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بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم
الحمد هلل على ما أنعم فً تفضٌل العلماء والعلم حٌث أقسم بالقلم ،قال تعالى
(ن والقلم ) (القلم  ) 1:والحمد هلل على ما ألهم من بٌان وفضل به اإلنسان،
فقد قال تعالى ( الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البٌان )[الرحمن 1
و ]2فٌارب لك الحمد كما ٌنبؽً لجبلل وجهك وعظٌم سلطانك على ما
أنعمت علٌنا به من نعمابك وهدٌتنا به إلى خدمة سنة نبٌك للتمسك بها عند
فساد أمتك ال شرٌك لك وال ند لك سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت
العلٌم الحكٌم وصلى هللا على النبً المصطفى وآله الشرفاء والراشدٌن
الخلفاء وصحابته الذٌن اصطفى ومن اتبعهم من األوفٌاء واألولٌاء إلى أن
ٌطوي هللا السماء لٌحشر الخبلبق للقضاء فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا
فً ظل عرشه السعداء ،اللهم اجعلنا من الذٌن تظلهم بظل عرشك ٌوم ال
ظل إال ظلك ،آمٌن ،وبعد ،
قد بٌنا فً الباب الرابع من كتابنا "رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ
بعلوم الحدٌث" الذي خصصناه لتخرٌج الحدٌث أو أطراؾ الحدٌث أن كل
ما قلناه فً هذا الباب ٌعتبر جدٌدا ألننا كنا نعتبر أنفسنا السباقٌن فً هذا
الفن والتؤلٌؾ فً هذا العلم النفٌس وذلك ألننا لم نقرأ آنذاك إال ما كتبه
الدكتور الفاضل محمود الطحان فً رسالته التً سماها "أصول التخرٌج
ودراسة األسانٌد" ،وقد وفقنا هللا قبل إكمالنا لهذا الكتاب لقراءة ما كتبه
ت 1380هـ
الحافظ الفاضل أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري المتوفى
حٌث صرح أنه أول من طرق هذا الباب وألؾ فٌه الكتاب الذي سماه
"حصول التفرٌج بؤصول التخرٌج أو كٌؾ تصٌر محدثا" حٌث قال فً
مقدمته "بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه
وسلم ،الحمد هلل كما ٌنبؽً لجبلله ،وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله،
أما بعد :فإنك سؤلت أن نبٌن لك طرق العزو والتخرٌج وما تستعٌن به على
ذلك ،وٌرشدك إلى تحقٌق تلك المسالك ،وٌسهل لك سبٌل الوصول إلٌه،
وٌقرب إلٌك طرٌق الحصول علٌه،مع قواعد تعتمد علٌها فً تحقٌقه ،وفوابد
تستند إلٌها فً إصابة الصواب فٌه وتطبٌقه بحٌث ال تحتاج إلى كبٌر بحث
فً الدفاتر والمإلفات ،وال كثٌر تنقٌب فً الكتب والمصنفات ،وطلبت أن
ٌكون كتابا كافٌا فً موضوعهٌ ،صٌر به القارئ محدثا ،والناظر فٌه
لمسالك العزو والتخرٌج محققا ،ألن كتب المصطلح ال ترشد رابد العزو إلى
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مراده ،وتبلػ المقصود منه إلى قصاده ،وأشرت أن ٌكون اسم الكتاب "كٌؾ
تصٌر محدثا؟" فاعلم أنك قد طلبت ما لم ٌسبق أحد إلى تؤصٌله ،وال تنبه
سابق إلى اختراع الكبلم فٌه وترتٌب فصوله ،فبل نعلم أحدا أفرد هذا الفن
بتؤلٌؾ ،وال خص أصوله بجمع وتصنٌؾ ،بل وال أشار إلى قواعده فً
كتاب ،أو نبه على أصل من أصوله ضمن باب من األبواب ،فإسعافك
بمرؼبك ،وإتحافك بمطلبكٌ ،عرض إلى الخوض فً مبتكر،وبح ث مخترع،
ال ٌوجد فً كبلم السابقٌن ما ٌساعد على التوسع فً قواعده ،وتؤصٌل
مسابله وفوابده ،فإن لم تجد فً الجواب كفاٌة تامة لما أردت وال مباحث
شاملة لكل ما قصدت ،فالعذر فً ذلك واضح مقبول إلخ "...هكذا ٌتبٌن أن
الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري ٌدعً السبق إلى إفضاء هذا
الباب بإؼراء فبل ؼرو فهو حافظ عصره فرٌد مدٌنته طنجة المؽربٌة وارث
مدرسة حدٌث والده فً حً أمراح طنجة بارع طوٌل النفس مضٌا جموع
الؽلس بؤحادٌث تروض النفس إال أن قوله فً المقدمة "ال ٌوجد فً كبلم
السابقٌن ما ٌساعد على التوسع فً قواعده ،وتؤصٌل مسابله وفوابده" ال
ٌخلو من إطناب فقد سبقه إلى ذلك ٌقٌنا جهابذة طوقروا الحدٌث مكر مفر
نبدأ بذكرهم بؤقربهم له زمانا فمن هإالء الجهابذة شٌخه الحافظ أبو جعفر
الكتانً الذي ألؾ رسالتٌن هامتٌن تساعدان على التخرٌج هما:
 1ـ الرسالة المستطرفة لبٌان مشهور كتب السنة المشرفة
 2ـ نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر
فالرسالة المستطرفة قد بذل فٌها الحافظ أبو جعفر الكتانً جهدا كبٌرا
للتعرٌؾ بالسنة المشرفة والتمٌٌز بٌن بعضها البعض ،ومن ذلك على سبٌل
المثال ال الحصر التمٌٌز بٌن كتب الصحاح والسنن وما كان على شرطها
مع سردها مع المسانٌد والمعاجم والموطآت واألجزاء إلخ ،مع سرد جلها إ
وأما الكتب التً ألفت فً المتواتر فهً رؼم قلتها ساهمت فً تخرٌج
األحادٌث المتواترة ..وأما فٌما ٌخص بالكتب التً تنصب فً صمٌم
الموضوع فهً كثٌرة ومتنوعة ومتشعبة ،وقد ذكر منها المإلؾ الحافظ
أحمد بن الصدٌق الؽماري نفسه بعض الكتب التً ألفت فً أطراؾ الحدٌث
إال أنه لما كان قد توفً قبل طباعة جلها فإنه قد ؼاب علٌه بعضها المهم
مثل ذخابر الموارٌث فً أطراؾ الحدٌث" للطرابلسً وقد طبع بعده فً
مجلدٌن ضما أربعة أجزاء.
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كما أنه ٌبلحظ علٌه أٌضا أنه أهمل كتب زوابد الحدٌث ،وهً تساعد كثٌرا
على التخرٌج وقد خصصنا لها فصبل كامبل ألهمٌتها.
وأما الدكتور محمود الطحان فقد عاش فً نهضة طباعة هذه المإلفات وقد
ذكر جل ما طبع مع أنه هو اآلخر ؼاب علٌه الكثٌر فً حٌن وقعت نهضة
أو طفرة حدٌثٌة حدٌثة فً التخرٌج وطباعة األطراؾ مما جعل هذا العلم
ٌخطو خطوات جبارة أو عمبلقة على ما فٌها من ثؽرات مشٌنة وأخطاء
مخلة بٌناها فً تعلٌقنا على جهود المعاصرٌن الذٌن ذكرناهم.
ومع كل هذا تبقى كل الجهود الرامٌة إلى تشٌٌد صرح هذا العلم النفٌس
فٌض من ؼٌض وقد عقدنا له فصبل كامبل بٌنا فٌه الفرق بٌن ما هو كابن
اآلن وما ٌنبؽً أن ٌكون وقد قسمنا هذا الكتاب إلى أبواب وفصول ربٌسٌة
كالتالً:
الباب األول :عجالة نظرٌة
الفصل األول :تعرٌؾ التخرٌج وأهمٌته
الفصل الثانً :نشؤة علم تخرٌج الحدٌث وأطراؾ الحدٌث
الفصل الثالث :ما هً أهم الكتب التً تم تؤلٌفها فً هذا العلم؟
الفصل الرابع :ما ٌنبؽً تؤلٌفه.
الباب الثانً :دراسة مٌدانٌة
الفصل األول :كٌؾ نتعلم تخرٌج الحدٌث؟
الفصل الثانً :قواعد أساسٌة فً التخرٌج
الفصل الثالث :مقارنات بٌن تخرٌج الحدٌث:
أ ـ مقارنة بٌن تخرٌج الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً
الهداٌة واأللبانً فً اإلرواء
ب ـ مقارنة بٌن تخرٌج األلبانً فً اإلرواء والسٌوطً فً قطؾ األزهار
ج ـ مقارنة بٌن تخرٌجاتنا فً فتح الرب الساتر واإلشعاع واإلقناع مع
األلبانً فً اإلرواء والؽماري فً الهداٌة
الفصل الرابع :خبلصة عامة أو خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر
والفردوس األسنى" .
( وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم
الغٌب والشهادة فٌنببكم بما كنتم تعملون).
(وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب)
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فما كان من صواب فمن هللا وما كان من زلل أو خطإ أو نقص فمنً ومن
نفسً األمارة بالسوء إال م ن رحم ربً فؤكملوا النقص وأصلحوا الخطإ ،وقد
قالوا قدٌما "من ألؾ فقد استهدؾ" وقالوا "السعٌد من عدت خطٌباته".

الفصــــــــــل األول :عجال ة ن ظر ٌة:
تعرٌف التخرٌج وأهمٌتـــــــــــــه
علم أطراؾ الحدٌث أو علم تخرٌج الحدٌث علم جلٌل ال ٌزال ٌتعثر بعثرات
مشٌنة فً الوقت الذي لم ٌنضج فٌه بعد ،وقل من ألؾ فٌه .وإن
اإلرهاصات األولٌة كانت منصبة على تخرٌج ناقص اقتصر على ما ٌوجد
فً أشهر كتب الحدٌث لذلك ننوي القٌام بمجهود ٌساعد على إكمال النقص
المبلحظ فً هذا الباب مع أننا نقر أن الباب واسع ٌتطلب تضافر جهود
أجٌال إلكمال اللبنات التً تسعى إلى إنجاز التشٌٌد والبناء.
أ ـ أهم ٌة علم التخرٌج :
ال أحد ٌشك أو ٌشكك فً أهمٌة هذا العلم ألنه علم نفٌس ال ٌستؽنى عنه
للحكم على الحدٌث بالصحة أو بالضعؾ ،أوبالتواتر وؼٌره ،وذلك ألنه ال
ٌمكن وال ٌجوز إلنسان أن ٌحكم على حدٌث بالضعؾ قبل تتبع جمٌع طرقه
والتعرؾ علٌها واالطبلع على ما فٌها ،حٌنبذ ٌمكن لصاحب الصنعة أن
ٌصدر حكمه وهذا العلم النفٌس كثٌرا ما ٌظهر هفوات المحدثٌن وٌبٌن
الفروق الواقعة بٌن المنصؾ منهم والمتساهل منهم وكذلك المتشدد منهم
الذي ٌصدر حكمه قبل التثبت ،قال تعالى ٌ :أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبإ فتبٌنوا أن تصٌبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن 
{الحجرات} ولنعط على ذلك أمثلة واضحة قبل الدخول فً بسط أبواب هذا
العلم النفٌس ،فمن أعظم أهل الصنعة الحافظ ابن حجر وقد أطلقوا علٌه
أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث والكل ٌعرؾ إلى أي درجة خدم السنة بحٌث
أطلق علٌه بعضهم قاموس السنة لكنه تارة تجده ٌتشدد فً حكمه على
الحدٌث وتارة تراه ٌتساهل لؽفلة منه ،وسنبٌن ذلك بتقدٌم مثالٌن لكل واحد
من مواقفه هذه :أما فٌما ٌخص بتشدده فقد اكتفى بالحكم على أثر أمٌر
المإمنٌن عمر بن الخطاب "ٌا سارٌة الجبل" قاببل :إنه حدٌث حسن .بٌنما
وجدنا له طرٌقا ال ٌمكن ألي محدث أن ٌتردد فً تصحٌحه ،فإسناده هو
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أصح إسناد على اإلطبلق وهو مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر انظره
عند الخطٌب البؽدادي فً "مروٌات مالك عن نافع عن ابن عمر" كما
أخرجه ابن مردوٌه من طرٌق مٌمون بن مهران عن ابن عمر،
والدٌرؼاقولً فً فوابده" وابن األعرابً فً "كرامات األولٌاء" ونصه كما
فً "دالبل النبوة" ألبً نعٌم األصبهانً عن عمرو بن الحارث قال :بٌنما
عمر بن الخطاب ٌخطب ٌوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقالٌ ،ا سارٌة
الجبلٌ..ا سارٌة الجبل ..ثم أقبل على خطبته فقال بعض الحاضرٌن "لقد
جن إنه لمجنون ،فدخل علٌه عبد الرحمن بن عوؾ ،وكان ٌطمبن إلٌه،
فقال :ألشد ما ألومهم علٌك إنك لتجعل على نفسك مقاال ،بٌنما أنت تخطب
إذ أنت تصٌحٌ :ا سارٌة الجبل..أي شًء هذا؟ قال إنً وهللا ما ملكت ذلك،
رأٌتهم ٌقاتلون عند جبل يإتون من بٌن أٌدٌهم ومن خلفهم ،فلم أملك أن قلت
ٌا سارٌة الجبل ،فلبثوا إلى أن جاء رسول سارٌة بكتابه :إن القوم لقونا ٌوم
الجمعة ،فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة ودار حاجب الشمس سمعنا
منادٌا ٌناديٌ :ا سارٌة الجبل مرتٌن ،فلحقنا بالجبل ،فلم نزل قاهرٌن لعدونا
حتى هزمهم هللا وقتلهم ،فقال أولبك الذٌن طعنوا علٌه :ضعوا هذا الرجل
فإنه مصنوع له وأما تساهله فهو لتصحٌحه حدٌث .
كما أنك تجد الكثٌر من المتؤخرٌن المحققٌن ٌتشددون فً حكمهم على
الحدٌث ثم إذا بهم ٌتراجعون بعد ذلك عن حكمهم ذلك ومن هإالء الشٌخ
محمد ناصر الدٌن األلبانً فهذا الرجل رؼم تبصره ودقة علمه فً علل
الحدٌث لم ٌنج من ثؽرات خلفتها بصمات التقلٌد تارة وتارة أخرى عدم
توفر المراجع وقد صرح هو نفسه بذلك فً مقدمة تصحٌحه وتضعٌفه
لكتاب جبلل الدٌن السٌوطً "الجامع الصؽٌر" وقد بٌنا ذلك فً مقدمة كتابنا
"إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" فقد قال":ذكرت فٌما تقدم
أننً لم أقؾ على سند الحدٌث فٌما وقفت علٌه من المصادر المخطوطة
فضبل عن المطبوعة -ففً هذه الحالة أضطر إلى االعتماد على ؼٌري فً
معرفة الصحٌح والضعٌؾ ،فؤزٌد هذا بٌانا هنا فؤقول :فمن الذٌن أعتمد
علٌهم فً ذلك ) 1 :الحافظ المنذري فً الترؼٌب والترهٌب ) 2 ،والحافظ
العراقً فً"المؽنً فً حمل األسفار فً األسفار فً تخرٌج ما فً اإلحٌاء
من األخبار " ،و ) 3الحافظ نور الدٌن الهٌثمً فً "مجمع الزوابد و منبع
الفوابد" ،و  ) 4الحافظ السٌوطً نفسه فً كتابه "الجامع الكبٌر" الذي سماه
"جمع الجوامع" فإنه أكثر فٌه من النقل عن مصادر ؼٌر قلٌلة لم ٌتٌسر لً
Page 6

تدريب الطالب بالتدريج

اإلطبلع علٌها فً جملة ألوؾ المخطوطات التً وقفت علٌها ،وقد نص فً
المقدمة على قاعدة له فً معرفة ضعؾ األحادٌث التً عزاها إلى بعض
المصادر المشار إلٌها فقال :وكل ما عزى هإالء الثمانٌة {ٌعنً} ) 1العقٌلً
فً الضعفاء ) 2 ،وابن عدي فً الكامل ) 3 ،والخطٌب فً التارٌخ أو فً
ؼٌره ،أو  ) 4ابن عساكر فً تارٌخه ) 5 ،أو الحكٌم الترمذي فً نوادر
األصول ) 6 ،أو الحاكم فً تارٌخه ) 7 ،أو ابن النجار فً تارٌخه) 8 ،أو
الدٌلمً فً مسند الفردوس فهو ضعٌؾ ،فسٌتؽنى بالعزو إلٌها أو إلى
بعضها عن بٌان ضعفه "..فهذا مما ال ٌنكر أحد أنه تقلٌد أعمى وقد قلد
الهٌثمً فً تصحٌح حدٌث من رواٌة عبد هللا بن ٌوسؾ ثنا ابن لهٌعة
أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وهو سند ضعٌؾ ألن الراوي عنه لٌس من
العبادلة الثبلثة .وقد وجد عذاله الفرصة فً الوصول إلى منافذه من خبلل
الثؽرات التً خلفها بسبب عدم توفر بعض المراجع لدٌه ،ومن هإالء د-
حبٌب الرحمن األعظمً فً كتابه "األلبانً شذوذه وتناقضاته" فبالرؼم من
الجهد الجبار الذي قام به طبلبه سلٌم الهبللً وعبد الحمٌد الحلبً فً الذب
عن شٌخهما فإنك تدرك جلٌا أن حبٌب الرحمن األعظمً على حق.
كما أنك تجد الشٌخ شعٌب األرنإوط ٌقع فٌما هو أشنع مما وقع فٌه األلبانً
و هو الحكم على الحدٌث بالضعؾ انطبلقا من سند واحد ،فقد تعقب حدٌث
أبً هرٌرة رضً هللا عنه الذي أخرجه أبو داود حٌث قال  :بٌنما رجل
ٌصلً مسبل إزاره ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":إذهب فتوضوأ "
فذهب فتوضؤ ثم جاء فقال " إذهب فتوضأ " فقال له رجل ٌ :ارسول هللا ،
مالك أمرته أن ٌتوضؤ ثم سكت عنه؟ قال ":إنه كان ٌصلً وهو مسبل
إزاره ،وإن هللا ال ٌقبل صالة رجل مسبل " وسنده هو :قال أبو داود :حدثنً
موسى بن إسماعٌل ،ثنا أبان ثنا ٌحً عن أبً جعفر عن عطاء بن ٌسار
عن أبً هرٌرة قال  :الحدٌث" قال النووي فً رٌاض الصالحٌن "رواه أبو
داود بإسناد صحٌح على شرط مسلم" قلت وذلك ٌعنً عنده أن رجاله رجال
مسلم ،لكن قال شعٌب األرنإوط نقبل عن المنذري":فٌه أبو جعفر
األنصاري وهو ضعٌؾ"قلت جرحه هو أنهم ضعفوه لجهالته وقد اختلفوا
فً جهالته وهو ٌقٌنا لٌس من رجال مسلم وقٌل هو محمد بن علً بن
الحسٌن ولم ٌذكروا فٌه جرحا .فخطؤ الشٌخ شعٌب األرنإوط هنا – وهو
ٌقٌنا من أهل الصنعة -هو ؼفلته عن إسناد اإلمام أحمد بن حنبل فسند أبً
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داود :حدثنا موسى بن إسماعٌل أخبرنا أبان أخبرنا ٌحً عن أبً جعفر عن
عطاء بن ٌسار عن أبً هرٌرة فجاء الحدٌث بؤسانٌد أخرى.
قال الحافظ الهٌثمً فً مجمع الزوابد وعن عطاء بن ٌسار عن بعض
أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم قال بٌنما رجل ٌصلً وهو مسبل إزاره
إذهب فتوضأ " ثم جاء فقال ٌا
قال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "
فقال إنه كان ٌصلً وهو
رسول هللا مالك أمرته ٌتوضؤ ثم سكت عنه،
مسبل إزاره وإن هللا تبارك و تعالى ال ٌقبل صالة عبد مسبل إزاره  -قلت
عزاه صاحب األطراؾ إلى النسابً ولم أجده فً نسختً فلعله فً الكبرى
– ورواه أحمد ورجاله رجال الصحٌح" قلت.فهذا حدٌث ٌتحسن وٌنجبر
بطرٌق أحمد وكذلك النسابً وصاحب األطراؾ هو الحافظ المزي.
ب ـ فما هو التخرٌج إذن؟
أ /المعنى اللغوي :خرج تخرٌجا وأخرج إخراجا وهما مصدران لخرج
بالتضعٌؾ وأخرج وهما صؽتا تعدٌة للفعل البلزم الثبلثً خرج ومصدره
خروجا ومخرجا ومعناهما لؽة واحدا أو متقاربا ،والخروج ضد الدخول.
قال فً تاج العروس" :أخرج الرجل أذى خراجه أي خراج أرضه وكذا
الذمً خراج رأسه وأخرج إذا اصطاد الخرج بالضم من النعام الذكر أخرج
واألنثى خرجاء وفً التهذٌب أخرج إذا تزوج بخبلسٌة بكسر الخاء
المعجمة.
ومن المجاز :أخرج إذا مر به عام ذو تخرٌج أي نصفه خصب ونصفه
جدب ،وأخرجت الراعٌة إذا أكلت بعض المرتع وتركت بعضه ،وٌقال
أٌضا خرجت تخرٌجا واالستخراج واالختراج االستنباط ،وفً حدٌث بدر
"واخترج تمرات من قرنه أي أخرجها وهو افتعل منه ،واخترجه
واستخرجه ،طلب إلٌه أو منه أن ٌخرج ومن المجاز أٌضا :خرج الؽبلم
اللوح تخرٌجا :إذا كتب بعضا وترك بعضا وفً األساس :وإذا كتبت كتابا
فتركت مواضع الفصول واألبواب فهو كتاب مخرج ومن المجاز خرج
العمل تخرٌجا إذا جعله ضروبا وألوانا ٌخالؾ بعضه بعضا .
وقال فً لسان العرب" :واخترجه واستخرجه" طلب إلٌه أو منه أن ٌخرج،
وناقة مستخرجة إذا خرجت على خلقة الجمل البختً ،وفً حدٌث قصة :أن
الناقة التً أرسلها هللا ،عز وجل ،آٌة لقوم صالح ،علٌه السبلم ،وهم ثمود،
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كانت مستخرجة ،ومعنى مخترجة أنها جبلت على خلقة الجمل ،وهً أكبر
منه وأعظم.
واستخرجت األرض :أصلحت للزراعة أو الؽراسة ،وهو من ذلك عن أبى
حنٌفة ،واالستخراج كاالستنباط ،وفً حدٌث بدر" :فاخترج تمرات من قرنه
أي أخرجها ،وهو افتعل معه"
وعلى هذا المنوال مشٌا جمٌعا ـ ٌعنً كتابً اللؽة المذكورٌن إال أنهما أكثرا
من األمثلة والتنوع فً األلفاظ.
ب /المعنى االصطالحً :هو عزو األحادٌث التً تذكر إلى مصادرها
األصلٌة وأحٌانا عزوها إلى مصادر كتب الحدٌث المعروفة األخرى فً
حاشٌة أحد كتب الحدٌث ،مع التعلٌق علٌها أحٌانا وبٌان صحتها وضعفها.
فمثبل أحادٌث موطؤ مالك أو أحد كتب السنةٌ ،ذكرون فً الحاشٌة ما إذا
كانت واردة فً الصحٌحٌن وبقٌة الكتب المعروفة ،وٌسمونه تخرٌجا
وأحٌانا تحقٌقا إذا ذكروا الباب ورقم الحدٌث ..الخ .وقد قال عنه الحافظ
أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽمارى فً كتابه "حصول التفرٌج بؤصول
التخرٌج" " فهو عزو األحادٌث .التً تذكر فً المصنفات مطلقة ؼٌر مسندة
وال معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة ،إما مع الكبلم علٌها تصحٌحا
وتضعٌفا وردا وقبوال ،وبٌان ما فٌها من العلل ،وإما باالقتصار على العزو
إلى األصول ،وقد ٌتوسعون فٌه فٌخرجون بعض الكتب التً وقعت فٌها
األحادٌث مسندة أو معزوة كما سٌؤتً ،وٌقال فٌه خرج :خرج بالتضعٌؾ
أحادٌث كتاب كذا ،وال ٌقال فٌه :أخرج باأللؾ ،وٌطلقون لفظ التخرٌج أٌضا
على معنى آخر ،وهو :تصنٌؾ معجم أو مشٌخة ،أو جزء حدٌثً منتقى من
مسموعاته أو مسموعات ؼٌره من معاصرٌه بؤن ٌعمد إلى أصول
سماعاته ،فٌجرد منها أسماء شٌوخه الذٌن سمع منهم ،أو قرأ علٌهم ،أو
أجازوا له ،وٌرتبهم :إما على حروؾ المعجم ،فٌسمى معجما ،أو على
ترتٌب األكبر أو األقدم سماعا ،أو األعلى إسنادا ،أو على حسب البلدان،
فٌسمى :مشٌخة" بٌنما عرؾ اإلخراج بؤنه" :رواٌة الحدٌث باإلسناد من
مخرجه راوٌه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إن كان مرفوعا ،أو إلى
الصحابً إن كان موقوفا ،أو إلى التابعً إن كان مقطوعا ،ألنه قبل إسناده
كان مستور الحال ،مجهول الرتبة ،كؤنه معدوم ،فإسناده المتصل إلى قابله
أبرزه للوجود ،وأخرجه لبلنتفاع به ومعرفة رتبته ،وٌقال فٌه :أخرج باأللؾ
من اإلخراج ،ال خرج المضعؾ من التخرٌج ،إال أن بعضهم قد ٌستعمل
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خرج المضعؾ فً هذا المعنى فٌقول :خرج البخاري ،وخرج الطبرانً
مثبل ،وهو صحٌح باعتبار المعنى واألصل اللؽوي إال أن االصطبلح فرق
بٌن اللفظٌن ،ومٌز بٌن التعبٌرٌن".
قلت قال ابن رجب الحنبلً فً كتابه "شرح علل الترمذي" ما ٌرد هذا
التفصٌل الذي ذهب إلٌه الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري ألنه ال
ٌفرق بٌن اللفظٌن كما هو معلوم عند علماء اللؽة العربٌة ،نكتفً فً هذا
المجال بتقدٌم أمثلة من كتابه "شرح علل الترمذي" طباعة" دار الكتب
العلمٌة" حٌث لم ٌستعمل إال لفظ خرج بالتضعٌؾ بدل أخرج ،قال فً
ص" :6وقد وردت أحادٌث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم ٌعمل بها أٌضا،
وقد ذكرنا ؼالبها فً هذا الكتاب ،فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم
ٌخرجه" فمنها حدٌث "من ؼسل مٌتا فلٌؽتسل ومن حمله فلٌتوضؤ" قلت
أخرجه الترمذي وأبو داود وقد بٌنا فً كتابنا "إكمال المنه فً معرفة النسخ
من القرآن والسنة" أنه منسوخ.
وقال فً ص " :18هذا األثر خرجه مسلم فً مقدمة كتابه عن محمد بن
الصباح البزاز عن إسماعٌل بن زكرٌا به ولفظه" :قال :لم ٌكونوا ٌسؤلون
عن اإلسناد ،فلما وقعت الفتنة قالوا :سموا لنا رجالكم فٌنظر إلى أهل السنة
فٌإخذ حدٌثهم ،وٌنظر إلى أهل البدع فبل ٌإخذ حدٌثهم" وخرجه أبو بكر
الخطٌب من طرٌق أحمد بن سٌارثنا النضر بن عبد هللا المدنً من مدٌنة
الداخلة أبو عبد هللا األصم ثنا إسماعٌل بن زكرٌا فذكره ،وخرجه أٌضا من
طرٌق محمد بن حمٌد الرازي عن جرٌر عن عاصم عن ابن سٌرٌن
بنحوه ،الخ"..
وقال فً ص " :23وخرج الحاكم فً المدخل بإسناده عن ضمرة عن ابن
)4
شوذب عن مطر الوراق فً قوله تعالى (أو أثارة من علم) (األحقاؾ
قال :إسناد الحدٌث
وقال فً ص" :115 :وخرج مسلم فً مقدمة كتابه من طرٌق قٌس بن
سعٌد عن مجاهد قال" :جاء بشٌر بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل
ٌحدث وٌقول :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فجعل ابن عباس ال ٌؤذن
لحدٌثه ،وال ٌنظر إلٌه ،فقالٌ :ا ابن عباس ،مالً أراك ال تسمع لحدٌثً،
أحدثك عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال تسمع ! فقال ابن عباس :إنا
كنا مرة إذا سمعنا رجبل ٌقول :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ابتدرته
أبصارنا وأصؽٌنا إلٌه بآذاننا ،فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نؤخذ من
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الناس إال ما نعرؾ" قلت فلم ٌستعمل ابن رجب فً كتابه إال لفظ خرج
بالتضعٌؾ بٌنما نجد الحافظ الدار قطنً هو اآلخر لم ٌستعمل فً كتابه "
االلتزامات والتتبع" تحقٌق ودراسة مقبل الوادعً رحمه هللا طباعة "دار
الخلفاء للكتاب اإلسبلمً بالكوٌت إال لفظ أخرج البخاري ،وأخرج مسلم،
فنستنتج من ذلك أن اللفظٌن مترادفان لؽوٌا ولم ٌفرق بٌنهما األقدمون
اصطبلحا وإنما مال المتؤخرون إلى التفرٌق بٌنهما بدون قرٌنة وهللا أعلم.
وقد وهم الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري حٌن قال فً كتابه
"حصول التفرٌج بؤصول التخرٌج" فً فصل "تارٌخ حدوث التخرٌج وبٌان
السبب الداعً إلٌه" حٌث قال« :ولما كان هإالء متقدمٌن ،موجودٌن فً
زمن اإلسناد واإلخراج؛ جاءت مصنفاتهم جامعة بٌن التخرٌج واإلخراج،
فمن حٌث إنها مسندة :كانت أصوال ٌعزى إلٌها ،وٌخرج منها ،ومن حٌث
إن أصحابها قصدوا وصل ما فً مصنفات ؼٌرهم من المراسٌل والمعلقات،
كانت كالتخارٌج لتلك المصنفات .ثم لما بعد الزمان ،وطالت األسانٌد ،صار
المتؤخرون من المصنفٌن ٌكتفون بإٌراد األحادٌث معلقة بدون إسناد ،وال
سٌما من الفقهاء والصوفٌة الذٌن ال عناٌة لهم بالرواٌة ،إال أنهم كانوا على
قسمٌن :قسم المحدثٌن أو المحققٌن من ؼٌرهم ،فهإالء ٌوردون األحادٌث
معلقة ،ولكنهم ٌعزونها إلى األصول ،إما مع الكبلم علٌها تصحٌحا
وتضعٌفا ،أو عزوا مطلقا ،وقسم لم ٌكن عندهم علم بالحدٌث وال اعتناء
بتحقٌقه من الفقهاء والصوفٌة وؼٌرهم،فهإالء ٌوردون األحادٌث محتجٌن
بها من ؼٌر عزو إلى مخرج ،وال نسبة إلى مصدر ،فحصل التوقؾ
باالحتجاج بها ،واالعتماد علٌها ـ فتصدى كثٌر من الحفاظ والمحدثٌن
لبعض المشهور والمتداول من تلك المصنفات ،فخرجوا أحادٌثها ،ومنهم من
كان من أهل اإلسناد فؤسندها جمٌعا ،أو أسند البعض ،وعزا إلى ؼٌره
البعض ،وهم أهل القرن السادس..إلى أن قال :ومن أهل القرن الثامن :وهو
الذي ظهر فٌه التخرٌج بكثرة »..فنشؤة التخرٌج واألطراؾ ظهرت ٌقٌنا
قبل القرن الثامن كما بٌنا من قبل وقد صدقوا حٌن قالوا " لكل جواد كبوة"
بل ذكرنا بؤن كتاب األموال لحمٌد بن زنجوٌه األزدي النسابً المتوفى سنة
 251هـ ،قال الحافظ ابن حجر عنه أنه كالمستخرج على كتاب األموال ألبً
عبٌد إال أننا نلتمس له العذر وقد قال فً المقدمة " فإن لم تجد فً الجواب
كفاٌة تامة لما أردت وال مباحث شاملة لكل ما قصدت ،فالعذر فً ذلك
واضح مقبول" مع أنه أشار إلى أنه ظهر قبل ذلك ،فقد قال« :فكان هإالء
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من تصدى للتخرٌج ،وزمانهم هو زمن ظهوره ،فٌكون ابتداإه فً أواخر
القرن الثالث ،أو أوابل الرابع ،الذي هو تارٌخ وجود أبً عمر بن الحباب
األندلسً ثم من تبله من المذكورٌن» ٌقصد بهإالء المذكورٌن ما أدلى به
قبل ذلك حٌن قال« :واآلثار عن الصحابة فً هذا كثٌرة ،فهم أول من
احتاط للحدٌث وطلب التثبت فٌه ،ثم تبعهم أبمة السلؾ فٌه من التابعٌن ،فمن
بعدهم ،فرأوا أن ال ٌقبلوا حدٌثا إال بإسناده لٌنظروا فً رجاله ،فإن كانوا
ثقات احتجوا به ،وإال لم ٌعتمدوا علٌه السٌما وفً زمانهم ظهرت البدع
والنحل التً ٌختلق أصحابها ما ٌإٌدون به نحلهم ،وفً زمن صؽار التابعٌن
وأتباع التابعٌن ظهر التؤلٌؾ وجمع األحادٌث النبوٌة ،وآثار الصحابة
وقضاٌاهم مسندة عنهم ،إال أنه وقع من بعضهم ،كمالك وطبقته ،والشافعً
وطبقته ممن لم ٌصنفوا المسانٌد :أنهم أوردوا فً كتبهم بعض المراسٌل،
والمعضبلت والببلؼات والمعلقات مما ال ٌجوز االحتجاج به عند
الجمهور» قلت وهنا البد أن ننبه إلى بعض المآخذ الجوهرٌة:
أ ـ أن اإلسناد والتخرٌج متباٌنان فقد ٌسند الحافظ الحدٌث وٌكون منقطعا أو
معضبل أو ضعٌفا أو واهٌا أو موضوعا ،إلخ..فالمسانٌد تعج بالموضوع
والمنقطع والمعضل ،وإن كان أهلها قد اشترطوا أصبل اتصالها.
ب ـ أن الحافظ قد ٌشترط الصحة ومن ٌقول الصحة ٌقول اتصال السند من
راوٌه إلى منتهاه ،وعدالة الرواة وضبطهم وٌعبر عنهما بثقة الرواة ،والخلو
من الشذوذ ،والخلو من العلة ثم ٌبلحظ بعد ذلك أن الجهبذ لم ٌؾ بشرطه
فٌخرج المعلق والمنقطع والضعٌؾ بجمٌع أنواعه ،فنذكر هنا على سبٌل
المثال ال الحصر البخاري ومسلم ،وهما عند الجمٌع القدوة فً الصحة
والضبط فقد روى الحافظ البخاري حوالً  160حدٌثا تعلٌقا وأما ما أسنداه
فقد رد لهما الحافظ الدارقطنً حوالً  213حدٌثا منها حوالً  30اتفقا
علٌها وحوالً  70تفرد بها البخاري وحوالً  113تفرد بها مسلم وكان
للدارقطنً أوهام ولكنه أصاب أٌضا فً كثٌر مما بٌنه فً كتابه "االلزامات
والتتبع" تحقٌق مقبل الوادعً.
ج ـ أن ببلؼات مالك ومراسلٌه كتعلٌقات البخاري وأحادٌثه الضعٌفة ال
تضر الكتب ما دامت قلة ألن السعٌد من عدت أخطاإه وأوهامه ،وهذا
معروؾ عند الجمٌع ،كما نبه إلى ذلك اإلمام أحمد بن حنبل ،وؼٌره.
د ـ أما الكتب التً ألفت علٌها إلٌصال المرسل وإسناد الببلغ فهً نوعان:
أما ما ألؾ منها فً عصر تدوٌن السنة واإلسناد فهً تعتبر بمثابة
Page 12

تدريب الطالب بالتدريج

المستخرج ،والمعروؾ عند المحدثٌن أن المستخرج على أحد كتب الصحاح
أو السنن ٌعتبر كتابا مسندا مستقبل بذاته ،وأما ما ألؾ منها بعد عصور
تدوٌن السنة واإلسناد "كتؽلٌق التعلٌق" البن حجر وؼٌرها فهً التً تهمنا
هنا وهً التً تحتاج إلى إفراز،
هـ ـ لم ٌتكلم المإلؾ فً مقدمته وال فً هذا الفصل عن ظهور أطراؾ
الحدٌث وعبلقتها بالتخرٌج بٌد أنها أساسٌة وجوهرٌة لعبلقتها العضوٌة
بالتخرٌج ،بل أصبح الكثٌر من المحدثٌن ٌجعلونها مرادفة أو مساوٌة
للتخرٌج ،فما هً أطراؾ الحدٌث؟
ي ـ تعرٌف أطراف الحدٌث :
1ـ /التعرٌف اللغوي :قال فً تاج العروس :والطرؾ منتهى كل شًء"
وقال فً لسان العرب" :والطرؾ بالتحرٌك :الناحٌة من النواحً والطابفة
من الشًء ،والجمع أطراؾ ،وفً حدٌث عذاب القبر "كان ال ٌتطرؾ من
البول" أي ال ٌتباعد ،من الطرؾ :الناحٌة ومنه قوله عز وجل "أقم الصبلة
طرفً النهار وزلفا من اللٌل" ٌعنً الصلوات الخمس فؤحد طرفً النهار
صبلة الصبح طرؾ اآلخر العشً ،وهما الظهر والعصر ،وقوله زلفا من
اللٌل ٌعنً صبلة المؽرب والعشاء ،وقوله عز وجل (ومن اللٌل فسبح
وأطراؾ النهار) أراد وسبح أطراؾ النهار ،قال الزجاج :أطراؾ النهار:
الظهر والعصر ،وقال ابن الكلبً :أطراؾ النهار :ساعاته ،وقال أبو
العباس :أراد طرفٌه ،فجمع ...وٌقال :طرؾ الرجل حول العسكر وحول
القومٌ ،قال :طرؾ فبلن إذا قاتل حول العسكر ألنه ٌحمل على طرؾ منهم
فٌردهم إلى الجمهور ،ابن سٌده :وطرؾ حول القوم :قاتل على أقصاهم
وناحٌتهم ،وبه سمً الرجل مطرفا ،تطرؾ علٌهم :أؼار ،وقٌل :المطرؾ
الذي ٌؤتً أوابل الخٌل فٌردها على آخرها ،وٌقال :هو الذي ٌقاتل أطراؾ
الناس ( )..ابن سٌده :وطرؾ كل شًء منتهاه ،والجمع كالجمع ،والطابفة
منه طرفه أٌضا ،وفً الحدٌث أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :علٌكم
بالتلبٌنه ،وكان إذا اشتكى أحدهم لم تنزل البرمة حتى ٌؤتً على أحد طرفٌه
أي حتى ٌفٌق من علته أو ٌموت ،وإنما جعل هذٌن طرفٌه ألنها منتهى أمر
العلٌل فً علته فهما طرفاه أي جانباه وفً حدٌث أسماء بنت أبً بكر ،قالت
البنها عبد هللا :ما بً عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفٌك :إما أن
تستخلؾ فتقر عٌنً ،وإما أن تقتل فؤحتسبك.
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وتطرؾ الشًء ،صار طرفا»
2ـ /وأما التعرٌف االصطالحي :قال عنه أبو جعفر الكتانً فً كتابه:
"الرسالة المستطرفة لبٌان مشهور كتب السنة المشرفة" طباعة دار الكتب
العلمٌة بٌروت ص" :125 :فمنها كتب األطراؾ وهً التً ٌقتصر فٌها
على ذكر طرؾ الحدٌث الدال على بقٌته مع الجمع ألسانٌده إما على سبٌل
االستٌعاب أو على جهة التقلٌد بكتب مخصوصة :كؤطراؾ الصحٌحٌن ألبً
مسعود إبراهٌم بن محمد بن عبٌد الدمشقً الحافظ المتوفى سنة إحدى
وأربعمابة ..إلخ"..
قلت وقد تتكامل هذه الكتب مع كتب أخرى اعتنت أساسا باألحادٌث
المشتهرة على األلسنة ألن جل هذه األحادٌث شاعت أو روجت فً شكل
أطراؾ فقٌض هللا لها حفاظا للحدٌث جمعوا أكثرٌتها وخرجوها وعلقوا
علٌها من حٌث الصحة والضعؾ كما فً "المقاصد الحسنة فً بٌان كثٌر
من األحادٌث المشتهرة على األلسنة" للحافظ شمس الدٌن أبً الخٌر محمد
بن عبد الرحمن السخاوي المدفون مع اإلمام مالك بن أنس فً قبر واحد فً
بقٌع الؽرقد رؼم ما بٌن أعصارهما من فارق وأما حركة التخرٌج ،فٌمكن
سردها كاآلتً أوال بؤول:
 507هـ له تخرٌج
 1ـ الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسً ت
أحادٌث الشهاب للقضاعً.
 2ـ الحافظ أبو منصور شهر دار بن شٌروٌه الدٌلمً ت  558هـ له تخرٌج
أحادٌث كتاب الفردوس لوالده الذي صنفه على منهاج الشهاب مرتبا على
حروؾ المعجم وذكر فٌه نحو عشرة آالؾ حدٌث ؼالبها موضوع ومنكر أو
ال أصل له مما عجز ولده عن تخرٌجه وإسناده وسماه "مسند الفردوس"
وهو فً أربع مجلدات واختصره الحافظ ابن حجر بحذؾ األحادٌث
المعروفة فً األصول المشهورة كمسند أحمد والستة ،ومعاجم الطبرانً،
ومسند أبً ٌعلى والبزار ،وأمثالها ،وترك ما أسنده الدٌلمً من األجزاء
والكتب الؽرٌبة مع حذؾ إسناد الدٌلمً إلٌهم وإٌراد األحادٌث بؤسانٌدهم
وسماه "زهر الفردوس" وهو فً ثبلث مجلدات ،واختصره اختصارا آخر
على طرٌقة األطراؾ سماه "تسدٌد الفردوس".
 1ـ الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمً ت  584هـ له تخرٌج أحادٌث
المهذب فً الفقه الشافعً ألبً إسحاق الشٌرازي.
ومن أهل القرن الثامن :وهو الذي ظهر فٌه التخرٌج بكثرة
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 2ـ الخطٌب التبرٌزي :ولً الدٌن أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ت ....:له
مصابٌح السنة تخرٌج أحادٌث شرح السنه للبؽوي.
3ـ ابن معٌن :أبو عبد هللا محمد بن عبد المنعم المنفلوطً ت741 :هـ له:
"الطراز المذهب فً الكبلم على أحادٌث المهذب".
 4ـ الحافظ شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عبد الهادي  744هـ له :تخرٌج
أحادٌث مختصر ابن الحاجب األصلً.
 5ـ الحافظ شهاب الدٌن أبو الحسن أحمد بن أبٌك بن عبد هللا الحسامً
الدمٌاطً تـ749 :هـ له :تخرٌج أحادٌث شرح الوجٌز للرافعً.
 6ـ الحافظ عبلء الدٌن علً بن عثمان الماردٌنً الحنفً المعروؾ بابن
التركمانً تـ750 :هـ له" :الكفاٌة فً معرفة أحادٌث الهداٌة" للمرؼٌنانً
الحنفً.
762هـ له:
 7ـ الحافظ جمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسؾ الزٌلعً الحنفً ت
"نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة" كما خرج أحادٌث الكشاؾ لجار هللا
الزمخشري واختصرهما الحافظ ابن حجر فسمى األول "الدراٌة" وسمى
الثانً "الكافً الشافً".
 8ـ الحافظ عز الدٌن عبد العزٌز بدر الدٌن محمد بن ابراهٌم بن جماعة تـ:
 767هـ خرج أحادٌث الشرح الكبٌر للرافعً.
 9ـ تاج الدٌن عبد الوهاب بن تقً الدٌن علً بن عبد الكافً السبكً تـ:
771هـ له :تخرٌج أحادٌث منهاج البٌضاوي" فً األصول.
 10ـ الحافظ أبو الفداء إسماعٌل بن محمد بن كثٌر ت 774هـ له" :العناٌة
تخرٌج أحادٌث مختصر ابن الحاجب فً األصول ،كما خرج أٌضا
"أحادٌث" شرح مختصر القدوري" فً الفقه الحنفً المسمى "خبلصة
الدالبل لحسام الدٌن علً بن أحمد الرازي وسماه "الطرق والوسابل فً
تخرٌج أحادٌث خبلصة الدالبل".
 11ـ العبلمة بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر التركً األصلً
794هـ له :تخرٌج الشرح
المصري الشافعً المعروؾ بالزركشً ت
الكبٌر للرافعً وخرج أٌضا أحادٌث المنهاج والمختصر األصلٌٌن وسماه
"المعتبر فً تخرٌج أحادٌث المنهاج والمختصر".
ومن أهل القرن التاسع: .
1ـ المناوي :صدر الدٌن أبو المعالً محمد بن إبراهٌم بن إسحاق المتوفى
ؼرٌقا فً الفرات سنة 803هـ له :تخرٌج أحادٌث المصابٌح.
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2ـ ابن الملقن :الحافظ سراج الدٌن عمر بن علً بن أحمد األنصاري
األندلسً األصل ثم المصري الشافعً ت  804هـ خرج أحادٌث الشرح
الكبٌر للرافعً سماه "البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واآلثار الواقعة فً
الشرح الكبٌر" واختصره وسماه "خبلصة البدر المنٌر" ثم اختصر
المختصر وسماه " "منتقى خبلصة البدر المنٌر" وهو الذي اختصره الحافظ
ابن حجر فً "تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر" كما خرج
ابن الملقن أٌضا أحادٌث "المهذب" ألبً إسحاق الشٌرازي ،وخرج أٌضا
أحادٌث الوسٌط للؽزالً وسماه "تذكرة األخٌار بتخرٌج ما فً الوسٌط من
األخبار" وخرج أحادٌث مختصر ابن الحاجب فً األصول وأحادٌث منهاج
البٌضاوي.
 3ـ الحافظ زٌن الدٌن أبو الفضل عبد الرحٌم الحسٌنً العراقً ت 806هـ
"إخبار األحٌاء بؤخبار اإلحٌاء" ثم اختصره قبل إكماله فً كتابه المشهور
"المؽنً عن حمل األسفار فً األسفار تخرٌج ما فً اإلحٌاء من األخبار"
كما له "اللباب على قول الترمذي وفً الباب" وهذا من أهم ما ٌعمل ألن
الحافظ الترمذي أكثر من قوله وفً الباب عن ....وٌذكر أسماء الصحابة
الذٌن رووا الحدٌث من دون إسناد.
815هـ له
 4ـ الحافظ شهاب الدٌن أحمد إسماعٌل بن خلٌفة الحسبانً ت
"شافً العً فً تخرٌج أحادٌث الرافعً" ٌعنً الشرح الكبٌر.
 5ـ عز الدٌن محمد بن شرؾ الدٌن أبً بكر بن عز الدٌن عبد العزٌز بن
جماعة ت  819هـ وهو حفٌد عز الدٌن السابق ولكلٌهما تخرٌج أحادٌث
الرافعً الكبٌر.
 6ـ الحافظ أبو الفضل أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً ت 852هـ له ) 1
 ) 2كما خرج أحادٌث
:تخرٌج أحادٌث مختصر ابن الحاجب األصلً"،
المشكاة والمصابٌح وسماه "هداٌة الرواة بتخرٌج أحادٌث المصابٌح
والمشكاة ) 3 ،كما خرج تعالٌق البخاري بكتاب سماه "تؽلٌق التعلٌق" ثم
اختصره وحذؾ األسانٌد فً آخر سماه "التشوٌق إلى وصل ا لمبهم من
التعلٌق"  ) 4كما له كتاب آخر خرج فٌه األحادٌث التً علقها البخاري ولم
ٌوصلها فً كتاب سماه "التدقٌق".
 4ـ الحافظ زٌن الدٌن قاسم بن قطلوٌؽا الحنفً تـ 879هـ خرج  ) 1أحادٌث
"تفسٌر أبً اللٌث السمرقندي" ) 2 ،وخرج أحادٌث الشفا فً حقوق النبً
المصطفى" للقاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً ) 3 ،وخرج أٌضا أحادٌث
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"االختٌار شرح المختار" فً الفقه الحنفً لمجد الدٌن عبد هللا بن محمود بن
مودود الموصلً ) 4 ،وخرج أٌضا أحادٌث "عوارؾ المعارؾ،
للسهروردي" ) 5 ،وخرج أٌضا ما أؼفله الحافظ العراقً من أحادٌث
اإلحٌاء وسماه" :تحفة اإلحٌاء بما فات من تخارٌج اإلحٌاء".
ومــــــن أهــــــــل القــــــــرن العاشـــــــر :
 1ـ الحافظ شمس الدٌن أبو الخٌر محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت
 902هـ خرج أحادٌث الؽنٌة للقطب الجٌبلنً وسماه "البؽٌة بتخرٌج أحادٌث
الؽنٌة"
 911هـ
 2ـ الحافظ جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً ت
خرج ) 1 ،أحادٌث الشفا سماه "مناهل الصفا"  ) 2وخرج أٌضا أحادٌث
شرح التفتازانً على "العقابد النسفٌة" ) 3 ،وخرج أٌضا أحادٌث "صحاح
الجوهري" فً اللؽة وسماه "فالق اإلصباح" واختصر تخرٌج أحادٌث
الشرح الكبٌر "تلخٌص الحبٌر" وسماه نشر العبٌر" وهو مخل ألن األفضل
التوسع فٌه و إؼنابه بالتخرٌج وهللا أعلم .
 3ـ علً بن سلطان القاري الهروي ت  1014هـ بمكة خرج أحادٌث "شرح
العقابد النسفٌة".
 4ـ عبد الرإوؾ بن تاج العارفٌن علً زٌن العابدٌن المناوي ت 1032هـ
خرج أحادٌث تفسٌر البٌضاوي" وخرج أٌضا أحادٌث "الشهاب" للقضاعً
وسماه "إسعاؾ الطبلب" قال عنه أحمد بن الصدٌق الؽماري وهو عدٌم
الفابدة بل ال ٌساوي النظر فٌه.
ومن أهل القرن الثانً عشر
1ـ محمد همات زادة الحنفً ت  1175هـ خرج أحادٌث تفسٌر البٌضاوي
 ) 2وخرج أحادٌث "خاتمة سفر السعادة" للفٌروزا بادي علق علٌه.
 2ـ المحدث أبو العبلء إدرٌس بن محمد العراقً الحسٌن الفاسً ت
 1184هـ شٌخ شٌوخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم خرج أحادٌث الشفا
وسماه "موارد أهل السداد والوفا بتكمٌل مناهل الصفا فً تخرٌج أحادٌث
الشفا" ) 2خرج أٌضا أحادٌث الشهاب للقضاعً.
 3ـ أبو الحسن على بن أحمد الحرٌشً الفاسً ت  1143هـ بالمدٌنة خرج
أحادٌث "النصٌحة الكافٌة " للشٌخ زروق.
ومن أهل القرن الرابع عشر
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 1ـ المحدث عبد الستار بن عبد الوهاب الصدٌقً الهندي ت 1355هـ خرج
أحادٌث "كشؾ الؽمة" للعارؾ الشعرانً.
 2ـ المحدث أحمد بن محمد الصدٌق الؽماري ت  1380هـ خـــــرج ) 1
 ) 2وخرج أحادٌث "
أحادٌث الشهاب" للقضاعً سماه " منٌة الطبلب"
 ) 3وخرج
التحفة المرضٌة " سماه " نٌل الزلفه بتخرٌج أحادٌث التحفه"
أحادٌث " عوارؾ المعارؾ" للسهروردي سماه" عواطؾ اللطابؾ" و ) 4
خرج أحادٌث بداٌة المجتهد سماه " الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة" و  ) 5له
أٌضا فً تؤصٌل وتخرٌج األحكام " مسالك الداللة فً تؤصٌل أحكام
الرسالة" رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً ثم اختصره.
 3ـ أبو المجد أو أبو الفضل عبد هللا بن محمد بن الصدٌق الؽماري ت
خرج أحادٌث المنهاج للبٌضاوي سماه "االبتهاج تخرٌج أحادٌث المنهاج"
ي -المستخرج :لقد ظهر المستخرج فً القرن الرابع وٌكون مخرجا على
الصحٌحٌن أو أحدهما أو على أحد كتب السنة نذكر من هذه المستخرجات
ما تٌسر كالتالً:
من أهل المابة الثالثة
 251هـ ألؾ كتاب
 1ـ حمٌد بن زنحوٌه أبو أحمد األزدي النسابً ت
"األموال" قال الحافظ ابن حجر فً "المجمع المإسس" هو كالمستخرج
على كتاب األموال ألبً عبٌد وقد شاركه فً بعض شٌوخه وزاد علٌه"
 2ـ الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء االسفراٌٌنً ت268 :هـ قال
الذهبً فً التذكرة "صنؾ الصحٌح وخرجه على كتاب مسلم.
281هـ كان
 3ـ الحافظ أبو الفضل أحمد بن سلمة النٌسابوري البزار ت
رفٌق مسلم له المستخرج على صحٌح مسلم.
ومن أهل المابة الرابعة وقد وقع فٌها االستخراج بكثرة
 1ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن حمدان النٌسابوري الحٌري ت 311هـ قال
الذهبً عنه "صنؾ الصحٌح على شرط مسلم"
312هـ له
 2ـ الحافظ أبو علً الحسن بن علً بن نصر الطوسً ت
المستخرج على جامع الترمذي.
 3ـ الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق السراج النٌسابوري ت313 :هـ له
المستخرج على صحٌح مسلم
316هـ له
 4ـ أبو عوانه ٌعقوب بن إسحاق بن إبراهٌم اإلسفراٌٌنً ت
المستخرج على صحٌح مسلم وفٌه زٌادات على األصل.
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 323هـ له المستخرج على

