث ،ب ارض القردة) نال
[عن الأول] فابدلها الئاؤلر أبو رئة بقوله(عن المحي ~ عن رسول ،الله)•
ونال أيضار [ ;،أمحقط فوله [عن الأول] مضن'.
الأول :تقرية دعواه أن عمر كان ينهى عن الحديث ،عن الني صلى الله
عليه وسلم*

الثاني :ترويج دعوى مهولة فاجرة خبيثة ،وهيأ دعوى أن كما مع أنه لر
يلو> المحي صلى الله ءلي 4وص لم كان بحديثه عنه .مما ئاء ،وكان الصحابة
يسّمعون مجته تلك الأحاديث وشلوها ب داجة محجلة ل م لايكفون بدل لئا

حتى يدهبرا فئروونها عن المحي صلى الله عليه وسلم رأسا نيومحموا الاس أنهم
سمعوها من المحي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من بمص إخوانهم س
الصحابة .ولزيادة تمقلح هذا الزعم بالغ ق ،الحمل على كعب ،وزعم أنه كان
منافقا يسعى لهدم الأسلأم ويقتري ما ثاء من الأكاذيب ،يرويها عن '، ١٠۶
صلى الله عليه وسلم ف؛تقبا.ها الصحابة ويروونها عن اإ*-؛مح ،صلى الله عليه

وسلم رأسا ،سلى هذا يزعم أن كل ماجاء مجن أحاديث ،الصحابة و لر يصرح

الصحابي بسماعه من اليمح ،صلى الله عليه وسلم فإنه يحتمل أن يكون مما افتراه

كب ؤك{وت كلمة نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كدب اه [الكهف:
( )١الأنوار التكايغأ ص
( )٢الأنوار الكاشفة ص .١ or

١٦٣

الأية (ْ)آ•••• وهذه الخطة الجهنسة من أخطر خطط الك؛ او اوه_ودي

الخامحر • .وكذا نال صراّ  ١ ٢قال ل ;،فركن الحديث أو لألخشك أثل
هوله" عن الأول" أيضا ليؤكد لك أنه ىد\ ارتكب ذاك. .. ،وعزا ذلك إل

المصدر نف ه وهو البداية والنهاية ج ٨لكنه جعل اكفحة  ٢٠٦والصواب
 ١ " ٦فهل تعمد هذا لعمي عن فضيحته؟ غلمدبر الئاريء ،ولمثلر من ال ذ■ى
يعمل ل دهاء ومكر لإناد الدين بكيد وسوء دخلة؟ا ا.
رمن مكره وكيده لإناد الدين استهزاءه وسخريته مجن أحاديث ،رسول

الله صلى الله عليه وسلم الي محت ،عنه سخرية يسما المؤمن فيها من جرأه
أيي رئة وتحكمه وتعيبه على رب العالمن نال ص؛  ١ ٤من كتابه ومن
السيحيامت ،ؤإ الحديثُ ،ا رواْ البخاري عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه
وّ لمم

كل ابن آدم يهلعن اإشثءلان قا جتبه حين يولد غم عيسى بمن

مريم ،ذما يهلعن فعلعن ل الحجاب .ول رواية  ..إلا بمس—  4الشيعلمان ين

يولد فيستهل صارخا ،غتر مريم وابنها  ...نم فال وفقه هدا الحديث ،الذي

سمعه الصحابي الجل؛( •••• ،حتى الرسل نرح وإبراهيم وموسى وغيرهم

وخاتمهم محمد صلواين ،الله وملامه عليه وعلى خميع

ف انقلر

وأععما .

وعلى فوله هذا يلزمه أن ينكر كل معجزه حص بها عيمى عليه اللام
صواء كانت ،ل الكت اب أو المس نة ،لأن هذا التخممى يعتبره أبر رئة مجن

المسيحيايتإ ،نهل بجحد فوله تعال ل مريم وعيسى :اؤغاشارات ،إليه نالوا
كيم ،نكلم مجن كان ق ،الهد صيا نال إني عد الله آتاني الكت اب وجعلي
نبيا وجعلي مباركا أينما كنته وأوصاني بالملاه والزكاة مجا دمت ،حيا وبرا
(ا)اننرأبما(ص.) ٢٩٦،٢٧٦،٢٣ ْ، ٢١٧،١٣٨،١٣٢،١٢٠،١١٦،١ •٧

بوالدتي ر ل) بجعلي جمارا شقيا  ٠وال لام عليت يوم ولدت ويوم أموت ويوم

أبمث حأ٣[ 4؛ الأية ( •]) t'r-X ٩ونوله تعال :ؤو.يم الماس  jالهد
وكهلا ومن اا۵الخينه [آل عمران :الأية (  .]) ٤٦والرسل الذين ذكرهم
ومحم نوح وإبراهم ومجرمي وخاتمهم محمل  -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم

أحمع؛ن ،نوا بعد أن بلغ كل منهم أرسن منة ،وحياة عيسى علمه ال لام
معجزة وآية مجن آيات الله أخثر الله عنها ل كتابه ق أكثر من أية ،وكذلك

صحت الأحاديث ،ل الإجمار عنه ،نهو عليه اللام معجزة متد خملت به أمه
بكلمة الله وبعد ولادته وتكلم ه للناس ق الهد وإبراءه للاكمه والأبرص

وإحياءء للموتى بإذن الله' ورمع الله له ،ونزوله ل آخر الزمان يضع الجزية
ويكر الصليم ،ويقتل الخنزير والدجال ،وبحكم بشريعة محمل صلى الله عليه

وملم أربعين منة إل أن يتوفاه الله ولقد خصه المسي صلى الله عليه ومس لم
ياإذ.كر كما ق حديث ،عبادة بن الصامت عن المي صلى الله عليه وملم رمجن
شهد أن لا إل ه إلا الله رحل-ه لأمريك له وأن محمدا عيده ورسوله وأن

عيسى همد الله ورسوله وكلمته ألقاما إل ُريم وروح منه ،والجة حق والنار
حق ،أدخله الله الجنة على ماكان من العمل)  ،متفق عليه.
نانفلر واعجب من جرأة أبي رئة وتحكمه بجهله على رب العاين احكم

الحاكمن ،غكذللل ،نقول لأبي رئة هن ا مجا فاله العلمي  jالإمرائ0تل'،
فيمالت إن كانت ،المسيحيات تشمل عند أبي رئة كل خبر في ه فضيلة لعيسى

عليه الملام أو لأمه ففي المران كشيرا منها ،وإن كان ت ،خاصة .عا ألصق
بالإسلام وليس منه محن مقولات أهل الكتاب ،،فلم يزل أهل العلم يتتبعونها
( )١الممحاري(يتح افاري)

 ، ٣٤٣٠ ،:وسلم(ا/لأْ):؛ • ٤٦

( )٢الأنوارالكاشئاص\\ا.

٦٥

ويزيفونها.

ثم ذهب ثاتله الله يسخر عن حديث شق هدره صلى الله عليه وم لم

نقال "ول) يمموا عند ذلك يل كان من رواياتهم أن ال-وا ب بمج س حن ة
الشيهنان إلا بعد أن نف ل .ت إل تلبه،وكان ذلك بع لية جراحية ...وكان

العملية الأول ب تنجح ناعيي ثق صدره١ ...
تال المعلمىل ات زل) يكن ثق المدر لإزالة أثر النخ ة كما زعم ،وإنما
كان إتطه؛ر القلب من شيء بمئلق لكل إنسان •ثضى انه خلمح ،ليثض • • • ول

صحح م لم ذكر ونوعه ق الطفولة وعند الإمراء ونال ل الأول أناه
جيريل ...فامتخرج منه علتة * JLa؛ هده حظ الشيطان منك ث♦) غ له...
وتال ل حديث الإس راء "ننزل جمبريل نفتح صدري ثم غسله..ثم جاء

بطست من ذهب ممتليء حكمة ولبمانا تافرغها ل صا-ري فليس ل الشانئ

ذكر إخراج القلب ولا إخراج علئة منه ولا ذكر حقل الشيهلان،وإيا فيه ذكر
الصدر وزياد.ة ذكر إفراغ الحكمة والإيمان فيه فن أن القمري ثانيا غير
المقصود أولا ،وأن كلأ من المقصودين مناب لونت ونوعه].

والعجب كل العجب مجن تهح«-ا أبي رئة على الصحابي الجليل راوية
الإسلام حافظ المنة أبي هريرة — رصي الأه عنه — ،حيث وصمه باوْاذ

دل على سوءأدب من أبي رئة وقلة دين وحياءوخبث معتقدوبغض لأمل
المنة فهو يقوله ص'ا  ١ ٥مجن كنايه على حين أنه كان من عامة الصحاب ة —

يعي أبا هريرة رصي الله عنه  -وكان بينهم لاق العير ولا ق الضر ونال
' ١٦٦ ،/وممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعليب ونال ب٦١

(وكان علي رصي الله عته سيء الرأي فيه ،وتال عته :ألا إنه أكدب الناس أو
الأنوار الكائنة صأ'اا.

٦٦

نال :أكذب الأحياء على رّو ل الله صلى الله عليه وسلم لأر مريرة ونال

ص  ١ ٧٧وتد بلغ من دهاء كعب الأحسار واستغلاله ل ذاجة أبي هريرة
وغفلته أنه كان يلقنه ما يريد بثه ل الدين الأسلأم من خرافات وترهات

ولقد ملأ كتابه يالب والتحفر والتهم الفارغة وأسرف ق ذل لث غاية
الإسراف.

تال العلمي ر ل [وهدا مما يوضح أن أبا رئة ليس بمدد بحثر علمي ،إنما
صدره محشو براكئن من الغيقل والغل والحقد بجاول أن يخلق المناسبات للترويح

عن نف ه منها ،كأنه لأيومن بقول الله عر رجل ق أصحاب نسه ؤوغ؛ظ بهم

الكفاربا ولابمدق بدعاء المحي صلى افه عليه وسلم لأبي هريرة وأمه أن
مجببهما الله إل عباده المومفن كما ل ترجمته ل غضاتل الصحابة من صحيح
ءسلمآ •

وأما اتهامه لعمر وعثم ان وعلي ي انهم اتهموه ب الكيب غلئئفلر مجن أي
أودية الباؤلل جاءت هده التهمة.

قال الءل٠ي[ : ١٢٢هدا أخده مجن كتاب ابن ثتيبة ،وإنما حكاه ابن نتيبة عن
النثلهام بعد أن تال ابن تتيبة( :وجدنا النظام شاؤلرا من اإش_هلار ،يغدو على

سكر ويروح على سكر ومحيتإ على جرائرها ،ويدخل  ،jالأدناس ،ويرتكب
الفواحش والشائناتّ . ٠ ،إ ن م ذكر أشياء من آراء الظام المخالفة للعقل
وللاجماع وثيه ل أبي بكر وعمر وعلي وابن م عود وحذيفة .فمن كان
بهذه الثاية كيف يقبل نقاله بلا 'مسد؟آ.

وأما محا حكاه عن علي رضي الله عته فيكفي أن نعرف من أين نقله
( )١الأنوار الكاش؛ةصإأ\.
( )٢الأنوارالكائنة صا-ا-ا.
٧ا١

واعتمده ٠

تال اسيل ؛[ :محيره ...شرح النهج لاين أبي الحديد (ا) ١٢٦ ./
حكاية عن الإصكال .ومع تهور ابن أبي الحديد والاسكال فالباره هن اك
وقد روي عن علي• • • أنه تال" وم أبا رئة بجزم]•
مع العلم بأن [ابن أبي الحديد من لعام الاعتزال والرفض والكيد للإسلام،
وحاله مجع ابن العلنمي الخبيث معروفة .والإسكال من دعاة العتزلة والرفض
أيضا ل القرن اائاإ.ث ،ولايعرفط له سند ،ومثل هذه الحكايات ااهلاسأ.ة توجد

بكثرة عند الرافضة  • ٠٠وإنما يتشبث بها من لأيمJلا .،

وحسب أبي رئة انحراف ا وضلالا أن مجحادره الصدة وشيوخه ل هن .ا
الضلال أمحتال ااتقلام والإسكان) وابن أبي الحديد ،فالْليور على أشياهها تقع.

وأما رمته أبا هريرة رصي الله عنه بال ذاجة والغفلة رأته أصح آلة ن ،يد
كعج ،الأحب ار يوجهه ا كيض شاء ،نمعتماه  )jذلك مثال ذكره وزوره

وأخفى تزويره ولكن الله فضحه وخيله وأذله ،فق ال عقب مجا تمام مجته
ص أل لأ  ١ض إذا رواها أبو هريرة عاد فمل• ق ،أبا هريرة••• وإليك مثلا مجن

ذلل؛ • • • ،روى الإمام أخمل• عن ،أبي ،هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تال؛ إن ؤ ،الجنة لشجرة يمير ااراكس ،ؤ ،محلله— ا مائة عام ،افرأوا إن شئتم

ؤو٠لز ،ممدوده [الراتعة؛ الأية( ■  •])٣ولر يكد أبو هريرة يروي هد.ا الحد-ي ث،
حتى أمرع كعب فقال؛ صل• ،3والدي أنزل التوراة على مجرّى والفرنان على
محمل•••• ومجن ،العجب أن يروي هد-ا الخبر الغريب وهب بن مجنبه•• •

(ا)الأرارالكاممص.لأ<.
( )٢الأنوارادقاتنةصآآْا.

\،أا

تال العلمي ت [عزا أبو رئة هذا إل مسير ابن كنعّ (  ٤ت ") ٥١٤ ٥ ١ ١
كدبا ،وأبدله ز التمرسان ( ) ٢٨٩ ;٤وهو كذب أيضا ،وإنما ذكر ابن

كض الحدث ومايعلق به ( :٨؟دا-آحا) ،وذكره من حديث أربعة من
الصحابة ثلاثة ل الصحيح؛ن أبوهريرة وأبو محمد الخيري ومح هل بن معد

وواحد ل صحيح البخاري فقط وهو أنس ،قال ابن كئيرت فهذا حديث
ثابت عن رمحول الله صلى الله عليه وّ لم بل متواتر مجقهلوع بصحته عند أئمة

الحديث ونر أجد هناك ذكرأ لوهب ،إنما ذكر ابن ٍ

أنر' عن ابن عب اس

.ممى الحديث وفيه زيادة ،وقال هدا أثر غرب إسناده جيد نري حن

وأين ابن عباس من وهب بن منبه؟ ؤغاءت-بروا يا أول الأبماره [الحشر:
الآية(أ)] ولقد أؤنال القد لأبي هريرة كي ،يهدم جزء هامجا ك؛-ما مجن السنة
السوية ومجا انتقده ؤ ،ترجمة أبي هريرة مجن أحاديث مجا هي إلا مقدمة لدم
حديثه بالكلية ،ولقد أجاب العلمي رحمه الله همن انتقاد أبي رئة كلك
الأحايين ،وحملة القول فيها كما ئال العلمي؛ ات زانتقد أبو رئة  ijترحمة أبي
هريرة نيفا وثلأين حديثا ،وهي على أصرب:
صرب ن به إل أبي هريرة اعتياظ وإنما روي عن ،غءرْ•
وصرب نحو عشرة أحاديث ،ق ١٠٠ ،كل منها كداب أو مجتهم أو صعمج أو

انقهناع ،فهدا لاشاد لأبي هريرة به لأنه نر يبتح عنه.
وصرب اختلق ،فيه أيمح عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم أم
لا ،فهذ-ا ترب— ،مجن صابقه ،فانه على فرض سن بعللأن متنه يرجح عدم صحته

عن أبي هريرة لأن ،تبعة الحديث ،إنما تتجه إل الأدنى.
(\)الأماراإكاغغة ص.\\0
( )٢الأنوار

وصرب صحيح عن أبى هريرة رند وانقه عليه غيره محن اكحاية اثن ان أو
نلاثة أو أكثر].

وسن مصادر أبي رئة الوئونة عنده الي تتلي عاليها احالته عليه ا نهو
يقول

 ١ ٤من كتابه ومن ثاء أن يستزيد من معرنة الإسرائيليات

والمسيحيات وغ؛رها ل الدين الإسلام نليرجع إل التفسر والحديث الت اريخ
وإل كتب المستشرين أمثال جولي زيهر ونون كرممر وغيرهما إإ!٠

وهزلأم وأمثالهم هم الدين توجه لهم أبو رئة بع له الخسث ،نان اش محليب
لايمل إلا طبما ،نال أبو رئة ص ١ ٥مجن كتابه ت وإني لأترجه بع لي هذا -
بعد الله سحاته وله العزة — إل الثمفن من ال ملم؛ن خامة ،وإل المهتمين

بالدراسات الديني ة عام ة زيعي المستشرمن مجن اليهود والتماري

والملحدين]

ذلك بان هؤلاء وهؤلاء الذين يعرنون نيره ،والله أدعو أن

يجدوا فته ■معا ما !رصيهم ويرض العلم والحل) معهم".

نال العلمي ت زاما الستئ.رمن قاليي يرضيهم معروف .وأم ا المثمنون

نهريي أبو رئة الثنانة الغربية ،وبملمع أبا رئة فيهم أن يرى أك-ممحم عزلا عن
الراني؛ن الإملأمجي؛ز،ت العلم الديي ،والمناعة ،وأما علماء السالمين ،وعامتهم

وهم مقلة الخئر فهم عد أبي رئة سفهاء ،واقرأ عشرين آية مجن أول سورة
البقرة] .والله المستعان.

( )١الأنوار الكائنة صوأ
( )٢الأنوار الكائنا ص٩ا

IU

المحمل الئالث:
(نماذج س نحقه و الخكم ض .)^ bVl
كد تناول العلمي — رخمه اش — أحادث كثيرة بالقد ،سن من خلالها
تمكن الشيخ محن مذا العلم ومعرفته يامرله ،وماذكر نماذج يتضح من حلالها
 ١٠ند مت ،ت

فمن تلك ،الأحايين;،

 )١حديث،؛ "أنا مدينة العلم وءاي يايه ال ،وق لمقل :أنا دار الحكمة
وعلي بابها" وزاد بعضهم فمن أراد العلم فليات» اواد_. ،

( )١رواء الترمذي ق مننه(ْ/يما) ح'ا'آمامأ ونال :هذا حديث ري—ب منكر• وروى
يعضهم هذا الحديث ،عن محرياك و م يذكروا غيه عن الصئابحي,,.. ،ولا نعرف هذا الخديثإ
عن واحد من اكات ،ض شرياكا.وفي تحفة الأشراف (؟ ; ) ٤٢ ١/ال الترمذي( :غربمّ،)،

وق العلل الك؛ير للترمذي (آ/آ  ،)٩ ٤ورراء التطعي (ق رياديه على ئضائل الصحابة
للأمام احمد) ( - ) Wilt؛ ،١ • ١٨وامحري ث ،تهذيب الأثار م ند علمي  ١ • ٤٠١٠و

ص< ١.،ونال صحٍح سيء ،والحاكم ق التدرك( ( ) ١٢٧ ،\ y\lTونال صحيح
الإمادوب بخرجاء ،نال الذمي( :بل موضوع) ،رااأوبراتي ( ١ا )٦ ْ/ح ، ١ ١ • ١ ١
والعضلي ل الضعغ اء(ك ،) ١٥ •/وأبر نعم ل الحلمة( ،)٦ ٤ / ١وابن عدي ق الكامل
(اّ/آآ ( )١ ٩٥ ،١أ/أهي) (مآ1¥/أا) (ْ/أأ'\ا'،اأدا) ،رالخخمسا مح ،الت اريخ
( ( ) fvvlyأ،دئما)(  ١( ) ١٧٣/٧ا،ا"أ،عل،آأ،أه،إ • آ•ْ،؟).

اللم از
وانغلر بجمع الزوائد (بم/لأ  ،)١ ١وموضوعات ابن الخرزي (ا/آأ'آ) ،والضان
للممهردي (ص ١٦ح ^)٣٤والتا الصحٍح نا اعترض عف محنأحاديث ،الصائح للعلام

(ص  ٠٦ح ،)١ Aرأجربة الحاثغل ابن حجر عن أحاديث ،المابجح (الحديث ،المائع كشر)
'IU

وهذا الحديث مروي همن علي بن أبي طالب وابن هماس وجابر بمن

همد الله رصي اش عنهم.
أما حدث علي رضي الله عنه نقل ذكر له ابن الجوزي خمسة طرق ،وزاد
السيوطي عليها ثلاثة طرق ،وخميع هذه العلرق م اتهلة ليس لها حظ من النقل—ر
ما عدا طريقا واحدة ،ياتمب ذكرها ،وأما حديث جابر ~ رصي الله عنه ~ فله
طريقان ّاتعلان ،ذكر ابن الجوزي طريقا وزاد السيوطي آخر .وأما حديث
ابن عباس ~ رصي الله صه ~ ،نقد ذكر له ابن الجوزي عشرة طرق ،وعند

ابن عدي طريق أخرى ،وجيع هذه العلرق أيضا ممساتعلة ولا تستحق الن.كر إلا
على وجه التعجب ،ماعدا طريقا واحدة مجتها ياتي ذكرها.

تال اسيراأ[ :كئت من تل أميل إل اتقاد نوة هدا الحر حتى تدبرته،
 ،....ولا داعي للنغلر ل الهلرق الي لانزاع ل م قوطها ،وأنفلر في ا همدا
ذلك على ثلاثة مناماين ،ت

المقام الأولّ :ئد الخبر الأول إل أبي معاوية ،والثاني إل شريك.

روى الأول عن أبي معاوية ،ابر الميثا همد اللام بن ص-الح (وأبو
الملتا في ا يقلهر ل كان داهية ،من جهة خدم علي الرضا بن مرمى بن

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتظاهر باكشيع
ورواية الأحبار الي تدخل ل التشيع ،ومن جهة كان وجيها صل بي الماس،
ومن جهة تقرب إل أهل الستة برئه على الجهمية .واّتهلاع أن يتحمل لابن
معين حتى أحسن القلن به ووثنه ،وأحسبه كان محلما لبي العب اس وتقي امّ
(م/خحبا) ،وم ،الموطئ(ا/ا'بأما) ،وضمف الجاءعاسير () ١٣ ،١ ./t
ح .١ ٤١ ٦ ،١ ٤١ .والأّرار الوتوى  jالأحاديث الوضوصت هرا ٧ح . ١٢ ،<١
القوس امح٠وء٠(٠ى .) ٣٤٩

 ٧٢؛

بالتشيع لأهل المن مكرآ منه لكي بمدق فا رويه عنهم ،روى عن علمي
بن موسى عن آبائه الوضرعات الفاحشة كما ترى بعضها ل ترجة علي بن

موسى من اكهذيب وغرصه من ذلك حط درجة علكا بن *رص وأهل محته
عند الماس ،وأتعجب مجن الخانظ ابن حجرت يذكر ل ترخمة علميب بمن موسى

من التهذيب تلك اللأيا وأنه تفرد بها عنه أبر الصلت ،نم يمول ل ترخمة

عش من المقرب "صدوقا والخلل ،ممن روى عنه" والذي روى عته هو أبر
الصيت ،،ومع ذلل؛ ،يمول ؤ ،ترحمة أبي الميت مجن المقرب صدوق له
|داكإر وكان يتشيع وأنرط العئيلي غقاو،ت كداب ،ولر ينفرد العملي نقد مال

أبر ^ ' لر يكن بمدرق وتال ابن عدي :له أحادبثا ءناك؛ر قا مقل أهل
المن وهر مجتهم مها" ومال الدار تْل<،ت "روى حدي ث( :،الإيمان إترار
القول )...وهو ثهم برصعه".

وتال محمد بن ءلاهر كداب ٢ ١ ،لذا يلزم زأن مجن يابى أن يكذبه يلزمه أن
يكديج ،على بن موصى الرضا وحاشاه .وتبعه محمد بن جعفر الفيدي تعده ابن

ممن متابعا وعده غيره سارتا ،ول سنا من حال القيدى مجا يشفي ،ومن زعم

أن الشيخ،ن أخرجا له أو أحدهما تقد وهم.
وروى جعفر بن درستويه عن أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز همل ،ابن،

ممن ،ؤ ،هذا الخير قال) أخبرني ابن ممير تال :حديث ،يه أبر معاوية قديما نم
تركه وهذه شهادة قوية.

لكن قد يقال :يحتمل أن يكون ابن نمر فلن فلما ،وذا لث ،أنه رأى ذينلث،

اارجاJن زعما أنهما سمعاه مجن أبي معاوية وهما ممن سمع مجته تديما ،وأكثر
أصحات ،أبي معاوية لايعرفونه فوتع ق ،فله مجا ونع.
اكواىرامحموءأ(بآأ).
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هذا مع أن ابن محرز ل ،ترجمة ل تاريح بغدادر  ،لر يذكر مها من حال ،إلا
أنه روى عن ابن مض وصه جعفر بن لرسوبه.

نعم ثم ما يشهد لحكايته ،وهو مجا ق ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالي من

كتاب ،ابن أبي حاتملأ'اأنه حديث ،بهذا عن أبي معاوية ،فيكر ذللئ ،لابن مجمى

نقال ت تل له :يا عدو اش. ...إنما كتت عن أبي معاوية بغداد ر لر بحديث،
أبو معاوية هدا الحديث ببغداد ٠

وروى اللقط الثاني ،مجمد بن عمر بن الروم بن شريك ،وام ،الرومي،
ضعفه أبو زرعة وأبو داود ،وتال أبو حام صدوقا تديم روى عن شريلثإ

حديتا منكرا يعي هدا ،وذكره ابن حبان ل الثمالت ،،وقال ابن حجر ل

التقريج ،لن الحديث ،ووهمم من زعم أن الش_يخين أخرجا له أو أحدهم ا،
وأخرجه الزمنى من طريقه ،نم تال "غريب منكر نم تال وروى بعضهم
هدا الحديث ،عن شريك و لر يذكروا تيه الصنابحي نزعم العلائي أن هدا يممي
تفرد ابن الروم ،ولايخفى أن كلمة ' بعضهم تصدقا.ممن لايعتد.عتابعته ،ول)

يذكر ق ،اللألء أحدأ رواه عن شريلئ ،غهر ابن الرومي إلا عبدالحميد بن بحر،
وهو هالك يسرق الحديث ،فالحق أن الخير عقر ئابت ،عن شريلن•،

المقام الثاني; على فرض أن أبا معاوية حدث يخاك .وشريكا حديث ،بهذا،
فإنما جاء ذاك عن أيي معاوية عن الأعمش عن بجاهي  ،رجاء هذا عن
شريلثا عن سلمة بن كهيل وأبو معاوية والأعمش وشريلث ،،كله م مدلسون
متشيعون ،ويزيد شريك بانه يكتر مجته الخعلآ ،فان قيل؛ إنم ا ذكروا ق الهينة

الثانية مجن طئات المدلمن وعي ؤيقة مجن احتمل الأئمة تدليه وأخرجوا له
(\)-ارخ بمداد ( .) aWo
( _)Yواكديل(ا»\/-ا').
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ق الصحيح,

تلت ت ليس معنى هذا أن المذكورين ل الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مهللق ا،
كمن ليس.ممدلس ألبتة ،إنما المعنى أن الشيخين انتقيا ل التابعات ونحوها من

مجعنعناتهم ،ما غل ،-على محلتهما أنه سماع ،أو أن الماتهل ئه ثقة ،أو كان نايتا
من ؤريق آخري ،ونحو ذلل؛ ،كشأنهما فيمن أخرجا له ممن فيه ضعف.
رند قرر ابن حجر ل نخبته ومقدمة اللسان ،وغيرهما ،أن من نوتقه ونقل
خبره مجن اليتدعة يختص ذللئ. ،مما لأيويد بدعته ،فأما مجا يؤيد بدعته ،فلا يقيل

منه أليتة ،وق هذا بجث ،لكنه حق فيما إذا كان مع بل عته مدلسس ا ،ولر بمرح
بالسماع ،وتد أعل البخاري ؤا تاريخه المغير خبرا رواء الأعمش عن ما ب
يتعلق بالتشيع بقوله :والأعمش لايدرى سمع هذا مجن صا لر أم لا ،نال أبو
بكر ين عياش عن الأعمش أنه تال :نستغفر الله من أشياء كن ا رويها على
وجه انمم ،،اتحذوها دينا ,

ويشتد اعتبار تدليس الأعمش ق هذا الخبر خاصة لأنه عن بجاهي وق

ترجة الأعمش مجن تهذيب ،التهذي— ،قال يعقوُج ،بن شيبة ق مسنده :ليس

يصح للأعمش عن بجاهي إلا أحاديث ،سرة ،تلت لعلي بن الديي :كم سمع
الأعمش مجن بجاهي؟ قال :لايثب ث ،منها إلا مجا نال سمع ت ،،هي تحو مجن
عشرة  ،وإنما أحاديث ،بجاهي عنده عن أبي بجيى القتات ،وقال عيد الله ين
أحمد عن أبيه ،ل احاديث ،الأعمش عن بجاهي :نال أبر بكر بن عياش ممه:

حدثتيه ليث ،بن أبي مليم عن بجاهي  ،أقول :والقتات ولبحا ضعيف ان ،ولعل
(ا)اكاريخ انمض

( )٢ولكن الإمام البممحاري نتض هذا الخول بأن الأعس صرح بالسماع ص بجاهي ل نحو
ثلاين حاوثا.
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الواسطة ل بعض تللث ،الأحايين ،من م ثر منه ا ،فقد سمح الأعمش من
الكلي) أشياء ،يرويه ا عن أبي صاغ ب اذام ،نم رواها الأعمش عن ب اذام
تدلسا ،ومكن ،عن الكلي والكيي كذاب ،ولاميما ما يرويه عن أبي
ص١لح،....

وي ناكد وهن الخير بأيا محن شته عن أبي معاوية ،يمول) إنه حدث يه تديما
نم كف ،صه ،فلو لاأته علم وهته لماكف ،عه.
والخم عن ،شريلئا اصطرئرا ب ،رواء الزمذي منْ ،ريثا ابن ،ارومي ص،

شريلثا ءن سلعة  Jiكهيل ،م) سويد بن) غفلة م) اكنابحي) عن) علي ،وذكر

الترمذي أن ،بعضهم رواه عن شريلئ ،فأسفل الصنابحي ،والخم  ijاللأل) من
وجه آخر عن ض الرومي تف ه وعن همدالحميد بن بجر باستاط سويد بن

غفلة • وفيها ^\ا\لأ\آ•' تال) الدار نهلي ت حديث ،علي رواء سويد بن غفلة
عن الصنابجي فلم يسنده وهر مضعلرب ،وعلمه ب يسمع من الصنابجي

.

فالحاصل أن الخم إنا ثبتا عن أيي) معاوية ب شنا عن الأعمش ولو ب
عن الأعمش فلا يثبت ،عن بجاهي وأن المروى عن شريلئ ،لأفت ،صه ،ولو
نبتا لر يتحمل منه على شيء ،لتدلص ثريلث ،وخعلئ ه ،والاضعلراب الذي
لأممُ،نهءلءاشي)م••

المقام الثالثات النظر  ،jممح) الجير ،كل من ن امحل منطوق ،الخير ثم عرضه
عن) الواقع عرنط حقيقة الحال ،والله المتعال)].

ولممصيل التغلر ن ،مجم) الخير الذي أجمله الشيخ العلمي) رخمه الله ،أذكر ما

ناله شيخ الإعلام ابن) تيمية ~ رحمه الله ~ قال؛  ;٢وحديث ،رأتا مدينة العلم
( )١وانتلر الخلل للدار نحلي( ■ )٢ iv/vبى^^.r

( )٢منهاج الخط ( .)٠ ١ o/U
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وعلي بابها) أضعف وأوهى ،ولهذا إنم ا يعد ق اازصوء_ات ،...،والكذب
يعرف ا مجن نص متنه ،فإن المحي صلى الله عليه وملم إذا كاد مدينة العلم ،وب

يكن لها إلا باب واحد ،ر لر يلغ عنه العلم إلا واحد فسد أمر الإسلام .ولهذا
اتفق السلمون على أنه لايجوز أن يكون اللغ عنه العلم واحدا ،بل يجب أن
يكون اللغون أهمل التواتر ،الذين يجهل العلم بجرهم للغائب ،وخبو الواحد
لأيفيد العلم إلا بقرانن ،وتلك نل تكون منتفية أو حمية عن أكثر الماس ،فلا
بجهل لهم العلم بالقرآن والمن الهواترة.... ،

فعلم أن هذا الخديثر إنما انزاه زنديق أو جاهل خله مدحا ،وهو مهلرق
الزنادقة إل القدح  )jدين الإسلام ،إذ لر يلغه إلا واحد ،نم إن هذا حلاف
المعلوم بالتواتر ،فإن ■همع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول صلى الله

عليه وسلم *ن غئر علي' أمحا أهل المدينة ومكة فالأمر ليه فل—اهر ،وكن.اك
الشام والصرة ،فان هؤلاء لر يكونوا يروون عن علي إلا شينا نليلأ ،وإنما
كان غال ،علمه ل الكوفة ،ومع هذا فاهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن
والمنة ثل أن يول عثمان ،فضلا م ،علي' وفقهاء أهل المدينة تعلوا الدين
ؤ ،خلافة عمر ،وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ،ولهذا
روى أهل المن عن معاذ بن جز أكثر مما رووا عن علمب ،وشريح وغهرْ من
أكابر التابعغ ،إنما تفقهرا على معاذ بن جل• ولما قدم علي الكوفة كان سريح
فيها قاضيا .وهو وعميدة الملماني تفقها على غهرْ  ،فانتشر علم الإسلام ق

الدائن نز أن يقدم عل الكوفة" وتالأُ "ولما صار إل الكوفة عامة مجا بلغه
من ،العلم بلغه غئرء من الصحابة ،ول) يختم ،ءليا يلتغ شي ،ء مجن العل م إلا
وتل" اجتحى عيرْ •مما هو أكثر منه .
( )١مجموع سمي(اا\\ا)وص(■)\ yrl \٨
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 )٢حديث كان رسول الله صلى الله عليه وملم يوحى إليه ورأسه ل
حجر علي ،فلم يصل العصر حتى غرت الشمس .نقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم; صليت؟  ^ ١٠لا .نالت اللهم إن كان ل طاعتك وطاعة رسولك

فاردد عليه الشمس .فقالت أسماء بمت عميس :غرأيتها غربت ،نم رأيتها
طلعت بمد ما غربتا ل ؛.

روى هدا الحديث ،عن أسماء بنت عميس وعلي بن أيي 'طالب رأيي هريرة
وايي سعيد الخيري رصي الله عنه م بملرق لايخلر إس ناد منها عن مجهول

ومتروك ومنهم ،ولقد فد طرقها وكشفا عوارها الشيخ وأعطى كل إسناد
حقه قافاي وأجاد ،ومما أجاد فيه نقده للحديث من خلال متنه فق ال رخمه

"هده القصة أنكرها أكثر أهل العلم لأوجه:
الأول :أنها لو وتعت لتقلت نقلا يليق.ممثلها.

الثاني :أن سنة الله عز وجل ل الخوارق أن نكرن لملحة عقليمة ولا
يقلهر هتا مصلحة فانه إن فرض أن عليا فاتته صلاة العمر كما تقول الحكاية،

فان كان ذإك ،لعير ،فقل فاث الني صلى الله عليه وسالم العصر يوم الخندق

إعل.ر ،وفاتته وأصحابه ل  ٢صلاة المسح ل سمر فصلاهما بمد الونتا ،وبعا أن
محا وتع لعير فليس فيه تفريط وجاءت عدة أحاديث ،ل أن من كان بحافقل

( )١روا ،اللحاوي ق الشكل ( ( ،)١ i-A/Y؛ ) ٣٨٨ /والجوزتام (ا/دْ\)  . ١٥٤ ،-واطر
 . ٩٧١ ،- )٤.واطر
يهلة الأحاديث ،اكمغة والوضوى؛ للخلأمة \لأو\,ي
منهاج المة رد/هاُا—  ،) ١٩٧وس صنف ييه سهم ممطا شت ،ييه الخل-يث ،رد عله
الحافظ ابن كثير ونتع حلرته ،اطر اليداية والنهاية(آ*)٨ ٠/
( )٢اكراثد امحرعة <_ . Y'<JU

( )٣رمهم علي رصي الله صه بمد رحوعهم من محم-
!٧٨

على عيادة نم فاتته لعير يكتب الله عر وجل له أجرها كما كان يؤديها ،وإن
كان نمر عذر فتلك حطيتة إذا أراد الله تعال مغفرتها لر يتونف ذلك على
إطلاع الشص من مغربها ،ولا يقلهر لاطلاعها معنى ،كا أنه لو ثل رجل

آخر ظلما نم أحيا الله تعال اكول لر يكن ل ذلك ما يكفر ذب القاتل.
الثالث; أن هللوع الشص مجن مغربها آية ثاهرة إذا رآها الناس آمنوا جميعا

كما نٍت  )3الأحاديث الصحيحة وبذلك نر ثول الله عز وجل•

ياتي

بعض آي ات ريك لأينفع نف ا لبمانه—ا ...الآيةه [الأنمام؛ الآية(خْ •])١
فكيف يقع مثل همذا ل حياة البي صلى الله عليه وسلم ولأيتئل أنه ترتب عليه
ليمان رجل راحل؟ إ •

وليان الوجه الأول ،ينول شيخ الإسلام ابن تيمية ر ا  ...فثل هذء
القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة ،الي تتونر المم والدواعي على
نقلها ،فاذا لر يتقلمها إلا الواحد والأتان علم بيان كذبهم ق ذلك ونال أيضا
فاذا كانت ،هنْ القمة ق ،خيتر ل البرية نيام العكر ،والم لمون أكثر مجن

ألف وأربعمائة ،كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه ،ومجثل هذا مما تتونر

الهمم والدواعي على نقله ،فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والأتان •
وقال وانشقاق ،القمر كان باإايل وقت ،نوم الن اس ،ومع هذا شد رواه
الصحابة مجن غير رجه ،وأخرجوه ل المحا ٠ ٢المتن رالم انيد مجن غير

وجه ،ونرل ،يه القرآن ،خكيغ ،برد الشمس الي كون بالنهار ،ولايشتهر ذلك
ولا ينقله أهل العلم نقل ءثله؟ا ولا يعرف تهل أن الشمس رجت بعد غروبها
 ....غلو وتع لكان طهوره ونقله أعظم مجن طهور مجادونه ونقله ،فكيغ ،يقبل
وحديثه ليس له إمناد مشهور ،ف ان هذا يرج ب ،العال م اليقيي بأن ه
•نهاجادنةرخ.) ١٧٦ ،\7\/
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كذب ب يع".
 )٣حدينا (خلق التربة) ،عن أش هريرة رض الله عنه ^، ١١؛ أخذ رّ رل
الله صلى الله عليه وسلم يدي ءقالت خلي ،الله عز وجل التربة يوم السبت،

وخلل ،مها الجبال يوم الأحد ،وخلج ،الشجر يوم الأنمن ،وخلنا المكروه يوم
الثلاثاء ،وخلق الرر يوم الأربعاء ،وبن ،فيها الدواب يوم الحميس ،وخلي ،آدم
عليه اللام بعد العصر من يوم الجمعة ،ل آخر اعة من م اعالتا الجمعة،

فيما محن العمر إل ،اللل"لا/

تال المعاJي١٢أ[ :هدا الجحر رواه الجماعة(عن ابن جريج قال أخحرني
إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن راتع مول أم سلمة عن

وتد استنكر بعض أهل الحديث،

أش هريرة ~ رصي اقه صه  -قال

هدا الجحر ،ويمكن تفصيل سبا الاستنكار باوجه؛

الأول :أنه لر يذكر خلق السماء ،وجعل خلق الأرض ق سة أيام.
الثاني :أنه جعل الخالق ل سبعة أيام،واكرآن سن أن خلق السموات
والأرض كان ؤ ،ستة أيام ،أربعة مجتها للأرض ويومان للسماء,
الثالث :أنه محا  ٠ ٠٠١للائار الئاثملة :إن أول الستة يوم الأحد ،وهو الذي تدل
عليه اسماء الأيام :الأحد  -الاثنان  -الثلأيء  -الأربعاء  -الخميس.
فلهذا حاولوا إعلاله ،فاعله ابن المديي بأن إبراهيم بن أش ض قد رواه ء<،
ال ند تحمى شاكر ،وابن
( )١روا ،ملم(  ،) TUZiحآااأ،وأخمد(ا-ا/أإ )١
وؤ ،الم—نن
سن  jالتاريخ(م/ءآْ) ،والمهتي ق الأسماء والمع ان،
الكحرمح ،) aW( ،وابن حري ر  jتاريخه( ا'/اآ) ،وأبي بملي  jم ند) ٤١ ٦/،((.
حأ •  ٦١تاريخ بغداد(® ٩٨/اآ ،وابن حسان ل صححه(اا'"/م)ح\آاأ ،وابن
متا ،ي اكدحي

حدْ.

( )٢الأندادالكائنة(م،ارخا)•
!٨

أمبل ،نال ابن الديي؛ 'وما أرى إسماعيل بن أمة أخن هذا إلا عن إبراهيم
بن أبي بحى" •••بمي وإبراهيم مرم بالكذب فلا شن الحر عن أيوب ولا
س ف رنه• ويرد على هدا أن إسماعيل بن أٍُة ثقة ممده م فر مدلس ،فلهذا

وا لف أعلم لر يرتض البخاري  ، Jyشيخه ابن الما-ني ،وأعل الحر ب أمر آخر
فإنه ذكر 'رقه  jترهمة أبوب محن التاريخ (ا/ا'/اااأ)دممالت " ومال
بمضهم :عن أبي هريرة عن كعب -وهواصح" ومولى صنيعه أن ه بحدس أن
أيوب ،أخطأ ،وهدا الحس مي على ثلاثة أمور:
الأول :اثارالحرلمام.

الشانئ ت أن أيوب ليس ب القوي ،وهو محتل ب يخرج له م لم إلا هدا
الحديثإ كما لألم من الحع ض رجال الصحيحن ،وتكلم نيه الأزلي فقال:
ليس حديثه بداك ،تكلم فيه أهل العلم بالحيين ،وكان بحيى بن معيد ونفلرائه
لايكبون حديثه ولر ينقل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا أن ابن حيان ذكره ق
ثقاته وشرؤل ابن حبان ل التوثيق فيه تسامح معرون.

الئال—ث،ت الرواية اليأشار إليها بقوله وتال بعضهم .
وليته ذكر سندها ومتنها فقل تكون ضعيف ة ق نفسس ها وإنما قوي ت ،محده

للأمرين الأجرين ،ويدل على ضعفها أن اخفرظ عن كعب ،وعبدا لف بن سلام
ووهي ،بن منبه ومن ياحد ممهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد وهو نول
أهل الكتاب المن"كور ؤ ،كتبهم وعليه ينوا قولهم ل الميت( ،،انقلر الأسماء
والممات '( ) ٢٧٥ ، XUX ،/ث أوائل تاريخ ابن حرير) ،وق الدر الثور (:٣

 ) ٩ ١أحرج ابن أبي شيبة عن كب قالت بدأ اللمه بخنق ال موات والأرض
يوم الأحد والأتن والثلاثاء والأربعاء والحيس واضعة ،وجعل كل يوم
كما ( jهممرنأ علوم سبث. rr_ )،

',٨

ألف سنة • وأّنده ابن جرير ل أوائل اكاريخ ر  ١؛ \٢ط — الحنية) وانتصر
على أوله بدأ الله بجلي الموات والأرض يوم الأحد والأنتغ ،نهدا يدفع أن
يكون محا ل الحديث من نول كعب.

وأيوب لاباس به وصنيع ابن المديي يدل على توته عنده ،وند أحرج له
م لم ق صحيحه كما علمت وإن لر يكن حده أن بحتج يه ل الصحيح.
فمدار الشك ل هدا الحديث على الاستنكار ،وند يجاب عته.مما يأتي؛
أمجا الوجه الأول؛ فيجاب عنه بان الحديث وإن لر يتص على خلق الماء
فقد أشار إليه بذكره ل اليوم الحامحس النور ول المادس الدواب ،وحياة
الدواب محتاجة إل الحرارة ،والنور والحرارة محمدرهما الأجرام المارية

والل-ي فيه — أي الحديث ~ أن حلق الأرض نفسها كان ل أربعة أيام كما ل
القرآن ،والقرآن إذ ذكر خلق الأرض ل أربعة أيام لر يدكر محا يدل أن محن
خملة ذللن ،خلق النور والدواب ،وإذ ذكر خلق الماء ل يؤمن لر يذكر جم ا

يدل أنه ل أثناء ذللن ،ل؛ بحديث ،ل الأرض تجا ،والمعقول أنها بعد تمام خلقه ا
أخذت ل التهلور.مما أودعه الله تعال فيها ،را س سحانه لا يشغله شان عن
شان.

ويجاب عن الوجه الثاني• بانه ليس ل الحديث ،أنه خلق ل اليوم المائع
غير آدم ،وليس ل القرآن محا يدل أن خلق آدم كان ق الأيام المتة ولا ل
القران والمة ولا العقول أن خالقية الله عز وحل ونف-ت يعد الأيام الخة بل
هذا معلوم البهللأن وق ،ايايت ،خلق آدم أوائل البقرة وبعض الأتار محا يؤخذ منه

أنه قل -كان ل الأرض عار تبل ادم عاشوا فيها دهرا فهذا يصاعد القول ب ان
خلق آدم مجتاخر .ء-دة عن خلق الوات والأرض .فتدير الايات والحديث

على ضرء هن-ا البيان يتمح  ١٧١إن شاء الله أن دعوى محالغة هتوا الحديث
لظاهر القرآن ةان انرفعت ،و ف الحمد.
!٨٢

وأما الوجه الثاك غالأتار القائالة أن ائتياء الخالق يوم الأحد ،محاكان منها

مرفوعا نهر أضعف مجن هدا الحديث بكنئر ،وأما غير \.ؤضّا نعامته من نول
همد الله بن سلام وكعب ورهب ومحن يا خد عن الإ,ماواوات,

ونسمة الأيام كانت تل الإسلام مليا لأهل الكتاب ،فحاء الإسلام
وتد اشتهرت وانتشرت فلم ير صرورة إل تغييرها ،لأن إنرار الأسماء الي نل
عرفت ،واشتهرت وانتشرت لايعد اعترافا.ممتاس يتها لما أخدن منه أو بني ت،

عليه ،إذ قد اصحت ،لاتدل على ذلل؛ ،وإنما تدل على محس ميانها فحسسس،،

ولأن القضية ليمت ،مما يجب ،اعتماده أو يتعلق يه نف ه حكم شرعي ،فلم
تستحق أن بحتاط لها بتغيير ما اشتهر وايشر مجن تسمية الأيام.

وفد ذكر الهيلي ل الروض الأنف( ،ا ) ٢٧١ /هذه القضية وانتصر لقول
ابن إسحاق وعتره الموانئ) لهذا الحدين ،حتى نال والعجسا مجن العلمي على

بحره ن ،العلم كيف ،خالف) مقتضى هدا الحدين ،وأمحف ،ل الرد على ابن
إسحاق رغيرْ ومجال إل تول اليهود إن الأحد هو الأول ..ون) بقية كلامه
لعنا ثق:،

مجتها أن تللئ ،السمية خصت ،مخ ة أي ام ؛ يا•ت ؤ) القرآن محنها شيء،
وجاء فيه اسم اايوءان اا؛اةيين — الجععة والت — ،لأنه لاتعلمق لهما بتللئ،
التسمية المدخولة.

ومنها أنه على مقتضى الحديث ،يكون الجمعة سابعا وهر وتر مناب،
لفضل الجمعة كا ورد إن الله وتر بحب اائتر ويضاف ،إل هدا يوم الإفن)

فانه على هن.ا  ،^-^١يكون الثالث ،وهو المتاسج ،لفضله ،ون ،الصحيح ت فيه
وليلنا وفيه أنزل علي فامجا الجميس فانما ورد فضل صومه ،وقد يوجه ذلل؛،
بانه لما امجتتع صوم اليوم الفاضل وهر الجمعة لأنه عيد الأسبوع عوض صه
بصوم اليوم الذي تبله ،رن ،ذلل؛ ،ما يقوي شبه الجمعة بالعيد .وؤ ،اكحيحاز)
١٨٣

ق حديث الجمعة نحن الاخرون السابقرن ...والناب أن يكون النوم الذي

للاخرين م آخر الأيام]•

ولكن مجع ما تندم يبقى ما يشكل ،يقول الله تعال• ^ ٢٠إثتكم لتكفرون
بالذي خلق الأرض ل يؤمن ونجعلون له أندادا ذلك رب

وجعل مها

رواسي من نوتها وبارك مها وقدر مها أقرانها ت ،أريع ة أبمام سواء
لاو ادلين*شمإ استوي إل السماء وهي دخان قتال لها وللأرض اثتيا هلوعا أو
كرها نالتا أتنا هلاسين* نقضاهن سبع سموات ثم ،يؤبن وأوحى  ،jكل سماء

أمرها وزيا ال ماء الدنيا.ممه ابيح وحفثل_ ا ذلك تقدير العزيز العليم ه
[نماك :الآية(ا-/ا ا)].

شن أن الله خلق الأرض وحدها ل يؤمن ،والحديث جعل خلهم ،الزبة ،3

يوم واحد ،وجعل خلق الجبال ل اليوم اكاني ،والشجر ل اليوم الئالثا ،وتبان
مجن الأيات أن خلق الجبال والمباركة{ ،الأرض وخلق الأموات فيها ~ وهمي،
الأشجار وكل م ا يقتات الإنس ان "■ ق ،اليوم الثالث والرابع ،ثم خلق تا

السموات ق يربن• وبدللئ ،م خلق ال مرات والأرض ؤ ،ستة أيام ،وبقى ما
أحينه الله ل الأرض يعد خالقتها وخلق ال ماء ،وليس هدا الأحدان داخلا
ل خ لق الأرض ولا ل خلق ال ماء ،وهو مجا جاء ل محورة المانعات نال

تعال ت ءؤأءنتم أشد خلنا أم ال ماء بناها رفع سمكها نمواها وأغْلش ليلها
وأخرج ضحاها والأرض يعد ذلك دحاها أخرج مجتها مجابما ومجرعاها والجبال
أرمحاهاه [المازعاص؛؟^  ]) VY-YUفكان نملور الأرض بمد خلقها إمما هر
يعد خالق السماء,

ومما تقدم يتضح أن لمقا الأئمة؛ ،لهدا الحديث ،وجها — والله أعلم ~
من الأئمة الدين ننا-وا هدا الحديث غثر ابن الديي والبخاري ذكر محيخ الإمحلأم ابن تيمية
ابن معز كما [ل كنا'جط التوسل والوسيلة ص  ١ ١١٢تحنين ،الشيخ ربيع] وزاد أيضا كبد
الرحمن بن مهدي كما ق ل١لخوا' ،rالصحيح لن بد ل ،دين السمح ( ا/خ؟'آ)] وانظر بيانع
الفراثا لابن القيم (ا/هص يمع .أيد نني الحديث.
؛!٨

الفصل الرابع:
(كلامه ي يمض كلسا المة ورجالها).
وف محثان:

الحث الأول "كلامه ق بمض كعسا المنة".
" )١كتاب الأدب الفرد" للإمام الخاري.

وصفه الشيخ ق كلمة تعريف وتقدير لكتاب فضّل الله المد ق توضيح

الأدب المفرد

للشيخ نفل الله بن أخمد ٠^۶؛ الجيلأني الهدي.