 5ـ أبو عمران موسى بن العباس الجوٌنً ت
صحٌح مسلم
 6ـ الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الملك بن أٌمن القرطبً ت 330هـ له
المستخرج على سنن أبً داود
332هـ له
 7ـ الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعٌد بن عقدة ت
المستخرج على صحٌح البخاري
 8ـ الحافظ أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهٌم الطوسً الببلذري ت 339
شهٌدا له مستخرج على صحٌح مسلم
 9ـ الحافظ أبو محمد قاسم بن أصبػ القرطبً ت  340هـ له مستخرج على
سنن أبً داود وله مستخرج على صحٌح مسلم.
 10ـ الحافظ أبو عبد هللا محمد بن ٌعقوب بن ٌوسؾ الشٌبانً النٌسابوري
المعروؾ بابن األخرم ت  344هـ له مستخرج على الصحٌحٌن
 11ـ الحافظ أبو الولٌد حسان بن محمد بن أحمد القزوٌنً األموي
النٌسابوري ت  344هـ له مستخرج على صحٌح مسلم.
 12ـ الحارث أبو النضر محمد بن محمد بن ٌوسؾ الطوسً ت 344هـ له
المستخرج على صحٌح مسلم.
 13ـ الحافظ أبو سعٌد أحمد بن محمد بن الحافظ أبً عثمان سعٌد بن
إسماعٌل الحٌري النٌسابوري ت  353هـ له مستخرج على صحٌح مسلم.
 14ـ الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسٌن النٌسابوري ت 355هـ
له المستخرج على صحٌح ابن خزٌمة
 15ـ الحافظ أبو أحمد عبد هللا بن عدي الجرجانً صاحب الكامل ت 365
له المستخرج على مختصر المزنً سماه "االنتصار"
 16ـ الحافظ أبو علً الحسٌن بن محمد بن أحمد الساسرجً ت 365هـ له
المستخرج على صحٌح البخاري وله على صحٌح مسلم.
 17ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل اإلسماعٌلً الجرجانً
ت  371هـ له المستخرج على صحٌح البخاري أٌضا.
 18ـ أبو عبد هللا الحسٌن بن أحمد الشماخً الهروي الصفارت 372هـ له
المستخرج على صحٌح مسلم ضعفه الحاكم حٌث قال :كذاب ال ٌشتؽل به،
وقال عنه البرقانً :عندي عنه رزمة وال أخرج عنه فً الصحٌح حرفا
واحدا.
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 19ـ الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسٌن الؽطرٌفً الجرجانً ت
 377هـ له المستخرج على صحٌح البخاري
 20ـ الحافظ الربٌس أبً عبد هللا محمد بن العباس بن أحمد بن أبً ذهل
الضبً الهروي ت  378هـ له المستخرج على صحٌح مسلم وقٌل له أٌضا
على البخاري.
 21ـ الحافظ أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم النٌسابوري ت:
 378هـ له المستخرج على صحٌح البخاري وله أٌضا المستخرج على
صحٌح مسلم ،والمستخرج على سنن الترمذي ،والمستخرج على مختصر
المزنً.
 22ـ الحافظ أبو بكر محمد بن عبد هللا الجوزقً ت  388هـ له المستخرج
على صحٌح مسلم.
ومن أهل المابة الخامسة
416هـ له
 1ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوٌه األصبهانً ت
المستخرج على صحٌح البخاري
 2ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن ؼالب البرقانً ت 425هـ له
المستخرج على الصحٌحٌن.
 3ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن علً بن محمد بن إبراهٌم بن منجوٌه
 428هـ له المستخرج على الصحٌحٌن وله
األصبهانً البزدي ت
المستخرج على سنن أبً داود وله كذلك المستخرج على سنن الترمذي.
 4ـ الحافظ أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا األصبهانً ت  430هـ له المستخرج
على الصحٌحٌن ،وله المستخرج على صحٌح مسلم ،وله المستخرج على
علوم الحدٌث للحاكم.
 5ـ الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد الخبلل ت  439هـ له المستخرج على
الصحٌحٌن.
 6ـ الحافظ أبو مسلم عمر بن علً بن أحمد بن مسلم اللٌثً البخاري ت
 466هـ له المستخرج على الصحٌحٌن سماه (مسند الصحٌحٌن)
 7ـ الحافظ أبو مسعود سلٌمان بن إبراهٌم بن محمد بن سلٌمان الملٌحً
األصبهانً تـ  486هـ له المستخرج على الصحٌحٌن.
ومن المابة التاسعة
ذكر الحافظ أحمد بن محمد الصدٌق الؽماري إمبلء الحافظ العراقً
وأكد أنه لٌس مستخرجا على مستدرك الحاكم
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ومن المابة الرابعة عشر:
قال الؽماري ولنا المستخرج على مسند الشهاب
ثم قال :النوع الثانً :أن ٌكون بالعزو إلى األصول دون ذكر أسانٌد المخرج
نفسه مع بٌان من وافق صاحب الكتاب على إخراج أحادٌثه من أصحاب
األصول المشهورة مع أنه نفسه أصل مسند :كتخرٌج أحادٌث " شرح
معانً اآلثار للطحاوي للحافظ محًٌ الدٌن عبد القادر بن محمد القرشً
الحنفً ت  775هـ سماه " الحاوي فً بٌان آثار الطحاوي" وتخرٌج
أحادٌث "األربعٌن فً التصوؾ" ألبً عبد الرحمن السلمى للحافظ
السخاوي تـ  902هـ وتخرٌج أحادٌث "األربعٌن فً الوالة العادلٌن" ألبً
نعٌم األصبهانً :للحافظ السخاوي أٌضا :وتخرٌج أحادٌث مسند أبً حنٌفة
رواٌة الحصكفً ألبً الفٌض محمد مرتضى الزبٌدي تـ  1205هـ وتخرٌج
أحادٌث " األربعٌن المسلسلة باألشراؾ" الؽماري سماه " اإلشراؾ على
طرق األربعٌن المسلسلة باألشراؾ"
ثم قال الؽماري :القسم الثانً الكتب التً ال ٌذكر فٌها االسناد ،ولكن
األحادٌث فٌها معزوة مخرجة ،كتخارٌج "مشكاة المصابٌح" السابق ذكرها
على
مع " المصابٌح" وتخرٌج أحادٌث األذكار" للنووي للحافظ  ،وهو
طرٌقة اإلمبلء بؤسانٌده ومات قبل أن ٌكمله فكمله تلمٌذه الحافظ السخاوي
وسماه " القول البار تكمٌل تخرٌج األذكار" وتخرٌج أحادٌث " األربعٌن
النووٌة" للحافظ أٌضا ،ولتلمٌذه السخاوي وؼٌره.
الفصل الثانً  :نشأة علم تخرٌج الحدٌث أو أطراف الحدٌث
وهكذا ٌتبٌن للقارئ الكرٌم فضل هذا العلم و أنه بتطوٌره و بلورته و نشره
ٌتم التؽلب على كثٌر من الصعاب العضال التً أرقت أهل الصنعة و
أكثرت من عثراتهم و تعثراتهم كما بٌنت ذلك فً مقدمة كتابنا " فتح الرب
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وقد وجدت فً مقدمة د ..محمود الطحان
الذي سماه " أصول التخرٌج و دراسة األسانٌد" ما ٌوافق منهجنا و تصورنا
رؼم نواقصه ،قال وفقنا هللا و إٌاه لما ٌحب و ٌرضى  ":لم ٌكن العلماء و
الباحثون فً القدٌم بحاجة إلى معرفة القواعد و األصول التً أطلق علٌها
اآلن اسم " أصول التخرٌج" ألن اطبلعهم على مصادر السنة كان اطبلعا
واسعا ،وصلتهم بمصادر الحدٌث األصلٌة كانت وثٌقة ،فكانوا عند ما
ٌحتاجون لبلستشهاد بحدٌث ما ،سرعان ما ٌتذكرون موضعه فً كتب
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السنة ،بل وفً أي جزء من تلك الكتب أو ٌعرفون – على األقل -مظانه فً
المصنفات الحدٌثٌة ،وهم على علم بطرٌقة تؤلٌؾ المصنفات وترتٌبها ،لذلك
ٌسهل علٌهم االستفادة منها ،و المراجعة فٌها الستخراج الحدٌث {}...
وبقٌت الحال على ذلك عدة قرون ،إلى أن ضاق اطبلع كثٌر من العلماء و
الباحثٌن على كتب السنة ومصادرها األصلٌة ،فصعب علٌهم حٌنبذ معرفة
مواضع األحادٌث التً استشهد بها المصنفون فً العلوم الشرعٌة وؼٌرها
كالفقه والتفسٌر والتارٌخ فنهض بعض العلماء ،وشمرواعن ساعد الجد،
فخرجوا أحادٌث بعض الكتب المصنفة فً ؼٌر الحدٌث وعزوا تلك
األحادٌث إلى مصادرها من كتب السنة األصول ،وذكروا طرقها ،وتكلموا
على بعضها أو كلها بالتصحٌح و التضعٌؾ حسب ما ٌقتضٌه المقام ،فظهر
ما ٌسمى ب " كتاب التخرٌج" وكان من أوابل تلك الكتب – فٌما أعلم-
الكتب التً خرج الخطٌب البؽدادي (  463هـ) أحادٌثها وأشهرها تخرٌج
الفوابد المنتخبة الصحاح والؽرابب للشرٌؾ أبً القاسم الحسٌنً ،وتخرٌج
الفوابد المنتخبة الصحاح والؽرابب ألبً القاسم المهروانً ،وكبلهما الزال
مخطوطا وكتاب تخرٌج أحادٌث المهذب" تصنٌؾ محمد بن موسى
الحازمً الشافعً المتوفى سنة  584هـ و كتاب المهذب هو كتاب فً الفقه
الشافعً تصنٌؾ أبً إسحاق الشٌرازي.
قلت هذه مقدمة هابلة حاولت تقرٌب علم تخرٌج األحادٌث للقارئ المعاصر
رؼم ما اشتملت علٌه من وهم و إٌهام نقدمه فً شكل مبلحظات كما ٌلً :
 1ـ الذٌن قاموا بتخرٌج األحادٌث التً تضمنتها كتب الفقه كانت تسعى
أساسا إلى الحكم على هذه األحادٌث لتمٌٌز صالحها من طالحها و التحذٌر
من اتباع الواهً منها و تقدٌم بعض األحادٌث الصحٌحة بدل الواهٌة منها
على سبٌل المثال كما فً " نصب الراٌة" و " تلخٌص الحبٌر" و " البدر
المنٌر" و " الوهم و اإلٌهام".
 2ـ ٌبلحظ علٌه أٌضا إهماله لبعض الكتب التً صنفت فً هذا المجال
فكانت مرجعا اقتدى به بعض من ذكرهم نذكر منها على سبٌل المثال ال
الحصر :كتاب الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً " األحكام" و كتاب الحافظ ابن
القطان الفاسً " كتاب بٌان الوهم و اإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام"
ٌقصد بذلك األحكام الوسطى ألن الحافظ عبد الحق االشبٌلً عنده األحكام
الكبرى ،و األحكام الصؽري ،واألحكام الوسطى" وقد أكثر الحافظ ابن

Page 22

تدريب الطالب بالتدريج

حجر و شٌخه الحافظ العراقً ومن بعدهم الشوكانً ثم األلبانً و ؼٌرهم
كثٌر .من النقل منها.
 3ـ أما الذٌن قاموا بتخرٌج األحادٌث من كتب أصول السنة فهم قاموا بالحكم
علٌها من خبلل تخرٌجهم فكان عمبل جلٌبل مشكورا مؤجورا وكان مرجعا
ألهل الصنعة المتؤخرٌن ٌرشدهم و ٌهدٌهم إلى الحكم على الحدٌث
كاالشراؾ على معرفة األطراؾ للمزي و إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد
المسانٌد العشرة للبوصٌري و تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً
الكبٌر" البن حجر و كتاب شٌخه الهٌثمً " مجمع الزوابد و منبع الفوابد"و
كسلسلة األحادٌث الصحٌحة و األحادٌث الضعٌفة و الموضوعة" للشٌخ
محمد ناصر الدٌن األلبانً و كتاب " إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار
السبٌل" لؤللبانً وكتاب األلبانً " تمام المنة فً التعلٌق على فقه السنة"
وككتاب األلبانً فً تخرٌج أحادٌث الحبلل و الحرام لٌوسؾ القرضاوي،
فالشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً قام بمجهود هابل كبٌر ٌسعى إلى تخرٌج
أحادٌث الكثٌر من الكتب و الحكم علٌها بالصحة أو الضعؾ وهذا مما
تحتاج إلٌه األمة اإلسبلمٌة الٌوم و تفتقر له " الفرق اإلسبلمٌة" مع ما
اشتملت جهوده هذه علٌه من أخطاء.دون أن ننسى " الهداٌة تخرٌج
أحادٌث البداٌة" ومسالك الداللة تخرٌج أحادٌث الرسالة" كبلهما ألحمد بن
محمد بن الصدٌق الؽماري وقد تقدم االقتباس من كتابه "حصول التفرٌج
من أصول التخرٌج".
 4ـ أهمل أٌضا كتاب أطراؾ الصحٌحٌن ألبً مسعود الدمشقً المتوفى سنة
 401هـ و كتاب أطراؾ الصحٌحٌن للشٌخ أبً محمد الواسطً المتوفى
سنة  401هـ .فهذان الجهدان سبقا ٌقٌنا الحافظ الخطٌب البؽدادي حافظ
الشرق الذي توفً فً نفس السنة التً توفً فٌها حافظ المؽرب أبً عمر
ٌوسؾ بن عبد البرسنة  463هـ ،وبالتالً فإن الدكتور محمود الطحان أخطؤ
قلٌبل – أو خانته ذاكرة التخرٌج و أطراؾ الحدٌث عند ما قال ":فظهر ما
ٌسمى ب "كتاب التخرٌج" وكان من أوابل تلك الكتب – فٌما أعلم -الكتب
التً خرج الخطٌب البؽدادي ( 463هـ) أحادٌثها" وٌبلحظ أن الدكتور قد
احتاط فً ألفاظه التً استعمل لٌبقى نزٌها ثقافٌا حٌث استعمل عبارة " من
أوابل" وقرنها بعارضة ( فٌما أعلم) فتخرٌج الحدٌث أو أطراؾ الحدٌث
نشؤ ٌقٌنا قبل الخطٌب البؽدادي كما بٌنا ذلك فً الفصل الثانً من هذا الباب
وفً المقدمة والفصل األول حٌث كتبناه تحت عنوان " نشؤة أطراؾ الحدٌث
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أو علم تخرٌج األحادٌث" .وقد تبخرت آمالنا لما قرأنا موسوعة األطراؾ
الجدٌدة المعاصرة لؤلخ الفاضل أبو هاجر محمد السعٌد بن بسٌونً زؼلول،
إن هذه الموسوعة رؼم دندنة أهلها على فضلها -وكؤنها ثورة العصر فً
الحدٌث و أطراؾ الحدٌث  -لم تشؾ علٌلنا ولم ترو ؼلٌلنا ألنها كانت
عبارة عن موسوعة فعلٌة أكثرت من الكم على حساب الكٌؾ فلم تستطع سد
الثؽرة الكامنة فً أطراؾ الحدٌث ،كان همها التدبٌش دون التفتٌش و بهذا
فإنها حادت عن القاعدة الذهبٌة التً قعدها أهل الصنعة وهً "دبش ثم
فتش" فلٌعذرنً فً مآخذي علٌه ألنه قدم للعالم إحدى عشر مجلدا اشترٌتها
من المؽرب و حملتها إلى مورٌتانٌا لتساعدنً على تخرٌج األحادٌث التً
أصلت بها اإلجماعات كما كنت أنتظر منها أن تساعدنً على تخرٌج
األحادٌث المتواترة فً وقت كنت أإلؾ كتابً " فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" وقد قمت بمجهود إشهاري هابل لصالحها فً المؽرب و
مورٌتانٌا إال أننً لما قرأتها بترو إذا بها عمل هواة ملٌا بالثؽرات شانته
النواقص األساسٌة التالٌة :
5ـ أوال  :إنها تبعد النجعة كثٌرا لئلشهار لكتابً  :إتحاؾ السادة المتقٌن" و
" اإلتحافات السنٌة ".
6ـ ثانٌا :إنها انطلقت من مبدإ " دبش" فقد دبشت ما فً وسعها لكنها لم
من
تفتش عن حقٌقة ما دبشت وقد صح أنه صلى هللا علٌه وسلم قال ":
روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن" الكاذب األول الذي كذبه
على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم و الكاذب الثانً الذي نشره فً أوساط
المسلمٌن.
 7ـ ثالثا إنها حذفت أسماء الصحابة الرواة للحدٌث فالمفروض ذكرهم ألنه
بذكرهم ٌتبٌن تعدد رواٌة الحدٌث و بتعدد األسانٌد نتقدم فً التخرٌج هذا مع
أن الحدٌث قد تتعدد رواٌته بعد الصحابً أو التابعً فتبٌٌن ذلك مهم جدا
للحكم على الحدٌث.
 8ـ لم ٌعتمد علٌه من كتب الحدٌث األم إال على النزر الٌسٌر نذكره بعد
سرد قابمة الكتب التً اعتمد علٌها و هً :
..52.تارٌخ بؽداد للخطٌب
.1إتحاؾ السادة المتقٌن للزبٌدي
 .53إصبلح خطإ المحدثٌن
.2اإلتحافات السنٌة
للخطابً
.54كشؾ الخفا للعجلونً
.3عقد الدرر فً أخبار المنتظر
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.55تحذٌر الخواص للسٌوطً
.4أخبلق النبوة
.56فهرست ابن خٌر
.5األذكار النووٌة
.57الدرر المنتثرة للسٌوطً
.6األذكٌاء البن الجوزي
.58دالبل النبوة ألبً نعٌم
.7األسرار المرفوعة لعلً القاري
.59الطب النبوي للذهبً
.8االستذكار البن عبد البر
.60رٌاض الصالحٌن للنووي
.9األشربة ألحمد بن حنبل
.61آداب الزفاؾ لؤللبانً
.10تارٌخ أصبهان
.11طبقات علماء إفرٌقٌة ألبً العرب .62الطبقات الكبرى البن سعد
.63عمل الٌوم و اللٌلة البن السنى
.12اقتضاء القول للعمل للخطٌب
.64شرح السنة للبؽوي
.13االنتقاء البن عبد البر
 .65مصنؾ ابن أبً شٌبه
.14األولٌاء البن أبً الدنٌا
.66أمالً الشجري
.15اإلٌمان البن أبً شٌبة
.67شرؾ أصحاب الحدٌث
.16البداٌة و النهاٌةالبن كثٌر
للخطٌب
.68الشفا للقاضً عٌاض
.17إبطال الحٌل البن بطه
.69بدابع المنن للساعاتً
.18سنن الترمذي
 .70الشكر البن أبً الدنٌا
.19تجرٌد التمهٌد البن عبد البر
.71الشمابل للترمذي
.20جامع التحصٌل للمبلبً
.72مسند الشهاب
 21التارٌخ الكبٌر للبخاري
 .73السلسلة الصحٌحة لؤللبانً
 .22التارٌخ الصؽٌر للبخاري
.74األسماء و الصفات للبٌهقً
.23تذكرة الموضوعات للفتنً
.75السلسلة الضعٌفة لؤللبانً
.24الترؼٌب و الترهٌب للمنذري
 .76المعجم الكبٌر للطبرانً
 .25تؽلٌق التعلٌق البن حجر
.77تفسٌر الطبري
.26تلبٌس إبلٌس البن الجوزي
.78تفسٌر ابن كثٌر
 .27تلخٌص الحبٌر البن حجر
 .79المعجم الصؽٌر للطبرانً
.28التمهٌد البن عبد البر
.80حسن الظن البن أبً الدنٌا
.29تنزٌه الشرٌعة البن عراق
.71الشمابل للترمذي
.30التوسل لؤللبانً
 .81السنة البن أبً عاصم
.31تارٌخ جرجان للسهمً
.82مصنؾ عبد الرزاق
.32الشرٌعة لآلجري
 .83تبٌٌن العجب البن حجر
.33الحاوي للفتاوي للسٌوطً
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 .84الكامل فً الضعفاء البن
.34جمع الجوامع للسٌوطً
عدى
 .85المؽنً فً حمل األسفار
.35موارد الظمآن للهٌثمً
للعراقً
.86العزلة ألبً حطاب البستً
 .36الحبابك فً الملبك للسٌوطً
 .88علل الحدٌث البن أبً حاتم
.37مسند الربٌع بن حبٌب
 .89المسند ألبً عوانة
.38الفتاوي الحدٌثٌة للهٌثمً
.90إرواء الؽلٌل لؤللبانً
.39الحلم البن أبً الدنٌا
.91مسند الشافعً
.40حلٌة األولٌاء ألبً نعٌم
.92المحدث الفاصل للرامهرمزي
.41مسند أحمد بن حنبل
.93فتح الباري البن حجر
.42الزهد ألحمد بن حنبل
.43الحمقً و المؽفلٌن البن الجوزي .94صفة النفاق للفرٌانً
.95الفوابد المجموعة للشوكانً
.44مسند الحمٌدي
.96الفقٌه و المتفقه للخطٌب
 .45جامع مسانٌد أبً حنٌفة
.97تفسٌر القرطبً
.46مسند أبً حنٌفة
.98سنن الدارقطنً
.47قضاء الحوابج البن أبً الدنٌا
 .99أحادٌث القصاص البن تٌمٌة
 .49صحٌح البخاري
.100تذكرة الموضوعات البن
.50صحٌح ابن خزٌمة
القٌصرانً
. ،51تهذٌب خصابص علً للنسابً .101مستد رك الحاكم
.137موطإ مالك
.102تفسٌر ابن كثٌر
.138سنن الدارمً
.103األحكام النبوٌة للكمال
.104تهذٌب تارٌخ دمشق البن عساكر .139مٌزان االعتدال للذهبً
.140سنن النسابً
.105الكاؾ الشاؾ البن حجر
.141دالبل النبوة للبٌهقً
.106الكلم الطٌب البن تٌمٌة
.142نصب الراٌة للزٌلعً
.107كنز العمال للمنتقً الهندي
147مناهل الصفا
.108لسان المٌزان البن حجر
148أسباب النزول للواحدي
.109الآللبً المصنوعة للسٌوطً
.149تارٌخ واسط
.110صحٌح مسلم
.150الكنً و األسماء للدوالبً
.111الزهد البن المبارك
.112العلل المتناهٌة البن الجوزي
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.113المجروحٌن البن حبان
.114مجمع الزوابد للهٌثمً
.115مختصر العلوم للعلً الؽفار
.116مراسٌل أبً داود
.117مسابل أحمد بن حنبل ألبً داود
.118الجامع الكبٌر للسٌوطً مخطوط
.119القول المسند البن حجر
.120مسند أبً بكر الصدٌق للمروزي
.121مسند ابن عمر للطرسوسً
.122زاد المسٌر البن الجوزي
.123مشكاة المصابٌح للتبرٌزي
.124مشكل اآلثار للطحاوي
.125المطالب العالٌة البن حجر
.126جامع بٌان العلم البن عبد البر
 .127شرح معانً اآلثار
.128مكارم األخبلق
.129مناقب الشافعً للبٌهقً
.130المنتقى البن الجارود
.131الدر المنثور للسٌوطً
.132منحة المعبود للساعاتً
 .133سنن سعٌد بن منصور
 .134المنار المنٌؾ البن القٌم
 135الموضوعات البن الجوزي
 .136موضح أوهام الجمع للخطٌب
) 26
فإذا ما انطلقنا من جرده هذا لم نجده ذكر من كتب الحدٌث سوى (
فإنه لم ٌذكر من الصحاح سوى خمسة ( ) 5هً :صحٌح البخاري و صحٌح
مسلم و صحٌح ابن خزٌمة و مستدرك الحاكم و منتقى ابن الجارود ،كما أنه
لم ٌذكر من السنن سوى ثمانٌة (  ) 8وهً سنن الترمذي وشرح السنة
للبؽوي و السنة البن أبً عاصم و سنن الدارقطنً و سنن سعٌد بن منصور
و سنن الدارمً و سنن النسابً و سنن ابن ماجه كما أنه لم ٌذكر من
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المسانٌد سوى عشرة (  ) 10وهً مسند أحمد و مسند الربٌع بن حبٌب و
مسند الحمٌدي و مسند الشهاب و معجم الطبرانً الكبٌر و الصؽٌر و مسند
أبً عوانه و مسند الشافعً و مسند أبً بكر الصدٌق للمروزي ومسند عبد
هللا بن عمر للطرسوسً كما أنه لم ٌذكر من الموطآت سوى موطإ مالك و
لم ٌذكر من المصنفات سوى مصنؾ ابن أبً شٌبة و مصنؾ عبد الرزاق
ٌكون الجمٌع .26
الفصل الثالث  :ما هً أهم الكتب التً تم تألٌفها فً هذا العلم؟
إن الكتب التً تم تؤلٌفها فً هذا العلم نوعان بارزان  :نوع ٌسعى إلى
تخرٌج أحادٌث الحبلل و الحرام و الحكم علٌها انطبلقا أو مصداقا لقوله
صلى هللا علٌه وسلم " الحالل بٌن و الحرام بٌن و بٌنهما أمور مشتبهة ال
ٌعلمها كثٌر من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه و دٌنه،
ومن وقع فً الشبهات وقع فً الحرام كراع ٌرعى حول الحمى ٌوشك أن
ٌواقعه أال و إن لكل ملك حمى أال و إن حمى هللا تعالى فً أرضه محارمه،
أال و إن فً الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد
الجسد كله ،أال وهً القلب" أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و النسابً
و ابن ماجه و ؼٌرهم .ولقوله صلى هللا علٌه وسلم " من روى عنً حدٌثا
ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن " .انظره فً مسلم و ابن خزٌمة وابن ماجه
الكاذب األول الذي كذبه على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم و الكاذب
الثانً الذي شارك فً نشره وهو موضوع لذلك أجمعوا على تحرٌم رواٌة
الموضوع دون التصرٌح بوضعه.
و فً باب كتب الفقه نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر :
 1ـ تخرٌج أحادٌث المهذب ألبً إسحاق الشٌرازي  :تصنٌؾ محمد بن
موسى الحازمً (  584هـ).
 2ـ كتاب األحكام للحافظ عبد الحق اإلشبٌلً.
 3ـ كتاب بٌان الوهم و اإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام للحافظ ابن القطان
الفاسً (  628هـ)
 4ـ تخرٌج أحادٌث المختصر الكبٌر البن الحاجب تصنٌؾ محمد بن أحمد
عبد الهادي المقدسً (  744هـ).
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 5ـ نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة للمرؼٌنانً (أبً ٌوسؾ) تصنٌؾ
عبد هللا بن ٌوسؾ الزٌلعً (  762هـ).
 6ـ تخرٌج أحادٌث الكشاؾ للزمخشري للحافظ الزٌلعً أٌضا.
 7ـ البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث و اآلثار الواقعة فً الشرع الكبٌر
للرافعً  :تصنٌؾ عمر بن علً بن الملقن (  804هـ).
 8ـ المؽنً على حمل األسفار فً األسفار فً تخرٌج ما فً اإلحٌاء من
األخبار  :تصنٌؾ عبد الرحمن بن الحسٌن العراقً ( 806هـ).
 9ـ تلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر تصنٌؾ أحمد بن
علً بن حجر العسقبلنً ( .) 852
 10ـ الدراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة  :تصنٌؾ الحافظ ابن حجر أٌضا.
 11ـ تحفة الراوي فً تخرٌج أحادٌث البٌضاوي تصنٌؾ عبد الرإوؾ بن
علً المناوي ( ) 1030
 12ـ الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة تصنٌؾ أحمد بن محمد بن الصدٌق
الؽماري (  1398هـ).وله مسالك الدالله تخرٌج أحادٌث الرساله
 13ـ إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار السبٌل تصنٌؾ محمد ناصر الدٌن
األلبانً توفً أثناء طباعة كتابنا (  1420هـ).
 14ـ تمام المنة فً التعلٌق على فقه السنة لؤللبانً أٌضا.
 15ـ ؼاٌة المرام تخرٌج أحادٌث الحبلل و الحرام.
 16ـ مناهل الصفا فً تخرٌج أحادٌث الشفا للسٌوطً.
 17ـ السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار تصنٌؾ محمد بن علً
الشوكانً ( ) وقد تم تخرٌج أحادٌث كتب أخرى فً الفقه أثناء شروح
بعض جهابذة علوم الحدٌث لكتب الفقه ٌطول بنا المقام لذكرها نكتفً بهذا
الحد كنموذج للجهود التً قٌم بها فً هذا الباب و أما النوع الثانً من
تخرٌج األحادٌث فإنه كان ٌسعى إلى إؼناء علم التخرٌج أو علم أطراؾ
الحدٌث إال أنه بقً حتى اآلن إرهاصات أولٌة و محاوالت لم تتجاوز خمسة
عشرأو ستة عشر كتابا بٌنما كتب الحدٌث – أمهات كتب الحدٌث -تفوق
المابٌن ،وسنبٌن ذلك أكثر بعرض ما تم تؤلٌفه بالمقارنة مع ما ٌنبؽً أن
ٌكون.
الكتب التً تم تؤلٌفها فً تخرٌج كتب الحدٌث هً :
 1ـ أطراؾ الصحٌحٌن ألبً مسعود إبراهٌم بن محمد الدمشقً ( .) 401
 2ـ أطراؾ الصحٌحٌن ألبً محمد خلؾ بن محمد الواسطً ( ) 401
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 3ـ األشراؾ على معرفة األطراؾ ( أي أطراؾ السنن األربعة) :الحافظ
أبً القاسم حسن بن علً الشهٌر بابن عساكر ( .) 571
 4ـ تحفة األشراؾ بمعرفة األطراؾ ( الكتب الستة) الحافظ أبو الحجاج
ٌوسؾ عبد الرحمن المزي ( .) 742
 5ـ تخرٌج األحادٌث التً ٌشٌر إلٌها الترمذي فً كل باب  :الحافظ عبد
الرحمن بن الحسٌن العراقً ( .) 806
 6ـ إتحاؾ المهرة بؤطراؾ العشرة :الحافظ أحمد بن علً بن حجر
العسقبلنً( .) 852
 7ـ أطراؾ المسانٌد العشرة أبو العباس أحمد بن محمد البوصٌري ( ) 840
وله "إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد العشرة".
 8ـ ذخابر الموارٌث فً الدالالت على مواضع الحدٌث عبد الؽنً النابلسً
( ) 1143وهو تهذٌب لكتاب الحافظ المزي كما أن الحافظ ابن حجر قام
باستدراكات على المزي طبعت فً حاشٌة تحفة األشراؾ.
 9ـ المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي و ٌشمل الكتب الستة و موطإ
مالك و مسند أحمد و مسند الدارمً.
 10ـ كتاب مفتاح كنوز السنة وهو معجم مفهرس هام ٌضم باإلضافة إلى
الكتب الستة سنن الدارمً و موطإ مالك و مسانٌد الطٌالسً و أحمد و زٌد
بن علً و مؽازي الواقدي و سٌرة ابن هشام و طبقات ابن سعد.
11ـ سلسلة األلبانً.الصحٌحة و السلسلة الضعٌفة و الموضوعة" .
 12ـ موسوعة األطراؾ التً ذكرنا مساوبها.
 13ـ جامع مسانٌد أبً حنٌفة وهً عبارة عن جمع  15مسندا ألبً حنٌفة
النعمان.فً مجلدٌن لمإلفه الخوارزمً.
وقد تقدم سرد ما فٌه الكفاٌة فً الفصل األول من الباب األول.

ما هً أهمٌة هذه التصانٌف؟
إن أهمٌة تخرٌج الحدٌث ال ٌنكرها أي محدث وال أي فقٌه ألنها تساعد
كثٌرا المهتمٌن بهذا العلم النفٌس فً الحكم على الحدٌث و التعامل معه ،قال
الخطٌب البؽدادي ":السبٌل إلى معرفة علة الحدٌث ،أن ٌجمع بٌن طرقه ،و
ٌنظر فً اختبلؾ رواته و ٌعتبر بمكانهم من الحفظ ،و منزلتهم من اإلتقان
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و الضبط" وقال علً بن المدٌنً " الباب إذا لم تجمع طرقه ،لم ٌتبٌن
خظإه" قلت وكذلك تصحٌح الحدٌث ألن الحكم على الحدٌث بالتعلٌل أو
التصحٌح ال ٌمكنه أن ٌتم عند الحدٌثً إال بعد اإلطبلع على جمٌع طرقه،
وهذا ال ٌمكن تحقٌقه إال بعد قفزة فً مٌدان علم تخرٌج الحدٌث أو علم
أطراؾ الحدٌث ،فما الذي أنجزته هذه الكتب التً ألفت بمقابل ما ٌنبؽً أن
ٌكون؟
ولكً ننٌر القارئ الكرٌم فإننا سنقدم له قابمة بؤسماء الكتب التً تم حصر
أحادٌثها و تخرٌجها فً شكل أطراؾ.بمقابل ما ٌنبؽً أن ٌكون.
.1صحٌح البخاري
.2صحٌح مسلم
.3سنن أبً داود
.4سنن الترمذي
.5سنن النسابً
 .6سنن الدارمً
.7سنن ابن ماجه
.8موطإ مالك
 .9مسند أحمد
 .10صحٌح ابن خزٌمة
.11مسند الشافعً
 .12مسند الدارمً
 .13منتقى ابن الجارود
.14صحٌح ابن حبان
.15مستدرك الحاكم
.16مستخرج أبً عوانه

.17شرح معانً اآلثار
 .18سنن الدارقطنً
.19مسند الطٌالسً
.20مسند الحمٌدي
.21مسند مسدد بن مسرهد
.22مسند محمد بن ٌحً العدنً
.23مسند إسحاق بن راهوٌه
.24مسند ابن أبً شٌبة
.25مسند أحمد بن منٌع
.26مسند عبد بن حمٌد
.27مسند الحارث بن محمد بن أبً
أسامة
.28مسند أبً ٌعلً الموصلً
 .29مسند زٌد بن علً
.30طبقات ابن سعد
.31مؽازي الواقدي
 .32سٌرة ابن هشام.

وقد اقتبست كثٌرا من كتاب الحافظ ابن حجر " إتحاؾ المهرة بؤطراؾ
العشرة ،وهذه العشرة هً  ) 1 :موطؤ مالك و مسند الشافعً و مسند أحمد
و مسند الدارمً و صحٌح ابن خزٌمة ،ومنتقى ابن الجارود وصحٌح ابن
حبان ،ومستدرك الحاكم ،ومستخرج أبً عوانة و شرح معانً اآلثار
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للطحاوي و سنن الدارقطنً ،فهذه إحدى عشر كتابا :وذلك ألنه لم ٌخرج
من صحٌح ابن خزٌمة سوى ربعه ،فنضٌؾ للكتب األولى  :مسند الشافعً،
ومسند الدارمً ،ومنتقى ابن الجارود و صحٌح ابن حبان ،ومستدرك
الحاكم ،ومستخرج أبً عوانه ،وشرح معانً اآلثار ،وسنن الدارقطنً.
فإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أطراؾ المسانٌد العشرة للبوصٌري وهً :
مسند أبً داود الطٌالسً ،مسند أبً بكر الحمٌدي و مسند مسدد بن
مسرهد ،ومسند محمد بن ٌحً العدنً ،ومسند إسحاق بن راهوٌه ،ومسند
أبً بكر بن أبً شٌبة و مسند أحمد بن منٌع و مسند عبد بن حمٌد و مسند
الحارث بن محمد بن أسامه ،ومسند أبً ٌعلى الموصلً ،فٌتحصل عندنا
بذلك قابمة الكتب التً قدمناها آنفا.
كما أنه قام بعض جهابذة علم الحدٌث بتدوٌن بعض الكتب فً الزوابد وهً
كذلك تعٌن على التجرٌح نذكر من ذلك :
 1ـ مجمع الزوابد و منبع الفوابد للحافظ علً بن أبً بكر الهٌثمً (ت 807
هـ) و ٌشمل زوابد  :مسند أحمد و مسند أبً ٌعلى الموصلً ،ومسند أبً
بكر البزار ،ومعاجم الطبرانً الثبلثة  :الكبٌرو األوسط و الصؽٌر وقد
راجعه شٌخه العراقً و تلمٌذه ابن حجر العسقبلنً.
 2ـ موارد الظمآن على زوابد ابن حبان،
 807هـ.تحقٌق
 3ـ كشؾ األستار عن زوابد البزار كبلهما للهٌثمً ت
حبٌب الرحمن األعظمً
 4ـ اإلطراؾ بؤوهام األطراؾ ألبً زرعة أحمد بن عبد الرحٌم بن الحسٌن
بن عبد الرحمن ولً الدٌن العراقً ت  826هـ فرغ منه سنة  795هـ.
 5ـ مصباح الزجاجة على زوابد ابن ماجه ،وفوابد المنتقى لزوابد البٌهقً
كبلهما للبوصٌري ت  840هـ.
 6ـ إسعاؾ الخٌرة المهرة بؤطراؾ زوابد العشره للحافظ أبً العباس أحمد
بن محمد البوصٌري ت  840هـ.
 7ـ المطالب العالٌة بزوابد المسانٌد الثمانٌة للحافظ شهاب الدٌن أحمد بن
حجر العسقبلنً ت  852هـ تحقٌق د .حبٌب الرحمن األعظمً.
 8ـ أطراؾ مسند أحمد بن حنبل له أٌضا وكذلك زوابد مسندالبزار على
مسند أحمد و الكتب الستة ،وزوابد مسند الفردوس وؼاٌة المقصد فً
زوابد المسند أي مسند أحمد على الكتب الستة.
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 9ـ البحر الزخار فً زوابد مسند البزار للحافظ أحمد بن حجر الهٌثمً ت
 807هـ و له أٌضا " البدر المنٌر فً زوابد المعجم الكبٌر" و له أٌضا "
مجمع البحرٌن فً زوابد المعجمٌن " ٌعنً األوسط و الصؽٌر" و له مجمع
الزوابد و منبع الفوابد جمع فٌها عشرة مجلدات و له أٌضا " بؽٌة الباحث
عن زوابد مسند ابن الحارث".
 10ـ اإلشراؾ على معرفة األطراؾ ألبً القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا
ثقة الدٌن ابن عساكرالدمشقً المتوفى سنة  871هـ.
كما ٌساعد على التخرٌج بل ٌسهل مهمة صاحبه جمع عدة كتب فً كتاب
واحد ،وقد تضافرت بعض الجهود فً هذا المصب نذكر منها على سبٌل
المثال ال الحصر :
 11ـ الجمع بٌن األوصول الستة ألبً الحسن رازٌن بن معاوٌة األندلسً
( ) 535المسمى بالتجرٌد للصحاح و السنن جمع فٌه الكتب السته وزاد فٌه
قلٌبل من عنده مما لٌس فٌه.
 12ـ جامع األصول من أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم البن األثٌر
(606هـ) جمع فٌه الكتب الستة.
 13ـ جامع المسانٌد و السنن الهادي ألقوم السنن البن كثٌر ( 774هـ) جمع
فٌه األصول السته و مسانٌد أحمد و البزار و أبً ٌعلى و المعجم
الكبٌرللطبرانً.
 14ـ كتاب أنوار المصباح فً الجمع بٌن الكتب السته الصحاح محمد بن
عتٌق بن علً التجٌبً الؽرناطً ت  646هـ.
 15ـ جمع الفوابد من جامع األصول ومجمع الزوابد لمحمد بن سلٌمان
المؽربً الرودانً (  1094هـ) وقد جمع فٌه ما جمع رازٌن بن معاوٌة
األندلسً و ما جمعه الهٌثمً فً " مجمع الزوابد مع تعلٌق على زوابد
رازٌن.
 16ـ جمع أحادٌث الؽٌبلنٌات و الخلعٌات و فوابد تمام وأفراد الدارقطنً
للحافظ نور الدٌن الهٌثمً.
 17ـ جمع مسانٌد أبً حنٌفة.للخوارزمً
الفصل الرابع ما ٌنبغً تألٌفه
لكن هذه الكتب األخٌرة ال تفٌدنا كثٌرا ألنها بقٌت فً كنؾ ما دونته كتب
األطراؾ المذكورة آنفا بٌد أنها تساعد كثٌرا خاصة فاقدها  ،مع أن الذي
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ٌهمنا هنا هو ما اشتمل على تخرٌج بعض كتب الحدٌث األم أو ما اشتمل
على تخرٌج بعض أحادٌث معٌنة سنقدم فً آخر هذا البحث بعض
التخرٌجات التً قمت بها أنا شخصٌا لتؤصٌل كتابً " كتاب اإلشعاع و
اإلقناع بمسابل اإلجماع" فقد دفع بنا هذا التخرٌج إلى تؤلٌؾ فً المتواتر
تحت عنوان " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" لكنه قبل تقدٌم هذا
المجهود نرى أنه ٌنبؽً قبل ذلك تقدٌم قابمة تقرٌبٌة بؤسماء الكتب التً لم
ٌلحقها بعد هذا التؤلٌؾ التخرٌجً وهً األكثر -ألنها بدونها ٌبقى علم
تخرٌج الحدٌث أو علم أطراؾ الحدٌث ٌتعثر مع بقٌة علوم الحدٌث مثال
ذلك مثال البناٌة الفاقدة للبنات فً زواٌاها الربٌسٌة ،فمثبل تزٌد المسانٌد
على المابة كما أن الصحاح و السنن تزٌد كبلها على ثبلثٌن وأما
المصنفات و الموطآت و األجزاء فهً األخرى كثٌرة ،فالجمٌع ٌصل إلى
أكثر من مابات ،فكان حال من ٌسعى إلى إصدار موسوعة حقٌقٌة و فعلٌة
ألطراؾ الحدٌث ٌجد من خبللها صاحب الصنعة الذي ٌخدم الحدٌث -أن
ٌقوم فعبل بتقرٌب أمهات الحدٌث له بحٌث ٌسهل علٌه البحث ومإونة
تخرٌج الحدٌث ،وهكذا سنقوم بتقدٌم قابمة نرجو من هللا أن تجد من ٌهتم
بتخرٌج أحادٌثها ضمن موسوعة أطراؾ فعلٌة جدٌة علما بؤننا نسؤل هللا أن
ٌسدد خطانا حتى ندلو بدلونا فً هذا المٌدان.
 ) 1الصحاح وما على شرطها.
أـ الصحاح  :وهً كثٌرة نذكر منها  ) 1صحٌح البخاري ت  266هـ ) 2
صحٌح مسلم ت  261هـ ) 3 ،صحٌح ابن خزٌمة ت  311هـ ) 4 ،صحٌح
ابن حبان ت  354هـ ) 5 ،صحٌح ابن السكن ت  353هـ  ) 6 ،الصحاح
للضٌاء المقدسً ت  643هـ ) 7 ،المنتقى البن الجارود ت  306هـ) 8 ،
المنتقى لقاسم بن أصبػ البٌاتً ت  340هـ ) 9 ،الشرٌعة ألبً بكر اآلجري
 325هـ ) 11 ،الحاكم ت 405هـ فً
 ) 10 ،صحٌح ابن شرقً ت
المستدرك
ب) الكتب المستخرجة على الصحٌحٌن  ) 12 :مستخرج الحافظ أبً نعٌم
األصبهانً ت  403هـ ) 13 ،مستخرج ابن األخرم ت  344هـ) 14 ،
مستخرج أبً ذر الهروي ت  434هـ  ) 15مستخرج الخبلل ت  439هـ،
 ) 16مستخرج أبً علً الماسرجسً ت  365هـ ) 17 ،مستخرج سلٌمان
بن إبراهٌم األصبهانً الملٌحً ت  468هـ ) 18 ،الحافظ ابن منجوٌه
األصبهانً البرذي ت  428هـ) 19 ،الحافظ أحمد بن عبدان الشٌرازي ابن
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الفرج ت  388هـ ) 20 ،الحافظ الخوارزمً البرقانً ت  425هـ) 21 ،
أحمد بن الشرقً ت  325هـ ،من تبلمٌذ مسلم  ) 22الحافظ أبو أحمد
النٌسابوري ت  ) 23 ،378الحافظ أبو مسلم اللٌثً البخاري ت 466هـ.
ت) الكتب المستخرجة على صحٌح البخاري  ) 24 :اإلسماعٌلً ت 371
هـ ) 25 ،الؽطرٌفً ت  377هـ ) 26 ،ابن أبً ذهل ت  378هـ) 27 ،
الحافظ ابن مردوٌه ت  416هـ  ) 28ابن عقدة ت 332هـ.
ث) الكتب المستخرجة على صحٌح مسلم  ) 29 :أبو عوانه االسفراٌٌنً ت
 316هـ ) 30 ،القاسم بن أصبػ  ) 31 ،أحمد بن حمدان الحٌري ت ،311
 ) 32محمد بن محمد بن رجاء االسفراٌٌنً ت  216هـ ) 33 ،محمد بن
عبد هللا الجوزقً ت  388هـ ) 34 ،أحمد بن محمد الهروي الشاركً ت
 355هـ ) 35 ،حسان بن محمد بن هارون القزوٌنً ت  344هـ) 36 ،
موسى بن العباس الجوٌنً  323هـ ) 37 ،الحافظ أبو الفضل أحمد بن سلمة
النٌسابوري البزار ت 281هـ  ) 38الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق
السراج النٌسابوري ت 313هـ ) 39 ،الحارث أبو النضر الطوسً ت
372هـ) 41 ،
344هـ ) 40 ،أبو عبد هللا الشماخً الهروي الصفار ت
الحافظ أبو عبد هللا الضبً الهروي ت  378هـ ،هكذا وصلنا بالصحاح إلى
أكثر من أربعٌن ألنه ال فرق بٌن الصحٌح و المستخرج على الصحٌح ألن
المستخرج عند أهل الصنعة هو أن ٌؤتً المصنؾ إلى الكتاب فٌخرج
أحادٌثه بؤسانٌده الخاصة من ؼٌر طرٌق صاحب الكتاب فٌجتمع معه فً
شٌخه أو فً من فوقه ولو فً الصحابً مع رعاٌة ترتٌب متونه و طرق
أسانٌده ،وشرطه أن ال ٌصل إلى شٌخ أبعد حتى ٌفقد سندا ٌوصله إلى
األقرب إال بعذر من علو أو زٌادة مهمة وربما أسقط المستخرج أحادٌث لم
ٌجد له بها سندا ٌرتضٌه ربما ذكرها من طرٌق صاحب الكتاب ،لكنهم تارة
أخرى قد ٌطلقون المستخرج على ما جمع فٌه صاحبه الكثٌر من كتب
الناس كمستخرج ابن منده.لكنه سماه المستخرج من كتب الناس كما أنه قد
ٌطلق المستخرج على رجال الصحٌح فٌكون الكتاب على شرط الشٌخٌن أو
أحدهما،
 .2السنن وما على شرطها :
 1ـ و أما السنن فهً كذلك مثل الصحاح كثٌرة نذكر منها هنا  ) 1 :سنن
الشافعً ت  204هـ وهً رواٌة المزنً ) 2 .سنن أبً داود ت  275هـ،
 ) 3سنن الترمذي ت  275هـ  ) 4سنن النسابً ت  303هـ  ) 5 ،سنن
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الدارمً ت  255هـ ) 6 ،سنن ابن ماجه ت  275هـ ) 7 ،سنن سعٌد بن
منصور  ) 8سنن الدارقطنً ت  385هـ ) 9 ،سنن البٌهقً ت  458هـ،
 ) 10سنن الرجاء بن المرجا  ) 11السنن لعلً بن السكن  ) 12سنن ابن
جرٌج الرومً ت  150أو  151هـ ) 13 ،سنن إبراهٌم بن ماعز البصري
الكشً الجرجانً ت  292هـ ) 14 ،سنن محمد بن الصباح الدوالبً البزار
ت  227هـ ) 15 ،سنن موسى بن طارق الٌمانً الزبٌدي  ) 16 ،سنن
أحمد بن هانا الخراسانً ( األثرم) ت  273هـ ) 17 ،سنن الحسن بن علً
الهزلً الخبلل ت  242هـ ) 18 ،سنن سهل بن أبً سهل زنجلة الرازي ت
حوالً  240هـ ) 19 ،سنن أحمد بن عبٌد البصري الصفار الدارقطنً
خرج منها البٌهقً ) 20 ،سنن محمد بن ٌحً الهمدانً ت  347هـ) 21 ،
سنن أحمد بن علً ( ابن الل) ت 398هـ ) 22 ،سنن أحمد بن سلٌمان بن
إسرابٌل النجاد ت  348هـ ) 23 ،سنن إسحاق بن إسماعٌل القاضً األزدي
البصري ت  297هـ ) 24 ،سنن هبة هللا بن منصور الطبري الرازي
 ) 26شرح
الشهٌر بالبللكابً ت 418هـ ) 25 ،السنة البن أبً عاصم
السنة للبؽوي .
 ) 27معالم السنن للخطابً  ) 28السنة البن شاهٌن ت  385هـ ( عمر
بن أحمد بن عثمان).
 241هـ) 30 ،
كتب السنة  ) 29 :كتاب السنة لئلمام أحمد بن حنبل ت
كتاب السنة ألبً بكر األثرم  ) 31 ،كتاب السنة لعبد هللا بن أحمد بن حنبل
ت  292هـ ) 32 ،كتاب السنة لبللكابً ت  ) 33 ، 418كتاب السنة لحنبل
بن إسحاق بن حنبل ت  271هـ  ) 34كتاب السنة ألبً بكر أحمد بن محمد
بن هارون ( الخبلل) ت  311هـ  ) 35كتاب السنة لعبد هللا بن جعفر بن
حٌان ت  369هـ ) 36 ،كتاب السنة لسلٌمان بن مطر الطبرانً ت
395
360هـ ) 37 ، .كتاب السنة لمحمد بن إسحاق بن منده العبدي ت
هـ. ،
و السنن مرتبة على أبواب الفقه خبلفا للمعاجم و المسانٌد.
 1ـ و أما المسانٌد فهً تزٌد على المابة نذكر منها ما تٌسر :و المسانٌد
تشترط تنظٌم األحادٌث حسب الحروؾ األبجدٌة ( حروؾ الهجاء) انطبلقا
من أسماء الصحابة كما ٌنبؽً أن تكون تشترط اتصال السند الصحته وقد
ٌقتصر المسند أحٌانا على أحادٌث أحد الصحابة أو بعضهم كالعشرة و
األربعة الخ...
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 2ـ مسند أبً حنٌفة النعمان ) 2 .مسند الشافعً ت  ، 204وهو رواٌة أبً
العباس محمد بن سنان األصم عن الربٌع بن سلٌمان بن عبد الجبار بن
كامل المرادي ) 3 .مسند أحمد بن حنبل ت  241هـ وهو  40000حدٌثا
بالمكرر و المعتمد قول ابن المنادي أنه  30.000وقد انتقاه من 70.000
) 4 ،مسند أبً داود الطٌالسً ت  203أو  204هـ قٌل إنه أول مسند
صنؾ لكن رد بؤنه الذي رواه عنه بعض الخراسٌٌن من طرٌق ٌوسؾ بن
حبٌب ) 5 ،مسند ابن علٌه  ) 6مسند األثرم ) 7 ،مسند ابن وهب ) 8 ،
مسند ابن أبً شٌبة ت  239هـ ) 9 ،مسند الفرٌابً ت  212هـ ) 10 ،
مسند البخاري الكبٌر  ) 11مسند مسلم بن حجاج  ) 12 ،مسند أبً داود ،
 ) 13مسند الحمٌدي ت  219هـ  ) 14 ،مسند نعٌم بن حماد المروزي ،
 ) 15مسند أبً إسحاق إبراهٌم بن نصر المطوعً ت  213هـ ) 16 ،مسند
 212هـ) 17 ،
أسد بن موسى بن عبد الملك بن مروان ( أسد السنة) ت
مسند عبٌد هللا بن موسى بن أبً المختار باذام العبسً ت  213هـ) 18 ،
 228هـ  ) 19 ،مسند مسدد بن
مسند ٌحً بن عبد الحمٌد الحمانً ت
مسرهد ت  228هـ  ) 20 ،مسند علً بن عبد العزٌز  ) 21 ، .مسند أبً
 ) 22مسند عبد هللا بن محمد الجعفً البخاري
خٌثمة زهٌر بن حرب
المسندي ت  229هـ ) 23 ،مسند محمد بن عبد هللا الحضرمً المعروؾ
بمطٌن ت  297هـ  ) 24 ،مسند إبراهٌم بن سعٌد الجهوري ت  244هـ،
 252هـ ) 26 ،مسند علً بن
) 25مسند إسحاق بن بهلول التنوخً ت
الحسٌن الذهلً األفطس ت حوالً  252هـ ) 27 ،مسند محمد بن سلٌمان
ٌزٌد الكندي موالهم الطوسً ت  242هـ ) 28 ،مسند أبً زرعة عبٌد هللا
بن فروخ الرازي ت  264هـ ) 29 ،مسند أحمد بن الفرات بن خالد الضبً
الرازي  ) 30 ،مسند عمار بن رجاء التؽلبً االستراباذي ت  267هـ،
 ) 31مسند أحمد بن منصور بن سٌار الرمادي ت  286هـ ) 32 ،مسند
عثمان بن سعٌد بن خالد السجستانً الداري ت  280هـ  ) 33 ،مسند علً
بن عبد العزٌز بن المرزبان ت  286هـ ) 34 ،مسند تمٌم بن معاوٌة
الطوسً ت حاولً  290هـ ) 35 ،مسند إسحاق بن مخلد بن مطرؾ (ابن
راهوٌه) ت  238هـ ) 36 ،مسند اإلسماعٌلً ( حوالً مابة مجلد)) 37 ،
مسند أحمد بن منٌع ت  244هـ ) 38 ،مسند الحارث بن محمد ت 282
 ) 40مسند محمد بن عمر العدنً
هـ ) 39 ،مسند ابن أبً عاصم ،
الدراوردي ت  234هـ ) 41 ،مسند محمد عبد الكسً ت  249هـ) 42 ،
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مسند إبراهٌم بن خرٌم الشاشً و ٌروٌه عمن قبله ) 43 ،مسند أحمد بن
حبان القطان ت  256أو  269هـ ) 44 ،مسند الحسٌن بن داود المضٌضً
( سنٌد)  226هـ ) 45 ،مسند أبو بكرالبزار ت  292هـ ) 46 ،مسند محمد
بن نصر المروزي  ) 47 .مسند أحمد بن حازم بن أبً عزرة ت  276هـ،
) 48مسند أحمد بن مهدي بن رستم ت  272هـ  ) 49 ،مسند إسحاق بن
منصور بن بهرام الكوسج ت  251هـ ) 50 ،مسند محمد بن إبراهٌم
الطرسوسً ت  274هـ ) 51 ،مسند ٌعقوب بن إبراهٌم الدورقً ت 252
هـ ) 52 ،مسند محمد بن الحسٌن الكوفً ت  277هـ ) 63 ،مسند محمد بن
سنجر ت  258هـ ) 54 ،مسند ٌعقوب بن شٌبة ت  262هـ ) 55 ،مسند
:إبراهٌم بن إسماعٌل الطوسً العنبري ت  280هـ ) 56 ،مسند الحسٌن بن
محمد بن زٌاد القبانً ت  289هـ ) 57 ،مسند أحمد بن علً بن سعٌد
المروزي ت  292هـ ) 58 ،مسند محمد بن هشام ت  251هـ ) 59 ،مسند
إبراهٌم بن معقل ت  295هـ ) 60 ،مسند عبد الرحمن بن محمد الرازي،
 ) 61مسند أبً إسحاق إبراهٌم بن ٌوسؾ الرازي ت  301هـ ) 62 ،مسند
عبد هللا بن محمد بن ناجٌه البربري (  132جزءا)  ) 63 ،مسند الحسن بن
سفٌان الٌالوزي ت  303هـ) 64 ،مسند إبراهٌم بن نصر النٌسابوري
البستً ت بعد  303هـ ) 65 ،مسند أبً ٌعلً الموصلً ت  307هـ) 66 ،
مسند الولٌد بن أباذ بن توبه األصبهانً ت  310هـ ) 67 ،مسند أبً بكر
محمد بن هارون الروٌانً ت  307هـ ) 68 ،مسند أبً سعد  ) 69مسند
محمد بن عقٌل ت  316هـ  ) 70 ،مسند أبً جعفر الطحاوي  ) 71مسند
ابن أبً حاتم ت  327هـ ) 72 ،مسند الهٌثم بن كلٌب الشاشً ت  335هـ،
 ) 73مسند علً بن حمشاد ت  338هـ ) 74 ،مسند أحمد بن عبٌد الصفار
 351هـ) 76 ،
ت بعد  340هـ ) 75 ،مسند دعلج بن أحمد بن دعلج ت
مسند الحسن بن محمد الماسرجسً (  1300جزءا) ) 77 ،مسند إبراهٌم
بن نصر الرازي ت 385هـ ) 78 ،مسند محمد بن أحمد بن جمٌع ت 402
هـ ،و  ) 79مسند عمر بن أحمد ( ابن شاهٌن) (  1600جزءا) كانت هذه
القابمة التً ذكرها الحافظ أبً جعفر الكتانً فً رسالته و تبقى علٌه من
المسانٌد ) 80 ،مسند ٌحً بن منده  ) 81مسند الدارمً  ) 82مسند أبً
عوانه  ) 83 ،مسند عبد هللا بن أبً موسى الحسنً  ) 84مسند عبد بن
حمٌد ) 85مسند الربٌع بن حبٌب األندلسً ) 86 ،مسند زٌد بن علً ) 87 ،
مسند أحمد بن خالد بن حباب األندلسً  ) 88 ،مسند الفردوس للدٌلمً ،
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 ) 89مسند علً بن عبد هللا المدٌنً  ) 90مسند الشهاب القضاعً ) 91
) 93
مسند بقً بن مخلد األندلسً  ) 92 ،مسند قاسم بن أصبػ البٌاتً
مسند حدٌث مالك للنسابً  ) 94مسند عبد الرحمن الؽافقً ) 95 ،مسند
وكٌع بن الجراح ) 96مسند شداد بن أوس  ) 97مسند الشامٌٌن للطبرانً
 ) 98مسند عبد هللا بن عمر للطرسوسً  ) 99 ،مسند القرطبً  376هـ،
 ) 100مسند جابر بن عتٌك بن قٌس أبً عبد هللا األنصاري  ) 101مسند
 ) 102مسند الكبلعً  ) 103مسند
أبً حنٌفة ألبً نعٌم األصبهانً
زوابد أحمد بن حنبل البنه عبد هللا بن أحمد بن حنبل  290هـ ،وهو ٌقدر
بربع المسند فً الحجم قلت وكذلك فً عدد األحادٌث ألنه ٌشتمل على
عشرة آالؾ حدٌث.فتبٌن أن المسانٌد تزٌد على مابة مسند.
 1ـ نذكر من الموطآت ما تٌسر ) 1 :موطؤ مالك بن أنس ت (  ) 179وله
عدة رواٌات ٌزعم البعض أنها متقاربة فً الحجم و عدد األحادٌث وهً فً
الحقٌقة متباعدة جدا فً الحجم و عدد األحادٌث و لكنها قرٌبة األلفاظ و
المعانً نذكر منها  ) 1 :موطإ ابن القاسم ) 2 ،موطإ ابن وهب ) 3 ،موطإ
الحسن بن محمد الشٌبانً ) 4 ،موطإ القعنبً) 5 ،موطإ ابن ٌوسؾ) 6 ،
موطإ معن ) 7 ،موطإ ابن عفٌر ) 8 ،موطإابن بكٌر ) 9 ،موطإ أبً مصعب
الزهري ) 10 ،موطإ مصعب الزبٌري ) 11 ،موطإ الصوري ) 12 ،موطإ
ابن برد ) 13 ،موطإ ٌحً بن ٌحً اللٌثً ) 14 ،موطؤ ٌحً التمٌمً) 15 ،
موطؤ ابن زٌاد ) 16 ،موطؤ سوٌد بن سعٌد ،وقد زعم القاضً عٌاض أنها
تصل إلى ثبلثٌن (  ) 30الخ وأما الموطآت األخري التً دونها ؼٌر مالك
فنذكر منها ) 2 ::موطؤ ابن أبً ذبب ) 3 ،موطؤ محمد بن عبد الرحمن
المدنً) 4 ،موطؤ أبً محمد بن عبد الرحمن المروزي.
 2ـ المصنفات  :نذكر منها ما تٌسر ) 1 :مصنؾ ابن أبً شٌبة ت  235هـ،
 ) 2مصنؾ عبد الرزاق ت  ) 3مصنؾ أبً سفٌان وكٌع بن الجراح بن
ملٌح الرواسً ت  297هـ ) 4 ،مصنؾ أبً سلمة حماد بن سلمة الربعً
ت 167هـ ) 5 ،مصنؾ أبً الربٌع سلٌمان بن داود العتكً الزهرانً ت
 234هـ ) 6 ،مصنؾ بقى بن مخلد بن ٌزٌد القرطبً ) 7 ،مصنؾ أبً عبد
هللا سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثوري ت 161هـ.،
 3ـ الجوامع  :نذكر من الجوامع ما ٌلً  ) 1 :جامع عبد الرزاق الصنعانً
خرج أكثر من أحادٌثه الشٌخان و األربعة ) 2 ،جامع أبً محمد سفٌان بن
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عٌٌنه بن مٌمون ت  198هـ ،و له تفسٌر ) 3 ،جامع أبً عروة معمر بن
راشد األزدي ت  154هـ ) 4 ،جامع أبً بكر أحمد بن محمد ( الخبلل)
الحنبلً  ) 5الجامع الكبٌر و الصؽٌر كبلهما للبخاري  ) 6 ،جامع مسلم بن
حجاج  ) 7جامع األحكام فً معرفة الحبلل و الحرام للشٌخ األكبر محً
الدٌن عربً الحاتمً هذا ما ذكره الحافظ محمد أبو جعفر الكتانً ثم قال
فً " الرسالة المستطرفة" " و الجامع عندهم ما ٌوجد فٌه من الحدٌث جمٌع
األنواع المحتاج إلٌها من العقابد و األحكام و الرقاق و آداب األكل و
الشرب و السفر و المقام و ما ٌتعلق بالتفسٌر و التارٌخ و السٌر و الفتن و
 ) 8كتاب ابن المنذر  ) 9كتاب
المناقب و وؼٌر ذلك" نضٌؾ إلى ذلك
محمد بن نصر المروزي  ) 10مصنؾ سعٌد بن منصور  ) 11مصنؾ
الفرٌابً  ) 12مصنؾ بقى بن مخلد  ) 13كتاب .الطبري الخ...
 4ـ المعاجم  :و المعجم ما ٌذكر فٌه األحادٌث على ترتٌب الصحابة أو
الشٌوخ أو البلدان و كثٌرا ما ٌنظم على طرٌق حروؾ الهجاء فقل من ٌفرق
بٌنه و بٌن المسند و الفرق ٌكون أساسا فً أن المسند ٌهتم بإسناد األحادٌث
و اتصالها على ترتٌب الصحابة و الشٌوخ بٌنما المعجم ٌزٌد علٌه بالترتٌب
تارة حسب البلدان و الشٌوخ و التوارٌخ الخ ...ومن أهم المعاجم نذكر ) 1 :
)2
المعاجم الثبلثة  :المعجم األكبر و األوسط و األصؽر  :للطبرانً ،
 325هـ) 3 ،
معجم البلدان لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الدؼولً ت
معجم الشٌوخ ألبً بكر اإلسماعٌلً  ) 4معجم أبً نعٌم األصبهانً ) 5
 340هـ ،وله
معجم أحمد بن زٌاد بن درهم الشهٌر بابن األعرابً)
أٌضا التارٌخ الكبٌر للبصرة ) 6 ،و معجم الشٌوخ لمحمد بن إبراهٌم زاذان
 427هـ ) 8 ،معجم عبد
) 7معجم حمزة بن ٌوسؾ السهمً الجرجانً
الكرٌم بن محمد السمعانً له معجم الشٌوخ و معجم البلدان و التحبٌر فً
المعجم الكبٌر ) 9 ،أحمد بن محمد السلفً له ثبلثة معاجم  :معجم مشٌخة
أصبهان ،ومعجم فً مشٌخة بؽداد ،ومعجم السفر لبقٌة البلدان ) 10 .محمد
بن خٌر بن عمر بن خلٌفة األموي المتوفى  575هـ له البرنامج فً أسماء
شٌوخه و مروٌاته عنهم ) 11 ،وألبً المظفر عبد الكرٌم بن منصور
السمعانً ت  615هـ برنامجا آخر ) 12 ،عبد المإمن بن خلؾ الدمٌاطً
 706هـ له معجم الخ...
 5ـ ومن كتب الحدٌث ما ٌسمى بالفوابد نذكر منهاهنا على سبٌل المثال ال
الحصر  ) 1 :فوابد تمام بن محمد بن جعفر الرازي ت  414هـ ،وهً 30
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 216هـ8 ( ،
جزءا ) 2 ،فوابد إسماعٌل بن عبد هللا الشهٌر بسموٌه ت
أجزاء) ) 3 ،فوابد أبً عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده ت
 475هـ ) 4 ،فوابد أبً بكر محمد بن إبراهٌم بن علً بن عاصم بن زاذان
( (ابن المقرئ) ت  381هـ ) 5 ،فوابد أبً القاسم خلؾ بن عبد الملك بن
مسعود بن بشكوال الخزرجً القرطبً ت  578هـ) 6 ،فوابد أبً الحسن
محمد بن علً بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل و ٌعرؾ بابن الؽرٌق ت
 ) 7فوابد
 465هـ ،وهو آخر من حدث عن الدارقطنً و ابن شاهٌن،
 ) 9فوابد
العراقٌٌن ألبً سعٌد النقاش  ) 8فوابد أبً الحسن بن نشران
أبً بكر الشافعً  ) 10فوابد أبً الحسن الخلعً  ) 11فوابد أبً إسحاق
إبراهٌم بن ٌحً المزكً تعرؾ بالمزكٌات سمع ابن خزٌمة وسمع منه
 ) 12فوابد ابن أبً الفوارس ت
البرقانً و الحاكم وابن أبً الفوارس
412هـ ) 13 ،فوابد أبً بكر النجاد صاحب السنن  ) 14فوابد أبً محمد
عبد هللا بن محمد بن موسى بن زٌاد العسكري الجوالٌقً المعروؾ بعبدان
ت 306هـ ،الخ...
 6ـ ومن كتب الحدٌث ما ٌسمى باألجزاء  :قال الحافظ الكتانً فً " الرسالة
المستطرفة" " و الجزء عندهم تؤلٌؾ األحادٌث المروٌة عن رجل واحد من
الصحابة أو من بعدهم وقد ٌختارون من المطالب المذكورة فً صفة الجامع
مطلبا جزبٌا ٌصنفون فٌه مبسوطا" قلت و األجزاء كثٌرة جدا تقدر
بالملٌون أو بمابات اآلالؾ بل وردت بذلك نصوص صرٌحة قال الكتانً "
نقل الذهبً فً تذكرته عن ابن حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ قال
كتبت بخطً عن عشرة من شٌوخً عشرة آالؾ جزء من كل واحد ألؾ
جزء ،وقد ذكر طرفا منها فً كشؾ الظنون مرتبا لها على حروؾ المعجم
على ما فٌه من التخلٌط و التحرٌؾ وكذا ذكر شٌبا منه محب الدٌن الطبري
فً أول " الرٌاض النضرة" و ابن سلٌمان المؽربً فً " صلة الخلؾ
بموصول السلؾ" و بالتالً فإننا لن نذكر هنا إال ما كان على سبٌل المثال
ال الحصر  ) 1 :جزء الحسن بن سفٌان الشٌبانً النسابً صاحب المسند و
كتاب الوحدان  ) 2جزء أبً عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن
مسلم الشٌبانً المعروؾ بالنبٌل ت  212هـ ) 3 ،جزء أبً الحسن بن
عرفه بن ٌزٌد العبدي البؽدادي المعمر ت  253هـ ) 4 ،جزء أبً مسعود
أحمد بن الفرات بن خالد الضبً ت  258هـ الرازي قال  ":كتبت عن
 1700شٌخ و كتبت ألؾ ألؾ حدٌث و خمسمابة (ألؾ) فعملت فً ذلك فً
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تآلٌفً خمسمابة ألؾ حدٌث" و  ) 5جزء أبً العباس محمد بن جعفر بن
محمد بن هشام بن قصٌم ( بن مبلس) ت 328هـ ،و  ) 6جزء أبً عبد هللا
محمد بن عبد هللا بن المثنى بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري شٌخ
البخاري ت  215هـ ،و  ) 7جزء أبً الحسن أحمد بن عبد العزٌز بن أحمد
بن (ترقال) ت  408هـ ،و  ) 8جزء أبً عمرو إسماعٌل ( بن نجٌد) ت 5
أو  366هـ ،و  ) 9جزء األستاذ أبً معشر عبد الكرٌم بن عبد الصمد بن
 478هـ ،و ) 10جزء أبً علً
محمد بن علً القطان ( الطبري) ت
إسماعٌل بن محمد بن إسماعٌل بن صالح ( الصفار) ت  341هـ ،و ) 11
 ) 12جزء رشٌد
جزء أبً أحمد محمد بن أحمد بن الحسٌن بن القاسم .و
الدٌن أبً الحسٌن ٌحً بن علً بن عبد هللا بن علً بن مفرج العطار
النابلسً ت  662هـ ،و فٌه ثمانٌة أحادٌث  ،و  ) 13جزء أبً الحسٌن
علً بن محمد بن عبد هللا بن ( بشران) السكري ،شٌخ البٌهقً ت  415هـ،
و  ) 14جزء أبً طاهر الحسن بن أحمد بن إبراهٌم األسدي ( ابن فٌل) و
) 15جزء لو بن محمد بن سلٌمان بن حبٌب المصٌصً هو أبو جعفر أحمد
بن محمد بن المرزبان ( األبهري) ت  393هـ ،و  ) 16جزء أبً بكر أحمد
بن عبد هللا بن علً بن سوٌد ( بن منجوٌه) السدوسً و ٌعرؾ بالمنجوفً
ت  252هـ ) 17 ،جزء أبً عبد هللا محمد بن إسحاق بن منده األصبهانً
و  ) 18جزء أبً علً الخلٌلً و ) 19جزء أبً إسحاق إسماعٌل بن إسحاق
جمعه من حدٌث أٌوب السختٌانً و  ) 20جزء أبً القاسم البؽوي و ) 21
جزء أبً بكر شاذان البزار و  ) 22جزء أبً سعٌد محمد بن النقاش و
 ) 23جزء أبً العباس األصم و  ) 24جزء أبً بكر محمد بن الحسن
النقاش وهو فً فضل صبلة التراوٌح و  ) 25جزء أبً العباس أحمد بن
محمد مسروق الطوسً فً القناعة ت حوالً  299هـ ) 26 ،جزء أبً
طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلصً ت  393هـ ،و ) 27
جزء أبً بكر الخطٌب البؽدادي فً صبلة التسبٌح و  ) 28كذلك جزء "
من سمع و نسً" ،و  ) 28جزء الدارقطنً " من حدث ونسً"و  ) 29جزء
أبً عبد هللا محمد بن مخلد بن حفص الدوري ( العطار) ت  331هـ) 30 ،
جزء البطاقة من إمبلء أبً القاسم حمزة بن محمد بن علً بن العباس (
الكنانً) ت  357هـ ،رواه عنه أبو الحسن عمر بن محمد ( الحرانً) ت
 441هـ ) 31 ،جزءمن روى هو وأبوه و جده للحافظ أبً زكرٌا ٌحً بن
الحافظ أبً عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبً عبد هللا ( أبً زكرٌا بن
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منده) ت  511هـ ،و له جزء آخر فً آخر الصحابة موتا ،و  ) 32جزء
فضل سورة اإلخبلص ألبً نعٌم األصبهانً و  ) 33كذلك ألبً الحسن بن
محمد بن الحسن بن علً الخبلل و  ) 34األجزاء الثقفٌات و هً عشرة
أجزاء ألبً عبد هللا القاسم بن الفضل بن أحمد ( الثقفً) ت  489هـ) 35 ،
األجزاء الجعدٌات (  12جزءا) ألبً القاسم عبد هللا بن محمد بن البؽوي
 230هـ ،و  ) 36األجزاء
لحدٌث أبً الحسن ( علً بن الجعد) ت
الخلعٌات (  120جزءا) للقاضً أبً الحسن علً بن الحسن بن الحسٌن بن
محمد المعروؾ بالخلعً ت  492هـ ) 37 ،األجزاء السلفٌات ( أكثر من
مابة جزء) ألبً طاهر أحمد بن محمد السلفً و له كذلك أجزاء السفٌنه
البؽدادٌة ،و  ) 38األجزاء الطبرٌات للطبري ،وله كذلك األجزاء الحدٌثٌة،
و  ) 39األجزاء الؽٌبلنٌات (  11جزءا) للدارقطنً من حدٌث أبً بكر
البزار ت  354هـ ،وهً عبارة عن القدر المسموع ألبً طاهر محمد بن
إبراهٌم بن ؼٌبلن البزار ت  404هـ من أبً بكر البزار و  ) 40أحادٌث
 ) 41أحادٌث الفضٌل بن عٌاض
األعمش ألبً بكر اإلسماعٌلً ،و
) 43
للنسابً ،و  ) 42أحادٌث الزهري للذهلً و ٌقال لها الزهرٌات و
الزهرٌات ألبً علً الحسن بن محمد الماسرجسً و  ) 44الزهرٌات ألبً
بكر اإلسماعٌلً ،و  ) 45ألبً بكر محمد بن مهران اإلسماعٌلً زهرٌات،
و ) 46أحادٌث مالك بن أنس ) 47 ،أحادٌث ٌحً بن سعٌد ،و  ) 48أحادٌث
عبد هللا بن دٌنار ،و  ) 49أحادٌث موسى بن عقبة ،و  ) 50للطبرانً أحادٌث
محمد بن جحادةو  ) 51كتاب األفراد ألبً حفص بن شاهٌن و  ) 52مختلؾ
الحدٌث ألبً ٌحً زكرٌا بن ٌحً الساجً و  ) 53مختلؾ الحدٌث للشافعً.
 7ـ ومن كتب الحدٌث ما ٌسمى باألمالً  :وهً تقضً أن ٌقوم الحافظ
بإمبلء أحادٌث على طلبته فً المسجد أو فً مجلس ٌتعاهده إما ٌوم الجمعة
أو السبت ٌشرح ؼرٌب الحدٌث و ٌعلق علٌه تعلٌقا وافٌا شافٌا نذكر منها :
 ) 1األمالً ألبً القاسم بن عساكر ،و  ) 2األمالً ألبً زكرٌا بن منده ،و
 ) 3األمالً ألبً بكر الخطٌب و ) 4األمالً ألبً طاهر المخلص و ) 5
األمالً ألبً محمد الحسن بن محمد الخبلل ،و  ) 6األمالً ألبً حفص بن
 ) 8األمالً ألبً
شاهٌن ،و  ) 7األمالً ألبً الفضل محمد بن ناصر و
القاسم القزوٌنً و  ) 9األمالً لقاضً قضاة المعتزلة أبً الحسٌن عبد
الجبار بن محمد بن عبد الجبار ،و  ) 10األمالً ألبً بكر محمد بن أحمد
بن عبد الباقً ت  489هـ ،و  ) 11األمالً ألبً بكر محمد بن إسماعٌل
Page 43

تدريب الطالب بالتدريج

الوراق ت  378هـ ) 12 ،األمالً ألبً عبد هللا الحسٌن بن إسماعٌل ت
 430هـ ،و
 330هـ ) 13 ،األمالً ألبً القاسم عبد الملك بن محمد ت
) 15
 ) 14األمالً ألبً القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجً  ،و
األمالً للحافظ ابن الصبلح و  ) 16األمالً للحافظ العراقً و  ) 17األمالً
البن حجر.
فما بعدها كالثنابٌات و
 8ـ ومن كتب الحدٌث ما ٌسمى بالوحدانٌات
الثبلثٌات نذكر منها  ) 1 :نفثات الصدر المكمد بشرح ثبلثٌات المسند "
للشٌخ محمد بن أحمد النابلسً السفارٌنً ت  188هـ ،و  ) 2در الدراري
فً شرح رباعٌات البخاري ،و  ) 3الثمانٌات لٌوسؾ بن خلٌل ت  648هـ،
و  ) 4رباعٌات التابعٌن البن صرصري ت  586هـ ،و ) 5الخماسٌات ألبً
الحسٌن أحمد النقور للبزار ت  470هـ ) 6 ،السداسٌات ألبً عبد هللا محمد
بن إبراهٌم الرازي ت  525هـ و  ) 7السداسٌات و الخماسٌات من مروٌات
أبً القاسم زهر بن طاهر ت  533هـ ،و  ) 8سداسٌات التابعٌن ألبً
موسى محمد بن عمر المدنً ت  581هـ ،و  ) 9السباعٌات ألبً موسى
المدنً ،و  ) 10السباعٌات ألبً جعفر الصٌدالنً ،و  ) 11السباعٌات ألبً
) 13
القاسم ابن عساكر ،و  ) 12السباعٌات البنه القاسم بن عساكر ،و
السباعٌات للحرانً ة  ) 14الثمانٌات للحرانً أٌضا " تحفة المستفٌد فً
األحدٌث الثمانٌة األسانٌد" ،و  ) 15الثمانٌات للضٌاء المقدسً.
 - 9نضٌف إلى ذلك ما تٌسر من أسماء الكتب وهً قابمة تزٌد على :
281
 1ـ مإلفات أبً بكر عبد هللا بن محمد المعروؾ بابن أبً الدنٌا ت
هـ ،وهً  ) 1 :اإلخبلص ،و  ) 2ذم الؽٌبة ) 3 ،ذم الحسد ) 4 ،ذم الدنٌا) 5 ،
ذم الؽضبـ  ) 6ذم المبلهً ) 7 ،كتاب الصمت ) 8 ،كتاب مكاٌد الشٌطان
ألهل اإلٌمان ،و  ) 9كتاب التقوى ،و  ) 10كتاب صفة الجنة ،و  ) 11كتاب
صفة النار ) 12 ،كتاب التوبة و  ) 13كتاب التفكر ) 14 ،كتاب البكاء) 15 ،
كتاب التوكل ) 16 ،كتاب الٌقٌن ) 17 /كتاب قرى الضٌؾ) 18 ،كتاب
حسن الظن ) 19 ،كتاب الصبر ) 20 ،كتاب من عاش بعد الموت) 21 ،
كتاب العقوبات ) 22 ،كتاب فضل اإلخوان و  ) 23كتاب الذكر ) 24 ،كتاب
قصر األمل ) 25 ،كتاب األهوال ) 26 ،كتاب الجوع ) 27 ،كتاب السحاب
و  ) 28كتاب المطر ) 29 ،كتاب قضاء الحوابج ) 30 ،كتاب ذكر الموت،
 ) 32كتاب اصطناع
 ) 31كتاب األمر بالمعروؾ و النهً عن المنكر و
المعروؾ ،و  ) 33كتاب إصبلح الدٌن ،و  ) 34كتاب التواضع و الخمول و
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 ) 35كتاب محاسبة النفس ،و  ) 36كتاب القناعة ،و  ) 37كتاب الطواعٌن،
و ) 38كتاب العذلة ،و  ) 39كتاب مجابً الدعوة ،و  ) 40كتاب المنامات،
 ) 43العزاء ،و ) 44
 ) 42كتاب الشكر،و
و ) 41كتاب المتمنٌن،و
المختصرٌن ،و  ) 45للخرابطً أبً بكر محمد بن جعفر ت  327هـ ،كتاب
الشكر ،و  ) 46مساوئ األخبلق ،و  ) 47مكارم األخبلق ،و  ) 48الفاصل
بٌن الراوي و الواعً ) 49 ،التبصرة ) 50 ،المستخرجة ) 51 ،للطبرانً ت
 360هـ ،مكارم األخبلق ،و  ) 52عوالً مالك و  ) 53ؼرابب مالك) 54 ،
دالبل النبوة ) 55 ،فضابل األربعة الراشدٌن ،و  ) 56كتاب التفسٌر و ) 57
أخبار عمر بن عبد العزٌزو  ) 58معرفة علوم الحدٌث و  ) 59ألحمد بن
 ) 60الزهد،و ) 61
حنبل ت  241هـ كتاب العلل و معرفة الرجال و
المدخل للحاكم ) 62 ،والبن خزٌمة ت  311هـ ،كتاب اختبلؾ الفقهاء و
 ) 63كتاب العقٌدة و  ) 64الخبلصة فً معرفة الحدٌث و  ) 65ؼرٌب
الحدٌث البن قتٌبة  ) 66للطحاوي مشكل اآلثار و  ) 67شرح معانً اآلثار
و  ) 68اختبلؾ الفقهاء و  ) 69كتاب العقٌدة و ) 70األم للشافعً و ) 71
العقٌلً فً الضعفاء و  ) 72للطبري التفسٌر ) 73 ،اختبلؾ الفقهاء ،و
 ) 74تهذٌب اآلثار و  ) 75التارٌخ ) 76 ،للترمذي ت  275هـ ،كتاب
الشمابل  ) 77 ،العلل الكبٌر و  ) 78أخبار مكة ) 79 ،أخبار المدٌنة) 80 ،
تارٌخ واسط ) 81 ،للبخاري ت  256هـ ،األدب المفرد و  ) 82خلق أفعال
العباد و  ) 83العلل و  ) 84الفوابد ) 85 ،القراءة خلؾ اإلمام ) 86 ،ألبً
داود ت  375هـ ،كتاب المراسٌل و  ) 87أعبلم النبوة ) 88 ،تارٌخ
أصبهان و  ) 89تارٌخ المدٌنة ،و  ) 90تارٌخ مكة ) 91 ،لمسلم ،ت  261هـ
التمٌٌز و  ) 92كتاب العلل و  ) 93أوهام المحدثٌن و  ) 94للنسابً ت
الوحدان و  ) 95أوالد الصحابة و  ) 96البن المنذر ت  318هـ األوسط فً
السنن و اإلجماع و االختبلؾ و ) 97اإلقناع فً اإلجماع و  ) 98االشراؾ
 ) 100اإلمتاع بؤحكام
فً االختبلؾ ) 99 ،االقتصاد فً اإلجماع÷ و
السماع .و  ) 101ألبً بكر اآلجري أخبلق العلماء و  ) 102تحرٌم البرد
و الشطرنج و المبلهً و  ) 103أحكام النساء و  ) 104الشرٌعة) 105 ،
فً أخبلق البر و التقوى و  ) 106فً النصٌحة ،و  ) 107األمر بلزوم
 ) 108فً األربعٌن حدٌثا ،و  ) 109أدب
الجماعة وترك المبلهً و
النفوس ،و  ) 110علً بن عبد هللا المدٌنً ت  234له علل حدٌث ابن
عٌٌنه و  ) 111علل حدٌث إسماعٌل القاضً و  ) 114محمد بن إسحاق له
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 ) 116الؽرٌب و ) 117
المؽازي و  ) 115ألبً عبٌد األموال و
للدارقطنً (  ) 385األفراد و  ) 118النزول ) 119 ،العلل و ) 120
المعرفة و  ) 121ؼرابب مالك و  ) 122دالبل النبوة و  ) 123رباعٌات
الشافعً ) 124 ،البن عبد البر ت  464هـ ،االستذكار و  ) 125التمهٌد و
 ) 126جامع بٌان العلم و فضله و  ) 127تجرٌد التمهٌد و  ) 128االنتقاء و
 ) 129أبو عبٌد فً ؼرٌب الحدٌث ) 130 ،للخطٌب البؽدادي ت  464هـ،
تلخٌص المتشابه و  ) 131اقتضاء القول للعمل و  ) 132شرؾ أصحاب
الحدٌث و  ) 133الرواة عن مالك ،و  ) 134الموضح ،و  ) 135موضع
أوهام الجمع و التفرٌق ،و  ) 136الجامع آلداب الشٌخ و السامع و ) 137
الكفاٌة فً قوانٌن الرواٌة و  ) 138المحلً البن حزم و  ) 139للبٌهقً ت
 548السنن الصؽرى ،و  ) 140دالبل النبوة و  ) 141أحكام القرآن و
 ) 142كتاب اإلعتقاد و  ) 143كتاب القراءة خلؾ اإلمام و  ) 144حٌاة
األنبٌاء فً قبورهم و  ) 145مناقب الشافعً ،و  ) 146كتاب الزهد الكبٌر ،
و ) 147المدخل إلى السنن و  ) 148البعث و الشكور و  ) 149الترؼٌب و
الترهٌب و  ) 150كتاب اآلداب و  ) 151األسماء و الصفات و ) 152
شعب اإلٌمان ،و  ) 153أعبلم النبوة البن قتٌبة الدمٌوري ت  271هـ ،و
 ) 155و العلل و علم الرجال لؤلثرم،
 ) 154الزهد البن المبارك و
و ) 156دالبل النبوة ألبً عبد هللا بن منده ت  395هـ و  ) 157عوالً ابن
عٌٌنه و  ) 158علل الحدٌث لآلجري ،و  ) 159دالبل النبوة إلبراهٌم بن
ابً إسحاق ت  285هـ ) 160 ،دالبل النبوة ألبراهٌم بن حماد ت 320
هـ ) 161 ،دالبل النبوة ألحمد بن عسال و  ) 162دالبل النبوة ألبً الشٌخ
بن حٌان ت  369هـ ) 163 ،محمد بن الحسن فً اآلثار و  ) 164العلم
البن الشخٌر و  ) 165زهر البساتٌن و نفحات الرٌاحٌن و  ) 166دالبل
النبوة ألبً سعٌد الخركوشً ت  407هـ ) 167 ،دالبل النبوة ألبً نعٌم
األصبهانً ت 430هـ ) 168 ،أسماء المراسٌل  ) 169 ،المسهب فً
أخبار أهل المؽرب و  ) 170التارٌخ و علل الرجال ) 171 ،تسمٌة قضاة
األمصار و  ) 172التارٌخ الكبٌر للبصرة و  ) 173السابق و البلحق
 ) 174المتفق و المفترق  ) 175التثرٌب فً شرح التقرٌب ) 176 ،
دالبل النبوة ألبً العباس جعفر بن محمد ت  432هـ ) 177 ،دالبل النبوة
ألبً ذر الهروي ت  434هـ،شٌخ الباجً و  ) 178الحاكم ت  405هـ،
فً العلل و  ) 179المدخل فً علوم الحدٌث و  ) 180اإلرشاد فً علماء
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الببلد و  ) 181سإاالت ابن الجنٌد البن معٌن و  ) 182أبو أحمد الحاكم
الكبٌر فً العلل و  ) 183ابن عبد الهادي فً التنقٌح و  ) 184محمد بن أبً
) 185أبو ٌعلً الطوسً فً
الشٌخ األنصاري فً األحادٌث المابة ،و
مختصر األحكام و  ) 186ؼرابب مالك ألبً محمد دعلج بن أحمد السجزي
ت 170هـ ) 187 ،كتاب ؼرابب شعبة بن الحجاج ت  170هـ ،و ) 188
أبو ٌوسؾ فً اآلثار  ) 189كتاب أبً محمد الرطاسً ) 190 ،سإاالت
اآلجري ألبً داود و الترمذي  ) 191 ،ابن العرابً فً كرامات األولٌاء،
 ) 192روضة األولٌاء فً مسجد إٌلٌاء و  ) 193معرفة الرجال و سإاالت
ابن الجنٌد و  ) 194أبً العرابً فً المعجم و  ) 195الطبقات لمسلم و
 ) 447هـ عوالً مالك،
 ) 196ألبً الفتح سلٌم بن أٌوب الرازي ت
و ) 197ؼرٌب الحدٌث و  ) 198الترؼٌب و  ) 199عوالً اللٌث بن سعد
ألبً العدل قاسم بن قطلوٌؽا الحنفً ) 200 ،عوالً البخاري لتقً الدٌن بن
تٌمٌة الحرانً و  ) 201الدرر الؽوالً فً األحداٌث العوالً لشمس الدٌن
محمد بن طولون الشامً الحنفً ت  953هـ وله  " ) 202الآللبً المتناثره
فً األحادٌث المتواترة" و  ) 203لٌوسؾ بن خلٌل الدمشقً ت  648هـ،
من طرق هذا الحدٌث ٌعنً حدٌث " من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من
النار"جزءان و  ) 204عوالً األعمش شٌخ أبً حنٌفة و  ) 205لهٌبة هللا بن
محفوظ بن صصري ت  586هـ ،عوالً ابن عٌٌنه ) 206 ،ؼرابب مالك
لقاسم بن أصبػ البٌاتً القرطبً ) 207 ،الشمابل ألبً المقري ،و ) 208
الشمابل ألبً العباس المستؽفري ،و  ) 209كتاب األنوار فً شمابل النبً
المختار للبؽوي ) 210 ،دالبل الرسالة ألبً المطرؾ بن فطٌس ،و ) 211
له أسباب النزول و  ) 212له الناسخ و المنسوخ ) 213 ،دالبل اإلعجاز
ألبً عوانه  ) 214 ،كتاب الوفا فً فضابل المصطفى البن الجوزي و
 ) 215الشفا بالتعرٌؾ بحقوق المصطفى للقاضً عٌاض و  ) 216كتاب
السٌرة للزهري ت  123هـ ،و  ) 217الؽماري لمحمد بن إسحاق بن ٌسار
ت 152هـ ،و  ) 218هذبها عبد الملك بن هشام ( سٌرة ابن هشام) ت
218هـ ،و  ) 219السٌرة النبوٌة لعبد الرحمن بن أحمد السهٌلً المالقً
األندلسً ت  581هـ ،و  ) 220اختصرها ابن جماعة بكتاب  :نور
الروض على كتاب الروض" و  ) 221للمناوي حاشٌة علٌه ،و  ) 222السٌر
ألبً عبد هللا الواقدي ت 208هـ ) 223 ،السٌرة للمبلبً و  ) 224السٌرة
للطبري ت  694هـ ) 225 ،السٌرة البن سٌد الناس الٌعمري األندلسً ت
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 734هـ ) 226 ،كتاب شرؾ المصطفى ألبً سعٌد عبد الملك النٌسابوري
406هـ ) 227 ،مقاتل بن حٌان فً تفسٌره و  ) 228المؽازي البن شهاب
الزهري ،و  ) 229المؽازي ألبً أٌوب ٌحً بن سعٌد بن أبان األموي ت
 ) 231المؽازي
 294هـ ) 230 ،ابن حزم فً الناسخ و المنسوخ ،
لموسى بن عقبه شٌخ مالك بن أنس ت 141هـ ) 232 ،مؽازي المعتمر بن
سلٌمان ت  187هـ ) 233 ،مؽازي محمد بن عابذ ت  234هـ،فهذا قلٌل
من كثٌر ،وفٌض من ؼٌض
خبلصة جامعة  :أٌن نحن من موسوعة أطراؾ تشمل أكثر من حوالً
تسعمابة أو ألؾ كتاب منها حوالً  250من كتب علم الرجال و  32من
الصحاح أو على شرطها و  37من كتب السنة أو على شرطها و  103من
المسانٌد ،و  4من الموطآت و المصنفات عشرة (  ) 10و الجوامع (  ) 9و
المعاجم (  ) 12و الفوابد
 ) 17و
( ) 14و األجزاء (  ) 53و قد تصل إلى المابٌن و األمالً (
 500إلى
الوحدانٌات (  ) 15و الكتب األخرى (  ) 233وقد تصل إلى
 1000و قد استعنت فً هذا الجرد بالرسالة المستطرفة إال أننً زدت
علٌها الكثٌر و الكثٌر فؤفكر أن أكتب كتابا ٌكون مكمبل لها للتعرٌؾ بكتب
السنة و إرشاد كل من ٌرؼب فً التؤلٌؾ فً األطراؾ.
الباب الثانً :دراسة مٌدانٌة
 كٌفٌة التخرٌج وشروطه وما ٌلزم له:
قال الؽماري " :إعلم أن المصنفٌن ٌوردون األحادٌث أحٌانا تامة ،وأحٌانا
مختصرة ،أو ٌقتصرون منه على محل الشاهد لهم ،وتارة ٌوردونها باللفظ
وأخرى بالمعنى ،وقد ال ٌذكرون أحٌانا الحدٌث وإنما ٌشٌرون إلٌه ،فٌتكلم
المصنؾ على معنى ثم ٌقول :كما ورد فً الخبر ،أو ٌقول :والسنة أن
ٌفعل المرء كذا ،أو دلت السنة على كذا ،ومن شرط التخرٌج أن ٌتعرض
المخرج لذكر األحادٌث والسنة التً أشار إلٌها المصنؾ ،وال ٌقتصر على
تخرٌج ما أتً به بلفظه ،وكذلك ٌوردون أحٌانا األحادٌث بلفظها وال
ٌنسبونها حدٌثا إما اعتمادا على شهرتها كؤن ٌقول " :والحرب خدعة" مثبل،
وأحٌانا ٌهم المصنؾ فٌورد حدٌثا مرفوعا وٌنسبه إلى بعض الصحابة من
كبلمهم أو لبعض السلؾ ،وأحٌانا فٌعكس فٌنسب كبلم بعض السلؾ للنبً
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صلى هللا علٌه وسلم وقد ٌذكرون أحٌانا الحدٌث بلقبه فقط كحدٌث الطٌر،
وحدٌث المواالة ،وحدٌث الؽابر ،وحدٌث اإلفك ،وحدٌث الصورة ،وحدٌث
السفٌنة ،وحدٌث المطاولة ،وحدٌث الجرٌدة ،وحدٌث " الكساء" وحدٌث
"النزول" وحدٌث « العسٌؾ» ،إلى أن قال :وٌستعان على ذلك بكتب
األطراؾ التً تعٌن مواضع الحدٌث من كتب أصول السنة وتجمعها فً
موضع واحد فٌستفٌد منها مواضع الحدٌث حتى ال ٌعزوه إلى واحد أو اثنٌن
وهو عند الستة كلهم أو عند ؼٌرهم أٌضا.
 ) 1كؤطراؾ الكتب الستة للحافظ أبً الفضل محمد بن طاهر المقدسً
543هـ " أطراؾ الؽرابب واألفراد" قال عنه ابن عساكر فً مقدمة كتابه
اإلشراؾ "سبرته واختبرته فظهرت فٌه أمارات النقص ولقٌته مشتمبل على
أوهام كثٌرة وترتٌبه مختل".
 ) 2أطراؾ الكتب الستة للحافظ أبً الحجاج المزى ت  742هـ وقد طبع
مع النكت الظراؾ البن حجر.
 ) 3ذخابر الموارٌث فً الداللة على مواضع الحدٌث ،لعبد الؽنً بن
إسماعٌل بن عبد الؽنً النابلسً وقد أضاؾ إلى أطراؾ الكتب الستة
أطراؾ الموطؤ وقد استفاد من أوهام المزى التً جمعها أبو زرعة العراقً
واختصرها الذهبً.
 ) 4أطراؾ الكتب الستة للحافظ أبً المحاسن محمد بن على الحسٌنً
المسمى "الكشاؾ فً معرفة األطراؾ"
 ) 5وأطراؾ الكتب الخمسة ( البخاري ومسلم واألربعة إال ابن ماجه) ألبً
العباس أحمد بن ثابت الطرقى.
571هـ "
 ) 6أطرا ؾ السنن األربعة للحافظ أبً القاسم بن عساكر ت
األشراؾ على معرفة األطراؾ"
804هـ
 ) 7وأطراؾ السنن األربعة للحافظ سراج الدٌن بن الملقن ت
"اإلشراؾ على معرفة األطراؾ"
 ) 8أطراؾ الصحٌحٌن للحافظ أبً مسعود إبراهٌم بن محمد الدمشقً ت
401هـ
 ) 9أطراؾ الصحٌحٌن لخلؾ بن محمد الواسطً ت 401هـ.
 ) 10أطراؾ العشرة (الموطؤ ومسند الشافعً ،وأحمد ،والدارمً ،وابن
خزٌمة ،والمنتقى البن الجارود ،وابن حبان ،ومستخرج أبً عوانة،
ومستدرك الحاكم ،وشرح معانً اآلثار للطحاوي وسنن الدارقطنً ،للحافظ
Page 49