تال العلمي ت [وس أبسط مجموعات كب المنة  jالأدب الموي كاب
رالأدب المفرد ٠١٢^ ،محمل .ين إسماعيل البخاري — رخمه الله —  ...وكابه

هذا ~ أعي الأدب الفرد — هو يعد كايه رالجاعع الصحيح ،أول كبه ي اي
يعتي به س يريد اتبماع المنة ،فانه خمع تارعى• ،ع التحري والتوتي والتنمه
على الدقاتق.

ولكن الأمة ...ضرت ل حق هدا الكاب ،نممخه انملوطة عزيزة

جدا ،وقد طبع مرارا ولكن تريبا من  ٢^١لأنها مشحونة بالأغلاط الكئٍرة ل
الأصانييب والمتترن ،أغلاؤل لأيهتتدي إل صّوابها إلا الراسخون.
وند فيض الله — وله الحد — لخدمة هذا الكتاب صديقي انما لر الفاضل

المد نحل الله بن المد أحمد علي ،نصرف ق الخاية يه صتن عديدة.

ا/لأا).
!٨٠

أولأت حقق كلماته أسانيد ومتونا حتى أنامها على الصواب مع صعوبة
ذلك ؤ ،كض من اداضع.

ثانيات تام برصع صرح عليه سن أحوال أسانيده ،ويرف يالمهم من أحوال
رجاله ،ويدكر مجن خرجه ،نم يفيض ق شرح المس واستنباط النكت رالفراند
منه ،ويشير إل الأحاديث الواردة ق ُع؛_اْ وينبه على تواني ذاك الأدب أو

الخلق وحكمه وحكمته ،مع الإلمام ,كسا يوافق الحق مجن الشارب المتعددة،
كالفقهاء والصوتية والعصرية ،باذلا جهده ل أن يجعل الحق أمجامجه غير مجتقيد
بغيره ولا متحيز إل سواه.

ثاكات اعتنى بوصع فهارس عديدة على الطراز الحدي ث ،لأبواب الكت اب
وأحاديثه ورجاله وأعلامه وغير ذالئا ،رند تعدت التقصير ل الثناء ع ا هر

ل ن فس الأر حتى يرى من يهل١إعمج إن ثاءالله تعال انه فرق ما وصمته].

 )٢كتاب" :،المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم النيابوري.

ذكر الشيخ أن لوجود الخلل ل "المستدرك" من أوهام  jالإسناد أو ق
الحكم على أحاديثه  -عدة أسباب ،فقال ئ ،التتكل؛ 'ر [والذي يظهر  iSؤا
مجا وغ ل رالمتدرك] مجن الخلل أن له عدة أسباب:
الأول :حرص الحاكم على الإكار وقد تال  jحطة (المستدرك):
قد نخ ق عصرنا هدا خماعة من اليتدعة يشمتون برواة الاثار بان خميع ما

يصح مموكم مجن الحدين) لا يبلمر عثرة آلاف حد ين ،وهذه الأسانيد امحموعة
المشتملة على ألم) جرء أو أتل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة فكان له
هوى ف ،الإكثار لرد ئى هؤلاء.

الثاني* أنه ند يْع له الحدين) يستل■ عال أو يكون غريب ا ممسا تن افس فيه

،٨٦

انحدثون نحرص على إثاته .وق (تدكرة الخغاط) ج ٢ص  ٢ ٧ ٠ت مال

الحانقل أم همد الله الأخرم استعان بي السراج ل نحريجه على (صحيح م لم)
فكت أمحير من كثرة حديثه وحسن أصوله ،وكان إذا وجد الخثر عاليا يقوون

لأيد أن نكتبه (يعي  )jالم ستخرج) ذأ*و{>•' ليس محن شرط صاحيا (يعي
ملم) فشفعي فيه نعرض للحاكم محو هدا كلما وحد هميه حييا يمرح
بعلوم أو غرايته اشتهى أن ثبته ق (المستدرك) ■

الثالث ت أنه لأجل المن الأولن ولكي ينمق عن نف ه محن التب ل
البحث والنقلر لر يلتزم أن لا يخرج محاله علة وأشار إل ذلك ،مال ق ،الخطة
" سالي جماعة . ..أن أجمع كتابا يشمل على الأحاديث المروية بأص انيد مجتج
محمد بن إسماعيل وم لم بن الحجاج ■عنلها إذ لأسيل إل إخراج ما لاعل ة له

فإنهما رخمهما الله ل؛ يدعيا ذلك لأنفسهما''.
ولر يهب ل هذا ااشخين ملتزمان أن لايخرحا إلا ما غلب على فلتهما
يعد التغلر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة ،وخناهر كلامه أنه ب يلتفث

إل العلل ألتة وانه يخرج ماكان رجاله مثل رحالها وإن نر يغلب على فلته أنه
ليس له علة نادحة.

اإرابعت أن ه لأجل المن الأولين توسع ل معنى نوله بأسانيد يحتج
ّ ..ممثلها" فبني على أن ل رجال المحيحتن من نيه كلام فاخرج عن جماعة

يعلم أن فيهم كلاما .ومحل التوسع أن اليخن إنما يخرجان لن فيه كلام ؤ،
مراضع معروفة.

أحدها :أن يودي اجتهادهما إل أن ذاك الكلام لا يضرء ل روايته ألبتة،

كما أخرج البخاري لعكرمة.
الثاني :أن يودي اجتهادهما إل أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لابمالح

!٨٧

للاحتجاج و 4وحده ،ويريان أنه بملح لأن بجح به ممرون ا أو حث تابعه
ءيرْ ونحو ذلك.

نالتها :أن يريا أن الضعف الذي ل الوحل خاص بروايته عن ملأن من

شيوخه ،أو ترواية فلأن عته ،أو.مما يسمع منه من غير كنابه ،أو.مم ا سمع منه
يعد اختلاطه ،أو .مما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولر يات عنه من وجه آخر ما

يينع ريبة التدليس ،مخرجان للرجل حيث بملح ولا يخرحان له حيت ال
بملح.

وتصر الحاكم ق مجراعاة هذا وزاد فاخرج ( ،مجواصع لمن ل) يخرجا ولا
أحدهما له بتاء على أنه نفلير مجن ند أخرجا له ،فلو ئيل ل ه :كيف أخرجتا

لهدا وهو متكلم فيه؟ ا لعله يجيب ،بانهما ند أخرجا لفلان وفيه كلام نريبا
مجن الكلام ل هذا ولو وفى بهيا لجان الخيا ،ولكنه ل؛ بق به بل أخرج
لجماعة هلكى.

الحاص :أنه شرع ل تاليف رالمستدرم بعد أن باغ عمره انتت؛ن وسعين
ّنة وقد حثعفتؤ ذاكرته كما تقدم عنه  ،وكان فيما يفلهر تحت ،يده كت ب،

أخرى بمنفها مجع رالمتدرك) وقد استشعر نربا اجله فهر حريص على إممام
رالتدرك ،وتالئ،

قبل مجونه ،فقد يتوهم ل الرجل يقع ل ال ند

أنهما أخرجا له ،أو انه فلأن الذي أخرجا له والواُغ أنه رجل آخر ،أو أن ه لر
يجرح أر نحو ذللث ،،وقد رأيت ،له ل رالستلركآ عدة أوه ام مجن هذا القبيل
يجزم بها فيقول  )jالرجل؛ فد أخرج له م لم ،مثلا ،مع أن ملما إمما أخرج
لرجل آخر ثبيه اسمه باسمه ،ويقول ل الرجل؛ فلأن الواتع ل المني هو فلأن
التكل (ا/اْ" :)1ص بمضهم أ 0الحاكم تال ك "إذا ذا/ت  jباب لابد من انطانمة
لكبر<.
 ٨٨؛

ابن فلأن• والصواب أنه غيره,

لكنه *ع مذا كله لر ينع خلل ما ل روايته لأنه إنما كان ينمل من أصوله
الضوطة ،وإنما ونع الخلل ق أحكامه نكل حدي ث ق ا لستدرك فقد سمعه
الحاكم كما هو ،هذا هرالقدر الذي تحصل به الثما ،قاما حكمه ياته على

شرمحل الشيخان ،أو أنه صحح ،أو أن نلأنا الذكور فيه صحابي ،أر أنه فلأن
بن فلأن ،ونحو ذللئ ،،فهذا ند وتع فته كتم مجن الخلل هذا وذكرهم للحاكم
يالتساهل إنما بجمونه ي (المستدرك) نكبه ثما الجرح والتعديل لر يغمزه أحد

بشيء مما فيها فيما أعلم
 -٣رزين بن معاوية

(نحري الصحاح الستة)

نال الإمام الشوكاتي ق الفوائد امحموعار ات ومما اوجب ،طول الكلام
عليها [ي*مح ،صلاة الرغائب] وقوعه ا  ،jكت اب رزين بن معاوية المدري،

ولتي أدخل ق ،كتابه الذي جمع فيه محن دواوين الإسلام بلايا وموضوعاُت،
لأتعرف ،ولا يدري من أين جاء بها وذللث ،خيانة المسلمان'الآ/

عقب عليه الشيخ العلمي بقولهت [رزين معروف وكتابه مشهور ول) أمحا
عليه ولا على ؤلريمته وشريله فيه غقر أنه سماه فيم—ا ذكر حم احب ،كثف ،

القكون تجريد الصحاح الستة ،وهي( :الموطأ والمحيحان وسن أبي داود

والساني والترمذي) ،ويفلهر من خهلبة جامع الأصول ،لابن الأثير ،أن رزيا لر
( )١ترحم ل' ماما كئاما(الرمثّ) لأيي'لاهر الملني

 ١رمم . ٣١

( )٢اكوس امحموئ (م،آأ)•

( )٣وتال) ابن الصلاح بعد حكمه على حديثه صلاة

إالوصعت ولايتناد له صحة من

ذكر رزين بن معاوية ليا• () كتابه  )jبحربي الصحاح....لكثرة ما مهما من الديث،
اامسدإ ،ؤإيراد رزين ( ،م؛ل كابه محن انممتا 'م ا*له حول صلاة الرغاسا صْ . ١

١٨٩

يلتزم نسمة الأحاديث إل نالك؛ الكنب ،بل ي رق الحديث الذي هو مها
كلها ،والحديث ،الذي ل واحد منها كحامع الترمذي ،مغفلا الم جة ل كل
منها ،نعلى هذا لأيتفاد من "يائه ق الحدين ،،إلا أنه ن ،تل—لن ،اإكس> أو

يعضها ،ومع ذللئؤ زاد أحاديث ،لمست ،مه ا ولا ل راحل منها ماذا كان
الواثع هكذا ،وُع ذللئ ،لر يسه ق حطة كت اا> أر خاتمته على هذه الزياداتء
نقد أساء ،وُع ذإلثا غالخهلم ،مهل ،ناد أحاديث غ؛ر المح؛حان من تللثا
الكنسؤ لمت ،كلها صحاحا ،نمنيع رزين — وإن أوهم ل تلك اازيادا<ت ،أنها
ؤ ،بعض تللثا الكت ب ،غلم يوهم أنه صحيح ولا حسن.
وأحب ،الأحايين ،الق زادها كاث ونمط له ياانياْ ،فاتها أحايين،

معروفة  )jالجملة...ومنها حديثا صلاة الرغامإ ث ل؛ يكن رزين مجن أهل
القد.]...

ولقد زذ الشيخ المعلممب برزين فقال ،ت • زورزين ب يدم  ،jالميزان ولا
ا لكن ذكر الإمام الصّتعاتيت [أنه رجي تتل بخط بعض العلماء أن ق لمظ خطبة رزين ق
والدار نهلي
كتابه ما لغنله؛ واعلم أتي أدخلت من اختلاف نسخ الوطا لأبن
ومن رواية معن للموطا أحاديث تمردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة وتال
أيضا ل ُرصع آخر إنه ظاهر ما اتفق عله الن ائي والترمذي واتفق عله أحدمحما مع
بعض نسخ الوطا احاديث يسثرة نما له سماعها ،وم مروية من طريق اعل الييت عليهم
الملام عن علي وابن عبش رصي الله عنهما وعترعما انتهى .وهذا تصريح  jانه  -يمي
رزين  -أخرج أحاديث من عير المة الأصول ،وعراها إل من ذكرءاوإن ما زادء خاص
برواية  ^٠^١لأمر ،و....أظن نوة مانتل عنه ق ا-لمملة ،لاصتعاد أن يريد همع الأصول
المة ثم يأتي بأحاديث لأتوحد ق كتاب حديثي منهاآ توضيح الأفكار ر
رن.ال ابن تيمية ت رزين ند ذكر ل كتابه أشياء لمت ل المهيأح (منهاج المنة
 )١ ،< U/Uتال الذهي" :ادخل كتابه زيادات واهية لومْ عنها لأuد" سر أعلام النبلاء
(• .(Y،>./t

فيما استدرك عليه ،ولكرم الدمى عندما ذكر التومن ستة ؤهّآهآفي تدكرة

الخمامحل،وذلك ل ترجمة إسماعيل اليمي ئاوث رامحين أبو الخسن رزين ٠٠
مؤلفا جامع الصحاح جاور.ممكة وسمع عن اليري وابن أبي ذر'ا وذكره
القاسي ق القد امن خقال" :إمام المالكة بالخرم" ونقل عن الملقي أنه ذكر
رزينا فقال ■ سيخ عا إ لكنه محارل الإمحناد وذكر أنه توق حم نة ره  ٥ ٢آ وله
ترجمة ل الديباج الميم ،ص\ ١ ١ ،وذكر القاسي وصاحب ،الدساج أنه همع
نيه بين؛ الصحاح الخم ة والوطأ ول الديباج تول.ممكة سنة حس وعشرين
ومل :خمس وثلأس وخمسمائة]؛*/

 -٤كاب "اكوص افيموهمة ي الأحاديث الوضوعة" للأمام
الشوكاني.
تال الشيخ ق مقدمة التحقيق لكتاب اكوائد انحموعسةث لوا _ا نفل رن ق

الكتاب وجدت جامعه ~ رحمه الله ~ كد كما محيء عنه مقدمته — إل جمع
الأحاديث ،الي نص بعض أهل العلم أنها موضوعة ،مبوبة على سبيل
الاختصار ،مع تتسهاات.،

منهات ماهو مأخوذ عن يعص الكتب الي أحد منها ،وتبول ،لقول مرلفيها،
أو مجن نقولها صه.

ومنها• مجامحو ِبني على يعص القواعد الأصولية ،وزاد ؤ ،ب ادٍإ محاثل
البلدان أحاديث ،يوردها يعص مؤرخي اليمن ،ضن أنه لا أصل لها.

ورأيته كمحأ ما يورد الحديث ،وأن ابن الخوزي ذكره  ijالموضوعات ثم
يذكر أن صاحب اللأل المصنوعة ~ وهو السيوطي — تعقيه ل ذلك ،او ذكر
 Iا لمرائي امحمرعة ص؟ . ٤

له طريقا أخرى ،نماعدا ولأسن حال تلك الهلرق ،ولاي رق أس اندها.

وعذره ق ذلك نماه الأخممار،وءدم توغر الكتب الكافية لامح تيفاء اليحثا
والتحقيق •

وعلى كل حال ففي هذه الهلريقة إعواز قديد ،إذ لا يدري أكثر الطالض
ما الذي تمضيه تلك الطريق ،أوالهلرق الأخرى ،أترجب رد الحكم ب الوضع
أم لا؟.

وقد سعت ،كفوا من تلك الطرق ،وفتشست عن تلك الأس انيد ،فوجدُت،

كشرا مجتها أو أكثرها ،يكون محا ذكره السس يوطي من الطرق م١تطا ،لائمي
الخبر ئستا مجن القوه .ومجنها مجا غايتته أن يقتنضي التنوفف عن الجزم ب الوضع،
فامجا مجا يقيل .الحسن أو الصحة غتiيلآ٠

الحث القالي "كلامه ق بمض كعب الرجال والحرج
واكعديل"

تن اول ا،لعلمي — رخمه ال1ه — كيا عده بالوصف لهلريتة مؤ لفيها ق
التاليفب وفيما ائتقد منها ،وداع عما رآه صوابا واستدل لذلك ،فحصل له
.ممجموع ذلك مجاله عالمية جديرة يالاحتمام يفلهر لن يس—تقرئ كلامه فيها،
رّوخ تدمه ل علم الرجال وطول باعه فيه.

تال رحمه اقه واصفا
للامجام الخاري رمجا يتعلق به مجن توميم:
 —١كتاب" ،التاريخ
[ . .مجن اللطاتف أن تاريخ البخاري مجثالث مجن ثلاُث ،جهات؛
متيمة كاب الموضح لأومام الجمع والتفريق ص  ١ ٠نحت عتران رت ارخ البخاري
والرمان).

٩٢

(الأول)" ل مقدمة ضح الباري عنه؛ لو نشر ام تاذي هؤلاء ب يفهموا
كيف صنفت التاريخ نم تال منفته ثلاث مرات أ  ،ومضى هذا أنه بدأ
فقيد الناجم بض ترتيب ،نم كر عليها فرنها على الخ-روذ ،نم عاد فرب

تراجم كل حرن ا على الأسماءت ب اب إبراهيم.ب اب اسماعل ^١-.؛ ،هذا هو
الدي التزمه ويزيد ل الأسماء الق تكثر مثل محمد وإبراهيم رب تراجم كل
اسم على ترتيب الخروف الأوائل لأسماء الاياء ونحرها.

(الجهة الثانية)؛ ل مقدمة الفتح أيض ا عنه صنفت "مح 'محي ئلاث
ُرات  ،بمي ~ وا ل؛ه أعلم ~ أنه يصنف الكتاب ويخرجه للتاس .ن م يا خد
يزيد محا نسخته ويملح ثم يخرجه مجرة ناية ،نم بمود يريا ويصلح حتى يخرجه
الثالثة ،وهدا نابت للتاريخ كما ياتي.

(الجهة الثالتة)؛ أن له ئلاثة تواريخ ،الك-؛ر وفد طح ق دائرة المعارف
العمانية (بحيدر آباد ال"كن) ن ،الهتر ••• ،والممر رى -طبع ل الهند أيما.
والأوسط لما بملح ومنه نسخة ؤ) مكتبة الجامعة الثمانية بحيدر آباد الدكزل .٢
ومجعرفة الجهتغ ،الأولن نافعة ،أمجا الثانية فإن مجا تقدم كلام أبي زرعة
وصالح بن محمد الحافظ ومجا "^ ،uابن أبى حاتم مجن المآخذ على البخاري كان

بالتقلر إل النسخة الي أحرجها البخاري أولا ،وبهذا يتضح السبب في ا ذكره
الخهليب معرضا على ابن أيي حام تال:
(  ) ١هدي الساري (متيمة نح الباري) _٠ ٤ UA
( )٢الرجع السابق.

( )٣انظر كذلك (تاريخ ءمجان)التدمة «_ Aتيق ( )٢ون خة أخرى ق ،بتكسور ٣٢/١ ٢

رنم  ٥٦ ( ٦٨٧ورنة كتبت من الترن الثاني عشر ايعري ~ وهي سمحة ناتصة ~ ،تاريخ
التراث تسم علوم الخدين (

.)٢

٩٣

"وحكى صه (أي عن البخاري) ؤ ،ذلك الكاب أشياء على الغلط هي
مدونة ل تاريخه على الصواب بخلاف الحكاية عنه فكلام ابن أبي حام كان

بحسب النسخة الي أخرجها البخاري أولا ،وكلام الحطيب بالتنلر إل النسخة
الق أخرجها البخاري ثانيا وهي رواية أبي أحمد محمد بن م لمان بن فارس
الدلال المابوري الموفى سة  ، ٥٣١ ٢وذكر الخطيب  jالموضح أول
اعتراصاته على البخاري إمنادْ إليه• وق رواية ابن فارس هذه مواضع على

الخطأ وهي ق ،رواية محمد بن سهل ين كردي عن البخاري على الصواب،

انظر الموضح ،الأوهام ( )١ ٣، ٩ ، ٧س أوهام البخاري مجع تعليتي فظهر أن
رواية ابن قارص مما أخرجه البخاري ثانيا ،ورواية اين سهل مما أخرجه ثالثا.].

ولمل أوضح العالمي ق تعليمه على الوهم الخامس عثر مجن كاب

(الموضح) بان الم خة الق من رواية ابن فارس مما أخرجه مل ّ نة
 ٢ ٤آأه،-ومجنه استدل أيضا على أن ايخاري أخرج الت اريخ تدبما ،لأن رواية
[ويفلهر ل أن البخاري سمع هذا الخبر
ابن فارس مما أخرجه ثانيا،
أولا من محي بن بحي الذهلي عن أبي الجماهر فاثبته ؤ ،التاريخ كما ذكر
الخهلي با ،ثم لقي البخاري أبا الخماهر فأخي الخٍر صه نف ه فاصلح ق التاريخ
كما ق المهلبرع .وف ،ترجمة أبي الجماهر مجن التهذيب ذكر رواية ١لن٠لي^ كن ه
وأنه توق ،ستة \٢ ٤ء وفد فدمتا  . ١ ١أن نسخة الحطب ترجع إل رواية ابن
قارص وأن المطوع يرجع إل رواية ابن سهل وهي مجتاخرة عن رواية ابن
فارس ،وهذه القضية تدل على أكر مجن ذللئ ،،تدل أن البخاري أخرج التاريخ

تابما وأن رواية ابن فارس مما أخرجه تبل سنة  ٢ ٤آه وا ف أعلم].
ويوضح المخ الق اعتمدها اييلمي ل تحقيقه (للتاريح) ما جاء ل التعليق
ر ، ١الوضح را/ء.، ١٥—0

على الوهم الرابع والحمسن من كتاب (الموضح) حث ية-وللأ؛ " • • •وهر
مطوع ( -يعي التاريخ الكم)  -عن نسختن "تط"وهي من رواية محمد بمن
مهل ،وصف محن أنها من رواية ابن فارس •• ،وتد أسلفت ل التعلق على

أوائل ااكتابل ،أن ابن فارس إنم ا فرأ على العاري من التاريخ إل ب اب
ضل"

وأشار بعد ذلك إل أن بقية الكتاب مما أخذه ابن قارص إجازة نقط.

رواية ابن فارس مما أخرج 4اليخاري ثانيا ومحي الي اعتمدها الخطيب ،فهل
كانت عنا الخطب نسخة من رواية ابن سهل وهي مما أخرجه اليخاري ثالثا؟
الجواب ما ذكرْ المعلمي ل التعليق على الوهم التاسع مجن كتاب (الموضح)
بعل• ذكره لرواية ابن سهل فقال!

••• وقد كانت عند الخهلب نسخة مجتها

سينقل عنها ...فلا أدري لماذا ل؛ يلتزم مجراجعتها  )jحميع الواضع وبن رخمه
الله فوالد مجا تدمجه مجن الجهان ،الثلاث ،فقال:ص "وأمجا الجهة الأول فيتعلق بها
اصهللاحات للبخاري.

الأول؛ أنه حيث ،يرتب ،الأسماء الكثيرة بجب أوائل أسماء الأب اء يتوصع
فيعد كل لفظ ينع بعل• فلأن ن" .ممنزلة اسم الأب ويزيد على ذل لن ،فيمن ل

يل-كر أبوه فيعل -اللفظ الواقع بعد الاسم كاسم الأب فمن ذا لئ ١اعيسى
الزرفي ذكره فيعن اسمه عيسى وأول اّم أبيه زاي ث٠كانا م لم الخياط
فيمن اسمه مسلم وأول ،اصم أبيه خاء.
( )١الوضع( ) ١٦٦/١واظر( .) ١٧٦/١

( )٢تنعت ،كتاب ،الوضع ومجتدمجته من أول إل هذا الوضع ~ مرت-ين — تلم أحد كلاما أو

تعلنا للشخ ي؛ن ي اك-ر الن-ي مراء ابن مارس كلى الممحاري مجن اكاريخ ،واف .!^١
( )٣متيمة الوصح ص؟ ٠ ١
١٩٥

اكاني أنه إذا عرق اسم ارجل عز وحمن ينتضي الترشب وضعه بحب
أحدهما ل موصع وبحسب ،الأخر ل آخر ،ترجمه ل الومسن ،نمن ذاك
شيخه محعد بن إسحاق الكرماني يعرف أيضا.ممحمد بن أبي يعقوب ذكرء ل
موصعن من انحدين فقال ل انجلي الأول رنم (  ) ٦٦محمل بن إسحاق ومحو

ابن أبي يعقوت الكرمجاني مات سة  ٢٤٤وتال مه رنم (  ) ٨٥٨محمد بن

أبي يعقرت الكرمجاني أبو عبد الله الكرماني ...ومن ذلك عبد اثه بن أبي
يعقوت الكرمجاني .. .ومجن ذلك عبد اش بن أبي صالح ذكوان يقال لعيدا ف
"عباد" فيكره البخاري ل بات عبد الله وق بات عباد وكلامه ق الوضسن

وقا ترجمة محاخ بن أبي ص١لح ذكوان صريح ل أنه ل؛ يلتس عليه• وس ذلك
جم لم بن أبي ملم يقال له الحاط فيكره ل ميم بن أبي م لم ول
م لم الخيامحل ،وسياقه صريح ل انه لر يلتمس عاليه ،فهذا هر اصطلاحه.
وصاحِتا التهذيب يذكر الرجل ل موضع مفصلا تم يذكره ل الرصع الأخر

محصرأ جدأ وبحيل على ذاك• وصنيع البخاري إن ب يكن أحسن من هذا
فعلى كل حال ليس بوهم ولكن الخهليب يعد هذه أوهاما ،انفلر الرضع،
وْءن أوهام البخاري ولر يكنف ،بذلك ،بل يضل هذْ
الوهمآ،وأئ ْ
الواصع.ممريد مجن التشنيع .وتشنيعه عائد عليه كما لابمنغى.
الاصطلاح اك الث[ :،وقد نبه ت ،علي ه ل تعليق اتي على الت اريخ
وهو أن اليخاري إذا وجد من وصف رصفن

وكان محملا أن يكون واحدا وأن يكون اتتين فإنه يعمي نوحمين فإن لي يمتعه
مقتضى الترتيب الذي الترمه س قرنهما ترنهما كي يسهل فما بعد جعلهما
ترجمة واحدة إذا سن له ،أو الإشارة القريبة اليمن— 4إذا قوي ذلك و لي يتحقق

كأنه يريد ق الثانية أراه الأول ولما جرت عادته بهيا صار القرن ق مواضع
الاحتمال كالإشارة إليه والتتييه عليه ،أما إذا ب يسمح مقتضى الترتيب بالقرن

فاته يضع كلأ من الرجم؛ن ل موضعهما

إث اوة أخرى ،وقد يكفي

بغلهور الخال انظر  ٦ث  ١٢و  ١٤و  ١٠و  ٣٨و  ٥٥من أوه ام اوأ؛ءاري.

وكثئر مجن الواضع الي لر يقتض غيها الخاري بل أماها على الاحتمال يكون
دليل الخطيب على احد الاحتمالن غير كاف للجزم بحب تحري العاري
وتثيته • ومجا كان كاؤيا للجرم فلا يليق أن سمى توقف العاري وهم ا  ٠هدا

وللبخاري ~ رخمه الله ~ ولوع بالاجتزاء باكلويح عن التصريح كما جرى
عليه ل مواضع مجن جامعه الصحيح حرصا منه على رياضة الطالب واجتداب ا
له إل التبه واليقغل والمهم".

وتال أيضار ا•' •• أمجا الخاري ~ رحمه الله — فانه إذا اتفق له تحر هذا

(أي ذكره للرحمة الواحدة ل مجوضض مجن التاريخ) فانه غاليا بحرص على أن
يكون ل كل محن الوضمن غائية زانية على الآ-؛م( ....انثلر الوهم الناني و
 ٤٢و  ) ٤٧وركا استوفى الرحمة ق كل س الوضمن ليستني اك ايلر بأيهما
سق إليه كما ل الوهم  ، ٥٠ولابحيل صربحا••• ،وتارة بحيل بإشارة يفقهها

مجن له تعلق بالفن• .ولم ألف الخاري كتيه".
وخلهر

— رحمه الله — بعد نطره ل تعقبان اإرازيين ل كت اب

بيان خهلآ البخاري ل تاريخه أسبابا وعللا أخرى سوى ما تقدم فق ال مبينا
ذاكلأ>:

وحدت الواضع التعقبة على أصرب;

الأول؛ مجا هو ل اكاريخ على  ١٠صوب ه الرانيان لا على ما حكيا ،عنه
وحطآ .،وعل-ا كمحر حد-ا لعله أكثر مجن الصف ،وند ذكرت ..أن البخاري
(\)الوضحرا.)<\/

( )٢متيمة التحقيق لكتاب رييان خطأ الخاري ق تابجها ص رج—د— ه—ى.
١٩٧

أخرج التاريخ نلاث مرات ول كل مرة يزيد وينقص ويملح واسقلهرت أن
النسخة الي ونمت ،ل لرازين كانت ،مما أخرجه العاري لأول مجرة ،وهذا
صحيح ،ولكي يعد الاهللاع على هذا ااكاد_( ،أي كاب بجان خطأ البخاري

ؤا تاريخه) علت أنه لايكفي لتعليل ما وح نيه من هذا اإضر*<_> لكثرته ،ولأن
كثيرا منه يعد جدا أن يقع من الخاري بعضه فضلا عن كثير •سه ،وسن ل
أن معظم التبعة ل هذا اإضراس ،على تللث ،الشخة الي ونمت ،ااراز؛ان.
ما تقدم شاهدان؛ (الأول)؛ أن الخطيب ،ذكر ل (الموضح)
وعلى هذا
ج ١ص؟ هذا الكاب نم تال" :وند حكى عه ق ذالثا اإكار_ ،أشياء هي
مدونة ؤ ،تاريخه على الصواب بخلأن ،الخكاية عه وند وتق ،الحهليب ،على

عدة نسخ محن التاريخ محلفة الأسانيد إل البخاري( .الثاني) :أن أبا حام وهو
زميل أبي زرعة ولا بد أن يكون قد امحللع على تال لئ ،المسخة وء_رزا حايا
يقول تُ ،واصع كثيرة مجن هذا ااكا<ٍ ،وإنما هر غلهل مجن الكاتب ،أو نحو
هذا راجح رن م (• ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢١ . ، ٨٩ ، ٦٦ ، ٤٢ ، ٣١ ،١

 )٦ • ٩ ، ٤٧٢ ، ٤٦ • ،٤ • ٤يعيأن الخطأ فيها لمس مجن البخاري ولا ممن

فوقه وإنما هو مجن كانبر تللث ،النسخة الي حكى عنها أبو زرعة ،ونم مواضع

أكثر مما ذكرْ الحمل تيها على الكاتب ،أوضح .ند يعرض هذا.مما ل أول هذا
الكتاب عن أبي زرعة خمل إل الفضل بن الماص المعروف بالم اثغ كتاب
التاريخ ذكر أنه كتبه محن كتاب ،محمد ين إسماعيل البخاري فوجد• ،1قيه. ٠..

والفضل بن العتاص المانع حافثل ك؛در يعد أن يخعليء  ،jالمقل ذاك الخطأ
الكثئر وقد ذكر أنه كب مجن كت اب ،البخاري والظاهر انه يريد يه سخة

المخاري الي محت ي ْد والأوجه الي محمل الميعة على تل—لن ،السخة ترجب،
احد أمرين؛ الأول :أن يكون الفضل بن العباس ح،ن نقل المسحة لما يتحكم

٩٨

علمه وقد تكون نسخة المخاري حين نقل منها لاتزال م ودة فنقل وب
يسع دلا عرض دلا نابل•

الثاني :أن نكرن كلمة"َمماب محمد بن إسماعل" ؤ ،عب ارة أبي زرعة ال
ت*نى نسخة البخاري الي نحتا يالْ وإنما تعي مؤلفه الذي هو الت اريخ وتكون
النسخة الق نقل منها الضاخ نسخة ؤعض الطلية عثر محررة وإنم ا نمك عن

نسخة أخرى مع جهل الكاتب ،وا يسمع ولا عرض ولا نابل•
الضرب الثاني :مجا اختلفت فيه نسخ التاريخ نفي يعضه ا كم ا حكاه أبر
زرعة وخهل اْ رق يعضها كما ذكر أنه الصواب والأمر ق هذا محتمل،

ومجوانقة بعض النسخ اانسخة الي رقن ،عليه ا أبو زرعة لأتكفي لتمحيح
الشصية إل البخاري ولاسيما م ا يكثر نيه تصحيف ،الن اخ كامح م معر
يتوارد الماخ على كتابته "سعد".
اإثاإّث :،ما وخ ق ا،لوضع الذي أحال عليه أبو زرعة كم ا حكاه ول
موضع آخر من التاريخ على ما صوبه ،وهذا ثري ب ،مجن الذي نيله لكن إذا
حكي البخاري كلأ من القولن من وجه غر الأخر فالخلاف من نوقا .وتد

يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصربحا أو إمماء أو ثد يسكت ،عن الزجيح،
ولا يعد هذا خملآ ،والبخاري معروف بشدة القبتؤ.

الراع" مجا هو ل اكارخ على ما حكاه أبر زرعة وخطاه ولا يوجد غيه
كما صوبه ،والأمر ل هذا أيضا محتمل ،ولا سئما ل الواضع الي تتفرد
نسخة واحدة محن التاؤيخ ،ول المواضع الي يغاو_ ،غيها تصحيف ،النساخ ،ومج ا
صحت ،ن يته إل البخاري مجن هذا فالنالسه أنه كذلك سمعه ،فان كان خطا
فالخطأ ممن نيله ،ومجا كان منه يكون أمره هينا كالمبة إل الجد فان أبا زرعة

يعدها ل جلة الخملآ وقل ينع ذللن ،أبو حام ل بعض المواضع ~ راجع رنم
 ٢٩" ٣٦س وند يكون الصواب مع البخاري وأخطأ أبو زرعة ل تحهلتته،
٩٩

وند قضى أر حام ذلأك ل مواصع •تها ما م مصرح ا_ 4ل هذا الكاب
رنها ما ملم من الجرح والممديل  -راجع رنم - ٤ ٩ ، ٤ ٤ ، ١٢١٢ ، ٣٢ ، ١ ١
ويالجعلة نقد اصتقرأت خمسان موضعا من أول الكساب نوجدنه يتحه ن بة

الخطا إل ايي زرعة ل هذْ الواضع الخم ة ولا يتجه ن بة الخطأ إل الخاري
نف ه إلا ق ،موضع راحا هر رقم  ٢ ٥ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا وقال
الرانيان وغيرهما اسمه أخمد ,

واوضح العلمي ؤلريقة للخاري ل تاريخه تال على امحتقراءْ للتاريخ قتال
محا (الوضح) ل تعليقه على الوهم الخاص عثرل ات ....وأبو الجماهر هو
محمد بن عثمان ذكرْ الخاري محا التاريخ ج  ١رقم  ٥٥٧ونال " سمع الهيثم بن
حميد ومعبد بن بتر يا يدكر ُن رركا عنه ،وهده عادة البخاري ق اإذ.ين

شهم"

ومما استفلهره العلمي من التاريخ تفسيره لقول البخاري ل الراجم سمع

قلأتا فقال ق (الموضح) ق تعليقه على الوهم التاسع واكلأنين١أ" :٢نول
البخاري مح ،التراجم سر فلأنا ليس حكما محنه بالسماع ،وإنما هو إخبار بان
الراوي ذكر انه سمع".

هن اك أحاديث ،أخرجها البخاري ي تاريخه  ،jالتراحم ،فهل إخراج
الحديثا محا التاريخ يفيد الحدين ،قوه؟ ا علق العلمي على قول ادسوءلي ل

اللألء ق تقويته لحديث ،ت وند أخرجه العاري ل الت اريخ يقول ه ;٢ ١
وإخراج البخاري مح ،التاريخ لأيفيد الخبر قينا بل يضره ،فان من شأن
(ا)الرضح(\.)ْ./

(■ا)الوضح(ا/ا،أا).
( )٣المراثي امحموعة ص . ١٨٠

البخاري أن لايخرج الحر ق التاريخ إلا ليدل على وهن راويه •
 —٢كتاب "بجان خطأ اليخاري ق تاريخه" للإمام أني؛ محمد عبئ الرحن بن
أم حام الراذي•

أبان العلمي — رخمه ازله — عن موضوع \[ك\ب وفائدته نقال ت .
"موضوع الكاب على الحديد بجان ما وتع من الخطأ أو شبهة ق الن سخة
الي وتف عليها الرانيان مجن تاريخ الخاري .والشواهد تقتضي أن أب ا زرعة
اصتقرأ تلك النمخة مجن أولها إل آخرها وسه على جم ارآه حطا أو شهه مجع
بجان الصواب عنده .وترك بجاضا ل محواصع ثم تلاه أبر حام تواتمه تارة
وخالفه أخرى واستدرك مواصع• وإذ كان البخاري والرازيان مجن أكابر أئمة
الحديث والرواية وأرّعهم حغغلا وانمبهم فهما وأسدهم نقلرا فن فائدة هذا
الكاب أن كل مجا ل التاريخ مما لر يعترضه الرانيان فهو على  ١ ١٥هره من
الصعحة باجماعهم ،ومثله يل أول مجا ذكرا أن ه الصواب وحكيا عن التاريخ
خلافه والوجود ل نمخ مجا صرباه .ومن فائدته ؛النفلر إل الواضع الي هي ل

نسخ التاريخ على محا حكياه وذكرا انه خهنا معرفة الحلاف ليجتهد الن امحلر ل
معرفة الصواب وكمحر من ذلك ب ينبه عليه ل الجرح والتعديل ولا فره فيما
علمت".

 "٣كتاب "الوضح لأوهام الجمع والفريق" للخطب اوسادي.
من الناسب ذكره ق هذا الوضع لتعلمه بكاب التارخ الكيئر للبخاري،
فهر متمم له وتغلهر أهميته لن قرأ متيمة الشيخ العلمي له وما بذله
مجن جهد ق التحقيق ومناقشة الخط؛بر'افئال  -رحمه الله — واصفا
( )١ريان نطأ الممحاري  jتارينه) رص ب  -ج) من

المحاب.

( )٢انغلر ماتمدم ؤ ،الكلام على اثاره عند الكلام على كتاب (الوصح) •

للكتاب

هذا الكتاب صشسهور يخن اصحاب الخدي ني يذكرونه ق تربمحة

الخطيب ول كتب علوم الحديث راكطالحآ ويتلون ممه ل كب الرجمال

...ايتدأه الخطب بالحمد والصلاة وليان موضوع الك_1ب واف-عة إليه ،ثم
روى عن الدار نطي نضتن ل اجمع والتفريق أخدهما على الخاري نم
ذكر الخمليب أن ؤ ،تاريخ البخاري تفايا كنيرة من هذا الب اب ،وأن ه
صيذكرها نم يذكر ما شاكلها مما وخ لغير البخاري ،نم يذكر ما اختلفرا غيه
و ل) سغ ،له الصواب ثم يذكر ماله رسم الكتاب نم تال ولعل بعض من ينظر
غيما سْلرناه . ..يلحق سيء القلن ينا ويرى أنا عمدنا للطعن على من تندمن ا،

وإيلهار العيب لكبزاء شيوخنا .وأنى يكون ذل لن ،وبهم ذكرنا ،وبشعاع
صيائهم تبصرنا  .٠ولما جعل الله تبارك وتعال ل الخلق أعلاما ...لزم المهتدين

.بمخن أنوارهم ...بيان ما أهملوا وتسديد محا أغفلوا  ٠١ .وذالئ^ حق للمالر على
التعلم وواجب على التال للمتقدم نم ذكر حكايات ق أن الكامل مجن عدت
ثلماته وأنه لأيسلم من الخهلآ كتاب غر كتاب الله عز وجل .تم روى عن

أبي زرعة انه وحد ؤ ،ت اريخ البخاري خهلآ كثيرا فوافقه ص_الح بن محمل
الحافغل واعتذر عن البخاري بان الخهنأ ممن تبله .ثم ذكر أن ابن أيي حام جع
الأومام الي أحن.ه-ا أبو زرعة على البخاري ل كت اب مقرئ .تال الخلجس—،
ونظرت فيه فوجدت كفرا منها لأتلزمه ،وت -،حكى عنه ل ذلل؛ ،الكاب

أشياء حي محل-ونة قا تار4ذه على الصواب بمتلاف إ الحكايات عته ثم أخذ عليه
أنه لر ي؛ص على عدم تصده انتقاص البخاري مجع أنه أغار على تاربجه فضمنه
أيى أخمدر'ا....نم روى كل ة
كتان الجرح والتعديل ،وذكر حكاية
ر )١محتدمة الوضح ص.،.

( )٢ذكرها ؤ ،معدمحته لكاب (الجرح واكلديل) وأجاب عتها انغلر مجمدمجته رص— ي—آ.
٢٠٢

ابن عقدة ل حاجة أهل الحديث إل تاريخ \يىخؤي .ثم نال; نمن أوهام

البخاري ل الجمع والتفريق ...ن اق أربعة وسمن نملا غالبها ل التفريق
وهو موضوع الكتاب ،وبعضها قا الجمع وهمر من موضرع فن التف ق
والمقترق يوق ل كل نمل عبارة التاريخ نم يذكر رأيه ويستدل عليه بكلام
يعص الأئمة وسياق الأسانيد الي تشهد لقوله مع أحاديثها .ويتوسع ل ذكر
الأحاديث والاختلاف فيها ويستهلرد إفوائلَأخر .ثم ذكر نمايا لابن مسن،
ثم لجماعة من الأئمة إل أن ختم بالدار ةهأنى .ثم ساق نملا فيما اختلف ئيه

<ن ذللث ،رلر سن له الصواب ت الجمع أم التفريق؟ وبتمامجه م القسم الأول من
الكتاب وهو نحو خمسيه .لم سرع ق المم الثاني بسياق أسماء الرواة الدين
ذكر كل منهم برصفع ،أو أكثر فقال "باب الألف• إبراهيم بن أبي بحى••••"
وماق من <ءلريقه خثرا بهذا الاسم ثم تال وهو إبراهيم بن محمد الذي حدث

عنه محمد بن إدريس الشافعي وءبل-اارزاق وساق عن كل محنهما خرا عن

إبراهيم بهذا الاسم .وحكاية عن صاخ بن محمل■ الحافغل أن شيخ عبدانرزاق
هو ابن أش يجى• ثم نال"وهر إبراهيم بن محمل -بن أبي عطاء الذي روى عن ه

ابن جريج نم صاق خمآ بذلك ثم حكاية عن ابن

باني ان ذلك ،ثم

حكاية عن صاخ بن محمد الجافظ بخلاف ذلك ،وردم ا بشواهد من الرواية

ومحن أقوال الأئمة يسرق كل ذلك بسنده .ثم نال وهو أبر إسحاق بن محمد
 . ٠ ١وهو أبو إسحاق الأسلمي ....وهو أبو إسحاق بن سمعان . ...وهو أبو
إسحاق بن أبي عبدا س.....وهر أبو الذب؟. ..
نم تال ذكر إبراهيم الصاع ،....وعلى هذه الوتعرة إل آخر الكتاب .
ومما بحن ذكره بعد هذا الوصف ،محا أخذه العلمي على الخهليب ل هذا

Y-V

الكاب ،ولقد ذكر ما أخذه ق مقيت على رالوضح) شال؛ ٢؛

...ناخذ

عليه أمورات

الأولت كلمات كان ل غنى عنها كقوله ق بعض ما أخذه على الخ اري

وهذا خهنأ نيح ونحو ذلك .ولولا أن الأئمة نله ند أءللقوا كلمة الوهم
على مجا يشاكل -اك القضايا الي سماها أوس لأخينا عليه هدْ الكلمة لأنه ا
ند تشعر يالغفلة ،وعامجة مجا يصح غيه توله مجن تلك القضايا إنما هي اخهن اء
اجتهادية بمي مجن وتمت له على ما ممده من الأدلة ،والأدلة ل هذا البم اب

منتشرة غاية الانتشار ول تاريخ البخاري بضعة عشر ألف نرجة وند يتعلق
بالتربية الواحدة عدد مجن الأخيار ولو تحرى البخاري أن لأينع ل ه خطا ألبتة

لترك علمه ق صدره ،على أن كفرأ مجن القضايا الي ذكر الخطيب أن
البخاري وهم فيها إنم ا جاء الوهم مجن نسخة الخطب أو مجن غفلته عن

اصمللاح البخاري أر إشارته ...وعلى كل حال تالأوهام ها ليت من نبيل
أوهام الرواة الي تنشأ عن غفلة أو نميان أو نحو ذلك مما بجيش ق حفظ
اراوي وصبهله.

الأمجر الثاني ت مما ناخذْ على الخهليب أنه يستشهد ق توهيم الأئمة بروايات
مجن هلريق بعض ااكذاين أو الته.ين ،وكان عليه إن لر يعرض عنها ألبتة أن
بمص على عذره كأن يقول ت وفلان وإن كان معرونا ب الكذب ملأ مانع من

الاستشهاد به ل مثل هذا لأنه لاغرض له ل ااكن.ب فيه .وإذأ لقبلنا منه هذا
ااعنبر على مجافيه.

الثالث ت أنه يذكر بعض تضايا تل سبقه إل مثل توله فيها مجن هو اجل ت،

فلا يذكر ذلك مجع أن الظاهر أنه وقف عليه ،ول تا ننكر على الخطيب انه
( )١ث-محته كلى الوضح ءراخ~^

أهل لإدراك الصواب ق تلك القضايا ولو لر بجيشه غيره ملأ يكون سكوته

انتحالأ ث لا تشعا.مما ل؛ يعتل ولكن كان ذكر ذلك انفى للتهمة عنه وأنت
لقوله.

أنه لر يصف الخاري نقد ذكر له نحو ثمانين قضية سماه ا أوهام ا،
وهال.ا العدد وإن لآ يكن شقا بالت بة إل يضعة عشر ألف ترحمة جمعها
الخاري من الأسانيد* ،الواير أنه لأي—لزم الغاري من ذلك إلا اليس -ئر• • • •
لكن كلام الخهليب ل تلك القضايا مجفيدا جدا محن جهات أخرى كما يمرق
يالأتللاع عليها ،وعلى كل حال لهذه الآخذ محغتفرة ل جانب فضل الخهليب
وإعادة ك\ه هدا".

 —٤كتاب "هدمة ايرقن للجرح راكعديل" لابن أبي حام الرازي.
تال ل مقدمته لتحقيق الكاب تحت ممران" :كتاب تقدمة المعرفة للجرح

واكديل ومحزهه"أا' ،اهو كاب.ممولة الأساس أو المهيد لكتاب الجرح
والتعديل افتتحه المؤلف ببيان الاحتياج إل المنة رأنها هي المسة القرآن،نم

ببيان ادجة إل محعرفة الصحيح مجن المقيم وأن ذالئ ،لأيتم إلا.ممعرفة أحوال
الرواة وان معرفة الصحيح والمقيم ومعرف ة أحوال الرواة إنما يمكن منها
الأئمة القاد ،نم أشار إل طتات الرواة ،وذكر نبذة ل تتزيه الصحابة وتثبيت

عيالهم ،ثم بالماء على اك١رعغ^ ،نم ذم أتباعهم ،وذكر مرات با الرواة ،نم
ذكر الأئمة وسرد بعض أسمائهم ،نم تحلص إل مقصود الكتاب وهر شرح
أحوال مشامر الأئمة كمالك بن أنس وم نيان بن عيينة وسفيان الموري

وشعبة بن الحجاج وممقرهم وص اف ،لكل واحد مجن الأئمة ترحمة مجبسوءلة
تشتمل على بيان علمه وفضله ومعرفته ونقد ،وممر ذلك مجن أحواله ،وحاء ل
ا منيمة اُيرح واكيديل ( ا/ط) •
٢٠٥

ضمن ذلك نوائد عريرة جدا ق النئد والعل ودتائق الفن لا توجد ل كتاب
آخر"... ،

ه  -كتاب "ايرح والخديل" رد اكهمة الق وجهت إل الكث اب ،نمي
تذكرة الحفاظ (ما )١ ٥٧/عن أبي أخمد الحاكم الكبتر أنه ورد اري ف معهم
يترأون على ابن أبي حام كتاب الجرح والتعديل نال 'اغتلت لأبن مدريه
الوراق" هذه صحكة أراكم تقرأون كت اب التارخ للبخاري على شيخكم
وند سموه إل أبي زرعة وأي ح١تم ،فقال يا أبا أحمد إن أبا زرعة وأبل حام
لما حمل إليهما تاريخ البخاري نالات هد"ا علم لأيتغتى عنه ولا بحسض بما أن
ليكرم عن غيرنا خاتعدا عيد الرخمن يساقا عن رجل بعد رجل وزادا مه

ونقصا".

فمال

ااكأن أب ا أحمد — رحمه الله — سمعهم يمرأون بعض

الراجم المحقرة الق ب يتفق لابن أبي حام فيها ذكر الجرح والتعديل ولا
زيادة مهمة على ما ق التاريخ فاكفى بملك اكثلرة السطحية ولو تصفح
الكابلمانالم١تال".

ونال أيضا ألف الإمام

البخاري تاريخه الكبير وكانه حاول استيعاب

الرواة من الصحابة فمن بعدهم إل ْلبقة شيوخه ،ولليخاري — رحمه الاله —
امجامحته وجلالته وتقدمه ،ولتاريخه أهميته الكبرى ومزاياه الفتية ،وقد أعقلم
شيوخه وس قا طبقتهم تاريخه... .لكن تاريخ البخاري خال قا الغالب من

التصريح بالحكم على الرواة بالتعليل أو الجرح ،أحس الإمام ان الجليلان أبو
حام محي بن ،إدريس الرازي وأبو زرعة ميل الله بن مدالكريم الرازي ويا

ُندمحأالجرح والعديل(ا/ي)•
٢٠٦

من أتران البخاري ونقلرائه ل العلم واالعرذة والإمامة ،أحم ا بهذا الشص،
ناحبا تكميله .

وتال ت (وأما جواب ابن مدويه الوراق نعلى قدر نفسه لا على تدر ذينك

الإمامثن أبى زرعة وأبي حام ،والتحقيق أن الي اعث ،لهما على إقعاد عيد
الرحمن وأمرهما إياه.مما أمراه إنما هر الحرص على نايي ذاك التقص وتكميل

ذاك العلم ،ولا أدل على ذلك من امح م الكتاب نف

ه 'كت اب الجرح

والتعديل") •

وأما مزية الكتاب فمال الشيخ ت لارب أن ابن أبي حام حذا ل الغال
حدو الخاري ق ،الزتيث ،وساق كثئر مجن الراجم وغبر ذلك ،لكن هذا
لايغض من تلك المزية العثلمى ومي التصريح بنصوص الخرح والتعديل ومعه ا
زيادة تراجم كثترة ،وزيادة فوائد ق ،كم محن الراجم بل ل أكثرها ،وتدارك

أوهام ونما للخاري وغر ذلك ....،حرص ابن أبى حام بارئاي ذبمك
الامامغ ،وعلى استيعاب نموص أئمة الفن ؤ ،الحكم على الرواة بتعديل أو
جرح ،وى -حمل ق يده ابتداء نصوص ثلاثة مجن الأئمة وهم أبوه وأبو زرعة

والبخاري ،وأما أبوه وأبو زرعة فكان سالهما ق ،عالب ألم اجم الي أئيته ا ق
كتابه ويكنس ،جوابهما ،وأمحا نموص البخاري فانه استغى عنها.مموانن ة أبيه

للبخاري ل غالت ،تلك الأحكام ،ومجعتى ذللث ،أن أبا حام كان ينف على جم ا
حكم به البخاري فيراه صوابا ق الغالب فيوافقه عليه فينقل عبئ الرحمن كلام

أبيه ،وكان محمد بن بحيى الذهلي ند كت جإ إليهم فيما حرى للبخاري ق
محسالة القرآن على حسسثا ما تقوله الناس على البخاري كما ذكره ابن أبي
حام ق ترحمة البخاري من كنايه ،فكان هن-ا هو المانع لابن أبي حام من
نسبة أحكام البخاري إليه .ّ ..وعلى كل حال فالمقمرد حاصل.