تدريب الطالب بالتدريج

ابن حجر وفٌه ثلث صحٌح ابن خزٌمة فقط وسماه "إتحاؾ المهرة بؤطراؾ
العشرة" وسماه العشرة لعدم توفر صحٌح ابن خزٌمة.
 ) 11أطراؾ المسانٌد االثنى عشرة وهً (مسانٌد الطٌالسً والحمٌدي
ومسدد ،وأحمد و العدنً والبزار وابن أبً شٌبة وأحمد بن منٌع ،وعبد بن
حمٌد ،والحارث بن أبً أسامة ،وأبً ٌعلى ،وإسحاق بن راهوٌه
للبوصٌري.
وكذلك كتب الموضوعات واألحادٌث المشتهرة على األلسنة ومنها:
 1ـ الموضوعات للحافظ أبً سعٌد محمد بن علً النقاش ت414 :هـ
2ـ الموضوعات المسمى "األباطٌل" للحسن بن إبراهٌم الجوزقانً تـ 543
وقد طبع تحت عنوان "األباطٌل والمناكٌر ،والصحاح والمشاهٌر".
 3ـ الموضوعات ألبً الفرج بن الجوزي
 4ـ تنزٌه الشرٌعة المرفوعه عن األحادٌث الموضوعه" ألبً الحسن على
بن محمد بن عراق ت 963هـ.
 5ـ تذكرة الموضوعات ألبً الفضل محمد بن طاهر المقدسً.
 6ـ تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر الفتنً.
 7ـ الموضوعات الكبرى لعلً القاري وله "المصنوع فً معرفة الحدٌث
الموضوع".
 8ـ الآللا المصنوعه من األحادٌث الموضوعه" لجبلل الدٌن السٌوطً.
 9ـ الفوابد المجموعه فً األحادٌث الموضوعه" للشوكانً.
 10ـ اآلثار المرفوعة فً األخبار الموضوعة" لعبد الحً اللكنوي
ت1304 :هـ وله "المؽنى عن الحفظ والكتاب بقولهم لم ٌصح شًء فً هذا
الباب"
 11ـ تحذٌر المسلمٌن من األحادٌث الموضوعة على سٌد المرسلٌن" لمحمد
البشٌر ظافر األزهري تـ1325 :هـ
 12ـ اللإلإ المرصوع فً الحدٌث الموضوع" لمحمد بن خلٌل القاوفجً تـ:
1305هـ.
وأما الكتب المشتهرة على األلسنة ،فمنها:
 1ـ المقاصد الحسنه فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة على األلسنه
للحافظ محمد السخاوي تـ’ 902هـ
 2ـ كشؾ الخفا ومزٌل اإللباس عما اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس
"إلسماعٌل بن محمد بن عبد الهادي العجلونً تـ.1125 :
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 3ـ الدرر المنتشره فً األحادٌث المشتهره" للحافظ السٌوطً.
 4ـ البدر المنٌر فً ؼرٌب أحادٌث البشٌر النذٌر" للشعرانً.
فصل :قال الؽماري" :وأٌضا فإن التخرٌج واالشتؽال بالحدٌث ٌستدعً
معنى ال ٌعبر عنه بلفظ وال ٌضبط بقاعدة ،وهو التمٌٌز بٌن األلفاظ النبوٌة
وؼٌرها ،وبٌن األحادٌث الصحٌحة المخرجة فً الصحٌحٌن والتً هً من
رواٌة األبمة وكبار الحفاظ كالزهري ومالك وشعبه وأمثالهم وبٌن األحادٌث
الصحٌحة المخرجة على شرط الصحٌحٌن كمستدرك الحاكم ،وصحٌحً
ابن خزٌمة وابن حبان وأمثالهم ،والتً هً رواٌة الثقات ؼٌر األبمة
المشاهٌر ،وكذلك بٌن األحادٌث الضعٌفة المخرجة فً مسند أحمد ،وسنن
أبً داود والنسابً وأمثالها ،واألحادٌث الضعٌفة المخرجة فً تارٌخ
أصبهان ألبً نعٌم والحلٌة له ،وتارٌخ الخطٌب ،ومسند الفردوس وأمثالها،
وهذا إنما تتربى ملكته فً النفس من طول االشتؽال بالحدٌث وكثرة المرور
على األحادٌث ومعرفة الصحٌح منها من الضعٌؾ ،والوقوؾ على الكتب
المصنفة فٌه على اختبلؾ أنواعها وموضوعاتها حتى ٌختلط الحدٌث بلحمه
ودمه وٌصٌر ٌستطعمه وٌمٌز بٌن صحٌحه من سقٌمه ،كما ٌمٌز بٌن الماء
العذب وؼٌره ،ألنه إذا لم ٌصل إلى هذه المرتبة ربما ٌقع عند العزو
والتخرٌج فً أخطاء فاحشة وأوهام قبٌحة للؽاٌة ،فٌصحح الواهً
والموضوع ،أو ٌعزوهما إلى الصحٌحٌن تقلٌدا لمن وهم فً ذلك ممن لٌس
الحدٌث من صناعته من الفقهاء وؼٌرهم ،فإنهم أحٌانا ٌعزون أحادٌث
ساقطة واهٌة بل وموضوعة إلى صحٌح البخاري أو الصحٌحٌن معا ،كما
عزا إمام الحرمٌن فً "النهاٌة" حدٌث "أصحابً كالنجوم" ـ وهو حدٌث
موضوع إلى الصحٌحٌن ،وكذلك الؽزالً ٌعزو أحٌانا أحادٌث واهٌة إلى
بعض األصول ولٌست هً فٌها ...وقد رأٌت مرة رسالة فٌها أحادٌث فً
النهً عن شرب الدخان والوعٌد على شربه كلها معزوة إلى صحٌح
البخاري ومسلم ،وأعرؾ بعض الخطباء المدرسٌن ٌعزو فً خطبه
ودروسه كل حدٌث إلى صحٌح البخاري كقوله "إن حدٌث "من أحدث ولم
ٌتوضؤ فقد جفانً ،ومن توضؤ ولم ٌصل فقد جفانً" وٌقول أخرجه
البخاري فً صحٌحه ،والحدٌث الطوٌل الذي ذكره الحرٌفشً فً قصة
أٌوب علٌه السبلم "فً مرضه وببلبه" أخرجه البخاري فً صحٌحه ،وقد
ٌقع ذلك عن تحرٌؾ من النساخ لبعض المخرجٌن الذٌن تتقارب صور
أسمابهم فً الرسم كابن النجار مع البخاري ،فكثٌرا ،ومن ذلك ما وقع فً
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"أربعٌن األربعٌن" للنبهانً وؼٌره من كتبه أنه عزا حدٌث "مــن قـــال ال
إله إال هللا ومدها مدا هدمت له أربعة آالؾ ذنب من الكبابر" إلى البخاري
وهو حدٌث موضوع خرجه ابن النجار ،وكذلك تشتبه رموز المخرجٌن
وتتحرؾ ،فالمتقدمون ٌرمزون البن ماجه القزوٌنً بصورة القاؾ
والسٌوطً ٌرمز بصورة ق للمتفق علٌه البخاري ومسلم ،فقد ٌرى من ال
علم له حدٌثا فً كتب الذهبً مرموزا لمخرجه بالقاؾ فٌظن أنه متفق علٌه،
والواقع أنه حدٌث ضعٌؾ أخرجه ابن ماجه ،وبعكس ذلك إن السٌوطً
ٌرمز بصورة العٌن ألبً ٌعلى ،والمتقدمون ٌرمزون بها للجمٌع أي الستة
كلهم ،ومن التحرٌؾ الذي ٌقع بكثرة ،أن السٌوطً ٌرمز ألحمد بصورة
"حم" ولمسلم بصورة "م" وحدها بدون حاء ،فتسقط الحاء وتبقى م ،والبن
ماجه "ج" والبخاري "خ" والعقٌلً "عق" فتسقط ع ،وتبقى "ق" متفق
علٌه" قلت وأول كبلمه موجود بالحرؾ فً كتاب علل الترمذي البن رجب
الحنبلً وهللا أعلم.
 التحذٌــــــــر مــــــــن التقلٌـــــد:
قال الؽماري":إن التقلٌد فً العزو ٌوقع فً أخطاء كثٌرة والسٌما تقلٌد
المتساهلٌن ،ومن ال تحقٌق معه أو من لٌس هو من أهل الفن ،وقد وقفت
على بعض األوهام فً العزو للحافظ الذي هو شٌخ الفن ،ورأس المحققٌن
فٌه وبعد البحث والتتبع عرفت أنه أتى من قبل التقلٌد ألنه قلد النووي فً
"شرح المهذب" وأتى بعبارته بالنص تقرٌبا وإن لم ٌعزها إلٌه ،والنووي
تقع له أحٌانا بعض األوهام فً العزو ولعله من تقلٌده لؽٌره أٌضا وكذلك
الحافظ السٌوطً ؼالبا ما ٌقع له من األوهام فً العزو ،وإنما هو من تقلٌده
لؽٌره واعتماده علٌه من ؼٌر مراجعة األصول ،وهذا هو الذي حملنً على
وضع تخرٌج ثان ألحادٌث الشهاب ألنً كنت كتبت األول فً بداٌة الطلب
واالشتؽال بالحدٌث فكنت أقلد فً العزو ولما صرت أبحث وأراجع
األصول وجدت فً ذلك أوهاما ووضعت تخرٌجا سمٌته "فتح الوهاب"
ومن أمثلة ذلك حدٌث "وأي داء أدوأ من البخل" فإن كثٌرا من المحدثٌن من
الحافظ السٌوطً فمن بعده ٌعزونه للشٌخٌن والحافظ السٌوطً تبع فً ذلك
جماعة أٌضا ،وهو لم ٌخرج فً الصحٌحٌن وإنما وقع ذكره فً الصحٌح
أثناء جملة ،وذكره القاضً عٌاض فً المشارق فً الكبلم على "أدوأ" هل
هو مقصور أو مهموز ،فظن من رآه فٌه أنه مما خرجه الشٌخان ،فعزاه
إلٌهما ثم صار البلحق ٌتبع السابق حتى تعددوا واتفقوا على ذلك وال وجود
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له فً الصحٌحٌن ،وهكذا ٌؽتر كثٌر من المحدثٌن بل والحفاظ بكتاب رزٌن
العبدري الذي جمع بٌن الموطؤ والكتب الخمسة التً هً الستة المعروفة
دون ابن ماجه فٌعزون أحادٌث لهذه األصول بناء على ذكر رزٌن لها فً
كتابه وال وجود لها فً شًء من الكتب المذكورة ألنه ٌزٌد زوابد من
ؼٌرها وال ٌنص على ذلك فٌقع فً الخطإ من ٌعزو جمٌع أحادٌثه إلى
الكتب المذكورة إال الحافظ المنذري فإنه كثٌرا ما ٌنبه على ذلك فٌقول ذكره
رزٌن ولم أره فً شًء من أصوله.
التنبٌه ع لى الفروق الواقعة بٌن األصول والمستخرجات والجمع بٌن
األمهات:
قال الحافظ العراقً فً ألفٌته:
عوانة ونحوه واجتنب
واستخرجوا على الصحٌح كؤبً
إذ خالؾ لفظا ومعنى ربما
عزوك ألفاظ المتون لهما
فهو مع العلو من فابدته
وما تزٌد فاحكمن بصحته
ولٌت إذا زاد الحمٌدي مٌزا
واألصل ٌعنً البٌهقً ومن عزا
قال الؽماري :قال ابن الصبلح" :الكتب المخرجة على كتاب البخاري
ومسلم لم ٌلتزم مصنفوها فٌها موافقتهما فً ألفاظ األحادٌث بعٌنها من ؼٌر
زٌادة و نقصان لكونهم رووا تلك األحادٌث من ؼٌر جهة البخاري ومسلم
طلبا لعلو اإلسناد فحصل فٌها بعض التفاوت فً األلفاظ ،وهكذا ما أخرجه
المإلفون فً تصانٌفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبٌهقً ،وشرح السنة ألبً
محمد البؽوي وؼٌرهما مما قالوا فٌه :أخرجه البخاري ومسلم فبل ٌستفاد
بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل الحدٌث مع احتمال أن
ٌكون بٌنهما تفاوت فً اللفظ ،وربما كان تفاوتا فً بعض المعنى ،ووجدت
فً ذلك ما فٌه بعض التفاوت من حٌث المعنى ،وإذا كان األمر فً ذلك
على هذا :فلٌس لك أن تنقل حدٌثا منها وتقول :هو على هذا الوجه فً كتاب
البخاري أو فً كتاب مسلم إال أن تقابل لفظه ،أو ٌكون من أخرجه قد قال:
أخرجه البخاري بهذا اللفظ بخبلؾ الكتب المختصرة من الصحٌحٌن فإن
مصنفٌها نقلوا فٌها ألفاظ الصحٌحٌن أو أحدهما فً الجمع بٌن الصحٌحٌن
للحمٌدي األندلسً منها ٌشتمل على زٌادة كلمات لبعض األحادٌث كما قدمنا
ذكره فربما نقل من ال ٌمٌز بعض ما نجده فٌه عن "الصحٌحٌن أو أحدهما
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وهو مخطا لكونه من تلك الزٌادات التً ال وجود لها فً واحد من
الصحٌحٌن" وتعقبه العراقً فً نكته علٌه فقال" :هذا ٌقتضً أن ما وجد
من الزٌادات على الصحٌحٌن فً كتاب الحمٌدي ٌحكم بصحته ،ولٌس كذلك
ألن المستخرجات المذكورة قد رووها بؤسانٌدهم الصحٌحة فكانت الزٌادات
التً تقع فٌها صحٌحة لوجودها بإسناد صحٌح فً كتاب مشهور على رأي
المصنؾ ،وأما الذي زاده الحمٌدي فً "الجمع بٌن الصحٌحٌن" فإنه لم ٌره
بإسناده حتى ٌنظر فٌه ،وال أظهر لنا اصطبلحا أنه ٌزٌد فٌه زوابد التزم
فٌها الصحة فٌقلد فٌها ،وإنما جمع بٌن كتابٌن ،ولٌست تلك الزٌادات فً
واحد من الكتابٌن ،فهً ؼٌر مقبولة حتى توجد فً ؼٌره بإسناد صحٌح"
وقد تعقبه تلمٌذه ابن حجر فبٌن أن الحمٌدي قد أشار إلى ما ٌبطل هذا
االعتراض إجماال وتفصٌبل :أما إجماال ،فقال فً خطبة الجمع" :ورب
زدت زٌادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحدٌث ونحو ذلك وقفت علٌها
فً كتب من اعتنى بالصحٌح كاإلسماعٌلً والبرقانً" وأما تفصٌبل ،فعلى
قسمٌن :جلً وخفً ،أما الجلً :فٌسوق الحدٌث ثم ٌقول فً أثنابه إلى هنا
انتهت رواٌة البخاري ،ومن هنا رواه البرقانً ،وأما الخفً فإنه ٌسوق
الحدٌث كامبل أصبل وزٌادة ،ثم ٌقول :أما من أوله إلى موضع كذا فرواه
فبلن ،وما عداه زاده فبلن ،أو ٌقول :لفظة كذا زادها فبلن ،ونحو ذلك،
وإلى هذا أشار ابن الصبلح بقولهم :فربما نقل من ال ٌمٌز ،وحٌنبذ فلزٌادته
حكم الصحة ،لنقله لها عمن اعتنى بالصحٌح انتهى".
وقال السخاوي فً شرحه أللفٌة العراقً "وربما ٌسوق ـ ٌعنً الحمٌدي ـ
الحدٌث الطوٌل ناقبل له من مستخرج البرقانً أو ؼٌره ،ثم ٌقول ،اختصره
البخاري فؤخرج طرفا منه ،وال ٌبٌن القدر المختصر علٌه ،فٌلتبس على
الواقؾ علٌه ،وال ٌمٌزه إال بالنظر فً أصله ،ولكنه فً الكثٌر ٌمٌز بؤن
ٌقول بعد سٌاق الحدٌث بطوله :اقتصر منه البخاري على كذا ،وزاد فٌه
البرقانً مثبل :كذا ،وألجل هذا وما أشبهه انتقد ابن الناظم ـ ٌعنً ،أبازرعة،
وشٌخنا ـ ٌعنً الحافظ ـ دعوى عدم التمٌٌز ،خصوصا وقد صرح العبلبً
ببٌان الحمٌدي للزٌادة ،وهو كذلك ،لكن فً بعضها ما ال ٌمٌز كما قررته،
وبالجملة فٌؤتً فً النقل منه أو من البٌهقً ونحوه ما سبق فً المستخرجات
انتهى".
قال الؽماري :قلت :وتخرٌج أحادٌث المصنفٌن من قبٌل الثانً ،كما سٌؤتً
الكبلم علٌه ،ثم ما سبق فً كبلم ابن الصبلح من صحة ما ٌزٌد
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المستخرجون وأقره علٌه الحافظ العراقً فً نكته ،وذكره فً ألفٌته كما
سبق لٌس على إطبلقه بل هو مشروط بما أخرجوه من طرٌق الثقات الذٌن
على شرط الصحٌح ،وأما ما أخرجوه من طرٌق الضعفاء ،فلٌست زٌادتهم
بصحٌحة ،ألن المستخرجٌن جل قصدهم علو اإلسناد ،فإن وجدوه مع ثقة
الرجال فذلك أعبلما ٌرؼبون فٌه ،وإال أسندوا من الطرق العالٌة ولو كان
رجالها متكلما فٌهم ،وقد أخرج اإلسماعٌلً فً مستخرجه إلبراهٌم بن
الفضل المخزومً وقد ضعفه أحمد وابن معٌن وأبو زرعة وقال النسابً
وجماعة متروك.
وأخرج أبو نعٌم فً مستخرجه لمحمد بن الحسن بن زبالة المخزومً :وقد
كذبه أبو داود ،وقال ٌحً لٌس بثقة وقال جماعة متروك الحدٌث ،وقد تعقب
الحافظ ابن حجر فً "النكت على ابن الصبلح" على ابن الصبلح حكمه
على زٌادة المستخرجات بالصحة فقال :هذا مسلم فً الرجل الذي التقى فٌه
إسناد المستخرج ،وإسناد مصنؾ األصل وفٌمن بعده ،وأما ما بٌن
المستخرج وبٌن ذلك الرجل فٌحتاج إلى نقد ألن المستخرج لم ٌلتزم الصحة
فً ذلك وإنما جل قصده العلو ،فإن حصل وقع على ؼرضه ،فإن كان مع
ذلك صحٌحا أو فٌه زٌادة ،فزٌادة حسن حصلت اتفاقا ،وإال فلٌس ذلك
همته".
قلت البد من التنبٌه هنا إلى أن ما كل ما فً الصحٌحٌن صحٌح أصبل فكٌؾ
بما كان مستخرجا علٌهما أو على أحدهما وما كل ما على شرط الصحٌحٌن
أو أحدهما صحٌح على اإلطبلق ،فمن رجال الكتب الستة ـ حتى ال أقول
رجال الصحٌحٌن ـ ما كانت علته واضحة فمنهم على سبٌل المثال ال
الحصر :عبد الكرٌم بن أبً المخارق مجمع على ضعفه وسوء حفظه،
ومنهم عبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج مدلس وكذلك هشام بن بشٌر
وكذلك أبو الزبٌر صنفهم ابن حجر فً الطبقة أو الدرجة الثالثة من
المدلسٌن التً ال ٌقبل من رجالها إال من صرح بالسماع ،ومنهم من اختلط
اختبلطا شدٌدا كسعٌد بن إٌاس أبو مسعود الجرٌري البصري روى له
الشٌخان ،وسعٌد بن أبً عروبة وسهٌل بن أبً صالح ذكوان السمان أبو
ٌزٌد الكوفً ،وعبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود
الهزلً المسعودي الذي روى له البخاري وكذلك صالح بن نبهان مولى
التوأمة الذي روى له مسلم ،إلخ...
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ومنهم من عرؾ ببدعته وقد ردوا رواٌة المبتدع إذا روى ما ٌخدم بدعته
وإن كان فً األصل صدوقا حافظا ومثال ذلك من رجال الشٌخٌن:
1ـ) إبراهٌم بن طهمان أبو سعٌد الهروي :من رجال الستة وثقه أحمد وأبو
داود وعثمان بن سعٌد الدارمً وصالح بن محمد وابن رآهوٌه وٌحً بن
أكثم وزاد أبو حاتم :صدوق حسن الحدٌث وزاد صالح بن محمد ٌمٌل إلى
اإلرجاء وقال ابن معٌن والعجلً :ال بؤس به ،قال ابن حجر فً الهدي :قال
ابن عمار ضعٌؾ ،وقال صالح بن جزرة لما سمع قوله :إنما وقع البن
عمار حدٌث من رواٌة المعافً عمران عن إبراهٌم عن محمد بن زٌاد عن
أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً أول جمعة جمعت ،قال صالح :وهذا ؼلط فٌه
من دون إبراهٌم ألن جماعة رووه عنه عن أبً حمزة عن ابن عباس وهو
الصواب وكذا هو فً تصنٌفه وابن عمار ال ٌعرؾ حدٌث إبراهٌم وقال ابن
حجر فً التهذٌب :الحق فٌه أنه ثقة صحٌح الحدٌث إذا روى عنه ثقة ولم
ٌثبت ؼلوه فً اإلرجاء وال كان داعٌة إلٌه بل ذكر الحاكم أنه رجع وهللا
أعلم"
2ـ) إبراهٌم بن المنذر بن عبد هللا المؽٌرة أبو إسحاق الحزامً القرشً
المدنً روى عنه البخاري فً العلم وفً ؼٌر موضع وروى عنه الترمذي
وابن ماجه وؼٌرهم قال ابن حجر فً هدي الساري ((وثقه ابن معٌن وابن
وضاح والنسابً وأبو حاتم والدارقطنً وتكلم فٌه أحمد من أجل كونه دخل
على ابن أبً دإاد ،وقال الساجً :عنده مناكٌر وتعقب ذلك الخطٌب ،قلت:
اعتمد البخاري واتقً من حدٌثه)).
3ـ) إسحاق بن سوٌد عن معاذ :روى عنه ابن علٌه وعبد الوهاب الثقفً
مقرونا وثقه أحمد وابن معٌن والنسابً وابن سعد والعجلً لكنه قال وكان
ٌحمل على علً ،قال ابن حجر فً التهذٌب(( :هو حدٌث واحد فً الصوم
ثم قال :قال أبو العرب الصقلً فً الضعفاء كان ٌحمل على علً تحامبل
شدٌدا وقال :ال أحب علٌا ،ولٌس بكثٌر الحدٌث ومن لم ٌحب الصحابة فلٌس
بثقة وال كرامة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً.
4ـ) داود بن الحصٌن األموي موالهم ،أبو سلٌمان المدنً :ثقة إال فً
عكرمة ورمً برأي الخوارج روى له الستة كذا فً تقرٌب التهذٌب وقال
الكبلباذي :حدث عن أبً سفٌان مولى ابن أحمد ،روى عنه مالك فً البٌوع
وفً الشرب)) وقال أبو حاتم :لٌس بالقوي ولوال أن مالكا روى عنه لترك
حدٌثه ،وقال أبو داود :أحادٌثه عن شٌوخه مستقٌمة وأحادٌثه عن عكرمة
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مناكٌر ،وقال النسابً :لٌس به بؤس  ،وقال ابن عدي :صالح الحدٌث .إذا
روى عنه ثقة ،وذكره ابن حبان فً الثقات وقال :كان ٌذهب مذهب الشرات
وكل من ترك حدٌثه على اإلطبلق وهم ألنه لم ٌكن بداعٌة ووثقه ابن سعد
والعجلً وابن إسحاق وزاد :عاب ؼٌر واحد على مالك الرواٌة عنه وتركه
الرواٌة عن سعد ابن إبراهٌم وذكره ابن شاهٌن فً الثقات وقال :قال أحمد
بن صالح هو أهل الثقة والصدق ،وقال الجوزجانً :ال ٌحمد الناس حدٌثه،
وقال الساجً :منكر الحدٌث ٌتهم برأي الخوارج وقال ابن المدٌنً :مرسل
الشعبً أحب إلً من داود عن عكرمة عن ابن عباس ،روى له البخاري
حدٌثا واحدا له شواهد.
5ـ) خالد بن مخلد أبو الهٌثم القطوانً البجلً الكوفً روى له البخاري
ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه قال العجلً فٌه تشٌع وهو ثقة ،وقال
ابن سعد :كان متشٌعا مفرطا وقال أحمد :له مناكٌر ،وهو الذي روى حدٌث
قوله صلى هللا علٌه وسلم" :من عادى لً ولٌا فقد آذنته بالحرب وما تقرب
إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه وال ٌزال عبدي ٌتقرب إلً
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته" الحدٌث ،حسنه ابن رجب الحنبلً فً شرح
الخمسٌن بالشواهد والمتابعات كما حسنه ابن حجر فً فتح الباري.
6ـ) هشام بن أبً عبد هللا  ,واسمه سنبر ـ أبو بكر روى له البخاري ومسلم
وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم كان ٌرى القدر قال
الكبلباذي :روى عنه البخاري فً القدر قلت لعله روى له حدٌثا متواترا.
7ـ) وكذلك عمٌر بن هانا أبو الولٌد العنسً الشامً الدمشقً روى له
الستة وهو من كبار التابعٌن قال أبو داود :كان قدرٌا وقتله مروان الحمار
ألنه كان قابما فً بٌعة الٌزٌد بن الولٌد أخرج له البخاري فً التوحٌد
والتهجد.
وانطبلقا من هذا وذاك ،بل ومن كل ما تقدم ،فإننا نرى من الضروري أن
نجعل قواعد واضحة لمن أراب هذا الدرب ونهج هذا الردب حتى ٌمٌز بٌن
الؽث والسمٌن وألنه من دونها ٌبقى المرء ٌتخبط فً متاهات التقلٌد
ٌتدحرج كالجلٌد حتى ٌذوب فً الصعٌد من دون تسدٌد وال أثر سدٌد،
فٌكون هذا الباب لب اللب من علم األطراؾ والتخرٌج ،فبه ٌتمٌز بٌن
التهرٌج والتفرٌج انطبلقا من قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل
والتصحٌح ولكلٌهما كتاب ألفناه وإنما سنذكرها فقط للتذكٌر (فإن الذكرى
تنفع المإمنٌن).
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وهذه القواعد التً رسمناها فً هذه العلوم الثبلثة ،أعنً :علم الرجال أو
علم التعدٌل والتجرٌح ،وعلم العلل أو علم التعلٌل والتصحٌح ،وعلم
األطراؾ والتخرٌج ،قد ألفنا أونإلؾ اآلن فً كل واحد من هذه العلوم كتابا،
ألنها مازالت بحاجة إلى أقبلم سٌالة وقواعد فعالة ،وجهود كماله ،فهً
قواعد متكاملة ال ٌستؽنى عنها ألنها بها تفك رموز الحدٌث وتشق عبابه
لتظهر حقٌقته.
الفصل األول  :كٌف نتعلم تخرٌج الحدٌث؟
إن أهم ما ٌحتاجه الحدٌثً و من ٌتوق إلى أن ٌكون كذلك هو تعلم تخرٌج
الحدٌث و البحث عن إكمال سبره للحكم علٌه ،فقد سبق أن بٌنا أن شٌخ
البخاري على بن عبد هللا المدٌنً كان ٌقول  ":الباب إذا لم تجمع طرقه لم
ٌتبٌن خطإه" و قال شٌخه ابن معٌن  ":لو لم نكتب الحدٌث عن خمسٌن
وجها ما عرفناه" ومثل ذلك قاله الخطٌب البؽدادي.
فهذا الفصل سٌتطرق إلى تبٌٌن نقص بعض أنواع التخرٌج الملٌبة
بالنواقص و األخطاء كذلك سٌقوم بتقدٌم نماذج من أنواع التخرٌج و
مقارنات بٌنها لتعم الفابدة منها .وسنختم ببعض الجهود التً قمنا بها
شخصٌا فً باب التخرٌج و بالرؼم من أننا ال ندعً أننا من أفضل أهل
الصنعة و إنما ندعً أننا من الدعاة إلى السنة فقط نرجو من هللا أن ٌجعلنا
من أنفع دعاة السنة للناس و أن نكون من أولٌاء هللا فقد قال هللا جل و عبل
 هللا ولً الذٌن ءامنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور و الذٌن كفروا
أولٌاؤهم الطاغوت ٌخرجونهم من النور إلى الظلمات أولبك أصحاب النار
هم فٌها خالدون  { البقرة } وقال هللا جل و عبل  أال إن أولٌاء هللا ال
خوف علٌهم وال هم ٌحزنون الذٌن ءامنوا و كانوا ٌتقون لهم البشرى .
فهذا علم من أجل علوم الحدٌث ألنه – كما تقدم ذكره  -ال تستؽنى عنه
بقٌة علوم الحدٌث ألنه من دونه ال ٌمكننا أن نحكم على حدٌث ال بالضعؾ،
وال بالوضع وال حتى بالتواتر فً بعض األحٌان وهو رؼم فضله و أهمٌته
ال ٌزال ٌتعثر بعثرات مشٌنة تشله عن القٌام بالدور المنوط به تخللت
جهود جهابذة أهل الصنعة قدٌما و حدٌثا وهذا ما سنلقً الضوء على بعضه
انطبلقا من قاعدة " ما ال ٌدرك كله ال ٌترك جله" ومن أبرز هذه النواقص
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و األخطاء تلك منها التً تخللت أعمال السٌوطً و األلبانً و الؽماري
تؽمدنا هللا و إٌاهم جمٌعا برحمة هللا الواسعة.
المثال األول  :نبدأ هذا المجهود بتخرٌج الدكتور محمود الطحان الذي ختم
به كتابه " أصول التخرٌج ودراسة األسانٌد" حٌث قال  ":مثال لدراسة
اإلسناد عملٌا  :و لنمثل لذلك بمثال  :هذا المثال هو إخراج التراجم لرجال
إسناد فً سنن النسابً عملٌا وهو  :قال النسابً  ":أخبرنا إسماعٌل بن
مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسٌن المعلم عن عمرو بن
شعٌب أن أباه حدثه عن عبد هللا بن عمرو ،قال لما فتح رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم مكة قام خطٌبا فقال فً خطبته " :ال ٌجوز ال مرأة عطٌة إال
بإذن زوجها " { } و قبل البحث عن تراجم هإالء الرواة ٌمكن العثور على
تراجمهم فً الكتب التً تولت تراجم رجال الكتب الستة إذن فبل حاجة
للبحث عن تراجمهم فً ؼٌر تلك الكتب ،والكتب المطبوعة فً تراجم
رجال الكتب الستة هً  ) 1 :تهذٌب التهذٌب البن حجر ) 2 ،تقرٌب التهذٌب
البن حجر ) 3 ،الكاشؾ للذهبً ) 4 ،خبلصة تهذٌب تهذٌب الكمال
للخزرجً ،و الكتب األربعة مرتبة على حروؾ المعجم .علما بؤنه قال قبل
ذلك هذا اإلسناد فٌه ستة أشخاص هم :
 ،إسماعٌل بن مسعود
ـ خالد بن الحارث
ـ حسٌن المعلم
ـ عمرو بن شعٌب
ـ شعٌب (والد عمرو).
ـ عبد هللا بن عمرو ( أي ابن العاص).
وقال فلنؤخذ كتاب تقرٌب التهذٌب و لنبدأ بإخراج األول وهو :
1ـ) إسماعٌل بن مسعود  :نفتش عمن اسمه " إسماعٌل فً حرؾ الهمزة :
فنجد أول شخص اسمه إسماعٌل فً (  ) 65/1لكن اسمه إسماعٌل بن أبان:
إذن نقلب عدة أوراق لنرى من اسم أبٌه مسعود فنجد فً (  ) 74/1اثنٌن كل
منهما اسمه " إسماعٌل بن مسعود" وهما  :إسماعٌل بن مسعود الزرقً و
إسماعٌل بن مسعود الجحدري لكن نستطٌع أن نمٌز " إسماعٌل بن مسعود"
الذي هو شٌخ النسابً بؤنه الجحدري " من أمرٌن  :أولهما أن المإلؾ رمز
بحرؾ (س) ل " الجحدري" ومعنى هذا الرمزأخرج النسابً فً سننه،
على حٌن أنه رمز ل " الزرقً" بحرؾ " عس" و معناه أنه أخرج له
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النسابً فً مسند علً فقط ،و ثانٌهما أنه قال عن " الزرقً" إنه من الطبقة
الخامسة،و هً طبقة صؽار التابعٌن ،و ال ٌمكن للنسابً أن ٌروي عنه
بلفظ " حدثنا" وهو من طبقة صؽار اآلخذٌن عن تبع األتباع ،وقال عن
الجحدري إنه من الطبقة العاشرة وهو الذي ٌمكن أن ٌروي عنه النسابً.
2ـ) خالد بن الحارث  :نفتش عمن إسمه خالد فً حرؾ " الخاء" فنجد أول
من اسمه " خالد" فً (  ) 211/1إال أنه " خالد بن إٌاس" فنجول بنظرنا
بعدة تراجم ،فنراه بعد أربع تراجم فً آخر الصفحة ذاتها ،وهو " خالد بن
حارث" الهجمً" و ال ٌوجد من اسمه " خالد بن حارث" ؼٌره فً رجال
الكتب السته.
3ـ) حسٌن المعلم  :نبحث عمن اسمه ( حسٌن) فً حرؾ الحاء) فنجد فً
 ) 173هذا العنوان  :ذكر من اسمه ( الحسٌن) وبما أن الشخص الذي نبحث
عن ترجمته لم ٌذكر اسم أبٌه فً اإلسناد لذلك ٌنبؽً علٌنا استعراض من
اسمه ( حسٌن) كلهم حتى نعثر علٌه ،وباستعراض من اسمهم ( حسٌن)
نعثر على ( حسٌن المعلم) فً  175 /1و اسمه حسٌن بن ذكوان المعلم و
كلمة " المعلم ،تقال لمن ٌعلم الصبٌان.
4ـ) عمرو بن شعٌب  :نبحث عمن اسمه " عمرو" فً حرؾ العٌن فنجد
فً  65/2 :هذا العنوان  :ذكر من اسمه عمرو و نفتح أوله" فنبحث عن
اسم أبٌه شعٌب فنجده فً  ، 72/2 :وهو عمرو بن شعٌب بن محمد بن عبد
هللا بن عمرو بن العاص.
5ـ) شعٌب (والد عمرو )  :نبحث عنه فً حرؾ (الشٌن) فنجد أول من
اسمه ( شعٌب) فً  ، 251 /1بؤننا عرفنا اسم أبٌه وهو محمد عندما كنا
نبحث عن ترجمة ابنه ( عمرو) إذن نبحث عمن اسم أبٌه ( محمد) فنجد فً
 ،353/1قال عنه المإلؾ " شعٌب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن
العاص ،صدوق ،ثبت سماعه من جده".
6ـ) عبد هللا بن عمرو بن العاص  :نبحث عمن اسمه عبد هللا" فً حرؾ (
العٌن) فنجد فً  400/1هذا العنوان  ":ذكر من اسمه عبد هللا" ثم نبحث
عمن اسم أبٌه " عمرو" فنجد " عبد هللا بن عمرو بن العاص" فً 436 /1
وهو الصحابً المشهور.
البحث فً عدالة الرواة و ضبطهم :
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1ـ) إسماعٌل بن مسعود  :قال عنه فً التقرٌب  ( 74/1 :ثقة) وقال عنه
فً الكاشؾ  ( 128/1ثقة) وقال عنه فً الخبلصة :ص  ( 36قال أبو
حاتم  :صدوق) و فً الحاشٌة  :قال النسابً  ( :ثقة).
( 212- 211 /1ثقة ثبت)
2ـ) خالد بن الحارث  :قال عنه فً التقرٌب :
وقال عنه فً الكاشؾ  267- 266 /1 :قال أحمد  ( :إلٌه المنتهى فً التثبت
فً البصرة) وقال القطان  ":ما رأٌت خٌرا منه ومن سفٌان " وقال فً
الخبلصة  :ص  100- 99قال النسابً  :ثقة ثبت وقال القطان ما رأٌت
خٌرا منه ومن سفٌان.
3ـ) حسٌن المعلم  :قال عنه فً التقرٌب  ( 176- 175 /1 :ثقة ربما وهم)
وقال عنه فً الكاشؾ " الحسٌن بن ذكوان المعلم البصري ( ثقة) وقال عنه
فً الخبلصة ":و ثقه ابن معٌن و أبو حاتم.
4ـ) مرو بن شعٌب  :قال عنه فً التقرٌب  ) 72/2 :صدوق) وقال عنه
فً الكاشؾ  : 332 /2 :قال القطان إذا روى عنه ثقة فهو حجة ،وقال أحمد
 :ربما احتججنا به  ،وقال البخاري :رأٌت أحمد و علٌا و إسحاق و أبا عبٌد
و عامة أصحابنا ٌحتجون به وقال أبو داود  :لٌس بحجة و فً الخبلصة ما
معناه  :قال ابن معٌن  :إذا حدث عن ؼٌر أبٌه فهو ثقة ،وقال أبو داود:
عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده لٌس بحجة ،وقال أبو إسحاق  :هو
كؤٌوب عن نافع عن ابن عمر ،ووثقه النسابً وقال الحافظ أبو بكر بن زٌاد
 :صح سماع عمرو من أبٌه ،وصح سماع شعٌب من جده عبد هللا بن
عمرو ،وقال البخاري سمع شعٌب من جده عبد هللا بن عمرو.
1ـ شعٌب بن محمد (والد عمرو)  :قال عنه فً التقرٌب صدوق و قال عنه
فً الكاشؾ صدوق و قال عنه فً الخبلصة وثقه ابن حبان.
2ـ عبد هللا بن عمرو بن العاص  :صحابً مشهور و الصحابة ال ٌبحث
عنهم بالنسبة للعدالة و الضبط.
الحكم على هذا الحدٌث  }......{ :مما تقدم أقول إن الحدٌث " صحٌح" لكن
لٌس فً قمة أنواع الصحٌح ،وإنما هو من أدنى مراتب الصحٌح أو هو من
أعلى مراتب الحسن ،وهللا أعلم.
هذا وقد روى الحدٌث – ؼٌر النسابً -اإلمام أحمد فً مسنده ،وأبو داود
فً سننه ،وسكت عنه ،و معلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح
لبلحتجاج على المعتمد ،وقد قال الذهبً  ":الحسن أٌضا على مراتب،
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فؤعلى مراتبه بهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده ،وعمرو بن شعٌب عن أبٌه
عن جده ،وابن إسحاق عن التٌمً ،وأمثال ذلك مما قٌل إنه صحٌح ،وهو
من أدنى مراتب الصحٌح".
ثم قال مثال آخر لٌس فً الكتب الستة  :هذامثال آخر كدراسة إسناد،
اخترته من ؼٌر الكتب الستة لٌتدرب الباحث على إخراج بعض التراجم من
الكتب التً لم تترجم لرجال الكتب الستة  :هذا المثال من سنن الدارقطنً :
قال الدارقطنً ":نا عبد هللا بن محمد بن سعٌد الجمال ،نا هشٌم بن الجنٌد
أبو صالح ،نا عبد المجٌد بن أبً رواد ،نا مروان بن سالم ،عن الكلبً عن
أبً صالح عن أبً هرٌرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :إنما
هلكت بنو إسرابٌل حٌن حدث فٌهم المولدون أبناء سباٌا األمم ،فوضعوا
الرأي فضلوا".
كٌفٌة إخراج التراجم لهذا اإلسناد  :ننظر أوال إلى مإلؾ السنن وهو
الدارقطنً فنرى أنه ولد سنة  306هـ وتوفً سنة  385هـ إذن هو متؤخر
فً الزمن ،فلٌس فً شٌوخه المباشرٌن راو من رجال الكتب الستة فعلٌنا أن
نبحث عن مصدر آخر للتراجم ،فننظر إلى منطقة الدارقطنً فنرى أنه من
محلة فً بؽداد تسمى دار القطن ،فهو بؽدادي ،إذن فٌؽلب على الظن أن
ٌكون شٌخه المباشر من بؽداد ،ونحن نعرؾ أن الخطٌب البؽدادي ألؾ
كتابا كبٌرا فً تراجم محدثً بؽداد و علمابها و أعٌانها وهو " تارٌخ بؽداد"
فنتناوله ،ونراجع فٌه فً حرؾ " العٌن" فٌمن اسمه عبد هللا" لنرى عبد هللا
بن محمد بن سعٌد الجمال" فنجده فً  }.....{ 120/10إلى أن قال " الحكم
على هذا الحدٌث  :أما الراوي األول فهو ثقة ،وأما الثانً فلم نجده ،وأما
الثالث فهو صدوق داعٌة إلى اإلرجاء ،وأما الرابع فمتروك الحدٌث متهم
بالوضع ،وأما الخامس فمتهم بالكذب ،ورمً بالرفض ،وأما السادس
فضعٌؾ مدلس" مما تقدم ٌتبٌن أن إسناد الحدٌث من نوع المتروك" ألن فً
إسناده متروكٌن ،من اتهم بالكذب ،و المتروك من أسوإ أنواع الضعٌؾ،
قلت فضٌلة الدكتور المحترم قدم أمثلة فً كتابه معدة لتدرٌب طلبة الحدٌث
على الحكم على الحدٌث و لكننً ال أراه أحسن اإلختٌار ال فً األول و ال
فً الثانً وذلك أنه لما نقل عن الخطٌب البؽدادي – بواسطة أنه قال ":
السبٌل إلى معرفة علة الحدٌث أن ٌجمع بٌن طرقه ،و ٌنظر فً اختبلؾ
رواته ،وٌعتبر بمكانتهم من الحفظ ،ومنزلتهم فً اإلتقان و الضبط" كان
ٌنبؽً له أن ٌعمل بهذه القاعدة الذهبٌة التً قعدها الخطٌب وهً دندنة أو
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بٌت القصٌد عند أهل الصنعة فكان علٌه أن ٌتجنب األحادٌث المعلة أو أن
ٌتوسع فً هذا البحث القٌم لٌعلم طلبته كٌؾ ٌتم رفع العلة و تجاوزها
لتصحٌح الحدٌث المعل وهذا أشار إلٌه فً مثاله األول من ؼٌر قصد منه و
أما فً الثانً فقد أهمله وذلك ألنه فً السند من ال ٌصلح للمتابعة إال أن
الحدٌث قد ٌكون تمت رواٌته بؤسانٌد أمثل و أقوى فكان ٌنبؽً له أن ٌشٌر
إلٌها لرفع الوهم و اجتناب إٌهام الطبلب ،وقد بٌنا فً فصل علم التعلٌل و
التصحٌح أن الحدٌث المعل قد ٌتقوى بطرق أخرى و أسانٌد أخرى فتزول
العلةـ فكل حدٌث أعل ال ٌكون ساقطا أو ضعٌفا مطلقا و قد قدمنا أمثلة فً
إعبلل بعضهم لما حكم علٌه البعض اآلخر بالتواتر و بحكم بعضهم على
حدٌث بالوضع فً حٌن قام البعض بالحكم علٌه بالصحة و الجودة ،وهذا
كبلم مجمل بٌناه و فصلناه فً باب علم علل الحدٌث و أما فٌما ٌخص
بالمثالٌن المقدمٌن ،فإننا سنقدم علٌهما المبلحظات التالٌة :أما فٌما ٌخص
بتعلٌقه على الحدٌث األول فنقول :.هذا كبلم سلٌم ال ؼبار علٌه من حٌث
الصحة و إن كان فٌه ما ٌبلحظ علٌه كحصره معرفة رجال السند على
الكتب التً ذكر ،وحصره كتب رجال الستة على ما ذكر ،ثم قال " خبلصة
البحث فً عدالة الرواة و ضبطهم -بعد ما بٌن ما فً هذه الكتب عن رجال
السند ": -بعد استعراض ما قاله علماء الجرح و التعدٌل فً رجال اإلسناد
الستة تبٌن لنا :
أـ) أن الثبلثة األول وهم  ( :إسماعٌل بن مسعود) و ( خالد بن الحارث) و
( حسٌن المعلم) كلهم عدول ضابطون ألن أبمة الجرح و التعدٌل وثقوهم،
ولم ٌجرحوا عدالتهم و ال ضبطهم ،ومعلوم لدٌنا أن الثقة هو العدل
الضابط.
ب ـ) وأن السادس وهو ( عبد هللا بن عمرو) صحابً فهو ثقة.
ج ـ) وأن الرابع وهو ( عمرو بن شعٌب) مختلؾ فً توثٌقه ،لكن من لم
ٌوثقه لم ٌعز ذلك إلى الجرح فً عدالته أو ضبطه ،وإنما عزا ذلك إلى أمر
خارج عن العدالة و الضبط ،وهذا األمر هو  :فً رواٌته عن أبٌه ،هل سمع
من أبٌه؟ وإذا كان سمع من أبٌه ،فهل كل ما روى عن أبٌه سمعه منه ؟
لذلك نرى كثٌرا من أبمة الجرح و التعدٌل ٌقولون  :إذا حدث عن ؼٌر أبٌه
فهو ثقة و الخبلصة أن عمرا ثقة فً نفسه ،فإذا صرح بالتحدٌث عن أبٌه
فحدٌثه حجة لٌس فٌه شًء و هللا أعلم.
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د) وأن الخامس وهو ( شعٌب بن محمد) أمره ٌشبه أمر ابنه عمرو ،فهو
فً نفسه ثقة ،وإنما الخوؾ فً رواٌته عن جده عبد هللا بن عمرو ،فهو و
إن صح سماعه منه على الراجح ،لكن سماعه منه لٌس بكثٌر ،فٌخشى أن
ال ٌكون سمع منه كل ما روى عنه و إنما هً صحٌفة لعبد هللا بن عمرو،
رواها شعٌب وجادة ولم ٌسمعها ،وإن كان المقصود بجده ( محمد بن عبدهللا
بن عمرو) فلٌس لمحمد صحبة ،فٌكون الحدٌث مرسبل :البحث فً اتصال
اإلسناد.
هذا وبعد أن انتهٌنا من بحث شرطً العدالة و الضبط فً رجال اإلسناد نبدأ
ببحث الشرط الثالث من شروط صحة الحدٌث ،فهو اتصال اإلسناد ،فنقول:
 ) 1أما النسابً فقال أخبرنا إسماعٌل بن مسعود.
 ) 2وأما إسماعٌل بن مسعود فقال " حثنا" خالد بن الحارث.
3ـ) وأماخالد بن الحارث فقال  " :حدثنا" حسٌن المعلم
فهذه العبارات و الصٌػ فً األداء ٌستعملها المحدثون فً القراءة و السماع
من الشٌخ إذن ،فالسند إلى هنا متصل.
4ـ) وأما حسٌن المعلم فقال  :عن عمرو بن شعٌب ( وعنعنته) هذه محمولة
على االتصال ألن حسٌنا لٌس بمدلس أوال ،وٌمكن لقاإه بعمرو بن شعٌب،
ومعروؾ فً التراجم باألخذ عنه ،ومذكور فً تبلمٌذه.
5ـ) وأما عمرو بن شعٌب ،فقد صرح بؤن أباه حدثه ،فاإلسناد ال زال
متصبل.
6ـ) وأما شعٌب بن محمد بن عبد هللا فقال " عن" عبد هللا بن عمرو ،وهنا
اإلشكال ،ألن شعٌبا وصؾ بالتدلٌس لكن الحافظ ابن حجر ذكره فً الطبقة
الثانٌة من المدلسٌن ،وهً الطبقة التً قال عن أهلها  :إنهم من احتمل
األبمة تدلٌسهم ،وخرجوا لهم فً الصحٌح إلمامتهم وقلة تدلٌسهم فً جنب
ما روواـ لذلك فإننا نحتمل تدلٌسه هنا و نحمل العنعنة على السماع لقلة
تدلٌسهم و ألنه ثبت سماعه من جده عبد هللا ،فاإلسناد متصل إن شاء هللا".
البحث عن الشذوذ و العلة و صعوبته :أما البحث عن الشذوذ و العلة ،فهو
أمر أصعب بكثٌر من البحث فً عدالة الرواة و ضبطهم و اتصال السند،
ألن الكشؾ عن الشذوذ و العلة إثباتا أو نفٌا أمر ال ٌقوى علٌه إال صاحب
االطبلع الواسع جدا على متون األحادٌث و أسانٌدها ،حتى ٌمكنه معرفة
اتفاق أسانٌد هذا الحدٌث فً جمٌع الطرق التً ورد بها الحدٌث أو عدم
اتفاقها { }....فنقول نبلحظ علٌه.
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7ـ) عدم ذكره لجمٌع كتب رجال الكتب الستة فلو استكملها لساعدته فً
 ) 1تهذٌب الكمال للحافظ
مظان رجال المثالٌن ،فقد ؼاب علٌه مثبل :
المزي ،و  ) 2تذهٌب تهذٌب الكمال للذهبً ،و  ) 3ذٌل اإلكمال لعبلء الدٌن
مؽبلطاي،و  ) 4إكمال تهذٌب الكمال ،و  ) 5التذكرة فً رجال العشرة
لشمس الدٌن الحسٌنً وقد أضاؾ فٌها على الكتب الستة رجال موطإ مالك
و مسند الشافعً و مسند أحمد بن حنبل و مسند أبً حنٌفة جمع الحارثً و
) 7إكمال
 ) 6بؽٌة األرٌب فً اختصار التهذٌب البن بردس البعلبكً و
تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال لؤلنصاري أضاؾ فٌه على رجال
التهذٌب رجال مسند أحمد و صحٌح ابن خزٌمة و صحٌح ابن حبان و
مستدرك الحاكم و سنن الدارقطنً و سنن البٌهقً ،و  ) 8نهاٌة السول فً
رواٌة الستة األصول لسبط ابن العجمً ،الخ ...مما تقدم سرده فً أسماء
الكتب.نستنتج ما ٌلً:
8ـ) اختصاره فً البحث عن رجال المثالٌن على التقرٌب بٌنما األفضل
بالنسبة لطالب العلم أن ٌبدأ بالبحث عن الرجال فً التهذٌب أو تهذٌب
التهذٌب أو الكتب األخرى التً ذكرنا ألنها تعطً للباحث شٌوخ الرجل
الذٌن روى عنهم و تبلمذته الذٌن رووا عنه بدال من الطبقة ألن طبقة
المتؤخرٌن عند ابن حجر فٌها من لم ٌنتم لها أصبل و إنما أضافه إلٌها ثم بعد
عثوره على الرجل و التؤكد منه انطبلقا من الرجال الذٌن روى عنهم و
الرجال الذٌن رووا عنه وما قٌل فٌه من توثٌق و تعدٌل أو تجرٌح أو هما
معا ( تعدٌل و تجرٌح) ٌرجع إلى تقرٌب التهذٌب فٌساعده على الحكم علٌه
ألن ابن حجر ٌقوم بتلخٌص األقوال كلها فً كتابه التقرٌب.
9ـ) أما فٌما ٌخص بالمثال األول فقد كان موفقا فً حكمه عند الجمهور
وأما فٌما ٌخص بالمثال الثانً فقد فشل فٌه على جمٌع المستوٌات:
أ /على مستوى العثور على الرجال والحكم علٌهم وذلك ألنه لم ٌذكر بل لم
ٌذهب إلى مظان رجال الدارقطنً وهً موجودة :منها ) 1 :شٌوخ الدارقطنً
للحافظ أبً الحسن علً بن عبد الملك بن القطان الفاسً ت  628هـ ،و ) 2
إكمال تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال لسراج الدٌن أبو علً عمر بن أحمد
األنصاري (  .) 804- 723علما بؤن الدارقطنً سافر إلى مصر والحجاز
وله شٌوخ من هناك .فهاشم بن الجنٌد أبو صالح من رجال الدارقطنً
 159/10وقال بؤنه البذشً
والبٌهقً وقد ذكره البٌهقً فً "الكبرى"
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القومسً ،والبذشً :نسبة إلى بذش وهً قرٌة من قومس كما فً األنساب
 " 309 /1وقد ضعفه البعض وهو مجهول عند الجمهور ،وهللا أعلم.
هـ /على مستوى "المتابعات والشواهد" فقد تقدم أن بٌنا أن الحدٌث ٌتقوى أو
ٌضعؾ بطرقه لذلك كان جهابذة أهل الصنعة ٌمتنعون عن الكبلم على
الحدٌث قبل أن تكتمل طرقه لدٌهم وفً هذا الباب نقدم ما نقله هو ذاته عن
فنضٌؾ إلٌه قول علً بن عبد هللا
الخطٌب البؽدادي ـ وقد تقدم ـ
المدٌنً"الباب إذا لم تجمع طرقه :لم ٌتبٌن خطإه" وقول شٌخه ٌحً بن
معٌن":لو لم نكتب الحدٌث من خمسٌن وجها ما عرفناه" وقد تقدمت هذه
األقوال وؼٌرها ،فهذا الحدٌث أخرجه ابن ماجه فً"سننه" والبزار
فً"مسنده" والطبرانً فً"معجمه" وابن عبد البر فً"جامع بٌان العلم
وفضله"،وؼٌرهم ،وزعم الزٌلعً فً"نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة"
أن الحافظ ابن القطان الفاسً حسنه ،قلت فكان لزاما علٌه أن ٌتتبع هذه
الطرق وٌبٌن لطلبته حقٌقتها الحدٌثٌة ألن ذلك ٌكون فٌه ما فٌه من البراعة
والتشوٌق وهذا ما ٌدعو إلٌه فن الصنعة وٌرؼب فٌه تدرٌب الطلبة ـ الدربة
واالرتٌاض ـ قلت ولعل الزٌلعً نقل ما أخرجه الهٌثمً فً "مجمع الزوابد
ومنبع الفوابد" حٌث قال":عن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ":لم ٌزل أمر بنً إسرابٌل معتدال حتى بدأ فٌهم سباٌا األمم،
فأفتوا بالرأي ،فضلوا وأضلوا " وفٌه قٌس بن الربٌع وثقه شعبة والثوري
وضعفه جماعة ،وقال ابن القطان :هذا حدٌث حسن" قلت لم ٌقل ابن
القطان :هذا حدٌث حسن وإنما قال معلقا على عبد الحق اإلشبٌلً لما
أخرج الحدٌث بإسناد الدارقطنً ثم قال":ذكره أبو بكر الخطٌب
قال:وإسماعٌل بن خالد ضعٌؾ ،وال ٌثبت عن مالك ونقلته من كتاب أبً
محمد الرطاشً ،ومن طرٌقه روٌته" فعقب علٌه ابن القطان قاببل":والحدٌث
ـ
المذكور فً كتاب البزار من ؼٌر رواٌة مالك بإسناد أحسن من هذا"
وسكت على ما وقع من عبد الحق من وهم فٌما ٌخص بنقله عن الرطاشً ـ
فلفظ "أحسن من هذا" تفٌد التفضٌل ال التحسٌن لكنه ذكر الحدٌث فٌما بوب
له قال " :باب أحادٌث ضعفها وهً حسنه إن لم تكن صحٌحة" قلت
 166حدثنا
والحدٌث أخرجه البزار فً"باب التحذٌر من علماء السوء":
إبراهٌم بن زٌاد ثنا ٌحً بن آدم ثنا قٌس بن الربٌع عن هشام بن عروة عن
أبٌه عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ":لم ٌزل أمر بنً إسرابٌل معتدال حتى بدأ فٌهم أبناء سباٌا
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األمم ،فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا " قال البزار :ال نعلم أحدا قال عن هشام
عن أبٌه عن عبد هللا بن عمرو إال قٌس ورواه ؼٌره مرسبل" قال
محقق"كشؾ األستار عن زوابد البزار" د .حبٌب الرحمن األعظمً":قال
الهٌثمً رواه البزار وفٌه قٌس بن الربٌع وثقه شعبة والثوري وضعفه
جماعة وقال ابن القطان هذه إسناد حسن (مجمع الزوابد ص / 85ج.) 1
هكذا ٌتبٌن أن لهذا الحدٌث طرقا ٌنبؽً دراستها وفحصها والتعلٌق علٌها
نبدإها بمعرفة أحوال رجال سند أبً بكر البزار.
1ـ) إبراهٌم بن زٌاد :من رجال مسلم و أبً داود و النسابً و البزار و
ؼٌرهم ت  228هـ وهو ثقة عند الجمهور.
2ـ) ٌحً بن آدم  :ثقة وثقه ؼٌر واحد منهم ابن القطان المعروؾ بالتعنت و
هللا أعلم.
3ـ) قٌس بن الربٌع  :قال حاتم بن اللٌث الجوهري عن عفان  :قٌس ثقة
وثقه الثوري و شعبة ،وعن أبً الولٌد  :كان قٌس ثقة حسن الحدٌث وقال
عبد هللا بن معاذ  :سمعت أبً سعٌد ٌنقض قٌسا عند شعبة ،فزجره و نهاه "
إال أنه لما كبر ساء حفظه وقد وثقه الطٌالسً.
4ـ) هشام بن عروة  :قال عنه ابن سعد و العجلً :كان ثقة زاد ابن سعد
كان كثٌر الحدٌث حجة وقال أبو حاتم ثقة إمام فً الحدٌث.
5ـ) عروة بن الزبٌر بن العوام  :قال عنه ابن سعد كان ثقة كثٌر الحدٌث
فقٌها عالما ثبتا مؤمونا وقال العجلً مدنً تابعً ثقة وعده أبو الزناد فً
فقهاء المدٌنة السبعة ،وهو ال شك بحر فً العلم حجة ثقة ثبت عند الجمٌع.
6ـ) عبد هللا بن عمرو بن العاص  :صحابً جلٌل من العبادلة.
وقد أخرج ابن ماجه فً سننه  :حدثنا سوٌد بن سعٌد ،نا ابن أبً الرجال،
عن عبد الرحمن بن عمرو األوزاعً ،عن عبدة بن أبً لبابة ،عن عبد هللا
بن عمرو بن العاص قال  :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":لم
ٌزل أمر بنً إسرابٌل معتدال حتى نشؤ فٌهم المولدون ،أبناء سباٌا األمم،
فقالوا بالرأي فضلوا و أضلوا".
1ـ) سوٌد بن سعٌد  :من رجال مسلم صدوق فً نفسه ،إال أنه عمى فصار
ٌتلقن ما لٌس فً حدٌثه فؤفحش فٌه ابن معٌن القول كما فً التقرٌب.
2ـ) ابن أبً الرجال هو  :عبد الرحمن و أخوه حارثة قال عنه كما فً
تهذٌب التهذٌب – أحمد وابن معٌن و المفضل الؽبلبً و الدارقطنً  :ثقة،
وقال ابن معٌن أٌضا و أبو داود  :لٌس به بؤس ،وقال البرذعً  :سؤلت أبا
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زرعة عن عبد الرحمن وحارثة فقال  :عبد الرحمن أشبه و حارثة واهً،
وعبد الرحمن أٌضا ٌرفع أشٌاء ال ٌرفعها ؼٌره –وقال أبو حاتم  :صالح
هو مثل عبد الرحمن بن زٌد.
3ـ) عبد الرحمن بن أبً عمرو األوزاعً  :قال عنه فً التقرٌب " عبد
الرحمن بن أبً عمرو األوزاعً أبو عمرو الفقٌه ثقة جلٌل".
4ـ) عبدة بن أبً لبابة من رجال البخاري و مسلم و األربعة و ؼٌرهم ثقة.
 5ـ عبد هللا بن عمرو بن العاص من عبادلة الصحابة ومن أكثرهم رواٌة
للحدٌث فهذا الحدٌث ٌقال فٌه إنه حسن لؽٌره وللحدٌث طرق أخرى مرسلة
وموقوفة ومسندة مرفوعة نذكر منها هنا :ما أخرجه الحافظ أبو عمر ٌوسؾ
بن عبد البر من طرٌق سفٌان بن عٌٌنه عن هشام عن عروة قال ":إن بنً
إسرابٌل لم ٌزل أمرهم معتدال حتى نشأ فٌهم مولدون :أبناء سباٌا األمم
فأخذوا فٌهم بالرأي فضلوا وأضلوا " .قلت وهذا مرسل جٌد كما أخرج
قرٌنه الحافظ الخطٌب البؽدادي ما أشار إلٌه أبو بكر البزار مرفوعا من
طرٌق مالك ما ال ٌصح إال أن تعدد هذه الطرق وكثرتها تجعل لهذا الحدٌث
أصبل خاصة وأنه ٌشهد له الحدٌث المتفق علٌه عن ابن عمر عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قال":إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاعا ٌنتزعه من الناس،
ولكن ٌقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا لم ٌترك عالما اتخذ الناس رإوسا
جهاال فسبلوا فافتوا بؽٌر علم فضلوا وأضلوا" أخرجه ابن أبً شٌبة فً
مصنفه وأحمد فً مسنده والحمٌدي فً مسنده كما أخرجه البخاري ومسلم
والترمذي وابن ماجه وؼٌرهم كلهم بهذا اللفظ الذي نقلناه من أبً عمر
ٌوسؾ بن عبد البر فً "جامع بٌان العلم وفضله .فتبٌن بذلك كله خطؤ حكم
الدكتور محمود الطحان وأن الحدٌث حسن كما جزم بذلك الحافظ الزٌلعً
فً كتابه "نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة" وما أشار إلٌه الحافظ ابن
القطان الفاسً فً كتابه "بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام"
معقبا على تضعٌؾ الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً إلسناد الدارقطنً حٌث
قال":إسناد البزار أحسن" فً باب "أحادٌث ضعفها وهً حسنه إن لم تكن
صحٌحة" .كما حسنه ؼٌر واحد من الحفاظ وقد اقتصر األلبانً على إسناد
ابن ماجه فً"السنن" والطبرانً فً"المعجم الكبٌر" فحكم على الحدٌث
بالضعؾ مع أن إسناد ابن ماجه رجاله ثقات إال ما قٌل من تلٌٌن ؼٌر
مجرح فً عبد الرحمن بن أبً الرجال وقد وثقه الجمهور وحدٌثه حسن
لؽٌره وسوٌد مع أن ابن معٌن أفحش القول فٌه ٌبقى من رجال مسلم لكنه
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مختلؾ فٌه ،وقد جاء ٌعضده إسناد البزار الذي ال ٌوجد فً رجاله من
ضعؾ سوى ما قٌل فً قٌس بن الربٌع وقد حسن الجهور حدٌثه وفً أسوإ
الذي أخرجه الدارمً
الحاالت ٌكون حدٌثه حسنا لؽٌره مع مرسل عروة
وابن عبد البر وؼٌرهما ورواٌة ابن بطة فً الكبرى عن واثلة بن األسقع
مرفوعا والهروي فً "ذم الكبلم" من حدٌث عروة بن الزبٌر عن أبٌه
مرفوعا وابن وهب فً جامعه عن الزبٌر بن العوام موقوفا ٌتقوى الحدٌث
وٌنجبر وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب.
فتبٌن بذلك كله خطؤ حكم الدكتور محمود الطحان و أن الحدٌث حسن كما
جزم بذلك الحافظ الزٌلعً فً كتابه "نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة"
وما أشار إلٌه الحافظ ابن القطان الفاسً فً كتابه " بٌان الوهم و اإلٌهام
الواقعٌن فً كتاب األحكام" معقبا على تضعٌؾ الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً
إلسناد الدارقطنً حٌث قال  ":إسناد البزار أحسن" فً باب " أحادٌث
ضعفها و هً حسنه إن لم تكن صحٌحة " .كما حسنه ؼٌر واحد من الحفاظ
و قد اقتصر األلبانً على إسناد ابن ماجه فً " السنن" و الطبرانً فً "
المعجم الكبٌر" فحكم على الحدٌث بالضعؾ مع أن إسناد ابن ماجه رجاله
ثقات إال ما قٌل من تلٌٌن ؼٌر مجرح فً عبد الرحمن بن أبً الرجال وقد
وثقه الجمهور وحدٌثه حسن لؽٌره وقد جاء ٌعضده إسناد البزار الذي ال
ٌوجد فً رجاله من ضعؾ سوى ماقٌل فً قٌس بن الربٌع وقد حسن
الجهور حدٌثه وفً أسوإ الحاالت ٌكون حدٌثه حسنا لؽٌره مع مرسل
عروة ٌتقوى الحدٌث و ٌنجبر وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت و إلٌه أنٌب.

الفصل الثانً :قواعــــــــد أساسٌة فــــً التخرٌــــــج:
 1ـ القاعدة األولى :معرفة نص الحدٌث أو متنه.
ٌنبؽً لمن رام فن التخرٌج أن ٌبحث عن التفرٌج فٌتحصل على متن
الحدٌث فإنه حثٌث على تخرٌج الحدٌث ،وهذا النص إما أن ٌجده فً شكل
طرؾ ،أو ٌذكر باسم أو وصؾ ،أو إشارة ونعت عرؾ ،وسنعطً أمثلة
على كل نوع:
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أ ـ الطرف :نذكر هنا خمسة أمثلة من أطراؾ الحدٌث" :إنما األعمال
بالنٌات" و "خٌر األمور أوسطها" و "الحرب خدعة" .وحدٌث المواالة،
وحدٌث الؽدٌر وحدٌث اإلفك وحدٌث النزول.
 .1قوله صلى هللا علٌه وسلم "إنما األعمال بالنٌات" فهو حدٌث مشهور
مشتهر من رواٌة أبً حفص عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "إنما األعمال بالنٌات ،وإنما لكل امرئ ما
نوى ،فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن
كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه"
أخرجه البخاري فً كتاب بدء الوحً ومسلم فً كتاب اإلمارة من صحٌحه
وأبوداود والترمذي والنسابً وابن ماجه وكل األبمة ،قال الحافظ ابن حجر
فً فتح البارئ  " :11/1ثم إن هذا الحدٌث متفق على صحته ،أخرجه األبمة
المشهورون إال الموطؤ ووهم من زعم أنه فً الموطؤ مؽترا بتخرٌج
الشٌخٌن له" قلت وقلد ابن حجر الشوكانً فً نٌل األوطار حٌث عزاه
لجمٌع كتب الحدٌث إال موطؤ مالك وقال إنما أخرجه الشٌخان من طرٌق
مالك ولٌس هو فً الموطؤ وقد قلدتهما قبل أن تطبع رواٌة محمد بن الحسن
 341وهللا أعلم .والحدٌث أخرجه
الشٌبانً فإذا بنص الحدٌث فً ص
الحافظ أبو جعفر الكتانً فً كتابه "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" حٌث
قال " :إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى
هللا فهجرته إلى هللا ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها
فهجرته إلى ما هاجر إلٌه" عده البعض من المتواتر بٌنما جنح المحققون
إلى أنه من الؽرٌب النسبً كما بٌن ذلك الحافظ ابن حجر و تلمٌذه الحافظ
محمد السخاوي ونقل الحافظ أبو جعفر الكتانً فً تعلٌقه على هذا الحدٌث
قاببل  :وقال المنذري فً الترؼٌب و الترهٌب " :زعم بعض المتؤخرٌن أن
هذا الحدٌث بلػ مبلػ التواتر و لٌس كذلك فإنه مما انفرد به ٌحى بن سعٌد
األنصاري عن محمد بن إبراهٌم التٌمً ثم رواه عن األنصاري خلق كثٌر
نحو مابتٌن و قٌل سبعمابة وقٌل أكثر وقد روي من طرق كثٌرة ؼٌر طرٌق
األنصاري وال ٌصح منها شٌا كذا قال الحافظ علً بن المدٌنً وؼٌره من
األبمة  ،وقال الخطابً ال أعلم فً ذلك خبلفا بٌن أهل الحدٌث و هللا أعلم
اهـ { }...وحاصل ما لؤلبمة فٌه أنه حدٌث فرد ؼرٌب باعتبار آخره ألنه
لم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم كما قاله ؼٌر واحد من الحفاظ إال
من حدٌث عمر و ال عن عمر إال من رواٌة علقمة وال عن علقمة إال من
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رواٌة محمد بن إبراهٌم التٌمً وال عن التٌمً إال من رواٌة ٌحى بن سعٌد
األنصاري ومداره علٌه وأما بعد ٌحى فقد رواه عنه أكثر من مابتً إنسان
أكثرهم أبمة وفً كبلم الحافظ أبً عبد هللا محمد بن الخشاب أنه رواه عنه
مابتان و خمسون نفرا و ذكر ابن منده أسماءهم مرتبة على حروؾ المعجم
فبلؽت ثبلثمابة و أربعة قال الحافظ ابن حجر فً أمالٌه المخرجة على
مختصر ابن الحاجب األصلً وقد وقع من رواٌة ثبلثة ؼٌر من سمى وذكر
الحافظ أبو موسى المدنً أن الحافظ أبا إسماعٌل الهروي المعروؾ بشٌخ
اإلسبلم ذكر أنه كتبه عن سبعمابة رجل من أصحاب ٌحى قال الحافظ وهذا
ٌمكن تؤوٌله بؤن ٌكون له عن كل نفس من أصحاب ٌحى أكثر من طرٌق
فبل تزٌد العدة على ما سمى ابن منده فإن الرواة عن ٌحى ال ٌبلؽون هذه
العدة فٌما نعلم و أكثر من سمى ابن منده ما وقفنا على رواٌتهم" قلت وهكذا
وقع اإلجماع على أنه لٌس من المتواتر ألن شرط التواتر نقل المستفٌضة
التً ٌستحٌل تواطإها على الكذب للخبر من بداٌته حتى منتهاه وهذا
الحدٌث ال ٌتوفر فٌه هذا الشرط ألنه لم ٌروه عن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم إال عمر و ال عن عمر إال من رواٌة علقمة وهذا ما ٌسمى الؽرٌب
النسبً.
1ـ حدٌث "خٌر األمور أوسطها" هذا الطرؾ ال ٌوجد فً أطراؾ المزي
ألنه ال ٌوجد فً الكتب الستة فهو من أصعب ما ٌبحث عنه ،فلنرجع إلى
الكتب المختصة فً األحادٌث المشتهرة على األلسنة ،فإذا به فً كتاب
الحافظ محمد السخاوي "المقاصد الحسنة فً بٌان كثٌر من األحادٌث
المشتهرة على األلسنة" حٌث قال" :أورده ابن السمعانً فً ذٌل تارٌخ
بؽداد بسند مجهول عن علً مرفوعا به :خٌر األمور أوسطها فً حدٌث
أوله" :داوموا على أداء الفرابض" وللعسكري من طرٌق معاوٌة بن صالح
عن األوزاعً قال" :ما من أمر أمر هللا به إال عارض الشٌطان فٌه
بخصلتٌن ال ٌبالً أٌهما أصاب ،الؽلو والتقصٌر" ،وألبً ٌعلى بسند رجاله
ثقات عن وهب بن منبه قال" :إن لكل شًء طرفٌن ووسطا فإذا أمسك بؤحد
الطرفٌن مال اآلخر ،وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعلٌكم باألوسط من
األشٌاء" ،وٌشهد لهذا كله قوله تعالى (وال تجعل ٌدك مؽلولة إلى عنقك وال
تبسطها كل البسط) [اإلســراء .]29
 ) 2حدٌث "والحرب خدعة" قلت هذا الحدٌث أخرجه البخاري عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال "سمى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الحرب
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خدعة" أخرجه فً صحٌحه فً باب الحرب خدعة وأخرجه عن جابر بن
عبد هللا كذلك فً نفس الباب.
كما أخرجه مسلم فً صحٌحه فً كتاب الجهاد باب جواز الخداع فً
الحرب عن عمر وجابر وأبً هرٌرة والحدٌث أخرجه جبلل الدٌن
السٌوطً فً كتابه "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" وقلده
مرتضى الزبٌدي فً كتابه "لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"
وكذلك أبو جعفر الكتانً فً كتابه "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"
وخرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر كما ٌلً:
( - 113حدٌث :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " الحرب خدعة"
أخرجه السٌوطً فً " قطؾ األزهار المتناثرة" و أخرجه الكتانً فً "
نظم المتناثر" عن أربعة عشر و الؽرٌب أنه لم ٌخرجه الزبٌدي فً " لقط
الآللا المتناثرة" فقد ؼفل عنه رواه:
1ـ أبو هرٌرة :أخرجه أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و قال الترمذي
(وفً الباب عنه )
2ـ علً كرم هللا و جهه :أحمد و البخاري و أبو داود و قال الترمذي (فً
الباب عنه)
3ـ ابن عباس :ابن ماجه و الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد
4ـ أنس :أحمد وقال الترمذي (فً الباب عنه)و الهٌثمً فً مجمع الزوابد
5ـ الحسن بن علً :الطبرانً و الهٌثمً فً كشؾ األستار و مجمع الزوابد
6ـ زٌد بن ثابت :الطبرانً فً الكبٌر و الترمذي (فً الباب) و الهٌثمً
7ـ عوؾ بن مالك :الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد
8ـ نبٌط بن شرٌط :الطبرانً فً األوسط و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد
9ـ النواس بن سمعان :الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد
10ـ الحسٌن بن علً :الطبرانً بإسناد واه و البزار و عنه الهٌثمً فً
مجمع الزوابد.
11ـ ابن عمر :الطبرانً و الهٌثمً فً كشؾ األستار و البزار و عنه
مجمع الزوابد
12ـ عبد هللا بن سبلم :أبو ٌعلً بإسناد واه و عنه الهٌثمً فً مجمع
الزوابد.
13ـ خالد بن الولٌد :ابن عساكر
14ـ جابر :البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن عساكر
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15ـ عمر :مسلم
16ـ كعب بن مالك عن أبٌه :أحمد و أبو داود
17ـ أسماء بنت ٌزٌد :أحمد و قال الترمذي (فً الباب عنها)
18ـ عابشة  :ابن ماجه وقال الترمذي (فً الباب عنها)
 ) 3حدٌث المواالة :ونصه أو متنه :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم" :من
كنت مواله فعلى مواله" قال ابن حجر فً "تهذٌب التهذٌب" " :339 /7وقد
جمع ابن جرٌر الطبري حدٌث المواالة فً مإلؾ فٌه أضعاؾ من ذكر
وصححه ثم قال" :واعتنى بجمع طرقه ابن عقدة أبو العباس فؤخرجه من
حدٌث سبعٌن صحابٌا أو أكثر" قلت والحدٌث أخرجه السٌوطً فً كتابه
 22طرٌقا وتبعه
"قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" عن
الزبٌدي فً "لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة" وكذلك أبو جعفر
الكتانً فً كتابه "نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" وخرجناه فً كتابنا
"فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث قلنا:
(قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ((من كنت مواله فعلً مواله)) أخرجه
السٌوطً فً ((قطؾ األزهار)) ،عن  22وقلده الزبٌدي فً "لقط الآللا"
بٌنما أخرجه أبو جعفر الكتانً فً "نظم االمتناثر" عن  25وخرجناه فً
كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عن  31كما ٌلً:
1ـ) علً :أخرجه أحمد والترمذي وأبو عاصم والخطٌب وابن حبان
والهٌثمً فً موارد الظمآن.
2ـ) زٌد بن األرقم :أخرجه أحمد والترمذي وأبو عاصم والطبرانً والبزار
والهٌثمً فً مجمع الزوابد.
3ـ) أبو أٌوب األنصاري :أحمد والطبرانً وأبو عاصم.
4ـ) عمر :الطبرانً وعنه الهٌثمً.
5ـ) ذو مر :الطبرانً وعنه الهٌثمً.
6ـ) أبو هرٌرة :الطبرانً وأبو ٌعلى والبزار وعنهم الهٌثمً والخطٌب
البؽدادي.
7ـ) طلحة :الطبرانً وأبو عاصم.
8ـ) عماره :الطبرانً وعنه الهٌثمً
9ـ) ابن عباس :أحمد و الطبرانً والخطٌب
10ـ) برٌدة :أحمد والطبرانً وأبو نعٌم وأبو عاصم
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11ـ) ابن عمر :الطبرانً
12ـ) مالك بن الحوٌرث :الطبرانً وعنه الهٌثمً
13ـ) حبشً بن جنادة :الطبرانً وعنه الهٌثمً وأبو عاصم
14ـ) جرٌر :الطبرانً
15ـ) سعد بن أبً وقاص :الطبرانً وأبو ٌعلً
16ـ) أبو سعٌد الخدري :الطبرانً و أبو عاصم
17ـ) أنس :الطبرانً والخطٌب البؽدادي
18ـ) جندع األنصاري :أبو نعٌم
19ـ) عمر بن عبد العزٌز عن عدة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم :أحمد و ابن عساكر
20ـ) زر بن حبٌش عن قٌس بن ثابت :ابن عقدة
21ـ) زر بن حبٌش عن شر حبٌل األنصاري :ابن عقدة
22ـ) ٌزٌد أو زٌد بن شرحبٌل األنصاري:ابن عقدة
23ـ) أبو سرٌحة عن حذٌفة بن أسٌد الؽفاري :الترمذي
24ـ) البراء بن عازب :أحمد وابن ماجه وأبو عاصم
25ـ) حذٌفة بن أسٌد أو زٌد بن أرقم :الترمذي والطبرانً
26ـ) جابر بن عبد هللا :أبو عاصم فً كتاب السنة
27ـ) ابن أبً الطفٌل :أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد
28ـ) زٌد بن ٌثٌع :عبد هللا بن أحمد فً زوابد أبٌه والبزار وعنهما الهٌثمً
29ـ) ابن مسعود :الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً
30ـ) عمار بن ٌاسر :الطبرانً وعنه الهٌثمً
31ـ) وهب بن حمزة :الطبرانً وعنه الهٌثمً
وعزاه السٌوطً البن عقدة فً كتاب "المواالة" عن زر بن حبٌش قال :قال
علً" من ههنا من أصحاب محمد صلى هللا علٌه وسلم فقام اثنا عشر رجبل
منهم  ) 28قٌس بن ثابت و  ) 29حبٌب بن بدٌل بن ورقاء فشهدوا أنهم
سمعوا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول :من كنت مواله ،فعلى مواله،
وأخرجه أٌضا من طرٌق ٌعلى بن مرة ،و ٌ ) 30زٌد أو زٌد بن شرحبٌل
األنصاري وابن عقدة متهم فً عقٌدته لذلك أخرنا االستشهاد به وأخرجه
ابن عساكر عن عمر بن عبد العزٌزعن  ) 31عدة من أصحاب النبً صلى
هللا علٌه وسلم.
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 ) 4حدٌث الؽدٌر هو كما فً صحٌح مسلم كتاب فضابل الصحابة باب
فضابل علً عن زٌد بن أرقم قال :قام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوما
فٌنا خطٌبا ،بماء ٌدعى حما بٌن مكة والمدٌنة فحمد هللا وأثنى علٌه ،ووعظ
وذكره ثم قال« :أما بعد ،أال أٌها الناس ،فإنما أنا بشر ٌوشك أن ٌإتى
رسول ربً فؤجٌب ،وأنا تارك فٌكم ثقلٌن .أولهما كتاب هللا ،فٌه الهدى
والنور ،فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به» فحث على كتاب هللا ورؼب فٌه،
ثم قال« :وأهل بٌتً ،أذكركم هللا فً أهل بٌتً ،أذكركم هللا فً أهل بٌتً،
أذكركم هللا فً أهل بٌتً" فقال له حصٌن :ومن أهل بٌته؟ ٌا زٌد ،ألٌس
نساإه من أهل بٌته؟ قال :نساإه من أهل بٌته ،ولكن أهل بٌته من حرم
الصدقة بعده ،قال :ومن هم؟ قال :هم آل علً ،وآل عقٌل ،وآل جعفر ،وآل
عباس ،قال :كل هإالء حرم الصدقة؟ قال :نعم» وأخرجه أحمد والحاكم
وعلق علٌه الذهبً فً سٌر أعبلم النببلء" قاببل فً ترجمة محمد بن جرٌر
الطبري" :ولما بلؽه أن أبابكر بن أبً داود تكلم فً حدٌث ؼدٌر خم عمل
كتاب «الفضابل» فبدأ بفضل أبً بكر ثم عمر ،فتكلم عن حدٌث ؼدٌر خم،
واحتج لتصحٌحه ولم ٌتــم الكــتاب" (  ) 274/14وقال مرتضى الزبٌدي فً
فضابل الخمسة"" :وذكر القندوري فً "ٌنابٌعه" أخرج خبر ؼدٌر خم أبو
العباس بن عقدة وأفرد له كتابا وسماه المواالة" وطرقه من مابة وخمسة
 105طرٌق ،ثم قال :وحكى العبلمة علً بن موسى بن علً بن محمد أبً
المعالً الجوٌنً الملقب بإمام الحرمٌن ٌتعجب وٌقول :رأٌت مجلدا فً
بؽداد فً ٌد صحاؾ فٌه رواٌات خبر ؼدٌر خم مكتوب علٌه المجلدة الثامنة
والعشرون من طرق قوله صلى هللا علٌه وسلم "من كنت مواله فعلً مواله
وٌتلوه المجلدة التاسعة والعشرون" قلت وحدٌث ؼدٌر خم صححه السٌوطً
وصححه األلبانً واستدل به على جواز الجمعة فً الفبلة أو الخبلء ولٌس
فٌه حجة ألنه صلى هللا علٌه وسلم قد ٌخطب فً السفر وٌصلً ركعتٌن
وٌسر فٌهما كما فً الحج عند عرفة كما استدل به ابن تٌمٌة فً العقٌدة
الواسطٌة على وجوب محبة آل النبً صلى هللا علٌه وسلم.
 ) 5حدٌث اإلفك ونصه كما فً صحٌح البخاري باب حدٌث اإلفك :عن عبد
هللا بن عتبة بن مسعود عن عابشة رضً هللا عنها زوج النبً صلى هللا
علٌه وسلم حٌن قال لها أهل اإلفك ما قالوا ،وكلهم حدثنً طابفة من حدٌثها،
وبعضهم كان أوعى له من بعض ،وأثبت له اقتصاصا ،وقد وعٌت عن كل
رجل منهم الحدٌث الذي حدثنً عن عابشة ،وبعض حدٌثهم ٌصدق بعضا،
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وإن كان بعضهم أوعى له من بعض ،قالوا :قالت عابشة رضً هللا عنها
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بٌن أزواجه فؤٌهن
خرج سهمها خرج بها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم معه ،قالت عابشة
فؤقرع بٌننا فً ؼزوة ؼزاها فخرج فٌها سهمً فخرجت مع رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بعد ما أنزل الحجاب ،فكنت أحمل فً هودجً وأنزل
فٌه ،فسرنا حتى فرغ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من ؼزوته تلك وقفل،
دنونا من المدٌنة قافلٌن ،آذن لٌلة بالرحٌل ،فقمت حٌن آذنوا بالرحٌل،
فمشٌت حتى جاوزت الجٌش ،فلما قضٌت شؤنً ،أقبلت إلى رحلً ،فلمست
صدري ،فإذا عقد لً من جزع ظفار قد انقطع ،فرجعت فالتمست عقدي
فحبسنً ابتؽاإه ،قالت :وأقبل الرهط الذٌن كانوا ٌرحلونً ،فاحتملوا
هودجً فرحلوه على بعٌري الذي كنت أركب علٌه ،وهم ٌحسبون أنً فٌه،
وكان النساء إذ ذاك خفافا لم ٌهبلن ولم ٌؽشهن اللحم إنما ٌؤكلن العلقة من
الطعام فلم ٌستنكر القوم خفة الهودج حٌن رفعوه وحملوه وكنت جارٌة
حدٌثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجٌش،
فجبت منازلهم ولٌس بها منهم داع وال مجٌب فتٌممت منزلً الذي كنت به
وظننت أنهم سٌفتقدونً فٌرجعون إلً فبٌنا أنا جالسة فً منزلً ؼلبتنً
عٌنً فنمت ،وكان صفوان المعطل السلمً ثم الذكوانً من وراء الجٌش
فؤصبح عند منزلً فرأى سواد إنسان نابم فعرفنً حٌن رآنً ،وكان رآنً
قبل الحجاب فاستٌقظت باسترجاعه حٌن عرفنً فخمرت وجهً بجلبابً،
ووهللا ما تكلمنا بكلمة وال سمعت منه كلمة ؼٌر استرجاعه وهوى حتى أناخ
راحلته ،فوطا على ٌدها ،فقمت إلٌها فركبتها ،فانطلق ٌقود بً الراحلة
حتى أتٌنا الجٌش موؼرٌن فً نحر الظهٌرة وهم نزول قالت فهلك من هلك،
وكان الذي تولى كبر اإلفك عبد هللا بن أبً ابن سلول ،قال عروة :أخبرت
أنه كان ٌشاع وٌتحدث به عنده ،فٌقره وٌستمعه وٌستوشٌه ،وقال عروة
أٌضا :لم ٌسم من أهل اإلفك أٌضا إال حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة
وحمنة بنت جحش فً ناس آخرٌن ،ال علم لً بهم ،ؼٌر أنهم عصبة كما
قال هللا تعالى وإن كبٌر ذلكٌ ،قال عبد هللا بن أبً ابن سلول ،قال عروة
كانت عابشة تكره أن ٌسب عندها حسان ،وتقول إنه الذي قال:
فإن أبً ووالده وعرضً
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قالت عابشة :فقدمنا المدٌنة فاشتكٌت حٌن قدمت شهرا ،والناس ٌفٌضون فً
قول أصحاب اإلفك ال أشعر بشًء من ذلك وهو ٌرٌبنً فً وجعً أنً ال
أعرؾ من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اللطؾ الذي كنت أرى منه حٌن
أشتكً إنما ٌدخل علً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌسلم ثم ٌقول :كٌؾ
بك ،ثم ٌنصرؾ ،فذلك ٌرٌبنً وال أشعر ابالشر حتى خرجت حٌن نقهت،
فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزن وكنا ال نخرج إال لٌبل
إلى لٌل ،وذلك قبل أن نتخذ الكنؾ قرٌبا من بٌوتنا قالت وأمرنا أمر العرب
األول فً البرٌة قبل الؽابط وكنا نتؤذى بالكنؾ أن نتخذها عند بٌوتنا ،قالت
فانطلقت أنا وأم مسطح وهً ابنة أبً رهم بن المطلب بن عبد مناؾ ،وأمها
بنت صخر بن عامر خالة أبً بكر الصدٌق ،وابنها مسطح بن أثاثة بن عبد
المطلب ،فؤقبلت أنا وأم مسطح ،قبل بٌتً حٌن فرؼنا من شؤننا فعثرت أم
مسطح فً مرطها فقالت تعس مسطح ،فقلت لها ببس ما قلت أتسبٌن رجبل
شهد بدرا ،فقالت :أي هنتاه ولم تسمعً ما قال قالت وقلت ما قال ،فؤخبرتنً
بقول أهل اإلفك ،قالت فازددت مرضا على مرضً فلما رجعت إلى بٌتً
دخل علً رسول هللا صلى هللا وسلم فسلم ثم قال :كٌؾ تٌكم فقلت له أتؤذن
لً أن آتً أبوي قالت وأرٌد أن أستٌقن الخبر من قبلهما قالت فؤذن لً
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقلت ألمً ٌا أمتاه ماذا ٌتحدث الناس قالت
ٌا بنٌة هونً علٌك فوهللا لقلما كانت امرأة قط وضٌبة عند رجل ٌحبها لها
ضرابر إال كثرن علٌها قالت فقلت سبحان هللا أو لقد تحدث الناس بهذا؟
قالت فبكٌت تلك اللٌلة حتى أصبحت ال ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم ثم
أصبحت أبكً قالت ودعا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علً بن أبً
طالب وأسامة بن زٌد ،حٌن استلبث الوحً ٌسؤلهما وٌشٌرهما فً فراق
أهله قالت فؤما أسامة فؤشار على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالذي ٌعلم
من براءة أهله ،وبالذي ٌعلم لهم فً نفسه ،فقال أسامة :أهلك وال نعلم إال
خٌرا ،وأما علً فقال ٌا رسول هللا لم ٌضٌق هللا علٌك والنساء سواها كثٌر
وسل الجارٌة تصدقك قالت فدعا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم برٌرة
فقال :أي برٌرة هل رأٌت من شًء ٌرٌبك؟ قالت له برٌرة والذي بعثك
بالحق ما رأٌت علٌها أمرا قط أؼمضه ،ؼٌر أنها جارٌة حدٌثة السن تنام
عن عجٌن أهلها فتؤتً الداجن فتؤكله قالت :فقام رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم من ٌومه فاستعذر من عبد هللا بن أبً وهو على المنبر فقال ٌا معشر
المسلمٌن من ٌعذرنً من رجل قد بلؽنً عنه أذاه فً أهلً وهللا ما علمت
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على أهلً إال خٌرا ،ولقد ذكروا رجبل ما علمت علٌه إال خٌرا ،وما ٌدخل
على أهلً إال معً ،قالت فقام سعد بن معاذ أخو بنً عبد األشهل ،فقال أنا
ٌا رسول هللا أعذرك ،فإن كان من األوس ضربت عنقه ،و إن كان من
إخواننا من الخزرج ،أمرتنا ففعلنا أمرك،
قالت :فقام رجل من الخزرج ،وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه ،وهو
سعد بن عبادة ،وهو سٌد الخزرج ،قالت وكان قبل ذلك رجبل صالحا ،ولكن
احتلمته الحمٌة ،فقال لسعد كذبت لعمر هللا ال تقتله وال تقدر على قتله ولو
كان من رهطك ما أحببت أن ٌقتل ،فقام أسٌد بن حضٌر وهو ابن عم سعد
فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر هللا لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقٌن،
قالت فثار الحٌان األوس والخزرج ،حتى هموا أن ٌقتتلوا ،ورسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قابم على المنبر ،قالت فلم ٌزل رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌخفضهم ،حتى سكنوا وسكت ،قالت فبكٌت ٌومً ذلك كله ال
ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عندي ،وقد بكٌت لٌلتً
وٌومها ال ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم حتى إنً ألظن أن البكاء فالق
كبدي ،قالت فبٌنا أبواي جالسان عندي وأنا أبكً فاستؤذنت علً امرأة من
األنصار فؤذنت لها ،فجلست تبكً معً ،قالت فبٌنا نحن على ذلك دخل
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علٌنا فسلم ثم جلس ،قالت ولم ٌجلس عندي
منذ قٌل ما قٌل قبلها ،وقد لبث شهرا ال ٌوحى إلٌه فً شؤنً بشًء ،قالت:
فتشهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن جلس ،ثم قال أما بعدٌ ،ا عابشة
إنه بلؽنً عنك كذا وكذا فإن كنت برٌبة ،فسٌبربك هللا ،وإن كنت ألممت
بذنب ،فاستؽفري هللا وتوبً إلٌه ،فإن العبد إذا اعترؾ ،ثم تاب ،تاب هللا
علٌه ،قالت :فلما قضى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مقالته قلص دمعً
حتى ما أحس منه قطرة ،فقلت ألبً أجب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
عنً فٌما قال ،قال أبً وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فقلت ألمً أجٌبً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌما قال ،قالت أمً:
وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقلت وأنا جارٌة
حدٌثة السن ال أقرأ من القرآن كثٌرا :إنً وهللا لقد علمت لقد سمعتم هذا
الحدٌث حتى استقر فً أنفسكم وصدقتم به فلبن قلت لكم إنً برٌبة ال
تصدقونً ولبن اعترفت لكم بؤمر وهللا ٌعلم إنً منه برٌبة لتصقدنً ،فوهللا
ال أجد لً ولكم مثبل إال أبا ٌوسؾ حٌن قال فصبر جمٌل وهللا المستعان
على ما تصفون ،ثم تحولت واضطجعت على فراشً وهللا ٌعلم أنً حٌنبذ
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برٌبة وأن هللا مبربً ببراءتً ولكن وهللا ما كنت أظن أن هللا منزل فً
شؤنً وحٌا ٌتلى ،لشؤنً فً نفسً كان أحقر من أن ٌتكلم هللا فً بؤمر ولكن
كنت أرجو أن ٌرى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً النوم رإٌا ٌبربنً
هللا بها ،فو هللا ما رام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مجلسه وال خرج أحد
من أهل البٌت حتى أنزل علٌه فؤخذه ما كان ٌؤخذه من البرحاء حتى إنه
لٌتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو ٌضحك فكانت أول كلمة تكلم بها
أن قال ٌا عابشة أما هللا فقد برأك قالت فقالت لً أمً قومً إلٌه فقلت وهللا
ال أقوم إلٌه فإنً ال أحمد إال هللا عز وجل ،قالت وأنزل هللا تعالى( :إن الذٌن
جاإوا باإلفك) العشر اآلٌات ثم أنزل هللا هذا فً براءتً ،قال أبو بكر
الصدٌق وكان ٌنفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره :وهللا ال أنفق
على مسطح شٌبا أبدا بعد الذي قال لعابشة ما قال ،فؤنزل هللا( :وال ٌؤتل
أولً الفضل منكم) إلى قوله ؼفور رحٌم ،قال أبو بكر الصدٌق :بلى وهللا
إنً ألحب أن ٌؽفر هللا لً ،فرجع إلى مسطح النفقة التً كان ٌنفق علٌه
وقال وهللا ال أنزعها منه أبدا قالت عابشة وكان رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم سؤل زٌنب بنت جحش عن أمري ،فقال لزٌنب ماذا علمت أو رأٌت
فقالت ٌا رسول هللا أحمً سمعً وبصري وهللا ما علمت إال خٌرا ،قالت
عابشة وهً التً كانت تسامٌنً من أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم
فعصمها هللا بالورع قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها ،فهلكت فٌمن
هلك" قال ابن شهاب فهذا الذي بلؽنً من حدٌث هإالء الرهط ،ثم قال
عروة قالت عابشة وهللا إن الرجل الذي قٌل له ما قٌل لٌقول سبحان هللا،
فوالذي نفسً بٌده ما كشفت من كنؾ أنثى قط ،قالت ثم قتل بعد ذلك فً
سبٌل هللا" انظر ؼزوة بنً المصطلق من خزاعة وهً ؼزوة المرٌسٌع.
أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب التفسٌر فً قوله عز وجل (ولوال إذ
سمعتموه قلتم ما ٌكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظٌم) [النور
 ]16ورواه كذلك فً االعتصام واإلٌمان والشهادات والتوحٌد كما أخرجه
أحمد فً مسنده وصنؾ فٌه اآلجرى جزءا.
 ) 6حدٌث النزول :ونصه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قالٌ" :نزل ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا
حٌن ٌبقى ثلث اللٌل األخٌر ٌقول :من ٌدعونً فؤستجٌب له ،من ٌسؤلنً
فؤعطٌه ،من ٌستؽفرنً فؤؼفر له" أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب
التهجد باب الدعاء والصبلة من آخر اللٌل ومسلم فً صحٌحه كتاب صبلة
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المسافرٌن وقصرها باب الترؼٌب فً الدعاء والذكر فً آخر اللٌل واإلجابة
فٌه كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطٌالسً وأحمد قلت
والحدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر" كما ٌلً رواه:
و قد بٌنها
(- 16الحدٌث السادس عشر  :نزول الرب إلى السماء الدنٌا
الدارقطنً فً كتاب النزول و البللكابً فً شرح السنة وابن خزٌمة فً
التوحٌد.
أ -النزول فً كل لٌلة فً الثلث األخٌر:
":
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
ٌنزل ربنا تبارك و تعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا ،حٌن ٌبقى ثلث اللٌل
اآلخر ،فٌقول :من ٌدعونً فأستجٌب له ،من ٌسألنً فأعطٌه ،من
ٌستغفرنً فأغفر له" أخرجه مالك و عنه البخاري و مسلم و أبو داود و
الترمذي و ابن نصر فً قٌام اللٌل و البٌهقً فً السنن و فً األسماء و
الصفات و أحمد و الدارمً و ابن ماجه.
 -- 1علً بن أبً طالب :أخرجه أحمد و أبو داود و الدارمً و ابن خزٌمة
وابن حبان وابن أبً عاصم و الدارقطنً فً النزول و البللكابً و البزار .
 - 2جبٌر بن مطعم  :أخرجه أحمد و أبو داود و الدارمً و ابن خزٌمة وابن
حبان و اآلجري وابن أبً عاصم و الدارقطنً.
 - 3جابر بن عبد هللا أخرجه أبو داود و ابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً
عاصم و الدارقطنً.
- 4عبد هللا بن مسعود أخرجه الدارقطنً فً النزول و اآلجري فً الشرٌعة
وابن خزٌمة فً التوحٌد و الدارمً.
 - 5أبو هرٌرة أخرجه أحمد و مسلم و الدارمً فً السنن وابن خزٌمة
وابن أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن و ابن ماجه و واآلجري فً الشرٌعة
وله ثبلثة و أربعون إسنادا عن أبً هرٌرة وكذلك أخرجه ابن حبان و
النسابً و األصبهانً.
 - 6أبو سعٌد الخدري أخرجه مسلم و أبو عوانه و عنه الهٌثمً و أحمد
والدارقطنً وابن أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن وابن حبان و اآلجري
فً الشرٌعة .
 ) 7رفاعة بن عرابة الجهنً  :أحمد و ابن خزٌمة والدارمً و ابن ماجه و
ابن أبً عاصم و البللكابً.و اآلجري
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 ) 8أبو ثعلبة الخشنً :ابن أبً عاصم و البللكابً
 ) 9عمر بن عبسة  :ابن أبً عاصم و البللكابً.
 ) 10عقبة بن عامر الجهنً  :الترمذي و البللكابً.
 ) 11سهل بن سعد الساعدي  :أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً مسنده
والبخاري ومسلم فً الصحٌحٌن .
 ) 12وابل بن حجر  :أخرجه أحمد و مسلم و أبو داود و النسابً و الدارمً
وإبن الجارود و البٌهقً وابن خزٌمة و صححه األلبانً فً اإلرواء.
 ) 13عقبة بن عامر أبً العاصً الثقفً " :أخرجه أحمد و الدارقطنً
 ) 14عثمان بن أبً العاص الثقفً :أخرجه أحمد و الدارقطنً
 ) 15أبو الدرداء  :أخرجه الدارقطنً و ابن جرٌر فً التفسٌر
 ) 16سلمة بن عبد الحمٌد بن ٌزٌد بن سلمة  :أخرجه الدارقطنً و
الخطٌب فً التارٌخ و فً سنده لٌن .
نزوله فً لٌلة النصف من شعبان.
 ) 17أبو بكر الصدٌق أخرجه الدارقطنً و ابن أبً عاصم وصحح األلبانً
معناه و ضعؾ إسناده .
 ) 18معاذ بن جبل  :الدارقطنً و ابن أبً عاصم.
 ) 19أبو إدرٌس الخوالنً  :الدارقطنً.
 ) 20عابشة  :أخرجه الدارقطنً وأحمد و ابن عبد البر فً التمهٌد و أصله
فً مسلم.
 ) 21مكحول مرسبل  :الدارقطنً .
 ) 22كعب األحبار  :الدارقطنً .
 ) 23كثٌر بن هرة  :الحضرمً عن نفسه و عن النبً صلى هللا علٌه و
سلم
( مرفوعا) و موقوفا  :الدارقطنً بإسناد ضعٌؾ.
 ) 24أبو موسى األشعري  :الدارقطنً وابن أبً عاصم و ابن ماجه و
صحح األلبانً معناه و ضعؾ إسناده.
نزوله إلى السماء الدنٌا ٌوم عرفة .
 ) 25أم سلمة موقوفا  :الدارقطنً .
 ) 26عابشة  :ابن عبد البر فً التمهٌد .و أصله فً مسلم
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فهذه ستة وعشرون إسنادا تقر و تثبت أن هللا جل وعبل ٌنزل إلى السماء
الدنٌا فمروا نزوله كما جاء من دون تشبٌه و ال تكٌٌؾ و ال تعطٌل و ال
تؤوٌل فكل ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك ألنك بوصفك مخلوقا لن ٌخطر
ببالك إال صفة مخلوق و هللا ؼٌر مخلوق وهو مخالؾ لمخلوقاته و صفاته
كذلك مخالفة لصفات مخلوقاته.
ج) إشارة :اإلشارة إلى وجود حدٌث فً الباب أو خبر من أصعب ما
ٌتعرض صاحب الصنعة التً ٌقوم بالتخرٌج له ،فمن ذلك مثبل :الحدٌث
الذي ٌذكر فٌه البخل ،أو من السنة كذا أو من السنة أن ٌفعل كذا ،إلخ....
 -) 1الحدٌث الذي ٌذكر فٌه البخل ،وقال الحافظ أحمد بن محمد الصدٌق
الؽماري حدٌث "وأي داء أدوأ من البخل" قلت وهنا ٌكون طرفا من حدٌث
إال أن الؽماري عقب علٌه قاببل" :فإن كثٌرا من المحدثٌن من الحافظ
السٌوطً فمن بعده ٌعزونه للشٌخٌن والحافظ السٌوطً تبع فً ذلك جماعة
أٌضا ،وهو لم ٌخرج فً الصحٌحٌن وإنما وقع ذكره فً الصحٌح أثناء
جملة ،وذكره القاضً عٌاض فً المشارق فً الكبلم على "أدوأ" هل هو
مقصور أو مهموز ،فظن من رآه فٌه أنه مما خرجه الشٌخان ،فعزاه إلٌهما
ثم صار البلحق ٌتبع السابق حتى تعددوا واتفقوا على ذلك وال وجود له فً
الصحٌحٌن" قلت أخرج البخاري فً صحٌحه ،كتاب المؽازي باب قصة
عمان والبحرٌن من حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال :قال لً
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم « :لو قد جاء مال البحرٌن لقد أعطٌتك هكذا
وهكذا (ثبلثا) فلم ٌقدم مال البحرٌن حتى قبض رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فلما قدم على أبً بكر أمر منادٌا فنادى :من كان له عند النبً صلى
هللا علٌه وسلم دٌن أو عدة فلٌؤتنً قال جابر :فجبت أبا بكر فؤخبرته أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :لو جاء مال البحرٌن أعطٌتك هكذا وهكذا
(ثبلثا) قال :فؤعطانً ،قال جابر فلقٌت أبا بكر بعد ذلك فسؤلته فلم ٌعطنً،
ثم أتٌته فلم ٌعطنً ،ثم أتٌته الثالثة فلم ٌعطنً فقلت له :قد أتٌتك فلم تعطنً،
ثم أتٌك فلم تعطنً ،ثم أتٌتك فلم تعطنً فإما أن تعطٌنً ،وإما أن تبخل
عنً ،قال :أقلت أن تبخل عنً؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها :ثبلثا ،ما
منعتك من مرة إال وأنا أرٌد أن أعطٌك" وأخرجه مسلم قلت وما فً مشارق
األنوار للقاضً عٌاض( : :دواء) قوله (لكل داء دواء) أي كل عٌب متفرق
فً الناس مجتمع فٌه والداء ممدود :العٌب والمرض ،وقول (لكل داء دواء)
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ممدودانٌ ،قال (دواء) بفتح الدال وكسرها صحٌحان وكذلك (أنزل الدواء
الذي أنزل األدواء) جمع داء" ( .) 227/2
 ) 2إذا قال المإلؾ كما فً الخبر أو من السنة كذا :فقد بٌنا أن صٌؽة الرفع
أو صٌؽة الحدٌث المرفوع فً باب المصطلح من كتابنا "رسالة الحثٌث إلى
ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث" إلى أن المرفوع سمً كذلك الرتفاع رتبته
باإلضافة للنبً صلى هللا علٌه وسلم وهو أربعة أنواع :المرفوع من القول،
والمرفوع من الفعل ،والمرفوع من التقرٌر ،والمرفوع من صفته وشمابله
صلى هللا علٌه وسلم وأن ما حكمه الرفع نوعان نظمهما العراقً بقوله:
قول الصحابً من السنة أو
بعد النبً قاله بأعصر
وقوله كنا نرى إن كان مع
وقٌل ال أوال فال كذلك لـه
مرفوعا الحاكم والرازي

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحٌح وهو قول األكثر
عصر النبً من قبٌل ما رفع
وللخطٌب قلت لكن جلعه
ابن الخطٌب وهو القوي

 ) 1النوع األول مما حكمه الرفع إجماعا كقول ابن عمر رضً هللا عنهما "
كنا نقول ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حً  :أفضل هذه األمة بعد نبٌها
أبو بكر و عمر وعثمان و ٌسمع ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبل
ٌنكره.
 ) 2النوع الثانً مما حكمه الرفع إجماعا قول التابعً عن الصحابً ٌبلػ به
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،أو ٌرفعه ،أو ٌنمٌه أو ٌبلػ به.
قال السخاوي فً فتح المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث " مرفوع ببل خبلؾ كما
صرح به النووي ،و اقتضاه قول ابن الصبلح.
 ) 3النوع الثالث مما حكمه الرفع قال ابن حجر فً شرح نخبة الفكر "
ومثال المرفوع من القول حكما ال تصرٌحا :أن ٌقول الصحابً الذي لم
ٌؤخذ عن اإلسرابٌلٌات ما ال مجال لبلجتهاد فٌه ،وال له تعلق ببٌان لؽة أو
شرح ؼرٌب ،كاألخبار عن األمور الماضٌة من بدء الخلق و أخبار
األنبٌاء ،أو اآلتٌة كالمبلحم و الفتن و أحوال ٌوم القٌامة ،وكذا األخبار عما
ٌحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ،وإنما كان إخباره له
حكم المرفوع ،ألن أخباره بذلك ٌقتضً مخبرا له وما ال مجال لبلجتهاد فٌه
ٌقتضً موقوفا للقابل ،وال موقوؾ للصحابة إال النبً صلى هللا علٌه وسلم
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أو بعض من ٌخبر عن الكتب القدٌمة فلهذا وقع االحتراز عن الحكم الثانً:
إذا كان كذلك فله حكم ما لو قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهو
مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة"
 ) 4النوع الرابع مما حكمه الرفع أن ٌقول الصحابً " من سنة النبً كذا"
أو " كنا نإمر على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم بكذا قال الحافظ محمد
السخاوي فً كتابه " فتح المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث" " قول الصحابً كنا
نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا ،أو نحو ذلك و حكمه أنه كان ذلك ( مع
ذكر عصر النبً) صلى هللا علٌه وسلم كقول جابر  :كنا نعزل على عهد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،أو كنا نؤكل لحوم الخٌل على عهد رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وقول ؼٌره كنا ال نرى بؤسا بكذا و رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فٌنا أو كان ٌقال كذا وكذا على عهده ،أو كانوا ٌفعلون
كذا وكذا فً حٌاته ،فهو و إن كان موقوفا لفظا ( من قبٌل ما رفع)
الصحابً بصرٌح اإلضافة كما ذهب إلٌه الجمهور من المحدثٌن و ؼٌرهم،
وقطع به الخطٌب و من قبله الحاكم -كما سٌؤتً ،-ومن األصولٌٌن اإلمام
فخر الدٌن و أتباعه وعللوه بؤن ؼرض الراوي بٌان الشرع ،وذلك ٌتوقؾ
على علم النبً صلى هللا علٌه وسلم وعدم إنكاره ،قال ابن الصبلح وهو
الذي علٌه االعتماد ألن ظاهر ذلك مشعر بؤنه صلى هللا علٌه وسلم اطلع
علٌه وقررهم ،وتقرٌره كقوله وفعله ،قال الخطٌب :ولو علم الصحابً إنكار
أمته صلى هللا علٌه وسلم فً ذلك لبٌنه ،قال شٌخنا وٌدل له احتجاج أبً
سعٌد الخدري على جواز العزل بفعلهم له فً زمن نزول الوحً ،فقال  :كنا
نعزل و القرآن ٌنزل ،لو كان شًء عنه لنهى عنه القرآن وهو استدالل
واضح" قلت " قوله  :شٌخنا" ٌقصد بذلك ابن حجر وما قاله فً " شرح
نخبة الفكر" هو قال" :ومثال المرفوع من التقرٌر حكما  :أن ٌخبر
الصحابً أنهم كانوا ٌفعلون فً زمان النبً صلى هللا علٌه وسلم كذا ،فإنه
ٌكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطبلعه صلى هللا علٌه وسلم
على ذلك لتوفر دعاوٌهم على سإاله عن أمور دٌنهم ،ألن ذلك الزمان زمان
نزول الوحً فبل ٌقع من الصحابة فعل شًء و ٌستمرون علٌه إال وهو ؼٌر
ممنوع الفعل ،وقد استدل جابر و أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنهما على
جواز العزل بؤنهم كانوا ٌفعلونه و القرآن ٌنزل ،ولو كان مما ٌنهى عنه
لنهى عنه القرآن".
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 ) 5النوع الخامس مما حكمه الرفع قول الصحابً  " :من السنة" أو أمرنا
قال السخاوي فً " فتح المؽٌث"  ":كقول أم عطٌة رضً هللا عنها " أمرنا
أن نخرج فً العٌدٌن العواتق وذات الخدور و أمر الحٌض أن ٌعتزلن
مصلى المسلمٌن ،ونهٌنا عن اتباع الجنابز ولم ٌعزم علٌنا و أبٌح أو رخص
لنا أو حرم أو أوجب علٌنا كل ذلك مع كونه موقوفا لفظا ( حكمه الرفع ولو
بعد) وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ( قاله بؤعصر) ونص الشافعً فً "
األم" فً باب " عدد كفن المٌت" بعد أن ذكر ابن عباس و الضحاك بن
قٌس ،وابن عباس و الضحاك رجبلن من أصحاب النبً صلى هللا علٌه
وسلم ال ٌقوالن " السنة" إال سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على أن
البٌهقً جزم بنفً الخبلؾ عن أهل النقل فٌهما و إنه مسند – ٌعنً –
مرفوع ،وكذا شٌخنا الحاكم حٌث قال فً " الجنابز" من مستدركه أجمعوا
على أن قول الصحابً " من السنة كذا" حدٌث مسند ،وقال فً موضع
آخر :إذا قال الصحابً "أمرنا بكذا ،أو نهٌنا عن كذا و كنا نفعل كذا أو
نتحدث بكذا" فإنً ال أعلم بٌن أهل النقل خبلفا فٌه أنه مسند ،وممن حكى
االتفاق أٌضا لكن فً السنة ابن عبد البر ،و الحق ثبوت الخبلؾ فٌهما" قلت
قال شٌخه ابن حجر فً " شرح نخبة الفكر" " ومن الصٌػ المحتملة قول
الصحابً ( من السنة كذا) فاألكثر أن ذلك مرفوع ،ونقل ابن عبد البر فٌه
االتفاق قال  :إذا قالها ؼٌر الصحابً فكذلك إن لم ٌضفها إلى صاحبها كسنة
العمرٌن ،وفً نقل االتفاق نظر ،فعن الشافعً فً أصل المسؤلة قوالن،
وذهب إلى أنه ؼٌر مرفوع أبو بكر الصٌرفً من الشافعٌة ،وأبو بكر
الرازي من الحنفٌة ،وابن حزم من أهل الظاهر ،و احتجوا بؤن السنة تتردد
بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم و بٌن ؼٌره ،وأجٌبوا  :بؤن احتمال إرادة
ؼٌر النبً صلى هللا علٌه وسلم بعٌد قال السخاوي فً الفتح " و الحق ثبوت
الخبلؾ فٌهما ،نعم قد قٌد ابن دقٌق العٌد محل الخبلؾ بما إذا كان المؤمور
به ٌحتمل التردد بٌن شٌبٌن ،أما إذا كان مما ال مجال لبلجتهاد فٌه كحدٌث
أمر ببلل أن ٌشفع األذان فهو محمول على الرفع مطلقا ،ممن ذهب إلى
خبلؾ ما حكٌناه ما حكٌناه فٌهما من الشافعٌة أبو بكر الصٌرفً صاحب
الدالبل ،ومن الحنفٌة أبو الحسن الكرخً ،وفً السنة فقط الشافعً فً أحد
قولٌه من الجدٌد كما جزم الرافعً بحكاٌتهما عنه ،ورجحه جماعة بل حكاه
إمام الحرمٌن فً البرهان عن المحققٌن ،ومن الحنفٌة أبو بكر الرازي،
وابن حزم من الظاهرٌة ،وبالػ فً إنكار الرفع مستدال بقول ابن عمر
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رضً هللا عنهما ألٌس حسبكم سنة نبٌكم إن حبس أحدكم عن الحج طاؾ
بالبٌت و بالصفا و المروة ،ثم حل من كل شًء حتى ٌحج عاما قاببل فٌهدي
أو ٌصوم إن لم ٌجد هدٌا" قال ألنه صلى هللا علٌه وسلم لم ٌقع منه ما ذكره
ابن عمر ،بل حٌث كان بالحدٌبٌة وكذا من أوله لمنع الرفع استلزامه ثبوت
سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤمر محتمل إذ ٌحتمل إرادة سنة ؼٌره من
الخلفاء فقد سماها النبً صلى هللا علٌه وسلم سنة فً قوله " علٌكم بسنتً
و سنة الخلفاء الراشدٌن" أو سنة البلد وهً الطرٌقة و نحو ذلك ،ونحوه
تعلٌل الكرخً ل " أمرنا" فإنه متردد بٌن كونه مضافا إلى النبً صلى هللا
علٌه وسلم أو إلى أمر القرآن أو األمة أو بعض األبمة أو القٌاس أو
االستنباط و صوغ إضافته إلى صاحب الشرع ٌعنً لكونه صاحب األمر
حقٌقة بناء على أن القٌاس مؤمور باتباعه من الشارع.
وخص ابن األثٌر -كما فً مقدمة جامع األصول له – نفً الخبلؾ فٌها
بؤبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه خاصة إذ لم ٌتؤمر علٌه ؼٌر النبً صلى
هللا علٌه وسلم ورجحه ابن حجر مع أن عمرو بن العاص تؤمر فً ؼزوة
ذات السبلسل على جٌش فٌه الشٌخان ،قال " وجزم البلقٌنً فً محاسنه
بؤنها على مراتب فً احتمال الوقؾ قربا وبعدا ،فؤرفعها مثل قول ابن
عباس  :هللا أكبر سنة أبً القاسم صلى هللا علٌه وسلم ودونها قول عمرو بن
العاص  :ال تلبسوا علٌنا سنة نبٌنا عدة أم الولد كذا ،ودونها قول عمر لعقبة
بن عامر  :أصبت السنة ،إذ األول أبعد احتماال ،و الثانً أقرب احتماال ،و
الثالث ال إضافة فٌه" قلت لذلك قال الشوكانً فً " نٌل األوطار" عن أبً
حازم عن سهل بن سعد قال  :كان الناس ٌؤمرون أن ٌضع الرجل الٌمنى
على ذراعه الٌسرى فً الصالة ،قال أبو حاتم و ال أعلمه إال ٌنمً ذلك إلى
النبً صلى هللا علٌه وسلم" أخرجه أحمد و البخاري قال الشوكانً " قال
ذلك لبلنتقال إلى التصرٌح فاألول ال ٌقال له مرفوع و إنما ٌقال له حكم
الرفع و الثانً ٌقال له مرفوع" قلت وفً ذلك نظر. .
قلت فإذا وقع النزاع فً وقوع اإلجماع تحتم البحث و التحقٌق لتمٌٌز سنة
النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ؼٌرها ،قال ابن حجر فً " شرح نخبة الفكر
بعد ذكره للخبلؾ " وقد روى البخاري فً صحٌحه فً حدٌث ابن شهاب
عن سالم عن عبد هللا بن عمر عن أبٌه فً قصته مع الحجاج حٌن قال له "
إن كنت ترٌد السنة فهجر بالصالة" قال ابن شهاب  :فقلت لسالم أفعله
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ فقال" :وهل ٌعنون بذلك إال سنته صلى هللا
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علٌه سلم" فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدٌنة وأحد الحفاظ
من التابعٌن عن الصحابة :أنهم إذا أطلقوا السنة ال ٌرٌدون بذلك إال سنته
صلى هللا علٌه وسلم ،وأما قول بعضهم :إن كان مرفوعا فلم ال ٌقولون فٌه
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا
إذا تزوج البكر
و احتٌاطا ،ومن هذا قول أبً قبلبة عن أنس:من السنة
على الثٌب أقام عندها سبعا  ،أخرجاه فً الصحٌحٌن ،قال أبو قبلبة  :لو
شبت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم" أي لو قلت لم
أكذب" قلت نستنتج مما تقدم المسابل التالٌة :
1ـ) أن المسؤلة قول باإلجماع قال به الشافعً فً كتابه " األم" و البٌهقً و
الحاكم فً " المستدرك" و ابن عبد البر كما تقدم.
2ـ) أن هذا اإلجماع واقع فً عصر الصحابة و التابعٌن ٌقٌنا كما ذكر ذلك
ابن حجر فً نقله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر رضً هللا
عنهما.
3ـ) أن المخالؾ متؤخر على هذه القرون المزكاة وكانت حجته واهٌة كما
سنبٌن  ،فمن أهمها :
أـ) حجة أما قول عمر " هدٌت إلى سنة نبٌك فحدٌثه هو " عن الضبً بن
معبد قال  :كنت رجبل نصرانٌا فؤسلمت فؤهللت بالحج و العمرة" قال
فسمعنً زٌد بن صوحان و سلٌمان بن ربٌعة و أنا أهل بهما ،فقاال  :لهذا
أضل من بعٌر أهله فكؤنما حمل علً بكلمتٌهما جبل فؤقبلت على عمر بن
الخطاب فؤخبرته ،فؤقبل علٌهما فبلمهما و أقبل علً فقال " الحدٌث"
أخرجه أحمد و النسابً وابن ماجه و الكل ٌعرؾ أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم حج قارنا وقد بٌنا تواتره فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" .وهذا ٌرد على البلقٌنً ومن وافقه كابن حزم و الرازي.
ب ـ) وأما قول عمرو بن العاص " :ال تلبسوا علٌنا سنة نبٌنا عدة أم الولد"
أعله عبد الحق اإلشبٌلً فً كتاب األحكام كما وهاه الحافظ أبو الحسن بن
القطان الفاسً فً كتابه "كتاب بٌان الوهم و اإلٌهام الواقعٌن فً كتاب
األحكام .وما كان واهٌا ال ٌحتج به.
ج) وأما قول ابن عمر " ألٌس حسبكم سنة نبٌكم إن حبس أحدكم عن الحج
طاؾ بالبٌت و بالصفا و المروة ،ثم ٌحل من كل شًء فلٌس من المرفوع و
ابن عمر هنا ٌقصد بالسنة اإلحبلل عند االحصار والحدٌث معل.
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 ) 2القاعدة الثانٌة :معرفة أسانٌد الحدٌث وطرقه
هذه القاعدة ضرورٌة ال ٌستؽنً عنها الحدٌث ألنه بعدما ٌتعرؾ على متن
الحدٌث أو نصه كما مر فً القاعدة األولى ،فإن الخطوة الموالٌة التً ٌنبؽً
– بل ٌجب – أن ٌقوم بها الطالب أو الباحث أو صاحب صنعة الحدٌث هً
التعرؾ على إسناد الحدٌث أو أسانٌد الحدٌث أو طرقه ،وتسمى سبر
الحدٌث أٌضا ،فبها ٌمٌز بٌن الؽث والسمٌن ،والصحٌح والضعٌؾ ،وكذلك
أنواع الصحٌح وأنواع الضعٌؾ ،وهذه القاعدة تتكون من نقطتٌن هما :أ)
هل الحدٌث ؼرٌب أو عزٌز أو مشهور أو متواتر ،وب) وهل الحدٌث فً
الحبلل والحرام أم هو فً فضابل األعمال؟ !.
أ) هل الحدٌث ؼرٌب أو عزٌز أو مشهور أو متواتر؟ ! إن سبر الحدٌث أو
اختباره من خبلل معرفة طرقه تساعد كثٌرا الحدٌثً بل ال ٌستؽنً عنها،
فمن أهملها فإنه ٌعرض نفسه للخطإ والوهم واإلٌهام ،وهذا ما ٌدفعنا إلى
التذكٌر بتعرٌؾ االصطبلح الحدٌثً مدعما باألمثلة ،فنقول:
 - 1الؽرٌب وهو ما جاء عن إسناد واحد وقد ٌكون صحٌحا أو حسنا
صحٌحا أو حسنا أو ضعٌفا إلخ...
أ) أما الصحٌح الؽرٌب فهو قوله صلى هللا علٌه وسلم «صلوا كما رأٌتمونً
أصلً» وقوله صلى هللا علٌه وسلم «خذوا عنً مناسككم» فقد تفرد بهما
البخاري وأخرجهما بإسناد واحد.
ب) وأما الحسن الؽرٌب الصحٌح فهً عبارة استعملها الترمذي وتفرد بها
بحٌث أشكل تعرٌفها اصطبلحا ومن أهم ما قٌل فٌها ما بٌنه الحافظ ابن
حجر فً شرح نخبة الفكر" حٌث قال«:الحسن الصحٌح هو حسن باعتبار
وصفه عند قوم ،صحٌح باعتبار وصفه عند قوم ،وؼاٌة ما فٌه أنه حذؾ
منه حرؾ التردد ألن حقه أن ٌقول حسن وصحٌح،وهذا كما حذؾ حرؾ
العطؾ من الذي بعده ،وعلى هذا ما قٌل فٌه حسن صحٌح دون ما قٌل فٌه
صحٌح ألن الجزم أقوى من التردد ،وهذا من حٌث التفرد (وإال) إذا لم
ٌصل التفرد (ؾ) إطبلق الوصفٌن معا على الحدٌث ٌكون (باعتبار
إسنادٌن) أحدهما صحٌح واآلخر حسن وعلى هذا ما قٌل فٌه حسن صحٌح
فوق ما قٌل صحٌح فقط» قلت والؽرٌب مرادؾ للفرد ،فمع التفرد ٌنحصر
المعنى فً الشطر األول من تفسٌر ابن حجر ،وٌمكن أن نمثل له بما نقله
ابن رجب الحنبلً فً شرح العلل الصؽٌر للترمذي حٌث قال ص : 166
قال أبو عٌسى رحمه هللا« :ورب حدٌث إنما استؽرب لزٌادة تكون فً
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الحدٌث ،وإنما ٌصح إذا كانت الزٌادة ممن ٌعتمد على حفظه مثل ما روى
مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال« :فرض رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم زكاة الفطر فً رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمٌن
صاعا من تمر أو صاعا من شعٌر» فزاد مالك فً هذا الحدٌث « من
المسلمٌن» وذكر أحمد بن حنبل أنه قال « :كنت أتهٌب حدٌث مالك من
المسلمٌن» حتى وجدته من حدٌث العمرٌٌن قٌل له « :أمحفوظ هو عندك «
من المسلمٌن؟» والعمرٌٌن ٌقصد عبٌد هللا وعبد هللا وانطبلقا من فقه هذا
الحدٌث قال الشافعً وأحمد « :تخرج زكاة الفطر عن العبٌد ؼٌر
المسلمٌن» بٌنما أصحاب نافع رووا عنه هذا الحدٌث من دون زٌادة «من
المسلمٌن» فمن أخذ برواٌتهم أعطى زكاة الفطر عن العبٌد ؼٌر المسلمٌن.
كما ٌعطى أٌضا كمثال « إنما األعمال بالنٌات» المتقدم خاصة على
الؽرٌب النسبً
ج) الحسن الؽرٌب :قال الترمذي فً سننه :حدثنا اإلمام أحمد بن منٌع حدثنا
ٌعقوب بن الولٌد المدنً عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم «الوقت األول من الصبلة رضوان هللا،
والوقت اآلخر عفو هللا» قال أبو عٌسى :هذا الحدٌث حسن ؼرٌب:
وهذا الحدٌث قال عنه أبو حاتم الرازي وابن القطان الفاسً واأللبانً بؤنه
موضوع وسنرجع إلٌه لنجمع طرقه ونفحص سبره إن شاء هللا.
د) الؽرٌب :والمثال على ذلك ما أخرجه الترمذي والحاكم من حدٌث
العرباض بن سارٌة مرفوعا به «نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن
توطؤ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ» وقال الحاكم صحٌح اإلسناد
ووافقه الذهبً ،وقال الترمذي :حدٌث ؼرٌب ،قال األلبانً فً إرواء الؽلٌل:
« فؤصاب ألن فٌه أم حبٌبة بنت العرباض بن سارٌة لم ٌرو عنها ؼٌر
واحد ولم ٌوثقها أحد» قلت موافقة الذهبً للحاكم فً التصحٌح سٌؤتً تبٌٌن
سببها فً النقطة الموالٌة إن شاء هللا ألن هذا الحدٌث متواتر وأما مثال
الؽرٌب الضعٌؾ ما أخرجه البخاري فً صحٌحه من طرٌق أبً بن عباس
بن سهل عن أبٌه عن جده قال « :كان للنبً صلى هللا علٌه وسلم فرس ٌقال
له اللحٌؾ» وقال الدار قطنً :وأبً هذا ضعٌؾ ،وقال الوادعً « :قال
البخاري رحمه هللا ج  6ص  58مع الفتح طس :حدثنا على بن عبد هللا بن
جعفر حدثنا معن بن عٌسى حدثنً أبً بن عباس بن سهل عن أبٌه عن جده
قال :كان للنبً صلى هللا علٌه وسلم فً حابطنا فرس ٌقال له اللحٌؾ ،قال
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أبو عبٌد هللا :وقال بعضهم اللخٌؾ اهـ وقال الحافظ فً مقدمة الفتح ص
 262بعـــد ذكـــره كــــبلم الداراقطنً :قلت سٌؤتً الكبلم علٌه فً الفصل
اآلتً وفً ترجمة أبً ص  :389ضعفه أحمد وابن معٌن ،وقال النسابً:
لٌس بالقوي :قلت :له عند البخاري حدٌث واحد فً ذكر خٌل النبً صلى
هللا علٌه وسلم كما قدمناه فً الفصل الذي قبله فً الحدٌث السابع والثبلثٌن:
وقد تابعه علٌه أخوه عبد المهٌمن بن العباس وروى له الترمذي وابن ماجه
اهـ
فتعقب كبلم ابن حجر الوادعً قاببل « :عبد المهٌمن ال ٌصلح
للمتابعات وقد قال الحافظ الذهبً فً مٌزان االعتدال فً ترجمته :قال
البخاري منكر الحدٌث ،وقال النسابً لٌس بثقة ،وقال الدارقطنً لٌس
بالقوي :فعلى هذا ٌكون الحدٌث ضعٌفا لتفرد أبً بن عباس ،ولٌس هو ممن
ٌحتمل تفرده ،وأما متابعة عبد المهٌمن فإنها ال تنفع وقد قال فٌه البخاري:
منكر الحدٌث وقال النسابً :لٌس بثقة ،وقال السخاوي فً فتح المؽٌث ج 1
ص  :341والحكم فً المراتب األربع األول أنه ال ٌحتج بواحد من أهلها
وال ٌستشهد به وال ٌعتبر به ،ومن بٌن المراتب األربع لٌس بالثقة كما قال
وقال السخاوي أٌضا بعد كبلم له :لكن قال البخاري :كل من قلت فٌه منكر
الحدٌث ،ال ٌحتج به ،وفً لفظ ال تحل الرواٌة عنه.
ج) المشهور و هو عكس الؽرٌب ما رواه ثبلثة فؤكثر وقد ٌكون ضعٌفا بل
موضوعا كما ٌكون صحٌحا كما سنبٌن كالتالً:
 ) 1المشهور الضعٌف مثاله ما ٌروى عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أنه قال " :طلب العلم فرٌضة على كل مسلم" وفً رواٌة ومسلمة" رواه
كل من :
 10جابر بن عبد هللا
- 1أنس بن مالك،
 11أبً مسعود
- 2ابن عمر
 12علً
- 3ابن عباس
 .13أبو سعٌد
- 4أبً بن كعب
 .14سلمان
 - 5حذٌفة
 .15معاوٌة بن حٌده
 - 6سمرة بن جندب
 .16أبو هرٌرة
- 7أبو أٌوب
 17أم هانا
- 8عابشة
 18الحسٌن بن علً
- 9نبٌط بن شرٌط
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قلت كم من حدٌث ال تزٌده طرقه إال وهنا و ضعفا وعلى سبٌل المثال ال
الحصر إذا ورد حدٌث بطرٌق أو طرٌقٌن فٌهما ضعؾ ٌتقوى بالشواهد و
المتابعات وجاءت طرق أخرى كثٌرة فً كل إسناد كذاب أو وضاع فهذا
ٌزٌده وهنا ألن صاحب الصنعة سٌمٌل إلى الحكم علٌه بالوضع.
قال الكتانً نقبل عن السٌوطً " وفً كل طرقه مقال أجودها طرٌق قتادة و
ثابت عن أنس و طرٌق مجاهد عن ابن عمر و أخرجه ابن ماجه عن كثٌر
بن شنظٌر عن محمد بن سٌرٌن عن أنس و كثٌر مختلؾ فٌه فالحدٌث حسن
وقال ابن عبد البر روي عن علً و أنس بؤسانٌد واهٌة و أحسنها ما رواه
إبراهٌم بن سبلم عن حماد بن أبً سلٌمان عن إبراهٌم النخعً عن أنس
وابن سبلم ال ٌعرؾ روى عنه إال أبو عاصم و أخرجه ابن الجوزي فً
منهاج القاصدٌن من جهة أبً بكر بن أبً داود نا جعفر بن مسافر حدثنا
ٌحى بن حسان عن سلٌمان بن أرقم عن ثابت البنانً عن أنس قال ابن أبً
داود سمعت أبً ٌقول لٌس فً طلب العلم فرٌضة أصح من هذا وقال
المزي هذا الحدٌث روي من طرق تبلػ رتبته الحسن...قال البٌهقً متنه
مشهور و إسناده ضعٌؾ وقد روي من أوجه كلها ضعٌفة و سبقه اإلمام
أحمد فٌما حكاه ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة عنه فقال إنه ال ٌثبت عندنا
فً هذا الباب شٌا وكذا قال إسحاق بن راهوٌه أنه ال ٌصح وأما معناه
فصحٌح فً الوضوء و الصبلة و الزكاة إن كان له مال و كذا الحج و ؼٌره
و تبعه ابن عبد البر بزٌادة إٌضاح و بٌان وقال أبو علً النٌسابوري الحافظ
أنه لم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌه إسناد ومثل به ابن الصبلح
للمشهور الذي لٌس بصحٌح وتبع فً ذلك أٌضا الحاكم ولكن قال العراقً قد
صحح بعض األبمة بعض طرقه كما بٌنته فً تخرٌج اإلحٌاء و قال المزي
إن طرقه تبلػ به رتبة الحسن .اهـ المراد منه وقد ذكر قبله أنه ٌروٌه عن
أنس نحو عشرٌن تابعٌا وابن شاهٌن فً األفراد رواه عنه بسند قال فٌه إنه
ؼرٌب قال السخاوي قلت ورجاله ثقات اهـ وقال ابن القطان عقب إٌراده له
من جهة السبلم الطوٌل عن أنس أنه ؼرٌب حسن اإلسناد وقال الذهبً فً
تلخٌص الواهٌات روي من عدة طرق واهٌة و بعضها صالح وقال
السٌوطً جمعت له خمسٌن طرٌقا و حكمت بصحته لؽٌره .ولم أصحح
حدٌثا لم أسبق لتصحٌحه سواه اهـ و انظره مع ما سبق عن العراقً أن
بعض األبمة صحح بعض طرقه وفً التعلٌقة المنٌفة له أعنً السٌوطً و
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عندي أنه بلػ رتبة الصحٌح ألنً رأٌت به نحو خمسٌن طرٌقا وقد جمعتها
فً جزء اهـ وقال فً تبٌٌض الصحٌفة متنه مشهور وقد قال النووي فٌه هو
حدٌث ضعٌؾ و إن كان معناه صحٌحا وقال الحافظ جمال الدٌن المزي
روي من طرق ٌبلػ رتبة الحسن قلت وعندي أنه بلػ رتبة الصحٌح ألنً
وقفت له على خمسٌن طرٌقا وقد جمعتها فً جزء اهـ وفً ظفر األمانً
بعد كبلم فٌه و بالجملة أسانٌد هذا الحدٌث كثٌرة جدا حتى عده الحافظ
السٌوطً فً األحادٌث المتواترة اهـ ولعله ذكره فً الفوابد المتكاثرة وأما
تنبٌه  :قال فً المقاصد
األزهار فإنً لم أر له ذكرا فٌها و هللا أعلم "
الحسنة قد ألحق بعض المصنفٌن بهذا الحدٌث " مسلمة" ولٌس لها ذكر فً
شا من طرقه وإن كان معناها صحٌحا" اهـ قلت هذا ما شان كتابه حٌث
ألحق باألحادٌث المتواترة ما لم ٌثبت أصبل كما سنبٌن ذلك إن شاء هللا فً
حٌنه أكثر أو ما هو محل خبلؾ فً الثبوت بٌن جهابذة الفن مثل هذا
الحدٌث ،وفً الحدٌث " من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد
الكاذبٌن" أي ٌراه ؼٌره بٌنما المتواتر ٌفٌد العلم الٌقٌنً و العمل الدٌنً فما
كان محل نزاع فً الصحة أصبل ال ٌمكن إلحاقه به و هللا تعالى أعلم.
 ) 2المشهور الصحٌحٌ :مكن أن نمثل له بما أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً
فً كتابه "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" ورده مرتضى
الزبٌدي فً كتابه" لقط الآللا المتناثرة فً األخبار المتواترة" إال أنه أقره
أبو جعفر الكتانً فً كتابه" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" وقد خرجناه
فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وحكمنا علٌه بؤنه
مشهور صحٌح ؼٌر متواتر ،خرجناه كما ٌلً :قوله صلى هللا علٌه وسلم "
ال زكاة فً مال حتى ٌحول علٌه الحول" رواه كل من:
 ) 1على :أخرجه أبو داود و الدارقطنً و البٌهقً وابن أبً شٌبه وعبد
الرزاق وأبو عبٌد فً األموال.
 ) 2عابشة :أخرجه ابن ماجه والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبه وأبوعبٌد
فً األموال.
 ) 3أنس :أخرجه الدارقطنً.
 ) 4ابن عمر :أخرجه الدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبه وعبد الرزاق
ومالك وأبو عبٌد فً األموال.
 ) 5أم سعد األنصارٌة :قال السٌوطً فً األزهار أخرجه الطبرانً.
 ) 6زٌد بن ثابت :أخرجه الدارقطنً و الطبرانً وعنه الهٌثمً.
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قلت فهذه ست طرق لٌس فٌها طرٌق فً الصحٌحٌن ،ولم تبلػ األسانٌد ال
العشرة وال االثنً عشرة لذلك حكمنا علٌه بالصحة والشهرة وأما التواتر
فهو بعٌد منه ،وهللا جل وعبل أعلم.
ب) هل الحدٌث فً الحالل والحرام أم فً فضابل األعمال؟ !قد ٌظن القارئ
عدم أهمٌة هذا التفصٌل أو ٌظنه ال ٌجدي ،لكنه فً الحقٌقة ٌبدي تساهل
المحدثٌن.
إن جل المحدثٌن ٌتساهل فً فضابل األعمال ،فتراهم ٌحسنون وأحٌانا
ٌصححون ما هو واه أو ٌكاد ٌجمع على تضعٌفه أو وضعه إذا كان فً
فضابل األعمال ،مع أن الذٌن جوزوا العمل بالضعٌؾ اشترطوا شروطا
منها ) 1 :أن ٌكون الحدٌث فً فضابل األعمال وأن ال ٌكون فً الحبلل
والحرام وال فً صحٌح االعتقاد ) 2 ،أن ال ٌكون الحدٌث شدٌد الضعؾ
وأن ٌندرج تحت معنى آٌة كرٌمة  ) 3أن ال ٌظن المرء أنه من عند رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم؛ ومع ذلك تراهم أحٌانا ٌتساهلون حتى فً الحبلل
والحرام ،وسنقدم على ذلك أدلة منها:
أ) فٌما ٌخص بفضابل األعمال :قوله صلى هللا علٌه وسلم «طلب العلم
فرٌضة على كل مسلم ومسلمة» وقد تقدم تخرٌجه آنفا.
وحدٌث « أول الوقت رضوان هللا والوقت اآلخر عفو هللا»
أخرج اإلمام الترمذي فً سننه قال " حدثنا اإلمام أحمد بن منٌع حدثنا
ٌعقوب بن الولٌد المدنً عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم " الوقت األول من الصالة رضوان
هللا ،والوقت اآلخر عفو هللا " قال أبو عٌسى  :هذا حدٌث حسن ؼرٌب.
وقد روي عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم نحوه قال وفً
الباب عن علً و ابن عمر ،وعابشة و ابن مسعود" قلت هكذا ٌرى من قلد
الترمذي أن هذا الحدٌث حسن إال أنه أعله الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً فً
كتابه األحكام بعبد هللا العمري و أدى به هذا اإلعبلل إلى تحامل الحافظ ابن
القطان الفاسً فً كتابه" كتاب الوهم و اإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام"
كما فً رسالة الحافظ إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري لنٌل الدكتوراه فً
الحدٌث قال " أنكر ابن القطان فً كتابه على أبً محمد عبد الحق كونه
أعل الحدٌث بالعمري وسكت عن ٌعقوب ،قال  :وٌعقوب هو علة ،فإن
أحمد قال فٌه  :كان من الكذابٌن الكبار ،وكان ٌضع الحدٌث ،وقال أبو حاتم
 :كان ٌكذب ،و الحدٌث الذي رواه موضوع و ابن عدي إنما أعله به وفً
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بابه ذكره  :قلت و لعله نقله من " نصب الراٌة تخرٌج أحادٌث الهداٌة"
للحافظ الزٌلعً أو من حٌث نقله الزٌلعً ألن رسالته من األصل و حوله".
وهكذا ٌتبٌن للجمٌع ضرب من أضرب تساهل الترمذي ؼفر هللا لنا وله كل
زلة لتحسٌنه ما رماه أبو حاتم الرازي بالوضع وهو من جهابذة علم علل
الحدٌث ومن نظراء شٌخه البخاري بل لعله من أشٌاخه .و تبع الشٌخ محمد
ناصر الدٌن األلبانً أبا حاتم الرازي و ابنه عبدالرحمن بن أبً حاتم فقال
فً المجلد األول من إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار السبٌل ص " 287
موضوع أخرجه الترمذي (  ) 321 /1و الدارقطنً (ص  ) 92/1و البٌهقً
(ص  ) 435/1وكذا أبو محمد الخبلل فً " مجلسٌن من األمالً( ،ق
 ) 2/134وعلً بن الحسن بن إسماعٌل العبدي فً حدٌثه (ق ) 1/156 /و
 2/134من
الضٌاء المقدسً فً " المنتقى من مسموعاته بمرو( ،ق/
طرٌق ٌعقوب بن الولٌد المدنً عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر
به وضعفه الترمذي بقوله " هذا حدٌث ؼرٌب" ،وقد روى ابن عباس عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم نحوه".
قلت هذا وهم من األلبانً فبل معصوم بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم من
الوهم و الخطإ فالترمذي حسنه لتعدد طرقه فلنتابع الطرق األخرى التً
ذكرها الترمذي هل تستحق قبول الحدٌث و ترقٌته إلى الحسن كما زعم
ذلك الحافظ الترمذي.
أوال :رواٌة ابن عباس  :من طرٌق نافع السلمً عن عطاء عنه أخرجها
الحافظ ابن المظفر فً " المنتقى من حدٌث هشام بن عمار" و الخطٌب فً
" الموضح" و البٌهقً فً " الخبلفٌات" كما فً تلخٌص الحبٌر للحافظ ابن
حجر وقال :فٌه" :نافع أبو هرمز وهو متروك" قال البٌهقً عند حدٌث أبً
محذورة عن ابن عباس و جرٌر بن عبد هللا و أنس بن مالك مرفوعا ولٌس
بشًء.
ثانٌا  :رواٌة ابن عمر  :من طرٌق لٌث بن خالد البلخً ثنا إبراهٌم بن
رستم عن علً الؽواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ " فضل الصبلة فً أول
الوقت على آخره كفضل اآلخرة على الدنٌا" أخرجه أبو نعٌم فً " أخبار
أصبهان" وعزاه المنذري فً الترؼٌب للدٌلمً فً مسند الفردوس.
وفً إسناده لٌث بن خالد البلخً وعلى الؽواص وإبراهٌم بن رستم قال
ابن عدى :منكر الحدٌث.
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ثالثا  :علً  :أخرجه البٌهقً وقال معقبا على حدٌث أبً محذورة وله أصل
فً قول أبً جعفر محمد بن علً الباقر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبؤ أبو
بكر بن إسحاق الفقٌه أنبؤ الحسن بن علً بن زٌاد ثنا ابن أبً أوٌس ثنا أبً
عن جعفر عن أبٌه عن جده عن علً عن النبً صلى هللا علٌه وسلم.
رابعا :عابشة :لم أقؾ على سنده فً كتب الحدٌث إال إذا كان ٌعنً به فضل
أول الوقت عموما.
خامسا :ابن مسعود :لم أقؾ على سندي حدٌثً عابشة و ابن مسعود حتى
اآلن.إال إذا كان فً فضل أول الوقت كقوله صلى هللا علٌه وسلم " الصبلة
فً أول وقتها.".
قلت وفً الباب أٌضا عن:
سادسا :جرٌر من طرٌق عبٌد بن القاسم عن إسماعٌل بن أبً خالد عن
قٌس بن أبً حازم عنه به  :أخرجه الدارقطنً و عنه أحمد بن عٌسى
المقدسً فً " فضابل جرٌر و ابن الجوزي فً التحقٌق من طرٌق الحسٌن
بن حمٌد بن الربٌع حدثنً فرج بن عبد المهلبً ثنا عبٌد بن القاسم به و
أعله ابن الجوزي بالحسٌن هذا فقال " قال مطٌن هو كذاب ابن كذاب" وفٌه
أٌضا عبٌد بن القاسم قال ابن حجر فً التقرٌب " متروك ،كذبه ابن معٌن،
و اتهمه أبو داود بالوضع".
سابعا  :أبو محذورة ٌ :روٌه إبراهٌم بن زكرٌا العبدسً نا إبراهٌم بن عبد
الملك بن أبً محذورة حدثنً أبً عن جدي مرفوعا به بلفظ " أول الوقت
رضوان هللا ووسط الوقت رحمة هللا و آخر الوقت عفو هللا" أخرجه
الدارقطنً و البٌهقً وابن الجوزي وقال " إبراهٌم بن زكرٌا قال أبو حاتم
الرازي " مجهول" وبه أعله البٌهقً أٌضا فقال " هو العجلً الضرٌر ٌكنى
أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطٌل ،قاله لنا أبو سعٌد المالبنً عن أبً
أحمد بن عدى الحافظ".
ثامنا  :أنس بن مالك ٌ :روٌه بقٌة عن عبدهللا مولى عثمان بن عفراء :
أخبرنً عبد العزٌز قال  :حدثنً محمد بن سٌرٌن عنه مرفوعا  :أخرجه
ابن عدي فً " الكامل" قلت ٌشهد له حدٌث :عن الولٌد بن العٌزار قال :
سمعت أباعمرو الشٌبانً نا صاحب هذه الدار و أشار إلى دار عبد هللا بن
مسعود ولم ٌسمه ،قال سألت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :أي األعمال
أفضل؟ قال  :الصالة أول وقتها  ،قلت  :ثم ماذا؟ قال  :الجهاد فً سبٌل
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هللا ،قال :قلت ثم ماذا  :قال بر الوالدٌن" ولو استزدته لزادنً" أخرجه
البخاري ومسلم و الترمذي و النسابً و الدارقطنً – واللفظ له.
قلت وسند علً أمثل وهو  :موسى بن جعفر  :قال عنه أبو حاتم  :ثقة،
صدوق ،إمام من أبمة المسلمٌن ،وقال ٌحً بن الحسن بن جعفر النسابة :
كان موسى بن جعفر ٌدعى العبد الصالح من عبادته و اجتهاده عن أبٌه
جعفر بن علً بن الحسٌن بن علً  :قال مصعب الزبٌري كان مالك ال
ٌروي عنه حتى ٌضعه إلى آخر ،وقال ابن المدٌنً :سبل ٌحً بن سعٌد عنه
فقال فً نفسً منه شًء لكن و ثقه الشافعً وٌحً بن معٌن و أبو حاتم
الرازي و أبو بكر بن أبً خٌثمة و ؼٌرهم كثٌر .عن جده علً بن الحسٌن
بن أبً طالب قال عنه العجلً  :مدنً تابعً ثقة.
فتبٌن أن هذا الحدٌث رؼم صبلح إسناده ٌبقى معضبل إن رفع أو مقطوعا
على علً بن الحسٌن وهو المعروؾ بزٌن العابدٌن.
قال الزٌلعً معلقا على حدٌث ابن عمر عند الدارقطنً " قال البٌهقً فً
المعرفة" الصبلة فً أول الوقت رضوان هللا" إنما ٌعرؾ بٌعقوب بن
الولٌد ،وقد كذبه أحمد بن حنبل ،وسابر الحفاظ ،قال :قد روي هذا الحدٌث
بؤحادٌث كلها ضعٌفة ،وإنما ٌروى عن أبً جعفر محمد بن علً من قوله،
انتهى و أنكر ابن القطان فً " كتابه علً أبً عبد الحق" كونه أعل
الحدٌث بالعمري ،وسكت عن ٌعقوب ،قال ٌ :عقوب هو علة ،فإن أحمد قال
فٌه  :كان من الكذابٌن الكبار ،وكان ٌضع الحدٌث ،وقال أبو حاتم :كان
ٌكذب ،و الحدٌث الذي رواه موضوع ،وابن عدي إنما أعله به" فتبٌن لك
أن حكم األلبانً بالوضع على الحدٌث إنما هو تبعا البن القطان الفاسً و
أبً حاتم الرازي لكنه وهم فقال :وأعله الترمذي بقوله ؼرٌب" وقد قال
الترمذي " حدٌث حسن" وفً بعض النسخ " حسن ؼرٌب" كما أشار إلى
ذلك القاضً أبو بكر بن العربً و سكت على تحسٌن الترمذي له ،و أما
البٌهقً فتقدم أنه قال " وللحدٌث أصل فً قول أبً جعفر محمد بن علً
الباقر" قلت وتقدمت هذه األقوال كلها فالحدٌث أسوأ حاالته ٌكون مضعفا
وهو من أمثل درجات الضعٌؾ لطرق الطٌالسً و أحمد و الطبرانً و أبً
نعٌم عن ابن مسعود.
وحدٌث « من صلى على جنازة فً المسجد فبل شا له» فقد قلنا فً كتابنا
" إكمال المنه فً معرفة النسخ من القرآن والسنة".
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الحدٌث :17 :هل هو ناسخ أو منسوخ؟ حٌث قلنا « :قال ابن شاهٌن فً "
الناسخ والمنسوخ من الحدٌث « :حدٌث آخر فً الصبلة على الجنازة فً
المسجد" قال :حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال (نا) أبً قال (نا) وكٌع
وأبو نعٌم عن أبً ذبب عن صالح مولى التوأمة عن أبً هرٌرة قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم « :من صلى على جنازة فً المسجد فلٌس
له شا » قال عبد هللا بن أحمد :قال أبً :وهو قول مالك»
وقال محققاه رواه ابن ماجه فً كتاب الجنابز باب ما جاء فً الصبلة على
الجنابز فً المسجد» وأحمد فً المسند» وروى ابن شاهٌن ثبلثة أحادٌث
أخرى عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بنفس المتن ،ثم قال
ابن شاهٌن « :الخبلؾ فً ذلك :حدثنا عبد هللا بن سلٌمان بن األشعث قال
(نا) جعفر بن مسافر ،قال (نا) ابن أبً فدٌك عن موسى بن ٌعقوب الزمعً
عن مصعب بن ثابت أن عٌسى بن معمر أخبره عن عباد بن عبد هللا بن
األبٌري عن عابشة قالت :ما رأٌت مثل ما جهل الناس من الصبلة على
الجنابز فً المسجد وهللا ما صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على سهٌل
بن البٌضاء إال فً المسجد» قال محققاه :أخرجه أبو داود وابن ماجه وفٌه
عبد هللا بن سلٌمان وقد تقدم وفٌه مصعب بن ثابت لٌن الحدٌث كذا فً
التقرٌب :كذا عٌسى ابن معمر وهو لٌن كما فً المصدر السابق» قال أحمد
بن إسحاق بن البهلول قال أبً :قال أحمد بن حنبل :إلٌه أذهب وهو قول
الشافعً ،وقال عروة بن األبٌر :ما صلً على أبً بكر إال فً المسجد ،قال
المطلب بن عبد هللا :صلً على أبً بكر وعمر اتجاه المنبر ،وصلت أزواج
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على سعد بن أبً وقاص فً المسجد ،وكان
عمر بن عبد العزٌز ٌصلً على الجنازة فً المقبرة ،وكان ربٌعة ٌصلً
على الجنازة فً المسجد ،حدثنا أحمد بن سلٌمان قال (نا) عبد هللا بن أحمد،
قال سؤلت أبً عن حدٌث أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم «من
صلى على جنازة فً المسجد فبل شا له» فقال :كؤنه عندي لٌس ٌثبت أو
لٌس بصحٌح ،فإن صح حدٌث ابن أبً ذبب فهو منسوخ بحدٌث سهٌل بن
بٌضاء والدلٌل على ذلك :الصبلة على أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما فً
المسجد» قلت :الصبلة على الجنازة فً المسجد بوب لها البخاري فً
صحٌحه كما بوب لها مسلم كذلك ،قال البخاري فً هذا الباب :باب الصبلة
على الجنابز بالمصلى والمسجد» قال :حدثنا ٌحٌى بن أبً بكر حدثنا اللٌث
عن عقٌل عن ابن شهاب عن سعٌد بن المسٌب وأبً سلمة أنهما حدثاه عن
Page 97