٢٠٧

نم تع ابن أبي حام نصوص الأئمة فاخذ عن أمحه ومحمد بن إبرامم بن
شما ما روياه عن عمرو بن علي الفلأس مما ناله باجتهاده ،ومما يرويه عن
عبد ارحمن بن مهدي ربحش ين صعد القطان مما يتولأنه باجتهادهما ومما
يرويانه عن سميان الثوري وشعبة.

وأخي عن صاخ بن أخمد بن حتل ما يرويه عن أيه ،وأخي عن صاغ أيضا
وعن محمد بن احمد ابن الراء ما يرويانه عن علي بمن الديي مما يتوله
باجتهاده ،ومما يرويه عن سميان بن عيينة ومدالرخمن بن مهدي وعن محكا
ابن معيد القعيان.

وحرص على الامال ،بجميع اصحاب الإمام أحمد وبحمح) بن معئن مروى
عن أبيه صه ا ،وعن ابيه عن إسحاق ،بن منصور عن بحيي بن معغ•،

وروى عن خماعة من أصحاب أحمل وابن معغ ،منهم؛ • • • *علي بمن

الحسن افحاني والحسحم ،بن الخن ابر مععا الرازي وإسماعيل بن أبيا
الحارث أد العدائي وعبد الله بن محمد بن المضل أبو بكر
الأسدي. ...وأخي عن عباس الدوري تاريخه ،ويروي منه بلفغل مريء على

هماس الدوري وأنا أسمع ونحو ذالثا.
وكاتب عبا الله بن احما بن حنبل وتال ؤ ،ترحمته ك ،إل •ممساثل امحه

ويعلل الحديث وكان صدوتا ثقة وكاتب حرب بن إسماعيل ااكرُاني فكجا
إله.مما همد ،عن أخمد.

وكانجا أبا بكر بن أبي محتمة فكّا إليه.مما عنده عن ابن مجعتن وهمحرْ
ويمكن أن يكون كنا إليه بتاريخه كله• وروى عن محمد بن حمويه بن الخن

ماهمده عن أيي ءلاو_ ،أحمد بن حميدصاحّياأحمد بن حنيل عن احمد ،وروى
عن عبدالله ين بشر الكري الطالناني ماعدءعن المرني صاحب احمدهمن

أحمد ،وكاتب علي ابن أبي طاعر المرويي فكا إليه •مما عتدء عن الأئرم
Y«A

الكتاب س أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلأن نعامته منقول من كتاب
الجرح والتعديل لأبي محي عبد الرحمن بن أبي حام الرازي الحاظ ابن
الخاظ..

ثم وصف ترتيب الكاب iمالل' :،١افتحه.ممفدمجة نفيسة  )jبضع وثلأث-ين
صفحة مجن الملوع ؤ ،شيت المتن وأحكام الجرح والتعديل وقوا'—غ ،الرواية

...نم شرع ل الراجم ميربأ مجربا على ترف حروف المحم مب الطر إل
الحرف الأول مجن الاسم فقط .ا...ولم يتقلر إل الخرف الثاني فضلا ع ا بعده
وإنما يراعي ق التئديم والتاخإر شرف بعض المسمان بذاك الاسم كما قل .م

أخمد نم ايراهيم ،أو كثرة الراجم ل الباب ،أو غير ذلك من اياسات ،أو
كما اتفق ،وإذا كثرت الراحم ؤ ،الباب رتبها على أبواب ذيلية بحب أول
أسماء الاباء ،فقدم ل الأحمدين مجن أول اسم أبيه ألف ،ثم من أول ام أبته
باء ،وهكذ.ا....ور.عا نومع ل الرتيب كما فعل فبمن اسمه محمد واسم ابنه

عبد الله رتبهم على أبراب باعتبار أول اّم الجد مجن اسمه حم ل .واسم أبيه
عبئ الله وأول اسم جدء الق ثم من اسمه محمد واسم أبيه عيد الله وأول
اسم جد.ه باء ث٠كنؤا .ويختم كل اّم محن الأسماء الي تكثر الراجم فيها
يباب لن يسمى ذاك الأمم ولر ينما ،ويختم كل حرق بباب للأفراد وهم
الدين لأيوجا قا الرواة من يسمى ذاك الأمم إلا واحد ،نم ختم الكاب بستة
أبراب ،الأول :للدين لر يعرفوا إلا ب ابن فلأن ،ورتبهم على أبواب ذيلية
باعتبار اسماء الأباء ،الباب اكاني :مجن يقال له اخو فلأن فيه ترحمة واحدة،
الباب الثالث :للميهمات فيه ترحمتان فقط ..الباب الراع :لن عرق ابته ولر
يعرق مو ،ونته ترحمة واحدة. ....الب اب الخاص لمن ب يعرق إلا بكنيته
( )١محتدُة الجرح والتعديل(ا/ي•)-،

وربها على أواب ذيلية بحب الحروف ،الباب السادس لمن تعرف بكيتها
من الم اء ،ورتبها على الحروف أيضا .

تم أوجه الشبه والاختلاق 1ين هذا الترتيب وترف التاريخ للخاري
نقال ت وهذا الترتيب شبيه بترتيب تاريخ العاري إلا أن البخاري ندم
انحمدين أول ،الكتاب لأنه صدر الكاب يتيذة مجن الترجمة المئوية فاّتحن أن

بميم امحمدين ثم رتب الباني على حررق المعجم بالمقنر إل الحرق الأول
فنط ،ويتحري البخاري تقديم تراجم الصحابة ففي الأواب الي تكثر تراحمها

بميم أسماء الصحابة يدون نظر إل ،أسماء آ؛ائهم ثم يرب تراجم فرهم على
أواب ذيلية بحب ،حروف الاياء يمي امحعدين بدأ بالترجمة المبرية نم بترجمة
انحمدين من الصحابة ،تم رتب تراجم مرهم على أواب ذيلية على حبا

حروق الهجاءت من اسمه محمد وأول اسم أبيه ألم ،،تم مجن اسمه محمد وأول

اسم أبيه باء•• إخ ~ والؤامّ ا حيث يتوب الأواب الذيلية يراعي تقديم أسماء
الصحابة إلا أنه يتبع كل اسم.تمن وائمه الاسم واسم الأب محن غبر
الصحابة يبدأ مثلا بباب من اسمه محمد وأول اسم أبيه ألم ،فيذكر صحابيا تم
مجن وانقه قا اسمه واسم أبيه تم صحابيا آخر تم مجن وانقه.... .وهكذا نينع
اسم كل صحابي ل بابه باعتبار اسمه واعتبار اسم ابيه أيما .فامجا الأسماء الي
لأتكثر التراجم فيها جل■ ا يلا يرتبها البخاري ولا ^ — ، jjبمي ابن أبي حام
~ مم ا ذكر يبن أن ااكتابان محرتبان ترتيبا ينفع ل سهولة الراجعة إل حد كبير
إلا أنه غتر مجستقصى ،فإذا أريل• الترتيب ،المستقصى فلا غنى بالكن ابخن عن
فهارس مجطولة مجرتبة الترتييا التقصي.

وأشار إل مجا وتع مجن بي اض ل الكت اب وبيان سبيه فقال" :قد يذكر
الولمحا الرحل ولا ستحضر عمن روى ولا مجن روى عن ه أو يم تحصر

أحيءهما دون الأخر فيدع لما لأيسثحضره بياضا روى عن • ■ • روى عنه

'....ا ويكثر ذلك ل الأسماء الي ذكرها الخاري ولي بمص ،.....وقد
حاولت نيما حققته من الكتاب التنمه ل الخاشية على ماعثرت عليه مما يمد
البجاض •

نم شرع ق بجان سب الوهم الواثع ل الكتاب وذكر أمثل ة لما ونع وقد
استدركه مجن بعد المؤلف ن |ا ذكر أمثلة لما ناتهم واستدركه هو نة_الل ات
الكتاب كثير لعله بحتوى على قريب من عشرين ألف ترجمة ومعفلم التراجمم
مجاحوذ مجن أسانيد الأخبار المتفرقة والرواة قد يصعحف بعضهم أسماء رجال
الإسناد ،أو بحرقها ،وقد يتب الرجل إل جده أو جد أبيه ،وتد لأب ت ارة

إل ميلة وتارة إل أخرى ،إل غئر ذالئ ،،مما يوبع اخليثر ل الوهم وقد وقح
وقد وتع ل كتاب الجرح والتعديل
للبخاري يجن ذلك أشياء تعقبها
أوهام مجن هذا الضرب ( -يعي أن يجعل الرجل افن نأكئر أو يجعل الأفن
فاكر واحدا) وءيرْ ليت بالكبيرة ،مجتها ما قد نبه عليه أهل العلم ممن جاء
يعد المؤلف كحعله ترجمة لجعفي بن ّعد العشرة ،على أنه صحابي ،وإنما
هي ميلة سميت بجد جاهلي نديم ،وكدكرْ ا(دهمة)

أنها رجل ،وإنما ما

امرأة.

ومجنها مجاتبعوء عليه كدكرء ترجمة(حارثة بن عمرو من بي ساعية قل يوم

أحل) وإنما هو اسم جاهلي قديم وتع ت ،نمإ بعض شهداء أحد.
ومنها مجا لي بمهوا عليه كدكره ترجمة لشميمة على أن ه اّ—»ا رحل وإنما

هي امرأهءوتع له عن ابن مجع؛ن أنه قال "شمسة ثقة' فقلن انه اس م رجل ،ول
التهذيب ترجمة لشميسة ل الت اء ولي يدكر توثيق ابن معتز لها كانهم لر
( )١متيمة الجرح واكُديل(امُ)•
( )٢يشهر إل كتاب (بجان خطأ البخاري ق تاريخه^ مبق وصنه تريبا.
٢١٢

يعثروا على هذه التربية لأنها ل غير مقلتها.

وأكم ما وثع ارهم محا عد ارجو الواحد انمن ،ذكر لجمد بن العلاء بمن

أبي دهره ترحمة ق بابه وذكر له ترحمت؛ن ق باب حميد إحداهما حميد ين أبي
لمرة والأخرى حميد بن العلاء فحعل الواحد ثلاثة وذكر ترخمة لحفص بن

سلم ثم أعائم باسم حفص بن مسلم ،إل غر ذاا.ئا وقد نبهتا ق حواشي م ا
حققته من الكتاب على محا ظهر ل مجن ذإلث."،

٢١٣

اوأب اكاك;
جهوده محما يتعلق بملوم الخديث
ويشتمل على ثلاثة فصول:

اكمل الأول؛ كلامه ل الجرح والعديل وتحرير بعض ساطه.
المصل الثالي :ملامح من •نهجه ل نقدالرواة.
الممل القالث :كلامه ل شرمحل المعاصرة واللقاء

الفصل الأول:
(كلامه ي ا-بجرح وانمديل وتحرير بمض ماطه)
وفيه خمة ماحث;

(اليحث الأول) ق طرق أثمة الخرج واكعاJJل ل معرفة أحوال
الرواة وا"محاعلءهمت
كل ُن نفلر ل كتب؛•دح والتعديل وجد أحكاما كثْرة لأئمة مشهورين
يصفرن لها الراوي من حث عدالته وضبطه ،سلى أي شيء اعتمدوا ل

أحكامهم تللئ،؟ وهل هناك '؛لوقا يتبعونها ل الخكم على الرواة؟ من خلال
الإجابة على مجاتندم ،يعرف ممن يوحد هدا العلم ،ومر أنمته اكرين؟ ودرجة

كل إمام من أئمة الجرح والتعديل مجن حي ت ،التشدد والتساهل؛ إذا ءرمت،
ؤلريمته ثما الحكم على ،الرواة ،ولتي كانت للمعلمي ~رخمه االه~ خثرة ق هدا
الشان تتضح من خلال كلماته ق هذا الار_ ،حيث يمول ت ل...,إن أئمة
الحدث لابمتصرون على الكلام فيمن طل مجالستهم ل ه وتمكن ت ،معرفتهم
به ،بل قد يكلم أحدهم ممن لقيه مجرة واحدة وسمع منه مجلّ ا واحدا أو
حديثا واحدا ،وفيمن عاصره ولر يلنه ولكنه بلغه لهيء مجن حيينه ،وفيمن
كان قبله-ممدة ند ت؛الح عئات السمح ،إذا بلغه شيء مجن حديثه ،ومنهم مجن يجاوز
ذالنا فابن ،حبان ند يدكر ل ااثتا<ت ،من يجد البخاري سماه ل رتاريخه ،مجن

القدمجاي وإن ب يعرف مجا روى وعمن روى ومجن روى ءته...،والعحلي ترب
منه ؤ ،تومح) امحاهيل مجن المدمجاع وكيلك ابن معد ،وابن ُعد ،والنمائي
٢١٠

أو اناعهم إذا وجدوا رواية
وآ-ضون غرهم ،يوثقون من كان من الت
أحيهم مستقيمة بان يكون له فا يروي متاع أو شاهد ،وإن لر يرو عنه إلا
واحد ولر سالغهم عنه إلا حديثا واحد.

نمن وثقه ابن محسن من هذا الضرب ;،الأسقع بن الاسبع  ،والخكم بن

عد الله اللويرأ ،٢ووهب بن جابر الخ؛واتيلص ،وأخرون.
وممن وثقه الم ائي :رافع بن إّحاقر  ،٢ونهم بن الأقمر  ،وسعد بمن
^ ، ١٦٢وآخرون.

وند روى العوام بن حوشب عن الأموي بن جم عودل ،عن حتقللة بن
خويالا -لبن عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا ،ولايعرف الأسري وحظلة
إلا { ،تللنا الرواية نوثمهما ابن ممن ،روى هم ام عن نتادة عن ندامة بن

وبروأ^عن سمرة بن جندب ،حديثا ،ولا يعرف قيامة إلا ؤ) هذه الرواية نوثق —ه

ابن يبن مجع أن الحديث ،غري جا ول ه علل أخرى ،راجع م نن
( )١تهذبمه اك4ذيما( ا ،)٢ ٦ ْ/وتاريخ الدارمي ( ( ) ١١٠تال :،الأمح تع بن الأّ لع محاحاله؟
ثتال :،نمه) واطر (.،١ ١ ٤

( )٢تهذيج ،المهذيم( ) ٤٣ •/t( ،تال ،إمحاف ،ين •نصور صن يحص ين سن :نتأ).

( )٣ت»ذي-ا اكهذيم ١(،ا( )١ ٦ •/تال ،الدارمير مر ابن ُمز،ت ثمة)' تادخ ال-ارض ( •) ٨٣٤
( ( ) TYA/rتال ،المائي :مة).
( )٤تهذبب
(ْ) يذب اكهذبب (  ٢( ) XUIXا( )٢ ١ ./تال ،المائيِ -همر بن الأتم ثتأ).
(* )٦و؛ صمد بن ،سمرة بتر حدب المراري مر امحه مر أم مء*-ة ا< ،الخراج ل ،إخراج الهدد
من حزيرة ^...،vتال المائي نر المم :عة(...سسل الفعة) ص\ •  ١رنم ، ٣٦١
وذكرْ ابن حيان  ،3اكتات.) ٢٩٤ /،(،

( )٢١تهديما اكهديم(،ا/آأم)(تال ،الدارمر ص ابنٌ ،مر،ت ثمة)' تارخ الدارص (•)١ ١ ٧
( )٨ت»ن-يما اخمديما( ( )ْ ٩/٣هال ،الدارم ،م ،ابنُ ،عغ،؛ ثمة)' تاريخ الدارمر ( •) ٢٢٦
( )٩تهديما الهديم( ) ٣٦٦/٨ ( ،هال ،اادارُيا ص ابن• ،مم،؛ ثمة)' تاريخ الدار••) ٦٦٩ (،/
٢١٦

المهقي ■) tiA/n

ومن الأئمة من لأيوتق من تندمه حتى يطلع على عدة أحاديث له نكرن
مستقيمة وتكثر حتى يغلب على محلته أن الأستامة كانت ملكة لذاك الراوي،

وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم ق التوثيق والجرح إنما هو على سر
حديث اراوي' وتد صرح ابن ح—ان بأن الملمن على الملاح والداك
حتى محن منهم ما يوجب المدح ،نص على ذلك ( jاكئات)لأأوذكره ابن
 )١واستغربه ولو تدبر لوجد كتئرأ من الأئمة
حجر ق(لسان الزان)—
ينون عليه فإذا تتح أحدهم أحاديث الراوي غوجدها ممشمة تدل على
صدق وصبْل ولم يلغه مجا يرجب ؤلعن ا ق دينه ونمه ،ور.ء—ا نجاوز يعضهم

هدا ،...ور-ءا محي يعضهم على هدا حتى ق أهل عمره .وكان ابن ممن إذا

لقي ق رحلته شيخا نمع منه مجلّا ،أو ورد بغداد شيخ ن ع مجته مجلسا
فرأى تللئ ،الأحاديث ،مستقيمة يم سثل عن الشيخ ،وثقه ،وقد يتمق أن يكون

الشيخ دجالأ استقبل ابن ممن بأحاديث ،صحيحة ويكون ثل خلمل مل ذلك
أو يخلمل بعل ذالئ .،ذكر ابن الجتيد أنه ص ال ابن بن عن محمد بن كنير

القرصي الكوق فقال؛ مجاكان به بأس نحكى له عنه أحاديث ،تستنكر ،شال
ابن معان ت فان كان هذا الشيخ روى هذا نهوكذاب وإلا فاني رأيت،

<ا-يث ،الشيخ مجتقيما  .٢ ١ونال ابن ممن  )jمجمل .بن القاسم الأصدي" :ثئة

(ا)اكا<ت ،لابن حان(ا/مأ\).

( )٢تهذب المذبما(ا/ع ( )٤ ١نال اليوري همن ابن ُعينت شيم•• •ول) يكن ي ه
؛•••،/"،وتال إبرامم بن الجند••) تاريخ ابن سن سوري (أ/ا"اْ) سرالأُت ،ابن جيد
(  ) ٨٨٧ومم ، ١٧١ 0لابن عوز

٢١٧

وقل كبت عنه

وتد كديه أخمد وقال أحادثه موضوعة وتال أبر داويت

غير ثقة ولا مأمون ،أحاديثه موضوعة .

وهكذا يقع ق التضعيغا ر-ءا بجرح أحدهم الراوي لخدين ،واحل اسكرء
وقد يكون له عذر .ورد ابن معتز ممر ،تدخل على عبد الله بن الحكم
فسمعه يقول ت حيلي فلأن وخلان وفلان ،وعد حماعة روى عنه م قمة فقال
ابن ممز،ت حدتلئا بمض هؤلاء بجميعه ويعضهم يبعضه؟ فقال لا...حيني

جميعهم بجميعه فراجعه قاصر ،فقام بحى وقال للناس" :يكذب" .ويفلهر ل

أن همد الله إنما أراد أن كلأ منهم حل،ئه ببعض الممة فجمع أافاهلهم،وهي
قمة  ،jشأن عمر بن همد العزيز لستر بجديث ،فقلن يجى أن مراده أن كلأ

منهم حدثه بالقصة بتمامها على وجهها فكدبه ق ذالن ،،وقد أم اء الم اجي

إذ اقتصر ؤ ،ترحمة همل  -افه على قوله :كذبه ابن مع تن وبلغ ابن مجعتن أن
أحمد بن الأزهر التي ابوري بحديث ،عن ءيدالرزاق cبجدي ن ،اسكرء يجى
قتال :مجن هذا الكذاب ،التي ابوري الذي بحيث عن ءبدالرزاق ،بهذا

الحديث؟! ".وكان أحمد بن الأزهر حاضرا فقام فقال" :هو ذا أن ا" فب م
يجى وقال :أما إنلنر لست ،كذاب ...وقال ابن عمار ق إبراهيم بن طيعان
ضعيغ ،مجضهلرب الحديث فبلغ ذللئ ،صاغ بن محمد الحاظ الملم( ،جزره)

فنال ابن يار من أبن بمرق إبراهيم؟ إنما ونع إليه حدبث إبرامم محا
الجمعة -..والغلعل فيه مجن غير إبراهيماا]ل'' ،ز ...والغال_ ،فيما ينتصرون فيه
• ( )٤تال ،اين أيي خيمة ص ابن ص ثتة وند كبتا صه) ،ول
( )١تهذبما التيديب
تاريخ ابن ُعغ ،للدورتم)(ما/أمآْ)( :تال :،ذكر محمل -بن التام الأ—دى«،لم يرصه).
رق ،سؤالا"-؛ ،الجيد ( ( ) ٠٣٤تال ،سألت ،يحص بن مض صه تمال،ت لس بشيء) وؤ ،معرمة

الرجال ،لابن محرز (ا/م)(عن ابن مض يس بثي ،كان يكذب.)،
(بآ)اككل(ا/أآ■).
٢١٨

ءالىالخكم يقولهم ثقة أو ضعيقس  ،أو غير ذلك ،إنما هو اجتهاد منم سراءا

كان محاك نقل يواز ذلك الخكم أم لا ،وكتم! ما يكون محاك نقل محاك
ذللث ،الحكم ،واعتمادهم ل اجتهادهم على طرق:

(الطريقة الأولا)ت الطر ممن روى عن الرجل،نان لر يرو صه إلا بعض
التهمغ ،كابن ااكلء^ والهمم بن عدي ،طرحوه ولر يشتغلوا به .وإن كان ند
روى عنه بعض أهل الصدق نقلروا ؤ ،حال هدا الصدوق مكرن له راجية
ص '■^ ۶١

الأول؛ أن يكون يروي عن كل أحد حتى من ءرز ،بالجرح المسقط.
الثانية :كالأول إلا انه لر يروي عمن عرف بالجرح المسقهل.
الثالثة :كالأرل إلا أنه لر بمرق بالرواية عمن عرف بالجرح وإنم ا شيوخه
بع ،عدول ومجاهيل وامحاهيل ق شيوخه كثير.

الرابعة :كاكاكة :إلا أن امحاهيل من شيوخه ممل.

الخامسة :أن يكون ك نال "شيوخي كلهم ء_رول" أو "أن ا لا أحدين ،إلا
عن عدل".

نماحج ،الحال الأول لأميي روايته عن الرجل شينا وأما الأربع السامة
فانها تفيد غاكة مجا ،تضعف هذه الفائدة ق الثانية ثم تقوى م ا بعل.ها على
اإرتيء_ ،نانوى ما تكون ل الحام ة.

زالهلريقة الثانية) :النفلر ن ،القرائن كان يوصف التابعي بأنه كان من أهل
العلم أو من صادايت ،الأنصار أو إماما ؤ ،مسجد اليي صلمى الله علميه وسلم أو
مجودنا لعمر ،أو تاصيا لعمر بن عبدالعزيز أو يذكر ال راوي عنه أنه أخيره ل

مجلس بمص الأئمة وهو يعع ...وعكس هدا أن يوصم ،الرجل بانه كان
جنديا أو شرطيا أو نحو ذللث ،محن الجرنط الي يكثر ق ،أهلها عدم العدالة؟

٢١٩

(الطريقة اكاكة)ت ومي أعم الطرق ،اختار صدته وكذيه بالطر  )jأسانيد
رواياته ومتونها *ع التثلر ل الأمور الي ند يستفاد منها تمديق تلك الروايات
أو ضعفها .قاما الثلر ل الأمحانيد فنه أن ينظر تاريخ ولادته وتاريخ وفاة
شيخه الذي صرح بالسماع مجته فإن خلهر أن ذلك الشيخ م ات مل مولد
الراوي أو بمد ولادته بقليل بحي ث ،لأممكن عادة أن يكون سمع منه ووعى

كذبوه ،ومنه أن يسال عن تاريخ سماعه مجن الشيخ فإذا بين ه وت؛-إن أن الشيخ
ند كان مات تبل ذلك ،كذبوه ،ومنه أن يسال عن موضع سماعه مجن الشيخ

فان ذكر مكانا  \ jjtuأن الشيخ لر يأته قط كذبوه ،وقري —  ،مجن ذللئ ،أن
يكون الراوي مكيا لر بمنرج من مكة وصرح بالسماع محن شيخ ند ثت عته
أن لر يأت مكة بمد بلوغ الراوي صن التمييز وإن كان قد أتاما قبل ذللئ،،
ومنه أن بحدُئ ،عن شيخ حي فيسأل الشيخ عن ذال؛ ،فيكذبه ،فإذا لر يوجد قا
النظر ل حاله وحال شيوخه ما يدل على كل.وه نقلر ق حال شيوخه المعروين

بالصدق مع الشيوخ الذين زعم أنهم سمعوا محهم.,..فإذا كان قد قال حدثي

فلأن أنه مع فلأنا فت؛ان بالنفير أن خلانا الأول لر يلق شيخه كذبوا هذا الراوي
وهكذا ق بقية السند ،لكن إذا وع شيء من هذا ممن عرفت ،عدالته وصدقه
وكان هناك مجقلنة للخطأ خملوه على الخطأ وقئ يختلفون فيكذبه بمضهم
ويقول ءهرْ إنما أخهنأ هو أو شيخه أو سئهل من الإس'اد رجل أر محو ذلل؛]،
وكانوا ،ع ذلل؛....[ ،بمتبرون حديث ،كل راو فينقلرون كيف حدث به ق
الأوقامت ،الفاوتة فإذا وجدوه بحدُث ،مره كلل ا ومره كذا يخلأن ،لابحتمل

(يروي الحديث.،مما بحيل معناه ق روايته له مره أخرى)أ؛ صنفوه ،ور.ءا سمعوا
( )١رالامتمار  ،3نني الأخيارآ محلو٠ا -ص٠
( )٢الأنوار الكاشغأ «_. TA
٢٢

الحديث من الرجل ثم يدعونه مدن طوطة نم يس ألونه ص— ه ،نم يعتبر حرف

مررياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه ،فإذا رأوا ل روايته
ما يخالفا رواية الثقات حكموا عليه بجبها ،وليسوا يولمون الرجل لفلهور
صلاحه ق ديته فقط ،بل معظم اعتمادهم على حاله ق حديثه ا زمحم صاروا

يعمدون الكابة محي السماع نكان الشاي إذا اسكروا فا من حديث

الراوي ءلالو ٠بالأصل ن م ب الغوا ل الاعتماد على الكابة وتقييد السماع
فشدد الثقال فكان أكثرهم لأيسمعون مجن الشيخ حتى يشاهدوا أصل ه القديم
الوثوق ،به المقيد سماعه نيه ،ياذا ب يكن للشيخ أصل لر يعتمدوا عليه وركِا
صرح بعضهم لتضعيفه ،ناذا ادعى السماع ممن يستبعدون سماعه •مه كان

الأمر أشد .ولاريب ،أن ق هذه الحال الثالثة احتياطا بالغا ،ولكن إذا ءر«_تا
عدالة الرجل وضبطه وصينه ن ،كلامه ،وادعى سماعا محتملا ممكا ،ولر يبرز

أصلا ،واعتذر بعدر محمل نريب لي يايت. ،مما ينكر فباي ححة يرد حبره؟اأ
ومن طرق ،الأئمة ل الحكم على الرواة ،أن لهم أحكامح ا مهليقة وأحرى
مقيدة ،يغي ،مجهم*تها والفريمح ،محنها ،فإن [كلام اخدث قا اراوي بكون على
وحهغات

الأول؛ أن يسال صه نيجيل نكره ن ،حاله  )3نف ه وروايته ثم يستخلص
من مجموع ذللي ممحى بجكم به.

الثاني ت أن يستقر  ،3نف ه هذا المعنى نم يتكلم  ،3ذالث .الراوي  ،3صدئ

النفلر  ،3حديث خاص مجن روايته• فالأول هو الخكسم المطلق الذي لايخالفه
حكم آخر مثله إلا لتغئر الاجتهاد ،وأما الثاني نانه كثيرا مجا ينحى به نحو حال
( )١الأنوار الكاشنا . ٨١

٢٢

الراوي ل ذاك الحديث .غاذا كان اخدث يرى أن الحكم الطلق ل اراوي أنه
صديق كئقر الوهم،وم تكلموا شه ل صدئ حديث من روايته نم ل صدئ
حديث آخر وهكدا ،فانه كثيرا ما يتراءى اختلاف ما ُين كلاتهآ.٢ ١

(الحث اكالي) ي سان أحكام بمض الأتمة على الرواة
ومنزلهم ي الخرح والخليل:
إن لمعرفة درحة كل إمام من أئمة الحرح والتعديل محن حث التشدد
والتساهل وما يتتمسه ثوله ل الرواة ،الأهمية الكرى ل علم الحرح والتعديل،

وتل مجن نجده يول هدا الشان اهتمامه ،ولكن لدى العلمي رخمه افه ملكة قاتمة
 jه دا الباب.

ضن كلامه على نقل .بحم بن سعيد القطان وعبدارحمن بن مهدي للرجال

وكيفية الاحتجاج رض.لهم يفصل القول فيقول[ :الغالب ،اتفاقهما ،والغالب فما
اختلفا فيه أن يستضعفس  ،بحم رجلا فيترك الحدين ،عنه ،ريرى عبد الرحمن أن

الرجل وإن كان فيه صعق ،فليس بالشديد ،فحيلنا عنه ،ويئي عليه Lc.يوافق
حاله عنده ،وقد نال تلميذهما ابن الديي إذا اجتمع بحيى بن سسعيد
وهمدالرحمن بن مهدي على ترك رجل لر أحديث ،صه ،فإذا اختلفا أخدن ،بقول

همد الرحمن لأنه أنميهما ،وكان ل ،بحم تشدد  ، ٠٠٠وعلى فرض أننا إ نعرف
مجن حال راو إلا أن بحم تركه وأن عيد الرحمن كان بحديث ،صه نمقتضى ذللش

أنه صدوق يهم ويخهليء فلا يسقط ولا بحتح.مما ينفرد به]ل ١٢
ونال واصفا لأبي حام الرازي؛ [أبو حام رحمه الله معروف بالتشدد،

(١)١كك؛ل( .) ٣٦٣/١

( )٢الأنوار الكائنة صْ . ٣٠
٢٢٢

نلما وجدته يقول ق رجل؛ هر صدوق إلا وند وثقه غيره]

وأما القيلي فيقول فته [قد كان  ،jااعقءلي^ تشدد م ا فبغى التثت مما
يقول من عند نف ه ل مظان تشدده] • وأما توثيق دحيم

فيقول فيه

[نومحق (دحيم) لا يعارص ترهين ،مره من أئمة النقد فإن دحي ا ينفلر إل

ّيرْ ارحل ولأينعم النقلر ؤ ،حديثه]؛  .،ومن ذلك وصفه لكلام عثمان بن
أبي ضة ق ارجال ،مقول [ن ال عمان بن أبي ب•' الحسن بمن الربيع
صدوق وليس بححة ....وعثمان على قلة كلامه ل الرجال يممت]؛ ا.

وكيلك وصفه لتوئيق مسلمة بن قامم بن إبراهيم بن عبد اقه بن حام
القرطي' فيقول • [••••وأما مسلمة بن نامم فقد جعل الله لكل شيء

ندرأ ،حدء أن يقبل منه توثيق من ب بجرحه من هو أحل من ه وبحر
ذلك.،ؤ].ص.

ونزل بعض من تكلم  jالرجال مجنزلته الي هي أليق به فق ال  -مبينا
درحة ابن تتنبه وابن النديم وحالهم " [•••ابن ثيبة وابن النديم لا قان لما

.ممعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم ،وإنما فن ابن
قتيبة معرفة اللغة والغريب والأدب وابن اإئل.يم رافضي وراق فته معرفة أسماء

()١اكك؛ل() ٢٣ْ/١وص(.)٣ْ./١
(آ)اككل(اْ/آأ)•

( )٣رم مد الرحمن بن إيراهمم الغرتم لت- ،تة  - ٠٢ ٤٠اطر المن•؛( ،--ا .)١ ١٣/
( )٤الغوانيامحمرعأ صها"أ.

(ْ)اكك؛ل( .) ٢٣١/١

( )٦تال اإن.مي لر يكن يئتة وتال مر؛ صمغّ( ،ءر اعلأم الملأء) (ا"ا"/لا)و (افزان)
(أ/آ  )١ ١واطر(لمان ْ/1( )^^،١م)ُ

(ي)اككٍل(ا/أأأ).
٢٢٣

الكتب الي ك1ن يحر مها . ٢١١ ]...وق موضع آخر نقل العلمي كلام ا لأبن
قمحة ل رواية المتدع نم ردء وقال ...[ :غابن شة على كله ليس هذا ضه،

وليلك لر يعرج أحد من أئمة الأصول والصطلح على حكاية توله ذلك فا
أءلم]ص.
وممن بجث ،العلمي ل حالهم واستوفى الكلام وأمعن التقلر فيما وص فا به
ومحا يتبل منه وما يرد ،الإمام إبراهيم ين يعتوب ،الجرزجاني قافاي وأجاد ،تال

العلمي رحمه الله ز ...هر من ألمة الخرج واكعديل]...ر ا يعي الجوزحاني،
وفال• [وأمل الجوزجاني فحافقل كر مجتقن عارفا وثقه تلميفْ الن ائي جامع

خصائص علي ونائل تلك الك،و اات ،ل معاوية؛  ،قام ا ميل الجرزحاني إل
الصب فقال ابن حبان ق الثتات "كان حريزي؛  ،الدم ،ولر يكن بداعية
(\)اككٍل(\/ا؟).
()٢اككءل( ٩،٤v /١أ).
( )٣الأنوار الكاشئا صْ. ١ ٠

( )٤يشتر هنا إل أن الإمام النسائي مع ماعنده من تشع ب بمد شيخه بالنما ،ويؤيد إثارة

اسي إل تشيع النائي ما ذكر ،اللام؛ ابن تيمية . jنهاج المنة(  ) VUWUحيث
يتول. ....لكن تشيعه  -بمي الحاكم  -وتشيع أمثال من أعل العلم ب الحديث ،كالصاثي
وابن عبدالم وامثالهما ،لأيلغ إل تمضيله  -بمي عب -كلى أبي يكرومعر ،خ بمرنا ل
عان اء الحاوينأ من ينعنله ءلي٠ه.ا ،يل غاية النشع منيم أن بمضله على عتمان ،أو بجمل
مجته كلام أر اعراض عن ذكر محاسن محن تاتله ونحو ذلك ،لأن علماء الحديث ند عصمهم
وئيد هم محا بمرثون من الأحاديث المّحيحة الدالة على أيضلية الة،يخين.،ا.آ.
(ءآ ن ية إل حرين بن عثمان الرحي الحمصي ،رمحي بالمهب وتد اختامت ،الروايامته ق ذلك

عنه ،أما ابن حبان موجع أن حرير كان ناصييا يدعوإل مجدعبه وأما الحهليب العدائي

تيغي ذالن^ عنه ،وتال الدهي؛ هدا الشيح كان أورع من ذس ،وتال البخاري؛ نال أبو
اليمان كان حرين يتناول محن رحل ثم ترك ،تال ابن ححر؛ هدا أعدل الأنوال فلعله نابه،

وافه أعلم( .الخاريخااك؛ير  ،)١ . yIyو\ضحين(\لخ\-ي وتاريخ بمداد ( ،) YT\/a
٢٢

وكان صلبا ق المنة .,,إلا أته من ملايته ر.ءا كان يتعاءى طوره  .وتال ابن

عدي "كان شديد الميل إل مذهب أهل دمشق  jالميل على علي وقس ل
هدا ما سن درجته ق الميل.

قاما نمة

نقال ابن حجر ل تهذيب التهذيب  :تال السلمي

عن الدار نطي بعد أن ذكر توثيقه :لكن فيه انحراف عن علي اجتمع علمي بابه
أصحاب الحديث فاخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم نحد من يذبحها،
فقال :سبحان الله فزوجة لأيوجد من يذبحها وعلي يذبح ل صحوة تيما

وعشرين الق ملم فاللمي هو محي بن الحسان الني ابوري ترجمته ل
(لمان الميزان) (ْ ) ١٤ • /تكلموا فيه حتى رموه يوصع الحديث ،والمار نملي

إنما ولد يعد وفاة الجوزجاني ببضع وأربمن سنة وإنما سمع الحكاية — على ما
ل م عجم البلدان (جوزجانان) من همد الله بن أخمد بن عدبس ،ولابن عدبس

ترحمة ( jتاريخ بغداد) (؟ ) Tm /و (تهذب تاريخ ابن عسا) YA/\/U ( )/
ليس فيهما ما سن حاله فهو بحهرل الحال فلا تقوم بحنره حجة ،ومءا ذلك

خلك الكلمة ليست يالمربحة ل البغض فقد يقويا مجن يرى أن فعل علي

(رضي الله ممه) كان خلاف الأول أو أنه اجتهد فاخطا ،وق( ،تهذب
التهذيب) (•  )٣ ٩ ١ / ١عن ميمون بن مهران ت ال :كت أفضل علما على

عثمان فقال عمر بن عبدالعزيز أيهما أحب إليك رجل اصرع ل المال أو رجل

اصرع ل كذا — يعي الدمجاع تال فرجعت ،وتلت :،لا أعري وهذا بع ،j ،أن
عمر بن عبدالعزيز وميمون بن مهران كانا يريان فعل علي خلاف الأول أو
أخهنأ ق الاجتهاد ،ولا يعد مثل هذا نصب ا إذ لابمتلزم البغض بل لأين ا)j

الخم ،،وتد كره كثهر من أهل العلم معاملة أبي بكر المديم ،لمانعي الزكاة
رسم اكلأم التحلأء(ب/آلأ) ،ومتدمة«تح • ٣٩٦٠ /' ،^^١
٢٢٥

ساملة المرتدين ورأوا أنه أخطا ،وهم سمر ذلك بحرنه ويفصلونه.

قاما حهل الخوزجاتي على أهل الكوفة فخاص.ممن كان شيعيا يغض بعض
الصحابة أو يكون ممن يظن به ذلك]ل  ،ونال أيض ات [وند تتبعت كفرا من
كلام الجوزجاتي  )jالمتشمن فلم أجلو ه متجاوزا الخد ،وإمما الرجل لما فيه من
النحب يرى النشع مدها صيتا وبدعخ ضلالة وزيغا عن الحق وحدلأنا ،فيطلق
على المتشيعين مجا يقتضيه اعتماده كةول 4زانع عن القمد "محي ء المده ب،

ونحر ذلك وكلامه ق الأعمش ليس فيه جرح بل هو توثيق وإنما فيه ذم
يالتشئر والتدليس وط-ا أمجر متفق عليه أن الأعمش كان يتشيع ويدلس ورمم ا
دلى عن الضعفاء ور.كا كان ق ذلك م اينكر ،وهكذا كلامه ل أبي نعيم،
قاما عبيدا لله بن موصى فقد تكل م فيه الإم ام أخمد وفرم يائي مجن كلام

الجرزجاني ،وتكلم الخرز جاني ل عاصم بن ضمرة وتد تكلم ب ابن ايارك
وغيره وامحتنكروا من حديثه ما امحتنكره الجوزجماني •

غاية الأمر أن الجوزجماني هرل ،وعلى
راجع (متن التيهتي)
كل حال فلم يخرج عن كلام أهل العلم ......،ونال الجرزجاني ق ،يرض بن
خباب كذابإ مجفز  ،ويونس وإن وتق ه ابن معين،

 ،فق —ل -قال البخاري

( )٢لأ'بن'*عين روايات  jيرض ،نال ،ابن جمعر ق "،دبب المدبب () ٤٣٨٨ ١؛ (؛اله
انموري عن ابن محمن "رحل ّرء كان بشتم عثمان وتال إمعافا بن منصور همن ابن

ممن :لاشيء ....وتال اين ممن "كان تتة وكان يشتم عن ان ا...وتال ابن أم خبة
ّصتا اين ٌع؛ن يتول؛ "•••يونس ين محاب يرق الشيم" •••) وانظر تاريخ ابن ٌعين

للدوري (مآ/؟،ما.)-رتال صان الدارس  jتاريخه ص^( : y٢واك عن•.•.ييرنس بن
محاب؟ فئاوت "ضعيف' ) .وتال ابن الجتيد ق سرالاته صْ  ، ٤٠صْ  ٤ ٨ت (سمعت بحمى

بن معان يتول وصئل عن يوص بن محاب؟ قتال :ليس ثعة.كان يشتم أصحاب ايي صر
الله عليه وملم ،ومن شتم أصحاب الثي صر الله عليه وسلم فليس بمة) ونال ت (صال
٢٢٠

ابن ممن ل الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعبمبه هينة الشيخ ي مع ثه ■حملة
مجن أحاديثه ،فإذا رأى أحاديثه مستقيمة طن أن ذإاك شانه فوثقه ،رند كانوا

يتقونه ويخانونه ،فند يكون أحدهم ممن يخلط عدا ولكنه اصس تتبل ابن معبن
يأ حائينا مستقيمة ولما بعد عنه خلط خاذا وجدنا ممن أدركه ابن مجسن محن
الرواة مجن وتقه ابن ممن وكذبه الأكثرون أو شوا نيه ضا شديدا ،يالطام

أنه مجن هذا الضرب ،فانما يزيده توئيق ابن ممن وها ،لدلالته على أنه كان
تعمد].

وند تقدم ذكر أمثلة على هذه القاعدة ن ،ترثينر ابن معين ،وتقدم

أيضا بيان نوتيهم ،ابن ممن للمجاهيل من القدماء ،النابين أو أتباعيم إذا وجد
رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له غيما يروي مت ابع أو شاهد ،وإن لر يرو

عنه إلا واحد ولر يلغهم عنه إلا حديث ،واحدأ  ٢وكن-الن ،الإمام المائي على
المنهج نف ه ك ا تميم ،ومجن الأمثلة حم وي جم اتقدم على توثيق التنم اتي
للمحامل من القدماء ،مجا ناله اييلمي• [هاتيء بن هانيء لر يرو عته إلا أبو
إسحاق ،وحده قال ،ابن المل-يمح " ،مجهرل "،نال ،الت—اي "لتس يه باس'رمن ع ادة

الت ائي تويق بعض امحاهمل•• •]  ٠٣١ومنها وصفه لخاو مد الله بن نجي حسثا
ينول؛ [ابن ،نجي) كان مجهول الخال عند الئانعي •وهال ،البخاري :ييه نقلر ٠.
وتوثيهم ،المائي معارض بملعن البخاري ،على أن المائي يتوسع ق ،توئيق
امحاهمل]...ن.،
وكذللثا توثيهم ،العجلمي ند تقدم أيضا ؤ ،توثيقه للمحاهيل مجن القدماء،

ويوضح ذالئ ،رصف ،العلمي له بقوله ....[ :وقد استقرأت ،كشئرأ مجن توثيق
(  ) ١الغرانل امحموعة ص . ٣ ٠

(ُ )٢؛-م ( ،نمل طرق ،الأنة و الحكم عر الرواة.
('ا)اككل('ا'\/ا•).
(ث)اككٍل(آ/ثآا).

٢٢٨

ض على أن الخاري إنما ب يذكر عمن يروى ارجل لأن ه ل) يرو همن رجل
ممن وإنما أرسل ،وأن الغالب أنه إذا كان الرجل ممن يروى عنه فلا بد أن

يروي عنه بعض أهل دلدْ]-أآ• ،
ومن منهج ابن حمان ق (الثقات) ما ذكره العلمي :ل••• من شان ابن

حمان إذا تردد ق راو ،أنه يذكره ق الثق ات ،ولكه يغمز.،ال ،ون ال ق

مرصع أخر• •[ :ميمون أبو عبد الله عن زيد بن ارنم• • • • نال ،ابن حب ان ت،
الثقات كان بحيى القْنان سيء الرأي نه ،ول؛ يتعقب ابن حبان هدا بشيء،
وتد عرف مجن صنيعه انه ند يذكر الرجل ل الثق ات ويضعفه أو يتردد نيه،

فهذا من ذاك]لم.

وأثار اليالمي إل تعشتا ابن حمان بقوله

ابن حمان يشدد ورمما

نعتت ،فيمن وجد ق روايته مجا استكره وإن كان الرجل معرونا مكثرا]...
محن وثقه ابن حبان مجن الرواة بان ذكره ل تقاته ،ولر يوثقه غيره ،هل يقال
عنه امحهول دائما؟ وأن ناعية ابن حبان مجعروفة ق توثيق امحاهيل؟ هذا مجا

كان ساتدأ ،ولكن) العلمي) جعل حدودأ وضوابط لما يقبل مجن توثيق ابن حبان
وما يرد نق ال؛ زرالتحقيق أن توثيقه — يعي ابن حب ان — على درحات،

الأول :أن بمرح يه كأن يقول كان متقن ا أو مستقيم الحديث ،أو نحو
ذللئ( .،مثل مجا جاء  )jترجمة طاهر بن محي  ...ذكره ابن حي ان ؤ ،الثقات

ونال" :يروى ءر^ وكيع ،و ،...مستنيم الحديث" نال العلمي:

( )١مدمجة الحرحراكديلص(يو) تحت محرايت) — السامان
(؛ا)اكوا'دامحمئصْدا.
()٣اكواىلامح٠رءةص٤٦٣

ّ

(ئا\ئو(\ا\-\-ا.
٢٣٠

[وهذا من توثيق ابن حبان الذي لامغمز نيه]ل  ،الثانية ت أن يكري ارجل
مجن شيوخه الذين جالسهم وخرهم .الثاكة; أن يكون من العروفن بكثرة
الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقفا له على أحاديث كثئرة• (مثل ماجاء ل
ترجة محمد بن معاوية الريادي .ثال ابن حبان ق زااثئات)ت (كان ص احب

حديث نال اييلمي؛ [ندل هذا أته ند عرفه حق معرفته..آ

الرابعة؛ أن

يفلهر مجن سياق كلامه أنه ند عرف ذاك الرحل معرفة حيدة(.يملح لها الش ال
التقدم ،ومج ا جماء ل ترحمة إسماعيل بن خماويه  ...ذكره ابن *-بان ل

(الثقات) .....وقال يروي عن أيي نعيم وأتي الوليد وأهل البمرة ،حدثت ا
عته محمد بن النذر شكر .كان مقيما بالرمجلة زمان ا وكتب عنه شكر قال

العلمي؛ [نقد عرفه ابن حبان وعرف حديثه...ا؛ ا الخام ة؛ مادون ذللئ.،
فالأول لأمل عن تومح ،غمْ س الأئمة بل لعلها أبت من توبق كثم
منهم ،والثانية نريسما منها ،والئالئة مقبولة ،والرابعة صالحة ،والخام ة لأيومحن

فيءاالخإل.ّ].
وممن وصفهم العالمي ابن سعد (صاحب الطبقات) ،نرصف حاله ومدى

يول توله ثما الجرح والتعديل٠ ،قالت [••• ابن سعد هو مجد بمن س عد بن

متيع كاتب ،الراندي ،روى الحهليسمط ل ترخمته أن مصعب ا الزبيري نال لابن
ُعان حدثنا ابن سعد الكاتب ،بكذا وكذا فقال ابن مجع،زت كذب واعتذر
الحهليج ،عن هده الكلمة وقال؛ مجد عندنا مجن أهل العدالة وحل .بثه يدل

على صدقه ..ونال أبو حام يمدق ووف اة ابن سعد سنة • — ٠٢٣فمد
ر )١طلعة التنكل ص • • ٦
(أ)اككءلم(،ا/آيا)•
(^)اككلص( .) i٣٧/١
٢٣١

أدركه أصحاب الكب الستة إدراكا واضحا وهو شم سنداي حث كانوا

يزللون ،وهر مكثر من الخديث والشيوخ وعنده نرائد كفرة ومع ذلك لر
يخرجوا صه شئا إلا أن أبا داود روى عن أخمد بن عسي ....عن ابن سعد عن

أبي الوليد الهليالمي أنه نال؛ يقولون نبيمة بن رناص له صحية وهده
الحكاية ليست بحديث ولا أنر ولا ترغ حكما ولاتضعه ....،قام ا ابن سعا
فلا مفلتة للعير ~ أي ل عدم رواية أصحاب الكنب المتة صه ~ إلا أنهم
رغرا محه.,،ومحع ذلك فليس ابن سعد ل معرفة الحديث ونقده ومعرفة

درجات رجاله ل حد أن يمل مجت ه تلي؛ن مجن ثبته فرم .على' أنه ق أكثر
كلامه إنما يابع فخه الوافدي ،والواقيي تالف ،وق رمقدمة الفتح ،ق

ترحمة عبد الرحمن بن ئريح; شذ ابن سعد

منكر الحديث ،ولر يلممث

أحد إل ابن صعد ل هدا فإن مادته من الراقدي ل الغالب والرافدى ليس
.ممعتمد .وفيها ل ترحمة محارب بن دثار؛ تال ابن سهد لايختجون ب ه ،تلت؛

ل ا حتج به الأئمة كلهم• • • ولكن ابن ذ يتلي الوانيي وفيها  )jترجمة
ناغ بن عمر الجسم; ند تدسنا أن تضعيف ابن صعد فيه نقلر لاصماده على

الراقدي"]لى ،وتقدم ذكر ابن سعد مع س يوش امحاهيل من ااقلُاءل .٢

(الحث اكالث)  jمان اصطلاحات بمض الأثممة ق بمض

ألفاظ ا*بجرح واكديل:
ألفاط الجرح والتعدل ،كلمات عم بها الأئمة عنا سن لم من حال
الراوي فيصفونه بكلمات سن درجته ومنزلته وحال ر  ١ايمه ،ولكن تلك
()١الممكل  ٩ْ- ٩٤/١واطرايضااكوائد امحوئ

(  j(Tنمل <ق الأئمة (١٧^ ٠٠٥١ ،

.
٢٣٢

م

.٣،

الكلمات رالألفاط الي عروا بها ،مها عايشكل وم ا يغلط  ijنهمه من ب
يتمكن من هذا العلم ومعرفة ما تقتضيه كلماتهم ل الرواة ،ماذا اختل نهمه
لهدم الكلمات والألفامحل ،اختل حكمه على الحديث ،ففلهر يذلك خهلورة هذا

الباب من علم الجرح والتعديل وأهميته ،ولقد أدل العلمي ل هذا البم ات
يدلوه واتى مه.كا يدل على تمره وتمكنه ،مقول مينا معنى لفظة لايثلن فيها
بأنها نحمل على عدة معان ألا وهى كلمة ثقة ت ز ...إن منهم ~ يعي
!لأنمة  -ص لايطلق "ثقة" إلا على من كان  jالدرجة العليا من العدالة

والضعل ،ومنهم مجن يطلقها على كل عدل صابمل وإن لر يكن ل الدرجة
العلتا ،ومنهم محن يطلقها على العدل وإن ب يكن ضابطا ،ومنهم ص يطلتها
على امحهول الذي روى حديتا واحدا ند توبع عليه ،ومنهم من يطلقه ا على
امحهول الذي روى حديثا له شاهد ،ومنهم من بمللقها على انحهرل الذي

روى حديثا لر يستنكره هو ،ومنهم من بمللتها على امحهول الذي روتما عنه

ثقة  ^ ١١إل غير ذلك ....وهم مع ذلك ءنتلف_ون ق الاستدلال على أحوال
ت  ) ١تال ،الدار <هاني ل صنته ( " :)١ ٧ i/Vوأهل العل م بالخديث لابجتعرن محم يتمرد بروايته
رحل مر معروف ،ؤونما شت العلم عندهم يالخم إذا كان رواته عدلا مشهورا ،أر رجل
ند ارتمع اسم الجهالة عته ،وارتفاع اصم الجهالة عنه أن يروي ،عنه رحلاي ،تصاعدا ،مإذا
كال ،مذ ،صك ارتفع عه اسم الجهالة ،ومار حممي معرونا ،ناما من لر يرو عه إلا رحل
واحل ،انغرد بجثر ،وحسا التوتم ،عن حمْ ذلك ،حض يوافته مرء والله أعلم• ٠
رمال الخيي ،ل الكفاية(ص•) ١١ "،

امحهرل ئ أصحاب الح-،بن ،هو كل من ،ل)

يشتهر؛اااووأ العلم ل نف ه ،ولا عرف العلماء يه رمن آ يعرف حديه إلا مجن حهة راو

واحد• •وأل ماترممع به الجهالة أن يروي عن الرحل اثنا( ،نماعيأل محن المشهورين بالعلم،
كن.الئ ،أنمرنا محمد بن أخمد ين يعترب أنا مد بن تعم أنا إبرامم بن إسماعل الناري أنا
ائو زكريا يحص ين محمد بن يحص [الدض] تال ،سممتخ أبي -ندل إذا ررمح ،ص اتحدت

رحلان ارتفع صه اسم الجهالة" .تال الخءلس_" :،إلا انه لاشت ،له حكم ااعا-اا ة بروايتهما
٢٣٣

الرواة ،نمهم المالغ ؤ ،الشن ،ويهم السامح ،ومن لر يعرف مذهب الإمام

*نهم ومنزلته مجن اكست ،ل يعرف ما تعطيه كلمته ،حتتذ قاما أن يتونف وإم ا
أن بجمله ا عل ى أدن ى الدرج ايت ،ولعل ذل لن ،ظل م هل ا ،وإم ا
أن بجلها على ما هو مشهور ل كتب الصعللح ولعل ذل لن ،رنع هل ا
عن درجتها]...