تدريب الطالب بالتدريج

أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :نعى لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
النجاشً صاحب الحبشة ٌوم الذي مات فٌه فقال :استؽفروا هللا ألخٌكم»
وعن ابن شهاب قال :حدثنً سعٌد بن المسٌب أن أبا هرٌرة رضً هللا عنه
قال « :إن النبً صلى هللا علٌه وسلم صؾ بالمصلى ،فكبر علٌه أربعا»
حدثنا إبراهٌم بن النذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن رافع عن
عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما « :إن الٌهود جاإوا إلى النبً صلى هللا
علٌه وسلم برجل منهم وامرأة زنٌا ،فؤمر بهما فرجما قرٌبا من موضع
الجنابز عند المسجد» وتعقبه ابن حجر فً فتح الباري" قاببل « :واستدل به
على مشروعٌة الصبلة على الجنابز فً المسجد وٌقوٌه حدٌث عابشة « ما
صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على سهٌل بن بٌضاء إال فً
المسجد» أخرجه مسلم وبه قال الجمهور ،وقال مالك :ال ٌعجبنً ،وكرهه
ابن أبً ذبب ،وأبو حنٌفة وكل من قال بنجاسة المٌت ،وأما من قال
بطهارته منهم فلخشٌة التلوث ،وحملوا الصبلة على سهٌل بؤنه كان خارج
المسجد والمصلون داخله وذلك جابزا اتفاقا ،وفٌه نظر ألن عابشة استدلت
بذلك لما أنكروا علٌها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلً
علٌه ،واحتج بعضهم بؤن العمل استقر على ترك ذلك ألن الذٌن أنكروا ذلك
على عابشة كانوا من الصحابة ،ورد بؤن عابشة لما أنكرت ذلك اإلنكار
سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه ،وقد روى ابن أبً شٌبة وؼٌره أن
عمر صلى على أبً بكر فً المسجد اتجاه المنبر ،وهذا ٌقضً على جواز
ذلك (هـ) قلت بل ٌبلحظ على محقق السنة الحافظ ابن حجر المبلحظتٌن
التالٌتٌن :األولى :منهما أنه لم ٌذكر حدٌث أبى هرٌرة الذي بدأنا به وهو
قوله صلى هللا علٌه وسلم « :من صلى على جنازة فً المسجد فبل شا له»
صححه األلبانً فً صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته ،وقال رواه اإلمام
أحمد وابن ماجه وهذا الحدٌث الذي ذكر عبد هللا بن أحمد عن أبٌه أنه لم
ٌصح أو منسوخ عنده لم ٌبق شك فً صحته وثقة رواته وهو ال شك متؤخر
على حدٌث النعً وصبلة الؽابب على النجاشً ألن النهً عن النعً متؤخر
علٌه ،وأما حدٌث عابشة فهو قد رواه من حدٌث رواٌة أبً داود وابن ماجه
كما بٌنا فً السابق ،وأما رواٌة مسلم من حدٌث الضحاك عن أبً النضر
فهً أٌضا متقدمة على حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه اآلنؾ الذكر وفً
الرواٌتٌن لٌن ،وأما قول ابن حجر بؤن عمر صلى على أبً بكر فً المسجد
وأن صهٌبا صلى على عمر فً المسجد ،فهذا ال ٌفٌد إباحته أو جوازه أو
Page 98

تدريب الطالب بالتدريج

عدم كراهٌته ألن أبابكر وعمر ؼاب عنهما حدٌث مجاهدة مانعً الزكاة وقد
أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وقال الشوكانً « :واعلم أنها قد
وردت أحادٌث صحٌحة قاضٌة بؤن مانع الزكاة ٌقاتل حتى ٌعطٌها ولعلها لم
تبلػ الصدٌق وال الفاروق ولو بلؽتهما لما خالؾ عمر وال احتج أبوبكر
بتلك الحجة التً هً القٌاس» وهنا البد من التنبٌه إلى أنه أصبح فً
المسجد النبوي تقصٌر وابتعاد عن سنة ثابتة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قتلها الناس المتعصبة أال وهً الصبلة على األموات فً المصلى والذي
وصفه ابن حجر فً الفتح بؤن مكانه من جهة بقٌع الؽرقد باب جبرٌل وقد
نبه إلى ذلك األلبانً فً رده على البٌهقً كما بٌن صحة حدٌث أبً هرٌرة
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم « من صلى على جنازة فً المسجد فلٌس له
شًء» قاببل « :أخرجه أبو داود وابن ماجه – واللفظ له – والطحاوي فً
«شرح معانً اآلثار» وابن عدي والبٌهقً وعبد الرزاق فً « المصنؾ»
وابن أبً شٌبه ،وكذا الطٌالسً وأحمد من طرق عن ابن أبً ذبب عن
صالح مولى التوأمة عن أبً هرٌرة مرفوعا به ،ولفظ اآلخرٌن «فبل شًء
له » إال رواٌة أحمد فهً بلفظ األول وشذ عنهم جمٌعا أبو داود فً رواٌته
فلفظه «فبل شًء علٌه» ومما ٌإكد شذوذها ،وٌإٌد أن المحفوظ رواٌة
الجماعة زٌادة الطٌالسً وابن أبً شٌبه عقب الحدٌث :قال صالح« :
وأدركت رجاال ممن أدركوا النبً صلى هللا علٌه وسلم وأبوبكر إذا جاإوا
فلم ٌجدوا إال أن ٌصلوا فً المسجد رجعوا فلم ٌصلوا» [ قلت وذلك ألن
المسجد خلؾ المصلى فإذا امتؤل المصلى ولم ٌبق مكان إال المسجد رجعوا
حتى ال ٌصلوا فً المسجد» وجاء فً نصب الراٌة للزٌلعً (  :) 675/6قال
الخطٌب :المحفوظ « فبل شًء له » روي « فبل أجر له» انتهى ،قال ابن
عبد البر « :رواٌة فبل أجر له » خطؤ فاحش ،والصحٌح «فبل شًء له»
وصالح مولى التوأمة من أهل العلم منهم من ال ٌحتج به لضعفه ،ومنهم من
ٌقبل منه ما رواه ابن أبً ذبب خاصة انتهى قلت والسبب فً ذلك أنه كان
قد اختلط فمنهم من سمع منه قبل االختبلط ،كابن أبً ذبب ،فهو حجة ومنهم
من سمع منه بعد االختبلط فلٌس بحجة ،وهذا التفصٌل هو الذي استقر علٌه
أهل العلم قدٌما وحدٌثا» قلت معززا ما قاله األلبانً :أخرج أبو البركات
الذهبً الشهٌر بابن الكٌال فً كتابه «الكواكب النٌرات فً معرفة من
اختلط من الرواة الثقات» [ ]....فقد مٌز ؼٌر واحد من األبمة بعض من
سمع منه فً صحته ممن سمع منه بعد اختبلطه ،فممن سمع منه قدٌما
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محمد بن عبد الرحمن بن أبً ذبب قال علً بن المدٌنً وٌحٌى بن معٌن
والجوزجانً وابن عدي ،وسمع منه قدٌما أٌضا عبد الملك بن جرٌج ،وزٌاد
بن سعد قاله ابن عدي ،وكذلك سمع منه قدٌما أسٌد بن أبً أسٌد وسعٌد بن
أبً أٌوب وعبد هللا بن علً اإلفرٌقً وعمارة بن ؼزٌه وموسى بن عقبة
وممن سمع منه بعد اختبلطه كما فً الكواكب النٌرات البن الكٌال مالك بن
أنس و السفٌانان انتهً.
قلت بل ثبت أن ابن أبً ذبب لم ٌلتق بصالح بعد اختبلطه ،فالحدٌث صحٌح
لذلك قلت لماذا أنكر الصحابة على عابشة ولم ٌنكروا على عمر عند
صبلته على أبً بكر وال على صهٌب عند صبلته على عمر فهذه مبلحظة
نراها قٌمة قد تنٌر الخبلؾ ألنه فً حالة الخبلؾ ال بد من ترجٌح ،قلت
وهللا أعلم فإن أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنه توفً قبٌل المؽرب ٌوم
االثنٌن فً ٌوم كان شدٌد البرد فكان البرد( الثلج) ٌتنزل فٌه وقد بٌنا ذلك
فً نسخ حدٌث «من ؼسل مٌتا فلٌؽتسل» الحدٌث أن أسماء بنت عمٌس
سؤلت الصحابة بعد ما ؼسلت أبا بكر هل علٌها ؼسل فً ٌوم شدٌد البرد
حٌث ٌتنزل البرد ،وكانت صابمة فؤخبروها بؤنها لٌس علٌها ؼسل قلت وفً
حالة تنزل البرد قد تتلوث الجنازة إذا وضعت فً المصلى وكذلك ٌتعرض
الناس للمرض ومن المعلوم أن الضرورات تبٌح المحظورات ،ومثله عند
وفاة عمر ،وقد ٌكون ذلك السبب فً صبلة النبً صلى هللا علٌه وسلم على
ابن بٌضاء فً المسجد كما أنه قد تكون صبلته للتشرٌع لكً ٌؤتً النسخ
وعلى كل فإن صٌؽة الحدٌث «من صلى على جنازة فً المسجد فبل شًء
له» ال ٌمكن التوفٌق بٌنها وبٌن جواز الصبلة فً المسجد والحدٌث ال
مطعن فً سنده وقد عمل المذهب المالكً والحنفً به وروى الحدٌث ابن
أبً ذبب ،وخالفه أحمد والشافعً وعند الترجٌح ٌنبؽً اتباع سنة النبً
صلى هللا علٌه وسلم وهو أنه كان ٌصلً العٌدٌن وعلى الجنابز فً المصلى
الواقع أمام بقٌع الؽرقد أمام باب جبرٌل وهً سنة ماتت ٌنبؽً إحٌاإها
والحث على فعلها وهللا أعلم.
ب -الحدٌث الضعٌف فً الحالل والحرام  :إنهم رؼم إجماعهم على أن
الحدٌث الضعٌؾ ال ٌقبل فً الحبلل والحرام والعقابد ،فلذا كان من أسباب
اختبلفاتهم الفقهٌة عدم ثبوت الحدٌث عندهم أصبل ،وسنعطً على ذلك
أمثلة ،إال أنهم تقبلوا بعض األحادٌث الضعٌفة بحٌث انبنت علٌها إجماعات
فتلقتها األمة بالقبول ،فارتقت إلى الحسن بمعناه اللؽوي:
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 ) 1ما كان ضعٌفا سبب االختالف :مثال ذلك عن أبً هرٌرة رضً هللا
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم «من صلى على جنازة فً المسجد
فبل شًء له» وقد تقدم تخرٌجه والتعلٌق علٌه
 ) 2ما كان ضعٌفا انبنى علٌه إجماعٌ :مكن أن نذكر هنا على سبٌل المثال
ال الحصر ما ٌروى أنه صلى هللا علٌه وسلم قال«:خلق الماء طهور ال
ٌنجسه إال ما ؼٌر لونه أو طعمه أو رٌحه» (أخرج الشوكانً فً {{نٌل
األوطار}} .عن عطٌة بن بقٌة عن أبٌه عن نور عن رشٌدٌن بن سعد عن
أبً أمامة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :خلق الماء طهور إال أن
ٌتؽٌر رٌحه أو لونه أو طعمه" أخرجه بهذا السند البٌهقً ورواه الطحاوي
والدارقطنً من طرٌق رشدٌن بن سعد مرسبل وصحح أبو حاتم إرساله
وصححه ابن السكن وهذا تساهل منه  ،وقال الشافعً ال ٌثبت أهل الحدٌث
مثله  ،قال النووي اتفق المحدثون على تضعٌفه إال أن الشوكانً قال معقبا
على الحدٌث فً {السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار} :وهذه الزٌادة
{ٌعنً إال أن ٌتؽٌر رٌحه أو لونه أو طعمه} قد اتفق الحفاظ على ضعفها
وإن وردت من طرق  ،ولكنهم اتفقوا على العمل بها  ،كما نقل ذلك ؼٌر
واحد من األبمة والفقهاء  ،وكان العمل بها متعٌنا من اإلجماع على العمل
بها ألنها تصٌر بذلك من المتلقى بالقبول وما كان كذلك فهو مما ٌجب العمل
به كما تقرر فً األصول قلت :وهكذا ٌتقبل الشوكانً هنا حجٌة اإلجماع
وٌرجع لٌقول بالعمل بحدٌث لم ٌثبت أصبل عن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم انطبلقا من حجٌة اإلجماع هذه ،ونحن بخبلؾ الشوكانً نبٌن حجٌة
اإلجماع الذي ٌنبنً على الوحً اإللهً [الكتاب والسنة] ولٌس العكس إذ
الحدٌث ال ٌمكن قبوله إذا كان ضعٌفا إذ الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌقول:
"من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن" فهذا الحدٌث قد تقبله
من ٌعمل بالحدٌث المرسل وإن كان فً تصحٌح أبً حاتم الرازي لمرسله
نظر  ،وهو من فطاحلة أهل الجرح  ،والتعدٌل والتصحٌح والتعلٌل كما
عمل به من قلد ابن السكن  ،وهللا أعلم).
وما ٌروى أنه صلى هللا علٌه وسلم قال« :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم عن الكالا بالكالا» وأخرج الدار قطنً عن ابن عمر أن النبً صلى
هللا علٌه وسلم  " :نهى عن بٌع الكالا بالكالا " وصححه الحاكم وقال على
موسى بن عبٌدة
شرط مسلم  ،وقال الشوكانً  " :وتعقب بؤنه تفرد به
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الربذى كما قال الدار قطنً وابن عدى  ،وقد قال فٌه أحمد ال تحل الرواٌة
عنه عندي وال أعرؾ هذا الحدٌث عن ؼٌره  ،وقال  :لٌس هذا أٌضا حدٌثا
ٌصـح ولكــــــن إجماع الناس على أنه ال ٌجوز بٌع دٌن بدٌن " قلت وهذا
ٌرد على من طعن فً اإلجماع أو خفؾ من شؤنه كما أنه ٌثبت للجمٌع أن
اإلمام أحمد والشافعً ٌقوالن به وقال ابن قدامة المقدسى فً كتابه المؽنى
"قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بٌع الدٌــــــــن بالدٌن ال ٌجوز ،
الحدٌث" أن
وقال أحمد إنما هو إجماع  ،وقد روى أبو عبٌد فً" ؼرٌب
النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع الكالا بالكالا وفسره بالدٌن بالدٌن،
إال أن األثرم روى عن أحمد أنه سبل أٌصح هذا الحدٌث ؟ قال  :ال  ،وإنما
صح الصرؾ بؽٌر تعٌٌن " " والحدٌث أخرجه البزار وإسحاق وتصحٌح
الحاكم بسبب تصحٌؾ موسى بن عبٌدة الربذي وجعل مكانه موسى بن
عتبة وأنكر علٌه تلمٌذه البٌهقً ذلك ).
 ) 3القاعدة الثالثة :التثبت ونبذ التقلٌد
إن هذه القاعدة تعتبر نقطة عبور أو همزة وصل بٌن القاعدة األولى
والقاعدة الثانٌة ألنها تسعى إلى التنبٌه على ما ٌقع فٌه الكثٌر من المقلدة من
األخطاء واألوهام ،فكثٌرا ما تجدهم ٌكتفون بقولهم وفً الصحٌح كذا أو فً
الصحٌحٌن وهو تسلٌم لصحة ما فٌهما أو فً أحدهما على انفراد وأحٌانا
ٌقولون أخرجه أبو داود أو الترمذي أو النسابً أو ابن ماجه أو الموطؤ أو
الدارقطنً أو البٌهقً إلخ.....
فهل كل ما فً هذه الكتب صحٌح أم أن الصحٌح ما توفرت فٌه شروط
الصحة وهً خمسة نذكرها هنا وهً ) 1 :عدالة رواة السند ) 2 ،ضبط
هـإالء الرواة ) 3 ،اتصال السند ) 4 ،عدم شذوذ الحدٌث أو الخبر ) 5 ،خلو
الحدٌث أو الخبر من العلة.
أ) ما كان فً الصحٌحٌن أو أحدهما :إن اإلمام البخاري واإلمام مسلم
اشترطا أن ال ٌخرجا فً صحٌحٌهما إال ما توفرت فٌه شروط الصحة
الخمسة إال أنه لم ٌضمن هللا العصمة إال لرسله صلوات هللا علٌهم وسبلمه،
وأما ؼٌرهم ،فلٌس فٌهم من معصوم إال من عصم هللا وقلٌل ما هم ،وقد قال
اإلمام مالك قدٌما «ما من أحد إال وٌإخذ من قوله وٌترك إال المعصوم –
صاحب هذا القبر » وقال اإلمام أحمد بن حنبل «السعٌد من عدت
خطٌباته» ٌعنً أخطاءه ألنه من ألؾ فقد استهدؾ فالبخاري ومسلم وإن
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كانا قد اشترطا الصحة فقد أدخبل فً كتابٌهما ما هو ضعٌؾ إال أنه قلٌل
لم
جدا ،فاشترطت على المقلدة أن ال ٌحكموا على الحدٌث بالصحة ما
ٌتبٌنوا وٌتثبتوا ،هل الحافظ الدارقطنً استدركه علٌهما أو على أحدهما إن
كان تفرد به – وهل إن كان الحافظ الدارقطنً استدركه سلم االستدراك
الحافظ ابن حجر إن كان الحدٌث فً البخاري فً شرحه فتح الباري وهدي
الساري مقدمة فتح الباري ،أو سلمه له النووي فً شرح صحٌح مسلم،
واعلم أنه أحٌانا قد ٌدافع الحافظ ابن حجر عن الحدٌث فً صحٌح البخاري
تقلٌدا منه دون صواب ،فهو ٌكون على خطإ أحٌانا ،وكذلك النووي وإن
الفٌصل الحاسم فً الحكم على األحادٌث المضعفة من الصحٌحٌن هو الجهد
الهابل الذي قام به مقبل الوادعً الذي فقدناه أثناء تؤلٌؾ هذا الباب من كتابنا
« رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث» رحمه هللا ونضر
هللا وجهه وإٌانا لخدمته لسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم :فهو ٌقوم فً تحقٌقه
لكتاب الحافظ الدارقطنً «التتبع واإللزامات » بتقدٌم ما بٌنه الدارقطنً من
مآخذ على البخاري ومسلم إن كان الحدٌث متفقا علٌه ،أو على البخاري أو
على مسلم ،ثم ٌقدم الردود الواردة من الحافظ ابن حجر أو النووي ثم ٌقوم
بتخرٌج الحدٌث تخرٌجا شٌقا حتى ال أقول وافٌا أحٌانا ثم ٌبٌن أٌن الحق،
ومع أي من الفرٌقٌن بؤمانة علمٌة نزٌهة ومفٌدة للؽاٌة.
وبالتالً ،فإننً أرى أنه قد ٌكتفً المرء بالحكم وبالعمل بؤحادٌث
الصحٌحٌن بالشروط التالٌة:
 ) 1أن ٌتؤكد من خبلل مطالعته لكتاب الحافظ الدارقطنً أن الحدٌث لم ٌعلله
الدارقطنً وال ؼٌره.
 ) 2أنه إذا كان أعله الدار قطنً أو ؼٌره فؤٌن الحق من الطابفتٌن.
 ) 3علما بؤن الدارقطنً استدرك  30حدٌثا مما هو متفق علٌه لكنه لم ٌكن
معه الصواب إال فً النزر الٌسٌر منها.
 - 4وأنه قد استدرك على البخاري  70حدٌثا أخطؤ فً بعضها وأصاب فً
البعض
 5ـ وأنه قد استدرك على مسلم  113حدٌثا كان صاببا فً جلها إال أن
أكثرٌتها لم ٌخرجها مسلم فً أصوله وإنما أخرجها فً الشواهد والمتابعات
ولم ٌخطا إال فً القلٌل.
ب) إذا كان الحدٌث فً ؼٌر الصحٌحٌن هل فً إسناده مجرح؟ وهل جرحه
ٌنجبر أم ال؟ !
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وهنا ال بد لنا أن ننتبه جٌدا ألن هذه النقطة تمس صمٌم الموضوع ،ولب
التخرٌج وأساسه وهو البحث عن حال رجال السند :عن تعدٌلهم أو
تجرٌحهم ،ومثال ذلك :حدٌث جابر رضً هللا عنه قال :خرجنا فً سفر
فؤصاب رجبل منا حجر فشجه فً رأسه ثم احتلم ،فسؤل أصحابه :تجدون لً
رخصة فً التٌمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاؼتسل
فمات ،فلما قدمنا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخبر بذلك ،فقال:
«قتلوه قتلهم هللا أال سؤلوا إذ لم ٌعلموا فإنما شفاء العً السإال إنما كان
ٌكفٌه أن ٌتٌمم وٌعصر أو ٌعصب على جرحه ثم ٌمسح علٌه وٌؽسل سابر
جسده » أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن كما أخرجه
الدارقطنً وقال تفرد به الزبٌر بن خرٌق ولٌس بالقوى وخالفه األوزاعً
فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب ،وقال ابن حجر فً تلخٌص
الحبٌر :رواه أبو داود أٌضا من حدٌث األوزاعً قال بلؽنً عن عطاء عن
ابن عباس ،ورواه الحاكم عن بشٌر بن بكٌر عن األوزاعً حدثنً عطاء
عن ابن عباس ،وقال الدارقطنً اختلؾ فٌه األوزاعً والصواب أن
األوزاعً أرسل آخره عن عطاء ،وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم ٌسمعه
األوزاعً من عطاء إنما سمعه من إسماعٌل بن مسلم عن عطاء ،ونقل ابن
السكن عن أبً داود أن حدٌث الزبٌر بن خرٌق أصح من حدٌث األوزاعً،
وقد رواه ابن خزٌمة وابن حبان والحاكم من حدٌث الولٌد بن عبٌد بن أبً
رباح عن عمه عن ابن عباس مرفوعا والولٌد بن عبٌد ضعفه الدار قطنً
وقواه من صحح حدٌثه
نقاش طرق الحدٌث و انجبار الجرح وارتفاع العلة:
أـ) عندنا رواة الحاكم وهم:
 ) 1بشٌر بن بكٌر :من رجال موطإ مالك مختلؾ فً توثٌقه
 ) 2األوزاعً :قال عنه ابن حجر فً التقرٌب :عبد هللا ابن أبً عمر
األوزاعً الفقٌه ثقة جلٌل»
 ) 3عطاء بن أبً رباح :قال عنه ابن حجر فً التقرٌب :القرشً موالهم
المكً ثقة فقٌه فاضل لكنه كثٌر اإلرسال»
 ) 4ابن عباس :قلت صحابً جلٌل حبر هذه األمة ،والصحابة كلهم عدول.
ب) عندنا أٌضا رواٌة ابن خزٌمة وابن حبان والحاكم وأبو داود ،قال أبو
داود :حدثنً موسى بن عبد الرحمن األنطاكً ثنا محمد بن سلمة عن
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الزبٌر بن خرٌق عن عطاء عن جابر قال :خرجنا فً سفر الحدٌث ،فالرواة
هم:
 ) 1الولٌد بن عبٌد بن أبً رباح :ضعفه الدارقطنً ووثقه ؼٌره ،فبل ٌقبل
الجرح هنا إال مفسرا
 ) 2عطاء بن أبً رباح :تقدم أنه ثقة كثٌر اإلرسال ) 3 ،جابر :صحابً ثقة
جلٌل
ج) الرواٌة األخرى التً ذكرها الرازٌان ) 1 :األوزاعً :تقدم أنه ثقة
 ) 2إسماعٌل بن مسلم :قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب « :قال أحمد:
منكر الحدٌث ،وابن معٌن :لٌس بشًء ،والجوزجانً :واه ،وكلهم كذلك
ضعفوه» قلت لذلك أسقطه األوزاعً وقال بلؽنً عن عطاء إال أنه صرح
بالسماع من عطاء وهو ثقة ؼٌر متهم ) 3 ،عطاء :تقدم توثٌقه ) 4 ،ابن
عباس :تقدم أنه صحابً جلٌل رواٌة أبً داود وابن ماجه وابن السكن
والدارقطنً:
 ( 1موسى بن عبد الرحمن األنطاكً :قال أبو حاتم :صدوق وقال النسابً
ال بؤس به وذكره ابن حبان فً الثقات
 ) 2محمد بن سلمة :أجمعوا على توثٌقه ) 3 ،الزبٌر بن خرٌق :وثقه ابن
حبان وقال أبو داود :لٌس بالقوي وكذلك قال عنه الدارقطنً ) 4 ،عطاء:
تقدم اإلجماع على توثٌقه إال أنه كثٌر اإلرسال ) 5 ،جابر :صحابً ثقة.
 ) 4القاعدة الرابعة :دراسة أحوال الرواة :هذه القاعدة مكملة للقاعدة التً
قبلها ،وهً عبارة عن دراسة مٌدانٌة تبحث عن :أ) سماع الرواة بعضهم
البعض (ٌعنً اتصال الحدٌث) ،ب) عدم الوهم ٌعنى ضبطهم جمٌعا
للحدٌث ج) عدالة الرواة.
 ) 1المثال األول فً طهورٌة الماء  :عن عطٌة بن بقٌة عن أبٌه عن نور
عن رشٌدٌن بن سعد عن أبً أمامة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال "
خلق الماء طهور إال أن ٌتؽٌر رٌحه أو لونه أو طعمه" أخرجه بهذا السند
البٌهقً و أخرجه الطحاوي و الدارقطنً من طرٌق رشٌدٌن بن سعد مرسبل
وصحح أبو حاتم إرساله و صححه ابن السكن مسندا وهذا تساهل منه ،وقال
الشافعً ال ٌثبت أهل الحدٌث مثله ،قال النووي اتفق المحدثون على
تضعٌفه قلت وهذا أٌضا فٌه تعسؾ ألنه تقدم تصحٌح بعضهم له ،إال أن
الشوكانً قال فً كتابه " السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار" "
وهذه الزٌادة { ٌعنً إال أن ٌتؽٌر رٌحه أو لونه أو طعمه} قد اتفق الحفاظ
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على ضعفها وإن وردت من طرق و لكنهم اتفقوا على العمل بها ،كما نقل
ذلك ؼٌر واحد من األبمة و الفقهاء وكان العمل بها متعٌنا من اإلجماع على
العمل بها ألنها تصٌر بذلك من المتلقى بالقبول وما كان كذلك فهو مما ٌجب
العمل به كما تقرر فً األصول" فهل ما قام به الشوكانً هنا ٌرفع العلة و
ٌزٌلها؟ كان ردنا علٌه كما فً كتابنا " اإلشعاع و اإلقناع بمسابل اإلجماع":
هكذا ٌتقبل الشوكانً هنا حجٌة اإلجماع و ٌرجع لٌقبل حدٌثا لم ٌثبت أصبل
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم انطبلقا من حجٌة اإلجماع هذه ،ونحن
بخبلؾ الشوكانً نبٌن حجٌة اإلجماع الذي ٌنبنً على الوحً اإللهً (
الكتاب و السنة) ولٌس العكس إذ الحدٌث ال ٌمكن قبوله إذا كان ضعٌفا إذ
الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌقول " من روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب
فهو أحد الكاذبٌن" فهذا الحدٌث قد ٌتقبله من ٌعمل بالحدٌث المرسل ،وإن
كان فً تصحٌح الحافظ أبً حاتم الرازي لمرسله نظر" وهو من جهابذة
أهل الجرح و التعدٌل و التصحٌح و التعلٌل فرشٌدٌن بن سعد ضعفوه .كما
تقدم مع أن ابن السكن صحح مرفوعه المسند.
و السإال المطروح هل اإلجماع ٌرفع العلة و ٌزٌلها؟ إن هذا السإال
ناجم عن تصحٌح الشوكانً أو تقبل العمل بالمعلل كما أن الشٌخ محمد
ناصر الدٌن األلبانً صحح هو اآلخر حدٌثا أخر فً " منار السبٌل" ال
إسناد له وال أصل له فً الكتب المعتمدة من الحدٌث انطبلقا من إجماع
ذكره النووي فً " المجموع" وهو  " :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌجهر فً الجمعة و الصبح و األولٌٌن من المؽرب و العشاء" كما أن اإلمام
أحمد بن حنبل قال معقبا على حدٌث " نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
عن الكالا بالكالا " قال إنما هو إجماع و الحدٌث ال ٌثبت .ولذلك نرى أكثر
تناسبا مع المقال تقدٌم مثال آخر ألن اإلجماع ال ٌصحح وإن كان حجة
عندنا مع أن ابن عبد البر مال إلى تصحٌحه قال معقبا على حدٌث طهورٌة
ماء البحر قوله صلى هللا علٌه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل مٌتته" رواه
اإلمام مالك و أصحاب السنن األربعة وابن أبً شٌبة ،وصححه ابن خزٌمة
والترمذي قال " إنه حدٌث صحٌح المعنى ٌتلقى بالقبول و العمل الذي أقوى
من اإلسناد المنفرد" مع أنه تكلم فً إسناده ،قلت و الحدٌث صححه الشٌخ
محمد ناصر الدٌن األلبانً فً "إرواء الؽلٌل" حٌث قال":صحٌح رواه
الخمسة وصححه الترمذي ،وأخرجه أٌضا ابن خزٌمة و ابن حبان فً
صحٌحٌهما و ابن الجارود فً المنتقى والحاكم فً المستدرك والدارقطنً
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والبٌهقً فً سننهما وابن أبً شٌبة فما هً علة هذا الحدٌث وكٌؾ تزول؟
فقد أعله البعض قال الكتانً فً " نظم المتناثر" وفً شرح الموطإ
للزرقانً فً ترجمة الطهور للوضوء فً الكبلم على هذا الحدٌث ما نصه:
"وهذا الحدٌث من أصول اإلسبلم تلقته األبمة بالقبول و تداولته فقهاء
األمصار فً سابر األعصار فً جمٌع األقطار ورواه األبمة الكبار مالك و
الشافعً وأحمد وأصحاب السنن األربعة و الدارقطنً والبٌهقً والحاكم
وؼٌرهم من عدة طرق وصححه ابن خزٌمة وابن حبان وابن منده وؼٌرهم
وقال الترمذي "حسن صحٌح و سؤلت البخاري فقال " حدٌث صحٌح
"انتهى .قلت وقال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر " وقال الحمٌدي:
قال الشافعً :هذا الحدٌث نصؾ علم الطهارة" ولكن ما هً علة هذا
الحدٌث حتى نبٌن كٌؾ تزول ،نقل الشوكانً فً " نٌل األوطار" عن ابن
الملقن فً "البدر المنٌر" ،قلت "وحاصلها كما قال فٌه أنه ٌعلل بؤربعة أوجه
ثم سردها وطول الكبلم فٌها ،وملخصها أن الوجه األول الجهالة فً سعٌد
بن سلمة والمؽٌرة بن أبً بردة المذكورٌن فً إسناده ،ألنه لم ٌرو عن
األول إال صفوان بن سلٌم ،ولم ٌرو عن الثانً إال سعٌد بن سلمة ،وأجاب
بؤنه قد رواه عن سعٌد الجبلح بضم الجٌم وتخفٌؾ البلم و آخره مهملة وهو
ابن كثٌر ،رواه من طرٌقه أحمد والحاكم والبٌهقً ،وأما المؽٌرة فقد رواه
عنه ٌحً بن سعٌد و ٌزٌد القرشً وحماد كما ذكره الحاكم فً المستدرك،
الوجه الثانً من التعلٌل االختبلؾ فً اسم سعٌد بن سلمة ،وأجاب بترجٌح
رواٌة مالك أنه سعٌد بن سلمة من بنً األزرق ثم قال :قد زالت عنه الجهالة
عٌنا وحاال ،والوجه الثالث التعلٌل باإلرسال ،ألن ٌحً بن سعٌد أرسله و
أجاب بؤنه قد أسنده سعٌد بن سلمة وهو وإن كان دون ٌحً بن سعٌد فالرفع
زٌادة مقبولة عند أهل األصول وبعض أهل الحدٌث الوجه الرابع :التعلٌل
باالضطراب ،وأجاب بترجٌح رواٌة مالك كما جزم به الدارقطنً وؼٌره،
وقد لخص الحافظ ابن حجر فً التلخٌص ما ذكره ابن الملقن فً "البدر
المنٌر" فقال ":ما حاصله ومداره على صفوان بن سلٌم عن سعٌد بن سلمة
عن المؽٌرة بن أبً برة عن أبً هرٌرة ،قال الشافعً فً إسناد هذا الحدٌث
من ال أعرفه ،قال البٌهقًٌ ،حتمل أن ٌرٌد سعٌد بن سلمة أو المؽٌرة أو
كلٌهما ،ولم ٌنفرد به سعٌد عن المؽٌرة ،فقد رواه عنه ٌحً بن سعٌد
األنصاري إال أنه اختلؾ علٌه فٌه فروى عنه عن المؽٌرة بن عبد هللا بن
أبً بردة أن ناسا من بنً مدلج أتوا النبً صلى هللا علٌه وسلم فذكره،
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وروي عنه عن المؽٌرة عن رجل من بنً مدلج وروي عنه عن المؽٌرة
عن أبٌه ،وروي عنه عن المؽٌرة عن عبد هللا أو عبد هللا بن المؽٌرة،
وروي عنه عن عبد هللا بن المؽٌرة عن أبٌه عن رجل من بنً مدلج اسمه
عبد هللا ،وري عنه عن عبد هللا بن المؽٌرة عن أبً بردة مرفوعا ،وروي
عنه عن المؽٌرة عن عبد هللا المدلجً ،هكذا قال الدارقطنً ،وقال أشبهها
بالصواب عن المؽٌرة عن أبً هرٌرة ،وكذا قال ابن حبان ،و المؽٌرة
معروؾ كما قال أبو داود ،وقد وثقه النسابً ،وعن عبد الحكم :أجتمع علٌه
أهل افرٌقٌة بعد قتل ٌزٌد بن أبً أسلم فؤبى ،قال الحافظ  :فعلم من هذا ؼلط
من زعم أنه مجهول ال ٌعرؾ ،وأما سعد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سلٌم
فً رواٌته له عن الجبلح بن كثٌر رواه جماعة منهم اللٌث بن سعد و عمرو
بن الحرث ،ومن طرٌق اللٌث رواه أحمد و الحاكم و البٌهقً ،ورواه أبو
بكر بن أبً شٌبة فً مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبً
هرٌرة ،وفً الباب عن جابر عند أحمد و ابن ماجه و ابن حبان و
الدارقطنً و الحاكم بنحو حدٌث أبً هرٌرة وله طرٌق أخرى عنه عند
الطبرانً فً الكبٌر و الدارقطنً و الحاكم قال الحافظ  :وإسناده حسن لٌس
فٌه إال ما ٌخشى من التدلٌس ،انتهى :وذلك ألن فً إسناده ابن جرٌج و أبا
الزبٌر وهما مدلسان ،قال ابن السكن  :حدٌث جابر أصح ما روي فً هذا
الباب .وعن ابن عباس عند الدارقطنً و الحاكم بلفظ " .ماء البحر طهور"
قال فً التلخٌص و رواته ثقات و لكن صحح الدارقطنً و قفه ،وعن ابن
الفارسً عند ابن ماجه بنحو حدٌث أبً هرٌرة ،وقد أعله البخاري
باإلرسال ألن ابن الفارسً لم ٌدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم.
وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده عند الدارقطنً و الحاكم بنحو
حدٌث أبً هرٌرة و فً إسناده المثنى الراوي له عن عمرو وهو ضعٌؾ،
قال الحافظ :ووقع فً رواٌة الحاكم و األوزاعً بدل المثنى وهو ؼٌر
محفوظ وعن علً بن أبً طالب عند الدارقطنً و الحاكم بإسناد فٌه من ال
ٌعرؾ ،وعن ابن عمر عند الدارقطنً بنحو حدٌث أبً هرٌرة ،وعن أبً
بكر عند الدارقطنً و فً إسناده عبد العزٌز بن أبً ثابت وهو كما قال
الحافظ ضعٌؾ وصحح الدارقطنً وقفه و ابن حبان فً الضعفاء ،وعن
أنس عند الدارقطنً وفً إسناده أبان بن أبً ثابت وهو متروك قال األلبانً
":42صحٌح رواه مالك فً "
فً " إرواء الؽلٌل" المجلد األول  :ص:
الموطإ" (  ) 22/1عن صفوان بن سلٌم عن سعٌد بن سلمة من ءال بنً
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األزرق عن المؽٌرة بن أبً بردة وهو من بنً عبد الدار أنه سمع أبا هرٌرة
ٌقول  :جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال ٌ :ا رسول هللا
إنا نركب البحر ،ونحمل معنا القلٌل من الماء  ،فإن توضوأنا به عطشنا،
أفنتوضؤ به؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":هو الطهور ماؤه ،الحل
مٌتته" قلت :وهذا إسناد صحٌح رجاله كلهم ثقات ،وقد صححه ؼٌر
الترمذي جماعة ،منهم :البخاري ،و الحاكم ،وابن حبان و ابن المنذر،و
الطحاوي ،و البؽوي ،و الخطابً ،و ؼٌرهم كثٌرون ،ذكرتهم فً صحٌح
أبً داود.
قلت و الحدٌث وصل درجة التواتر إن شاء هللا وقد خرجناه فً كتابنا "فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث قلنا 20 " :حدٌث " سبل النبً
صلى هللا علٌه وسلم عن ماء البحر فقال  ":هو الطهور ماإه الحل مٌتته"
حدٌث متواتر أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً قطؾ األزهار المتناثرة فً
األخبار المتواترة ،و أقره الحافظ أبو جعفر الكتانً فً كتابه " نظم المتناثر
فً الحدٌث المتواتر" كما أقره الزبٌدي فً لقط البللبً المتناثرة من األخبار
المتواترة" وخرجه عن عشرة كما خرجه السٌوطً و الكتانً عن اثنى
عشر منها مرسلٌن حذفهما الزبٌدي قلت رواه:
1ـ) أبو هرٌرة  :أخرجه مالك {و صححه البخاري} و الحاكم و أبو داود و
الترمذي و النسابً و ابن ماجه و ابن أبً شٌبة و الدارقطنً و البٌهقً و
الدارمً ،وابن الجارود.
2ـ) علً بن أبً طالب  :أخرجه الحاكم و الدارقطنً كما فً تلخٌص
الحبٌر البن حجر.
3ـ) جابر بن عبد هللا :أخرجه أحمد و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم و ابن
حبان و صححه أبو ٌعلً بن السكن و الطبرانً.
4ـ) عبد هللا بن عباس :أحمد و الحاكم و البزار و الدارقطنً و الهٌثمً فً
" كشؾ األستار عن زوابد البزار"
5ـ) عبد هللا بن عمرو  :الدارقطنً كما فً " تلخٌص الحبٌر" و قال الحاكم
وفً الباب عن ابن عمرو.
6ـ) أبو بكر الصدٌق :الدارقطنً بسند ضعٌؾ و ابن أبً شٌبة موقوفا و
صحح الدارقطنً و ابن حبان و قفه.
7ـ) أنس بن مالك  :عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ و الدارقطنً فً
السنن.
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8ـ) عبد هللا بن عمر :الدارقطنً كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر.
9ـ) عبد هللا المدلجً :الطبرانً و عنه الهٌثمً فً " مجمع الزوابد ومنبع
الفوابد".
10ـ) الفارسً  :ابن ماجه و الترمذي و أعله باإلرسال ألنه رواه الفارسً
وقال الحافظ فً التلخٌص رواه عنه البٌهقً.
11ـ) ٌحً بن أبً كثٌر  :مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً و فً كنز العمال
ببلؼا.
12ـ) العركً  :الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد و منبع الفوابد.
13ـ) موسى بن سلمة :البزار و عنه الهٌثمً.
14ـ) بعض بنً مدلج :ابن أبً شٌبة فً " مصنفه".
15ـ) مرسل سلٌمان بن موسى :مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً.
فتبٌن بهذه األسانٌد تواتره فمن اكتفى بتصحٌحه فقد قصر ألن طرقه كثٌرة
تفٌد العلم و العمل ولربما كانت طرقه أكثر مما خرجنا هنا ألننا اكتفٌنا
بتبٌٌن الطرق الكفٌلة و البلزمة للحكم علٌه بالتواتر مع أننا تجاوزنا
السٌوطً و الزبٌدي و الكتانً من حٌث التخرٌج ونحن إذ ال نجزم بؤننا
أحطنا بجمٌع طرقه ٌبقى هناك المجال للمزٌد من التخرٌج و هللا الموفق.
 ) 2مثال آخر  :أخرج أحمد و أبو داود و ابن ماجه و الدارقطنً و الحاكم
فً " علوم الحدٌث" من طرق عن بقٌة عن الوضٌن بن عطاء عن محفوظ
بن علقمة عن عبد الرحمن بن عابذ عن علً بن أبً طالب مرفوعا به – و
فً رواٌة :قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :العٌن وكاء السه
فمن نام فلٌتوضأ " و بقٌة عن الوضٌن بن عطاء ،قال الجوزجانً واه و
أنكر علٌه هذا الحدٌث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن
عابذ وهو تابعً ثقة معروؾ عن علً ،ولكن قال أبو زرعة أٌضا و
الدارقطنً و البٌهقً وفً إسناده بقٌة عن أبً بكر بن أبً مرٌم و هو
ضعٌؾ ،وقد ضعؾ الحدٌث أبو حاتم و حسنه المنذري و ابن الصبلح و
النووي و حسنه محمد ناصر الدٌن األلبانً لمتابعة الوضٌن بن عطاء ألنه
رواه أٌضا متابعة له أبو بكر بن أبً مرٌم.
 ) 3مثال آخر  :حدٌث جابر رضً هللا عنه قال  :خرجنا فً سفر فؤصاب
رجبل منا حجر فشجه فً رأسه ثم احتلم ،فسؤل أصحابه  :تجدون لً
رخصة فً التٌمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء فاؼتسل
فمات فلما قدمنا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخبر بذلك ،فقال "
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قتلوه قتلهم هللا أال سألوا إذ لم ٌعلموا فإنما شفاء العً السؤال إنما كان
ٌكفٌه أن ٌتٌمم و ٌعصر أو ٌعصب على جرحه ثم ٌمسح علٌه وٌغسل
سابر جسده" أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن السكن و
الدارقطنً وقال تفرد به الزبٌر بن خرٌق ولٌس بالقوي و خالفه األوزاعً
فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب ،قال الحافظ ابن حجر فً
تلخٌصه رواه أبو داود أٌضا من حدٌث األوزاعً قال بلؽنً عن عطاء عن
ابن عباس ،ورواه الحاكم عن بشٌر بن بكٌر عن األوزاعً حدثنً عطاء
عن ابن عباس ،وقال الدارقطنً اختلؾ فٌه األوزاعً و الصواب عن
األوزاعً أرسل آخره عن عطاء ،وقال أبو زرعة و أبو حاتم لم ٌسمعه
األوزاعً من عطاء إنما سمعه من إسماعٌل بن مسلم عن عطاء ،ونقل ابن
السكن عن أبً داود أن حدٌث الزبٌر بن خرٌق أصح من حدٌث األوزاعً،
وقد رواه ابن خزٌمة و ابن حبان و الحاكم من حدٌث الولٌد بن عبٌد بن أبً
رباح عن عمه عطاء بن أبً رباح عن ابن عباس مرفوعا و الولٌد بن عبٌد
ضعفه الدارقطنً و قواه من صحح حدٌثه" .نقاش طرق تقوٌة الحدٌث و
انجباره و ارتفاع العلل من هذا الحدٌث :
أـ) عندنا رواة الحاكم و هم :
ب ـ) بشٌر بن بكٌر.
1ـ) األوزاعً  :قال عنه فً " التقرٌب" :عبد هللا بن أبً عمرو األوزاعً
أبو عمرو الفقٌه ثقة جلٌل".
2ـ) عطاء بن أبً رباح  :قال عنه ابن حجر فً " التقرٌب" " القرشً،
موالهم ،المكً ،ثقة ،فقٌه ،فاضل ،لكنه كثٌر اإلرسال.
3ـ) ابن عباس :صحابً جلٌل حبر هذه األمة.
أـ) عندنا أٌضا رواٌة ابن خزٌمة و ابن حبان و الحاكم من حدٌث :قال أبو
داود :حدثنً موسى بن عبد الرحمن األنطاكً ،ثنا محمد بن سلمة ،عن
الزبٌر بن خرٌق ،عن عطاء ،عن جابر قال :خرجنا فً سفر
الحدٌث.فالرواة فً هذا اإلسناد هم :
1ـ) الولٌد بن عبٌد بن أبً رباح  :ضعفه الدارقطنً ووثقه ؼٌره
 ) 2عطاء بن أبً رباح  :تقدم
 ) 3ابن عباس :تقدم
ج) و الرواٌة األخرى التً ذكرها الرازٌان.
1ـ) األوزاعً  :تقدم توثٌقه
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2ـ) إسماعٌل بن مسلم  :قال عنه فً تقرٌب التهذٌب" :قال أحمد :منكر
الحدٌث ،وابن معٌن لٌس بشًء و الجوزجانً واه جدا وكلهم كذلك ضعفوه.
3ـ) عطاء بن أبً رباح  :تقدم
4ـ) ابن عباس  :تقدم
هـ) رواٌة أبً داود و ابن ماجه و ابن السكن و الدارقطنً:
1ـ) موسى بن عبد الرحمن األنطاكً :قال أبو حاتم  :صدوق و قال النسابً
ال بؤس به و ذكره ابن حبان فً الثقات.
2ـ) محمد بن سلمة :أجمعوا على توثٌقه.
3ـ) الزبٌر بن خرٌق :وثقه ابن حبان وقال أبو داود  :لٌس بالقوي وكذلك
قاله الدارقطنً.
4ـ) عطاء  :تقدم اإلجماع على توثٌقه.
5ـ) جابر  :تقدم اإلجماع على توثٌقه.
وهكذا ٌتقوى الحدٌث بجمٌع هذه الطرق.
1ـ) مثال آخر فً التٌمم  :حدٌث أبً ذر الؽفاري رضً هللا عنه قال:
اجتوٌت المدٌنة فأمر لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بإبل فكنت فٌها،
فأتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقلت  :هلك أبو ذر قال " :ما لك؟" قال
 :كنت أتعرض للجنابة ولٌس قربً ماء ،فقال " إن الصعٌد طهور لمن لم
ٌجد الماء عشر سنٌن" أخرجه أحمد فً " مسنده" و تلمٌذاه أبو داود فً "
سننه" و األثرم فً" مسنده" كما أخرجه النسابً و ابن ماجه و علته قالوا :
اختلؾ على أبً قبلبة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبً ذر و
أخرجه ابن حبان و الحاكم ،والدارقطنً قال الحافظ ابن حجر فً تلخٌصه
و عمرو بن بجدان  :قد وثقه العجلً وؼفل ابن القطان فقال إنه مجهول"
قلت إعبلل الحافظ ابن القطان لهذا الحدٌث فً كتابه " كتاب الوهم و اإلٌهام
الواقعٌن فً كتاب األحكام برره ابن حجر حٌن قال  :وؼفل ابن القطان
فقال إنه مجهول.
1ـ) مثال أخٌر فً الطهارة  :حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال ":إذا استٌقظ أحدكم من منامه فبل ٌدخل ٌده فً
اإلناء حتى ٌؽسلها ثبلث مرات فإنه ال ٌدري أٌن باتت ٌده أو طافت ٌده"
أخرجه الدارقطنً وقال إسناده حسن".
وذكر ابن عدى بزٌادة " فلٌرقه" وقال إنها زٌادة رواتها ثقات وال أراها
محفوظة قلت هذا ٌفٌد أنها شاذة ،وله من المتابعات و الشواهد ما أخرجه
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الدارقطنً و ابن ماجه عن جابر وما أخرجه ابن ماجه و ابن خزٌمة عن
ابن عمر بزٌادة لفظ " منه" وابن أبً حاتم فً " العلل" وحكى أنه وهم.
1ـ) مثال آخر فً قضاء الفوابت جماعة  :أخرج اإلمام أحمد و الترمذي و
النسابً و الحاكم عن ابن مسعود رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم لما شؽله المشركون ٌوم الخندق عن أربع صلوات هً  :الظهر و
العصر و المؽرب و العشاء ،وذهب من اللٌل ما شاء هللا – " فؤمر ببلال
فؤذن ثم أقام و صلى الظهر ،ثم أقام و صلى العصر ثم أقام وصلى
المؽرب ،ثم أقام و صلى العشاء" أخرجه الحافظ الزٌلعً و بٌن علة رواٌة
الترمذي له باالنقطاع فً السند أن أبا عبٌدة لم ٌسمع من أبٌه عبد هللا بن
مسعود ،وصرح أبو داود و ٌحً القطان بؤنه هو وعبد الرحمن لم ٌسمعا
من أبٌهما و تردد ابن معٌن فً سماعهما وقال الزٌلعً  :أخرجه أبو ٌعلً
الموصلً فً " مسنده" و البٌهقً فً " سننه" عن ٌحً بن أبً أنٌسة عن
زٌد األٌامً عن أبً عبد الرحمن السلمً عن ابن مسعود به سواء" قلت
وهكذا ٌتقوى الحدٌث و تزول العلة خاصة و أن الحدٌث رواه أبو سعٌد
الخدري من طرٌق ابن أبً ذبب عن سعٌد المقبري عن عبد الرحمن بن
أبً سعٌد الخدري عن أبٌه رضً هللا عنه قال  :حبسنا ٌوم الخندق عن