نمن استعمال كلمة ثئة ؤ ،ء-؛ر معناها الشهور توبقا

بعض الأئمة للمجاهيل كما تقدم ومنهم أيضا أبو حام الرازي وأبر زرعة

انظر الجرح والتعديل (  ) Vi/Yفيكون معاها عندهم كما مال العلمي:
[ ...استنامة مابلغ الموثق مجن حدي ث ،الراوي لا الحكم ل لراوي نف ه يانه
ق ن ف ه بتللئ ،المنزلة ،ونل اختلف ،كلام ابن معين ل ■هماعة ،يوثق احدهم

تارة ويضعفه أخرى ،ومنهم إسماعيل بن زكريا الخلت-انير ع وأشعثا بن

عنه ،وتد زعم توم أن عا-اك نست ،بدللنؤ .وتال ،الدهي ل الوتنلة صف؟ت وتد اشتهر
محي طرائف من اياخرين إطلاق ام"الثتة" على من تر بجرح مع ارتفاع الجهالة عنا،
رعدا بمي ت منورا ،ويمي ت محله المدق ،وبماله مه :شخ وتولهم(بجهول )،لأيلزم منه
جهالة عينه* ،إن جهل عينه وحاله ناول أن لابجنمبمرا يه .وإن كان التمرد عنه من كبار

الأنامته غاترك ،لحاله ،وبحتج.ممثله جماعة كالت اثي وابن حيان ،وحرر الس—ألة الحاتغل ابن
رجسا ل ،شرح علل \دو«ذي ( ا/ا"ي'ا) وما بمدها.وانظر امحروحم ،لابن حب ان
)\.(Yrs-Yrvl

زام من ُتا.محة كتابه الامحشمار ق نعد الأمحار مخطوط..

(( )٢تال ابن ُ<رينت ليس به باس وتال ،مرصع احر صاغ الحديث ،تل له أحجة عر تال ،الهجم ة.
شيء آخر•• •وعن بحص بن ُعين ضمنا الحديث ،وتال الدارض عن ابن سمات محكا بمي

ابن أيي زائد؛ أحِا إل من \سمضذ وتال الدوري وابن خيمة عته ثمة...رنال اللسث ،بن
مدْ عن ابن سم ،صمغ )•،تهديم(،ا/لأ؟أ) وتارخ ابن سم ،للدوري ( ), ٣١١٢
وتارخ الدارمي (( )١ ٧ ٤وتال ابن الجيد عن بحص :صاغ) رالاث ،ابن جيد ( ،) ١٧٤

وكلام ابن سن  ،jالرحال للدتاق ( •  ،) ٣٠٨ ، ٢٨ومعرتة الرجال لابن محرز( \.) YAU /
؛ ٢٣

سوار ى ،والجرح بن مليح ارؤاسل  ••••،،والحز بن بحيى الخش-نيأ ،٢
و وسمر ين سمد؛ا ،،وزه—تر بن محمد الميمي؛ ؛ ،لزبد بن حي ان

ول الزان

 ) ٢٢تال الذمي....( :تال الموني سمعت ابن معين يتول :هو ضعيف).

(( )١تال الدوري كن ابن ممن أشعث ين سوار أى إل من إسمامل بن مسلم وسمع من
الشمي ول) يسع ُن إيرامم وتال مرة صمد ،ونال ابن الدورني صه ممة) تهذيب

التهذيب (ا/مه'آ) .تاريخ ابن ُمن للدوري (( )٤ '!٦تال الا-تاق عن ابن ممزت صمف
الءبمثا) (...وتال ابن محرز عن يحص :هر صعق) كلام ابن ُعين ل الرجمال لليناق

(  ) ٦٦ومعرتأ الرجال لابن محرز (ا/أأ .) ٠٤٠ ،١

(( )٢تال حضر العلتالم :عن ابن ُمت ما كتبا عن وكع عن أمحه ...قسا نهل وتال ابن ايي
خيمة ته ضعف الحديث وهر أعثل من أيي يحص الحاني وتال عثمان الدارُي عنه لص
يه باس وكذا تال ابن أيي مريم عنه وزاد يكتب حدثه وتال ل مرصع آخر ثقة وكذا تال
الدوري صه.ا.الإدريم  jتاريخ سمرتند حكى مه أن ابن ُع؛ن كذبه وتال وصاعا
للحديث .وتال ابن حب ان اّ.زعم مجيى ابن محين أنه كان وصاعا للحديث) تهذيبا
التهذيب (  ) ٨٦- ٦٧/٢تاريخ ابن ممن للدوري رأ/اام')(وتال ابن ءرلّ عن ابن معتز:
لٍس به باس) معرنه الرحال لابن محرز ( .) ٣٢٦/١

(( )٣تال عاص عن ابن ُمن لص بشيء وتال ابن أبي مريم عن ابن ممن ثنا خرّ اني ونال
ابن الجنمد صه الحسن بن يحص ومسلمة بن علي الخثنيان صعغان مل ا بثي ء والحز
أحيهما إل)•

(( )٤تال الدوري عن ابن ممن :تئة وتال مرة :لص بشيء [كان صعشا]ّ.ءثءن أبي داود
...سمت ابن ُمن يتول :هو ضمف،ثةال مرة :بلغي عن مجبى أنه صعقه ).تهذيب

التهذيب( ،م./ه  ،) ٣١تاريخ ابن معثن للدوري (أ/اماا)( ،وتال ابن الجسد ■عن ابن ُعين
صعق( ).ونال اادةاق عن ابن ُمنت لص بشيء) ّوالأيت ،ابن الحشد (  )١ ٤٢وكلام ابن
سمتن ل ارجال للدتاق ( .) ٣٣٠

(( )٠تال ابن أبي خيمة عن ابن ُمن صاغ لاباس به وتال عثمان عن مجسي ثمة وتال معاوية
عن يمض صعيف ،T_^^ ).التهذيب ) ٣٠ • !٣( ،ول (الزان) (أ/اد)( ،معاوية بن ص-الح

عن ابن ُمن ّ.لص بالقوي وتال ل مرصع آخر :لص به باس ،كتل عمرر بن أبي سلمة
 Yo؟■

الوني  ،، ١وسلم ال*لريأ  ،،وعامة  ،، ١^٥^١وهمد الله بن الحس؛ن أم حرين ،
وهمد الله بن عقيل أم  ، ٠٠١٠٣وهمد الله بن عمر بن حمص السريأآا،

كنه متاكهر( ).وتال الدوري من يحص ثنا) تاريخ ابن سن للدوري ( ( )١ ui/yونال
محان الدارص عن يحص اين مسن لس به ياس وتال مرة تما) تاريخ ابن سن للدوري
( ( )١ uy/tوتال محمان الدارمي عن يحص بن مسن لمس به باس وتال مرة تما) تاريخ

الدارس (' ( ) r'i،>،T'iYوتال محرز من بحي بن مسن ض به بأس) سرنأ <ءال ،لابن
محرز (ا/ه'مم)(وتال انمت١ق عن ابن سن لمس به باس) كلام ابن سن  jالرعال
للدتاق (( )٩وتال ابن الجمحد عن يحص لمى به باس) موالان ابن الخد ( •) ٠٦٤

(( )١تال اسحاق بن منصور عن ابن مسن لاميء وت ال عثمان الدارمي عن ابن

ثنا)

تهديب التهذيب ( .)٤ • o/T

(( )٢تال ابن أبي خيمأ عن ابن مسن صعق-.رنال ابن ث اهمن ل الثتات ذكر ل؛حبمى بن
مسن تول ئمأ سالت لمس ب ،باس حديد المر كان يرى الهلال تبمل الماس■• ■ابن أبي
مريم سالت بجي بن ُعإن صه ينال تتة) تهن.يب التهذيب (( ) ١ ٠٣/ iتال ااا-تاق عن ابن
مسنت لمى بثي ،وتال مرة أخركا ل مرصع آخر لاباس إه...إ كلام ابن سن ق الرجال
للدئاق ('.) YUUiY'Y

(( )٣تال أخمد بن ممد بن أبي مريم ص ابن مسن تنأ حم امون وتال هماس الدوري همن ابن

محسن تنأ وتال إبرامم بن ءّع اش بن الجيد عن ابن سن :صعد) ،تهن.يب اإتهنيب>
(ْ ،)٦ •/تاريخ ابن ممن لليوري ( ( ،) YAi/Yوتال ابن الجيد همن ابن سن؛ كان
صمنا ق الهديث ،)...سرالأت ابن الجيد ( .) YY-f

( )٤رتال ابن أبي خيمأ مالتا يمص بن ممن صه ممال بمري ثتة وتال معاوية بن صاغ همن
ابن ممن صعق) تهن-يسا التهل.يّا (ْ/دخ ( )١تال _؛ ،.ص ابن مسن؛ لءس به ب اص■)
كلام ابن ممن ل الرجال الل.تاق( • .) ٣٢

(( )٥تال ابن أبي خيمأ عن ابن محسن نتأ وكذا تال محماد ادارص ى وزاد لابأس ي ا■ ونال
الغلابي عن ابن ممن منكر الخي.ثا ).تهن-يِا التهذيب (ْ/آ ) ٢٣تاريخ اليائس ( ■) ٤٦١
(( )٦تال [إسحاثا الكومج] عن ابن محسن صريلح وتال ابن اض مريم همن ابن ِعين يس به

بأص يكتب حديثه ّّ..ئمان الدارمي همن ابن سن ص-الح تنأ) تهذيب اكهن-يب
٢٣٦

وعبد الله ين وائد أبو ثادة الخرالي  Cوعبدالواحد بن غياث  ،وعبيد الله
بن عبد ارحمن بن موهب؛  ،٢ومحة بن أبي حك؛_مر ؛ ،وء_يرهم.وجاء ممه
تويق حماعة صعقه م الأكثرون ص'' مت ام بن نجحلْ؛ ،ويراح بن
(( ) ٣٢٨ ، ٣٢٧ /،وق (الزان) (/Y؛( ) il ،تال الدارس تك لابن معتز :كسف حال ق

ناتع؟ ناوت صاغ ثتة) والذي ل تاريخ الدارس يواتى ماحكا ،الذمي إلا أنه انتصر على
تول؛ صالح (تاريخ الدارص ( ( )) ٠٢٣وتال الدتاق ص ابن مع؛ن؛ ماخ يس؛ ٨باس وتال
 ،jموضع آحر :لمس به باس) كلام ابن معتز ل الرحال للدتاق (ْ .)١ ٤٩،١ ١

(( )١تال همد الك بن أخمد :وتال يجى بن معتز لص ديء-وئال الدوري همن محي ثنن)
تهذيب التءديِ( ،-ا/يا') .ول( ١٥^١ ،؟( ) ٠١٧ /روى اللولأبي همن ص-اس همن محي؛
لمص بمثيء ،وتال أيضا :لمى به باس كمر الغلط ).والذي ل ،تاريخ ابن معتز للدوري
(أْ/آك)(لمى يه بأس ،إلا انه كان يغلتل ل ،الخدين ،،وتال أيضا همن يجى؛ ثنا)• ول،
معرفة الرجال لأينمحرز(ا/اآا)(تال :سمعن ،بجي يتول :أبر تناد ،الخراني م يكن
يكذب ،ولكه كان

( )٢لايرحد لابن مع؛ن شه كلام ولكن ئ ،المترجم يعد ،ومر (مدالواحد بن مى الملس)

تنعل سق نغلر ،إل نيرين ام الذي نل ~ رالك ايلم ~ (تال؛ ممعان الدارض عن محي

بن م»غ ،ثنا -•-وتال الغلابي عن ابن معع / ،يكن بذ-اك ولا تريب) تهن-يب التهدبمب
(ا■ .) ٤٣٩ /وتاريخ الدارس ( .) ٤٧١
(( )٣تال إسحاق ،بن منصور كن محي بن معتز ثتأ وتال الدوري محن يجى غمق) تهذيِا

اكهذبمً(،لأا\ )٢والمنان (آ/أ  )١ ٣ ،١تاريخ ابن معين للدوري (أ/آحآ)( ،ونال
١لعتاذ^ عن ابن معتز لمص به باس كلام ابن معتز ل ،الر ال س؟ةاق ( .) ٩٢

( )٤تال هماس الدوري والغلابي عن ابن ٌعدز .ثمة وتال ابن أبي خيمة همن محي بزأ معلن
ضمغ ،ادديث...،ثتال الاحري عن ايي داود صالت ،بحص بن معتز صه؛تال رالك ■ ٧١ي
لا إل إلا هر إنه لكر الدين )،تهذيب ،اكهني ّ_ )٩ l/U (،تاريخ ابن ُعين للمدوري
(أ/اعآ).

(( )٠تال الدوري وضم ،محن ابن مسن ثمة) تهذيبا التهذي—> ( ا )٠ ١ • /تاريخ ابن معتز
سوري(آ/ا"ا■)•
٢٣٧

سمعادرا؛ ،والربيع ابن صب ^ ،،'١وعاد بن كئتر ارمرأم ،وم لم بن
خالد الزضل'ا ،ومسلمة بن عكةلْ ،،وموص بن يعقوب الرُصأأأ ،ومرمل

بن

وبحى بن عبدالخميد الخمانيُبن•

(( )١تال مثمان الدارمي وضرء عن ابن معين مة...ونال الدوري عن ابن معين دارج ثمة)

تهذيب التهديب (  )٢ • a/vتاريخ ابن مض للدوري رآ )١ ْ/تارخ الدائم (ْ •) ٣١
(( )٢تال ماس الدوري [وكيلك اين الجيد] عن اين معين الريع بن حمب أمحو عالي بن
حسب ينال فا يي الملاح وه ا ثقثان) تهذيب التهذيب (م )٢ ٤ ٠ /تاريخ ابن معين
للدوري (آ ) ١٦ ./موالان ا;ن الجيد (( .) ٣٢٦

(( )٣نال عثمان عن ابن ممن تتة روى ابن الدورم عن ابن معتز ••••لمي يه ب اس ونال ابن

حبان ....كان بجي ين محعين يوثته.. ،وروى أخمد ين أيي خيمة عن ابن معين تال ثمة)

اام١ن (( ) ١٣^ ٠ /tتال الدوري عن ابن معين ثمة) ت اريخ ابن معين للمدوري(آ/م؟ ،)٢
تاريخ الدارس( •) ٤٩٤
( )٤تال ابن مجعين...ضعف) الهزاز (؛( ،)١ • ٢/ومال الدوري عن ابن معين :ثمة ص_الح

الحا-يث ،وتال مرة :ثتة) تاريخ ابن معين للدوري ('اآ/ااْ)( ،رمال الدارمي عن ابن
*من :مة) تاريخ الدارص (( ،) ٣٦ ٤وتال ابن محرز عن ابن يمن•' ليس به بأس) معرنأ
الرحال لابن محرز ( ا/مخآ)( ،ونال ابن حمحد تال رجل لابن ص وأنا أّءع اا؛ّنج-ي بن
خالد مة؟ تال؛ ليس بذاك التوي ،وتال مرة؛ مالت محي عته قتال؛ ليس به باس .ونال

ابن الغلأيي ليحي ت ماكشت أراه إلا متررك الحديث ،تال؛ لأآ موالان ابن الجيد ؤ ،٨ ١ ٠

 ~ ) ٨٣٩؛نما بملح هذا القال ممن اختلغت رواية ابن معتز ليه — والله أعلم "٠
(ْ)(تال الدوري عن ابن مسم>؛ ثتأ) تاريخ ابن ممن للدوري (أْ/أْ)•
(( )٦تال الدوري عن ابن *عين :ثقة) تاريخ ابن معين للدوري (/٢م.) ٥٩١
(مآ) (تال ابن أيي خيمة عن ابن معين ثمة وتال عثمان الدارس تلت ،لابن معين أي شيء حاله
قتال؛ ثقة تلت هر أحب إليك أو عبيد الله يعي ابن موصى نلم مضل ،تهذيب التهديب
(  .ا( .) ٣٨٠ /وتال اليوري عن ابن معين ثتة) تاريخ ابن معين لليوري ( .)،< ٩t/t
(( )٨تال عثمان الدارس حمتا ابن معغ ،يمول ابن الحماتي ْلموقا مشهور بالكل؛-؛ *ثل ابن
الحاني ما يمال ب من حد...وتال ابن أبي محمحمة كن ابن معان ابن حماس تنأ وم ا
بالكونة رحل بحفثل معه وهؤلاء يحسدونه ونال أبر ح-اتم الرازي صالت ابن معتز عنه
٢٣٨

وهذا يشعر بان ابن مض كان ر.ءا يطلق كلمة نقة لايريد بها أكثر من
أن الراوي لأيتعد الكذب,
وند يقول ابن مض ن ،ال راوي مرة "لص بثق ة" ومرة "ثقة" أر

لا باس به  ،أو نحر ذلك( ،راجع تراجم جعفر بن ميمون الميمي ر ؛،
وزكريا بن منغلورأ  )...،٢ورنا يقول  jالراوي "لص بثن ا" ويومه

غيره (راجع تراجم ......نليح بن سليمان وابن ه مح٠د ١٢٢و■مح٠د بن

^ ،٣النول ب ونال كان أحد امحدس ونال مدالخالق بن متهور مثل نمى بن ميز

عن الحاني تنال صلرق نتأ وهكذا تال الدوري ومحمد بن عن ان بن أبي شسة والبغري
وابن الدورتي رِءلين وجاعت عن ابن سن :زاد الدوري لر يدرك ابن سن على مدا حش
مات) تهذيب التهديب (اا/ماأ اآ)(وتال ابن محرز عن ابن معتز :كان تنة لاباس به
رحل مدق) محعرنة الرحال لابن محرز ( ا .) ٤٧ ٠ /

(( )١نال ابن ص لمي بذال؛■ ونال  jمرصع آخر هالح الخدين ونال مرة لس يثن—ة) تهذيب

التهذيب (  •)١ • ٩١٢هد• روايات الدوري عن ابن ُمين ،تاريخ ابن صو لليوري
).(AA/t

(( )٢تال اليوري عن ابن مصن لص بتيء تال نراحمحا مرارا نزعم أنا لص بشيء وأنا كان
طغيلؤا وتال ل مرصع آخر لص به ياي وإنما كان نيا شيء زعمرا أنه كان طغيا وتال
عتمان ال-،ارس عن ابن ُعين لص به باس وتال معاويا بن صاغ عنا لص بتتا ونال ابن
محرز عن بحيي ضعيف وتال ابر داود سمعت بجيى يضعفه) تهذيب التهذيب ( ) TytIt

(نال الدوري ~ موى ما تندم " عن ابن ُعين؛ لص بمنة) تاريخ ابن ُعين لليوري
(؟ ،) ١٧٤ /تاريخ الدارمي(•  ) ٣٤معرنة الرجال لابن محرز(\اا\.0
(( )٣تال الدارض وابن مرر عن ابن ُع؛ن ضعف زاد بن محرز عته رايمه مثله وتال ابن حيد

عنه ضعيف الحديث وتال اا<رةي عنه ضعيف رهم يكيرن حديثه ويثثهرته وتال اليوري
عن ابن ُعين لص بالنري ولا بجنح بجدبمه وهر لون اا-،رارردي وتال معاوية بن صاخ عن

اين سزت فقح لص جنا ولا ابنه) تهذيب التهذيب(م/م • ( )٣؟/ا■ •  )٤وتاريخ ابن
٢٣٩

كثير الادير . ٢١
وهدا ند يشعر بان ابن مين ند يطلق كلمة لس يثمة على معنى أن
اراوي يس بحيث يمال قيه على العني الشهور لكلمة ثقة قاما استعمال

كلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه *ع ما تقدم أن جماعة
يجمعون محتها وض التضعيض ،تال أبو زرعة  jعمر بن عطاء بن وران نمة

لن  ، ١رثال العجلي ل القاسم أيي همد ارخمن الشامي ثقة يكب حيينه
وليس بالقرى  ١؛ وتال ابن سعد ق جعفر ين سليمان الضبعي ثقة ربه
صعف"ُإ ،وتال ابن •عئن ل عبد الرحمن بن زبال بن أنعم لس به باس
وهو ضعيف  ١ا وقد ذكروا أن ابن مع-ين يطلق كل ة ليس به ب اس

.ممعنى ثقة وتال يعقوب بن أبي شيبة ل ابن أنعم هدا ضمف الحديث

ممن للدوري ( ) ٤٧٨ aUU/xوتاريخ الدارمي( ) ٦٩٠وّوالأت ابن الجيد( ) ٨١٧

ومم؛ة الرجال اين مّز(ا/أْ  •)١وزاد الذمي ي الزان ("( ) ٣٦ ®/xتال مد الله بن
أخمل سممت اين ممن يترل :تلأتأ يض حديثهم ....وفلح ين يان .تلت ك ثمن سمعت
مدا ؟ تال؛ من منكر ين مدرك ،كنت آخذ كنه مدا الشان

-وروى معاوية بن صالح عن

يحص :يلح صعق).

(( )١روى احمد بن أبي خيمة نال يا ابن محمن :لأتمحيرا كنه ،لر يكن يالثمة) الميزان ()١ ٨/ ٤
(وتال ابن الجيد كن اين ممن; كان ل حديثه اكاط ،كآنه ضعغه ،رل موضع آخر منه ت
لر يكن ينامحل أن يكب صه) سوالأُت ابن الحيي ( .) ٧١٧ ، ٣٤ ٤ ، ٣٤٣
(" )٢تهذي ،-التهذيب

(" )٣تهذيب التهذيب ( .) ٣٢ ilK

(" )٤تهذيب ايهذبب (آ/آآ)ّ
(ْ) عذء.رواية الدوري عن ابن ُمن ومها تصمغ والمراب لر به باس رمه ضعف ّ

تاريخ ابن محم؛ن لللوري (آ/خام)ؤ والممسن وانع ل طبعة تهذي م ،اكهذيم،
( .) ١٧٤/٦

وهر تقة صدوق رجل ه اغ  ، ١ول الربجع ين صح ت حم اخ صدوق

نقة ضعيف جد'؛  ١ا وراجع تراجم :إسحاق ين بحي بن طالحاص ،وإسرائيل
بن يوسل  ،٢رس—قيان بن •يزأ  ،٢ومد افه بن عمر بن حفص بن

ءاْمر ؛ ،وعدالأعلى بن عامر اكعلى ،، ١وبمدال لأم بن <وبصخ وعلي
ابن زيد بن جدءانلا'ا ،ومحمد بن مسلم بن ن درس  ، ٢١ومومل بمن

إسمامل  ،وبحش بن.بمان؛ .،ونال يسرب بن مفيان ق أجلح ثقة حدثه
لن  ٢ ١٦ول محمد بن مد ارحمن بن أبي ليلى "نقة عدل ل حديثه بعض المثال
( )١تهذيب التهذيب (\االأ\ا.
( )٢تهذيب اكهذيب ( .)٢ iA/f

(( )٣نال يسرب بن يعة لاباس به وحديثه مضطرب ءحد'ا) تهذيب التهذيب ( ا/أ .)٢ ٥
(( )٤تال يعتوب بن ئست؛ صاغ الحديث وق حديثه لن ونال ل موضع آخرت ممة مدوق
وليس ق الحديث بالتري ولا بالمانط) تهذيب التهذيب (ا/آآآ).
(( )٠تال يسرب بن ثية صدوق تته وق حديثه ضعف) تهذيب التهذيب (أ/خ • .)١

(( )٦تال يعتوب بن نية؛ تنه صلوق ل حائه اضهلراب) تهذيب التهذب (®.) TYU /
(( )٧تال يعتوب بن سمان  j...حديثه لن وعو تنه) رلر يذكر تول لشوب بن ثيه به

يلعله سبى تلم .تهذيب التهذيب (.)٩ْ/٦
(( )٨تال يعترب ين قسه تنه ل حديثه لن) تهذيب التهذيب (ا"/م\ .) ٣١

(( )٩تال يعموب بن ي—ة؛ ثمة صاغ الحديث وإل اللن مامر) تهذيب التهل.يب (ما/مأم).
( • ( )١تال يعموب بن سة ثمة مارق ثال الضعف— ِاءو) تهذيسا التهذيب (.) ٤ ٤ ١ /٩

( ( ) ١١تال يعغوب بن سمان :شخ جلل سنيّ.ّ.وند بجب على امل العلم أن يمموا همن
حائه فإنه يروي المتاكهر عن ثقات 'نيرهمه )•■ .ول أحد نولا ليعتوب ين غيبة نلعله أراد
تول يمنوب بن سفيان ،تهذب التهذيب (• .) ٣٨١،١
( ( ) ١٢تال يعمرب بن شيبة كان ملونا كثقر الحديثا ...وليس بحجة إذا حولف)..تهاويب

التهذيب (اا/لأ-آ).
(  ) ١٣تهل.يب التهذي—> (.)١ ٩ • /١

لن الحديث سهم"لاأ].ر''أ
ومما يشبه ما تميم م ا ذكره العالمي عن أبي خلدة خالد بن ديار
همد الرحمن بن مهدي فيه ،فلقد تال مه بحيى بن ممتن

ويريد بن زريع والنسائي وابن سعد والعحلي والدار نطي والترمذي "ثمة"
وتال ابن عيدالحر هوثقة صد حميعهم وكلام ابن مهدي لا معتى له محا اختيار

الألفاط  ،وأما كلمة ابن مهدي ،غلقي تال رحدتنا أو خلية نمال له رجل
كان ثقة تقال كان مجامونا خيارا التقة ثمة وسفيان).تال العلمي; وفيقلهر ل

أن الماثل فخم كلمة ثقة ورفع يده وشدها بحيث نهم ابن مهدي أنه يريد
أعلى الدرجات فاجابه بحب ذلك ،نقوله رالثقة شعية وسفيان ،أراد به الثئة

الكامل الذي هو أعلى الدرجات ،وذلك لأيفي أن يقال فيمن دون شعة
وسفيان ثقة على العني العروق ،وهذا بحمد الله ءل١هر ،وإن ل؛ أر من نبه
عليه ،وقريب منه أن المروذي تال تلت ،لأحمد بن حيل; عبد الوهاب بن

عطاع ثقة؟ فقال; مجاتقول؟ إنما الثقة بحيى المهنان  ،٢ ١وقد وثق أحمد مئات من

ارواة يعلم أنهم دون بحيى اكلهان بكث؛ر].لًا.
ويدخل ق ،هذا البات التوثيق والتضعيف ،المي ،فقل يختلف ،كلام الإم ام
ؤ ،اراوي لاختلاف ،مقتضى الحال ،إمحا حال اراوي ل ذاك الحديث ،،أر حاله

( )١تهن.س ،التهذي.) ٣.٣/٩ (،-

( )٢التتكتل(  .) ٠٧~ ٦٩/١كدللئ ،تال يسرب ،ين شيية ق مد ربه ين نانع(كان ثمة وكان
كثير الحديث ،وكان رحلا صالحا ب يكن يالتان،وتد تكلمرا ق حغغله ،تهذيب التهذيب
( )٣تهذبم ،اكهذبمً.) Aa/v ( ،
( )٤تهنيِا اكهذيّا(ا*/اْأ).
(ه)اككل(ا'/الأ).

٢٤٢

ق شيخه فلأن ،أو نحو ذلك ،مال العلمي؛ و ..نول امحدث رواْ جاعا
ثمان حفاظ ثم يعدهم لابمتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عن ه
ذاك امحدث وحده لقال "تقة حانغل ' ...هذا الدار نهلي.ذكر ق المن

صه'آ حديثا فيه مسح الرأس تلأن ا ...نم نال خالفه خماعة من الحفاظ
الثقات ...نعدهم وذكر نيهم ،شريكا القاضي ،.. .والححاج بن أرطاة،
وجعفر الأخمرب،ع أنه تال ص'أأّاا شريك ليس باكوي ني ا يتفرد به".ب،.

وحجاج ن أرءلاة نال الدار تْني ل •راضع س السنن "لابحتج به" ول بمص
المواضع ضعيف وجعفر الأحمر..نال الدار نطي كما ل التهدب (  U/X؟):
بمتم به وهدا تنين كما لأبخفى.وتحو هدا نول الحدث :شيوخي كلمهم
ننات أو شيوخ فلأن كلهم ثقات فلا يلزم من هدا أن كل واحد منهم
بحيث يستحق أن يقال له,كفرده على الإطلاق هو ثقة ،وإنما إذا ذكروا

الرجل ل •حملة مجن اءللقوا عليهم ثقات ناللازم أنه ثقة ل الجمل ة أي له حفل
من الثقة ونل ،تقام. ...أنهم ر.كا يجوزون ل كلمة "ثقة' فيطلقونها على مجن

هو صالح ل ديته وإن كان ضعيف الحديث أو تحو ذاك.وهكن.ا مد يذكرون
الرجل ل خملمة محن اءللقرا أنهم ضعفاء ،وإنما اللازم أن له حننا ما من الضعف
كما تجدهم يذكرون ؤ ،كب الضعفاء كثهوا مجن الثقات الدين تكلم فيهم

أبمركلأم]أُ
فيتلخص مما سق ل بيان اصطلاحات الأئمة ؤ ،معنى قولهم؛ ليس بثقة

أو نولهم ثقة م ا همم عنه الشيخ العلمي بقوله؛ [. ..كلمة"ليس يثقة"
حقيقتها اللغوية نفي أن يكون بحيث يقال له ثقة ولا مجاغ من استعمالها
بهيا المعنى ،ومد ذكره ا الخطيب ل (الكفاي ة) ل أمثل ة الجرح غقر
اككٍل( .) ٣٦٢/١
٢٤٣

المفسر  •••،نعم إذا نيل لس يثقة ولا م امون تع؛ن الجرح الشديد ،وإن
انتصر على ليس يثقة نالبادر جرح شديد ،واكن إذا كان هن اك ما يشعر
بأنها استعملت ،ق المعنى الأخر خملت ،عليه ،وهكذا كلمة تقة عياها
المعروف التوثيق التام ،فلا تصرن ،عنه إلا بدليل ،إما نريتة لفظية — كما تقدم
~ و إما حالية منقولة أو مستدل عليها بكلمة أخرى عن نائلها ، ٠ ٠ ٠ ،أر عن

غيرْ ولاسيما إذا كانوا هم الأكترإ'.،
ومن القرائن الخالية الي يستدل عليها بكلمة أخرى عن قاثالها ق هذا
الباب ،ماذكره العلمي  ،jالتنكيل ق ترحمة نعيم بن حماد حين ،يقول [..ق ال
الحافظ أبو علي اإتيسابوريت سمعت ،الت ائي ذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه
 )jالعلم والمعرفة والسنن ،تم قيل له ؤ ،لول حديثه؟ فقال :ند كثر تقرئه عن

الألمة المعروفين بأحاديث ،كثيرة فصار ل حد مجن لايحتج به.وهذا يدل أن م ا
روي عن الن ائي أنه نال مرة ليس بثقة إنما أراد بها انه ليس ل حد أن

بجتحبه]ص.
وكد؟الث ،أوضح الغرق بين كلمة ليس بقرى وكلمة ليس بالقرى نقال

رحمه ا ذت [ ...بدن ،المارتين نرق لا أراه يخفى ...على عارف بالعربية،
فكلمة ليس بقوي تنفي القرة مجطالقا،وإن لر شن ،المعغ ،مجهللقا ،وكلمة
ليس بالقوي إنما نتفي الدرجة الكامحالة مجن المرة ،والنسائي يراعى هذا

اإفرقه ٢فقد قال هذه ااكلم_ة ل حمامة أقرئ ا متهم :عب د رب ه بن
(ا)الكنااصداا.

(بأ)اككل(ا./ي-ا7بم
('ا)اككٍل(\/هآأيم

( )٤تال اليميرت (ئل  iiخماءا'ت،ت لس يالتوي ،واحتج يه رعدا السام تال ل _؛ :لص
؛-التوي ،ويخرج فم ي كابه ،تال :زس لس مب التوي لص بجرح _،...

نا«عأأ ،،وعدالرخمن بن سليمان بن اكسيلأنفن ابن حجر ل ترجمهما من
(منيمة الفتح) أن اكصود بذلك أنهما ليا ل درجة الأكابر من أئرانهما،
ونال ق ترحمة الحمن بن اإصاحل ٢؛ وثقه أخمد وأبو ■ح-اتم ،ونال المائي:
صاغ ،ونال ق الكي" :ليس بالقوي".تك :هذا تلمن هن ٢٤١ ]"...،وكذلك
عب ارة ليس ي الثيت كعماره ليس ب القوي .نال ا،لعلمي •••[ :ون ول

القراهلسي :ليس بالثبت إنما مفاده نفي أن يكون غاية ق الثت ويفهم مجن
ذلك أنه بت ق الجملة، ]...ونال أيضا :وق تهذ.يب التهدب :قال ابن
معان ت ثقة ،وقال مرة :ليس بل.اك القوي وط؛ إنم ا يعملى أنه ليس غاية ق

الإتقان فكان ابن حب ان نر ذلك إذ قال ي (الثقات) :كان مشا ر.ئ

وهمم •••] وأوضح العلمي عما تفيده كلمة ليس بشيء إذا أطلقها ابن
معان ،وما الأصل فيها؟ قتال؛ [••لا ريب أنه — يعي ابن مجعين) — قد يقولها
قا الراوي.ممعنى قلة ما رواه جدا ،يعي أنه لر يند من الحديث ما يشتغل

وبالاّسقراء إذا تال أم" ^ ١٠ليس بالقوي يريد ئها أن هذا الشيخ ب يبلغ درحة اكري
الشن.

والبخاري ند يطلق ض الشيخ :ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف٠^^١ ).

. ٨٣

( )١تهذيب التهذيب (ا/وأا).

( )٢تهذيب التهذيب ( ) ١٩ • /٦رنهاث (تال اإ؛-ا'ي.----إيبى بقوي) وهذا خطا ،يفي تهذيب
الكمال ايمحقلوط (  t/y؟ )uرن ال الن ائي. ..ليس بالقوي) وكذلك ق الميزان للذمي
(  ) oIa/Yوكذلك ق متيمة الفتح _٠ ٤ ١ U
( )٣تهذيب التهذيب ( )Y ٩ •/Yومقدمة الفتح صي\'م.
(ا)اككيل(ا/آمأ).
(ْ)اكك؛ل(ا/مْأ).
(آ)-اككءل(ا/أ.أ)ّ
٢٤٠

به•]؛

وقد يقولها على وجه الخرح كما يقولها غتره فتكون جرحا ٠ ،إذا

رجلنا اراوي

نال فه ابن معتز لس بشيء تليل الحديث ومد ونق،

وجمب حمل كلمة ابن ممن على معنى تل ة الحديث لا الجوح ،وإلا غالظام

أنها جرح]،أ  ،ومستد العلمي ما جاء ل ترجمة ت [عبئ العزيز بن المخت ار من
(مقدمة اإفتح)ر  ،وترحمة كشر بن سزو من (تهذيب التهذيب) ] •
ومما يته الشيخ المعلي وأرشد إليه م ا تفيده كلمة أبي حام الرازي ف
الراوي يكنب حديثه ولا بجنح به نقال; ز.,.هذه الكلمة يقولها أبو حام
فيعن هو عده صدوق ليس بحاظ بحدث.مما لأيمن حفغله نيغالهل ويضطرب،

كما صرح بدلك  ijترجمة إبراهمم بن مهاجر ]، ١أ.،وكيلك ما تفيده كلمة
البخاري "مشهور الحديث فئال •••[ :يريد والله أعل م مشهور عمن روى

صهم نما كان فيه ص إنكار نمس وله]،ص.،

()١اككل(.) ٢١ ْ/١
( )٢طلعت اضوصهْ.

(( )٣تال ،ابن حجرت 'ا•-ذكر ابن النطان الغاص أن مراد ابن مض بترك  jبعض الروايات يس
بشيء ي*ني أن أحادث 4تليلة جدا آ متيمة الفتح ص ٠٤٢١
(( )٤ناله الخاكم ؛< ،Jابن مض •••"لمى بشيء)-"-ئرلا ابن مض إذا ذكر ل* الش؛ح من الرواة
يتل حده ،ر،-ا تال ،ب "لمى بشيء" سي ب بمني من الحديث ما يشتغل به) تهديما
التهذيب ( .) Yita/a

(ْ)اكك؛ل(ا/أاآ).
( )٦تهذيب التهذيب (\ا\\• .)١
()٧

(\آض(\ا\.-ي.
٢٤٦

وأوضح الفرق ض ما يقول الغاري مه مه نقلر  ،وثوله ل حيينه
نغلر تيقولت ز ...قوله تيه نقلر تقتضى الهلعن ل صادنه ،وتوله ل حديثه

نفلر نشعر بأنه صالح ن) نفسه وإنما الخلل ل حديثه لغفلة أو سوء حمظ،آأ ا.
يقول ابن حان ل ثقاته عند بعض الرواة ي،نرب غما تدر هدا الإغراب؟

يقول العلمي ت [••• وابن حبان ند يقول مثل هدا لن ست،نرب له حدشا

واحدا أو زيادة ل حديث ، ].وقال أيضات [ذكر ابن حب ان ل لرجل ل ثقاته
وإخراجه له ل صحيحه لأينرجه عن جهالة الحال ،تاما إذا زاد ابن حب ان

فغمزه يمحو نوله يخطيء ويخالف نقد خرج عن أن يكون مجهول الحال إل
دائرة الضعف].؛ .٠
ومما يجب اكفريمح ،محنه نول الأمام ل حديثه ُناكير وتوله يروى محناكهر'

يقول العلمي مينا ذلك الفرق ت [••• محن العارينتن فرق عقلي م ،فان "يروى
مناكئر يقال  }jالذي يروى ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له ل المكارة يل

الحمل فيها على س نونه ،غادُتي أنه فى من البم المحا ل المقي والتوني،
ليس بجرح،
الل-ين لا بحدئون ما سمعوا إلا.مما لانكارة فيه ،ومعلوم أن
وهولهم ل ،حديثه مجناكهّ كمحرا ،ما تقال ف ٣٧تكون المكارة من جهته

جزما أر احتمالا فلا يكون ئقة]؛اا.
وكدللئ ،يفرق رخمه الله بع ،المغر و الاختلاط  ،فإذا فيل فلأن "تغر ل

آخرعمره أو حمل له تغيروغفلة  )3آخرعمرء فلستابمريخة ل
(  ) ١التنكل (ا/أ»آ*ْ-آ) .وانغلر ألغاظ الجرح نمداللفف ص  ١ ْ ١يند احال ،إل jy
الهلأء ما بمكر كلى سا الضم الم ( ٢ا/ت .)i ٤

(أ)اككٍل(اْْ/آ).
( )٣الغرس امحمرئ ص٢٩i

.

رأإساككرلصُ.

٢٤٧

الاختلاط ،ولا تودي معناه لأن التغير أعم من الاختلاهوأ .٠
وفرق ض نولجم بحدث من كت اب غيره.مما لر يكن ق أصوله وتولهم
ّ..مما لر يكن من حديثه أو بحو ذلك ،غمال; [ ...دل هذا — يعي به المارة
الأوإ ~،على احت ال أن يكون مجا حدث به مجن ذلك الكتاب كان من حديثه

أو روايته وإن ب يكن ل أصوله ،وذلك كان يكون ّممع ششا غحفقله و ل؛ شته
ق أ صله نم رآه ل كاب غيره كما حفظه فحدثه به ،أو يكون حضر سماع
ثقة غيره ق كاب و لر يثت اسمه فيه ،ثم رأى ذلك الكتاب وهو واثق بجفقله
فحدث مجته.مما كان سمعه ،أر تكون له إجازة بجزء محعروف ولا أصل له به ث م
رأى نسخة موثوقا بها محنه فحيت مجتها ،نعم كان الب الغون ل التحمقل ,..ال

بحاث أحدهم إلا.مما ل أصوله حتى إذا محلولب أبرز أصله ،ولا ريب أن هدا
أحوط وأحرم لكئه لأيتحتم جرح مجن أخل بدلك إذا كانت ند سنت عدالته

وأمانته وتيقغله وكان مجا وتع مجته محملا لوجه صحيح].أ
متى يطلق الأمام كلمة مجهول ؟ ومتى يمول لا اعرفه ؟ يمول الملمي
ز...لأياوزمُنءدمُعرفتهإهانيجزمبأنه بحهول  ،فان التعري •..لايطلق
كلمة "مجهول" إلا نمن يس من أن يعرفه هو أو غيره مجن أهل العلم ق

عمره ،وإذا ل؛ ماس فإنما يقول "لا أءرفه"]ص.
وأما س ل) يوثقه أحد *ن أله الخرح والتعديل ،ول) يذكره الخاوي ولا
ابن أبي حاكا ،وهو ممن عاصرهم وعاصر مشايخهم ،معت-مْ الملمي "مجهول
الخال"لى.
(ا)ماككل(ا/أآأْْ-ا-آْا).
(آ)اككٍل(ا\/اا).
()٣اككٍل(.) ١٢ ./١

(( )٤منام إيراهمم وحران تأخحرء)

رسنه إل ذلك ابن مدايادي ق الصارم النكي
٢٤٨

وشرح لفظة ضعيف عند ابن حجر،

ز.,.هي اخلرسة الثامنة عنده،

مع أن الخامسة عنده مرتبة صدوق سيء الخمط ونحوها ،خيقلهر من هدا

ومن صنيعه ل مواضع ،أن من يقول نيه ضعيف عنده انه ل؛ شت كونه ال
يعمي الكدب]لا.،

(البحث الرابع) ي معرية بعض الأنمة ال ذي لايروون
إلا عن القات:

لقد ارتفع ندر الأتمة الذين اشترطوا على أنفسهم ألا يرووا إلا عن نمة،
وهذا الأمر وإن كان فيه رفح مقدارهم ،يفيد عندم ا نجد راويا لز يومض
بجرح أر تعديل ويروي عنه أولثك ،أن هذا اراوي تفة عندهم روايتهم عنه،
وكنإلئ ،عند الاختلاف ؤ ،اراوي فن جارح  ١مجن معدل و لر شن  ،لأوفك
الأئمة على نول فيه سوى روايتهم عته عددتا ذللثظ توثيقا له عندهم.
ولقد تناول العلمي بعض أوكلث ،الأئمة وذكر شرطهم ذاك فنهم عبد
ارحمن بن مهدي ،تال ^١؛،؛ [•••عن ،أخمد ~ يعي ابن حئل -ت إذا حدث
عبد ارحمن عن رجل فهو ححة"]رأا.
ومجن أوكلث ،الأئمة; [...روى عبد الله بن أحمد عن أيه; كان أصحاب،

الحدث بغداد أبو كاءل ٠وأب و ملمة الخزاعي والهيثم -يعي ابن حميل-

ص• ٣٢ .

( )١الخوالد امحموعأ صا\"ا.

( )٢التكل ( ا[ )٢ ٢ • /رومح ،ذلك الخطبم ،ددْ ق َنحابم '^٥١؛* هرا ١ ٢تم تال( :تال ابر
صد الله ي»تي أخمل .كان صد الرخمن أولا بميل ؤ ،الروايأ كن غم واحد ثم ممدد بمد،
كان /-لي ص ،حام الحسم ،تم رَى)]•
٢٤٩

وكان الهيثم أحفظهم وأبو كامل أشهم ذم هذا ل (اكهذيب)ر  ،ل رخمة
أبي كامل مطمر بن مدرك نم نال" :وحكى أم طالب عن أخمد نحره وزاد:
ب يكونوا يحملون عن كل أحد ،ول؛ يكنوا إلا عن الئمات ].٢ ١
ومنهم أيضا بكم بن همد الله بن الأشج قال العلمي [••• نال أخمد بن
صالحت إذا رأيت بك؛ر بن همد الله بن الأثح روى عن رجل فلا ن ال عنه
نهو الثنة الذي لأشك نيه .وهده البارة تحت ل رجه-ين :الأول :أن يكون
الراد بقوله :فلا تسال صه أي :عن ذاك الروي ،أي :لأتلتمس لك؛ر متابع ا

فانه أي بك؛را الثقة الذي لاشك فه ولا يحتاج إل متايع.الوجه الشانئ :أن
يكون الراد فلا نال عن ذاك الرجل فانه الثقة •يعي أن بكترا لايروي إلا عن

ثقة لاشك فيه..آ والأي يبدو ل أن الراد هو الوجه الثاني.واش أعلم.
ومن أولتلئا الإمام أحمد بن حتل ،قال ،العلمي •••[ :نص ابن تيمية
وال بكي ق زشفاء المقام) على أن أحمد لايروي إلا عن ثقة.وق (تعحيل
النفعة ،صْ  ١و  ١ ٩وغيرهما ما حاصيه أن عبد اش بن أحمد كان لأيكن—ب
ل ح ياة أبيه إلا هممن أذن له أبره ،وكان أبوه لاياذن له بالكناية إلا عن

الثقاُن.،ولم يكن أحمد ليرخص لنفسه ويشدد على ابمه ،ول رفتح الم،بث،آ
ص ...." : ١٣٤ممن كان لا ,روي إلا عن ثقة إلا ل اكادر الإم ام احمد"..
وقوله إلا ؤ ،ايادر لايضرنا ،إنما احترز بها لأن بعض أولتك اخن اطين قد

بخطيء ق ،التوثيق فئروي عمن راه ثقة وهو غم ثقة ،وند يضطر إل حكاية
شيء عمن ليس يثقة فيحكيه ومحن أنه ليس يثقة ،والحكم فيعن روى صه
أحد أولتك امحناطين أن يبحث صه فان وجد أن الذي روى عن ه نل جرحه
( )١تهذيب المذيب (.)١ ٨٣/١ .
(أآ)اككل(ل■)ْ'ْ/
()٣اكنكءل( .) ١٢٣/٢

٢٠

سن أن روايته عنه كاث على وجه الحكاية فلا نكرن نوتينا ،وإن وجد أن

غيره فد جرحه حرجا أترى مما تقتضيه روابمه عنه ترجح الجرحءوإلأ
روايته عنه ايومح]••،

*

ومنهم الإمام البخاري ،وروي ص قوله ما يدل على ذلك ،تال العلمي:
[( ،باب (الأمام ينهض ب-ااركعتين) محن (جامع الترمذي)" :نال محي بمن

إسماعيل (البخاري) :ابن أبي ليلى هو صدود ،ولا أروي صه ،لأنه لايدري
صحيح حييته من سقيمه ،وكل محن كان مثل هذا فلا أروي محه شجا"

والبخاري لر يدرك ابن أبي ليلى ،فقوله"لا أروي صه" أي يواسهلة ،وتوله:
وكل محن كان محثل هذا فلا أروي صه شبما يتن اول الرواية بوام علة وبلا
واسطة ،وإذا ل؛ يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لايروي صه بلا واصطة

أول ،لأن المعروف عن أكثر التحففلن أنه إمما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا
واسهلة ،وكثئرا مجا يروون عن متقدمي الضعفاء بواسهإة,رهنه الحكاية تقتضي

أن يكون البخاري لر يرث عن أحد إلا وهو يرى أنه ممكه ممييز صحيح حديثه
محن صميمه وهذا ينتضي أن يكون الراوي على الأقل صدونا ل الأصل فإن
الكذاب لأممكن أن يعرف صحيح حديثه.فان قيل قد يعرف.مموافقت ه
الثقات.قلت :قد لايكون سمع وإنما مر ،3من بعض أولتك اكناُت ،،ولو امحد
البخاري.ممرافقا الثقات لروكا عن ابن أبي ليلى ول؛ يقل فيه تللئ ،الكلمة فإن
ابن أبي ليلى عند البخاري وء-يرْ صدو ،3وند وافق الثق ات ( ،كنهر من
أحاديثه ولكنه محي البخاري كثجر الغلط -بحيث لأيومجن غلطه حتى فيم ا وافق
عليه الثقات ،وترب مجته مجن عرف بقبول التلقن خانه قد يلقن مجن أحاديث

شيوخه ما حدثوا به ولكنه ل؛ سمعه منهم ،وهكذا مجن بحديث ،على التوهم
[ )١التنكيل(  ) ٤٢٩/١واننلر الطلمة ص • .٣وانظر الصارم المتم ص • .٤
٢٥

فإنه ند يسمع س أترانه عن شرخه نم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فرويها
محهم.غمقمود البخاري من معرنة صحيح حديث الراوي من ثيوخه
لانحمل.ممجرد موانقة الثمات ،وإنما بحمل يا حد أمرين إما أن يكون الراوي

ثقة ثتا نعرف صحيح حديثه يتحد يته وإم ا أن يكون صدوتا يغلعل ولكن
يمكن معرنة ما لر يغلعل فيه بطريمح ،أخرى كان يكون له أصول جيدة ،وكان
يكون غلعله حاصا بجهة...فان ثيل تضية الحكاية الذكورة أن يكون البخاري

التزم أن لايروي إلا مجا هو عنده صحيح ،فإنه إن كان يروى ما لا يرى صحته
فاى فائدة قا تركه الرواية عمن لايدري صحيح حيينه من سئيمه؟ لكن
كيف تمح هذ ،القضية مع أن ؤ ،كب البخاري غير الصحيح أحاديث غير
صحيحة ،دكمحر مجتها بحكم هو نف ه يعدم صحتها؟ نال ت ،ت أم ا حم ا نبه على
عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بان بحمل كونه لايروي مجا لا يصح على

الرواية قصد التحديث ،أو الاحتجاج فلا يشمل ذللئ ،ما يذكره ليبين عدم
صحته ،ويبقى القلر فيما عدا ذللث ،،وقد يق ال إنه إذا رأى أنه يمكن معرفة
صحيح حديثه محن مقيمه ق باب دون باب ترك الرواية عه ل الب اب ،الذي

لابمرف فيه ،كروايته عن بحيى بن بك؛رأ ،،رأمجا غئر ذللئ ،فإنه يروي  ١٠عرنخ

صحته رمجا قاربه أو أشبهه مبينا الواغ بالقول أو الحال.، .٠ .
ومجن أوكل؛ ،الفر الإمام أبو داود الحمتاني (ًاح_ ،المتن) ن ال
المعلمي،ت [••رأبو داود وهر لايروى إلا عن ثقة عنده ،كما ( )jتهذيب

( )١روى صه البممحاري' وتال ي (التاريخ الممر) " :ما روتم ،محص (بن ص-ا-ا ف) بن إك-مح همن
أهل الحجا( ق اكاريخ نام امه" (التنكل ا/ل •)١ ٢
( )٢التكل (\/مآ  )١وانظر

• .) ٢٧٨٠٢
٢٥٢

التهذي ب) ل ترجمة؛ الحس— :؛ن ب ن عل ي ب ن الأم ودأه ،وترجمة
يائيين ^١٢٧٣

.،

ومنهم أيضا الأمام أم زرعة ارازي ،ن ال العلمي؛ [••• رأبر زرعة من
عادته أن لأتروي إلا عن نقة.ك ا ( jن ان الميزان)

ص! ١

ومنهم أيضا بقي ين محلي صاحب (المني) ،نال العلمي :وبقي
بن محلي وهو لايروي إلا عن ثمة عندْ.كما ل ترحمة أحمد (بن سعد بن أبي
مريم)•••• من (تهذيب اكهذيب)أمص•
ومنهم مجالك بن أس تال العلمي  -عنا كلامه على حال أبي الزبتر ~
[ ..روى عنه مالك وهو لايروي إلا عن ثقة]ص/

ومنهم سليمان بن حرب ،نال العلمي• ننال أبو حاتمث كان سالمان بمن

حرب نل من يرضى من الئايخ ،فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم

( )١تال الأحري عن ابي د.اود لأاك؛ت إل حكأيأ أراها أوهاما .انتهى .وهذا ثما يدل على أن
أباداود ب يروءن> يإنه لايروي إلاعن ثنغ صدم )...تهذيب اكهديب (ا/اا"ا)لأ
( )٢تهذيب اكهذيب ( .) SA'It

( )٣التتكل(ا/ا' •  )١واننلر( .) ٣٢٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٢

( )٤ث ،ترخمأ(داود ين خماد ين ثرانما اسم) ،تال ابن حجر(..بل هوثنا نمن مادة أبي
ذرى أن لأبجال.ث ،للأعنت؛ت)يم

(< )،اككءل(ا/خخ) وانئلر( ٠ ٤ا،ح• .) ٤٦٣،٣٨١،٢٧٨،٢
(••••( )٦روكا عته بتي بن عنلد وكان لأبحل-ث إلا عن تمة) تهذيب اكهذيّا (\ .) T'l
( )٧اككٍل(\/و•  )١وانئلر (\ .) t\Tl
( )٨رسالغ عمارة اكرر صْما .ري ،تهذبب التهذبما (ا/آأأ) " ..تال امح ،ءا■محا روتما مالك

عن أبي الزب؛ر أحاديث وكمي بابي الزبتر صدتا أن بحديثه عته محالك ،ثإن مالكا لايروي ،إلا
ءنتتة . ٠.١راننلردرحءللالأِطي(ا/ي؟آ)ا
٢٥٣

أنهنقة"رملأ/

(الحث الخامس) فى تحريره لس ائل وقواعد فى ايرح
والخديل:
إن لقواعد ذكرت *ى علم الخرح واكعديل الأهمية الماكة نى الحكم على
الرواة ،وفى الحآكم عالي الأحاديث.وند تعددت تلك القواعد وتفرعت ودنت
وحك ،وحار العض فى معرنة الوجه الراجح منها ،ونى مدا الفصل أعرض
لجملة منها حررها المعلمي رخمه الله.

نمنها مايتعلق بالأحاديث الوصوعة وثان أهل العلم معها نى اختلاف
أحكامحهم عليها فيقول:
[  ~ ١إذا تام عند الناقد مجن الأدلة ما غلب على فلته معه يهللان ن ية الحبر

إل اليي) م لى الله عليه وسلم ،نقد يمول ياحلل أو موضوع وكلأ اللفثلين

يقتضي أن الخبر ءكن.وت عمدا أو خيلآ ،إلا أن البائر من الثاني الكن .ت
عمدا ،غير أن هدا المتيادرلر يلتفت إليه جامعو كنس ،الموضوعات ،بل يوردون
فيها مجا يرون نيام الدليل على بمللأنه ،وإن كان الثلمام عدم انمي.

 "٢ند تتوفر الأدل ة على البعللأن ،مع أن الراوي الذي يمرح التساقد
باعلأل الحبر يه ،لر يتهم يتعمد الكدبح بل ند يكون صدونا ناضلا ،ولكن
يرى الناقد انه ءلْل أو أدخل عليه الحاين.،
 "٣كمحرا مايذكر ابن الجرزى الخبر ،ويتكل م فى راو من رجال سدء،

فتتعمبه بعض ُز ،يعدم ،بان ذاك الراوي ب يتهم يتعمد الكدب ،ويعلم حال
( )١تهذيب اكهزيس.) ١٧٩/٤ (،
(:آ)ساككءل _Ar

٢٠

هدا التسب ،من الئاعا-تين ال ابقتين.عم ،قد يكون

الأخر غتر كاف

للحكم ي الهللأن ،ما ي ينضم إليه وجود راو نى ال تي ُعروف بتعم د
الكغ.ب ،نفى يرل ْ.الخال يتجه ذاك التعقب.

 -٤إذا اسكر الأئمة امحقون االس ،وكان ظ اهر المد الصحة ،غإنهم

تطلون له علة ،قاذا لر يجدوا علة قادحة مهللقا ،حسثا ونمت ،أعلوه بملة
لست ،بقادحة مجهللتا ،وكنهم يرونها كامة للقدح فى ذاك المكر..,وحجتهم
قى هذا :أن عدم القدح تللئ ،العلة مطلقا إنما بي على أن لحول الخلل مجن
جهتها نادر ،فإذا اتفق أن يكون الن منكرا ،بمل_ ،على فلن اكاقد بطلانه،

فقد بحهؤ ،وجود الخلل ،وإذ لر يوجد سبا له إلا تللت ،العلة ،غ١لقلاهر أنها هي
المبب وأن هذا مجن ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها,وبهذا يئن؛
أن  ١٠يقع ممن دونهم مجن العقجا بان نلني العلة غير نادحة ،وأنهم قد صححرا
محالا مجمى من الأحاديث ،،مع وحولها فيها ،إنما هو غفلة عم ا تقدم من
الفرفا ،اللهم إلا أن يثبت ،التعقب ،أن الخم غير مكر.
 —٠القواعد المقررة فى ممهللح الحديث :،منها محايدكر فيه خلافط ولا
يخقق الحق فيه تحقيقا واضحا ،وكثيرا م ايختلف ،الرجيح ب احتلأف العوارض

الي نختلغ ،فى الجزئيان ،كثيرا ،وإدراك الحق فى ذاك يجتاح إل ممارسة <دة

لخبا الحديث ،والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية.
 "٦صخ الجرح والتعديل كثيرا ماتعللق) على معان مغ ايرة لمعانيها المقررة

فى كنما الممهللح ،ومعرفة ذللتؤ :تتونف ،على محلول العارمة راصتقصاء
الثنلر.

 — ٧مجا اشتهر أن فلأنا من الأئمة ممهل رفلأنا مشدد ،ليس على إمحللاته،

فإن محنهم من يسهل تارة ويشدد أحرى محبا أحوال ءئتلفة ومعرفة هدا
وغيره مجن صفات ،الأئمة الي لها أنر نى أحكامهم ،لا تحمل إلا باستقراء ب الغ
٢٥٥

لأحكامهم ،مع التدبر التام ١].؛ •
ومما سع نالك اكواعد ما جاء نى تعدد اكلوق وكثرتها ،وهل نملي
الخد ين ،ثوة؟ يقول العلمي ث ننال ابن الملاح إن ب اب الصحيح واكحسبن

ند انسد و لر يق فيهما إلا النمل عن السلف وهذا القول خطا ولكنه يمتن
على ...وجوب الاحتياط فيما يصححه الناخرون أو بجنونه ،وهكذا جاعة
محن الممدمى لا يغتر تصحيحهم كالخاكم وابن حبان بل والترمذي ولا سئما

تحسه ...وهو أن الخدين ،إذا روي محن طرفن ضمغ-ين أو أكثر يميه

حنا ،والأئمة امحهدون وغيرهم محن الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق ،بل
يشترطون أن تحمل مجن تعدد الهلرقا مع نوة رواتها ،غلبة طن للمجتهد

بثبوت الحديث فان لآ تحمل هذ 0الغلبة فلا أير لتعدد اللمرقا وإن كثرلتا،

واناخرون يعرفون هذا الشرط وللكهم كنيرأ ما يتغافلون عنه ورعا ترمم
أحدهم أنه فد حصف ،له غلبة ظن وإنما حصلت له مجن جهة مجوافقة ذلك
الحديث لذهبه أو لقصرده ،والاه التعانّلأ[ ،بل أزيد على ذل لث ،أن بعض
الأخبار يزيده تعدد الهلرقا وهنا ،كان يكون الخم نى فضل رجل ونى كل

طريق مجن طرته كذاب ،أو متهم ممن يتعصب له أو مغفل أو محهولا*]ل
ومجا يجب السليم فيه لأئمة الحديث ،أنه ت زند نيين لهم فى حدي ثا مجن
رواية اكقة اكبت ،التمق عليه أنه ضعيف ،وفى حدي ثإ مجن رواية مجن هو

ضعيفا عندهم أنه صحيح ،والواحيإ على من دونهم التسليم لحم ،وأول من
ذلك إذا كان الراوي وسطاّ]ر،،ب
( )١الغواثد امحمرئ ص

( )٢كتاب ،المادة(محلوط) ص . ٨٩ - AV

( )٣الأنوار الكائنة ص  ، ٢٠٠واظر انمارم الهض«_. Ytr
()1اككل(أ/آ'ا).
٢٠٦

ومما ؛تعلن) بالرواة من جرح أو تعديل ،صله نعز .تعادك كفتاه[ ،إذا
اختلفوا فمحا راونومه بعضهم وليته بمضهم و إ يات *ى حقه تْصير) *الظ-اهر
أنه روسءل نه ض مطلقا ،...،وإذا ضلوا أو أكثرهم الكلام نى راو ضتوء ق
حال وصعموه فى أخرى ،قالوا جج ،أن لا يؤخذ حكم ذاك الراوي إخمالأ إلا

ؤ ،حديث ،لز يتبق ،من أى الخريي) هو ،ناما إذا تبين) نالواجسبا معاملته بحب

حاإهآأ  ٢ومن تلك القواعد[ ،الراوي الذي يطعن نبه محدثو يلده طعأ غديدا،
لا يزيده ياء بعض الغرباء عليه إلا وهن ا ،لأن ذلل؛ ،ينعر ياته كان يتعد
التخاليهل ،.يتزين ليعقس الغرياء واستقباله باحاديث ،مستقيمة نفلن أن ذللئ ،شانه

مطلقا فأتى عليه ،وعرف أهل يلده حقيقة حااه]لأأأ.
ومنها أن الراوي الذي أوقعه التلقف) ؤ ،الاضْلراب[ ،،إذا جاء الحدين ،محن

عقر وجه عنه على ونقرة واحدة دل ذالئ) على أنه من صحيح حليئه]ر ا.
ومنها بيان الخهلا الذي يفر الراوي الإصرار عليه ر [هو مايخشؤر أن
تترب عليه مفسدة ويكون الخهئا محن المصر نف ه ،وذللئ ،كمن ي مع حديثا

بتا صحيح يغا3ل <إركِ_ ،على ذاك السند متنا مجرضرعا فيتب ه أملر العلم فلا
يرجع]لُ
وأما إذا لر يكن ،هناك إصرار نلأ يضن [ناذا كثر وفحم) ُز ،الراوي ندح
ؤ ،ضبهله ر لر يقدح ؤ ،صدته وع١ااتها

وكثرة الغراب تضن الراوي [ؤ ،أحد حااد)ت الأول ،ت أن تكون مع غرابتها
( )١الرحع  ٧١؛؟•،
(آ)اككْل(آ'/اا)•
(ماككل(س).
ر ٤ا طلح التكٍل رص .) ٤١

(ْ)اكك؛ل(ا/هآ).
٢٥٧

متكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة,الثانية ت أن يكون مع كثرة غراسه غ—ير

معروف بكثرة الطلب.محقي الخال الأول تكون سعة الكاره على اراوي نف ه
لغلهرر براءة محن محوته عنها ،ول الخال الثانية يقال مجن أين له هذء الغرائب

الكثيرة مجع تلة محلله؟ محيتهم بسرمحة الحديث • • •]ر ا.
ومن تلك القواعد شرط الثق ة م ا ضابطه؟ زليس من شرٍل الثقة أن ال

تفهليء ولا يهم ،ما مجن ثقة إلا وتد أحهلآ ،وإنما شرط الثقة أن يكون صروثا
الغالي ،عليه الصواب ]أ ا زوليس مجن شرط الثقة أن يت ابع ل كل مجا حدث
به ،وإنما شرطه أن لا يقرئ باياك؛ر عن المثاهمر «يكثر]رآا.

إذا كان الراوي مجهولا وروى خرين ب يتابع عليهما[ ،فهو تالف]؛ •،
إذا جرح الراوي أو عدل تهل يتيسر لأهل العصر أن بجلغوا درجة الاجتهاد
ل ا لحكم عليه؟ زإن للعدالة جهتغ•،
الأول :استقامجة المرة....

الجهة الثانية :استقامة الرواية ،وهدا يت عند الحدث بتتيعه أحادث

الراوي واعتبارها وسغ ،أنها كلها مجستقيعة تدل على أن الراوي كان مجن أهل
الصدق والأمانة.

وهدا لا يتيسر لأهل عصرنا (اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدُين رحلا ل

حديث يزعم انه تقرئ به فيحد له بعض أهل العصر مجتابغات

 ،لكن

إذا كان القادحون ل الراوي قد نصوا على مجا أن،مِول ن حديثه بحي ث ،طهر
() ١التنكل(  ) ٩٨/١وانظر ص  ٣١٩وانظر الطالعأ ص • . ٤
()٢اككل( .) ٤٦٢/١
(م)اككٍل(ا/بآ-ث).
( )٤الفرص امحمرى ص . ٢٩٩

(ْ)اككل(ا/يم).
٢٠٨

أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم فقد يتيسر لنا أن نتظر ل تلك الأحاديث

فإذا سن أن لها محارج قوية تينع التهمة عن الراوي فقد ست استقائ
روايته، ٠٠ ،قاما ماعدا هدا فإننا نحتاج إل الترجيح,إر ا,
رس السائل الهمة الي تحتاج إل كثف م اغمض منها رواية التدع
وتد تصدى يا الشيح فقال؛ زلا شبهة أن المشيع إن خرج يدعنه عن

الإسلام ب تنل روايته لأن من شروط نول ارواية الإسلام.

وأنه إن طهر عتادْ أو إسرانه ل اباع الهوى والإعراض عن ححح الحق
ونحو ذلك ،مما هو أدل على وهن التدين من كم من الكائر كشرب الحمر

وأخي الربا فلس بميل ،غلا تقل روايته لأن من شرط نول الرواية العدالة.
وأنه إن اسحل الكذب ،قاما أن يكفر يدلك وإما أن يفق Li ،ن عذرن اه
نهن شرط قبول الرواية المدق فلا تقبل روايته.

وأن مجن تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لم أن يكفروه أو شقوه ولا أن
بمدلوْ فلا تقبل روابمه لأنه ب نشت عدالته.
ويبقى النظر فيمن عدا هؤلاء ،والشهور الذي نمل ابن حسان والحاكم

احماع أئمة السنة عليه أن الميتدع الداعية لا تقبل روايته ،وأم ا غير الداعية
فكالى.
واختلف ا،لتاخرون ؤ ،تعليل رد الداعية ،رالتحمق إن شاء الله تعال أن جم ا

اتفق أنمة السنة على أنها يدعة فالداعية إليها الذي حقه أن ي مي داعية ال

يكون إلا من الأنواع الأول ،إن ل؛ يتجه تكفيره انجه تمميقه فان نر سحه
نفسيته فعلى الأقل لر تثبت ،عا. .ااته.آ زفامجا غبر الداعية فقد مجر نقل الإحماع

(آ)اككل(ا/آ؛-ى).
٢٥٩

أنه كالمى ،إذا ست ،عداكه * ،iLروايته...،

وذهب يعضهم إل أنه لا يروكا كنه إلا عند الحاجة ،وهذا أمر مملحي ال
ينال نيام الحجة بروايته يعد ثبوت عدالته.

وحم يعضهم أنه إذا روى ما نيه تقوية لبيعته لر توخي عنه ،ولا ريب
أن ذللئ ،اروي إذا حكم أهل العل م ببهللأنه ملأ حاجة إل روايته إلا لمال

حاله ،ثم إن اثتمبمى جرح صاحبه بان ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه محنهم
يالكذب عند أئمة الحدينه ممهل صاحبه البتة ملأ ^ ٠^٠٠عنه ذاك ولا غيره،

وإن ترجح أنه إنما أخمنا خلا وجه،لواخذته بالخaلا ،وإن ترجح صحة ذل لئ،
اروي محلا وجه لعدم أحذء ،نعم مر تدعو اكلحة إل عدم روايته حث

يخثى أن يغر بعض ازمض بقلاهره منع ن ،البدعة].

[ولا أدري كف—،

ينعت ،بالم اد؛ ،من لا يؤمن منه تع ل ااتحريف ،واريادة والنقص؟ وإنما
يستحق التعت ،ياكادق ،مجن يرنق يتمواه وبانه مهم ا التبس عله الحق محلن

يلتبس عليه أن اإكانر_ ،ي اى وجه كان منان ،للتنوى ،بحانب ،للإبمان]

[والقصود هنا أن س لا يوس مه نعمد التحريم ،والزيادة والقص على أي

وجه كان محلم تثبت ،عدالته ،محان كان كل محن اعتقد أمرا ورأى انه الحؤ) وان
القربة إل الله تعال ؤ ،تنبيته لا يوهن منه ذللئه محليس ز الدنيا ثقة ،وهذا بامحلل

تهلعا ،فالحكم به على ا،ليتدع إن مامت ،الحجة على خلانه بثبوت عدالته

وصدمحه وأمانته محياطل وإلا وجب ،أن يحتج بخبرْ البتة ،مراء أوافق بدعته أم
خالفهالأم
وهذا ومد ويق أتممة الحديث ،جاعة من البتدعة واحتجوا يا حادثهم
(ا)اكك؛ل(ا.)1ْ/
(آ)اككل(ا/يأ)•
('ا)اككٍل(ا/خ.)1
٢٦

وأخرجوها ق اكحاح ،وس تتح روايتهم وجد مها كمحرأ مما يوانق طاهره
بدعهم ،وأمل العلم بماولون تلك الأحاديث ض ط—اعين مها بدعة راويها

ولا ل راويها بروايته لا]ل [ ،وكا تقدم سن صحة إط —لاق الأئمة مول غير
الداعية إذا بت صلاحه وصينه وأمانته ،ومحن أنهم إنما نمرا على رد التدع
الداعية نبيها على أنه لا يثن له الشرط الشرعي للقول وهو بون
العاواإة]لأ.،

(ا)اككءل(ا• )ْ'/
(١)٢ككءل( .)ْ ٢/١

٢٦٠

الفصل القالي
(ملامح من مهجه ق قد الوواة)
ومه محث ان:

(الحث الأول) ي تقمده لكمة اليحث عن احوال الرواة:
تناول المعلممب راجم عدة بلغت ل ن م التراجم من رالتتكبمل)( ) ٢٧٣
ترخمة ،وتناول غيرها خلال بحث 4ق ن م الفقهيان من التنكيل ول كابه
(الأنوار الكاشفة) وق حواشيه على كتاب رالموحنمح) وكتاب (الفوائ د
امحموعة) وغيرها ،محلهرت له فيها تواعد ارتضاها للب احث ق كب الجرح

والتعديل ،فقول•' [من أحب أن ينقلر  )jكتب الجرح والتعديل للحثإ عن

حال رجل وتع (ا ند فعليه أن يوص أمورأ'
(الأول) إذا وجد ترحمة.ممثل ذاك الاسم نلتثت حتى يتحقق أن تلك

الترحمة محي لذاك الرجل تان الأسماء كنيرأ ما تشتبه ويقع الغلهل والمغالملة
فيها•••

(اكاني) ليستوس من صحة النسخة وا؛را*مإ غيرها إن تيسر له ليتحقق أن
ما غيها ثابت عن مؤلف الكتاب...

(الثالث) إذا وجد  ،3الترحمة كلمة جرح أو سبل مشموبة ال بعض
الأئمة فلينظر أنابتة محي عن ذاك الإمام أم لا؟...

(الرابع) لمشت أن'طلي الكلمة نيلت ل صاحّث ،الترحمة فإن الأسماء
تتشابه ،وقد يقول انحدث كلمة ل راو فيقلها المامع ق آخر ،ويحكيها
كيلك وفد يحكيها المامع فيعن نيلت في ه ويخطا بعض من بعدء
٢٦٢

فحم-لها ملي آخر* • •

(الخاص) إذا رأى ل الترجمة( :وثقه فلأن) أو (ضعفه فلأن) أو (كذبه
فلأن) فليبحت عن عب ارة (فلأن) نقد لا يكون فال( :هو ثقة) أو (هو
صعق) أو (هو كذاب)...

(السائس) أصحاب الكتب كفرا مايتمرفون ل عب ارات الأئمة بقمد
الأخممار أو غره ور.ءا يخل ذلك يانمى ،فببغي أن يراجع عدة كتب فإذا
وجد اختلأنا بحث عن العبارة الأصلية ،لي؛نى يليها.

(ال -اع) نال ابن حجر ق (ن ان الميزان)() ١ ٧/ ١ت وينبغي أن يتأمل
أيضاأقوال الزك؛ن ومحارجها• .ؤ فمن ذلك أن الدوري فال عن ابن معين؛ انه

سئل عن ابن إسحاق ومجوسي بن عبيدة الربذ*ىت أيهما أحب إليك؟ فئال ابن
إسحاق ثقة ،وسئل عن محمل ين إسبمحاق .بمفرده

صدوق وليس بححة،

ومتله أن أبا حام نيل له ت أيهما أحب إليك يونس أو عميل؟ فقال عميل لاباس
به ،وهر يريد تفضيله على يونس ،وسئل عن عقيل وزمعة بن ّالح نقال

عقيل ثقة متقن ،وهذا حكم على اختلاف السؤال ،وعلى هن*ا بحمل أكثر م ا
وزد من اختلاف أثمة الجرح والتعديل ممن ونؤ ،رجلا قا ونت وجرحه قا
ونت آخر .وكذالئ ،مجا حكرا من كلام مالك ق ابن اسحاق إذا حكي ت،
القمة على وجهها ينا أن كلمة مجالك فلتة ل ؛ان عند محورة غضب لا يقصل.

يها الحكم .ركذاك) محا حكوه عن ابن،عين ،أنه نال) لشجاع بن الرلبمل •
"ياكذاب" فحملها ابن حجر على المراح.

ومما يدخل  ijهذا أنهم ند يضعفون الرجل بالم بة إل بعض شيوخه أو
إل بعض الرواة عته أو بالن ية إل مارواء مجن حفقله أو بالتسبة إل مارواه بعد
اختلاحله وهو عناهم ثقة فيما ءل.ا ذلك (وهذا مجايمحمى التومحيق والتضعيفا

التمب) ١ ٠ .ومجن ذاك^ أن امحلاثا ند يسأل عن رجل فيحكم عليه بحب مجا
٢٦٣

عرف من محموع حاله (ومحذا ي مي الحكم الطلق) ،نم  ١٠سعع له حديثا
آخر فيحكم عليه حكما يميل نيه إل حاله ل محيا الحدين ،الثاني ،غيقلهر يخن
كلامه  )jهذه الواضع بعض الاختلاف روإنما هي أحكام مقيدة بمالك

الأحوال  )jتللئ ،الأحاديث ...)،وند ينمل الحكم الثاني أو النالث ،وحده
ف؛توهم أنه حكم معللق.

(الثامن) تغيب أن سحنا عن معرفة الجارح أو العدل.كن جرحه أو عدله.
(التاسع) لمحن ،عن رأي كل إمام س أئمة الجرح رالممديل واصطلاحه
مستعينا على ذلك ،بمع كلامه ؤ ،الرواة واختلاف الرواية صه ل بعضهم مع
مقارنة كلامه بكلام غيره.

(العاشر) إذا جاء ( ،اراوي جرح أو تعديل فينبغي الممن ،عن ذان ،سن

الراوي وجارحه أو معدله مجن نقرة أو محبة]أه وفال مقعدأ ق امحال زلا يسوغ
ترجيح التعديل مهللئا بان الجارح كان ساخطا على امحروح ،ولا ترجيح

الجرح مجهللقا بأن العدل كان صديقا له ،وإغا يستدل دالمخط والصيانة على
قوة احتمال الخهلآ إذا كان محتملا ،قاما إذا لرم ن المرام الجرح أو التعديل
نسبة من صلبر منه ذللئ ،إل افتراء الكذُّخ أو تيد الباطل أو الغال هل .الفاحش

الذي يندر وقوع مثله من مثله فهذا بحتاج إل بينة أخرى ،لا يكفي ييه إبان
أنه ساخه؛ا أو محبا.آر ا.

(الحث الثاني) ل ذكره نماذج من كلامه ي الرجال:
من ينعم الطر ( ،كنامحا(التنكيل) وخاصة ن م التراجم منه ،يضح له
مجدي صعة علم العلمي  ،jهن.ا الفن وأنه محن أهل الامحتقراء ،الذين حصلت
(ا)اككءل(ا/أآ-مآي).

(يهءذ(\ا\0ؤ).

لهم ملكأ ل نقد الرجال وتحرير وجه الصواب من الأنوال الختلفة  )jالراوي

وأيها بمتم ،وإنزال أنوال الأئمة ل الرحال منازلها فهو ستقصيالأنوال فيعن
ْلهر فيه اختلاف ض الأئمة ،ثم سن يانا شاما ما نمه كلمة ومحايلزم •مها
ومتتضاها ،نم يخلص إل النتيجة ،ولقد قلهرت هده اللكا للمعلمي  jعدة
 ~ ١ما حاء  jترجمة (إبرامم بن بشار الرمادي)" :عن همد الله بن أخمد

بن حتل تال سمعت أبي يذكر إبراهيم بن بشار الرم ادي نقال :كان يخضر
معنا سنيان بن ءء؛تة فكان يملي على الناس مجا يسمعون مجن صميان وكان رمم ا
أملى عليهم مجا لر يسمعوا ،ويمول كان ه يفر الألفاظ فتكون زيادة ليس ق

الحديث ،ف ال أبي :غقلت ،له يرما ألا تتقي افه ويحالث ،تملي عليهم مجا لر
يسمعوا ،ولر مجمده أبي ق ذلك وذمه ذما شديدا أ ا فنال العلمي :زوقال
ابن مجعتزت ليس بشيء ،ولر يمحبا صد سفيان وكان يملي على الماس ما لر
يقله سفيان ونال اانساىت ليس بالقوي وقال أبو حام "صدوق "،وقال أبو
عرانة ل ،صحيحه ثقة مجن كيار أصحاب ابن همينة وم؛؛ سمم مجته فدعا" وقال

الحاكم "مة مامجرن مجن الطتقة الأول مجن أصحاب ابن عيينة" وت ال بحيى بن
الفضل كان والله ثقة وقال ابن حبان ق ،المنان "كان محتقنا صابهنا صب

ابن عمحتة سمحن كمحْ ،وسمع أحاديثه مرارأ• ...ولقد حدكا أبو خليفة لما
إبراهيم بن بشار الرمجادي قال :حدلما سفيان.عكة و عبادان وبين المماصن

أربعون سنة ،سمعتاأحمد ين زبحويه يقول سمعت ،جعفربن أبي عثمان
العليالممب يقول سمعتا بحيي بن مجع-ين يقول؛ كان الحميدي لا يكت ب ،صد

سفيان بن عينة وإبرامحيم بن يشار احفقله٠اا,./
تهذيب الكمال محلوط ( ) ٠ ١ / ١
١٢٦٠

يتحمل من محموع ما ذكر أن إيراهيم كان ند سمع من •شان بن عينة
قدتما نم كان يحضر مجال ه فرتما حدث شان يبعض تلك الأحاديث فرتم ا
أبدل كلمة ياحرى أو نحو ذلك على ما هر معروف مجن عادة شان ل

الرواية بالمعنى ،وكان يعص الحاضرين لا يمكرن محن الحفقل أو الكناية ونت

الساع فإذا فرغ امحلس رغبوا إل إبراهيم فيملي عليهم ذاك انجلس < u.أمحلى
عليهم كما حفغل مابقا ويكون ق ذلك ألقاتل مغايرة للألف اط الق عبر بها
سفيان ل ذاك امحلس ،فداك الدي أنكرء عليه أخمل ويحيى ،وند ينال ت إن

كان إبراهيم لر يشعر بالاختلاف فالخملب سهل وإن شعر يه فغايه أن يكون
استساغ للجماعة أن يدهب أحيهم فئروي عن سفيان كما حدث سفيان
تدتما وإن كان هو إنما سمعه بمغي؛ر محاق الألفاقل ،كما محاغ لقيان أن يروي
مجا سمعه تارة كما سمعه وتارة بتغيير مجا ل الألفاط ،بل هذا أسوغ فان اللفظ_ان
كلأهما صحيح عن سفيان .وبالجملة فهدا تومحع  ،3الرواية يالمعنى لا يوجب

جرحا ،وخناهر تول أحمو كأنه يغير الألفاخل أنه جوز أن إبراهيم يغير الألفاقل
من عنده وذلك أشل ،وهكذا مايروى عن ابن ُعان انه تال ل إبراهيم رأيته

يتقلر ف كت اب وابن عيينة يقرأ ولا يغير شبما ليس معه ألواح ولا دواة"
فالكتاب الذي كان يتقلر فيه سماعه القديم مجن اس عيينة فكان ■يعيد سماعه
ك ،وقد عرف عادة ابن عينة ل ،الرراية ب انمى فلم يكن يكفن ،إل
اختلاف بعض الألفاظ ولعله لو رأى اختلافا مجعنويا لراجع ابن عيينة إمح ا ل
امحلس وإما يعدء ،وفد جاء عن مجي ااقهلان أنه ذكر لابن عيتنة ما ند ينع ،3

حيينه محن الامحلأف فقال ابن عيينة JLJLp " :؛ ،بالسماع الأول فاني ند
نال احمد :كان
سئم—ت ،كما ل فتح الغي ث ،ص  ، ٤٩٢ول
سفيان الذي يروي صه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة .يعي مما

يغرب عته وكان مكثرأ محه" ..وحق لمن ،لازم هثل ابن ،عيشة  ،3كثرة حيينه
٢٦٦

عشرا*ت المن أن يكون عنده عنه ءاليسرأ عند غيرْ ممن صحمه مده تليلة ٠

نعم تال الخاري ل إبراهيم يهم ل اإشي،ء ثعد الشيء وهو صدوق" وأورد

له حديثا رواه ابن عينة (موصولأ) ومره ضوي ٠عن ابن عينة،رسلا تال ابن
عدي؛ لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري وباقي حديثه
مستقيم وهو عندنا من أهل المدق • " فإن كان وهم ل هذا فهو وهم سر

ل ج اب مجاروي ،فارجل ثقة ر-ءا رهم واللأم]لُ
 -٢إن مكانة الرجل ق علم الرجال تقلهر ق حله لما ينع من إشكال )j
ترجمة الراوي من تضارب الأقوال نبه ،نيوثقه أئمة ،ويجرحه آخرون ،نحار

آخرون ،قيحار غيه أثمة ،ولقل تبغا مجن كلام العلمي ق ،ترحمة (اد-اردن ،بن
عمير المري) ما يدل على دقة نفلرْ وتانيه وعمق معرفته لذا الغن ،فلند

احتلم ،ث ،الحارث[ ،قال ابن حب ان  )jامحروحبن روى عن الأتان

الموضوعات  ،وقال الحاكم روى عن حميد وجعفر الع ائق أحاديث

موضوعة  ،وقال الأزلي؛ منكر الحدبثا ،ونقل ابن الجوزي عن ابن حربمة أنه

قال؛ الحارث بن ءم؛ر كذاب ] ، ١ولقد تعجل الإمام الذهي فقال ؤ ،الميزان؛
ومجا أراه إلا بجن اكعغا''أص ولكن [الحارث بن عمتر وثقه أهل عمره
والكبار قال أبو حاتم عن سليمان بن حرب كان حماد ين زيد يقدم الحارث
بن ،عمئر ويثي عليه زاد ءئرْ ونقلر إليه مرة فقال؛ هذا من ثق ات اصحاب
أيوب وروى عنه عبد الرحمن بن مجهدي ،و ...عن أحمد؛ "إذا حاث عبد

الرما عن ،رجن) فهر حجة" وتال ابنُ ،منأى واليلي وأبو حام وأبر زرعة
را)اككل(اْ/م-اخ).
( )٢تهذيب اكهذ.ب ( .)١ oWt
)0الزان(ا.)^./

( )٤وكذا نال ،ام بكر بن أيي ضة  .معرنأ رحالء لابن محرز (.) ٧٠ \/'t
٢٦٧

والن ائي واادارئطنىت ثقة زاد ابو زرعة رجل صالح ...ول؛ يتكلم مه
أحو من االتقل»ين ،والعدالة تثب تا باتل من هذا ،ومن ثبتت عدالته ل؛ ينبل شه

الخرح إلا بحععة وبينة واضحة ...فكغلر ل االتكلمان نه وكلامه—«ات أمجا
الأزلي؛ نقد تكلموا نيه حتى اتهموه بالوضع( ...ترجمته ل ري ان الميزان)
(ه/رنم؛1؛مجعاارنم الذي يليه مجن "تال الخهلي ج ،إل آخر الترجة فاته
كله ^ ،بالأزدي) ،وتال ابن حجر ق رحمة (أخمد بن محا) ل القمل

التاسع مجن رمجقدمجة الفتح) ت لا عبرة بقول الأزلي لأنه هو ضعيف نكيف
يعتمد ق تضعيشا الثقات  ...على أن الأزلي امتني إل م ا استند إليه ابن

حبان ومياتي مجا شه .وامجا ابن خزيمة فلا تثبت ،تالل؛ ،الكلمة عنه بحكاية ابن
الجوزي المعضلة ،ولا نعلم ابن الجوزي التزم الصحة فيما بحكيه بغير متيؤ ،ولو
التزم لكان ل هبمحة الاعتماد على نقله نقلر لأنه كثير الأوهام ،وقد أش عليه

الذهي ق (تذكرة الخفامحل ).كئمآ تم حكى عن بعض أهل العلم؛ أنه تال ق ابن
الخوزي• كان كتبر الغلمهل فيما يمتفه فاته كان يفرغ من الك؛اُّ ،ولا يعتبره
نال ااذهأ^" :نعم له وهم كفر ق تواليمه يدخل عليه الداخل مجن العحلة
والتحول إل مصنف أخر ومجن أجل أن علمه مجن كتما صحفا  ١٠م ارس فيها

أرباب ،العلم؛ كما ينبغي ]..؛ ،ول؛ند وقف العلي عم ,بهLJة مجن أوهامه ،ذكر
امجثلة مجتها ،تم نال زوأمجا الحاكم فاحبه نع ابن حب ان; فان ابن حب ات ،ذكر
الحارث ل زالضعغاء) وذكر مجا أنكره مجن حديثه ،واللبي يستنكر مجن حا-ي ثا

الحارث حديثان ت الأول رواه محمد بن زبور الكي عن الحارث عن حميد،
والثاني رواه ابن زنبور أيضا عن الحارث عن جعفر بن محمد ،فامتنكرها ابن
حبان وكان عنده أن ابن زنور ثقة فجعل الحمل ءاوِ ا الحارث وخالعه آخرون

(ا)اككءل(ا.) ٢٢١ - ٢٢ ./
٢٦٨

فجعلوا الحمل على ابن نسور ،تال ملمة ق ابن نسورت تكلم نه لأته روى
عن الحارث بن عمثر متاكئر لا أصول لها ،وهر ثقة وتال الخاكم أبو أخمد ق
ابن نسور :لص باكن صدهم تركه محمد بن إسحاق بن خربمة وهذا مما
يدل على وهم ابن الجوزي• وساق الحطنتب ل (الموضح) نملا ق ابن زبور
فذكر أن الرواة صه غئروا اسمه على سعة أوجه وهذا يشم بان الن اس كانوا
يسضمونه لذلك كان الرواة صه يدلوته .وذكر ابن حجر ل ترجمة

الحارث من (التهدب) ...الحديث الثاني وفول ابن حبان :هذا مرضوع ال

أصل له" ثم ساقه ابن حجر بندم إل محمد بن أبي الأزهر عن الحارث...
وابن أبي الأزهر هر ابن زنيرر وأسد الحطيسا ق( ،الموضح) هذا الحديث ق
ترجمة ابن زنبور  -تم قال ابن حجرت والدي يظهر ل أن العلة فيه ممن دون
الحارث" يعي ابن زبور ،وخالفهم حميعا الم ائي فوئق الحارث ،ووثق ابن

زسور ايضا وقال مرة؛ 'المس يه بأس ...،لو كان لابد مجن جرح أحد
الرجلين لكان ابن زنبور أحق بالجرح ،لأن عدالة الحارث أت جدا وأقدم،
لكن التحقيق مجا اقتفاه صنيع الم ائي من توثيق اارجل؛ن ،وبحمل الإنكار ل
بعض حديثا ابن زنور عن الحارث على خطا ابن زنيرر ،وند؛-ال ،غيه ابن

حبان نف ه ل (الثهات" :)،ر.عا أحطا" .والثناهر أنه كان صغمأ صد سماعه مجن
الحارث كما يعلم مجن تامجل ترجمته ا ...فكانه اختلْل على ابن زنيور •كا سمعه
س ا لحارث أحاديث سمعها مجن يعص الضعفاء و م ينتب ه اذ.اك ...فكان ابن
زنيور ق أوائل ءلليه كتج ،أحاديث ،عن الحارث نم سمع مجن رجل آخر
أحاديث ،كتبها ق تلك الورقة ولر يم الشيخ ،ئقة بانه لمن يلبس عليه ،نم
غفل عن ذاك الكتايخ مجدة نم نقلر فيه فقلن أن ذلك الأحاديث ،كلها مم ا سمعه
مجن الحارث .وقد ونق الأئمة جماعة من الرراة ومع ذالئ ،صعفوهم فيما
يروونه عن شيوخ مجعينتن ...فهكذا يتغيب مجع وثيق ابن زبور تضعيفه فيما
٢٦٩

يرويه عن الحارث بن عمير .فان نيل :ناين أنت صأ ق (الزان)

ابن حان

ثنا الخمن بن صفيان ثنا محمد بن غيلان أسانا أم أسامة ثنا الحارث بن عمتر

عن ^ ،—٠عن عكرمة عن ابن هماس ،تال الماس :لأعلمن ما بقاء رسول الله

صلى الله عليه وسلم فنا ،فأتاء نقال يارسول الله لو اغندنا لك مكانا تكلم
الناس منه ،ن ال بل أصحر عليهم بمازعوني ردائي ويطارد ضي ويميبخا
غبارهم حتى يكون الله م يربحي منهم• رواه خماد ابن زيد عن أيوب فارّله
أر أن ابن هماس ناله — صك نهن-ا الحديث لا شان لابن زنبور تيه وليس ل

منيم مجن بمجه الحمل عليه عحر الحارث  ٠تلت  ٠ليس ق هدا الخديث م ا ينكر
وتد رواه خماد بن زيد غير أنه شك ق إّنادْ ،وقد تال يعقوب ابن شيبة

خماد بن زيد أتيت ،مجن ابن ملمة وكل ثقة غير أن ابن زيد معروف بانه

يقمر ل الأسانيد ويوقف ا،لرفوع• كثير الشك بتوقيه وكان جليلا لي يكن له
َىاب يرجع إليه ،فكان أحيانا يذكر فئرفع الحديث ،،وأحيان ا يهاب الحدي ث،
ولا يرف*ه *أي مجانع من أن يكون هدا مما كر فيه حماد ،وحفثله الحارث،
وقد كان حماد نف ه يني علي الحارث ويقدمه( ،ويقول فيه :هنءا ُز ،ثق ات
أصحاب أُب ..،فان شاد مشدد فغاية الأمر أن يكون الخْلآ  ،3وصله،
وهل الخطأ مجن الحارث أو ممن بعده؟ وعلى نرض أنه مجن الحارث فليس ذل لئ،

مما يوجمجا الجرح ،ومثل هدا الخهلآ وامحلهر منه ند يقع للأكابر كماللن،
والثوري ،والحكم امحمع عليه  ،3ذللث ،أن مجن وتع منه ذلانأ قليلا إ يضرم بل
بحتج يه مطلئا إلا فيما قامت ،الحجة على أنه اخهلآ فيه ،فالحارث؛ بن عمير ثقة
حتما .والحمل ف رب العاين]؛ .٢
 "٣ومجن الرواة الل-ين فلهرت للمعلمي  ،3حكمه عليهم يققكه ،واستيفاوه
اككءل(ا/بامأأ  -لباما)ونئلر اكوا'دامحوءةص . ١٢٩٨
٢٧

الطر( ،الخسلن بن إدريس ادوي) تال اثن أبي ^ "روى عن محاك بن
الهياج ابن بسطام ،كب إل بجزء من حليته عن خاك بن الهياج بن بطام،

خارل حديث منه باْلل وحديث الث اني ب اتلل وحديث الثالث ....لا أصل

له ....فلا أدري منه أو من حاك بن هياج بن سطام؟  ٢ ١نال ا،لعلمي:
[الخسلن بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي قسة وداود
ين رشيد وهشام بن عمار ...وخلق منهم خاك بن هياج• ومحاك بن هياج

يروي عن حماعأ منهم أبوه ماج بن سهيام ،وهياج نال نيه الإمام أخمد
متروك الحديث ونال بجيى بن مع؛ن :ضعيف الحديث ليس بشيء ونال
أبو داود تركوا حديثه وألان أبو حام القول نه شال" :يكب حلو ينه ولا

بجنح به وحاك بن هياج يروي عن أمحه متاك؛ر كفرة روى عنه الحسين بن
إدريس عدة مجتها ،فناللث الأحاديث الي أنكرها ابن أبي حام يجرز أن يكون
البلاء غيها مجن هماج ويبرأ مجتها خال والحسن ،ويجوز أن تكون من حالي

ويبرأ مجتها هماج والحسن ،ويجوز أن تكون مجن الحسن ويبرأ منها هياج
وخالد ،قاما ابن أبي حام فكان عناه عن أبيه أن هماحا يك_ ،حد.يثه ولا
يجتج به • • • فرأى ابن أبي حام أن تللئ ،اياكم الق رآها نما ي به إليه

ادسز ،لا يجت لها هماج ،ول! يكن يعرف خاكا ولا الحسن فحعل الأمر دانرآ
ينهما ،ومقتضى كلام الإمام أحمد ومجيى بن مع؛زا وأبي داود محا تماج أن
تبرئته مجتها لس ،تا ق ءدالها.

واكلريؤ ،العلمي ن ،هدا اعتبار مجا رواه غير خالد مجن الثماُت ،عن هماج،
وما رواه خاك عن الثنامته غ؛ُ هماج ،ومجا رواه الحين عن الثئايت ،غير خالد،

وبد-للئ ،سن الحال ،غاذا وجدنا غير خالد مجن الثمات قد رووا عن هماج
; )١الجرح داكدءل('آ/م'ل)■
٢٧١

محاي ينحه الحمل غيها عليه ،ووجدن ا خالدا ند روى عن فر هياج من
اكقاُن ،أحايين ،عددية كلها مستنيمة ،ووجدنا الحبن ند روى عن الثمات

غير خالد أحاديث كمحرْ كلها مستقيمة سئهل هياج وبريء خالد والحسان،
وهذا هر الذي سن لابن حيان فيكر هياجا ل (الضعفاء) وتال ت كان مرجثا
يروي المرضرع ات ،عن الثمان "،وذكر خاس ق زاكئا<ت )،وكذللئ ،ذكر

الحسين وتال ت كان ركنا مجن أركان المنة ل بلده وأخرج له ق رصحيحه،
وقد عرته حق الممرنة ،وتوثيق ابن حبان لن عرفه حق الممرنة من أبت
التوثيق .وقل واتقه غيره على توثيق الحسين فوثمه الدار ذْلني وقال ابن
ماكولأ :كان مجن الحفاظ المكثرين وقال ابن ع اكر عق_ ،كلعة ابن أبي
حام" :البلاء  jالأحاديث المذكورة من خالد بلا شاك" قاما أن يكون ابن
عساكر ي<ُىء هياجا أيضا وبجعل الحمل على خالد كما فعل الحاكم ويحيى

بن أحمد بن زياد الهروى ،وإما أن يكون مراده تبرأة الحسين ويكون الأمر

دائرا بين خالد وهياج ،فالحسين ثقة اتفاقا ،وأما خالد والهياج فالأشبه صنيع
ابن حبان فان كبار الأئمة ؤلعترا ق ،هياج كا مر ،ول رحمته من (الميزان)
أحاديث ،انتقدمت ،عليه رواها غير خالد عته وب يذكرو ا لخالد شيقا من التاكقر

رواْءنغهوهياج]أل
 ~٤ومجن منهجه تبته خيما نقل عن الأئمة خشية أن يغلعل الناقل أو يختصر

اختمارا محلا ،تضح ذاالث ،مجن كلامه ؤ ،ترحمة(معبد بن حممه أبو شاغ) قال

عنه الن-مي ،قا (الميزان)• كذبه أبر زرعة الكشي وتل قول ااذه؛ي ابن جحر
ن(،اللمان)  ،تال العلمي

وأبو زرعة الكشي مر محمد بن يومحم،

()١اككل(^.) ٢٣٨ /
( )٢اشزان ( ، )١ ٤ •/iاللسان (آ/اْ).
٢٧٢

الجسدي ،ثال حمزة السهمي ق (تاريخ جرجان ،ق ترجة مسد حدتنا صه

حمامة سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الحييى يقول؛ كان أبو ث اغ اسمه
واسم أبيه واسم جده غير ما ذكر ،هو غير أساميهم ،وكان ثقة ق الحديث
إلا أنه كان يشمرب المكر فكان بعضهم استروح إل *وله؛ هو غير
أساميهم فعدها تكذيبا ،وتعه غيره بدون تحقيق ،وتضر الاسم ليس بكذب
وقد غير التي صلى الله عليه وسلم أسماء حماعة وغبن  jبعضهم اسمه راسم
أبجه ،اللهم إلا أن يدعي الرجل أن اسمه ب يزل كذلك ،وهذا يدفعه فول
الكشي وكان ثقة ق الحديث . ،قاما مرب السكر فقد ناول حماعة ل ماعدا
الحمر النفق عليها ،فيشربون القدر الذي لا يسكرهم ،وب يعد أهل العال م
ذإلن ،نادحا ق العدالة ،وإن ذم أكثرهم ذللث ،،فهذا هو الذي ونع مجن أبي
شافع بدليل قول الكشي وكان ثقة ق الحديث  .والله الستعاناأ
 -٠ومن ذإلن ،تفصيله القيم ف ،حال (همد الرحمن بن أبي الزن اد) بعد
ذكره لنصوص الأئمة فيه ،فقال؛ وقال موسي بن ّالمةث ندمجته الدينة فأتيت،
 ١٧١١٠بن أض فقلت له؛ إني قدت إايلث ،لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به.
فقال :عليللمؤ بابن أبي الزناد ومجاللئ ،مشهور بالتحري لايرصى هدا الرضا إلا
عن ثقة لأشك فيه ،وليلك عد الدهي هدا توثيقا ،بل تال ل والزان ،ت وثقة

 ٠٧١١٠نال
على رجل
تكالم فيه
عن هذا؟
الديي عن

معيد بن ابي مريم قال ل خال موسى بن سلمة :قلته لاللئؤ :دلي
ثقة ،قال :عليلتؤ بعبد الرخمن بن أبي ااز؛اد" وقال ^ بن محمد:
مجاللت ،لروايته عن أبيه كتاب السبعة ~ يعي الفقهاء — وقال أين كا
وإنما روى هذا بعد أن انتقل إل العراق ...قال عبد الله بن علي بن
أبيه م _احدث بالديتة فهو صحيح ،ومج ا حدُث ،ببغداد أفده

(\)\ئز(\اىاا.
٢٧٣

البغداديون ،ورأيت عبئ الرخمن بن مهدي يخط على احاديئه ،وكان ينول ل
حديثه عن مسممهم فلأن وفلان وفلان ،نال ولفه اJغداديون عن غقهائهم

ي*نى الرواية عن أبيه عن المشيحة بالمدينة أو الفقهاء بها ،وهذا هر الذي حكى

صالح بن محمد أن مالكا أنكره ،سن أن ابن أبي الزن اد إيا ونع منه ذلك
بالعراق ،وابن مهدي إنما كان عنده عن ابن أبي الزناد مما حديث ،به بالعراق
كما يدل عليه كلام ابن المديي وياتي نحوه عن يرو بن علي ،ونال بعئوب
ين شيبة؛ تقة صدوق ول حديثه صعق ،،سمعت عليب بن المديي يقول ت حديثه
بالمدينة مقارمإ وما حديث ،يه يالعراق فهو مضهلرب .نال علي؛ وند نقلرُت،

فيما روى سليمان بن داود الهاشميب فرأيها مقاربة" وقال عمرو بن علي" :فيه
صعق ،فما حد لن ،بالمدينة أصح مما حدت ببغداد كان عبد الرخمن يخهل على
حديثه وتال الساجي :فيه صعق وما حديث ،بالمدينة أصح مما حدث ببغداد
ونال أبد داود م ،ابن ،ص "أتبت الاما ؤ ،هشام بن ،عروة عبئ الرحمن بمن
أبي الزناد هذا مع أنه قد روى عن هشام مالللم ،والكب ار ،وفي ا حكاه

الساجي ،م ،اين ،ممن "همد الرخمن. ،ى أبي ،الزناد م ،أبيه م ،الأعرج عل ،أبي
مريرة حجة  .وقال معاوية ابن صاغ وغئرء عن ابن مجع؛زا "صمما" وفيما

حكاه الساجي عن أحمد :آحاديثه صحاح وتال أبر طاو_ ،عن أخمد يروى
عنه نال أبو هنالب :،قلت ،مجتمل؟ قال :نعم وقال صاغ بن أحمد عن أبيه:
مجضهلريج ،الحديث . ،وق ال العحلي ثقة ونال الترمذي  )jاللساس من

جامعه :تئة حافظ وصحح عده من أحاديثه...

فإذا تدبرنا مجا تقدم سن ،لما أن لابن أبي الزناد أحوالا:
الأول)؛ حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة ،قال ابن مجعين ،إنه أبت ،الاس
فيه ،فهر ن ،هذه الحال ؤ ،الدرجة العليا مجن الثقة.