الظهر و العصر و المؽرب و العشاء ،حٌن لقٌنا ذلك ،فؤنزل هللا تعالى
وكفى هللا المؤمنٌن القتال  األحزاب{  }25فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم  " :فؤمر ببلال فؤذن ثم أقام و صلى الظهر كما كان ٌصلٌها قبل ذلك ،
ثم أقام و صلى العصر كما كان ٌصلٌها قبل ذلك  {،ثم أقام و صلى
 رجاال
المؽرب" فصبلها كما كان ٌصلٌها قبل ذلك ،وذلك قبل أن ٌنزل
أو ركبانا  البقرة {  }239أخرجه النسابً و ابن حبان فً صحٌحه دون
ذكر العشاء.
2ـ) مثال آخر فً الصبلة  :حدٌث أبً هرٌرة مرفوعا  ":إذا جبتم إلى
الصبلة ونحن سجود فاسجدوا وال تعدوها شٌبا ،ومن أدرك ركعة فقد أدرك
الصبلة" أخرجه أبو داود وفً لفظ له " من أدرك الركوع أدرك الركعة".
قال األلبانً " :صحٌح أخرجه أبو داود و الدارقطنً و الحاكم و البٌهقً من
طرق عن سعٌد بن أبً مرٌم  :أخبرنا ناقع بن زٌد حدثنً ٌحً بن أبً
سلٌمان عن زٌد بن أبً العتاب و ابن المقبري عن أبً هرٌرة و أما الحاكم
فقال :صحٌح اإلسناد و ٌحً بن أبً سلٌمان من ثقات المصرٌٌن" وقال فً
المكان اآلخر" :شٌخ من أهل المدٌنة سكن مصر ،ولم ٌذكر بجرح" قلت :
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ووافقه الذهبً ،والصواب ما أشار إلٌه البٌهقً أنه ضعٌؾ ألن ٌحً هذا لم
ٌوثقه ؼٌر ابن حبان و الحاكم ،بل قال البخاري  :منكر الحدٌث ،وقال أبو
حاتم  :مضطرب الحدٌث ،لٌس بالقوي ٌكتب حدٌثه " قلت لكن له طرٌق
أخرى عن عبد العزٌز بن رفٌع عن رجل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال  :إذا جبتم و اإلمام راكع فاركعوا ،وإن كان ساجدا فاسجدوا  ،وال
تعتدوا بالسجود إذا لم ٌكن معه الركوع" أخرجه البٌهقً وهو شاهد قوي
فإن رجاله كلهم ثقات ،وعبد العزٌز بن رفٌع تابعً جلٌل روى عن العبادلة
 :ابن عمر ،وابن عباس ،وابن الزبٌر و ؼٌرهم من الصحابة و جماعة من
كبار التابعٌن ،فإن كان شٌخه – وهو الرجل الذي لم ٌسمه -صحابٌا فالسند
صحٌح ألن الصحابة كلهم عدول فبل ٌضر عدم تسمٌته كما هو معلوم ،وإن
كان تابعٌا ،فهو مرسل ال بؤس به كشاهد ألنه تابعً مجهول ،و الكذب فً
التابعٌن قلٌل كما هو معروؾ وقد روي بإسناد آخر من حدٌث أبً هرٌرة
مرفوعا بلفظ " من أدرك ركعة من الصبلة فقد أدركها قبل أن ٌقٌم اإلمام
صلبه" أخرجه الدارقطنً و البٌهقً و كذا أبو سعٌد بن األعرابً فً
المعجم ( ) 94/2و العقٌلً فً الضعفاء (  ) 460كلهم من طرٌق ابن وهب :
أخبرنً ٌحً بن حمٌد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال :أخبرنً
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة ،وقال العقٌلً  ":قال البخاري :
ٌحً بن حمٌد عن قرة ال ٌتابع علٌه" قلت وفً تقوٌة األلبانً لهذا الحدٌث
من طرٌق البٌهقً تساهل ٌإخذ علٌه ألنه اكتفى بؤن ٌكون ما رواه عبد
العزٌز بن رفٌع إما أن ٌكون عن الصحابً أو تابعً من كبار التابعٌن وهو
ثقة فً حٌن نعرؾ أن بعض كبار التابعٌن مدلس و بعضهم اختلط،
وٌعضهم صاحب أوهام .وكل هذه العٌوب تجعل المجهول الذي روى عنه
عبد العزٌز ٌضعؾ الشاهد الذي أسنده األلبانً ،و الحقٌقة أن الحدٌث
المرفوع الذي صححه األلبانً لم ٌثبت عند المحدثٌن رؼم كثرة طرقه و
عارضه بعضهم جعل قراءة الفاتحة واجبة فً كل ركعة كالبخاري فً
القراءة خلؾ اإلمام و كذلك الدارقطنً و البٌهقً وكالحافظ أحمد بن محمد
بن الصدٌق الؽماري ومن تبعه إال أنه له شواهد تحسنه و تجعله حجة ٌنبنً
علٌها اإلجماع الذي انطلقنا منه  ،منها ما رواه :
1ـ) عبد هللا بن مسعود  ":من لم ٌدرك اإلمام راكعا لم ٌدرك تلك الركعة"
أخرجه البٌهقً بسند قوي وٌتقوى بما أخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه و
الطحاوي و الطبرانً و البٌهقً عن زٌد بن وهب قال  ":خرجت مع عبد
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هللا من داره إلى المسجد ،فلما توسطنا المسجد ركع اإلمام ،فكبر عبد هللا ثم
ركع ،وركعت معه ،ثم مشٌنا راكعٌن حتى انتهٌنا إلى الصؾ حتى رفع
القوم رإوسهم ،قال  :فلما قضى اإلمام الصبلة قمت أنا أرى أنً لم أدرك،
فؤخذ بٌدي عبد هللا و أجلسنً وقال :إنك قد أدركت "قال األلبانً و سنده
جٌد.
 ) 2عبد هللا بن عمر قال " :إذا جبت و اإلمام راكع ،فوضعت ٌدٌك على
ركبتٌك قبل أن ٌرفع أدركت ،قال األلبانً أخرجه ابن أبً شٌبة من طرٌق
ابن جرٌج عن نافع عنه ومن هذا الوجه أخرجه البٌهقً إال أنه قرن مع
ابن جرٌج مالكا و لفظه " من أدرك اإلمام راكعا فركع قبل أن ٌرفع اإلمام
رأسه ،فقد أدرك تلك الركعة" قلت وهذا أجود إسناد على اإلطبلق.فبل
تضره عنعنة ابن جرٌج لرواٌة مالك عن نافع
 ) 3زٌد بن ثابت كان ٌقول " من أدرك الركعة قبل أن ٌرفع اإلمام رأسه فقد
أدرك الركعة" رواه البٌهقً و أخرجه الطحاوي عن خارجة بن زٌد بن
ثابت أن زٌد بن ثابت كان ٌركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم
ٌمشً معترضا على شقه األٌمن ثم ٌعتد بها وصل إلى الصؾ أو لم ٌصل"
وإسناده قوى.
 ) 4عبد هللا بن الزبٌر :قال عثمان بن األسود ":دخلت أنا وعمرو بن تمٌم
المسجد فركع اإلمام فركعت أنا وهو و مشٌنا راكعٌن حتى دخلنا الصؾ،
فلما قضٌنا الصبلة ،قال لً عمرو  :الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ قلت :
من مجاهد ،قال  :قد رأٌت ابن الزبٌر فعله" أخرجه ابن أبً شٌبة.
 ) 5أبو بكر الصدٌق  :عن أبً بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أن أبا بكر الصدٌق و زٌد بن ثابت دخبل المسجد و اإلمام راكع فركعا ثم
دبا و هما راكعان حتى لحقا بالصؾ" أخرجه البٌهقً بإسناد فٌه مقال و
حسنه محمد ناصر الدٌن األلبانً.
1ـ) مثال آخر :ما أخرجه الشافعً و أحمد و إسحاق فً مسانٌدهم و
الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و الدارقطنً و الحاكم و البٌهقً و ؼٌرهم
عن سالم عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لؽٌبلن لما أسلم و
تحته عشرة نسوة " أمسك أربعا و فارق سابرهن" هذا الحدٌث أعله مسلم
فً " التمٌٌز" و حكم على معمر فٌه بالوهم ،وقال ابن أبً حاتم عن أبٌه
وعن أبً زرعة أنهما قاال " المرسل أصح" قال الحافظ ابن حجر فً
"تلخٌص الحبٌر" "وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحدٌث مما وهم فٌه
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معمر فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة ،وقد أخذ ابن
حبان و الحاكم و البٌهقً بظاهر هذا الحكم ،فؤخرجه عن معمر من حدٌث
أهل الكوفة ،وأهل خراسان ،وأهل الٌمامة عنه لذلك قال فً الخبلصة "
وصححه ابن حبان ،و الحاكم ،و البٌهقً ،وابن أبً شٌبة عن قٌس بن
الحارث ،قال " أسلمت و عندي ثمانٌة نسوة فؤتٌت النبً صلى هللا علٌه
وسلم فذكرت ذلك له فقال " اختر منهن أربعا" قلت و الحدٌث صححه
الحافظ النووي فً الخبلصة و الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر و
الشوكانً و األلبانً.
وأخٌرا أكثر األمثلة دقة و تشوٌقا مثالنا التالً ألنه أخطؤ فضٌلة الشٌخ محمد
ناصر الدٌن األلبانً فً الحكم علٌه و ؼرته كثرة طرقه حٌث أتى بؤكثرٌتها
و تتبع جلها إال أنه سقط فً شباك تدلٌس ابن جرٌج وقد خرجنا فً كتابنا "
اإلشعاع و اإلقناع بمسابل اإلجماع  :المجلد الثانً فً باب " النكاح عند
النقطة الخامسة من اإلجماع حٌث قلنا  ) 5 ( :ما نقله الحافظ ابن القطان
الفاسً فً " اإلقناع" و أقره نقبل عن االستذكار البن عبد البر ":وال أعلم
أحدا قال ٌ :جوز للثٌب أن تنكح بؽٌر ولً و ال ٌجوز ذلك إال بإذن ولً من
العصبة إال داود و ال سلؾ له فٌه و ال أعلم أحدا من العلماء فرق بٌن الثٌب
و البكر فً الولً و ال بٌن الشرٌفة و الدنٌة" وعن "نكت القبور" ":وقال
داود إن كانت بكرا فبل بد من ولً و إن كانت ثٌبا لم تحتج إلى ولً وهذا
خبلؾ اإلجماع و حصل الخبلؾ فً الكبٌرة فؤما البكر الصؽٌرة فبل خبلؾ
فٌها" قلت هذه مسؤلة خبلؾ بٌن المسلمٌن ،وقال ابن رشد فً كتابه " بداٌة
المجتهد" اختلؾ العلماء هل الوالٌة شرط من شروط صحة النكاح أم لٌست
بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه ال ٌكون نكاح إال بولً ،وأنها شرط فً الصحة
فً رواٌة أشهب عنه ،وبه قال الشافعً ،وقال أبو حنٌفة وزفر و الشعبً و
الزهري :إذا عقدت المرأة نكاحها بؽٌر ولً وكان كفإا أجاز" وفرق داود
بٌن البكر و الثٌب فقال باشتراط الولً فً البكر و عدم اشتراطه فً الثٌب،
فٌتخرج على رواٌة ابن القاسم عن مالك فً الوالٌة قول رابع أن اشتراطها
سنة ال فرض ...قلت وسبب الخبلؾ األدلة التً انطلق منها كل فرٌق ،أما
 فإذا
مالك و أحمد و الشافعً ومن تبعهم فإنهم انطلقوا من قوله تعالى
بلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ٌنكحن أزواجهن { البقرة } وهذا خطاب
موجه لؤلولٌاء ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم " أٌما امرأة نكحت بغٌر إذن
ولٌها فنكاحها باطل ثالث مرات ،وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،
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فإن اشتجروا فالسلطان ولً من ال ولً له " قال ابن رشد  :خرجه الترمذي
وقال فٌه  :حدٌث حسن ثم قال بعد هذا  :وقد ضعفت الحنفٌة حدٌث عابشة
وذلك أنه حدٌث رواه جماعة عن ابن جرٌج عن الزهري ،وحكى ابن علٌة
عن ابن جرٌج أنه سؤل الزهري عنه فلم ٌعرفه" قلت و الترمذي الذي حسنه
معروؾ بالتساهل فً التصحٌح و التحسٌن ،وكذلك ابن حبان و لعل الحافظ
الؽماري نهج نهجهما فً التساهل ،فقال " قلت كذا قال ابن جرٌج عن
الزهري و إنما هو ابن جرٌج عن سلٌمان بن موسى عن الزهري و الذي
ضعفه من الحنفٌة هو الطحاوي كما سٌؤتً و الحدٌث أخرجه أبو داود
الطٌالسً و أحمد و الدارمً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و ابن
الجارود و الطحاوي و ابن حبان و الدارقطنً و الحاكم و البٌهقً و أبو
نعٌم فً " الحلٌة" وؼٌرهم من طرٌق جماعة عن ابن جرٌج عن سلٌمان بن
موسى عن الزهري به ،و صححه ابن حبان و ابن الجارود و أبو عوانة و
الحاكم و ؼٌرهم و أعله الطحاوي بما أخرجه من طرٌق ٌحً بن معٌن عن
ابن علٌة عن ابن جرٌج أنه سؤله ابن شهاب عن هذا الحدٌث فلم ٌعرفه،
وطعن فً رواٌة الحجاج بن أرطؤة الذي تابعه على رواٌة الحدٌث عن
الزهري ألنه لم ٌثبت له سماع من الزهري و طعن فً ابن لهٌعة الذي رواه
عبٌد هللا بن أبً جعفر عن الزهري ورد علٌه ابن حبان و الحاكم و البٌهقً
و ابن حزم ،فؤجادوا ،وتعسؾ الطحاوي فً كبلمه على األحادٌث سندا
ظاهره بطبلن ،بل جله من قبٌل الهذٌان ،فالحكاٌة عن ابن جرٌج باطلة
مدخولة كما قال أحمد و ابن معٌن وعلى فرض صحتها فنسٌان الحافظ
لبعض حدٌثه أمر معلوم حتى أفرده الدارقطنً و الخطٌب و الحافظ من
المتؤخرٌن بمن حدث و نسً ،كٌؾ وقد روى الحدٌث عن الزهري ؼٌر من
ذكر الطحاوي كما ذكره الحاكم و ابن عدى و ؼٌرهما وله مع ذلك شواهد
من حدٌث جماعة فالحدٌث صحٌح ال شك فٌه".
قلت كذا قال و المعروؾ عند أهل التعدٌل و التجرٌح أن المدلس إذا عنعن
ال ٌقبل حدٌثه وال ٌتابع علٌه و ابن جرٌج مدلس من المرتبة الثالثة عند ابن
حجر وقد عنعنه كما أن أهل التعلٌل و التصحٌح ٌطعنون فً رواٌة المختلط
العدل إذا كان الراوي لم ٌسمع منه قبل اختبلطه وابن لهٌعة ممن اختلط،
كما ضعفوا الحجاج بن أرطؤة هذا لو اقتصرنا على تخرٌج الحافظ
الؽماري ،وقد تبٌن فً صحة هذا التعلٌل الذي بٌنته وهو إعبلل األحادٌث
بعنعنة ابن جرٌج ،واختبلط ابن لهٌعة ،وتضعٌؾ الحجاج بن أرطؤة ،قال
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الحافظ الزٌلعً فً " نصب الراٌة" ما خبلصته  :وقد جمع الدارقطنً
جزءا فٌمن حدث و نسً ،قال :و الدلٌل على أن الزهري نسً أن هذا
الحدٌث رواه جعفر بن ربٌعة ،وقرة بن عبد الرحمن و ابن إسحاق ،فدل
على ثبوته عنه ،فحدٌث جعفر بن ربٌعة أخرجه أبو داود عن القعنبً عن
ابن لهٌعة عنه و حدٌث { }....قال فً التنقٌح :وسلٌمان بن موسى لٌس من
رجال الصحٌح ،بل هو صدوق ،وقال فٌه النسابً :لٌس بالقوي فً الحدٌث:
وقد روي هذا الحدٌث مختلؾ اإلسناد و المتن ،فروي ،كما تقدم ،من حدٌث
الحجاج بن أرطؤة عن الزهري عن عروة عن عابشة مرفوعا " ال نكاح إال
بولً ،وشاهدي عدل " قال الدارقطنً  :رواه هشام وسعٌد بن خالد ،ونوح
بن دراج ،وعبد هللا بن حكٌم ،وقالوا فٌه :و شاهدي عدل ،ومحمد بن ٌزٌد
بن سنان و أبوه ضعٌفان ،وأخرجه الدارقطنً أٌضا عن أبً الخصٌب عن
هشام به مرفوعا  :ال بد فً النكاح من أربعة :الولً ،و الزوج ،و
الشاهدٌن" وهذا حدٌث منكر ،واألشبه أن ٌكون موضوعا ،وأبو الخصٌب
اسمه نافع بن مٌسرة و هو مجهول انتهى".
أٌما
قلت و صحح األلبانً فً " إرواء الؽلٌل" حدٌث عابشة مرفوعا "
امرأة نكحت من غٌر إذن ولٌها فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فنكاحها
باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،وإن اشتجروا
فالسلطان ولً من ال ولً لها " وقال  :صحٌح أخرجه أبو داود و الترمذي
و ابن ماجه و أحمد و كذا الشافعً و الدارمً و ابن أبً شٌبة و الطحاوي
وابن الجارود و ابن حبان و الدارقطنً و الحاكم و البٌهقً و الطٌالسً و
ابن عدى فً " الكامل" و ابن عساكر من طرق عدٌدة عن ابن جرٌج عن
سلٌمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها ،ومن طرٌقه عنه ،عبد
الرزاق قال  :أنا ابن جرٌج ،قال أخبرنً سلٌمان بن موسى أن ابن شهاب
أخبره أن عروة أخبره أن عابشة أخبرته أخرجه أحمد و ابن الجارود و
الدارقطنً قلت  :و هذا إسناد موصل مسلسل بالتحدٌث ،على أنه لٌس فٌهم
من ٌعرؾ بالتدلٌس سوى ابن جرٌج وقد صرح بالتحدٌث أٌضا فً ؼٌر
رواٌة عبد الرزاق ،فقال أحمد  :ثنا إسماعٌل ثنا ابن جرٌج ،قال  :أخبرنً
سلٌمان بن موسى به وزاد فً آخره":قال ابن جرٌج :فلقٌت الزهري ،فسؤلته
عن هذا الحدٌث فلم ٌعرفه ،قال :وكان سلٌمان بن موسى ،كان ،فؤثنى علٌه"
إلى أن قال ":وأعل ابن حبان ،وابن عدى ،و ابن عبد البر ،و الحاكم،
وؼٌرهم الحكاٌة عن ابن جرٌج ،وأجابوا عنها على تقدٌر صحته بؤنه ال
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ٌلزم من نسٌان الزهري له أن ٌكون سلٌمان بن موسى وهم فٌه" قلت وهو
كذلك سلٌمان بن موسى وهم إذ هو الحلقة الضعٌفة فً السند ،فقد قال فٌه
الذهبً فً " الضعفاء" صدوق ،قال البخاري :عنده مناكٌر" وقال الحافظ
ابن حجر فً " التقرٌب ":صدوق ،فقٌه فً حدٌثه بعض لٌن ،وخلط قبل
موته بقلٌل" وفً موسوعة رجال الكتب التسعة أنه مخرج له فً تهذٌب
الكمال" و تهذٌب التهذٌب" وتقرٌب التهذٌب" وخبلصة تهذٌب الكمال" و
تارٌخ البخاري الكبٌر" و تارٌخ البخاري الصؽٌر" و الجرح و التعدٌل"
ومٌزان االعتدال" و " لسان المٌزان" و " الثقات" و " الحلٌة" و " طبقات
ابن سعد" و " الوافً بالوفٌات" و " سٌر األعبلم"":من الطبقة الخامسة
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسابً و ابن ماجه  :قال فً
التقرٌب ما تقدم ،وفً" تهذٌب التهذٌب" البن حجر نجد ما ٌلً ":وقال أبو
حاتم محله الصدق ،وفً حدٌثه بعض االضطراب ،وال أعلم أحدا من
أصحاب مكحول أفقه منه ،وال أثبت منه ،وقال البخاري  :عنده مناكٌر،
وقال النسابً :أحد الفقهاء ،ولٌس بالقوي فً الحدٌث ،وقال فً موضع
آخر :فً حدٌثه شًء ،وقال ابن عدى ،وسلٌمان بن موسى :فقٌه راو...وقد
روى أحادٌث ٌنفرد بها" إلى ؼٌر ذلك من التجرٌح ،ولهذا قال الترمذي "
هو عندي حسن و قد تكلم أصحاب الحدٌث فٌه" قلت و الترمذي معروؾ
بالتساهل فً الحدٌث ،وتراجع األلبانً عن تصحٌحه ،فقال  ":وعلى هذا
فالحدٌث حسن اإلسناد ،وأما الصحة فهً بعٌدة عنه" قلت كذا قال وقد
عرفوا العلة بؤنها رد الحدٌث الذي ظاهره السبلمة آلفة قادحة خفٌة ،فقد
بٌنا فٌما تقدم أن الرواٌات المحفوظة عن ابن جرٌج العنعنة و هو معروؾ
بالتدلٌس ولم ٌصرح بالسماع إال فً هذه الرواٌة التً تقدمت و بٌن هو
نفسه علتها ألنه صدوق ،وهً قول ابن جرٌج :فلقٌت الزهري فسؤلته عن
هذا الحدٌث فلم ٌعرفه" وهذا سبب العنعنة فً األسانٌد األخرى و علة
تضعٌؾ أهل التعدٌل و التجرٌح لسلٌمان بن موسى ،و العلة الثالثة أن عبد
الملك بن جرٌج لصدقه أوشك أن ٌبٌن سبب عنعنته قال الزٌلعً فً "
نصب الراٌة" ورواه أحمد فً مسنده وزاد فٌه :قال ابن جرٌج  :ثم لقٌت
الزهري فسؤلته عن هذا الحدٌث ،فلم ٌعرفه ،قال الترمذي :وقد تكلم فٌه
بعض أهل الحدٌث من جهة ابن جرٌج ،قال الزهري فسؤلته عنه ،فؤنكره
فضعفوا الحدٌث من أجل هذا ،وذكر ٌحً بن معٌن أنه قال  :لم ٌذكر عن
الزهري إال إسماعٌل بن علٌة عن ابن جرٌج ،وضعؾ ٌحً رواٌة
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إسماعٌل عن ابن جرٌج" قلت خاصة أن الزهري لما أنكر الحدٌث قال :
لعله وهم علً ولما كان الراوي عن الزهري ،قال عنه البخاري ٌ :روي
المناكٌر" وقال عنه ابن حجر  :فً حدٌثه بعض لٌن" وكان محل الضعؾ
تفرده عند أهل التعدٌل و التجرٌح لكنه صالح للمتابعة عند أهل التعلٌل و
التصحٌح فتمت متابعته عن طرٌق ابن لهٌعة لكنه ضعٌؾ الختبلطه ولم
ٌقبلوا عنه إال رواٌة عبادلة تابعً التابعٌن ابن المبارك و ابن وهب و
المقرئ وهو مدلس من المرتبة الخامسة وقد عنعنه فبل ٌصلح لبلعتبار
إطبلقا ،و الطرٌق األخرى طرٌق الحجاج بن أرطؤة وهو ضعٌؾ عندهم
جمٌعا لذلك أسلم ما قٌل فً هذا الحدٌث ما قاله الحافظ الزٌلعً فً " نصب
الراٌة" :وهو أنه روي من طرق ال تخلو كلها من طعن" قلت وقد حسنه
البعض و صححه من أفرط و ضعفه من لم ٌفرط حتىبل ٌكون أحد الكاذبٌن
و هللا أعلم" وللمزٌد من التفصٌل نقول:
أ) وقد ورد من طرق كثٌرة عن ابن جرٌج عن سلٌمان بن موسى عن
الزهري عن عروة عن عابشة.
1ـ) ابن جرٌج  :قال عنه ابن حجر فً " التقرٌب" و عبد الملك بن عبد
العزٌز بن جرٌج األموي موالهم المكً  ،ثقة ،فقٌه فاضل ،وكان ٌدلس و
ٌرسل.وذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن.
2ـ) سلٌمان بن موسى  :ستؤتً ترجمته.
3ـ) الزهري :محمد بن شهاب الزهري :إمام عدل إال أنه كان ٌرسل و لم
ٌسمع من ابن عمر وال عبد هللا بن جعفر وال من مسعود بن الحكم وال من
حصٌن بن محمد وال من أم عبد هللا.
 ) 4عابشة  :صحابٌة من أعلمهم من أمهات المإمنٌن :الصدٌقة بنت
الصدٌق.
ب) و أما أسانٌد أبً داود و ؼٌره  :القعنبً عن ابن لهٌعة عن جعفر بن
ربٌعة عن الزهري عن عابشة :
 ) 1القعنبً.قال عنه فً التقرٌب  :ثقة عابد ،كان ابن معٌن و ابن المدٌنً ال
ٌقدمان علٌه فً الموطإ أحد.
) 2عبد هللا بن لهٌعة  :قال عنه فً "التقرٌب" القاضً صدوق ،من السابعة،
خلط بعد احتراق كتبه ،ورواٌة ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من
ؼٌرهما" وقال فً التقدٌس " كان ٌدلس من المرتبة الخامسة" .وقد تقدمت
ترجمته كاملة.
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 ) 3جعفر بن ربٌعة  :قال عنه ابن حجر فً التقرٌب":جعفر بن ربٌعة"
شرحبٌل بن حسنة الكندي" ،أبو شرحبٌل المصري  :ثقة".
 ) 4الزهري :محمد بن شهاب الزهري :إمام عدل كان ٌرسل و لٌس
بمرسله بشًء عند ٌحً بن سعٌد صرح بذلك أحمد بن حنبل.
 ) 5عابشة  :صحابٌة أم المإمنٌن الصدٌقة بنت الصدٌق.
ج) وأما إسناد أحمد و ابن الجارود و الدارقطنً و عبد الرزاق فهو :أنا ابن
جرٌج أخبرنً سلٌمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن
عابشة أخبرته :الحدٌث.
1ـ) ابن جرٌج  :ثقة  ،فقٌه فاضل و كان ٌدلس و ٌرسل.من المرتبة الثالثة
من مراتب ابن حجر.
2ـ) سلٌمان بن موسى  :قال عنه ابن حجر فً " تقرٌب التهذٌب" " صدوق
فقٌه ،فً حدٌثه بعض لٌن ،وخلط قبل موته بقلٌل" وقال عنه الذهبً فً "
الضعفاء" " صدوق ،وقال البخاري  :عنده مناكٌر" وفً تهذٌب التهذٌب":
وقال"أبو حاتم محله الصدق ،وفً حدٌثه بعض االضطراب ،وال أعلم أحدا
من أصحاب مكحول أفقه منه وال أثبت منه ،و قال البخاري  :عنده
مناكٌر ،وقال النسابً  :أحد الفقهاء ،ولٌس بالقوي فً الحدٌث وقال فً
موضع :فً حدٌثه شًء ،وقال ابن عدى  :و سلٌمان بن موسى  :فقٌه
راو ...وقد روى أحادٌث ٌتفرد بها ".
3ـ) ابن شهاب  :محمد بن شهاب الزهري :إمام جلٌل ال ٌثبت له السماع
من عروة و إن كان قد سمع ممن هو أكبر منه ؼٌر أن أهل الحدٌث قد
اتفقوا على ذلك وعن أحمد قال لم ٌسمع الزهري من عبد هللا بن عمر وقال
أبو حاتم ال ٌصح سماعه من ابن عمر وال رآه ورأى عبد هللا بن جعفر و
سمع منه وعن ابن معٌن قال لٌس للزهري عن ابن عمر رواٌة .
4ـ) عروة بن الزبٌربن خوٌلد األسدي ،أبو عبد هللا المدنً ،ثقة فقٌه مشهور
من الثانٌة.
5ـ) عابشة  :الصدٌقة بنت الصدٌق من أعدل الصحابة و أفقههم.
فتبٌن من خبلل ما تقدم أن هذا الحدٌث ال ٌتحقق اتصال إسناده إال عن
طرٌق ضعٌؾ و ٌتؤكد أٌضا مما تقدم سبب عنعنة عبد الملك بن عبد العزٌز
بن جرٌج له ،فسبب هذه العنعنة إسقاط الواسطة التً بٌنه و بٌن محمد بن
شهاب الزهري ،فقال فً بعض األسانٌد عن الزهري مباشرة و أما فً
السند المتصل الذي ذكر فٌه الواسطة و هً سلٌمان بن موسى ذكر علتها،
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فقال :فلقٌت الزهري ،فسؤلته عن هذا الحدٌث ،فلم ٌعرفه" وفً رواٌة قال:
" لعله وهم علً" وهذا هو سبب العنعنة إلسقاط الحلقة الضعٌفة فً السند و
إخفاء العلة و إٌهام المستمع بصحة الحدٌث وهذا هو سبب تدلٌس المدلسٌن
أصبل فتؤمله ،و هللا أعلم.
 ) 5القاعدة الخامسة :البحث عن العلة
إن هذه القاعدة من أهم قواعد التخرٌج ألنها بها ٌعمل بالحدٌث أو ٌرد،
وٌروى بصٌؽة الجزم أو التمرٌض ،فكٌؾ نعثر على العلة؟ وكٌؾ تنجبر
العلة وتزول أو تصبح ؼٌر قادحة؟
أ ـ كٌف نعثر على العلة وما هً العلة؟؟ لقد عرفوا العلة بؤنها "رد الحدٌث
الذي ظاهره السبلمة آلفة خفٌة" فكٌؾ نعثر على هذه اآلفة الخفٌة التً ترد
الحدٌث الذي ظاهره الصحة وتنخره؟ قال الحافظ الخطٌب البؽدادي:
" السبٌل إلى معرفة علة الحدٌث ،أن ٌجمع بٌن طرقه ،وٌنظر فً اختبلؾ
رواته وٌعتبر بمكانهم من الحفظ ،ومنزلتهم من اإلتقان والضبط" ،وقبله قال
الحافظ علً بن عبد هللا المدٌنً ـ شٌخ البخاري الذي صرح بؤنه لم
ٌستصؽر نفسه إال أمامه" :الباب إذا لم تجمع طرقه لم ٌتبٌن خطإه" وقال
شٌخه ٌحً بن معٌن" :لو لم نكتب الحدٌث عن خمسٌن وجها ما عرفناه"
لكنهم ٌمٌلون إلى أن العثور على العلة ملكة تنمى بمطالعة كتب الحدٌث
والتمرس علٌها ومخالطتها حتى تصبح وكؤنها من سجٌته أو أخبلقه ،فمنذ
عصور حفظ وجمع الحدٌث كان ٌوجد حفاظا فً كل عصر إال أنه لم ٌكن
فً كل عصر من هذه العصور من ٌتقن علل الحدٌث إال الواحد أو االثنٌن
أو الثبلثة ٌقول ابن رجب الحنبلً نضر هللا وجهنا وإٌاه" :وبكل حال
فالجهابذة النقاد ،والعارفون بعلل الحدٌث أفراد قلٌلون من أهل الحدٌث جدا،
وأول من اشتهر فً الكبلم فً نقد الحدٌث ابن سٌرٌن ،ثم خلفه أٌوب
السختٌانً ،وأخذ ذلك منه شعبة ،وأخذ عن شعبه ٌحً القطان ،وابن مهدي،
أخذ عنهما :أحمد وعلً بن المدًٌ ،وابن معٌن ،وأخذ عنهم مثل :البخاري
وأبً داود ،وأبً زرعة وأبً حاتم" قلت ونسً األثرم صاحب اإلمام أحمد
فإنهم كانوا ٌفضلونه على أبً داود والرازٌٌن وكان أبو زرعة فً زمانه
ٌقول :من قال ٌفهم هذا؟ وما أعزه إذا رفعت هذا عن واحد أواثنٌن فما أقل
من ٌحسن هذا ولما مات أبو زرعة ،قال أبو حاتم :ذهب الذي كان ٌحسن
هذا المعنى ـ ٌعنً أبا زرعة ـ ما بقً بمصر وال بالعراق واحد ٌحسن هذا"
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قٌل له بعد موت أبً زرعة :تعرؾ الٌوم واحد ٌحسن هذا؟ قال :ال" إلى أن
قال" :وجاء بعد هإالء جماعة منهم النسابً ،والعقٌلً ،وابن عدي،
والدارقطنً ،وقل من جاء بعدهم من هو بارع فً معرفة ذلك ،حتى قال أبو
الفرج ابن الجوزي فً مقدمة كتابه "الموضوعات"" :قل من ٌفهم هذا بل
عدم".
ب ـ كٌف نعثر على العلة؟ نقدم هنا كمثال :ما رواه أحمد والطحاوي فً
مشكل اآلثار وابن أبً الدنٌا فً المرض والكفارات وأبو بكر الشافعً فً
"الفوابد" وابن عساكر عن محمد بن مطرؾ عن أبً الحصٌن عن أبً
صالح األشعري عن أبً أمامة مرفوعا به" :الحمى كٌر من جهنم ،فما
أصاب المإمن منها كان حظه من النار" قلت فمن انطلق من هذا اإلسناد
فإنه سٌجد أن رجاله كلهم ثقات إال أبا الحصٌن وهو الفلسطٌنً قال الذهبً
عنه :تفرد عنه أبو ؼسان محمد بن مطرؾ وقال عنه ابن حجر "مجهول"
فقول المنذري " رواه أحمد بإسناد البؤس به فٌه ما فٌه من التساهل.
ج ـ أما كٌؾ تنجبر العلة وتزول؟ فإنها تنجبر علة الحدٌث وٌتقوى
باالعتبار ٌعنً الشواهد والمتابعات والمثال على ذلك انطبلقا من الحدٌث
المتقدم ،فقد خالؾ أبا الحصٌن إسماعٌل بن عبٌد هللا وهو ابن أبً المهاجر
فقال :عن أبً صالح األشعري عن أبً هرٌرة أنه عاد مرٌضا ،فقال له،
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :إن هللا تبارك وتعالى ٌقول :هً ناري
أسلطها على عبدي المإمن فً الدنٌا ،لتكون حظه من النار فً اآلخرة" قال
األلبانً :وإسناده صحٌح ،وٌشهد له ما روى عصمة بن سالم الهنابً:
أخبرنا أشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبً رٌحانه مرفوعا بلفظ
"إن هللا تبارك وتعالى ٌقول :هً ناري أسلطها على عبدي المإمن فً
الدنٌا ،وهً نصٌب المإمن من النار" رواه البخاري فً األدب المفرد،
والطحاوي ،وابن أبً الدنٌا فً المرض ،وابن عساكر فً التارٌخ،
والطبرانً.
المثال الثانً :ما قدمناه من نقد محمد ناصر الدٌن األلبانً رحمه هللا وإٌانا
وتجاوز عنا وعنه كل زلة تطبٌقا للقاعدة الحادي عشرة من قواعد علل
الحدٌث" :كٌؾ نتعامل مع من كان محله الصدق إال أنه خرؾ أو اختلط
وكان ٌدلس :مثال ذلك :القاضً أبو عبد الرحمن عبد هللا بن لهٌعة ،قاضً
مصر ،أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه :علق على حدٌثه
األلبانً معقبا على حدٌث" :من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتٌن ،وله
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مثل الذي لنا وعلٌه مثل الذي علٌنا ،ومن أسلم من أهل المشركٌن فله أجره،
وله مثل الذي لنا ،وعلٌه مثل الذي علٌنا" قال رواه الروٌانً فً مسنده :نا
أحمد ناعمً نا ابن لهٌعة عن سلٌمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبً
أمامة الباهلً قال" :كنت تحت راحلة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً
حجة الوداع ،فقال قوال حسنا ،فقال فٌما قال :فذكره :قلت :وهذا سند حسن؛
القاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامً صاحب أبً أمامة وهو
صدوق ،وسلٌمان بن عبد الرحمن هو أبو عمر الخراسانً الدمشقً وهو
ثقة ،وابن لهٌعة هو عبد الرحمن المصري وهو سًء الحفظ إال ما رواه
العبادلة عنه :عبد هللا بن وهب ،وعبد هللا بن المبارك ،وعبد هللا بن ٌزٌد
المقرئ ،وهذا من رواٌة األول منهم ،قلت لكنه عنعنه وهو من الذٌن ذكرهم
ابن حجر فً الطبقة الخامسة واألخٌرة من طبقات المدلسٌن وقد جزم ابن
حبان بؤنه ال ٌدلس إال على الضعفاء والمتروكٌن والمثال األخٌر فً هذه
القاعدة فٌما ٌخص بالبحث عن العلة:
كٌؾ تناقض من لم ٌحترم هذه القواعد من جهابذة أهل الصنعة من علماء
أهل الحدٌث؟ لقد بٌنا فً النقطة الخامسة و العشرٌن أن جهابذة علم علل
الحدٌث الذٌن برعوا فٌه لم ٌنجوا من األخطاء و التناقضات بسبب عدم
اإلنصاؾ فٌما ٌخص بالتعامل مع هذه القاعدة األخٌرة من قواعد التعلٌل و
التصحٌح ،فتارة ٌقعون فً أخطاء فادحة و تارة ٌقعون فً تناقضات بارزة
و أوهام قادحة نقدم على ذلك بعض األمثلة نبدإها بالشٌخ األلبانً رحمه
هللا و إٌانا -فؤنا وإن كنت أقر هنا بؤن األلبانً نضر هللا وجهه و إٌانا قد قام
بمجهود هابل لخدمة سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فخلؾ الكثٌر و
الكثٌر من المإلفات الهامة تشهد له بذلك إال أنه لم ٌنج من أخطاء وأوهام
ركز علٌها عذاله و أعداإه و نقاده فوصلوا إلى منافذه ،نذكر من هذه
األخطاء بعض ما ٌتعلق ببحثنا هذا مقرٌن بؤنها أخطاء ضبٌلة إذا قورنت
باألعمال الجلٌلة ،التً قدم فالعصمة للرسل و حدهم:
1ـ) كٌؾ تعامل األلبانً مع المدلس العدل المعروؾ بقلة التدلٌس؟  :نجد
األلبانً ٌصحح حدٌث زكرٌا بن زابده حٌث قال عنه فً السلسلة الصحٌحة
( ) 209/4معلقا على حدٌث " إن هللا لٌرضى عن العبد إذا أكل األكلة
فٌحمده علٌها ،أو ٌشرب الشربة فٌحمده علٌها" أخرجه مسلم و الترمذي
و أحمد من طرق عن زكرٌا ابن أبً زابدة عن سعٌد بن أبً بردة عن أنس
بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :فذكره  :وقال الترمذي :
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حدٌث حسن ،ال نعرفه إال من حدٌث زكرٌا بن أبً زابدة" قلت  :وهو ثقة،
ولكنه كان ٌدلس ،وقد عنعنه عندهم جمٌعا لكنه ٌبدو أنه قلٌل التدلٌس،
ولذلك أورده الحافظ فً المرتبة الثانٌة من رسالته " طبقات المدلسٌن" وهً
المرتبة التً ٌورد فٌها من احتمل األبمة تدلٌسه و أخرجوا له فً الصحٌح،
إلمامته وقلة تدلٌسه فً جنب ما روى كالثوري "...إال أنه قال عنه فً
إرواء الؽلٌل" (  ) 47/7معلقا على الحدٌث ذاته " صحٌح أخرجه مسلم و
النسابً فً الولٌمة و الترمذي من طرٌق زكرٌا بن أبً زابدة عن سعٌد بن
أبً بردة عن أنس بن مالك :قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم فذكره،
وقال الترمذي هذا حدٌث حسن ،وال نعرفه إال من حدٌث زكرٌا بن أبً
زابدة قلت :ورجاله كلهم ثقات إال أن زكرٌا هذا مدلس كما قال أبو داود و
ؼٌره ،وقد عنعنه عند الجمٌع" فلعل العنعنة هً التً حملت الترمذي على
االقتصار على تحسٌن حدٌثه ،لكن العنعنة إن اعتد بها فهً سبب للتضعٌؾ
ال التحسٌن ،وهللا أعلم ولما سبق أقول  :إن الحدٌث بحاجة إلى شاهد ٌعتضد
به ولعلنا نجده فٌما بعد".
2ـ) كٌؾ تعامل الشٌخ األلبانً رحمه هللا و إٌانا مع من روى عنه شعبة أو
مالك أو ٌحً بن سعٌد الخ...
أ) قال عمن روى عنه شعبة مثل عبد هللا الشامً معلقا على حدٌث فً
سلسلته الصحٌحة (  ) 600/4حدٌث " ال تزال طابفة من أمتً ٌقاتلون على
الحق حتى ٌؤتً أمر هللا" أخرجه الطٌالسً (ص 94 .رقم  : ) 689ثنا شعبة
عن أبً عبد هللا الشامً قال  :سمعت معاوٌة ٌخطب وهو ٌقول ٌ :ا أهل
الشام ثنا األنصاري – ٌعنً زٌد بن أرقم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال  :فذكره ،وإنً أراكموهم ٌا أهل الشام" و الحدٌث فً " المجمع"
( : ) 287/7رواه أحمد و البزار و الطبرانً ،وأبو عبد هللا الشامً ذكره
ابن أبً حاتم ولم ٌجرحه أحد ،وبقٌة رجاله رجال الصحٌح" قلت هو فً
المسند (  ) 369/4من طرٌق الطٌالسً وأبو عبد هللا الشامً من التراجم
التً لم ٌقؾ علٌها الحافظ ،فقد قال فً التعجٌل":أبو عبد هللا الشامً عن
معاوٌة ،وعنه شعبة ،كذا ذكره الهٌثمً ،ولم أر له فً أصل المسند ذكرا،
وال أورده الحسٌنً و فً المٌزان ":أبو عبد هللا الشامً عن تمٌم الداري
وعنه ضراربن عمر الملطً ال ٌعرؾ" قلت  :وهو من هذه الطبقة ،فلعله
هو الذي روى عنه شعبة ،فٌكون له راوٌان ،وقد قٌل :إن شعبة ال ٌروي إال
عن ثقة ،وقد روي عن معاوٌة أنه سمعه من النبً صلى هللا علٌه وسلم كما
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فً مسلم و أحمد وللحدٌث طرق أخرى" قلت بل هو متواتر أخرجه
السٌوطً فً " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" و الزبٌدي
فً " لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة" و الكتانً فً" نظم المتناثر
فً الحدٌث المتواتر" و خرجناه فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر " عن كل من :
1ـ) معاوٌة بن أبً سفٌان  :أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و ابن ماجه و
البزار و الطبرانً و الهٌثمً و ؼٌرهم.
2ـ) المؽٌرة بن شعبة  :أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و الدارمً.
3ـ) جابر بن سمرة  :أخرجه مسلم و أحمد و الحاكم و أبو ٌعلى الموصلً
وعنه الهٌثمً.
4ـ) معاذ بن جبل  :أخرجه مسلم.
5ـ) جابر بن عبد هللا  :أخرجه مسلم و أبو ٌعلى.
6ـ) زٌد بن أرقم  :أخرجه أحمد.
7ـ) أبو أمامة  :أخرجه أحمد و الطبرانً و عنهما الهٌثمً.
8ـ) عمر :أخرجه أبو ٌعلى و الحاكم و الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً.
9ـ) أبو هرٌرة :أخرجه ابن حبان و البزار و الطبرانً فً األوسط و
الهٌثمً فً موارد الظمآن ،وفً المجمع.
10ـ) مرة البهري  :أخرجه ابن ماجه و الطبرانً.
11ـ) شرحبٌل بن السبط :أخرجه الطبرانً وابن عساكر.
12ـ) ثوبان :أخرجه أحمد و مسلم و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم.
13ـ) ابن عمرو  :أخرجه مسلم.
14ـ) سعد بن أبً وقاص  :مسلم.
15ـ) مسلمة بن قفٌل :أخرجه أحمد.
16ـ) عمران بن الحصٌن  :أخرجه أحمد و أبو داود و الرامهرمزي فً
المحدث الفاصل و الحاكم.
17ـ) راجع المجمع  :أبو ٌعلى.
18ـ) عقبة بن عامر :الطبرانً
19ـ)علً  :أخرجه الترمذي.
20ـ) أبو عنٌة الخوالنً  :ابن ماجه.
21ـ) قرة :الخطٌب البؽدادي.
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22ـ) شعبة  :موارد الظمآن ،الخ ...إال أننا نجد األلبانً ٌتناقض كما دندن
على ذلك حساده و عذاله.
1ـ) كٌؾ تعامل األلبانً رحمه هللا و إٌانا مع من لم ٌرو عنه إال واحد
ووثقه ؼٌر الراوي عنه؟ نؤخذ على سبٌل المثال حدٌث :الرباب بنت صلٌع
الضبٌة أم الرابح ،فقد قال معلقا على حدٌثها فً " إرواء الؽلٌل" ( :) 388 /3
حدٌث " صدقة على ذي الرحم صدقة وصلة" حسنه قاببل":أخرجه الترمذي
و النسابً و ابن حبان و ابن أبً شٌبة و الدارمً و أبو عبٌد و الحاكم و
البٌهقً من طرٌق الرباب عن عمها سلمان بن عامر ٌبلػ به الرسول صلى
هللا علٌه وسلم " الصدقة على المسكٌن صدقة ،وعلى ذي الرحم ثنتان :
صدقة و صلة" وقال الترمذي " حدٌث حسن" وقال الحاكم  :إسناده صحٌح
ووافقه الذهبً ،قلت  :وفٌه نظر ،فإن الرباب هذه وهً بنت صلٌع الضبٌة
أم الرابح لم ٌرو عنها ؼٌر حفصة بنت سٌرٌن ولم ٌوثقها ؼٌر ابن حبان،
وقال الحافظ " مقبولة" فحدٌثها حسن كما قال الترمذي ٌشهد له الحدٌث
الذي بعده" قلت وهو حدٌث زٌنب زوج ابن مسعود المتفق علٌه فهنا ٌبلحظ
أن األلبانً حسن حدٌث مجهول العٌن وكذلك المقبول إال أنه ٌقول فً "
إرواء الؽلٌل" (  ) 50- 45/4معلقا على حدٌث أنس رضً هللا عنه " كان
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفطر على رطبات قبل أن ٌصلً فإن لم
تكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء " أخرجه أبو
داود و الترمذي وقال الترمذي " حسن ؼرٌب" وتعقبه األلبانً قاببل "
حسن :أخرجه أحمد ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر بن سلٌمان قال :حدثنً ثابت
البنانً عن أنس به" أخرجه أبو داود و الدارقطنً و الحاكم و البٌهقً و
الضٌاء فً المختارة ،إلى أن قال ":فقال الطٌالسً فً مسنده حدثنا شعبة
عن عاصم قال :سمعت حفصة بنت سٌرٌن تحدث عن الرباب عن سلمان
بن عامر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":إذا صام أحدكم فلٌفطر على
التمر ،فإن لم ٌجد فعلى الماء ،فإنه طهور " أخرجه البٌهقً من طرٌق أبً
داود الطٌالسً به وقال " هكذا وجدته فً المسند وقد أقام إسناده أبو داود،
وقد رواه محمد بن ؼٌبلن عن أبً داود دون ذكر الرباب ،وروي عن روح
بن عبادة عن شعبة موصوال" قلت :و أخرجه أحمد فقال ثنا محمد بن
جعفر :ثنا شعبة به ،إال أنه لم ٌذكر الرباب ،والصواب إثباتها فٌه كما فً
رواٌة الطٌالسً ،وهو الذي صححه الترمذي كما تقدم ،وهكذا رواه جماعة
كثٌرة من الثقات عن عاصم به أخرجه أبو داود و الترمذي و الدارمً و
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ابن أبً شٌبة و ابن حبان و الفرٌابً و الحاكم و أحمد {د ت مً ه شً حب
الفرك حم} من طرق عن عاصم به وقال الترمذي" حدٌث حسن صحٌح"
وقال الحاكم صحٌح على شرط البخاري ووافقه الذهبً قلت  :ولٌس كذلك
فإن الرباب هذه إنما أخرج لها البخاري ،ثم هً ال تعرؾ إال برواٌة حفصة
بنت سٌرٌن عنها كما قال الذهبً نفسه فً المٌزان وقد وثقها ابن حبان كما
تقدم فً الزكاة و صحح حدٌثها هذا كما رأٌت وهو فً ذلك تابع لشٌخه ابن
خزٌمة.
1ـ) كٌؾ تعامل األلبانً نضر هللا وجهه و إٌانا – مع من اعتبره مجهول
الحال :اعتبر األلبانً موسى بن جبٌر – ؼفر هللا لنا و له كل زلة -مجهول
الحال ،فقال عنه فً إرواء الؽلٌل (  ) 158/7معلقا على حدٌث " طلق النبً
صلى هللا علٌه وسلم حفصة ثم راجعها" فقال" وأما حدٌث عاصم بن عمر،
فٌروٌه موسى بن جبٌر عن أبً أمامة بن سهل بن حنٌؾ عنه :أخرجه
أحمد ،قلت  :ورجاله ثقات ؼٌر موسى بن جبٌر فهو مجهول الحال".
ج) وكذلك عمن روى عنه اإلمام مالك بن أنس ،مثال ذلك :عمر بن عبد
الرحمن بن عطٌة بن دالؾ المزنً قال عنه فً السلسلة الصحٌحة
( ) 576/1معلقا على حدٌثه " تخرج الدابةـ تسوم الناس على خراطٌمهم
ثم ٌعمرون فٌكم حتى ٌشتري الرجل البعٌر ،فٌقال  :ممن اشترٌته؟ فٌقول
 :اشترٌته من أحد المخطمٌن " أخرجه أحمد و البخاري فً التارٌخ الكبٌر
و البؽوي فً " حدٌث علً بن الجعد و أبو نعٌم فً " أخبار أصبهان" من
طرق عن عبد العزٌز بن أبً سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن
عطٌة بن دالؾ المزنً عن أبً أمامة ٌرفعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم
به " قال األلبانً:قلت :وهذا إسناد صحٌح رجاله كلهم ثقات معروفون ؼٌر
عمر هذا ،فقد ترجمه ابن أبً حاتم فقال" روى عن أبً أمامة ،وأمٌة،
روى عنه مالك ،وعبٌد هللا العمري ،وقرٌش بن حٌان و عبد العزٌز بن أبً
سلمة" ولم ٌذكر فٌه جرحا و ال تعدٌبل ،ولكن رواٌة مالك عنه تعدٌل له ،فقد
قال ابن معٌن":كل من روى عنه مالك فهو ثقة إال عبد الكرٌم" وكذلك قال
ابن حبان ،وكؤن هذا هو مسند الهٌثمً فً توثٌقه إٌاه بقوله فً المجمع"
( ) 6/8رواه أحمد ،ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر عمر بن عبد الرحمن بن
عطٌة وهو ثقة" قلت توثٌقه له انطبلقا من ابن حبان البستً فً الثقات لكن
الشٌخ األلبانً -نضر هللا وجهه و إٌانا وعفا عنا و عنه كل زلة -قال عنه
فً "إرواء الؽلٌل" (  ) 262 /5معلقا على حدٌث  ( :1436 :وعن عمر أنه
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خطب فقال  :أال إن أسٌفع جهٌنة رضً من دٌنه و أمانته بأن ٌقال  :سبق
الحاج فأدان معرضا ،فأصبح وقد دٌن به ،فمن كان له علٌه دٌن فلٌحضر
رواه مالك فً الموطإ"
غدا ،فإنا بابعون ماله وقاسموه بٌن غرمابه"
قتعقبه قاببل "ضعٌؾ أخرجه مالك و عنه البٌهقً عن عمر بن عبد الرحمن
أن رجال من جهٌنة ،كان ٌسبق الحاج،
بن دالؾ المزنً عن أبٌه "
فٌشتري الرواحل ،فٌغلً بها ،ثم ٌسرع السٌر ،فٌسبق الحاج ،فأفلس،
فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ،فقال :أما بعد أٌها الناس ،فإن األسٌفع
أسٌفع جهٌنة رضً من دٌنه و أمانته ،بأن ٌقال  :سبق الحاج ،أال وإنه قد
دان معرضا ،فأصبح قد دٌن به ،فمن كان علٌه دٌن ،فلٌأتنا بالغداة ،نقسم
ماله بٌنهم ( وقال البٌهقً بٌن ؼرمابه ) و إٌاك و الدٌن فإن أوله هم،
وآخره حرب".
قلت وهذا إسناد محتمل للتحسٌن فإن عمر هذا أورده ابن أبً حاتم برواٌة
جماعة عنه ،وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطٌة بن دالؾ المزنً ،ولم
ٌذكر فٌه جرحا و ال تعدٌبل ،وأورده ابنه عبد الرحمن برواٌة بكر بن سوادة
فقط عنه ،فنسً رواٌة ابنه عمر هذا ،ولم ٌذكر فٌه جرحا و ال تعدٌبل و
كذلك أورده ابن حبان فً " الثقات" برواٌة بكر هذا وحده ،وقال " ٌروي
المراسٌل" أورده فً " أتباع التابعٌن" و على هذا فاإلسناد منقطع ،فهو
ضعٌؾ و هللا أعلم.
وقد رواه البٌهقً من طرٌق أخرى عن أٌوب قال  :نببت عن عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه بمثل ذلك وقال" :نقسم ماله بٌنهم بالحصص" وقد
وصله الدارقطنً فً " العلل" بذكر ببلل بن الحارث بٌن عبد الرحمن
 ) 40/3قلت تؤثر
وعمر و رجحه على المنقطع ،ذكره فً التلخٌص" (
األلبانً هنا بابن حجر فرضخ لبصمات التقلٌد فلو أنه استعمل ذهنه و جهده
النطلق من عبد الرحمن بن عطٌة بن دالؾ المزنً.
وبعد أمثلة من أخطاء الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً نقدم بعض أخطاء
الحافظ أبً الحسن علً بن القطان الفاسً الذي كان مرجعا لمن خلفه فً
هذا العلم النفٌس كالحافظ الزٌلعً فً " نصب الراٌة" و الحافظ ابن حجر
فً جمٌع كتبه و الذي كان ٌقلده تارة تقلٌدا أعمى و تارة ٌنقله منه دون أن
ٌذكر اسمه كما سبقه إلى هذا السلوك من التقلٌد اإلمام الذهبً كما كان
خلفهما فٌه السٌوطً و الشوكانً و األلبانً ،فهذا الحافظ الجهبذ الذي
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ٌعرؾ كل حدٌثً دقة معرفته برجال الحدٌث لم ٌنج من أخطاء خلفتها
دعوته المتشددة فً الحكم على الرجال وعلى حدٌثهم نذكر منها :
1ـ) التسرع فً حكمه على الراوي بالجهالة و الطعن فً حدٌثه وإن كان
مجهول الحال وهو المستور عند الجمهور و أما هو فإنه أطلق مصطلح
مجهول الحال على كل من لم ٌتم تعدٌله و تجرٌحه ،فمثبل قال عن صالح
بن أبً عرٌب" :ال ٌعرؾ حاله و ال ٌعرؾ من روى عنه ؼٌر عبد الحمٌد
بن جعفر فً الوقت الذي نجده ذكره الحافظ ابن حبان البستً فً " الثقات"
وقال عنه " ثقة" كما قال عنه الحافظ ابن منده " :مصري مشهور" فعقب
اإلمام الذهبً معلقا على كبلم الحافظ ابن القطان المتقدم" قلت ،بلى ،روى
عنه حٌوه بن شرٌح ،واللٌث ،وابن لهٌعة ،وؼٌرهم ،له أحادٌث ،وثقه ابن
حبان" فاتضح أنه واهم  ،فالرجل مشهور ،وقد وثق ،ومن كانت هذه صفته
فقد أجمعوا على قبول حدٌثه.
وكذلك عندما قال الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً":أبو داود عن معاوٌة بن
صالح عن العبلء بن الحارث ،عن حرام بن حكٌم عن عمه عبد هللا بن
سعد ،قال  :سألت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الماء ٌكون بعد
الماء ...ال ٌصح ؼسل األنثٌٌن وال ٌحتج بهذا اإلسناد فً ذلك" فعقب علٌه
ابن القطان قاببل  ":كذا قال وهو كذلك ،ولكن بقً علٌه أن ٌبٌن موضع
العلة وهو الجهل بحال حرام بن حكٌم الدمشقً ،و هو حرام بالراي بعد
الحاء المفتوحة ،وقد ٌتصحؾ على من ال ٌعرؾ بحزام بن حكٌم بالزاي بعد
الحاء المكسورة و كبلهما فً طبقة واحدة ،وهو -أعنً هذا الثانً -حرام بن
حكٌم بن حزام ،إذا جعلت حرام موضع علة الحدٌث على ما رواه ،فإنً
كان ذلك أٌضا معنى أبً محمد ،فقد ناقض فٌه ،وذلك أنه ال ٌزال ٌقبل
أحادٌث المساتٌر الذٌن روى عن أحدهم أكثر من واحد وحرام هذا ٌروى
عنه العبلء بن الحارث ،وزٌن بن وافد ،وعبد هللا بن العبلء ،وٌروي عنه
عن أبً هرٌرة وعمه عبد هللا بن سعد.
 ) 2وٌتبٌن موقفه المتشدد هذا من المستور حٌن قال الحافظ عبد الحق
 ":ال
اإلشبٌلً فً كتابه األحكام عند حدٌث الترمذي عن سعٌد بن زٌد
وضوء لمن لم ٌذكر اسم هللا علٌه" خاصة عند تعلٌق الترمذي حٌث قال
الترمذي ":قال أحمد بن حنبل " ال أعلم فً هذا حدٌثا له إسناد جٌد -وقال
محمدٌ -عنً البخاري -أحسن شًء فً هذا الباب حدٌث رباح بن عبد
الرحمن -فقال الحافظ عبد الحق وحدٌث رباح بن عبد الرحمن هو الذي
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ذكر الترمذي فعقب علٌه الحافظ ابن القطان الفاسً قاببل " :فإن كان أبو
محمد – اعتمد قول أحمد ":ال أعلم فً هذا حدٌثا فٌه إسناد جٌد" فقد بقً
علٌه أن ٌبٌن علته ،وذلك هو الذي قصدت بٌانه لتكمل الفابدة ،وإن كان
اعتمد قول البخاري  :إنه أحسن شًء فً هذا الباب ،فقد ٌوهم فٌه أنه حسن
و لٌس كذلك ،ما هو إال ضعٌؾ جدا ،وإنما معنى كبلم البخاري أنه أحسن
ما فً الباب على عبلته ،وبٌان هذا هو أن تعلم أنه حدٌث رواه الترمذي
هكذا  :أخبرنا نصر بن عبد هللا الجهضمً و بشر بن معاذ العقدي
البصري ،قاال :أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبً
ثقال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبً سفٌان بن حوٌطب عن جدته
عن أبٌها قالت سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول  :فذكره" قال
أبو عٌسى :أبوها سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل ،وابو ثقال المري اسمه
ثمامة بن حصٌن و رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حوٌطب انتهى
كبلمه ،ففً إسناد هذا الحدٌث ثبلثة مجاهٌل أحوال  :أولهم جدة رباح ،فإنها
ال تعرؾ بؽٌر هذا الحدٌث ،ال ٌعرؾ لها اسم وال حال ،وؼاٌة ما تعرفنا
بهذا أنها ابنة لسعٌد بن زٌد رضً هللا عنه ،والثانً :رباح المذكور فإنه
مجهول الحال ،ولم ٌعرؾ ابن أبً حاتم من حاله بؤكثر مما أخذ من هذا
اإلسناد من رواٌته عن جدته و رواٌة أبً ثقال عنه ،و الثالث أبو ثقال
المذكور ،فإنه أٌضا مجهول الحال كذلك وهو أشهرهم لرواٌة جماعة عنه،
منهم عبد الرحمن بن حرملة ،وسلٌمان بن ببلل ،وصدقة مولى الزبٌر ،و
الدراوردي ،و الحسٌن بن أبً جعفر ،وعبد هللا بن عبد العزٌز ،فهو هنا
مجهول الحال على كل من لم ٌوثق أو ٌجرح" قلت هذا تعصب واضح و