الثانية؛ حاله غيما يرويه عن ،أبيه م ،الأعرج عن أبي هريرة ،ذكر الساجي
٢٧٤

عن ابن ممن أنه حجة ،وهذا تريب من الأول وظاهر الإطلاق أنه سراء قا
هاين الخالن ما حدث به بالديتة وما حدث به يغداد ،وهذا ممكن بان يكون
أتقن ما يرويه من هذين الوجهنن حفظا فلم يوثر فيه تلين ااغداديغا ،وإنما

أثر فيه فيما لر يكن يتقن حفظه فاضطرب فيه واشتبه عليه[ .تلت ويلحق

بهذه الخال مجايرويه عن أبيه عن مد اوله ين عيد اش بن عتبة بن ممعود من
ابن عباس ،قال؛ البخاري ل العلل الكبير للترمذي؛ (ص\ ) ٢٥ ،وحدي ثا ابن

أبي الزناد عن أبيه عن عبيدا فه عن ابن ءياس صحيح•
الثاكة :حاله فيما رواه من غير الوجهين الذكورين بالمدينة فهو ل قول

عمرو بن علي والساجي أصح مما حدت به ببغداد ،ونحر ذلك قول علي بمن

المدينير على مجاحكاه يعقوب وصرح ابن المدبمي ل حكاية ابنه أنه صحيح
ويوافقه ما روى مر مجالك مجنر توثيقه إذ كان بالمديئة والإرشاد إل ال ماع

،نه محممصا له مجن بين محدتير المدينة ،ويلتحق بذلك م ا رواه ب العراق قيل أن
يلئنره ويشبهوا عليه ،أو بعد ذلك ولكنر أصلر كنابه ،وعلى ذلك تحمل

أحاديث ،الهاشمي عته لثناء ابن المديي عليها ،ل الأقرب أن سماع الهاشمي منه
محن أصل كتابه ،فعلى هذا• تكون أحادثه عنه أصح مما حدث ب ه بالمدينة مجن
حفظه.

الرابعة :بقية حديثه ببغداد نفيه صعق ،إلا أن يعلم ل حديثا منر ذللئ ،أنه

كان يتقن حفظه مثل اتئانه لما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة ،فإن ه
يكون صحيحا وعلى هذا يدل صنيع الترمذي ق انتئاثه منر حديثه وتصحيحه
لعدة أحاد.يث عنه وقد د.ل كلام الإمام أخمد أن التلق ين إنم ا أوقعه ز>
الاضطراب .فعلى هاوا إذا جاء الخديثا محن غير وجه عنه على ونيره واحده

٢٧٥

دل عر ذلك انه من صحيح حديئ]4أ أ.
 —٦ومجن تحقيقه مجاجاء ق ترخمة( .أخمد بن جعفر بن خمدان بن مجالك أبو

بكر القعليم) الذي وصفه الكونري بانه محلهل ناحس الاختلاط فقال
اسم :زضة الاختلاط ذكرها الخطب ل (الت اريخ) (؛ )rU/ن ال

ل (الزان) عن ابن
"حدثت عنأيي الحسن ابن الفرات "....وذكرها
الملاح ثال اختل ؤ ،آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرا عاليه ذكر
هذا أبو الحسن بن الغرات والقلاهر أن ابن الملاح إنما أط ذلك مما ذكره
الخعليب ،ولا ندري من حدث الحعليب ،و*ع الجهالة به لا تئت القصة ،لكن
ابن حجر شداها بان الحهليب ،حكى ن ،ترحمة أحمد بن الممي أنه تال تدمجن
بغداد وأبو بكر بن مجالك حي ...تقال لما ابن الفرضي لا تذموا إل جم الك
تانه ضعف واختل ومجنعت ابي الماع منه وهذه الحكاية نر (التاريخ)
لكن ليس غيها مجا ق تلك الئطعة مما يقتضي تحس الاختلاط وقد
قال الذمي ( jال يزان) بمد ذكر امحاية الأول "تهذا القول غل و
وإمجراف  ١ . ٠ويد"ل على أنه غلو وإسراف أن الشامر من أئمة ااتقد| ؤ ،ذلك

المر كالدار نطي والحاكم والٍرقاني ل) ذكروا اختلاطا ولا تجرا.

وتد غمزه بعضهم بشيء آخر نال الحطب" :كان بمص كبه غرق
تاستحدت نسخها مجن كتاب ب يكن تيه سماعه غغمره الناس إلا أنا إ نر أحدا
امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به ،وتد روى ممه مجن االتقد.دان
الدارقهلي وابن ثامن ...سمعت أبا بكر البرتانى سثل عن ابن مجالك تق ال
كان شيخا صالحا ....نم غرتن تهلعة من كتمه ي*د ذلك سحها مجن كت اب

ذكروا أنه ب يكن ،سماعه تيه فغمزوء لأجل ذلك وإلا تهو تقة" قال الحلجب:

٢٧٦

يعد محوته أنه حدث بعد تغير شديد أو حدث مما اسسخه من كتاب ليس

عاليه سماعه ولا اسكروا له رواية واحدة وأ-بجعرا على الاحتحاج به كم ا
تقدم تٍين بيانا واضحا أنه لر يكن محنه محا يخدش ل الاحتجاج يه؛!
 -٧ومن التراجم الق حقق فيها وجه الصواب ،وظهرت فيها لثته وتحريه
وتحريره القول ثيما استنكر محن أحاديث ،الراوي ،محاجاء ق ترخمة ت(عمر بن

الخن أيو الخسين الشيباني القاضي ،العروق ب ابن الأسناني) قال االعلمأٍبت
[حكى الخهلما عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارتهلي عن هدا
الرجل فقال؛ ضعيف وعن الخلال أنه تال :ضعيف تكلموا فيه فامجا

السلمي فأراهم بحتملرن حكاياته عن الدارتهلي مع أن ه على يدي عدل~ ،
راجع ترحمته ق (لسان اجليزان) (م  )١ ٤ ٠ /ومع ذلل؛ ،لر يقمر البم ،-وكدالث،
كلمة الخثلأل.

وتال الخهليب :بلغي عن الحاكم أبي عبد الله بن البيع التي ابوري قال:
سمت أبا الحسن الدارتهلي يدكر ابن الأسناني فقلت :،م ألت ،عنه أبا علي

الحاففل فذكر أنه نقة .فقال• بمس ما تال شيخنا أبو عالي ،دخلت عليه وبين
يديه كتاب (الشفعة) فنفلرت فيه فإذا فيه :عن عبد العزيز بن مجعاوية عن أبي
عاصم عن محاللتؤ عن الزهري عن صعيد وأبي سلمة عن ألي هريرة ؤ ،الشفعة،

وبجب ص أي إسماتمل الردي عن أبي صاغ عن تمد التربز بن مد اف
الماجشرن عن محاللئا عن الزهري• وذلك أنه بلغه أن الماحشون جردء فتوهم

أنه عبد العزيز .قال فقلت> له :تطع الله يد مجن كت— ،هذا ومحن حدث به ،محا
حدث به أبو إسماعيل ولا أبو  ^^ ١٠٠ولا الاجشون غما زال يداريي••• ورأيت
ق كتابه عن أحمل -بن صعيد الجمال عن تبيمة عن الثوري عن ءبيد-ا لله بن
(ل)اكك؛ل(ل/ل.ل.) ١٠٣ -
٢٧٨

أبو عاصم الضحاك بن،؛  JiLوالماجشون عبداللك بن عبدالعزيز بن عبد الله
عن مالك نوصلاه بذكر أبي هريرة ،رل تلك الحكاية أ• 4رئي ل كتاب

الأشناني من <يق أبي عاصم نعرف ذلك ول؛ يكر ،ورئي إل جب عن أبى

إسمامل ،۶٠^١ ،عنأبيْالحءن تمد\سميز بن عبد الله الماجنون عن
مالك ،فاستنكر هذا ،وجلس ال م تنكر أن ابن الأسناني بلغه أن الماجنون
وافق أبا عاصم ل بحويده أي وصال ه فقلن أن الماجنون هذا هو عبدالعزبز
فركب المني إليه• والجواب انه ند روى غيره هذا الحديث عن أبي إسماعيل
الترمذي عن بحيي بن همد الرحمن بن أبي قيلة عن مجالك فذكره موصولا كما
ق( ،سش اليهتي)(ا"/لا) فمن امحمل أن يكون ابن الأشناني سمع هذا من
الترمذي ل حملة ما ّءع ،و لر يكتبه أو كتبه ولر يهتد إل موصعه مجن كتبه
وبقي عالقا بذهنه أنه سمع الحديث ،من الترمذي من ؤلريق أخرى غير ْلريق
أبي عاصم فلما بلغه أن الماجنون رواه موصولا يلن أنه همد العزيز وكان ند
سمع من الترمذي عن أبي ص_الح عن عيدالعزيز أحاديث ،فحدس أن هذا
الحديث منها فكتبه كذلك ليتذكره نم يبحث ل أصوله لعله بحده ول؛ يكن
محن سنه أن يرويه نبل أن يجه ل أصوله ،فقل تقدم أنه كان لابحدُئ ،إلا مجن
أصوله وليس ق هذا مجا يغمز يه على أنه لو كان كتبه ل بعض مسوداته وهو
يعلم بمللأنه فانه لأيلزمجه اسم الكذب حتى بحدث به ،وإذ ند عل م أن مجن
عادته أن لابحدث إلا من أصوله فقل علم أنه لر يكن يريد أن بحدث بذلك
الذي كبه فكانت ،كتابته له صربا من الم! .،وأما حديث الولاء فهر متواتر

عن ،عيد الله بن ديار عن ابن عمر رواه الثوري وشبمي الله بن عمر وحمع
كمحر عن شل• الله بن ديار ،نم رواه بحم بن سليم الهياممي عن هميد الله عن
نابع عن ابن عمر ففلنوا أنه وهم لكن رواه ابوصمرة وبحى بن سعيد الأموي
عن هميد الله عن عبد الله بن دبمار ون افع معا همن.بن عمر .وعلى مجا ل
٢٨

الحكاية رني ل كتاب ابن الأئناني عن أخمد ين سعيد الجمال عن صمة عن
الثوري عن عبيد الله عن نافع ،فاسنكر هدا لأنه ب يعرف رواه عن اكرري
كيلك• والخواب أته يحتل أن يكون الوهم من أحمد بن م عيد الجمال فقد
عرف له شبه ذلك .شي ترحمته ل (تاريخ بغا-اد) ( )١ ٧ • / ٤روايته عن
محمة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعات من أريد مال ه

بض حق فتاتل دونه نهر شهيد" وذم الخطب أن اخغومحل عن الثوري عن
عيد الله بن الخن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ابن

العاص مرفوعا• وتال اليهي ل (الميزان) :أحمد بن يبد الجمال بغدادي
صدوق••• تقرئ بحديث منكر رواه عنه أحمد بن كامل وغيره :حيننا أبو نعيم

ثنا هشيم حدثتا عوف عن محمد عن أبي هريرة مرفوعا(ابن النيل أول
شارب  -يعي من زمزم) وهذا أخرجه الهلحراني ق (اكفر) ص" ٥ .نما
إبراهيم بن علي الواصهلي المستملي ببغد.اد تتا أحمل بن حم عيل .الجمال نما أبو
نعيم•• نال اللجراني؛ لر يروه عن عوف إلا هشيم ولا عن هشيم إلا أبو
نعيم تفرد به أحمل• بن سهيل• الجمال ئاذ تل• عرف ا للحمال مثل هن• ا ما لأول
حمل حا-يث الولاء عليه ،وابن الأشناني مكثر لأستتكر لمثله التفرد عن الجمال

هذ-ا ،وذم الدهي لابن الأشناني حل»يثا ثالثا ثال" :نال الدارمحلي حاJلا عمر
بن الخسن بن علي ثنا محي بن هشام الروزي هو ابن آي الدميك موثق  -ثن ا
محي بن حييب الجارودي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي بجيح عن مجاهد عن
ابن عباس••• تال الن-هي :فأفة هذا هر عمر • • ■ ،فانه بهيا الإستاد باطل جم ا

رواه ابن عيينة قل • • .تعقبه ابن حجر ق (اللسان) فقال " :لر ينفرد بهل.ا تابعه
علميه ل (مجستا-ركه) الحاكم  ،ولقد عجبت مجن قول الؤاغس ا مجا رواه ابن
تال الحاكم :ح-،ثنا على ين خمشاذ اك-ل ثنا أم عج ل• الله محمل• بن هشام المروزى
'١٢٨

عيينة قط مع أنه رواه عته الحميدى وابن أبي ع»-ر وسعيد بن منصور وفرهم
من أصحابه إلا أنهم ونفوء على بجاهي ل يذكروا ابن عياس مه ،نغابمه أن

يكون محمد بن حبيب وهم ل رفعه ر ا وذكر الحطيس ل ترخمة ابن الأثناني
تحديثه ل حياة إبراهيم الحربي ثم ناوت تحديث ابن الأشناني ل حياة إبراهيم
الحربي له فيه أعقلم انمحر وأكر الشرف وغيه دليل على أنه كان  jاعبن
الناس عقليما ومحله كان عندهم جليلا• أخثرنا علي بن انحمن أخبرن ا طلحة
بن محمل بن جعفر نال ...واستقضي  ،3هذا اليوم أي ا الحسبن ...المعروف

بابن الأشتاتي ...وهدا رجل من جلة الناس ومن أصحاب الحديث امحودين
وأحد الحقاط له ،وحمن المذاكرة بالأخبار ...وند حدث حديثا كثيرأ وحمل
الناس عنه نيبما وحديثا  .ولر ينكر عليه مما حدث به وسمعه الن اس مجته خبر

واحد فلا أرام إلا قويا واللمه أءاوم؛]ل'.،
 -٨ونال  ،3ترحمة(القاسم بن حبيب) بعد نول ابن أبي حاتمت " ذكر أبي
عن إسحاق بن منصور عن بحى بن مععا أنه قال :القاس م بن حبيب الذي
يحدث عن نزار بن حيان لا شيء .فقال المعلمي [ ...كلمة ابن ممن مدارها
على حديثا المرجئة والقدرية .،وتحتل أوجها:

الأول؛ أن يكون قوله :الذي ...نمد به تمييز هذا الرجل عن آخر يقال
له القاصم بن حييب أيضا .وهذا بعيد لأنتا لا نعرف آخر يقال له؛ القاصم بن
حبيت

التدرك (ا'/اآمال) *يكون التابع م سيخ الخاكم(ءالى بن خمشاذإ.
( )١ويؤيد ذلك *ول ،الحاكم عما الخديث" :صحيح الإسناد إن سلم من الجارودكا ...بمنى
(محل بن محا) •

( .) Y'UT-Y'nA/\)J_l(T
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الثاني؛ أن يكون أراد بقوله؛ الذي ...الحديث كانه نال؛ حديه الذي
بحدث به ...وهدا كان نيه بعدا عن اإثلاهر.

الثالث؛ أن كون ذلك إيخاء إل العلة كانه ن ال؛ "لا شيء لأجل حديثه
الذي حدث به عن نزار ...

وأيا ما كان فالدار على ذلك الحديث ماذا سن أن القاسم بريء من

عهدته ،أو معذور نه سن أنه لا مطعن مه« ،اذه يروى عن خماهمة منهم
عكرمة ومحمد بن كعب امش وسلمة بن كهيل وء-يرهم ،وب ينكر عليه
حم واحد إلا ذاك الخم الذي رواه عن نزار ،وحينئذ بممر له نويق ابن

حبان ،فكنلر ق ذلك ،نزار بن حيان ب يونقه أحد وذكرْ ابن حب ان ق

(الضعفاء) ونال؛ "ياتي عن عكرمة.مما لمن مجن حديثه حتى ب بق إل اكلما
أنه التعما ٠لدلكؤ  ٠والقاسم إنما روى هذا الحدين ،عن نزار عن عكرمة فكان
ابن حبان يشير إليه .والقاسم ند روى عن عكرمة فلو أراد الكذب لروى ذاك
الحدين ،عن عكرمة رأسا وربح العلو وشهادة نزار له.
وقد تابع اكاسم على رواية هذا الحدبثإ عن نزار ابنه علي بن نزار ،ون ال

ابن مجعتن ف ،علي بن نزارت لمى حديثه بشيء" لعله أراد هذا الحليث ،،وعلي
بن نزار قد روى عن نزار عن عكرمة نلو أراد الكذب لروى هدا الحدين ،عن

عكرمة رأسا ويربح العلو والشهادة لأب .وقال ابن عدي ل ترجمة علي ل
هذا الحديث أنكروه على علي وعلى والده  ٠ويؤخذ من (الميزان) أن
بعضهم رواه عن فضل عن نزار وابنه عن عكرمة ولكن أش ار الدمي إل ،أن
اخفومحل" :عن ابن فضيل عن اكاسم بن حثيب وعلي بن نزار" بمي كلاهما
عن نزار عن عكرمة كما ق (سنن الترمذي) فالذي يتجه ابحاها واصحا أن
الحمل ل هدا الخديث على نزار له غنمه وعليه غرمه ،وتد نال الترمذي يعد

أن رواه من ؤلريق القاسم بن حيبمإ وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة؛ "ول
٢٨١٢

الماب عن عمر وابن عمر ورالمع بن خديج•••" نم نال حا-ثتا محمود بن رامع
حدتنا محمد بن بشر حدثتا سلام بن أيي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن

اش صلى الله عليه وسلم نحوه فهدا سلام بن أبي عمرة ند ت ابع مزارا لكن
^^ ١ل سلام فقال ابن ممن' :اليس بشيء وتال ابن حازت يروى همن
الثقات المقلوبات لايجوز الاحتجاج بجره وهو الدي روى عنه عكرمة عن ابن
عباس مرفوعات صنمان من أمي ليس لهما ق الإسلام نصيب ت المرجتة والقدرية
 • •.والدي يهمنا محا شان القاسم بن حسب وتد سن براءته مجن تعة هدا
الحديث فارتفعت عنه كلمة ابن ممن وصفا له توثيق ابن حبان]

.

وانظر ترجمة كل من( :الحجاج بن أرؤلماة  )٢ ٢٠/١و (الحسن بن علي بن
الذهب التميمي  ) ٢٣٣/ ١و (خماد بن سلمة  )٢ ٤ ١ / ١وصرار بن صرد
و(عبدارحمن بن
 ) ٢٧٧/١و (همد الله بن سليمان ابن أبي داود
عمر"رسته" \إ  ) ٣١٧و(عم ة بن خالد \إ  ) ٣٧٤و(محمد بن كئثر

الميمي ا ) ٤٦٧ /و(مي م بن حماد ا'/ا؟ل)و(هثامبنعردة
ا.)ْ^/

ولقد كان المعلمي رخمه الله حبثرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم،
وبالأسبات الداعية إل التساهل والكدت والموتحة ق الخهل -ا والفل ،عارفا

.عواغ الكدب ،متيقفلا ،مرهف الفهم ،دقيق القطة ،مالكا لتف ه لايمتميله
الجوى ولا يستفزء الغضب ،ولأيستخفه بادر ثلن حتى يمتوق التقلر ويبلغ

المقر ،ثم محسن التطيق ق حكمه فلا يجاوز ولأيقصر ،إلا مجا شاء الله.

(\ا اقض(\ .) Yw\r\\l
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(الفصل الثالث)
كلامه ق شرحي العاصرة واللقاء
وفه محقان

الحث الأول :شرط اللهاء
إن الين اتصاله من ألحديث ما نال فيه ناقلوه ت رسمعت فلأن اآ أو رحدثناآ

أو رأحرنا) أو مجا أشبه ذلك من البارات اكتة للاتصال المافية للانفصال،

ويلو ذلك مجا شاع ل عرف امحدلن عند طلب الاختصار س تولهم (عن) ن،
معرض الاتصال ،فيئال :فلأن عن فلأن عن فلأن ،فهزا هو (الإسناد المسن)

ولمي صار الناس ق تصحيحه إل ُداه_ ،أشهرهات مجن اشترط بون اللق اء
يى الراوي وشيخه ،والأخر مجن اشترط إمجكان اللقاء شل ،فتن اول المعلمؤ! —
رخمه الله _ شرط اللقاء يالبحث ،وترجيح الراجح محن ألنهبان نقال:
ل جب ث شرط اللقاء

نقل جم لم رحمه الله ق مقدمة صحيحه إجماع ال لف من أئمة الحديث
على الأكفاء يالمعاصرة ل تصحح المسن من غئر المدلس ما ب يقم دلل على

نفي اللقاء ،وشنع على مجن اثترط ثبوت اللقاء من أهل عمره ،نم جاء
المتأخرون فقالوا إن الاشتراط نول امحقمح ،وذ'مرا متهم البخاري وشيخه ابن

المديي ،ولا يخفى أن هذا لأيتاؤ ،سبق الإجماع لهما وبجري حن القلن يهما
أنهما لايخرقان الإحماع ولعلهم ا اطلعا أنه لر يزل ق طبق ات الملف مجن
وانثلر الكفاية للخطيب(،ص  ) ٣٠عن الحميدي و٠لاهر كلام الشاتم كذلك انظر النكت
(آآ/ء؟.)-0
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يشرط الأتاء ،لايني قسا.

غلو ناظر م لم الخاري نقال أنت وشيخك م برتاد بالإخماع لر يفده
إلا أن يمرح بالنقل عن بعض السلف من حمح الطبقات ل مواتقة توله ،قاما

مجرد إكار الإجماع نلأ يفيد إذ الإجماع من الأمور الق لايطالب مدعيها
بدليل ،أما لو نال البخاري إنه يلزمحك وغرك حمن الظن يما لكان ند أتى.مم ا
يضحك •سه.

نعم ذكر ال خاوي ل فتح الغي ثا ص  ٦٦عن الحارث اخاسي ما يقلن

خادشا للاحماع حيث ،قال؛ اختلغ ،أهل العالم ...إخ ،لكه لايمادم نتل م لم

لاحتمال أن يكون راعى خلاف ابن المديي ،ومع ^ا ناشا لانقنع لأنفا
بالتمسك ،بدعوى الإجماع كما لأيهولنا دعوى التحقق من الخلرف الأخر بل
ن عى لتحقيق البحث ،بادلته الحقيقة على صورة منّ اخلرة رنرمجرآ لمذه ب ،جم لم

برقم ( )١ومقابله برقم ( )٢ون توق البحثإ بقدر الجهد بحّ بإ ما اهللعنا علي ه

مجن أدلة الفريقين وما طهر يا أنه قد يتدل به والله الم تعازت
 .١الأصل اكابمت ل الرواية أن تكون عما شاهده الراوي وأدركه مواءا

علم السامع لتاء ؛لراوتما للمروي عنه أم لا وعليه قهذا هر الأصل والطاهر
الذي بجب التملح ،به حتى ه؛ازا خلانه.

روما يليكم على ذللح،؟
 —١نذكر أمثلة نرصحه بهات

أ م مري زار اليمن محم عاد فاخبر بجتر عن فلأن مجن علماء صنعاء انه ق ال
كدا وعن آخر من علماء نبيي وثالث ،من علم'ء تعر والمامجعون لايممعون

ياوكلحط العلماء ،و لر بجرهم أنه لقيهم ولا أنهم أحياء.
ب~ هندي زار الححاز نم عاد فاخلم .يمر عن فلأن من علماء مكة وفلان
مجن عن اء الل.يمة وفلان مجن علماء الهلاتف ، .والسامجعرن كما تقدم.
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ج— عا لر هدي أحذ ينم .ممثل الذي تبله مع أن الس اممن لايعلمون أنار
الخحازأم لا؟.

س ا مجل هذه الأطة علم أن الذي ضادر إل الأذهان من رواية أولتك
الأشخاص أنها عن سماع ،مع أن الفرض ان الراوي عنس وأن السامع لابملم
الماٍرة بدليل خارجي فضلا عن الكاء أما إذا علمها فان الأم يزداد نوة .
 - ٢هذه الأمثلة تعارض بغترها فإذا ذهب شرفي إل أورب ا ثم عاد غاخ_بر
عن محلان بانجلترا عن محلان بفرن ا وعن محلان يالمانيا فان الذي يتب ادر عدم

الماع وإن علمت العاصرة.

وهذا السائر لوجود القرائن الصارفة عن الأصل كباعد اواو ل.ان وصعق

الدواعي إل زيارتها وزيادة المشقة ل ذلك ووجود الرق وال سرد والمحانة
والتأليف بكثرة وغلبة الإرسال بحث لأتكاد نجد إن انا ينول أح-برني محلان
عن فلأن وغئر ذلك ولهذا مثلتا بريثة عن القرائن وإن شتت فتصورها وامحعة ل

زس التابعين حيث كانت الأنوال ولاسيما المنة إيا تؤخذ س ألمنة الرجال
محلا برق ولأبريد ولاصحافة بل ولأتاليف.

والناس يرمنذ أهل جد وتئمم ل الرحيل لهللب العلم ولا سئما للن اء

أصحاب رمرل الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان الراوي أو الروي
عته باحد الحرمغا والناس يرمثد كلهم يزورون الحرض وكئم منهم مض بجح

كل سنة ،فكيف إذا نبتت ،زيارة الحرمتن بالفعل أر أن أحد الرجالن ببلدة محي
وصلها الأخر فكيف إذا أناما ببلدة واحدة.

والحاصل أن الأصل كما تررتاه وأنه ند تقوم قرائن تصرف عنه رغد تقوم

قرائن تزيده رلنذكر مجئالأ آخر ير صح ذلك الأصل ،ى ل يومجباي مثلا فحاء
رحل من الند ب يصل بومباي تل فمكث ل برمباي بضعة أيام نم لقينا فاخذ
يخ،؛رنا عن فلأن الدرس ,ممدرمة كذا ق:.ياي أنه ق ال كذا ،وعن محلان الإمام
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.ممجد كذا مها أنه صلى الجمعة ب ؤرة كذا وعن فلأن التاجر مها أن صائلا

ماله فرد عليه بكذا ،فالذي بيادر إل الأذمان أنه لغي أولتك الأفراد وسمع منهم
مع أنه لو نا بجرنا بذا لر يرجح لنا ألتيهم أم لا؟ غب؛ن أن البائر إمما جاء من
الرواية فئت أن الأصل ل الرواية أن تكون عما شاهده الراوي وأدركه،

 -٢لعل اصطلاح امحدس كان على خلاف ذلك كما يا-ل عليه ذهاب ابن
المديي والبخاري رمن تعهما إل ما ذهبوا إليه.

 -١ند أسلفنا أن مجرد ذهابهما إل ذلك القول لابملح نقضا لما نقله م لم

محن إبمحاع الصلف وهو يدل أبلغ دلالة أن اصطلاحهم كان موافقا للأصل بل
ُتالث ،محن القراتن مجا يل-ل على شدة محافقلتهم على الأصل أشد محن محافظة
غيرهم ،وذلك مجزيي احتياطهم وتجهم وجريان عادنهم بالإساد والتحفغذ من

نقد الئاد وغقر ذلك ،على أنا لو نازلنا عن يعرى الاجماع س الأغلمة
وهي كافية ل إسات المطلرب ،مع أن موافقة البخاري وشيخه على خمل
عنعنة محن ثت لقاؤء على السماع يدل على مجا ذك ,؛— ؛ وإلا اك-انت> الحجة
عندهما هي بحرد اللقاء فيلزمهما أن كل من لقي شيخا ثبمت سماعه لكل
حدطه! أ إ وهدا كما ترى!

وإنما رأيا أن دلالة الرواية يدون ثبوت ،اللقاء لانحلو عن ضعف فاشترطا

تقويتها بشون اللقاء ،ونحن نلم أن الرواية مع نبوت اللقاي أقوى منها بدونه
غالبا ،ولكن هذا لأيقتضي عدم حجيته ا إذا كانت ق نفها دلالة طاهرة
محملة _li؛.

على أنه يعلم مما قدمناه أن القراثن ثا تتفنافر على إبان الكاء حتى تكاد
تقطع به وإن لر ينقل صربحا.
 - ٢لنا شيوع الإرسال ل السلف فانه دليل على vن اصهللاحهم خلان،
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الأصل الذي ندمتم.

 -١أما الإرسال ■١؛^؛ فلا نزاع نيه لأن المرل يدلك على وضوح القرين—ة
المارقة عن الأصل.,. .

وأما الإرسال الخفي فلنا جوابان عنه؛

~ أ  -لأن لم شيوعه والأسفراء يدل على نلته فان أكثر رواية الت_ايعين

وتايمهم المتملة بالعتعنة ،ولو كان الإرسال الخفي شائعا فيهم لأقلموا خشية
الإيهام.

— ب — لعلهم كانوا يكلون على نبوت اللناء.
— أ  -مجا كل سامع لحديثهم.ممطلع على اللتاء فالإيهام باق يالمسة إل من
ب ي طلع •

~ ب ~ لعالهم كانوا يكلرن على أن من ل؛ يْلاع على نبوت اللق اء يمال
عنه.

— أ — فد مي اهل فلا يمال مع أنه ند يغلب على فلته ثبوت اللقاء للقرائن
المتةا.مجة .فالأسهل والأحوثل الصريح ي اكحديث من أول وهلة ولا حامل
على تركه ،قسي ألهم انما كانوا يعنعنون المملات لاعتقادهم دلالة ذلك على
السماع ،بل إذا تتبعت رواية المدل ين وجدلهم كنئرا مجا يعنعنون المكلات

فلم اذا يعنعتون ُع علمهم بان عنعنتهم لانحمل على ال ماع كدليم هم ،هل
يقال إلهم كانوا يريدون أن يوهموا ألهم لر يسمعوا تلك الأحاديث والحال
ألهم سمعوها هدا عكس اكدليس المتعارف ،فاكدليس إيهام الم امجع مع عدمه

وهدا إيهام عدم السماع مجع ثبوته وغرض المدلس إنما يعلق ب الأول دون
اكاني ،فتين ألهم إنما كانوا يعنعنرن جريا على الأصل والعرف المملرد ،3
الاكتفاء بانمعة ل الم موع.

~ ت ~ الإرسال الخفي تدليس والكلام ق ،الراوي غير الل.لس ،فاذا سويم
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ض محن وصف بالتي ليس وغتره لنمكم أن تردوا العنعن مطلقا كما ذكره
م لم رخمه الله تعال.

 —٢كلأ ليي الإرسال الخفي تدليسا إذ لا إيهام نيه مع عدم اللقاء.

 — ١ند ندمنا مجا يعلم منه أن الإيه ام وانع وإن لر يمت اللقاء ويتأكد
بالقرائن كما مر.

 — ٢على كل حسال المختار أنه ليس تدلس ا كم ا يعل م.ممراجعة كب
المصهللح.

 — ١التحقيق أن 4تدليس ولكن لا نهليل يماته إذ يعنين ا أن نقول لايضر

الخلاف ل الاسم فالارسال الخفي كالتدليس  jالإيهام والتغرير بل هر انح
منه وأشع.
قال ل نتح المغيث ص؛؟ —[ : ٠٧فقال( :ين عبد الر ل التمهيد)

ولا

يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة فإن دلس عن غثر ثقة نهر تدليس مذموم عند

'بمحاعة اهل الحديث وكيلك إن حدث عمن لآ سمع منه فقد جاور حد
التدليس الذي رخص فيه من العلماء إل ما ينكرونه ويدمرته ولا بحمدوت—ه• ،.

وسبقه لدلك يعقوب ين شيبه كما حكاه الخهليب عنه وهو مع فوله ل

موضع آخرأ ،إذا ونع فيمن لر يلقه نهو أنح وأسمح يقتضي أن الإرسال اشد
بخلاف نوله الأول نهو مشعر بأنه أخف نكاته هذا رهنا ،عتى الخفي لما نيه

مجن إيهام اللقي والسماع معا وهناك عنى الجلي لعدم الالتب اس ب) انول•
نوله• إيهام اللقي والسماع مجعا أي لأن الرواية توهم السماع ولايكون
سماع إلا مجع لقي وكلاهما غتر واقع بخلاف التدليس فان أحدهما وهو
( )١المهد(ا،\/با).
(بآ)اكمهد(ا/لأآ).
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م واقع•

 -٢لكن الإيهام ل التدلمسأنوي لشوت اللقاء.

 - ١نعم غايا لكن نوة الإيهام ب لأتناؤ ،وجود الإيهام ل الإرسال الخفي

على أن الإيهام ؤ ،هذا لأمرين كلاهما غم وانع وق التدليس لأمر واحد غئر

واقع مع أته ئد يكون هناك قرائن تقوي إيهام اللقاء ،فقد لرمكم على الأنل
أن نورا ض الأعرين فكما أنكم لا تقبلوه عنعنة مجن لر شن لقاوم خشية

الإرسال الخفي وإن لر يوصف بانه كان يفعل ه فكدلك لا تقبلوا عنعنة محن
لمت لقاوم خشية التدليس وإن ل؛ يوصف يانه كان يدلس.

 -٢ههئا فرق وهو أن السلامة من التدليس هي الأصل والظاهر س حال
الثقة فلا يقام لاحتماله وزن مجا لر ينقل.
 — ١وكدإلئا نقول ؤ ،الإرسال الخفي سواء ،بل الملامة مجن الإرسال

الخفي أقرب لأمور؛
مجتها أنه أقبح وأشنع كما مر فالثقة أشد دعل.ا عته.
ومنها أن الغرض الحامل عليه أصهمف مجن الحامل على التدليسس لأن
الشخص تلؤ يستنكف عن إدخال واسطة بجنه ومحن شخ ند لقيه وسمع محته

لأن ذلك يوهم تقصره بخلاف محن ل؛ يلقه.

ومنها أن الشخص يرغ با  )jالتدليس لأنه أروج لدلمته مجن الإرسال
الحفي.

ومنها أنه لا يامن الإنكار ف ،الإرسال الخفي فانه  ٠٧٠يكون هناك مجن يعلم
عدم اللقاء فيبادر يالانكار عليه بخلاف التدليس يانه لا ينكر عليه الرواية عن
شيخ قد لقبه وسمع محته.

 —٢أما المدلسون فقد تكفل الأئمة بجيانهم بخلاف الإرسال الحفي فلم
بجيتوا أهله على جهة الأصتقماء وهذا يدل أنهم يرون الخعلر ل اإتل.لمى ولا
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؛رون ل الإرسال الخفي خطرا وهذا إنما يتمشى على أنهم كانوا يثترطون
اللقاء ق تبول العنعن فمتى فقد الكاء  ^،* ٠٠١١٥غير مقبولة لفقده مواء كان

اراوي ممن ترّل الإرسال الخفي أم لا ،ومتى سن< اللق اء فاكثة مقبولة إلا
إن كانت من مدلس تلهيا اهتموا ببيان المدلسان بخلاف أهل الإرسال الخفي.
 — ١هذه مغالطة تقد تد»نا بيان دلالة الرواية على السماع وقيضا نقل
م لم لإحماع السلف طى حمله ا على السماع إذا ثبتت العامرة نقط
وب هلنا ذللث أحمن بط وأما هذه الشبهة فلنا جوابان عنها جواب مكاناه
وجواب إنصاف.

أ~ أنه إن كان الأئمة ب ينقلوا عن أحل أنه كان يرسل إرسالا خفيا نهدا

دليل لنا على غلظه وشدة شناعته وقيحه بحيث أن خمخ امحاJين تنزهوا عنه إلا
الكدابتن فإن وصفهم بالكذب يني عن وصفهم بالارمال الخفي وإن كان
الأئمة نقلوا ذك ولكن عن ظيل بالمبة إل مجن نقلوا صه التدليس فهذا أيضا
دليل لنا على شناعة الإرسال الخفي بجث أن المومجوفن به من اخدن-؛ن قلل
جدا بالتسبة إل ٠^. ٠١٠٠^١

ب~ الشهور محن امحدلإن أن الإرسال الخفي نيليي فالوصف ب التي لبى
يتناول اإتوعين ولنا محن ق محقيق هذه المسالة نالخصه ههنات

 ،jعبارة ابن الملاح  )jحد التدليس فتح الغيث

ل وعمن ع اصره

ول؛ يلمه موه ا أنه ند لقيه وسمعه وتبعه النووي وعبارته ل التقريب :رب ان
يروي عمن عاصرْ مجا م يسمعه من ه مجوهم _ا سماعه] وكذا العرانى فقال ق

(فتح الغيث ص؛  :)٧زإنه هو المشهور ين أهل الحديث] ومثله لل يوطي ل
(شرح التقريب) وهو طاهر عبارة الخهليب ( ،jالكفاية) انثلمر (فتح الغيث)
صء  ٧٤وإن نال الحافقذ إنها بخالقه ويؤيد هذا القول أن معنى التدليس لغة

يتناوله والأصل عدم النقل ،وأما البزار وابن القطان وابن عبد الم نانهم وإن
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خصرا تعريف التدليس.مما محت فيه اللتاء نقد نرقرا محنه وين الإرسال يرجرد

الإيهام ق الأول بخلاف اكاني وهذا يدلك أنهم أسقطوا الإرسال الخفي محلا
أدخلوه ل تعريف التدليس لما مر ولا ل الإرسال لتولم إن الإرسال لا إيهام
فيه ،ومع ذللي فكلامهم يدل على إلخاته بالتدليى لوجود الإيه ام فيه فليس
من الإرسال ولقولم إن التدليس إنما كان تدليسا لوجود الإيهام ول هذا إيهام

وأي إيهام؛ أ أ

انفلر عبارة ابن عبد الم التوله سابقا ،وأما كلام الناقم فلم أنف عليه
الأن ،إلا أن المدعى إنما هر أنه يقتضيه وليس صربحا ب ،وأما مول أبي حسام

أنه كان يروي عن خماعة ب ي عع
ت ،أبي تلأبة الخرم (فتح المغيث
متهم لكته عاصرهم كايي زيد عمرو بن أخفإ ومحال مع ذلك أته لايرف له
تدليس•

نيحمل على الإرسال الجلي بان يكون مشهررأ ض الماس أنه لر يلقهم فلا
إيهام والرواية عن العاصر إنما تكون تدليسا إذا وجد الإيهام.

وأما استدلال الحافنل ~ كما ق( ،محتح المغيث) صُآآا ~ با٠لياق ،أهل العلم

بالحديث ،على أن رواية المخضرس كابي عثمان الهدي ومي بن أبي حازم
عن المح ،صلى الله عليه وسلم من نيل الإرسال لا من مل التدليس فلو كان

مجرد العاصرة يكفي به المدلس لكان هؤلاء مدلمسن لأنهم عاصروا ال_ي
صلى الله عليه وسلم محْلعا ولكن لر يعرف هل لقوم أم لا وجوابه أن الصحبة

أمر غتر بحمل لا يخفي فكان معلوما لاتابعغا أن هؤلاء ليسوا بصحابة فلم يكن
قا إرسالهم إيهام ،ومحوله رخمه الله (ول) يعرف هل لقوه أم لا) فيه نقلرإ أ

راجع راجمهم  dكتبه .على انه لوزض أنه ل) ينم دليل على عدم لئاتهم ل ه
صلى الله عليه وسلم لألزمنا أن يكون روايتهم عنه دعرى صحية فا
حكمها .ومع هذا كله محالمدعى إنما هو كون هذا القول هو المشهور بين أهل
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الحدين ،فلا ينانه أن يكون منهم من بخالقه ,على أن  4لو نرض أن الإرسال
الخفي لا ي مي تدلس ا لكان وصف الشخمى يالتيليس يدل على أنه لا يت نزه

عن الإرسال الخفي لأنهما متقاربان متشابهان.
 —٢بقي لنا اعتراض واحد إن تفصيتم عنه فئد نلجم وهو أن التنة ند
يرمل عس عاصره مر فاصد إيهاما بل اتكالا على معرفة الما،ع يعدم اللق اء
كا *همكم عليه نول أبي حام ل أبي تلأبة اخرمي فيكون هذا إرسالا جليا
ل ا لحقيقة لا بمع إنماف ،الثقة به ولا يلزم الأئمة نقله ،وإن ص ار فيما بعد
خفيا.

 ~ ١هذا أشيا ما أوردضْ وعلى _ فجوابه س وجهع\ ،اوني رتحتيقي•
أما الالزامي فلأنه يلزمكم مثله ل التدليس ب ان يق ال إن الثقة فد يرل
عص لقيه وسر منه غير تاصد إيهاما بل اتكالا على معرفة المس امع بانه وإن
لعيه ب بمع منه أو سمع منه ولكن هدا المعنعن ليس مما صه وهذا لا يم مى
تدليسا اذ لا إيهام فيه فلا بمع اتمان  ،الثقة به ولا يلزم الأئمة نقله وإن صار
فيما يعد تدليسا فإذا اءتبرتم الاحتمال محتاك لنمكم اعتماره هن ا فتردون كل
مجعتعن كما ناله مسلم رخمه الله.

وأما التحتيقي فقول ت إن المامعر س المعنعن إذا كان ثقة غير مدلس كما
هر الفروض فانه سن أن شيخه لر يلق الذي روى عنه ،فان فرض أن هدا
المامعر حرمثا س يعلم بعدم لقاء المعنعن لميخه فهدا انحدث إذا كان ثقة غير
مدلس كما م الفروض فانه سن ...وهكذا.

فتلخص ص محذا أنه إذا تبت ،عن أحد رجال المني بيان أن المعنعن ب يلق

ايثم ،عنه فالأمجر واضح وإن ب يجيء اليان عن أحد منهم ولا عن فرهم
وجس ،حمل تللئ ،العتعا على المماع وإلا لزم أن يكون ل الرحال مدلس

والعروض سلامتهم س التدليس وهذا عر جوابكم عما الزمجتاكم نمح وتبمتإ
٢٩

أن العنعئة من المعاصر غفر المدلس إذا رويت ي ند رجاله ثق ات غثر مدلسن

نهي محمولة على السماع إلا أن يقوم دليل على خلانه ،وثل التفة غيرها

مجن ألفاط الرواية الي است ،صربحة ل السعاع ولا ل عدمه.
 "٢هل واممكم أحد على رأيكم هذا.
 — ١ما هي الأدلة ين أيدكم تاملرها فإن رأيتم الدليل مجرافق لتا فماذا بعد
الخق إلا الضلال وإن رأتموه علنا نلن يسا مجوانقة أحد على أنما ند ندتا

أن هدا فول الإمام م لم بن الحجاج ونقل أنه إجماع السالف ،.مجن أهل احديث
ولر تخيش دعوى الإجماع.مما بمد خادشا وقد نقل المخاوي (فنح الغث
ص  ) ٦٦بمد كلاما عن ابن اك؛رفي غيما لو أن تابعا ؟ LJ-؛ (عن رجل مجن

الصحابة) لا يقبل إذ لا لألم أعاصره أم لا فلو أمكن عل م أنه عاصره جعل
كمدرك العصر ...تم نال ال خاوي وتوتض شيخنا ل ذلك لأن النائم إذا
كان سالما مجن التدليس حملت ،عنعنته على السّماع وهوطاهر ،ن ال ولا يقال
إنما يتاتي هذا ( ،حؤ ،كب ار اات ابمين الدين جمل روايتهم عن الصحابة بلا

واسطة وأما صغار التابمغ ،الدين جل روايتهم عن التابمن فلا بد من بحقق
إدراكه لدلك الصحابي والغرض أنه لر يسم حتى لألم هل أدركه أم لا  -لأنا
نقول سلامجته مجن التدليس كافية ق ذللث ،إذ مع.ار هذا على قو  ٠الفلز وهي
حاصلة ق هذا المقام.

أنول وإذا كان هذا مجع احتمال عدم إدراك المعنعن المحايي فضلا عن
لقائه ففي مساكا أول وأحرى ،لأنه فا بت ،الإدراك وركا نامت ،همدة قرائن
تدل على اللقاء كما مجر ،والعجب مجن الحافثل رحمه الله كيفا مشى معهم ز

ترجيح رد صعئة مجن علمتا معاصرته دون لقائه مع أنها ند تقوم التراثن على
اللقاء ،وترنغا عن ردها بل ،احتج لقبولها ق حق مجن لر تعلم معاصرته أمحلا،

٢٩٥

وكان العكس أنب كعا هو واضح ،والله أعلم1^.؛ ا.
وتال موضحا عمل الإمام م لم بهيا الشرط ل صحيحه :ززعم التروي

ؤا (شرح صحيح م لم) أنه لا بحكم على م لم بأنه عمل ق رصحيحه،
بقوله الذكور ،وهد سهو مجن التروي ،شد ذكر ملم ل ذلك الكلام

أحاديث كثيرْ زعم أنه لر بمرح مها بالسماع ولا علم اللقاء ،وأنها صحاح
عن أهل العلم ،نم أخرج منها ل أثن اء زصحيحه) سعة عشر حديثا كما
ذكرء الووي نف ه ومنه ا حم تة ل (صحيح العاري ،كما ذكره النووي

أيضا ،هذا ولر يجسوا عن تللئ ،الأحاديث ،إلا بان نفي حم لم العل م باللثاء ال
يستلزم عدم علم غيره ،وهذا ليس بجوابا عن نممح جم لم ف—ا ،وإنما هو

جواب عن توله إنها عند أهل العلم صحاح وتد ينعه بعض علماء العصر بأنه
لا يكفي ل الرد على م لم مع العلم يسعة اطلاعه.
قد كان على امحسين أن بمعوا طرق تل—لئ ،الأحاديث ،وأحوال رواتها،

وعلى الأتل كان يجبر أن يعتنوا يال تة الي ل رصحسح العاري) ،وكنت،
أملتهم ند بحثوا تلم يقلفروا.مما هو صريح  )jرد دعوى م لم غاضهلروا إل
الاكتفاء ^ ، ١٧الجواب الإ■^مالي ،نم اني بحثت ،نوجديت ،تلل.؛ ،المتة ند نست،
مها اللقاء ل نستا  )jبعضها السماع ،ل ق رصحيح مسالم ،نف ه التصريح
بالسماع  )jحديث منها ،وسحان مجن لا يضل ولا ينمسى ،وأم ا بمة

الأحاديث ،فمنها مايثست ،مه ال ماع أو اللقاء فتهل ،ومنها مجا ممكن أن ثياب
عته جواب آخر]أ ا.

وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط العاري العلم باللئاء إنما هو لما
(  ) ١ررصالأ عمارة اشور ،محلوط .

('آ)اككل(ا/آب).
٢٩٦

يخرجه ل (صحيحه) لا للصحة ل الجملة ،كذا نال ،ون ،كلام الخاري على

الأحاديث ق عدة من كتبه كحزء (ااقراءة) وغءرْ ما يدخ هذاآ
*ل يكفي احت ال المعاصرة؟ أجاب عن ذللث العلمي بترله ت زلا يكمي
احتمال المعاصرة لكن إذا كان الشيخ غير مجسمي خفي كلامهم م ا يدل على
أنه بحكم يالأتمال وذللد فيما إذا حاءُت ،الرواية عن فلأن التايعي عن رجل

من أصحاب التي صلى الله عليه ومحلم ونحو ذل لي راجع (فتح المغسثا)
ص؟ا" ،واافرءا ض التسمية والإبه ام أن هل—اهر الصيغة المس ماع ،والثقة إذا
استعمالها ل غير السماع ينصب قرينة فالمدلس يمتد بانه ند عرف مجن التدليس

ترينه ،وأما غئره فاذا سمى شيخا ولر يثبت عنيتا معاصرته له ،فمن امحنمل أنه
كان معروفا عند أصحابه انه لر يدركه فاعتد بعلمهم بذللد قرينة ،وأهل العلم

كمحرأ مايئقلرن مح ،ترجمة اراوي بجان من حدث عنهم ول) يلقه م ،بل أقرئوا
ذللي بالتمئيفا كمراسل ابن أبي حام وغيره ،ولر يموا يقل عدم الادارك
لكثرته ،فاكتموا باشرامحل العلم بالعاصرة ،قاما إذا أبهم فل م يم م نهذا

الاحتمال مجتتف ،لأن أصحاب ذإ لئا التابعي لر يعرفوا عين ذل لئ ،الصصايي
فكيف يعرفون أنه لر يدركه أو انه ب يلقه؟ ففي هذا تنتفي القرية وإذا انتفت
محلهر السماع وإلا لزم التدليس والغرض عدمه ،هذا مجايلهر ل ،وعندي فيه
توقف...

اشتراحل العلم باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالثلر إل مجن تمدلت ،الرواية عته

فامجا من ذكر عرضا فالظاهر أنه يكفي فيه الأحمال ،فإذا كان غير مسمى
نالأمجر أوضح لما مجر ...رذللح ،كما  )jحدي ث ،زالمحي1ىن) مجن هلريق

عبد العزيز بن صهيب قال( :مال رجل أنس بن ماللتج ١٠ :سمعت ،ني الله صلى
اككل(\ا\\ا .وعدا ما ذعِا إله اين سمم ق الكن( ) ٥٩٨ - ٥٩٥/٢
٢٩٧

اذله عليه ذكر ق الثوم؟ فق ال :قال الّبي صلى الله عليه وسلم "...لفظ
م لم ،ولفظ البخاري :صقل أنس عن الثوم؟ فنال :تال الني صلى الله عليه
ريم ..عبد العزيز معروف بمحبة أنس ولا ندري من السائل٠ ]...
كلمة "عن" ل الإساد مجن لمغل من الرواة؟ العنعنة من مهمات هذا

المبحن ،مجن أجل ذلك أجاب العلمي عن هذا ال وال يقوله. ٠١ [ :كلمة
"عن" ليست مجن كغل الراوي الذي ذم اسمه تبلها بل هي مجن لفغل مجن دونه

وذلك كما لو تال همام :ا'طقا ثادة عن أض" فكلمة "عن" مجن كغل همام

لأنهامتعلقة بكلمة حدتنا وهي مجن تول همام ،ولأته ليس مجن عادتهم أن
يبتديء الشيخ فيقول عن فلأن وإنما يقول حدثن ا ،أوأخ<رنأا أو نال أو
ذم ،أو نحر ذلك ،وقل يبتديء فيقول فلأن ١ .كما ترى بعض امجثل ة ذل لت،

ل حم نا التدليس مجن رفتح المغينإ) وغتره ،ولهذا يكثر ل كتس ،الخل .ين ،إتي ان
تال ل ائناء الإمحناد قيل حدئتا و أحثرنا وذلل؛ ،ؤ ،نحو نول البخاري:
حدثتا الحميدي نال حدئت ا س فيان نال حدثن ا يحيى ابن صعيد وكنئرا

مانحان ف فيزيدها الشراح أر قراء الحديث ،ولا تثبت ،قبل كلمة عن وتمفح إن

شئت( ،شرح القمطلأني على صحيح البخاري) فبهن.ا يتضح أنه ي قول همام
"حدئتا ثاده عن أنس" لا يدري كيف ،تال قتادة ،فقد يكون نال :حدئي

أس" أو "ةال اض" أر "حدث أنس" أو "ذكر انس" أو"سمعت أنسا'" (أو
ابتل،يء فقال "أنس"آ أو غير ذللن ،مجن الصغ الي تمرح بسماعه من أنس أو
تحتمله لكن لا بجتمل أن يكون قال ؛ _Lعن أنس إذ لو نال هكن.ا لزم

همامجاأن بحكي كغله أومجعتاه كان ينول ت حدئي ثتادة عمن بلغه عن أنى

اككل( .) ٨٢/١
٢٩٨

وإلا كان همام مدلسا تدليس التسوية رم نيح جداار ا وآمحمية م ا أوضحه
المعلي عن كلمة عن تثلهر جلية ؤ ،تعليمة على الوهم الثالث عشر مجن

كاب (موضح أوهام الجمع والتفريق) نال الخمليِات أخحرني أبو الوليد
الحسن بن محمد الدربندي . ...جدتنا صاغ بن محي — يعي البغدادي — رهو
الحافظ الملقب جزرة) نال حيننا هشام بن عمار حدثنا محمد بن عيسى بن

القاسم(ابن سمع) عن ابن أبي ذئب عن الزهري حديث مقتل عثم ان بن
عفان ،تال فجهدت به الجهد أن يقول حدننا ابن أبى ذنب نابي أن يقول إلا

عن ابن أبي ذئب••"
نال ابن حجر  jنرخمة ابن سمع س نهذب اكهذ.ب "جرم ابن حان بانه
دلس حديث ابن أبي ذنب ،أ فيه نظر والظاهر أنه دلس عليه تدليس السوية
كما تقدم ل حبر ص١لح جررة

تال العلميت زكان ابن حبان حمل كلمة نال نجهدت به على معنى نال
هشام فجهدت بابن سمع ،وابن حجر بجملها على معنى :قال صاغ فجهدت

بهشام• والأول هو المتبادر لأن المعروف أن الراوي إنما يوقف ويكرر عليه
ليقول حا-ثا ابن ابي ذنب إذا كان هو الراوي عن ابن أبي ذنب فيوقف
ليمرح بالسماع محن ابن أبي ذنب أو سن أنه ب يسمعه منه وأن بينهما

واسهلة ،...،لكن يشهد للثاني أن هشامجا لر يعرف بايناف شيوخه ل مثل
هدا وإنما عرف ^•ْ ، ١٧الح ،وأن الأجري روى عن أبي داود :نال ل
عيسى بن شاذان قلت لهشام بن ع ار :محمد بن عيسى قال لكم• حدثنا ابن

أبي ذئب؟ نال؛ إيس ^^١؛ ،عن هذ-ا؟ تال أبو داود؛ محل بن عيسى ليس به
()١اككٍل(  ٨٢/١مي
( )٢سمدبب المدبب( .) ٣٩٢/٩
٢٩٩

باس , ..ر ا نيفلهر من هدا أن هشاما كان بحيد عن بيان صيغة شيخه j؛

ارواية سي هدا جهد به صالح ويؤكد هذا أن كلمة عن ل نحو عن ابن
أبي ذنب" لا تكون س كظ -اراوي عن ابن أبي ذئب( ،كما تق—ا-م بيانه)•••
وتول أبي داود عقب الحكاية :محي بن عيسى ليس به باس تشعر^.وشة

محمل ،بن سمع عن نيليي مثل هذا ،سن الحمل على هشام أنه دلس
المرية .هذا ولر ينبه ابن ححر ق ترخمة هشام على هذه القمة...،آ

[واكصرد هنا انه لو تال راو  iيعرف بتدليس المرية حدتي مد الميز بن
ء

صهيب عن أنص" كان متصلا لثبوت لتاء عبدالعزيز لأني وأنه غئر مدلس محع
أننا لاندرى كيف تال عبدالعزيز فقد يكون قال "قال أنص أو ذكر أنى أر

ااحدث أنى" أو ابتدّأ فقال" :أنى" فالحمل على الماع ل العنعن ة ي تلزم

الحمل على السماع ق هل،ه الصخ رما أشبهها وقل• صرحوا بذل لئا كما تراه

ل ر فتح اينيثا) ص؟آ" وءيرْ ،وما ذكروه من الخلاف ل كلمة أن إنما هو

ق ،نحر أن يجيء عن عبدالعزيز أن انما سال الشي صلى الله عليه وسلم
ومعلوم أن عبد العزيز لر يدرك ذلك ومن حمله على ال ماع إنما مجال إل

الفناهر أن ما العزيز سر القمة مجن أنس فكائه تال :حدتي أنى أنه حم ال

اإ*؛ي صلى الله عليه ولخم لكان هذا كقرله :عن عبدالعريز أن أن م ا
محال "....بل إن كلمة"أن" ق النال لمت مجن لمغل عيدالعزيز وإنما ءءٍب من

لمغل الراوي عنه فقوله :حدتي عيد العزيز أن أنسا محال إنما تقديره حدثي
ءبا-العزيز بأن أنا محال وقد يكون عبدالعزيز قال "سأل أنس وقد يكون

قال غهر ذللئ]،أ ؛ ولكن يبقى إشكال وهو أن أهل الحديث ينسبون العنعنة إل
( )١تيذيب اكهن.ب (آ.) ٣٩١ /

(أ)الوضح(اْ/ا-ا■؛).
(م)اككلرا:/آع-مع ).
٣

الدلس ،نقولون( :عنعنة الدلى) أو (فلأن مدلس وغد عس) ،ومرادهم بهذا

أن (عن) إنما هى من لفغل اراوي نق ه وليت مجن لفغل الراوي عنه — والله
اعلم
 ٠يدل على ذلك ماجاء ل (التمهيد) لأبن عبد الر (  )٢ ٧/١حث يمول؛

[وأما التدليس ....وهذا لا يجوز إلا ل الإ-ناد انمن ،ولأأءلم أحدا يجيز
للمحدت ،أن يقول؛ (؟■<<^J؛ ،أر حدتي.أ أو سمعتا) مجن ل؛ يخمء ،ول؛ بحينه،

ول؛ يسمع محته ،وإنما يمول؛ أكتوا (نلأن عن نلأن) ،كما لومال م اللئ:،
اكسواُ( :اللن ،عن نافع) ،أو ابن عيتنة يمول :اكسرا (سفيان عن عمرو بمن
دينار) ،أو الثوري ،أو ثمة يمول؛ اكتوا (مغيان أو شمة عن الأعمش) وم
ند سمعه من رجل وش به عن الذي حمله عنه].

وتال أيضا (ا[ :) ١٣/عن ابن مض قال؛ كان ابن عيتنة يدلى نقول؛
عن الزهري.]...

٣

المحث القاني :الأحاديث الي اسهد بها ملم رحه الله ي بجث
الخلاف ي اشتراط الخلم باللقاءره ،وامتدراك اسي عاوهأ:

 — ١نال م لم رخمه الله ل مقدمة صححه  ..نمن ذلك ،أن أيوب
السهتاني وابن المارك ووكيعا وابن نمر وجماعة؛^ ٥٣رووا عن هشام بن

عروة ،عن أبيه ،عن عائشة رصي الله عنها تاك ت "كتت أصيب رمول الله
صلى الله عليه وملم لحله ولحرمه بايِا ما أجد (فررى هذه الرواية بعينها
الليث بن سعد وداود اإعهلار وحميد بن الأسود وومِا بن خالد وأبو أسامة

عن هشام ذال ،أخرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة ،عن المحا صلكا

افه عليه وسلم/'...
قال العلمي[ :نهدا تدليس مجن هشام.كما نال الحانقل ابن ححر )j
ترجمة هشام ل مقدمة الفتح" :قال يعقوب ين شيبة :هشام ت ثق ة

لر ينكر عليه شيء إلا بعد مجا صار ال العراق فانه انبسهل ؤ) الرواية عن
أبيه نانكر ذإلثا عليه أهل بلده ،والدي نراه أنه كان لا بحديث ،عن أبي ه إلا.مما

سمع منه فكان ناهله أنه أرسل عن أبيه .قلت :،هذا هر اكدليس "؛ ،٢وجاء
ؤا (معرفة علوم الحديث )،للحاكم" :وأما الجس الشانئ محن المداسين فقوم
يدلسون الحديث ،قيقول ون وق ال فلأن ف إذا ونح إليهم من ينقر
عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه سماعانهم ...عيد الله بن علي بن

المديي فال ...تال أبي وسمعنن ،بحم يقول كان هشام بن عروة بحديث ،عن أبيه
عن عائشة قالت :،مجاخير رصرل الله صلى الله عليه وملم بين أمرين ومج ا
صرب بيده شيا قحل ~ الحدي ث ٠ ،قال بحيى فلم ا س ألته قال أخرني أبي
( )١متيمة صحيح م لم ص(ام—.) ٠٣

( )٢منيمة نح الارك) ص .٤ ٤٨
٣٠٦

عن همائشة أالتت ُاختر رسول الله صلى الله عليه وسلم ض أمرين ،لر أسمع
من أبي إلا هذا دالافى ب أسمعه ،إتما م عن الزهري] ".رُلأ/
ونال السهمي — يعد روايته لحديث عائشة رضي الله عنه—ا ركت

أطيب )• • • .من 'لريق عثمان بن عروة عن أيه ~ عال عن ان ت ما روى هشام

هاأ -ا الحديث إلا عي ، ٠٢١ ".وهذا مما يوكل تدليس هشام.
ولكن ذكر المعلم محا رجمة هشام من التنكيل مجا يذهب فيه إل نفي
التدليس عن هشام غهال ...[ '،عده ابن حجر ل العلبنة الأول مجن المد لمن،

وهي طئة من ر يوصفا ^ ،Uiإلا نادرا ،والتحقيق) أنه ب يدلس نهل ولكن
كان رعا بحدث يالخدين ،عن فلأن عن أبيه فيسمع الناس مجته ذلك ريعرنونه
نم ر.ءا ذكر ذللث ،الخدين ،يامغل تال ،أبي "أو نحوه اتكالا على أنه مد سق

مجته بجان أنه إمما سمعه مجن فلأن همن أبيه ،فيضم بعض الماس حكابمه الثانية
فتروي ذاك الحديث ،عه عن أيه لما فيه مجن صورة العلو ،مع الاتكال على أن

الناس ند سمعوا روايته الأول وحفقلوها .ون ،منيمة (صحيح م لم ،ما
بمرح بان هشاما غير مدلس ،وفيه أن غير المدلي نل يرمل وذكر لدلك
أمثلة هنها (محاتقدم) ،...ومجع هاوا فانما اتفق لهشام مثل ذا اث ،نادرا ،ول يشق
إلا حبثذ يكون الدي ينه وبين ،أيه ثقة لا شالث ،فيه كأخيه عثمان ،ومحمسد بن

عبد الدخمؤ ،بن ،نوغل يتيم ءروة].أى والزهري كما ن ،خر الحاكم التندم.
 "٢وتال مجسلم؛ وروى هتمام عن أيه عن عائشة ،نالت ،كان الني صلى
الله عليه وسلم إذا اعتكف ،يدني إل رأسه فأرجله وأنا حائهس .فرواها بعينه ا
( *ٌ ) ١رتأ علوم الخدين ،ص . ١ • ٤

( )٢ما أءتّر• لل،علمُ ،ن ،تول ،مهر مجن رماك اكمح ،شع مها امثلة الإمام ملم-
( )٣المن الكرم ،ص(ْ/ثم.
(ا)اكنكل(ا'/آ-ْ.ث.)ْ.
Y'Y

مالك بن أس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن المحي صلى اف
عاليه وسلم.

قال اسي[ :و أبواب الاعتكاف "باب لا دخل المن إلا لحاجة عدت ا
"روى البخاري الان.ءعنى هدا عن اللت عن الزهري عن عروة وعمرة .ذكر

الخاظ أن منهم من أختصر على عروة نم نال؛"اتفقوا على أن الصواب نول
اااوأث ،وان البا٠ان اختصروا منه ذكر عمرة ،وأن ذكر عمرة ق رواية م الك

محن الزيد ل متصل الأسانيد"

ويزيد ذللئ ،محال كتاب الخض من صحيح

البخاري من ؤلريق هشام عن أمحه ونه مجن نوله أخ-ثرتني عائشة أنها كانت
ترجل رمرل الله صلى الله عليه وّ لم وهي حائض ورمرل الله صلى الله
عليه وصلم محاور ق ال حد يدني لها رأسه غرجله وهي حائض] ونال
صاحب كتاب(المنن الأبين)ر ؛ بمد ذكره لرواية البخاري؛(فهذا ص جلي
على سماع عروة محن عائشة ،ولريتل فيه أحدعن عروة عن عمرة إلامجالك
 -رخمه الله  -وأنس بن عياض ،عن عبيد الله بن عمر ،عن الزهري شايع

مالكا ،والجمهور على خلافهما .بئن ذل لن ،الإم ام أبو الحسن الدارتملي محا

جرء له حمعه ل الأحاديث ،الي خرلغ ،فيها JLil ،؛ ... ،فقال؛ روى Jit ،؛ ،ؤ،
الرطا عن الزهري عن عروة ،عن عمرة ،عن عائشة كان الني صلى الله عليه

وصلم إذا اعتكف ،يلّ ني إل رامحه نارجله .خالفه عميل بن خالل -ويونس بن
يزيد والليث بن سعد ،فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة .ونيل

ذلك عن الأوزاعي ،وتابعهم ابن جريح والزمحدي والأوزاعي ومعمر وزياد بن
معد وابن أخي الزهزي وعبئ الرحمن بن نمر ومحمد بن أبي حفصه وسفيان
م ا محاُث ،ام مد الل محي ين هممر بمن محمد بن رشد الغهرى السني ثومي منه
( [ )-٠٧٢١المم■ lorlt :
•٣

ابن حسين لعبد الله بن بديل وغءهم ذ<ِووْ عن الز،مي عن عروة عن

عاتثة ب يذكروا نه عمرة .ويشبه أن يكون القول تولهم لكثرة عددهم
راتفانهم على خلاف مالك .وند رواْ أنس بن عاض أبو ضمرة عن عمد

الله بن عمر عن الزهري نواتق مالكا ،ولا نعلم أحدا تابع أيا ضمرة على هذه
الرواية عن عبيد الله ،والله أعلم "انتهي كلام الدارثهلي رخمه ا لله...
والصحيح عندي ل هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا
ولا شك أنه عند عروة مجممرع من عائشة كما بينه البخاري• •  .ويزيد ذلك
أن مجالك ند اختلف عليه ق هذا الحديث ،كما نبينه ،فروايته غيه محضهلرية .قال

الإمام الحاظ أبو عمر بن عبد البر "هكذا نال مالك ل هذا الحديث :عن ابن
شهاب عن عروة عن عمرة عن عانثة .كذللث ،رواه حمهور رواة الرطا "نال:

رممن رواه كذللئ ،فيما ذكر اادارةطنىث سن بن عيسى والئعبي وابن القاسم

وأبو المصعب وابن بكئر ويجى بن بحى  -يعي المابوري  -وإسحاق بن
العلباع وأبو سلمة الخزاعي وروح بن عبادة وأحمد بن إسماعيل وخالد ابن
محلل وبئر بن ،عمر الزيراني  ، ١وذكر أبو عيسى الترمذي عن م الك خلاف
ذلك[ ...نم ساق ٌ ندْ إل جاُع ااترمن-ي] أبو عسى الترمذي نا أبو ءصع_.ا
المديي قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة
أنها قالت" :،كان رسول الله صلى الله عليه وصلم إذا اعتكف أدنى إل رأسه
فأرجله وكان لا يدخل الييت ،إلا لحاجة الإنسان "نال أبو عيسى :هذا حديث

حسن صحيح• هكذا روى.غ؛ر واحدت عن ماللقا بن أنس عن ابن شهاب عن
عروة وعمرة عن عالثة ،وروى بعضهم عن ماللئ ،عن ابن شهاب عن عروة

عن عمرة عن عانثة ،والصحيح؛ عن عروة وعمرة عن عاتشة .وهكذا روى
(\)\سو(\اا\-ي.
٣٠٥

الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عاتشة ،نا يذلك تتيي سة

عن الليث "انتهى كلام أي عيسى حاكما بان الصحيح عن ءروْ وء-مة•• •
ومما ذكره . •.أبو عمر زائن عبد ال حرآ عن الدارتط_ي من أن رواية أبي
اكب مثل رواية من سمي معه خلاف لما ناله أبو عيسى الترمذي عن أبي

اكب ،وما ناله أبو عيسى عنه أول نانه سمع ذلك محنه تراءْل ؛).٢ ١
تال ابن عبد الثر ل التمهيد () ٣٢ • /a؛ وذكر محي بن يحيى الذهلمي ق
كتابه  )jعلل حديث الزهري هذين الخدفن :مجرور عائشة ،وترجيل افي

صلى الله عليه وسلم ،وهما يعتكفان ،عن *ياعة مجن اصحاب الزهري منهم؛

يونس والأورام والليث ومعمر وسفيان بن حسين ،والنبيلي نم نال؛
[اجتمع هرلأء كلهم على خلاف ُاللئ ،محا ترجيل المحي صلى الله عليه وملم،

نلم يجامعه عليه متهم أحد ،تاما يونس والكث فعمعا عروة وعمرة عن

عائشة وأما معمر والأورام وسفيان بمن حمى فاجتمعوا على عروة عن
عائشة ،زوامحفوخل عندنا حديث هؤلاء.،.آ.

 "٣وأال ،مسلم ت ' وروى الزهري وصاغ بن أبي ح ان عن أبي ملمة
عن عائشة ،كان الني صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم •

نقال يجنى بن أبي كمحر قا هزا الحر قا القبلة أ-محرني أبو سلمة بن مد
الرحمن أن عمر بن عبئ العزيز أخيرْ أن عروة اخيره أن عائشة أخبرته أن التمي
صلى الله عليه وملم كان يقبلها وهو صائم.

قال العالمي :زالظاهر ان الخل.ينا عند أيي سلمة مجن الوجهى ،وإنما رواه
بنزول توت؛را لعمر بن عبد العزيز وامحلهارا لفضله ،وهذا أول بلا ريب محن

( )١اطر قرح علل الترمذي لابن ٠
(( )٢المن الأبين)صاا\-،ا■؟.
٣٠٦

اتهام أبي سلمة باكدل؛؛س]أ•،
 - ٤وتال م لمات "وروى ابن عيننة وغمحْ عن عمحّو بمن دين ار عن جابر

نال؛ أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وّ لا لحوم الخيل وذهان-ا عن لحوم
الحمر -فرواه حماد بن زيد عن عمرو م ،محمد بز> على عن جاض عن ،المحا
صلى الله عليه وسلم.

نال العالمي[ :عمرو ذكره ابن حجر ق الطتة الأول من سلسين وتال:
"أشار الحاكم  )jعلوم الخدين ،إل أنه كاد يدلس" ...عبارة الحاكر ق معرفة

علوم الحدين ،،ل الكلام على المداسان'' :نلعلمر ءاح_ ،الحدين ،أن الحسن
لر يسمع من أبي هريرة وأن الأعمش ل؛ يسمع من أض..ا وأن شالة لر
يسمع من صاحي غير أنس ،وأن عامة حدينا عمرو بن ديار عن الصحابة
غير مسموعة ٢ ،وند حمل الرءن.ي رواية خماد على الومحم ،ونال ت سمع تا
محمدا  -أي البخاري  -يقول ابن عيينة أحفظ من حماد "ولكن ذكر الحافظ

أن حمادا توبع ثم نال ت "والحق انه إن وجل-لتا رواية مريح عمرو بالسماع
مجن جابر فتكون رواية حماد من المريد ق ،متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بمن

زيد هي المملة ل ٠ ٠ ٠ .،إن لر يثبت ،عن عمر  ١٠يدل على التدليس غ؛ر هذا
فينيغي؛ حمل كلام الحاكم على الصحابة الدين لر يلقهم عمرو وند بغ ،الأئم ة
( )١انئلر كلل الترمذمح ،الك؛م (ا/ا'اا-لأاا)ومهما بو؛-ا -كلام العلمي من تمربح أبي
سلمة باكحديث عن عائشة ،وتد تدم الخاري رواية يحيى بن أيي كث؛ر تلك ،وكذا نال
أر حام الرازي ،ثم ،العلل لابمه(ا/ا ) ٢٥س(ا'مم بان دوايأمحي ائب-
( )٢معرية علوم الخدين ،ص . ١١١

( )٣نح ( ، sjLJiا'/ا'أا■)  ، Ju .اسىثى التكل(\[ :)١ in /ظو كاى محي الرُديأن
كمرا يدلس ناكان عتدْ بتن اارثابم؛ن مناناة ،والصحيح انه لامتاغ اة ولاندي— ]،/وتال،
ثى المتن الأض ص ( ١ • ٣ا أرك ،محمد؛< ،ض نى مدا الوضيع إلا مت ،الزبد ُك،
عممل الأعانيد).
r.U

كمحرا منهم ؤ ،ترجمة عمرو من التهذيب ،وهذا عند الحاكم تدليس كما صرح
به[ ].فانما تال) ذللث ،j ،صدد من روى عمن لر يره نط ولا سمع •سه شجا ،فان
ادس من التدليس نوم رووا عن

تللئ ،العارم هي ل صدئ نوله الجس ال

شيوخ ب يروهم نط••" وحاصل ذلك أن ب يرسل عمن ب يره ص
المحالة ،وهذا على تلة مجاني يوجل عن عمرو نانه ليس لتي ليس ،وإنما ي ميه

حمامة تدليسا إذا كان) على وجه الإيهام ،تاما ألت) يرسل الحدث عمن قل

عرف الناس أنه لر يل-ركه أو يلقه فلا إيهام تيه فلا تدليس آر [ ٢وانما ند يرسل
مجا سمعه مجن نئة مجتئق عليه كما أرمل عن جابر ما سمعه مجن محمد بن على بن

الحسين بن على بن أبي طالب عنه ،ومحمد إمام ححة]ل •،
وروى ملم ق ،صحيحه قال "حدثنا أبو بكر بن أبي ضة ومحمد بن عبد
الله ابن نمير قالات حديا زيد روهو ابن حماب ،حدئي سيم) ين ساليمال)

أخ^رتي نيس بن سعد عن عمرو بن ديار عن ابن عباس أن رّول الله صلى
الله عليه وسلم تضى

وشاهد

٠

وقال الترمذي ،ل علله ت حدتنا حسين بن مجهدي ،نا عبد الرزاق ،أن ا محي

بن مسلم قال أخ<رني ،عمرو بن دينار عن ابن عباس أل) افي صلى الله عليه
وسلم قضي ياإي٠ين مع الشاهد .سالت محمدا (البخساري) عن هذا الحديث

نقال ت عمرو بن دينار لر يسمع عندي ،مجن ابن عباس هذا الحديث.٢ ١ ،
قال العالمي[ •،ليس لهذه العتدية مجايندها سوى ...أتنا مجمل ين ملم بن
سوسن الطائفي روى هذا الحديث عن عمرو بن دين ار ،فمال بمص الرواة
()١اككل( .) ١٤٧ - ١٤٦/١
(■ا)اككل(اْ/أا).

( )٣صحح ص( ) ١٣٣٧/٣ح.٣
( )٤الخلل الكٍيرمثى(ا0/أ-0أإْ)
١٢٠٨

عته :عن عمرو عن طاوس عن ابن هماس• وبعضهم ناوت تال عمرو عن جابر

بن زد عن ابن عاس ...نقد أجاب اليهقي بانه إنما جاء ذلك عن بعض
الضعفاء ،قاما الثتات فرووه عن الطائفي؛ عن عمرو عن ابن هماص•• ورواية

ومع ذلك فلو صح الوجه ان ااذك-وران
الثقات لا تعلل برواية الضعفاءر
أو احده ا لمح الخديث أيضا كما صحح الشيخان حديث خماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن ص بن ض عن جابر ل لحوم الخل ،مع رواية ابن محنة

وغره له عن هممرو عن جابر .ولهدا نقل١ر ...فان اغ أن يقال ق حدي ثا
رواه عمرو عن ابن عباس :لعله ل؛ يسمعه منه ،فإنما ي رغ أن يفرض أن عمرا
سمعه مجن نق ة حجة سمعه من ابن هماس• و( ،ترجمة عمرو ص (تهذيب

اكهديِا) :تال الترمذي :تال البخاري ا يسمع عمرو بن دينار من ابن هماس

حديثه عن عمر ل البكاء على المبمت نال ابن ححر :ومقتضى ذالثا أن
يكون مدلسا  ,,القمة وفيها الحديث ئايتة ق صحيح م لم وم ني الخميدي

مجن رواية عمرو عن ابن أبي؛ مليكة عن ابن محاس ،فإن كان بعضهم روى
الحديث عن عمرو عن ابن عباس ...وكان ثقة فالحال ل هدا الحرين ،كما

تقدم ،حدث به عمرو مجراوا م؛ ابن أبي؛ مجليكة عن ابن هماس حتى عرذ أن
الماس فد عرفوا أنه لز يسمعه مجن ابن ،عباس نم نال مجرة علؤي سيل الفتبما أو
"تال ابن عباس "ولمس هدا يالمدليس ،على أنه ...لا مجانع مجن أن
يسمع الرجلر الحدينا ِز ،رحل ،م ،شيخ نم يسمعه مجن ذال؛ا الشيخ نفسه ن م
يرويه تارة هكذا وتارة هكذا .وهدا الموع ي

مش ،المريد ق مجتص—ل

الأسانيد  ....واحتج الشيخان بكثئر مجن ،أحاديث ،عمرو الي لر يمرح فيها
بالسماع ،••• .والحكم صل• هم فيمن ليس •ءا.ل م ،ولكنه هل• يرل لا على
انظر المن الكرى لل-هتى(1 ٦٨/١ .

سبيل الإيهام أن عنعتته محمولة على السماع إلا أن يئن أنه ب ييع( ،كما
ق م سند أخمل ^  ) TA^/yنا محمد بن جعفر ثنا ثمة عن عمرو بن ديار
عن جابر ،...نالت لعمرو :أنت سمعته من جابر ؟ نال :لا "والحديث ل

صحح البخاري من طريق ابن عينة "نال عمرو :أح-يرني عمي اء أنه سمع
جابرا ،١١"....ضن عمرو وجابر ق هذا عمي اء بن أبي رب اح ،وهو إمام
حجة)ل  ٢ووجه ذاالن ،أنه لر يئيت ،عليه إلا أنه ند يرسل لا على وجه الإيهام
ومعنى ذلك أن ه لا يرسل إلا حيث يكون هن اك دليل واضح على أنه لر
يسمعه ،فحيث وجدنا دليلا واضحا عالي السماع طاك ،وحيثا لر بحد كان

الحكم هو السماع ...والحكم عندهم بّز ،عرف يالتيليس وكثر منه إلا أنه
لا يدلس إلا فيما سمعه من تقة لا شاك غيه أن عنعنته مقبولة ،كما نالوه قا ابن

محنة ى م-ئ م ،ب ؟•٦

ْ،اُ~ ونال م لم "نمن ذإلئ ،أن عيد الله بن يزيد الأنماري ،ند رأى

ال؛؛وٍا صلى الله عليه وسلم ند روى عن حذيفة وعن أبي مس عود الأنم اري،
وعن كل واحد منهما حدينا يسنده إل الني ،صلى الله عليه وسلم وليس ل

روابمه عنهما ذكر السماع مجته ا .ولا حففلتا  )jسيء من الرواي ات أن عبد
الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا معود بحدي نا نط .ولا وجدن ا ذكر رويته
إياهما ت ،رواية بعينها•'

قال العلمي :وأما حدي ثه حذيفة نذكر النووي أنه نوله "أخبرني !^-٠١١
صلى الله عاليه وسلم.مما هر كائن والحديث ،أخرجه م لم *■.أخرج أولا
معناه مطولا من <يق أبي إدريس عن حذيفة ،دمن ص أبي دائل همن،
( )١المارك(،هح الارءا)(اا )٣ • ْ/ح . ٥٢ • ٨
(مآ)اككل(اْ/أا).
( )٣اككءل( .) ١٤٧ - ١٤٤/٢
٣,

حذيفة ثم ذكره فهو متايعة  ،والحديث مشهور عن حديقة ،فان صح نول
مسلم ل عدم العلم يلقاء عيد الله بن يريد لحذيفة فالجواب أته لما ب يكن له
عنه إلا حديث واحد والحديث مشهور من همتر طريقه عن حذيفة لر بجتح

أهل العلم إل الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة نهو منبرل ل مثل
ذلك وإن كان محكومحا عله بالانقطاع .وأم ا حديثه عن أبي •سعود فقد
شرحه النووي أنه حديث "منة ارجل على أهله  ..والحديث ق اكعم*دين

محن طرق ول رواية البخاري  ،عن عبد الله بن يزيد سمع أبا صعود ،...فند
ثت اللقاء والسماع لهدا الحديث

 ~ A،Uوتال م لم ت وهذا أبو عثمان النهدي وابر رافع الم اع ،وهما
ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم من

الدرتن .•.ونقلا عنهم الأخبار ...ند امتد كل واحد منهما عن أبي بن
كعب عن اليي صلى الله عليه وملم حديثا .ولر نسمع ل رواية يعينها أنهم ا
عاينا أبيا أو سمعا منه شينا

تال العلمي ت [حديث أبى عثمان عن أبي ذكر النووي أنه نوله كان رجل
( )١معح م لم (؛ ٢١٧ /آ)حا ٢وتد روا ،الزار تى •سند ،محلوط ([ ،)٦ ٠ /tتال الزار
حدتنا همد بن الم تال حدثي وهب بن حرير نال انانا ثمة همن عدي (بمي ابن

ثابت) ص همد ا ف بن يزيد ■ص حدقة رصي اش صه أنه تال رحلتي رصرل اش صلى الك
عفه وملم.مما يكون حش تنوم الماعأ ،غر أني لر امحاله ما بخرج اهل ال،نيت-أ منها) ولا
نعلم روى بد الله بن يزيد كن حذيغة حدتا م نيا إلا عدا الخ،ويث ،رمد اف ين يزيد
صعابي ،رند روى عن التي محلى الله عقم وسلم بضعأ صقر ،حديتا].

( )٢الممارى (كح ادارى)(لأ/لأ  ) ٣١ح  ، ٤ • • ٦واث ار إلها الخاط ابن حمر نى
اكح(ا/ح^) .ولتي استدركها محن تل الحاتظ ابن رحم ،نى شرحه لعلل الترمذي
('ا/اآْ) ،ومن تبله هاحج(،المتن الأب؛ن) صرا  ١ ١واتقد عدا الثال بآن تمد الله ين
يزيد الأنصاري معدود من المحابه ،ومراسيل الصحابة ممولة.
٣,

لا أعلم رجلا أبعد من السجد محنه ... .أخرجه م لم  ،والجواب عنه أن ل
محسني أخمد (®( )١ vv/نا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي) نذكر
الحديث ينحوه ثم تال أحمد (ثنا على ين إسحاق ثنا عبد الله بن الب ارك أن ا

عاصم الأحول عن أبي عثمان حدثي أبي بن كعب قال تال رمول اش صلى
الله عليه وسلم أمجا إن لك مجا احتسبت ).وهي قطعة محن هدا الحديث ،ضن
اللماء والسماع ،وقل أثار إل هدا السماع ل هذا الحديث علي بن الدبمي
كما  ،jالنكت لابن حجر (أ/ا"؟ْ) ،غال النووي "وأم ا حدينا أم رافع

عنه ،فهو أن التي صلى الله عليه وملم كان يجنكف ؤ ،العشر الأحر غ افر
عامجا فلما كان ل العام القبل اعتكف عشرين يوما ،رواء أبو داود  ..ولر

يخرجه م لم رخمه اقه ل الصحيح وذلك يدل على توقف ،له فيه لأنه ليس
هناك ءلرير> أخرى صحيحة يوردها ويجعل هده مجتايعة لها والحديث ل حكم
ومنة وقد أنمق ،بدلك ا •

 — ١ • ، ٩وتال مسلم :وأسند أبر عمرو الشياني ،وهر ممن أدرك
الجاهلية وكان زمن التي صلى الله عليه وسلم رجلا ،وأبو معمر عبد الله بن
ّخترة كل واحد ئهما عن أبي معود الأنصاري ،عن الني صلى الله عليه
وسلم خرينء"•

قال العلمي[ :تال النووي "حدثا الغساني أحدهم ا حدين( ،جاء رجل

إل الني صلى الله عليه وسلم فقال :إني أباع يي؛ افاحملي .قتال :جم اعتدي
()١ءححمام() ٤١ •/١ح . ٢٧٨
( )٢أبو دارئ (  ) Ait./tح'اا'أآوابن ئحه(ا/آا\ْ)ح، ١٧٧ .وال هي ض المن
١لكبرتم ، ،كما يى تحغة الأشراف (ا/آمأ) وأخمد نى افد (</،اأ )١وابرعوايأ نى
التخرج(  ) ٣٨٩/١وافبمى ض افن الكرك(،ا/أ .) ٣١

( )٣يمال ،رجل إذاكلت ناي أوميته وص مجتتعلعا ب ،ندأبدع يه(غريب الحديث ت ا/ا).
٣١٢

فقال رجزت يارسول الله ،أنا أدله على س بحمله .فقال رّرل الله صلى الاه

عليه وملم محن دل على حم فله مثل أجر فاعله ) ، ١والاحم (جاء رجل بمائة
محطومة،

هده ق سبيل الله غقال رسول الله صلى الله عليه وسالم لسك

بها ،يوم القيامة ،سبعمائة ناتة ،كلها ءنهلومةآ

أخرجهما مسلم .وأسند أبر

عمرو ١لشيياني أيضا عن أبيي مسعود حديث رالسشثمار ٌؤتمنآ

رواه ابن

ماجه  ، ٠٠٠وكله ا ل غضاتل الأعمال ،وشواهد الأول من المن الثابمة

معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم (من سنة سنة حسنة غله أجرها وأجر من
عمل بها)ر' ،وثوله(من دعا إل الهدى كان له من الأجر ض أجور من تجه

\  ٢ودليل الثاني قوله تعال ^  ٠٣الدين ينقمون أمحوانم ل سيل الله كنل
حية أنبتت محمحع حم تايل ق كل منيلة متة حبة ....الأيةه> زالبقرة ت الأية
(  ]) ٢٦١ولكاك شواهد من حديث جابر وابن عب اس وأبمي هريرة ومحعن اْ
( )١م لم رج\•  )١ ٥.ح  ، ١ ٣٣انظر غربجه ق ^لل الدار;طني(  )١ ^ ٦/٦صْأ•  ، ١.وانظر

كشفالأّتار(ا./آ)حاْا.
( )٢ملم(جْْ-ا)حااآ\.
( )٣ابن ماجه(  )١ ٢٣٣/٢ح  ، ٣٧٤٦وابن حبان (مراري الغلمان) ح  ، ١ ٩٩١وأخمد نى
افد(ْ ) ٢٧٤ /وابر الشح الأصهانى م كتابه الأ،ثال ح  ٣٤ص . ٢٢
( )٤طم(أ/إ )٧.ح  )٢ • ْ ٩/٤ ( ، ٦٩ح  ، ١ ٠راوار(ْْ/ي) والترِدى(ْ/كا)
والدارمى( ا/ي •  )١ح
 ٢٦٧٠ونال حن صحيح ،وابن ماعه
 ٠ ٢ • ، ٠ ١ ٨والعليالي يى حم ني ،ح <  ٧ا  ،وا-يعيدى يى •سد(،أ/أْ"ا)ح ْ'ل
 ،وأحمد نى المد(  ) ٣٦٢،٣٦١،٣٦ . ،٣ْ ٩،٣ ْ ٨،٣ ْ ٧/٤والبيهنى نى الكسرى

( ،) ١٧٦،١٧ ْ/٤راللماوى لى مشكل الآ*ار(^ ،) ٩٧،٩٦،٩٣/ومر ■ض شرط م لم
سل.

( )٠م لم(ا )T. ٦ •/ح ،١ ٦وأبو داود( ْ/0ا)ح  ، ٤٦ . ٩رالرطى (  ) tr/oح ٢٦٧٤
وتال :حن صحيح وابن ماعي()٧ْ/١ح ،٢•٦والدارمى (ا/ي*ا)ح؟اْ،
راخمدنى افد (  ،) ٣٩٧/٢ومحو كلي شرط ملم سل.
٣١٣

ثابت ل العت -ءولت أن الإنسان لا يستقر ل الحميمة إلا من يأمه نمن

استشارك غقد اسمنكء وإكن ب سن العلمي رحمه اش سبب إعراض مسلم
عن إخراجه لهذا الحديث من طريق أبي عمرو الشسابي عن أبي سعود،
والذي طهر ل بان الحدين ،خطا ل؛ يروه أبو مسعود ،فلتي تال الإمام أخمد
ل ا لسند (®) ٢٧٤ /؛ ثنا أمول بن عامر ثنا ش_ريلئ ،شن الأعمش شن أبي
عمرو الشماني عن أبي ممعود رتعه وتال شاذان ( ،٣أسود بن ع امر) مرة
عن الني صلى الله عليه وسلم ق ال' :االستشار مؤتمن "وذكر شاذان أيضا
حدين" ،الدال على الخير كفاعلمه "يشير ردلل؛ا إل أن حديث ،المستشار مؤتمن
جهلآ واخفومحل حديث الدال على الخير كماعله ،ويؤكد ذلك ما جاء ل علل

ابن أبي حام ( " ) Yui/Yسالت ،أبي عن حدبث رواه الأسري بمن ،عام عن
شريك عن ،الأصم ،عن أيى عمرو الشياي عن ،أيي معود عن ال-بي صلتم،

اش عله وسلم قال" :المستشار مجزتمن "قال أبي :هدا خطا إنما أراد (الدال
على الخير كفاعله) قلت ،الخملآ ممن هر قال مجن شريلث ،قال العلمي[ :قال

الروي وأما حديثا أبي معمر ناحلهما ركان رصول الله صلى الله عليه
وسلم يمح أساكا ؤ ،الصلاة ويقول "استروا ولا محلفوا فتختلم ،قلوبكم
أا)0

لليمح،أهتكم أوز الأحلام والهي ثم الدين يلونهم ثم الدين يلونهم ا

( )١من حق هذا اللمظ أن بجيف منه الياء  ،لأنه على صيغة الأمر  ،ولكن يكدا وحدته

وللشيخ أحمد شاكر ~ رخمه الله ~ تحقيق يى صحة هدا اللغط يإثيات الياء  ،وأنه ورد نى
الحديث كمرا  ،وأن له شواهد من الشعر  ،وأشار إل أن ابن مالك نى كتايه(شراهد

التوضيح) بحث فيه بحثا يلويلأ وذكر ابن مالك من شراهدء ئى ال٠محارىت تول عائشة ت إن

أبا يكر رحل أصيف  ،ؤإته متى [يترم] منامك لأيسبمع الماس "وحديث "مروا أبا بكر
[نليصلى] بالناص "وحديث :من أكل من هده الشجرة رفلا يغشانا]  .ووجه ذلك بارجه

متعددة ،والله أعلم .أنثلر الترمذي ر  ٤ ٤ ٠ / ١آ وتعليق أحمد شاكر عليه,

( )٢مسلم

ح  ، ١٢٢وانثلر كاب عاللأحاديث ملم ،لأبن الشهيد ص\د
٣٠

أخرجه م لم ،والأخر (لانجزيء صلاة لا يقيم الرجل صله فيه ا ل الركوع

والمحول)؛  ،أخرجه أصحاب السنن وء-يرهم• وأم—ا الحديث الأول فاخرج
معه ملم عدة أحاديث صحيحه تودي معناء فهو ل حكم التابعة ،وأمرب
تلك المراهد من لففله حديث عد الله بن م عود هو الرب الشواهد إل

لفغل حديث أبي مسكري ،نهو إذا ل معنى التابعة] .ولكن نال الخاري عن
حديث ابن مسعودت [أرجو أن يكون محفوءلاآ كما ن ،العلل الكيحر للترمذي

صاُا" ،ونقل عن أخمد أنه ثال  )jحديث ،ابن مسعود (حدي ث ،منكر) يمي

بهده الطريق انفلر (علل الأحاديث ،ل كاب الصحيح) لابن الخهيد ص • -٨
 ، ٨١وتال البرار ق مسنده زءنهلرءل■) ؤ ،معنلء عيد الله ين مجم عرد منه بعد

ذكره للحل ين ،مسند مسلم وهدا الحديث ،بهيا اللفظ لأأءلم رواه عن إبراهيم
عن علممة عن عد الله إلا أبو معشر ولا عن أبي معئر إلا خالد الحداء،
[وأما الحديث ،اكاني فلم يخرجه ملم ...ومجن شواهده حديثا رالميء
 Iأ م داود (ا'/آمآْ) حْْح ،والزمذي (آ/اْ) حْآ"آ ،وتاوت حمن صحيح ،والش اتي
(  ^ rMiWrlrواب ن ُاء ه(  ) ٢٨٢/١ح.لأخ ،واب ن خزبمسة(<)٣. ./
ح ، ٦٦٦ ،ْ ٩٢ ،ْ ١٩وابن حبان (موارد الغلمان ،حا،ْ.آآ ،ْ.والطيالي ل م نيه

 ، ٦١٣٤وما الرزاق  jالمني (آ ،) ٢٨٥١ )١ ْ-/وا-وءا-ي ق متيم( ) ٢١٦/١
حأْأ ،وأخمد ي المد (ا/آ ١ا،آأ ،)١وااْلبراني ي الك؛_هر(\٧ا\■  ١آ،ا ) ٢١
حعلإْْ-لأ ،0ر١ا١ارتطني ق سا زا/دام) ،وتال هذا إساد تابت ،صحيح ،والسهمي
ق ١لكبرءا (أ/علأ،لأ  ،) ١١رتال 'عذا إساد صبح'  ٠رالخ1لء ٍِا ي الكناية (هيىومأ~
 ،)٢ ٤ ٠وأم كوانأ(أ ،)١ ١ ْ/وأم يكر بن الذر ق الأرمط (م )١ ٥ْ/ح ، ١ ٤ • ٤رام
 )١ ١وتال صمح نابت ،من حييته الأعس ،والغوي ف ،شرح المنة
نمم ل الخلمأ
(  )٨٩- ٩٧/٣حم ٦١١وتال عدا حدبث ،حن صبح .واليماوي ( ،ئّرح الثكل
الأثار( ا/؟؟ ،)٨ • -وابن الجارود  jالض(  ،) ١٩٥وانغلر الملل االدارت1لني()١ ٧ْ/٦
ص.ه.ا.

٣١٥

أتيلت امرأة من المعيد  ،تريد أن سعديي فاّتقبلها رمول الله صلى
الله عليه ولم ونال أتريدين أن تدخلي الشيطان ييت ا أخرجه الاه منه ؟
مرقن ،نكفنت عن البكاء نلم أبك) أخرجه عمالم  ...حامله أنه ...ل

الهي عن النياحة وهر ثابت بأحاديث كشوة ،وفيه نيلة لأيي ملمة وذلك
أيضا تابت >]

 ~ ١ ٢وقال ُسلمت وأسند نص بن أش حازم ،وند أدرك زمن ابي ،صلى
الله عليه وسلم عن أيي م عود الأنصاري عن المحي صلى الله عليه وملم ثلاثة
أخار "

تال العلمي• [نال النووي هي حديث أشار اش صلى الله عليه وم لم
ب؛ا-ه نحو اليمن نق ال (ألا إن الإيمان ههنا ،وإن الق وة وغلظ القلوب ل

الفدادين عئد أصول أذن اب الأيل حيث يهللع ثرن ا الشيهلان ،ل ربيعة
ومضرا

وحدث زإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ،يخوف الله بهع ا

عباده ،وإنهما لا ينكسفان لوت أحد س الماس ،فإذا رأيتم منها شسبما فصلوا

وادعوا الله ،حتى يكشف مجا بكم آأ  ٢وحديث جاء رحل إل رسول افه
محلى الله عليه وسلم فقال؛ إني لأتاخر عن صلاة المسح مجن أجل فلأن ،مما
يقليل بما فما رأينا المحي صلى الله عليه وسلم غضي ،ؤ ،مجوعفلة نهل أشد مما
غضبا يومثد فقال؛ زيا أيها الناص ،إن مجتكم منفرين ،فأيكم أم اكاس فليوجز،
( )١أمح ،موال الديا.

( )٢أمح ،ناعيها يى اليكاء والترح.
('ا)م لم(آآّْ/آا)-ح.\-
( )٤الذين ت|واو أصواتهم.
( )٠الخارمح(،نحالارءا)(ا./-هآ) ح  ، ٣٣.٢مالم(\/الأ) ح . ٨١
( )٦الخارمح(،لع الارء )،< Tn/T ( )،ح ١ ٠ ١٤م لم (  ) IYA/Yح \ ٠٢٣،٢٢،٢
٣١٧

نان س ورائه الكير والضعيف وذا الخا٢^٢؛  ،أحرجها البخاري ومسلم نال
حدتن ا شهاءب بن عي ال نال
البخاري ق الصحيح ق كتاب الكرف
حدتنا ابراهيم بن حميد عن إسماعيل عن تيس قال سمعت أي ا مسعود يمول
حدثنا أخمد بن يونس تال
فيكر الحديث الثاني ،وتال ق أبواب الإمامة ت

حدئنا زهير قال حدثئا إسماعيل قال سمعت نا تال أخبرني أبو مسعود...
فيكر الحديث الثالث ،فشت اللئاء والاع]اا.،
 - ١ ١٢وتال مسلم :وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وقد حفظ عن عمر
بن الحهتاب ،وصحب عليا ،عن أض بن ماللن ،عن الني صلى الله عليه وسلم
حديثا".

نال ،العلمي• [نال الروي وهو قوله :أمجر أبو ْللعة أم صاليم أن تمنع

لليي صلى الله عليه وصلم ؤلعاما لتف ه خامة ،نم أرسلي إليه ...الحد ين،٢ ١ ،
أخرجه مسلم  ...هي عنده ءتايعةّا
 - ١ ٤وقال مسلم وأسند ربعي بن حرم عن عمران بن حصن عن الني
صلى الله عليه وسلم حدثن ،وعن أبي بكرة عن الني صلى الله عليه وسلم
حدينا ،وند سمع ربم مجن علي بن أبي طالب ،ورو ى صه".

(\)الخارى(يتح ^١؛ )١ nA/\( )،ح •  ُ ، ٩الم( ا )٣ ٤ • /ح . ١ ٨٢
( )٢الخارمح(،ئح ايارمح-)،« Tn/T ()،؛ .١. ٤١
( )٣اسرتم ،ريح الارمح ٩٧/٢ ()،ا)ح .٧. ٢

( )٤وكذللئ* ،ى هدا الئال أشار الخايظ بن رجب؛ى شرحه لطل الرمدكا إل تمربح بس
بالماع من أبى م عود مند الخاركا(شرح علل الردى /t؟  )ْ ٩ومن تله صاحب
<النالأين)ص • ١٤٩

<ْ)ِ الم( ) ١٦١٢/٣ح ّ ١٤٣
٣١٨

تال العلمي :زثال الروي" :أما حديثاه عن عمران بن حصن فأحدهما
ق إ سلام حصن والد عمران رواه عبا بن حميد ل مسنده والم ائي ل كتاب

عمل اليوم راjلLلةر  ،...٢والحديث الأخر :لأءهلين الراية رجلا بحب الله
ورسوله ...رواه المائي ل سننه • • • م يخرجهما م لم ولا محه ا حكم

وقد توع ربعى على كل منهما ،تال الوويت وأما حديثه ص أبي بمْ فهر
إذا المس لمان حمل أحدهما على أخيه ال لاح فه ا على جرف جهن م

أخرجه م لم وأشار إليه اوخ__ارىل  ...ذكراه ل

لعل إعراض

م لم عن حديث إسلام حصن مل ا ل الحديث من اختلاف ق سنده نفي

رواية عن منصور عن ربعى بن حراش تحن عمران ابن حض عن ابجه أن
رجلا أتى رسول الله صلى الله عله وسلم وق أخرى عن منصور عن ربعى

بن حراس عن عمران بن حصن عن أبجه أنه أتى رسول الله صلى انه عليه
وسلم ول أخرى عن منصور عن ربعى بن حرم عن عمران بن حصن غال:

جاء حصن إل الني ،صلى الله عليه وسلم ثفي أخرى عن منصور تحن ربعي
بن حراش عن عمران بن حصن أن حصينا أو غترْ أتى رسول الله صلى الله
( )١المار ثى صل الرم والللة ح  ٩٩٣و  ، ٩٩٤ومد بن حيد ض تب( ) ٤٢٩/١ح
 ، ٤٧٠وأخمع .ر المد (؛ ،) ٤٤٤ /وابن حسان ح ( ٢ ٤ IT ١موارد النلمان) ،وابن أبى
رالكر(دا/د'ا'ا) ح  ، ٠٩٩وتى
شءةفىاكف(-ا/؟آأ)ح ، ٩٤ • ١
الدصا'( ،ا/ا0أا)حاا'*اا،والحاكمنى المتررك (\ا'  ) ٠١وصمم ه رواق
الذهمى•

( )٢الكرى كما ر تحغة الأشراف ر  ، ) ١٧٩/٨ورواه ر خماص كلى رضي الله صه ( ٤٠

ح  ، ) ٢٢ورواه ااألءرانى ر الكم (  ) ٢٣٨ - ٢٣v / ١٨ح
( )٣م لم <ا/أ  ، ١ ٦ ،■)٢ ٢ ١وأشار البخاري كما ض النتح ( ٣ا/أك) ح'ا\ّ •  ٧إل هدا
الحدث توله ' :وتال صدر حدثا شب من منصور عن ربمى بن حراش محن أبى بكره

عن الض صل اقه عليه وصلم ،و ل! يريعه سفيان عن منصور ,
٣١٩

عليه وسلم والرواة عن منصور كلهم ثقات ،فارواية الأول س طريق إسرائيل
ابن يونس عن منصور ،والثانية من طريق عمرو بن أبي مس عن منصور،
والرابعة من طريق شيبان عن متصور ،وأما الرواية الثالثة فن طريمح ،زكريا بن

أبي زائدة عن منصور ،وذكر الحاظ ا،لزي بأنه ا هي امحفوطار  ،ولقد تابع
ربعي الخسن البصري والعباس بن عبد الرحمن نروياْ عن عمران بمن حصن

تال؛ تال المحي صلى اقه عليه و>سالمت ياحصن كم تمد الوم إلها ؟ نال أبي
سعة ،ستا  ،jالأرض وواحدا ل الماء ....الحديث ل ا وتابعه أيضا
ابن محمد بن عمران بن حصن عن جده أن ثريشا جاءت إل الحمن وكانت
تعثلمه ....الحديث ١؛.

 - ١ ٥وقال مسلم :وأمتا نالمع بن جبخربن مطعم ،عن أم شريح

الخزاعي ،عن الني صلى اقه عليه وسلم ".
تال العلمي[ :تال التروي؛ " هر حديث (من كان يؤمن با ف واليوم الأخر
خليحسن إل جاره ،أخرجه م لم ق كث اب الإيمان حكيا  Cوقد أخرجه

( )١تهذيب الكمال [(ْ/1آْ-آ-أه)].

( )٢روا ،الترمذي (ْ ٩/لْ)ح  ٣٤٨٣وتال :حد؛ث م.ب ،وفى تحفة الأشراف ( )\ uo/a
تال الترمذي( :حن غريب) وكذلك؛ى تهذيب التهذيِا('ا/لعك)( ،؛ ')٣■ ٨/وروا•

الجاري ز التاريخ الكم (^ا) ،وتل الترمذي نى الخلل الكم <  ) ٩١٧/٢إملال
اص-اركا للحديث ،بأن محرابه أنه مجرصل ،ولر يواته ،وروا ،الهلعاوي ق الشكل

•، ٣٩٦ ،
(آ ) ٢١ ،/واسءرا؛ي ق الدماء  ، ١٣٩٣،- )١ ٤٥ •/oوق الكم
والزار ق م ند(،مخلموط)(آ/آئ ا،ئأ  )١والدارمي و رد .ملي الريي (،) iT_.
والمهم ق الأسماءواكناث ) ٣٢٩/٢ (،ح؛ . ٨٩
( )٣ب ابن خزيمة ق كتاب اكوحيد ( . ١٧٧ ،• ) ٢٧٧/١
()٤ء لم< • ) ٦٩/١ح . ٧٧
٣٢

الخاري وم لم أيضا من رواية مد بمن أبي سعيد المبرى"أأ ../أخرج
مسلم حديث ايي هريرة •ممل أبي ئريح نم اخرج حديث ن ايع عن أبي
شرح ،نهو شاهد مع موته عن أبي فريح مجن طريق سعيد امحري سماهما من
أش ثريح•]
 " ١٦وتال م لم ت وأمتي المعان بن أبي عياش ،عن أبي محعيد الخيري،

ثلاثة أحاديث عن المي صلى الآ 4عليه وسلم".
قال العلمي[ :نال المؤوي (مجن صام يوما ق سيل الله)....؛ ٢٢والماني (إن
ل ا لجنة شجرة)...؛ ا أخرجها المخاري ومسالم ،والماك (أدنى أهل
(انمان
الجنة )...أخرجه م لم  ١.تال ،البخاري ل الماريخ
بن أبي عيار الررني الأنصاري سمع أيا سعيد الخيري) ومال ق الصحيح ل
كتاب اإرقاق ،ؤ ،باب صفة الجنة والمار( :وتال إسحاق بن ايراهيم أنيأتا المغرم

بن سلمة حدنتا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد نال أبو حازم
فحيت به اضان بن أبي عي اص فمال أخرني أبو سعيد) فدكر الحديث،
الثاني ،ل رواه مسلم نف ه ي أوائل كتاب الجنة بهازا المسد نف ه وفيه

(وتال أبو حازم فحدثت به العمان بن أبي عي ار الزرني فقال حيني أبو
سعيد الخدريآ٠

وكيلك حديث رإن أهل الجنة لمراعون الغرنة ل الجنة) رواه مسلم سنده
إل أبي حازم عن سهل بن سعد ،نم تال ابر حازم (فحدثتا بدل لنا العمان
بن أبي عيار قتال ت سمعت ،أبا ّعيل -الخيري يقول )....وكدالئا حديث (أنا
( )١الخارمح(،نح ايار؛ •(}،اْ/ا  ، ٦٠ ١٧٤وملم( . ١ ٧١ roWr
(مآ)الخارمح(،هحالارءه)( ) ٤٧/٦ح، ٢٨٤ .ب( ) ٨.٨/٢ح . ١٦٨،١٦٧
( )٣اومحارمح«(،تح الارك()،اا/هاأ،آال)ح  ، ٦٠٠٢سالم(أا\\\-م ح\.
(ئ)ملم(ا/ه؟ا)ح . ١٠١١
٣٢

نرطكم على الحوض )...رواه م لم ي نده إل أيي حازم نال سمعت ،سهلا،
فع المع ان بن ألي عياش وأن ا أحدثهم هذا الحديث'
تم نال أر
فقال :هكذا سمعت ،صهلا يقول غهك ،نعم ؟ قال :وأن ا أشهد على أبي
سعيد الخيري ل معته يزيد نيقول رإنهم محي  ^ LiLiانك لات —دري م ا عملوا

بعدك)...ر ا ؟ أثار إل الممريح بالسماع ل هذه الأحاديث ،الملاية ،أنها ل
جم لم ،الحانغل ابن رجس ،ل شرحه لعلل الترمذي  .وقد رواها العاري

أيضا وفيها الممريح بالسماع.
 - ١ ٧وقال م لمت وأسند عمناء بن يزيد عن تميم الداري عن امح ،صلى

الله عليه وسلم حدثا
قال العلمي ت [قال الووي "هو حديث رالدين الصيحة،...

 ..أخرجه

م لم ل كاب الإيمان (باُِا بيان أن الدين الصيحة ،وذكر منه حايث ،جرير

(يايعت ،رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيت اء الزكاة
والمح لكل مسلم) وقد روى (الدين الصيحة) من حدث رباتا وفره،
ومعناه نابت ،بنصوص كثيرة آ.

ولقد علته البخاري ؤ) صحيحه ،فقال ابن حجر ( لر يخرجه حم تدا ل هدا
الكتامس ،بكونه غير شرهله ،ونبه بإيراده على صلاحيته ل الجلة)

ويؤكد

صابرى)أ ) ٤٦٤/١١ح،٧.0. ) ٣/١٢ (،٦ْ٣٨ب( ) ١٧٩٣/٤ح. ٦٢
٠١
( ^٢شرح علل الر،ذى (  ٥٩٨/٢آ .ومن نيله صاحس ،المن الأبتن ص ٠٢
( )٣رواء سالم(  )٧ح  ، ٩٠وابر عران ا( ا/؟م) ،وأب و داود(ْ/يميمأأ)ح ٤٩٤٤
واكسار(/7اْ  ،)١ ٠٧ ،١وابن حسان (الإحان)(  )٠ .- ٤٩/٧ح 0هْا ، ٤٠٠٦ -
وأخمد نى المني (  ، )١ • ٢ / ٤والممحارمح ،نى التاريخ الكنح (ا*) ٤٦ •/وئى المغم
(آ/ا'ا).

(  ) ٤الخارمح) («تح الارتم )١ ٧٣/ ١ ( ،بام ،تول الض صلى الله علمه وملم الدين المحا)
نذكر الحديث ترخمة للباب .

٣٢٢

قوة الحديث عند الخاري توله ل التاريخ المغيرت رفدار هذا الحدث كله

على تميم ،وب يصح عن أحد غم تميم)  ،ولقد روى هذا الحديث عن ثوب ان

 ،٠وعن أبي هريرة
مول رّول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ب
وعن ابن عاس ،ولكن غلط الخماظ طربق أمي هريرة وابن عب اس وأن
الصواب عن تميم ٍ ،لريق أخرى عن ابن عمر أعلت أيضا ،ذكرها الغاري
ل ا لتاريخ الصغير أعقبها يقوله السابق.

 - ١ ٨وتال مسلم :وأسند سليمان بن بار عن رافع بن خليج عن المي
محلى الله عليه ولم حديثا

قال العلمي■ [قال الووى؛ هو حديث امحاتلة ؛ ،أخرجه •سملم  ..ق
باب كراء الأرض بالضام وأخرج له عدة متابعات  ١شواهد.ا
 - ١ ٩وقال م لم :وأسند حميد بن عد الرحمن الحممى عن أبي هريرة
عن المحي صلى الله عليه وسلم أحاديث،
تال العلمي[ :نال النووي :من هذه الأحايين،؛ (أنمل الصيام بعل

رمضان شهر الله اخرم ، ١،...أخرجه م لم — تم ذكر أنه ليس للحميرى عن
(\)اكاريخالمض(آ0/م).
( )٢انغلر ايلل لأبن اض حام(  )١ ٧٦/٢نال ،أم حام(هذا حدبث ،منكر)  ،ومال ،ابن حعر
ض مم ليق اس-ثا(أ ١ /ا")(رنى ال-اب ،عن ثوباي ،وأبى أمامة وحذينأ بن اي

ان،

وأّ اتيدهم ضعيفة ،وأصح طرته حدث تميم.،
ابن أش حاتم< ،) ١٧٦/٢وممJق(  ،) ١٦-ْ ٧/٢حديث أبي
( )٣اكاريغ انمغم

هرترة رصي الله عنه نواه ابن عدي ق الكامل ر

 ١ا ترحمة أخمد بن ص اغ انصري،

وابن عد الم  jالمهد (\ .) YAi/Y

(ا)ء الم('لإ/ا\،اا)ح. ١١٢ -
<ْ) م لم ( ) AY ١/Yح  ، Y . TY . Yوأبوداود (أ/ا  ) ٨١ح  ، Y٤Y٩والترمذي ()Y•. ١/Y
رتال ،حا-يث ،حن صحيح ،كما ؤ ،بعض المخ ،وتحمه الأشراف ر ،)Y' ٣٦/٩
٣٢٣

أبي هريرة ق الصحيح ^ ٥نم نال :ر.مما بحميد بن همد ارحمن بمن عرق
الإهري رقد رويا له ق الصحمن أحاديث َةن إرة•• • وليس ٧حميري همن

أبي هريرة أيضا ل ...ستن أبي داود والترمذي والمائي غم هذا الحديث
"على ما نيه ،تال م لم ق باب ضل صوم اخرم والترمذي ق باب م ا جاء

ل ص وم اخرم والنسائي ق باب نحل صلاة الليل :؟•؛"؛ ،jj،نتيية ~ زاد م لم
والنسائي (ابن سعيد)  -ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن خميد بمن عبد ارحمن
الحميري — كدا تال ملم والترمذي ،أمحا الت ائي فقال( :هو ابن عرق) ~
عن أبي هريرة ،ونال أرداود باب ل صوم اخرم؛ حدتن ا مدد وقيبة بن
سعيد نالا نا أبو عوانة عن أش بشر عن حميد بن همد ارخمن عن أش هريرة،
وقال أخمد ق الم ني (/Y؛ " ، ٣٤نا عفان ثنا ابر عوانة عن أش بشر عن حميد
ابن همد ارخمن عن أش هريرة " ،وأخرجه التام همن سمد بمن نمر همن
عبد الله عن شعية عن أش بشر جعفر بن أش وحشية انه ّءع حميد بن همد
ارحمن يقول تال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الن ائي :أرسله شعبة.
ورواه أحمد (آْ/مه) همن أبي اريد الطيالي همن أض عوانة عن
عبد الملك عن حميد بن همد ارحمن عن أش هريرة ،ورواه اليهة-ءا  jالسنن
الكرى (ل/ا؟آ)منءريق مسدد ثنا أبو عوانة عن همد الملك بن عمئر همن

محمد بن المتشر عن حميد ين عبد ارحمن الحميري عن أش هريرة ،رقد رواه
م لم محن ؤلريق جرير عن تمد الملك بن عمير عن محي بن المنتشر همن حميد

( )١ . aIT
ح ، ١٧٤٢
( ) YAY/Y
(آ/ا • )١

ح ٧٤ .تال حديثه حن ،والمام (  )٢ ٠ U-Y . ٦١٣وابن محاجة (ا/اْْ)
وأبوعوانأ(٦ا^\٣ه والدارمي (  ) rotisح  ، ١٧٦ ْ- ١٧٦٤وابن خزبمت
ح .٢ . ٦٧وأخمد ل الم ني ( - Y-.f/U؟  ) riT-Y-Yواللخاوي ق ،الشكل
رمد بن حمد ( ،اكمح_ )١ ٩٧/٣ '( ،ح  ،١ ٤٢١وءيرّْ
٣٢

ابن همد الرحمن عن أبي هريرة ،وس طريق زائدة عن همد الملك بن عمم ن ال
ملم( :بهذا الإساد ل ذكر الصيام عن المحي صلى الله علميه وطم •ممثله)،
وتد أخرجه اين ماجه من طريق زائدة عن همد الملك ;ن هممتر همن محمد بمن

اكر عن حميد بن همد الرحمن احمتري عن أبي هريرة (ناوت جاء رجل إل
الني صلى الله عليه وسلم سال :أي الصيام أضل يعد شهر رمجضان تال شهر
الاه الذي تدعونه اخرم ) ،مال اويهة_ى :وخالمهم ل إساده عبيد الله بن

عمرو الرثي - ،نم ماته من ؤلريق الرهع بن نانع عن عبيد الله عن عبد الملك
بن عمير عن جندب بن سميان البحلمي قال كان المحي صلى الله عليه وملم
يقول( :نذكر الخديث ) ...ورجاله ثقات ،وبمكن أن يكون شعبة إنم ا أرم له
لهذا الامحلأف ،وتال البخاري ل التاريخ

"حميد بن عبد الرحمن

الحميري المري عن أي هريرة دائن مام' ،ا•
ول الحديث نثر سوجوْ•

(الأول)ت ماذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأش هريرة•
(الثاني) :ما سمعت من الاختلاف.

(الثالث) :أنه لا يتابع عن أش هريرة ولا جندب ،مع ما لأبي هريرة من
الأصحاب الخمائل المكثرين.

(الرابع) :أن ه بالن ية إل الصوم ليس له شاهد فيما أعلم إلا مجا رواه
الترمذي من طريق عيد ارحمن بن إّحاقا عن العمان بن سعد عن علي

رصي الله عنه ،ق ال الترمذي :حديث ،حسن غرب ،وعبد ارحمن بن

إسحاق هرأبر شيبة اراصطى تال احمد ويحيى( :ليي بشيء) ونال أحمد
وغيره (منكر الحديث) ونال مرة (ليس ين-اك ،وهو الذي بحاث همن العم ان

ابن معد أحاديث مجناكير) .وضعفه غيرهم ايهنا ،والعمان بن سعا تقرئ عن ه

عبد ارحمن بن إسحاق فيما قال أبو حام وكذا نال البخاري (؛) UU/v /
٣٢٠

كما ست ل بعض نسح اكاريخ ،قال ابن حجر ل التهذيب ت (والراوي عنه

ضعيف فلا يحتج بخبره،ر ؛ ...وذكره ابن حبان ل الثق ات ،والثقة عنده من
روى عن ثقة وروى عته ثقة ونر يرو عنكرا ،وهذا الشرط ح ن اهله مفقري
هنا لأن الراوي عنه غير ثقة وروى ممه اياكتر (كما مر).

(الخاص)؛ ان الثابت عن الني صلى الله عليه وسالم أنه ب يكن بمرم

شهرا كاملا إلا أنه كان يكثر الصيام  jشعيانء'* وافه أعلم ].
ولكن ن) ءذْ الوجوء نغلو أيضا؛

أما (الأول) فلقد ترجح شرط الإمام م

لم (كما تقدم) وأنه يكفي ل

ائيات صحة الخديحا ،فمتى كان الراوي ثقة ر ر يوصفا مب التدليس لم روى

عن ثقة بانمعتة ،وكانا ل عصر واحد ومن المعكن تلاقيهم ،ونا تقم قرائن

على عدم اللقاء وال ماع موى أن الثقة لر يمرح بال ماع ل أى رواية
رواها عن شيخه فلا ياكفت ،إل تلك العالة لضعفها عن رد الحديث ،لاكتم ال

الشروط الق يجنمب ،توافرها ،وغاية مجا يقال أنها علة غير نائحة ،إلا إذا رجح

بفراتن أ-مى ،فيقل—ن أن الخلل جاء مجتها ،فيقدح بها الأن ة ل الحدث،
فيقال؛ فلأن لا يعرف له سماع مجن فلأن ،أو لر يمح سماعه منه ،على مدا
يخمل كلامهم ق كتب العلل.

وأما (الثاني) فالاختلاف المذكور على وجهغ،؛
أ— ءذالفة شعبة بن الحجاج لأيي عواتة ،فرواه شعبة عن أبي بثر أن ه سمع

حميد بن عبد الرحمن يقول قال رمحول الله صلى ائه عليه وسلم ،مرسلا،
رواه أم عوانة عن ،أبي بشر عن ،حميد ين عبد الرخمغ ،عن ،أبي،®.yn،
( )١تهذب التهذيمح (•ا'/آْا).

(؛آ)اسري(،دحاواري)(ا/مأاآ) ^  ، ١٩٦وملم(أ ) ٨١ ./حْبا-ا"يا-بيا
٣٢٦

موصولأ،رهاوه المخالفة هي الي احتج بها الدارتهلي ق انتق اده هذا الحديث

على م لم أ ا ،والجواب على هذا رأن أبا عواتة ثقة ثت يقرن يشمة ومحضان
نوصلمه للحديث زيادة ثقة ،ولا يعد أن أيا بئر كان ند روى الحديث على

الوجهتن الوصل والإرسال ،فحدث كل من شمة وأبي عوانة عن أبى بشر.مما
سمع مته.

ويؤيد جاب الوصل رواية عد  ،^١بن عمم عن محمد بن المنتشر عن

حميد بن عبد الرخمن عن أي هريرْ)ر ( ،كما تقدم)•
ب— الاختلاف على همد الللئ ،بن عمئر* ،روى عبيد الله بن عمرو الرنى

عن هما المللن ،بن عمتر عن جندب بن سفيان البجلي تال كان اليي صلى الله

عليه وسلم يقول .... :ايدين ،،وروى أبوعوانة وزان —ا ْ-وجرير عن همد

الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حمير بن عبد الرحمن عن أبي هريرة'
قال أبو زرعة(وهو الصحيح) يعي رواية أبي عرانة وزائدة وجرير ،ركدا تال
أم

بقي رواية أبي الوليد الطيالسي عن أبي عوانة عن همد الملك عن حميد بن
مل• الرحمن عن أبي هريرة ،نيقال هما الملك بن عمم الكرل خلاصة القول
فيه أنه رئقة كثثر الاصعلراب ورمما دلس آ فتكون رواية أبي عرانة الذكورة
قد دلس فيها همد المللث فاّ قهل .محمد بن المنتشر ،فرواها أبو عوانة كما

دلها هما الللن ،،لم رواها أبو عوانة كما حدث همد الالاك و ب يدلس ،فلا
ر\)الإلزاُات واكعصاْا-حأآأ.
( )٢ض الإماس سلم

ص0دأ) ;. ٩٣،

( )٣اسل لاين

( ) ٤ذهن.وب اكهن.يب ( أ ) ٤ ١ ١ /متيمة الفتح ص(  ) ٤٢٢طنات الا -لين ص(  ) ٩٦الكواكب
التئوات ص(  ') ٤٨٦دحرح علل ٠) ٤٣٩/١ ( ،^•^٠^١
١٢٢٧

يكفر الستة الماضية ،وأما صيامه كاملا فلا يلزم من تفضيله إياه أن يصومه إذ

ند بت ،حثه على ركعي الضحى ث ب يركعهما نط إلا محاكان يوم نتح مكة،
واعتبرها بعض أهل العلم صلاة الفتح ،وند اخبر أن أنضل الصيام صيام داود
عليه اللام كان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذللن ،لر يئستا مجن فعله صلى
الله عليه وسلم ،نان كان ولا يد سال ،بان صيام ثعبان ق حقه صلى الله

عله وسلم أنحل وصيام شهر الله اخرم ل حشا أضل وق كل تير ،والله
أعلم.

ن ا تقدم سن أن الأمثلة الي صلمت ،من الاعتراض هي؛ (المث ال اكالث،
والراح والثامن والناصع والعاشر والخالي عشر والن الث ،عشر والرابع عثر
والخامى عثر والساح عشر والثامن عشر والتاصع عشرآ ٠

ف لم له اتنا عشر مثالا مجن تسعة عشر مثالا ،وف الحمد.

٣٢٩

ولث1ئثة4
الحمد فه الذي تتم بنعمته الصالحات ،أحمده على توفيقه وامتنانه ،وبعدت
~ ف قد م اعداد الرسالة و س الحمد والنة ،وتد عتبت غيها سان جهود

العلامة الشيخ عبد ارحمن بن بحى انملمي الماني ،من كب ار علماء المرن
ارابع عثر وممن بدل جهودا مؤنقة ؤ ،نمرة المة والذب صها ،خلهر ل من
خلال البحث التتائج التالية:
 — ١حرصه مند نشاته عالي هللب العلم وتحميله ،حتى لمب بشيخ الإسلام
— مل ا كان ل دولة الأدارسة بع ئر ~ وهو دون الثلأثين مجن عمره ،نم
انتقل إل الهند فكانت جهوده ق تثر كتب المنة ورجالها.

 —٢كان رخمه الله من التمكين يالعقيدة ال لفية والمنتصرين لها ،غلف .تامحر

بشيخ الإسلام ابن تيمية ثلهر ذلك ل كابه رالقائد إل إصلاح , ٣١٧١
 —٣بلغت مؤلفاته واحد وعشرين مؤلفا ،يالإصانة إل بحوث له قا عدة

م ائل فقهية ،ومحن أهم مؤلفاته( :التنكيل) و (الأنوار الكاشفة) وكتاب
(العبادة).

 ~ ٤استفاد كثرا من كي ،المتقدمجيز مجن عن اء اللف وذلك لعنايته الشديدة

بها ،ضن أمم ما قام بتصحيحه منها والتعليق عليه( :التاريخ الكبير)

للبخاري و (الخرح والتعديل) لابن أبي حام و( الموضح) للخف،
ولقد برز ني تحقيقه لهدا الكتاب ،وذإك من خلال عناتشته للخطسب٠ ،

كما شارك غيره ل تصحيح وتحقيق بعهن كب المنة ،ومن أهمهات
(السنن الكثرى) لاJيهتي و رمس ند أبي عوانة ،و رالكفاية ،إااخ2ليب،،
وكان كثثر الإعجاب به.

٣٣

ْ— تصدى لعض رووس البدعخ ل ءصرْ

ااكوُري وأبي رئة

فجايهم

بالحق غابملل شبههم وأطهر جهلهم ،ينهج ل تقريراته وردودْ ُنهح
السالف اك1لح المي على الحجج والرامن بعد عن التعصب والهوى.
 —٦وجدته من أهل الاسقراء الت ام  )jعلم الرجال ،نمن ذلك استقراؤه

لثقات ااعحالي ،سن له أن انمعلي أوسع تسامحا من ابن حب ان ل نويق
امحاهيل ،وخاصة ل اإتابعين منهم.

كذلك استقراؤه لثقات ابن حب ان خالص نبه إل أن توثيق ابن حب ان

ينق م إل خمس يرجمان :الأول :تصريحه ب التوثيق ،والثانية :كون
الراوي من شيوخه الدي خبرهم ،وهاتان الدرجتان جعل توثيق ابن حبان

فيهما لا يقل عن توثيق غيره محن الأئمة بل لعله أبت ،والثالتة :كون
الراوي من المعروفن بكثرة الحديث ،ثJين أن هذه الدرجة مقبولة،
والرادعةت أن يفلهر من ساق كلامه معرفته لذاك الراوي معرفة ممدة،

رند جعل هده الدرجة صالخة ،وأما الخامسةت نما دون ذلك ،وهي الي

لا يؤمن فيها الخلل .كم ا ام تقرأ(التاريخ الكبمتر) للبخاري و (الجرح
والتعديل) لابن أبي حام ومرها س كتب ادح والممديل•
 —٧له ملكة عجيبة ل فهم عب ارات ،الأئمة ،ومعرفة من ازلهم مجن الجرح
والتعدل ،وتحقيق) لنبق قا نفد الرجال ،باسلوب علمي محتغ ،،وصر على
البحث والتحقيق.

نمن أراد فقه الجرح والتعدل فعليه ئ رالتنكيل آ ،فان فيه دلالة واضحة
على ممكن العلمي محن هذا العلم بحينا يصدق عليه لقب (ذجمح ،العصر) فهو
شخصية علمية بارزة جديرة بالاهتمام والدراسة.

هذا وأسال الله أن أكون فد وفقت ،j ،بيان جهود العلامة العلمي ~رحمه

اقه— ل السنة ورجالها ،فما كان محن صواب ،نمن الله رمجاكان من خطا فمن
٣٣,

شي والشيطان؛ فسحاك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اسغمرك
وأتوب إليك.

٣٣٢

 " ١٩علم الرجال وأهميته ~ط الثانية —  ٤ ٠ ١اه— دار المائر —دمشق.
 — ٢ ٠عمارة القبور ~ءئطوط •

 — ٢ ١غلسفة الأعياد وحكمه ق الإسلام —ءنهووط«
 — ٢٢مقام إبراهيم عاليه وعلى تيينا الصلاة والسلام مل يجرز تاخثرْ عن

موضعه عند الحاجة لتوسيع الطاف؟ —ط—  ١ ٣٧٨ه — المنة امحمدية —
القاهرة.

الولهات الأخرى"
 — ٢١٢الأداب ،للميهقي ،ط الأول  ٤ • ٦اه ،دار الكب —بيروت.
 - ٢٤الأيات المات ل عدم سماع الأموات ،لعمان الألوسي ،ط الرابعة -
 ،-٠١ ٤ • ٥ا،لك— ،الإسلامي —بيروت ودمشق.
 - ٢ 0الأبالجل واياكهر ،للجورتاني ،ط الأول  ٤ . ٣اه -الطعة السالمة -
يمارس —الهند.

 — ٢٦الإحسان بترتيب ابن حيان ،لابن بلبان ،ط الأول ^ .- ٠١ ٤ ٠١دار الكب
العلمية بيروت.

 — ٢٧الإصابة ل تمييز الصحابة ،لاين ححر —ط —مع ه الام تيعات —دار

الكتان العربي -بيروت.
 — ٢٨الاعتيار ل بيان الماسخ والمنسوخ محن الأنار ،للحازمي ،ط الثاني ة
 ، ١ ١٠ © ٩ملجعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن ،الهند.

 — ٢٩الاعتصام ،للمشاطي ،ط ،دار عمر بن الخطان ،بالإسكندرية ،محمر.
»  — ١٢الأعلام ،إاJزركااي ،ط السادسة ،دار العالم لاJ٠لأUن ،بيروت لمان.
 — ١٢ ١أعلام المؤتمن عن رب العالن ،لابن القيم ،تحقيق محمد مخي الدين همد
الحمد.

٣٣٤

والمختلف من الأسماء والكض

 - ٣٢الإكمال ل رفع الارتاب عن

والأنساب ،لابن ماكولأ ،ط الأول ،- ٠١٣٨١ ،مطعة دائرة المعارف
الأثمانية بحيل ر آباد الدكن ،افد.

 - ٣٣الإلزامات واكتح ،_^ jUij ،ط الثانية ه ، ٠١ ٤.دار امب الطميه،
 — ٣٤الأمحال ،للزيدي ،ط الأول  ، ٠١٣٦٩مطبعة دائرة العارف الحمامة
بحيدر آباد الدكن ،الهد.

 - ٣٠الأمال الشجرية ،لابن الثحرى ،ط الأول ،مهلبعة دائ رة المع —ارف
الثمانية بجيد ر آباد الدكن ،افد.

 - ٣٦الأمثال ،لأبي الشيخ الأٍبهاني ،ط الأول  ، ٠١٤٠٢الدار السلفية،
.ممباي ،الهد.

 - ٣٧الأمثال ،لأبي عبيد القاسم ين سلام ،ط الأول  ، ٠١ ٤ ٠ ٠دار المامرن
التراان< ،يثق وبهروت •

 — ٣٨الأمثال ،ل لرامهرمري ،ط الأول ، ٠١ ٤ ٠ ٤ ،الدار السلفية ،يوماي،
الهد.

 — ٣٩الأنساب ،لل معاني ط الأول  ، ٠١٣٨٢مجهلبعة دائرة المعارف الحماية
بجيدر آباد الدكن ،الجد.

•  - ٤أمحوال القيور وأحوال أهلها إل الثور ،لابن رجب ا-دبلي ،ط الأول،
 ، ٠١ ٤ ٠ ٥دار الكم ،العلمية ،بيرولت١ ،

 — ٤١البداية والمهاية ،لابن كثير ،ط -الثانية ، ٢١ ٩٧٧ ،مكتبة الع ارف—
محروت•

 — ٤ ٢براءة اعل المنة من الوتيعة ل عن اء الأمة ،لبكر أبو زيد ،ط الثانية،
 ،- ٠١ ٤ ٠٨محهلابع الفرزدق -الرياض.
٣٣٥

 ٤٣بجان خطأ محي بن إسماعل الخاري  ،jتاريخه ،لابن أبي حام الرازي،
ط ،مطيعة دائرة العارف الثمانية ،بحدرآباد الدكن الهند.

 - ٤ ٤محن الام امتن م لم والدارنهلي ،لربيع بن هادي المدخلي ط الأول،
-- ٠١٤٠٢المطيعة السالمة  -بالجند.

 " ٤٠تاريخ ابن ُعين ،للدارمي ،ط الأول ،دار المامجون للتراث -دمشق -
محردت •

 " ٤٦تاريخ ابن معتز ،للدوري ،ط الأول - ٠١٣٩٩مركز الحث ،العلمي
وإحياء التراث الإّلامي— مكة.
^ — ٤ ١تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،ط دار الكب العلمية -بيروت.
 " ٤٨تاريخ التراث العربي ،يوال محيزكين ،ط  — ٠١ ٤ ٠ ٣جامعة الإم ام محمد
ابن سعود الإسلامية "الرياض.

 " ٤٩تاريخ جرجان ،لل مهمي ،ط -الرابعة «\ ٤ ٠ ٧و -عا لر الكب بيروت.

•  " ٠التاريخ المغتر للخاري ؤل الأول  —- ٠١ ٤ ٠ ٦دار المعونة بيروت.
 " ٥١التاريخ الكبمتر للبخاري ط الأول ،مجطبع ة دائرة الع ارف الثماني ة
بحيل-رآباد— الدكن -الهند.

 " ٥٢محفة الأشراف.ممعرفة الأطراف ،للمني ،ط الأول  —— ٠١٣٨٤الدار
القيمة —الهد.

^ - ٥٣كرة الحف اظ ،للد٢٠ي ،ط الرابعة  -— ٠١٣٨٨مطبعة دائرة العارف
الثمانية بحيدرأياد —الحد.

 " ٥٤تعريف أهل الث-يس-ممراتب الوصرفن بالتدلس ،لابن حعر ،ط الأول
٤٠ ٥

دار الكب العلمية —بيروت,

هه~ تغليق التعليق على صحح الخاري ،لأبن حعر ،ط الأول —٠١ ٤ ٠ ٥
"المكب ،الإسلامي -دمشق وبيروت.
٣٣٦

 — ٥٦تنقيح اياخلو لذوي الأبصار والصائر ،لأيي الخ ن الفارسي ،ط الأول
 ١٣٤٧هر— »ّهل.اءة دائرة اليارهم ،الخمانية بحيدرTباد الدكن— الهند.

 — ٥٧تهذيب ااتهل .يب ،لابن حجر ،ط -الأول  —-٠١ ١٢٢ ٥مطيعة دائرة
ايعارف الثمانية بحيدرآباد الدكن— الهتد.

 — ٥٨تهل.يب الكال ،للممزي ،محلوؤل ،تصوير دار المأمون للتراث —دمشق
وصر.ت•

 — ٥٩توضيح الأنكار ،لكنعاني ،ط الأول  ،— ٠١١٢٦٦درا إحي اء التراث
 ^١بتردت•
- ٦ ٠الثقات ،لابن حبان ،ط الأول  ١٢٩٧ام  -معلعة دائرة ايارف الثمانية
بحيدرآباد الدكن -الهد.

 — ٦ ١الجرح واكعديل وتقدمته ،لابن أبي حام الرازي ،ط .مطيعة دائرة
المعارف الث انية بحيدرأباد الدكن— الجند.

 " ٦٢جلاء العنع ،بمخريج روايات البخاري { ،جزء رفع اليدين ،لبديع الدين
ال ندي ،ط الأول  ١ ٤ ٠ ٩هد— مؤسسة الكنس ،الثئافية -بيروت.
 - ٦٣الجرام ،الب اهر ؤ ،زوار المنابر ،لقيح الإسلام ابن تيمية ،ط الرابع ة
 ٤ . ١اه— المطعة السلفية -القاهرة.

 — ٦٤حلية الأولياء ،لأبي نعيم ،دار اإكنم_ ،العلمية" بيروت.
 — ٦٥خم ائص علي بن أبي طال يه رحن ي ا طه عن ه ،للش

ائي ،حل الأول

ا •  — ٠١ ٤مكية العلا— الكويت.،

 — ٦٦خطية الحاجة ،للألباني ،حل الرابعة > •  —- ٠١ ٤الكنس ،الإسلامي دمشق
دبهروت•

 - ٦٧درء تعارض العئل والنقل ،لابن تيمية ،ط الأول -تحقيق محمد رشاد
سا لآ— ١ ٤ ٠ ١هر— جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الرياحش.
٣٣٧

 — ٦٨الدرر الكامنة ق اعيان المثة الثامنة ،لابن حجر ،ط الأول ،مطبعة دائرة
اييارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ،الهئد.

 — ٦٩الدعاء للطراني ،ط الأول  ،- ٥١ ٤ •٧دار البثاثر الإسلامية ،بيروت.
■  — ٧الرد عر الإخنائي واسحياب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية لشيخ
الإسلام ابن تيمية ،ط الثانية  ٤ • ٤اه ،الرئاسة العامة لإدارات البحوث
العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد ،الرياض.

 - ٧١الرد على الزuدتة والجهمية ،للأمام أخمد ،ط الثانية  ، ٠١٣٩٩اسعة
السالفية ،بالقاهرة.

 — ٧٢سيملة الأحاديث ،الضعيفة والموضوعة ،للألب اني ،ط الرابعة ،الكسب
الإسلامي ،دمجشق وبيروت.

 — ٧٣منن ابن ماجه ،ط• دار المكر ،بئروت ،تحقيق فواد عبد الباقي.

 — ٧٤متن أبي داود ،ط الأول  ،- ٥١٣٨٨تحقيق :دعاس.
 — ٧٥السنن الأببن والمورد الأمجعن ،لابن رشيد الفهري ،ط الأول ،الدار
التونسية ٠

 — ٧٦منن الترمجدي ،ط الثانية  ،- ٥١٣٩٨مجهلبعة الخلي ،ممر.

 — ٧٧صن الدراتهلي ،ط .عبد ا لته هاشم المدني ،المدية ،دار انحسن ،القاهرة.

 — ٧٨الممتن الكبرى ،للبيهقي ،ط الأول  ،— ٠١٣٤٤مهلبعة دائرة المعارف
العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهند.

ّ — ٧٩ئن الم ائي ،ط الأول  ،- ٠١٣٤٨الطبعة المصرية ،القاهرة.
•  — ٨المنة ،لابن أبي عاصم ،ط الأول • •  ، ٠١ ٤المكس ،الإسلامي ،ب يروت
ودمشق.

 — ٨ ١المنة ،لعد ا لئه بن أخمل .بن حنبل ،ط الأول  ،— ٠١ ٤ • ٦درا القيم،
اليمام.
٣٣٨

 " ٨٢المنة ،للمروزي ،ط الأول  ١ ٤ • ٨ه ،مؤسسة الكتب الثقاغة ،بئروت•

 - ٨٣سؤالان ابن الجيد ،ط الأول  ،- ٥١ ٤٠٨مكبة الدار ،الدية.

 — ٨٤صبر أعلام البلاء ،للذمي ،ط الأول  ١ ٤ < ٢ه ،مرمة الرسالة،
بهدوت•

 — ٨٠شدرات ،الذهب ،ل أخ؛ار من ذهب ،،لأبن العماد الجبلي ،ط .دار احي اء
التراث التربي ،بئروت•

 — ٨٦شرح علل الترمجدي ،لابن رجبا ،ط الأول ^ ،—٠١ ٤ • ١مكبة المن ار،
الزرقاء الأردن ،تحقيق ،همام عبد ا لله سعيد.
 — ٨٧ثرح صحيح م لم ،للتروي ،ط؟ كتاب ،انمعبا ،القاهرة ،مصر.

 — ٨٨صحيح ابن خربمة ،ط الأول  ،- ٠١ ٣٩٩المكت ب ،الإسلامي ،دمجش—ق
وبقردت•

 — ٨٩صمحيح جم لم،ط ، ٠١٣٧٤ .إحياء الراُث ،العربي ،تحقيق ءاد عبد
الا٠ي•

•  — ٩صفة الصنوة ،لابن الجوزتم ،،ط الأول  ، ٠١٣٥٥مطبعة دائرة المعارف
العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهتد.

 — ٩١الضعفاء ،للعقيلي ،محل الأول ،دار الك ،-العلمية ،بيروت.
 — ٩٢ضعيف ،الجامع الصغير وزيادته ،للألب اني ،ط الثانية  ١٣٩٩م ،المكب،
الإسلامي ،دمشق وبيروت.

 — ٩٣اليثر ؤ ،خثر مجن مثر ،للذمي ،ط الأول  ١ ٤ ٠ ٥ه ،دار الكب ،العلمية،
بئرين•

 - ٩ ٤علل الترمذي الكبير ،ط -الأول  ،— ٠١ ٤ • ٦مكتب ة الأقصى ،عم ان
الأردن.

 - ٩٥علل الحديث ،،لابن أبي حام ،ط الأول  i^SYiYالقاهرة.
٣٣٩

 " ٩٦العلل الواردة ل الأحادث البرية ،ااادارتطني ،ط الأول  ،- ٠١ ٤ • ٥دار
طبمة الرياض•

 " ٩٧عدة الفقه ،لابن ندامة ،ط .مطبعة الحلي ،ممر ،نشر مكت<_ة اكهضة
الحديثة. ،بمكة.

 — ٩ ٨عل اليرم واللبلة ،لابن السمي ،ثل الثاية  ١٣٠٨ه ،مطبعة دائرة
المعارف الثعانية ،بحيدر أباد الدكن ،الهند.

 " ٩٩عمل اليوم واالLلة ،للم ائي ،ط الثانية  ١ ٤ • ٦ه ،مؤا<ة الرسالة،
بئروت•

 -١ . .غريب الحديث ،لأبي عبيد القاسم بن سلام ،ط الأول ، ٠١٣٨٠
مطبعة دائرة المعارف الضانة ،بحيدر آباد اللكز ،ايد.

 " ١ ٠ ١الغ از على اللم از ،يهودي ،ط الأول  ،- ٠١ ٤ . ٦دار الكب
العلمية ،بيروُتا.

 " ١ • ٢نتح الباري بشرح صحيح البخاري ،لابن حجر ،تل .المهلبعة الملقية،
القاهرة.

 — ١ • ٣نضائل الصحابة ،للأمام أحمد ،ط الأول  ١ ٤ • ٣ه ،جامعة أم القرى،
مكة.

 " ١ ٠٤نضل ا س الصمد ل توضيح الأدب الفرد للبخاري ،لفهنل ا ف
الجيلأني ،ط  ،- ٠١٣٧٨المطبعة الملقية ،القاهرة.

ه  — ١ ٠الفوائد امحمرعة ق الأحاديث الموصوعة ،للشركاني ،حل ،مجهليعة ال نة
الحدية ،القاهرة.

 ~ ١ • ٦الكامل ؤ ،ضعفاء الرج—ال ،لابن عدي ،حل الثاني ة  ١ ٤ • ٥ه ،دار
الفكر ،بقرون.

؛٣

 — ١ ٠٧كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات ^ ٠٠٧ ،ط المطبعة ال لفية،
مكبها ،القاهرة.

 — ١ • ٨الكفاية ل علم الرواية ،للخطب البغدادي ،ط الثانية •  ١٣٩ه ،مطبعة
دائرة المعارف الثانية بحيدر آباد الدكن ،الهد.

 — ١ • ٩الكواكب النيرات ،لأبن الكيال ،ط الأول  ،—٠١ ٤ • ١دار المامون
للتراث ،ليشق وبئروت•

•  — ١١اللألء اكوهم ة ل الأحاديث ،الموصومة ،للمس يوحلي ،ط الئاني ة
 ١٣٩٥ه ،دار المعرفة بيروت.

 - ١ ١ ١لسان الزان ،لابن حجر ،ط الأول  ،- ٠١ ٣٢ ٩مهلبعة دائرة المعارف
العثمانية ،بحيد آباد الدكن ،الهند.

 — ١ ١ ٢امحروحين ،لابن حبان ،ط ،محقيق محول إبراهيم زائل• ،دار المعرفة،
؛يرون■

 — ١ ١ ٣بحمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،ط الأول  ،- ٥١ ٤ • ٦مؤسسة
العارف ،بيروت.

 — ١ ١ ٤بحموع الفتاوى ،لابن تيمية ،ط الأول ،لجعة  ،^١سعود ،ارياض •
ه  — ١ ١ماجلة علمية حول صلاة الرغائجا ،بين العز بن عبد ال لام وابن

الصلاح ،محل الثانية  ١ ٤ • ٠ه ،الكن ب ،الإسلامي ،بيروت.
 — ١ ١ ٦المستدرك على الصحيحن ،للحاكم ،ط الأول ،مجهليعة دائرة المعارف
العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهتد.

 - ١ ١ ٧س أبي عرانة (المستخرج على مسلم) ،لأبي عوانة الأسفراثي ،ط
الأول  ٣٦٢ام ،دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ،الجد.

 - ١ ١ ٨م ند أبي داود العليالسي ،ط دار المعرفة ،بهموت٠

٣٤

 — ١ ١ ٩المسد ،للإمام أخمد ،ط الخامسة  ،—٥١ ٤ ٠ ٥الكت ب الإصلامي،
بئروت•

•  — ١٢مشكاة الماسح ،لكريزي ،ط اكانية  ١٣٩٩ه ،الكن ب الإسلامي،
دمشحا وبئروت•

 - ١٢١مشكلالأثار ،ساوي ،ط الأول  ٣٣٣اه ،مملمة دائرة العارف
العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الند.

 — ١ ٢ ٢العاني الكبمهر  )jأبيات الع اني ،لابن ثيب ة الدشوري ،ط الأول
ه •  ١ ٤ه ،دار الكنب ،العلمية ،بيروت.

 — ١٢٣مسعم اليلدان ،لياتوت الخمري ،ط  ١ ٤ • ٤ه ،دار صادر بئروت*

 - ١ ٢ ٤معرفة الرجال ،لابن محرز ،ط  ،-٥١ ٤ ٠ ٥ممحلوعات بجمع اللغة العربية،
بدمشق.

ه  — ١ ٢معرفة علوم الحدين ،،للحاكم ،ط الثانية  ١٣٩١/هد ،مهلبعة دائرة
العارف العشمانية بحيدر آباد الدكن ،اقتد.

 - ١٢٦اكف ،،لابن أبي شيبة ،ط الثانية  ٣٩٩اه ،الدار الملقية ،الهد.
 — ١ ٢٧مفتاح العادة ومصباح الميادة ق موضوعات العلوم ،لطاس كيري
زادة ،ط الأول  ،- ٠١ ٣٢ ٩معلبعة دائرة العارف العثمانية ،بحيدر أب اد
الدكن ،الهد.

 — ١ ٢ ٨المار اليف ق الصحيح والضعيف ،لابن القيم ،ءل  ٠٠مجعلبعة ال تة
انحمدية ،القاهمرة ٠

 — ١ ٢ ٩المخب ،لعبد بن حميد ،حل الأول ه •  ٤اهر ،دار الأرقم ،ااكويتا.
 - ١٣ .المقلم( ،تاريح اللوك والأمم ،ط الأول  ،- ٠١٣٨٩ميعة دائرة
العارف العث انية ،بحيدر آباد الدكن ،الهند.

٣٤٢

 - ١ ٣١من كلام بحض بن سن ق الرحال ،للدثاق ،ط الأول ،دار اف'من
للتراث ،دمشق.

 — ١ ٣٢منهاج المنة المرية ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،ط الأول ،— ٠١ ٤ ٠ ٦
جامحعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،الرياض.

 - ١٣٣موارد القلمان إل زوائد ابن حسان ،،للهثمي ،ط الأول ،الطم ة
الملقية ،الماهرة.

 — ١ ٣ ٤الموضح لأوهام الجمع والتفريق ،لالخهلً ،العدائي ،ط الثاني ة
ه  ٤ ٠اه ،دار الفكر الإسلامي.
 — ١ ٣٥الرضرعات" ،لابن الجرزي ،ط الثانية  ،— ٠١ ٤ • yمكتبة ابن تيمية،
القاهرة.

 — ١٣٦الرنقلة ،لليمي ،ط الأول  ٤ • ٥اُ ،دار المشاتر الإسلامية ،ب؛روت>.
 — ١٣٧ميزان الاعتدال ،للدهٍي ،حل الأول  ،- ٥١٣٨٢دار المعرنة ،ب؛روت.،
( — ١ ٣٨زهة الخوامحلر وبهجة المس امع والواحلر ،لعد الخي الحييً ،ل  ٠مجعلبعة
دائرة العارف ،الثانية ،بحيدر أباد الدكن ،الند.

 — ١ ٣٩نمبحة الأخوان ببيان بعض ما ق ،نقض اداني ،لابن خمدان من الخب عل

والخلط -والجهل والبهتان ،للشيخ محمد بن إبراهم—م آل الشيخ ،ط
الأول ،مهلهاع دار اكئاغة ،مكة.

•  — ١٤القد الصحيح لما اءارض عليه مجن أحاديث ،المماييح للعلائي ،حل الأول
ه  ١ ٤ ٠هد ،الجامعة الإسلامية ،المدينة.

٣٤٣

 — ٤ييان خطا الخاري ق تاريخه٦ ١ ______________ __ .

ه — الجرح والتعديل وتمدمته.

٦٣

 —٦تاريخ جرجان.

٦٤

 —٧الوضح لأوهام الجمع والتفريق.

٦٠

 -٨الأكال

٦٧

 -٩الأنساب.

٦٩

•  —١تدكرة الحفاظ.

٧١

 — ١ ١المعاني الكبير ل أييات العاني٠ .

٧٢

 — ١ ٢ايار المنيف ل الصحيح والضعيف.

٧٢

 - ١٣كشف المخدرات...

٧٤

،اشارك ي تحقيقه وتصحيحه:
-١الجواب الباهر  jزوار المقابر.

٧٦

 -٢سند أبي عوانة.

٧٧

-٣المنن الكرى ،للبيهقي

٧٨

 ~ ٤موارد القلعان إل زوائد ابن حبان١ .

٨١

 —٠الكفاية ل علم الرواية• ١

٨١

 —٦المتتقلم ل تاريخ الملوك والأمم.

_____________________ ٨٢

 - ٧الدرر الكامة ن أعيان المة الخامة.ِ_ .

٨٢

 —٨عمدة الفقه.

٨٣

 -٩الأمال ،لدريل-ى.

٨٣

 .ا-الأُالي الشجرة

٨٣

- ١١عل اليوم واللخالة ،لابن المي

٨٤

 — ١٢الاعتبار ق بيان الناسخوالمنسوخ٨٤ __________________________ .
٣٤٦

 —٢حديث رد الشمس ليلى رضي ا س عنه بعد ما غريت

١

خلق التربة .ذ

١٨٠

 —٣حديث

الفصل الر١عت كلامه ق بععس كتب السنة ورجالها.
الحث الأول :كلامه ل بعض كب المنة.
 —١الأدب الفرد.

١٨٥

" ٢المستدرك على

١٨٦

 "٣بحريي الصحاح المتة ،لرزين المدري

١٨٩

 — ٤الفوائد امحموعت ل الأحاديث الموصوعة.

١٩١

الحث اكالي :كلامه { ،بعض كتب الرجال والجرح والتعديل.

— ١٩٢

-١التاريخ الكبجر

٢٠ ١

 "٢بيان خ2لا الخاري ل تاريخه.

— — — ٢•١

 ^^١ "٣لأوهام الجمع
 — ٤تقدمة المعرفة للجرح والتعديل.

٢٠ ٥

ْ-ا<ح واكدل

٢٠٦

(الباب الئالث)
جهوده فتما يتعلق بعلوم الحديث.

الممل الأول؛ كلامه ل الجرح والتعديل وتحرير بعض ع ائله•
الحث الأول• ل طرق أئمة الجرح والتعديل ل معرنة أحوال الرواة
٢١٥

الحث الثاني :ل بيان أحكام بعض الأئمة على الرواة ومنزلتهم ل
ا<ح والتعديل٢٢٢ ___________ .
٢٢٢

مجيى بن سعيد اكلان

٣٥

مد ارحمن بن مهدى

٢٢٢

أبو  )،FUارازي

٢٢٢

الشاي

٢٢٣

لحم

٢٢٣

ء؛نمانتنأنيخسة

٢٢٣

.سانمةتنتام

٢٢٣

ابزثمحة

٢٢٣

ابن النديم

٢٢٣

إبراهم بن يعقوب ا-لجوزجاتي

٢٢٤

بحى بن ممن

٢٢٧

الم ائي

٢٢٨

العحلي

٢٢٨

ابن مان___________

٢٢٩

درجات توص ابن حان

• ٢٣

ابن سعد

٢٣١

اليحث الثالث ت ل بي ان اصهللاحات بعض الأئمة ق بعض ألفاظ
٢٣٢

الجرح
لفظة "ممة" و"لس بثقة"

٢٣٣

لفظة "لمس بقوي" وا'لس بالقوي" و"لس

٢٤٤

لفظة لمس بشيء عند ابن ممن.

٢٤٥

لفقلة يكب حديثه ولا بحتج يه عند أبي ^ ١۴ارازي•

________ ٢٤٦

لفغلة مشهور الخل.يت عند المخاري.سس___ _ __ّ„س___س_ ٢٤٦
لفغلة فيه نفر و ل حديثه ثقر عند الخاوي______________ ____ ٢٤٧
٣٥١

٧

كفلة يغرب صد ابن حبان.

كقلة يخعليء ويخالف صد ابن حبان٧ _____________________ .
كغلة ل حديثه *ناكئر و يروي مناكئر .

٧

الئرق ض "الض" و"الأحتلأط"

٧

كغلة مجدث من كتاب غيره.تما لر يكن ل أصوله ا___^__________ ٨
و خي ل ث محن كتاب غيره.مما ل! يكن من حديثه A__^^^___________ ٠
كقلة"محبمول" و"لأأءرنه"

٨

كقلة صعيف صد ابن حجر.

٩

المحث الوايع؛ ق معرفة بعض الأئمة الدين لايروون إلا عن الثمات
همد الرحمن بن مهدي

٩

أو كامل مجغلفر بن درك

٩

أو مسية الخزاعي

٩

الشم بن همل.

٢٤٩

بكئر بن همد ا لله بن الأشج

٢٥٠

أخمد بن حشل

٢٥٠

الخاري

٢٥١

أو داود المجستاني.

٢٥٢

او زرعة الرا;ّي

٢٥٣

بتي بن محلدِ.سِ.

٢٥٢

مالك بنأنس

٢٥٣

سليمان بن حرب.

٢٥٣

٣٥٢

الحث الخاص :ل تحريره مل ائل وتواعد ل الجرح والتعديل.

— ت واعد تتعلق بالأحاديث الوحثوعة وشأن أهل العلم معها ق اختلاف
٢٥٤
أحكامهم عليها•—
شان القواعد المقررة ل محصهللح الحديث ،وكيفية إدراك الحق ني ا اختلف فيه
٢٥٠

.نها

— صخ الجرح والتعاليل واختلاف معانيها عن المشهور ل كتبا الممْللح٢٥٥ __.
محا اشتهر أن فلأنا من الأئمة مشدد وفلانا مسهل ليس على إطلاته٢٥٠ _ ___ .
— تعدد الهلرمح ،وكثرتهما ،هل تعطي الجل ين ،قوة؟

٢٠٦

— ما؛،ب التسليم فيه لأئمة الحدين،

٢٥٦

— محن تعادلت ،كفتاه من الرواة فوثقه أئمة ولينه آخرون ٠

٢٥٧

~ م ن ؤلعن فيه محدتوا بلده من الرواة وونمة آخرون مجن الغرباء٧٥-..

— جم تى يقبل حديحظ الراوي الذي أوقعه

٢

ل الاضملراب٢٥٧ ______،

~ الخهئا الذي بمر الرواي•

٢٥٧

~ كثرة الغرائب متى تضر الراوي؟

٢٥٧

— شرتل الثقة ٠

٢٥٨

— امحهول إذا روى خرين ل) يتابع طبما٢٥٨ _________ .

— درجة الاجتهاد  jالحكم على الرواة ،هل يبلغها أحد محن أهل العصر٢٥٨ .
٢٥٩

~ رواية التدع.

الفصل اكالي :مجلامجح من مجنهحه ل نقل الرواة.
المبحث الأول :ق تقعيدء لكيفية البحث ،عن أحوال الرواة

٢٦٢

المحث القاني ،( :ذكر نماذج من كلامه ل الرجال٢ ٦ ٤ _ _____ .
٢٦٥

 — ١إبراهيم بن بشار الرمادي.
.

 — ٢الحارث بن ععّئر البصري٠.١
٣٥٣

٢٦٧