تشدد بارح نبٌن أخطاءه كما ٌلً  :أ) الحدٌث أخرجه السٌوطً فً " قطؾ
األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" كما أقره الكتانً فً " نظم المتناثر
فً الحدٌث المتواتر" وقد رفضنا تواتره قابلٌن فً كتابنا " فتح الرب الساتر
لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" ":ال وضوء لمن لم ٌذكر اسم هللا علٌه" رواه :
1ـ) سعٌد بن زٌد  :أخرجه ابن ماجه و الحاكم و الترمذي
2ـ) أبو سعٌد  :أخرجه الترمذي و الدارمً و ابن ماجه و الحاكم.
3ـ) أبو هرٌرة  :أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم و الدارقطنً و
البٌهقً.
4ـ) أبو سبرة :الطبرانً.
5ـ) سهل بن سعد :أحمد و الترمذي و ابن ماجه.
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6ـ) عابشة  :الترمذي و البزار.
7ـ) علً  :ابن عدى.
8ـ) أم سبرة  :أبو موسى فً معرفة الصحابة.
9ـ) عبد الملك :أبو موسى فً معرفة الصحابة.
10ـ) أنس :ابن حبٌب األندلسً و ( الترمذي).
قلت زاد الكتانً فً نظم المتناثر " وقد أورد الحافظ ابن حجر فً تخرٌج
أحادٌث الرافعً الكبٌر األصل من حدٌث أبً هرٌرة ثم قال و فً الباب عن
أبً سعٌد و سعٌد بن زٌد و عابشة و سهل بن سعد و أبً سبرة و أم سبرة
وعلً و أنس ثم ساقها و تكلم على طرقها و ما فٌها من ضعؾ وقال فً
آخر كبلمه  :و الظاهر أن مجموع الحدٌث ٌحدث قوة تدل على أن له
أصبل ،وقال أبو بكر بن أبً شٌبة ثبت لنا أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قاله ،قال البزار لكنه مإول ومعناه أنه ال فضل لوضوء من لم ٌذكر اسم هللا
ال على أنه ال ٌجوز وضوء من لم ٌسم { }....وقال ابن الصبلح ٌثبت
بمجموعها ما ٌثبت به الحدٌث الحسن و هللا أعلم هـ وقال المنذري فً
الترؼٌب بعد أن ساق هذا الحدٌث من حدٌث أبً هرٌرة وسعٌد بن زٌد ما
نصه  :وفً الباب أحادٌث كثٌرة ال ٌسلم شًء منها عن مقال فإنها تتعاضد
بكثرة طرقها و تكتسب قوة اهـ و السٌوطً رحمه هللا بالػ فعد الحدٌث –
كما ترى -فً المتواتر و هللا أعلم" قلت هذا إقرار من الحافظ أبً
جعفرالكتانً نضر هللا وجهه و إٌانا ونحن نعلم أن الحدٌث محل خبلؾ فً
ثبوته بٌن المحدثٌن أصحاب التعلٌل و التصحٌح وقد بٌنا أن اإلمام أحمد بن
حنبل قد نقل عنه ابنه عبد هللا قال  ":سؤلت أبا عبد هللا عن التسمٌة فً
الوضوء؟ فقال  :ال ٌثبت حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم فً البسملة
فسؤلته عن الذي ٌنسى التسمٌة عند الوضوء ،قال أبو عبد هللا ٌ :جزبه ذلك :
حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم فً التسمٌة :لٌس إسناده بقوي" إال أننا بٌنا
فً كتابنا " اإلشعاع و اإلقناع بمسابل اإلجماع" أن الحدٌث حسنه البعض و
صححه البعض اآلخر و ضعفه من شذ فٌصلح لبلحتجاج إال أنه ؼٌر
متواتر ٌقٌنا" وأما فٌما ٌخص بالرد على الحافظ أبً الحسن علً بن القطان
الفاسً من الناحٌة الحدٌثٌة البحتة ،فنقول و باهلل التوفٌق أن :
1ـ) أبا ثقال المري وهو ثمامة بن حصٌن  :وقال عنه الذهبً فً المٌزان "
قال البخاري  :فً حدٌثه نظر ،وقال األثرم  :قلت ألبً عبد هللا التسمٌة فً
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الوضوء؟ قال أحسن ذلك حدٌث أبً سعٌد الخدري ،قلت فما روي عن عبد
الرحمن بن حرملة؟ قال  :ال ٌثبت.
2ـ) رباح بن عبد الرحمن وهو أبو بكر بن حوٌطب  :قال عنه ابن حجر
فً تهذٌب التهذٌب " رباح بن عبد الرحمن بن أبً سفٌان بن حوٌطب بن
عبد العزي العامري ،أبو بكر الحوٌطبً المدنً قاضٌها روى عن :جدته،
عن أبٌها وهو سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل وعن أبً هرٌرة ،محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان { }....قال ابن عبد البر { " }...روى عن جدتهٌ ،قال
 :حدٌثه مرسل "...قال ابن حجر قلت فً حدٌثه عن أبً هرٌرة عندي
نظر ،و الظاهر أنه مقطوع ،وذكره ابن حبان فً " الثقات" فً أتباع
التابعٌن.
3ـ) جدة رباح  :لم أجد من سماها وال من ترجم عنها.
أبوها هو سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل :روى عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم فهو من الصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة رضوان هللا علٌهم..
 ) 3مثال على أخطاء أبً حاتم الرازي  :أبو حاتم الرازي معروؾ بالتعنت
و التشدد فً حكمه على رواة الحدٌث ٌلمز و ٌؽمز فً الراوي بعد الؽلطتٌن
و الثبلثة وقد بٌنا أنه إذا وثق أحدا فهو كما قال وإذا ضعؾ أحدا فإنه ال
ٌقبل تجرٌحه إذا كان هناك من عدله أو وثقه إال إذا كان الجرح مفسرا
مبٌنا ،ومن المعلوم أنه عارض من ٌقول بقبول حدٌث من روى له واحد إذا
وثق إال أننا نجده سقط فً التناقضات التً سقط فٌها األلبانً لتشدده و مثالنا
على ذلك حدٌث :الرباب بنت صلٌع الضبٌة أم الرابح :أخرجه الترمذي و
النسابً و ابن حبان و ابن أبً شٌبة و الدارمً و أبو عبٌد و الحاكم و
البٌهقً من طرٌق الرباب عن عمها سلمان بن عامر ٌبلػ به الرسول صلى
هللا علٌه وسلم " الصدقة على المسكٌن صدقة ،وعلى ذي الرحم ثنتان:
صدقة و صلة " صححه أبو حاتم فقال األلبانً معترضا على تصحٌحه لهذا
الحدٌث هو والترمذي و ابن خزٌمة و ابن حبان و الحاكم و الذهبً و ابن
 ":) 50/4وال أدري ما وجه هذا
حجر ،فقال فً " إرواء الؽلٌل" (
التصحٌح،و ال سٌما من مثل أبً حاتم فإنه معروؾ بتشدده فً التصحٌح ،و
القواعد الحدٌثٌة تؤبى مثل هذا التصحٌح لتفرد حفصة عن الرباب كما تقدم
ومعنى ذلك أنها مجهولة فكٌؾ ٌصحح حدٌثها" قلت القواعد الحدٌثٌة تقبل
ذلك فإنها قد وثقها ابن حبان البستً كما فً كتابه " الثقات".وهً من
التابعٌن ٌقل فٌهم العٌب خاصة فً النساء.
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خالصة  :وخبلصة هذا الفصل أنه البد للحدٌثً أن ٌخرج عن دابرة
االرتباك و التقلٌد األعمى إلى دابرة التدقٌق و التمحٌص حتى ال ٌتناقض
وحتى ٌتسلح بنفس طوٌل تمكنه رسم قواعد صحٌحة صرٌحة سلٌمة
واضحة بعٌدة عن التعصب و تكون مثالٌة فً االعتدال ٌنطلق منها وٌرجع
إلٌها فهذا وحده هو الذي ٌجنبه االرتباك و الخجل و التناقض فً سبره
للرجال و االعتدال فً حكمه على الرواٌة انظروا مثبل إلى ارتباك الشٌخ
األلبانً نضر هللا وجهه و إٌنا و خجله عندما تعامل مع ربٌعة بن ناجذ ،فقد
قال عنه فً السلسلة الصحٌحة (  ) 582/4عند حدٌث ":كان ٌأخذ الوبرة
من جنب البعٌر من الغنم ثم ٌقول  :مالً فٌه إال مثل ما ألحدكم ٌقول
 ":إٌاكم و الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه ٌوم القٌامة ،فأدوا الخٌط
و المخٌط وما فوق ذلك ،وجاهدوا فً هللا القرٌب و البعٌد ،فً الحضر و
السفر ،فإن الجهاد باب من الجنة إنه ٌنجً صاحبه من الهم و الغم،
وأقٌموا حدود هللا فً القرٌب و البعٌد ،وال ٌأخذكم فً هللا لومة البم"
أخرجه عبد هللا بن أحمد فً زوابد أبٌه (  ) 330 /5و الضٌاء فً المختارة
( ) 67/1عن عبد هللا بن سالم المفلوج :ثنا عبٌد بن األسود عن القاسم بن
الولٌد عن أبً صادق عن أبً ربٌعة بن ناجذ عن عبادة بن الصامت
مرفوعا" ثم قال  ":قلت وهذا إسناد جٌد ،رجاله ثقات ؼٌر ربٌعة هذا فقد
وثقه الحافظ فقط تبعا البن حبان" قلت لكن الحافظ ابن حجر صرح فً
تهذٌب التهذٌب (  ) 228/3أنه وثقه ابن حبان و العجلً لكن األلبانً قال
 ) 279/2من صحٌحته معلقاعلى
أٌضا عن أبً ربٌعة بن ناجذ هذا (
حدٌث":كان ٌأخذ الوبرة من جنب البعٌر من الغنم ،فٌقول  :مالً فٌه إال
مثل ما ألحدكم منه ،إٌاكم و الغلول ،فإن الغلول خزي على صاحبه ٌوم
القٌامة ،وأدوا الخٌط و المخٌط ،وما فوق ذلك ،و جاهدوا فً سبٌل هللا
تعالى القرٌب و البعٌد ،فً الحضر و السفر،فإن الجهاد باب من أبواب
الجنة ،إنه لٌنجً هللا تبارك وتعالى به من الهم و الغم ،وأقٌموا حدود هللا
أخرجه عبد هللا بن
فً القرٌب و البعٌد ،وال ٌأخذكم فً هللا لومة البم"
أحمد ( ) 230/4قال ثنا عبد هللا بن سالم الكوفً المفلوج وكان ثقة -ثنا عبٌد
بن األسود عن القاسم بن الولٌد عن أبً صادق عن ربٌعة بن ناجذ عن
عبادة بن الصامت مرفوعا .فقال ":وهذا إسناد رجاله ثقات ؼٌر ربٌعة بن
ناجذ ،قال فً الخبلصة " روى عنه أبو صادق األزدي فقط" ولم ٌذكر فٌه
جرحا و ال تعدٌبل ،وقال الذهبً فً المٌزان " ال ٌكاد ٌعرؾ" وأما الحافظ
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فقال فً التقرٌب " إنه ثقة" وما أدري عمدته فً ذلك و ما أراه إال وهما
منه رحمه هللا تعالى" قلت ولو راجع " تهذٌب التهذٌب" (  ) 228/3لوجد
فٌه أنه وثقه العجلً و ابن حبان و أنه تابعً قلٌل فً عصره الكذب ولم
ٌجرحه أحد -فٌما علمنا -فانطلق من هذا كله الحافظ المقدسً فخرج له فً
" المختارة" وأما الذهبً فقد قعد قاعدة فٌها أن مجهول العٌن إذا وثقه ؼٌر
الراوي عنه فرواٌته مقبولة وهذا وثقه ابن حبان و العجلً و الحافظ
المقدسً بتصحٌح حدٌثه و هللا جل و عبل أعلم .
 ) 6القاعدة السادسة :هل للحدٌث أصل؟ إن هذه القاعدة تبحث عن مخرج
ٌرقً ما كان ٌضعؾ من الحدٌث فنحن نجد أحٌانا حدٌثا أو أحادٌث وردت
بؤسانٌد كثٌرة ال تخلو من مقال ،قؤحٌانا تكون هذه الطرق صالحة لبلنجبار
أو تجعل للحدٌث أصبل ،وأحٌانا تنخره فبل تجعل له أصبل ،فمتى نعرؾ أن
للحدٌث أصبل ،ومتى نعرؾ أنه ال أصل له؟ ! ومتى ٌكون األصل مختلؾ
فٌه؟ وسنقتصر فً هذا المقام على أربعة أمثلة لنبٌن بها فضل هذه القاعدة.
حدٌث "الوقت األول من الصبلة رضوان هللا والوقت اآلخر عفوه" وقد سبق
تخرٌجه وتبٌٌن ما فٌه من علة.
حدٌث" :طلب العلم فرٌضة على كل مسلم وفً رواٌة مسلمة" تقدم
تخرٌجه وتبٌٌن ما فٌه من علة.
حدٌث" :ادرؤوا الحدود بالشبهات" (حدٌث "ادرؤوا الحدود بالشبهات"
قال ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر" :رواه الترمذي والحاكم والبٌهقً من
طرٌق الزهري عن عروة عن عابشة وفً إسناده ٌزٌد بن زٌاد الدمشقً
وهو ضعٌؾ قال فٌه البخاري منكر الحدٌث ،وقال النسابً :متروك ورواه
وكٌع عنه موقوفا وهو أصح ،قاله الترمذي ،قال :وقد روي عن ؼٌر واحد
من الصحابة أنهم قالوا ذلك ،وقال البٌهقً فً السنن :رواٌة وكٌع أقرب إلى
الصواب ،قال :ورواه رشٌدٌن عن عقٌل عن الزهري ،ورشٌدٌن ضعٌؾ
أٌضا ،وروٌناه عن علً مرفوعا :إدرإوا الحدود "..وفٌه المختار بن نافع
وهو منكر الحدٌث قاله البخاري ،قال :وأصح فٌه حدٌث سفٌان الثوري عن
عاصم عن أبً وابل عن عبد هللا بن مسعود قال" :إدرإوا الحدود
بالشبهات" ،وروي منقطعا وموقوفا على عمر ،قلت :ورواه أبو محمد بن
حزم فً كتاب اإلٌصال من حدٌث عمر موقوفا علٌه بإسناد صحٌح ،وفً
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ابن أبً شٌبه من طرٌق إبراهٌم النخعً عن عمر" :ألن أخطا فً الحدود
بالشبهات أحب إلً من أن أقٌمها بالشبهات" وفً مسند أبً حنٌفة الحارثً
من طرٌق مسقم عن ابن عباس بلفظ األصل مرفوعا" وقال األلبانً فً
إرواء الؽلٌل" :وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ "إدروإا الجلد والقتل
عن المسلمٌن ما استطعتم" أخرجه ابن أبً شٌبه والبٌهقً وقال :هذا
موصول  ،وعن عابشة مرفوعا :إدرإوا الحدود عن المسلمٌن ما استطعتم،
فإن كان له مخرجا فخلوا سبٌله فإن اإلمام أن ٌخطا فً العفو خٌر من أن
ٌخطا فً العقوبة" رواه الترمذي والدارقطنً والحاكم والبٌهقً من
طرٌقٌن عن ٌزٌد بن زٌاد الدمشقً عن الزهري عن عروة عنها به ،وقال
الترمذي :ال نعرفه مرفوعا إال من حدٌث ٌزٌد بن زٌاد الدمشقً ورواه عن
ٌزٌد بن زٌاد نحوه ،ولم ٌرفعه ،ورواٌة وكٌع أصح ،ثم أخرجه الترمذي
وابن أبً شٌبة عن وكٌع به ومداره على ٌزٌد بن زٌاد الدمشقً وهو
متروك كما فً تقرٌب التهذٌب وكذلك لما قال الحاكم :صحٌح اإلسناد ،رده
الذهبً بقوله :قلت قال النسابًٌ :زٌد بن زٌاد شامً متروك ،وعن أبً
هرٌرة مرفوعا "إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" رواه ابن ماجه من
طرٌق إبراهٌم بن الفضل عن سعٌد عن ابن أبً سعٌد عن أبً هرٌرة به
ومن هذا الوجه رواه أبو ٌعلى الموصلً وقال البوصٌري فً زوابد
الزجاجة " هذا إسناد ضعٌؾ ،إبراهٌم بن الفضل المخزومً ضعفه أحمد
وابن معٌن والبخاري والنسابً).
1ـ حدٌث :أبو بكر بن محمد بن حزم فً الدٌات ( أخرج النسابً فً
سننه قال :أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال
حدثنا سعٌد وهو ابن عبد العزٌز عن الزهري قال جاءنً أبو بكر بن
حزم بكتابه فً رقعة من أدم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هذا
بٌان من هللا و رسوله "ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعقود" فتبل منها آٌات
ثم قال :فً النفس مابة من اإلبل وفً العٌن خمسون وفً الٌد خمسون
وفً الرجل خمسون وفً المؤمومة ثلث الدٌة وفً الجابفة ثلث الدٌة
وفً المنقلة خمس عشرة فرٌضة وفً األصابع عشر عشر وفً األسنان
خمس خمس وفً الموضحة خمس قال الحرث بن مسكٌن قراءة علٌه
وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنً مالك عن عبد هللا بن أبً بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه قال :الكتاب الذي كتبه رسول هللا
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صلى هللا علٌه وسلم لعلً بن حزم فً العقول إن فً النفس مابة من
اإلبل وفً األنؾ إذا أوعً جدعا مابة من اإلبل وفً المؤمومة ثلث
النفس وفً الجابفة مثلها وفً الٌد خمسون وفً العٌن خمسون وفً
الرجل خمسون وفً كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل وفً السن
خمس وفً الموضحة خمس" قال النسابً ذكر حدٌث عمرو بن حزم
فً العقول واختبلؾ الناقلٌن له :أخبرنا عمرو بن منصُور قال حدثنا
الحكم بن موسى قال حدثنا ٌحً بن حمزة عن سلٌمان بن داود قال
حدثنً الزهري عن أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن
جده أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كتب إلى أهل الٌمن كتابا فٌه
الفرابض والسنن والدٌات وبعث به مع عمرو ابن حزم فقربت على أهل
الٌمن هذه نسختها :من محمد النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى شرحبٌل بن
عبد كبلل ونعٌم بن عبد كبلل والحرث بن عبد كبلل َق ٌْ ُل ذي ر َُعٌن
ومعافر وهمدان أما بعد ،وكان فً كتابه أن من اؼتبط مإمنا قتبل عن
بٌنة فإنه قود إال أن ٌرضى أولٌاء المقتول وأن فً النفس الدٌة وفً
البٌضتٌن الدٌة وفً الذكر الدٌة وفً الصلب الدٌة وفً العٌنٌن الدٌة
وفً الرجل الواحد نصؾ الدٌة وفً المؤمومة ثلث الدٌة وفً الجابفة
ثلث الدٌة وفً المنقلة خمسة عشر من اإلبل وفً كل أصبع من أصابع
الٌد والرجل عشرة من اإلبل وفً السن خمس من اإلبل وفً الموضحة
خمس من اإلبل وأن الرجل ٌقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألؾ دٌنار
"خالفه محمد بن بكار بن ببلل قال ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر
"مشهور قد رواه مالك والشافعً عن [ ]...وكذا أخرجه عبد الرزاق عن
معمر" ومن طرٌقه الدارقطنً  ،ورواه أبو داود والنسابً من طرٌق
ابن وهب عن ٌونس عن الزهري مرسبل  ،ورواه النسابً وابن حبان
والحاكم والبٌهقً موصوال مطوال" قلت وهذه هً رواٌة النسابً وقال
ابن حجر وقد صحح الحدٌث بالكتاب المذكور جماعة من األبمة ،ال من
حٌث اإلسناد ،بل من حٌث الشهرة  ،فقال الشافعً فً رسالته "لم ٌقبلوا
هذا الحدٌث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السٌر ،معروؾ ما فٌه
عند أهل العلم معرفة ٌستؽنى بشهرتها عن اإلسناد ألنه أشبه التواتر فً
مجٌبه لتلقً الناس له بالقبول والمعرفة قال وٌدل على شهرته ما رواه
ابن وهب عن مالك عن اللٌث بن سعد بن ٌحً بن سعٌد عن سعٌد بن
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المسٌب قال :وجد كتاب عند آل حزم ٌذكرون أنه كتاب رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  ،وقال العقٌلً :هذا حدٌث ثابت محفوظ إال أنا نرى أنه
كتاب ؼٌر مسموع عمن فوق الزهري  ،وقال ٌعقوب بن سفٌان  :ال
أعلم فً جمٌع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا،
فإن أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتابعٌن "ٌرجعون إلٌه
وٌدعون رأٌهم وقال الحاكم :قد شهد عمر بن عبد العزٌز  ،وإمام
عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة" كانت هذه خبلصة ما جاء به ابن
حجر فً تعلٌقه على هذا الحدٌث فً كتاب تلخٌص الحبٌر فتبٌن أن
الحدٌث صالح لبلحتجاج به فكانت مسابله كلها محل إجماع ،ولما كان
جل المحدثٌن نقلوها متفرقة جاءت اإلجماعات كذلك متفرقة ،تنبٌه  :قال
الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر معقبا على قول الشافعً حٌن قال":
حدٌثه فً العقل :الدٌة " قال لٌس هذا فً نسخة عمرو بن حزم  ،لكن
رواه البٌهقً من حدٌث معاذ  ،وسنده ضعٌؾ  ،قال وروٌنا عن عمر
وزٌد بن ثابت مثله وقال األلبانً فً اإلرواء :ضعٌؾ ولٌس فً نسخة
عمرو بن حزم كما قال الحافظ فً التلخٌص وإنما رواه البٌهقً :من
حدٌث معاذ بن جبل مرفوعا "وفً العقل الدٌة  :مابة من اإلبل").
 ) 7القاعدة السابعة :الحدٌث الموضوع:
لماذا خصصنا للموضوع من الحدٌث قاعدة مستقلة؟ وأٌن مكانة
الموضوع فً السنة النبوٌة واألحكام الشرعٌة؟ ما هو الموضوع؟ قال
عنه النووي فً التقرٌب "الموضوع هو المختلق المصنوع وشر
الضعٌؾ ،وتحرم رواٌته مع العلم به فً أي معنى كان إال مبٌنا،
وٌعرؾ الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره ،أو قرٌنة فً الراوي أو
المروي ،فقد وضعت أحادٌث ٌشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانٌها"،
وقال ابن الجوزي" :ما أحسن قول القابل :إذا رأٌت الحدٌث ٌباٌن
المعقول أو ٌخالؾ المنقول أو ٌناقض األصول ،فاعلم أنه موضوع".
قلت وتحرم رواٌته إال مع تبٌٌن وضعه لقوله صلى هللا علٌه وسلم "من
كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من النار" حدٌث متواتر خرجناه فً
كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عن مابة وواحد من
الصحابة وفً بعض ألفاظه":كما فً صحٌح البخاري من رواٌة علً
رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال «:ال تكذبوا علً فإنه
من كذب علً فلٌج النار» وفً رواٌة أبً هرٌرة أنه صلى هللا علٌه
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وسلم قال « :تسموا باسمً وال تكنوا بكنٌتً ،ومن رآنً فً المنام فقد
رآنً فإن الشٌطان ال ٌتمثل فً صورتً ومن كذب علً متعمدا فلٌتبوأ
مقعده من النار».
وقد صح عنه أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" :من روى عنً حدٌثا ٌرى
أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن" أخرجه مسلم فً مقدمة صحٌحه كما أخرجه
ابن خزٌمة فً صحٌحه وابن ماجه فً سننه وؼٌرهم ،فالكاذب األول
الذي اختلقه على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌلج النار ٌقٌنا
لحدٌث "من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من النار" واآلثم الثانً الذي
رواه عنه وساهم فً نشره بٌن الناس ،ألنه ال ٌجوز االحتجاج به وال
االستبناس به ،ولذلك تنبه حذاق الصنعة منذ الوهلة األولى إلى البحث
عنه والتحذٌر منه :وقد قٌض هللا لسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
جهابذة اهتموا بحال الرجال رواة الحدٌث ،فرسموا قواعد للتحدٌث ،بها
ٌتم قبول الحدٌث أورده ،وشمر آخرون خاصة عن سواعد الجد فتزودوا
بالعتاد البلزم لجمع هذه األحادٌث الموضوعة فً مإلفات مستقلة لتنزٌه
هذه الشرٌعة الؽراء عن األحادٌث الموضوعة وكل افتراء نذكر من هذه
الكتب ما ٌلً:
 414هـ ألؾ كتاب
 ) 1ـ الحافظ أبو سعٌد محمد بن علً النقاش تـ
طبقات الصوفٌة ،وكتاب القضاء وله كتاب الموضوعات.
543هـ له كتاب "األباطٌل
 ) 2ـ الحسن بن ابراهٌم الجوزقانً تـ
والمناكٌر والصحاح والمشاهٌر" وٌسمى الموضوعات من األحادٌث
المرفوعات.
 ) 3ـ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي ،له كتاب الموضوعات وله العلل
المتناهٌة.
963هـ له
 ) 4ـ أبو الحسن علً بن محمد بن عراق فقٌه متصوؾ تـ
"تنزٌه الشرٌعة المرفوعه عن األحادٌث الموضوعه".
 ) 5ـ الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسً تـ .......... :له "تذكرة
الموضوعات.
 ) 6ـ محمد بن طاهر الفتنً الصدٌقً توفً قتٌبل سنة 986هـ له "تذكرة
الموضوعات".
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 ) 7ـ جبلل الدٌن السٌوطً تـ  ..........له "الذٌل على الموضوعات"
ٌعنً موضوعات ابن الجوزي و "الآللا المصنوعه من األحادٌث
الموضوعه".
 ) 8ـ علً بن محمد بن سلطان الهروي المعروؾ بالمبل على قارئ تـ:
1014هـ له "الموضوعات الكبرى" و "المصنوع فً معرفة الحدٌث
الموضوع".
 1250أو 1255هـ له "الفوابد
 ) 9ـ محمد بن علً الشوكانً تـ
المجموعة فً األحادٌث الموضوعة".
 ) 10ـ محمد عبد الحً اللكنوي أبوالحسنات تـ 1304هـ له"المؽنى عن
الحفظ والكتاب بقولهم لم ٌصح شًء فً هذا الباب ،و"اآلثار المرفوعه
فً األحادٌث الموضوعه".
 ) 11ـ البشٌر ظافر األزهري أبو عبد هللا محمد بن البشٌر تـ 1325هـ
له "تحذٌر المسلمٌن من األحادٌث الموضوعه على سٌد المرسلٌن".
1305هـ له "اللإلإ
 ) 12ـ أبو المحاسن محمد بن خلٌل القاوفجً تـ
المصنوع فً الحدٌث الموضوع".
 ) 13ـ سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة لمحمد ناصر الدٌن
األلبانً تـ 1419هـ.
إال أنهم لم ٌجمعوا على أن كل ما فً هذه الكتب من األحادٌث فعبل
موضوع بل نجد أن كتب جبلل الدٌن السٌوطً "الذٌل" و "الآللا" إنما
كانت تهذٌبا لموضوعات ابن الجوزي فٌما استدركه علٌه ابن تٌمٌة ثم
ابن حجر خاصة ومن ذلك مثبل ما أخرجه مسلم فً الصحٌح من طرٌق
أبً عامر العقدي عن أفلح عن سعٌد عن عبد هللا بن رافع عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال" قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :إن
طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما ٌؽدون فً سخط هللا وٌروحون فً
لعنته فً أٌدٌهم مثل أذناب البقر".
كما أننا نبلحظ أن جل من ألؾ فً الموضوعات كانوا متصوفة إال
أربعة أو خمسة من القابمة السابقة ،فؤول من ألؾ من ؼٌر المتصوفة
الجوزقانً وقد اشتمل كتابه على قلٌل من األحادٌث رؼم اسمه فقد طبع
فً جزء لطٌؾ ،وتبعه ابن الجوزي إال أن ابن الجوزي انتقدوا علٌه
الكثٌر من األحادٌث لم ٌسلموها له ،وقد أطال السٌوطً فً مقدمة كتابه
الآللا المصنوعه من األحادٌث الموضوعه" فً تبٌٌن ذلك والتشنٌع
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علٌه ،وقال عبد الفتاح أبو ؼده" األحادٌث المتعقبة على ابن الجوزي
التً ال سبٌل إلى إدراجها فً سلك الموضوعات عدتها نحو ثبلثمابة
حدٌث" ،وكذلك علق أبو جعفر الكتانً فً "الرسالة المستطرفة
للتعرٌؾ بالسنة المشرفة" على كتاب الشوكانً حٌث قال" :لكنه أدرج
فٌه كثٌرا من األحادٌث التً لم تبلػ درجة الوضع بل وأحادٌث صحاحا
وحسانا".
قلت وهإالء الذٌن انتقدوا مثل ابن الجوزي والشوكانً لم ٌدرجوا فً
كتبهم إال حدٌثا انطلقوا فٌه من قاعدة رسمها ابن الجوزي وسلمها
الجمٌع فً كتب المصطلح وهً قوله "ما أحسن قول القابل :إذا رأٌت
الحدٌث ٌباٌن المعقول أو ٌخالؾ المنقول أو ٌناقض األصول ،فاعلم أنه
موضوع" وقد انطلق منها الجوزقانً فٌؤتً بالحدٌث الضعٌؾ أوال ثم
ٌبٌن أنه ٌخالؾ المنقول الصحٌح فٌحكم علٌه بالوضع مثل حدٌث معاذ
بن جبل رضً هللا عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي ،قال أبو داود:
حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبً عون عن الحارث بن عمرو
ابن أخً المؽٌرة بن شعبه ،عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ
بن جبل عن معاذ أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما أراد أن ٌبعث
معاذا إلى الٌمن ،قال :كٌؾ تقضً إذا عرض لك قضاء؟ قال :أقضً
بكتاب هللا ،قال :فإن لم تجد فً كتاب هللا؟ قال :فبسنة رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ،قال :فإن لم تجد فً سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
وال فً كتاب هللا؟ قال :أجتهد رأًٌ وال آلوا ،فضرب رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم صدره وقال" :الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم لما ٌرضً رسوله هللا".
قلت وهذا الحدٌث سمعت إمام الجامع السعودي الذي تبث إذاعة
مورٌتانٌا مباشرة خطبته عبر األثٌر ٌقول فً إحدى خطبه أنه متواتر،
فنبهت هذه الجماعة إلى أنه أخرجه الجوزقانً فً كتابه :الموضوعات"
وقد بٌنا فً كتابنا "دور االجتهاد فً التجدٌد والتطور وإٌجاد الحلول
لقضاٌا العصر" التعلٌق التالً بعد االستدالل بهذا الحدٌث "قلت إال أن
الحدٌث أجمعوا على ضعفه ؼٌر أن الفقهاء أجمعوا على تقبله والعمل
به ،قال فً عون المعبود شرح سنن أبً داود للعبلمة أبً الطٌب محمد
شمس الحق العظٌم آبادى مع شرح ابن قٌم الجوزٌه" :أجتهد برأًٌ،
وبعض النسخ رأًٌ بحذؾ الباء ،قال الراؼب :الجهد والجهد الطاقة
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والمشقة ،واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقةٌ ،قال جهدت
رأًٌ وأجتهد أتعبته بالفكر انتهى" قال فً "المجمع"" :وفً حدٌث معاذ
أجتهد رأًٌ" االجتهاد بذل الوسع فً طلب األمر بالقٌاس على كتاب أو
سنة انتهى" قال الخطابً فً "المعالم" ٌرٌد االجتهاد فً رد القضٌة من
طرٌق القٌاس إلى معنى الكتاب والسنة ولم ٌرد الرأي الذي ٌنسخ من
قبل نفسه أو ٌخطر بباله من ؼٌر أصل من كتاب أو سنة ،وفً هذا
إثبات القٌاس وإٌجاد الحكم انتهى" وهذا الحدٌث أورده الجوزقانً فً
الموضوعات ،وقال :هذا حدٌث باطل رواه جماعة عن شعبه ،وقد
تصفحت عن هذا الحدٌث فً المسانٌد الكبار والصؽار وسؤلت من لقٌته
من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طرٌقا ؼٌر هذه والحارث بن عمرو
هذا مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص ال ٌعرفون ،مثل هذا اإلسناد
ال ٌعتمد علٌه فً أصل من أصول الشرٌعة فإن قٌل إن الفقهاء قاطبة
أوردوه فً كتبهم واعتمدوا علٌه ،قٌل :هذه طرٌقه والخلؾ قلد فٌه
السلؾ فإن أظهروا طرٌقا ؼٌره مما ٌثبت عند أهل النقل رجعنا إلى
قولهم وهذه مما ال ٌمكنهم البتة انتهى" والحدٌث لما أخرجه الترمذي
قال :ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه ولٌس إسناده عندي بمتصل"
وقال الحافظ جمال الدٌن المزي "الحارث بن عمرو ال ٌعرؾ إال بهذا
الحدٌث ،قال البخاري :ال ٌصح حدٌثه وال ٌعرؾ ،وقال الذهبً فً
المٌزان :تفرد به أبو عون محمد بن عبد هللا الثقفً عن الحارث ،وما
روى عن الحارث ؼٌر أبً عون فهو مجهول" وقال المنذري بعدما
ساق الحدٌث وكبلم الترمذي المتقدم" :وقال البخاري فً التارٌخ الكبٌر:
الحارث بن عمرو أخً المؽٌرة بن شعبه الثقفً عن أصحاب معاذ عن
معاذ روى عنه أبو عون وال ٌصح وال ٌعرؾ إال بهذا المرسل" قلت
وقد انطلق الجوزقانً من هذه العلل التً أجمع علٌها المحدثون وأضاؾ
علة أخرى وهو أنه ٌخالؾ ما ثبت من الصحٌح من حدٌث عبد هللا بن
عمرو رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :إن هللا ال
ٌقبض العلم انتزاعا ٌنتزعه من الناس ولكن ٌقبضه بموت العلماء حتى
إذا لم ٌبق عالم أخذ الناس رإساء جهاال فؤفتوا بؽٌر علم فضلوا
وأضلوا" أخرجه البخاري فً العلم ومسلم فً العلم والترمذي فً العلم
وابن ماجه فً السنة ،وؼٌره من األحادٌث التً تذم الرأي فحكم علٌه
بالوضع ،قلت ولكن الحدٌث له شواهد من آثار موقوفة على عمر بن
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الخطاب وابن مسعود ،وزٌد بن ثابت ،وابن عباس أخرجها البٌهقً فً
سننه الكبرى عقب تخرٌجه لهذا الحدٌث تقوٌة قلت وأما من حٌث
المعنى ،فلم ٌخالؾ المنقول كما زعم ذلك الجوزقانً فإن الفقهاء
ٌنطلقون فً االحتجاج على االجتهاد أٌضا بحدٌث عمرو بن العاص
رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم ٌقول
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطؤ
فله أجر" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه و الدارقطنً
والبٌهقً وأحمد كما أخرجه النسابً والترمذي وابن الجارود و
الدارقطنً والبٌهقً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه كما فً الجامع
الصؽٌر للسٌوطً ،فقد ٌنطلق البعض من هذه التخرٌجات لبلعتبار
والحكم على الحدٌث بؤن له أصبل.
ومن األمثلة على الموضوع المجمع على وضعه نذكر منها :على
مستوى العقٌدة :ما أسنده ابن الجوزي من طرٌق محمد بن شجاع
البلخً عن حسان بن هبلل عن حماد بن سلمة عن أبً المهزم عن أبً
هرٌرة مرفوعا" :إن هللا خلق الفرس فؤجراها فعرقت فخلق نفسه منها"
فهذا ال ٌضعه مسلم بل وال عاقل والمتهم به محمد بن شجاع كان زابؽا
فً دٌنه ،قال شعبة :رأٌته ولو أعطً درهما وضع خمسٌن حدٌثا.
وعلى مستوى االختبلؾ المذهبً :قٌل للمؤمون بن أحمد الهروي :أال
ترى للشافعً ومن تبعه بخراسان ،فقال :حدثنا أحمد بن عبد هللا ،حدثنا
عبٌد هللا بن معدان األزدي عن أنس مرفوعاٌ" :كون فً أمتً رجل
ٌقال له محمد بن إدرٌس أضر على أمتً من إبلٌس ،وٌكون فً أمتً
رجل ٌقال له ابو حنٌفة هو سراج أمتً ،هو سراج أمتً".
وقٌل لمحمد بن عكاشة الكرمانً :إن قوما ٌرفعون أٌدٌهم فً الركوع
وفً الرفع منه ،فقال :حدثنا المسٌب واضح ثنا ابن المبارك عن ٌونس
بن ٌزٌد عن الزهري عن أنس مرفوعا :من رفع ٌدٌه فً الركوع فبل
صبلة له".
وكذلك حدٌث الترمذي فً فضل الصبلة فً أول الوقت "الوقت األول
من الصبلة رضوان هللا ،والوقت اآلخر عفو هللا .وتعقبه الترمذي قاببل:
حدٌث حسن ؼرٌب ،وقد تقدم تخرٌجه وأنه حكم علٌه أبو حاتم الرازي
وابنه ابن أبً حاتم الرازي فً العلل وابن القطان فً كتابه "بٌان الوهم
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واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام" واأللبانً فً السلسلة الضعٌفة
والموضوعة" وفً إرواء الؽلٌل" بالوضع.
وقد تقدمت أحادٌث بٌنا فً تخرٌجها أنها حكم علٌه البعض بالتواتر
بٌنما حكم علٌها الجمهور بالضعؾ وؼٌرهم بالوضع كحدٌث "طلب
العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة" وحدٌث الطٌر" فقد حكم علٌه ابن
الجوزي والقزوٌنً وابن كثٌر واأللبانً فً مقدمة مشكاة المصابٌح
بالوضع بٌنما صححه الحاكم وحسنه ابن حجر وحكم علٌه أحمد بن
الصدٌق الؽماري بالتواتر ،قلت وأنى له التواتر وهو ٌرمى بالوضع
واالفتراء على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،بٌنما التواتر ٌفٌد الٌقٌن
والقطع فبل ٌمكن أن تجد أحدا إال وٌقطع بصحته وبثبوته عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ولقد بنى أعداء السنة عشهم فً حق المتساهلٌن
ومن أخطر هإالء أصحاب الترؼٌب والترهٌب الدعاة ،فإنهم دفعهم
الجهل والهوى وحب مسلكهم إلى افتراء األحادٌث للترؼٌب فً أشٌاء أو
الترهٌب منها وهً موضوعة ،فبلبد من التؤكد من حقٌقة كل حدٌث فً
هذا الباب وفحص سنده حتى ال ٌكون أفعى أو سما قاتبل قدم فً شكل
باقة ورد عطرة ،وٌلً هإالء الزنادقة والٌهود أعداء الدٌن فإنهم حاولوا
الدس فٌه والمس منه كلما وجدوا لذلك سبٌبل ،ثم ٌؤتً المؽفلون
والجهال ،ولكل من هإالء نصٌبه من الوضع فً الحدٌث وقد أجاد
الدكتور عمر حسن فبلته فً تقدٌم ما أخرجه ابن الجوزي من األحادٌث
التً حكم علٌها بالوضع من أحادٌث الكتب الستة مثلما ما فعل مقبل
الوادعً لما استدركه الدارقطنً على الصحٌحٌن ألنه ٌبٌن أٌن الحق
من القولٌن.
 ) 8القاعدة التاسعة :هل سبق أن حكم على الحدٌث؟ وهل هو مختلؾ
فٌه؟ وأٌن الحق ٌعنً القٌام فً حالة االختبلؾ بالترجٌح؟
إن هذه القاعدة مكملة لما سبقها من القواعد ألنها تحث على البحث
عن صنٌع من سبقنا من أهل الصنعة ،جهابذة علوم الحدٌث وفطاحلته،
فقد نعثر لهم على أحكام فً أكثر الحاالت إال أننا قد ال نجد لهم حكما،
وأحٌانا نجد أحكامهم متناقضة متنافرة حسب مشاربهم النقدٌة ومذاهبهم
الفقهٌة ،وهنا ٌنبؽً أن نترفع عن التعصب وننطلق من النزاهة العلمٌة
والقداسة الحدٌثٌة أثناء حكمنا على الحدٌث من دون تعصب لمذهب وال
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تحٌز لفبة ،ألن ذلك متسع لمن أرابه انطبلقا من فقه الحدٌث والعمل به
أو عدم العمل ،وأما الحكم علٌه انطبلقا من األسانٌد فبل ٌنبؽً للذات أن
تتدخل ألن الحدٌث هو الحق والحق أحق أن ٌتبع ،فالحدٌث دٌن وٌنبؽً
لنا أن نعرؾ عمن نؤخذ دٌننا ،لذلك قسمنا هذه القاعدة إلى ثبلث نقاط
هً:
أ ـ هل سبق أن حكم على الحدٌث؟ وهنا ٌنبؽً بعد تخرٌج الحدٌث
واالطبلع على ما اتسع من أسانٌده ،البحث عن كبلم السلؾ والخلؾ،
ألنهم قد ٌتفقون على الحكم علٌه كما أنهم قد ٌختلفون أحٌانا وفً حالة
االختبلؾ ٌنبؽً البحث عن مرجح ومعضد ،وهنا نقدم كمثال حدٌث أبً
هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم "من صلى على
جنازة فً المسجد فبل شًء له" فقد اختلفوا فً ثبوته كالتالً :فقد صح
عند مالك بن أنس هذا الحدٌث وعمل به ،فإنه مما هو مجمع علٌه عند
المالكٌة كراهة الصبلة على المٌت داخل المساجد ،ومنع ذلك األحناؾ
ألسباب أخرى وأما مذهب أحمد بن حنبل ،فإنه ٌقول بجواز الصبلة
على المٌت داخل المساجد ،وقد سبل أحمد عن هذا الحدٌث ،فلم ٌثبت
عنده ،والحدٌث ٌروٌه ابن أبً ذبب عن صالح بن مهران عن أبً
هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وصالح بن مهران هو صالح
مولى التوأمة وقد اختلط فً آخر عمره ،وقد بوب البخاري ومسلم
كبلهما فً صحٌحه ،قال :باب الصبلة على الجنازة داخل المسجد ،وقد
بٌنا ذلك فً كتابنا "إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة".
كما بٌنا طرق الحدٌث واألقوال المتعلقة به قبل هذا.
 ) 9القاعدة التاسعة :من ٌعتبر بتخرٌجه؟ ومن ٌستأنس بتخرٌجه؟
ومن ال ٌعتبر بتخرٌجه؟
كثٌرا ما نجد فً أٌامنا عبارة صحٌح أو ضعٌؾ ،أو صححه األلبانً
وضعفه األلبانً ،أو صححه ؼٌره وضعفه ؼٌره ،ممن عاصره أو ممن
قبله ،فمتى ٌقبل هذا القول؟ ومتى ٌستؤنس به؟ ومتى ٌرد وال ٌعتبر؟:
أ ـ متى ٌعتبر التخرٌج؟ إن التخرٌج ال ٌعتبر إال إذا استوفى شروطا
وضوابط معٌنة انطبلقا من قواعد التخرٌج ،ومن أهم هذه القواعد ،أنه
ال ٌنبؽً الحكم على الحدٌث إال من عارؾ أو جهبذ التزم هذه الشروط
ومن أهمها القٌام بجمع طرق الحدٌث وسبره ،وبالتالً فإنه من حكم
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على حدٌث قبل سبره واالطبلع على أسانٌده فإنه ال ٌعتبر تخرٌجه ألنه
ناقص ،وال الحكم الذي صدر منه ألنه مخطا فً حكمه لتقصٌره،
وكذلك ال ٌعتبر الحكم الصادر من ناقد أو جهبذ انطلق من وهم سواء
من حٌث الحكم على رجال السند أو ضبطهم أو عدالتهم ،ولنقدم فً هذا
المقام المثالٌن التالٌٌن أنهما صادران من معاصرٌن هما األلبانً نضر
هللا وجهه وإٌانا وشعٌب األرنإوط فكؤن أحدهما ٌقلد اآلخر.
أما المثال األول فهو الخطؤ الناجم عن التقصٌر فً التخرٌج واالطبلع على
جمٌع أسانٌد الحدٌث وهو حدٌث "اذهب فتوضؤ" وقد بدأنا به أول فصل من
هذا الكتاب[ :كما أنك تجد الشٌخ شعٌب األرنإوط ٌقع فٌما هو أشنع مما
وقع فٌه األلبانً و هو الحكم على الحدٌث بالضعؾ انطبلقا من سند واحد،
فقد تعقب حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه الذي أخرجه أبو داود حٌث قال
":
 :بٌنما رجل ٌصلً مسبل إزاره ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
إذهب فتوضوأ" فذهب فتوضؤ ثم جاء فقال " :إذهب فتوضأ " فقال له رجل :
ٌارسول هللا  ،مالك أمرته أن ٌتوضؤ ثم سكت عنه ؟ قال  ":إنه كان ٌصلً
و هو مسبل إزاره ،وإن هللا ال ٌقبل صالة رجل مسبل " و سنده هو  :قال
أبو داود  :حدثنً موسى بن إسماعٌل ،ثنا أبان ثنا ٌحً عن أبً جعفر عن
عطاء بن ٌسار عن أبً هرٌرة قال  :الحدٌث" قال النووي فً رٌاض
الصالحٌن " رواه أبو داود بإسناد صحٌح على شرط مسلم" قلت وذلك ٌعنً
عنده أن رجاله رجال مسلم ،لكن قال شعٌب األرنإوط نقبل عن المنذري":
فٌه أبو جعفر األنصاري و هو ضعٌؾ"قلت جرحه هو أنهم ضعفوه
لجهالته وقد اختلفوا فً جهالته وهو ٌقٌنا لٌس من رجال مسلم وقٌل هو
محمد بن علً بن الحسٌن ولم ٌذكروا فٌه جرحا .فخطؤ الشٌخ شعٌب
األرنإوط هنا – وهو ٌقٌنا من أهل الصنعة -هو ؼفلته عن إسناد اإلمام
أحمد بن حنبل فسند أبً داود :حدثنا موسى بن إسماعٌل أخبرنا أبان أخبرنا
ٌحً عن أبً جعفر عن عطاء بن ٌسار عن أبً هرٌرة فجاء الحدٌث
بؤسانٌد أخرى.
قال الحافظ الهٌثمً فً مجمع الزوابد وعن عطاء بن ٌسار عن بعض
أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم قال بٌنما رجل ٌصلً وهو مسبل إزاره
قال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " إذهب فتوضؤ" ثم جاء فقال ٌا
رسول هللا مالك أمرته ٌتوضؤ ثم سكت عنه ،فقال إنه كان ٌصلً و هو
مسبل إزاره و إن هللا تبارك و تعالى ال ٌقبل صبلة عبد مسبل إزاره -قلت
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عزاه صاحب األطراؾ إلى النسابً ولم أجده فً نسختً فلعله فً الكبرى
– ورواه أحمد و رجاله رجال الصحٌح" قلت.فهذا حدٌث ٌتحسن و ٌنجبر
بطرٌق أحمد وكذلك النسابً وصاحب األطراؾ هو الحافظ المزي].
وأما المثال الثانً فهو الخطؤ الناجم عن الوهم ،فاأللبانً رحمه هللا وإٌانا
ٌنطلق دابما من الحدٌث إذا كان فً إسناده ابن لهٌعة ،قاضً مصر ،فإنه
ٌكتفً بالتؤكد من أن الراوي عنه أحد عبادلة تابعً التابعٌن عبد هللا بن
المبارك وعبد هللا بن وهب وعبد هللا المقرئ ،بٌنما تكون فٌه علة قادحة
أخرى وهً أن ابن لهٌعة مدلس من الدرجة الخامسة وقد جزم ابن حبان
بؤنه ال ٌدلس إال عن الضعفاء والمتروكٌن وقد قلد األلبانً أٌضا هنا شعٌب
األرنإوط كما فً حدٌث رواٌة عبد هللا بن وهب عن ابن لهٌعة وقد عنعنه.
ب ـ متى ٌستأنس بالتخرٌج؟ :إنه ٌنبؽً أن نستؤنس بكل تخرٌج واهم أو
ناقص أو خاطا ،كما أنه ٌنبؽً أن نستؤنس بتصحٌح المتساهل الذي لم
ٌعارض فً حكمه ،وبتضعٌؾ المتشدد الذي لم ٌعارض فً تضعٌؾ ومثال
ذلك:
عن أنس رضً هللا عنه قال « :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من
صلى فً مسجدي أربعٌن صبلة ال تفوته صبلة كتبت له براءة من النار
وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق» أخرجه اإلمام أحمد والطبرانً
وحسنه الحافظ المنذري فً الترؼٌب والترهٌب والهٌثمً فً «مجمع
الزوابد» وضعفه األلبانً قاببل « :ضعٌؾ» وبٌن أنه أخرجه أحمد
والطبرانً فً «المعجم األوسط» من طرٌق عبد الرحمن بن أبً الرجال
عن نبٌط عن عمرو عن أنس بن مالك مرفوعا :وقال الطبرانً لم ٌروه عن
أنس إآل نبٌط تفرد به عنه عبد الرحمن فقال األلبانً « :قلت هذا سند
ضعٌؾ ،نبٌط هذا ال ٌعرؾ إال فً هذا الحدٌث» وقد ذكره ابن حبان فً
الثقات على قاعدته فً توثٌق المجهولٌن وهو عمدة الهٌثمً فً قوله فً
المجمع « ورواه أحمد والطبرانً فً األوسط ورجاله ثقات وأما قول
المنذري فً الترؼٌب « رواه أحمد ورواته رواة الصحٌح ،والطبرانً فً
األوسط» فوهم واضح ألن نبٌطا هذا لٌس من رواة الصحٌح بل وال روى
له أحد من بقٌة الستة ،ومما ٌضعؾ هذا الحدٌث أنه ورد من طرٌقٌن ٌقوي
أحدهما اآلخر عن أنس مرفوعا وموقوفا بلفظ « من صلى هلل أربعٌن ٌوما
فً جماعة ٌدرك التكبٌرة األولى كتبت له براءتان :براءة من النار وبراءة
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من النفاق» قلت لكنه قال فً « صحٌحته» رقم  1979فً تعلٌقه على هذا
الحدٌث األخٌر قال « هو من رواٌة أنس بن مالك رضً هللا عنه ،قال وله
عنه طرق:
األولى :سلٌم بن قتٌبة عن طعمة بن عمرو عن حبٌب بن أبً ثابت عنه
أخرجه الترمذي وأسلم الواسطً فً تارٌخ واسط ،وقال الترمذي" :قد روي
هذا الحدٌث عن أنس موقوفا ،وال أعلم أحدا رفعه إال ما روى سلٌم بن قتٌبة
عن طعمة بن عمرو ،وإنما ٌروى هذا عن حبٌب ابن أبً حبٌب البجلً عن
أنس ابن مالك" :قلت :قد روي مرفوعا من طرٌق أخرى لم ٌقؾ علٌها
الترمذي ،وهً الثانٌة :منصور بن مهاجر أبو الحسن ثنا أبوحمزة الواسطً
عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :فذكره أخرجه
أسلم الواسطً فً تارٌخ واسط :ثنا أحمد بن إسماعٌل قال :ثنا إسماعٌل بن
مرزوق قال :ثنا منصور بن مهاجر ...وقال« :هذا ٌعنً أبا حمزة
الواسطً» اسمه جبٌر بن مٌمون كذا قال ولم أره لؽٌره ،وال وجدت فً
الرواة من ٌسمى جبٌر بن مٌمون ،بل الظاهر أن أبا حمزة هذا هو عمران
بن أبً عطاء القصاب ،قال الدوالبً فً الكنى « واسطً ،روى عنه شعبة
وهشٌم» قلت :وهو من رجال مسلم ،روى عن أبٌه وابن عباس وأنس
وؼٌرهم وقد وثقه جمع ،وضعفه بعضهم فهو حسن الحدٌث ال سٌما عند
المتابعة؛ ومنصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات منهم ٌعقوب بن
شٌبة ،لم ٌذكروا فٌه توثٌقا ،ولذلك قال الحافظ فً « التقرٌب» « مستور»
قلت فمثله ٌستشهد به على أقل الدرجات وإسماعٌل بن مرزوق هو المرادي
الكعبً المصري ،ذكره ابن حبان فً الثقات وتكلم فٌه الطحاوي ،لكن
استنظؾ الحافظ إسناد حدٌث آخر من طرٌقه وأما أحمد بن إسماعٌل ،فلم
أعرفه اآلن ،وفً « تارٌخ بؽداد» جمع من الرواة بهذا االسم.
الثالثة :عن أبً العبلء الخفاؾ عن حبٌب بن أبً حبٌب عن أنس بن مالك
قال :فذكره نحوه موقوفا وهو الذي أشار إلٌه الترمذي فٌما سبق أخرجه
الواسطً أٌضا فً تارٌخه من طرٌقٌن عنه وحبٌب هذا هو ابن أبً حبٌب
البجلً البصري نزٌل الكوفة روى عنه أٌضا طعمة بن عمرو الجعفري
وعمر ابن العنفري ،وذكره ابن حبان فً «الثقات» وقال الحافظ «مقبول»
ٌعنً عند المتابعة ،وقد توبع كما تقدم وأبو العبلء الخفاؾ واسمه خالد بن
طهمان فهو صدوق ،لكنه كان اختلط ثم رواه الواسطً من طرٌق المإمل
بن إسماعٌل عن سفٌان عن خالد عن أبً عمٌرة عن أنس بن مالك بمثله
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وأبو عمٌرة هذا ثقة ،هو ابن أنس بن مالك ،وخالد هو ابن طهمان المتقدم،
وكؤنه اضطرب فً إسناده فرواه تارة عن أبً عمٌرة عن أنس ،وتارة عن
أنس مباشرة لم ٌذكر أبا عمٌرة ،ولعل ذلك من اختبلطه"
قلت هكذا ٌصحح األلبانً وٌضعؾ وكان قلمه سٌاال وقد خدم سنة الرسول
صلى هللا علٌه وسلم كثٌرا إال أنه له أخطاء ال ٌستهان بها ومن تلك األخطاء
ما بسطه هنا نذكر منها أن األلبانً هنا أخطؤ فً قواعد التعدٌل والتجرٌح
كما أخطؤ فً قواعد التعلٌل والتصحٌح وسنبٌن ذلك بإٌجاز هنا فنقول:
 .1تضعٌفه لحدٌث قال عنه المنذري :رجاله رجال الصحٌح ،فقال« :نبٌط
هذا ال ٌعرؾ إال فً هذا الحدٌث» قلت هو نبٌط ؼٌر منسوب روى عنه
أكثر من واحد ألن سند الحدٌث كما فً مسند أحمد بن حنبل هو :حدثنا عبد
هللا حدثنً أبً ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرحمن بن أبً الرجال عن نبٌط
عن ابن عمرو عن أنس الحدٌث بٌنما نجد فً تهذٌب التهذٌب «نبٌط ؼٌر
منسوب عن جابان وعنه سالم بن أبً الجعد ذكره ابن حبان فً الثقات»
وكذلك نجد فً «الجرح والتعدٌل « :روى عن جابان عن عبد هللا بن
عمرو روى عنه جابر بن أبً الجعد سمعت أبً ٌقول ذلك» .وأبوه أبو
حاتم الرازي معروؾ بالتشدد فً الحكم على الرجال وهنا ٌروي عن ابن
عمرو ومباشرة عن أنس فلعله أكثر من حدٌث وهو من التابعٌن وقد قل
فٌهم الكذب لحدٌث خٌر الناس قرنً .وفً سند الطبرانً فإنه ٌدعى نبٌط بن
عمرو.
 .2قول األلبانً معلقا على حدٌث الترمذي وأسلم الواسطً «أبو حمزة
الواسطً (لٌس اسمه جبٌر بن مٌمون بل الظاهر أن أبا حمزة هذا هو
عمرو بن أبً عطاء القصاب ( )...قلت هو من رجال مسلم ،روى عن
أبٌه ،وابن عباس ،وأنس وؼٌرهم وقد وثقه جمع ،وضعفه بعضهم فهو
حسن الحدٌث ال سٌما عند المتابعة ،قلت وثقه ابن معٌن وقال أبو زرعة
الرازي :بصري لٌّن وقال أبو حاتم والنسابً لٌس بالقوي وقال اآلجري عن
أبً داودٌ :قال له عمران الحبلب لٌس بذاك وهو ضعٌؾ ،وذكره ابن حبّان
فً الثقات كعادته .والظاهر أنه مجهول العٌن والحال ألنه ٌدعى جبٌر بن
مٌمون فلم ٌجده فؤبدله بمن هو من طبقته وٌتكنى بكنٌته على ما فٌه من
ضعؾ.
 .3وقوله منصور بن مهاجر روى عنه جمع من الثقات منهم ٌعقوب بن
شٌبه ولم ٌذكروا فٌه توثٌقا ولذلك قال الحافظ فً التقرٌب «مستور» فمثله
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ٌستشهد به على أقل الدرجات » قلت ذكر آخر من روى عنه فً تهذٌب
التهذٌب» لكن هذا النوع قال عنه الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسً إنه
مجهول ضعٌؾ الحدٌث بٌنما قال الحافظ الذهبً إن رواٌة مستور الحال
حسن لؽٌره .هذا لو لم ٌكن فً السند مجرح سواه أما هنا فهو أحسن أحوال
رواة السند.
 - 4قوله :إسماعٌل بن مرزوق المرادي الكعبً المصري ذكره ابن حبان
فً «الثقات» وتكلم فٌه الطحاوي ،قلت ٌعنً ذلك أنه ضعٌؾ.
 - 5قوله :وأما أحمد بن إسماعٌل فلم أعرفه اآلن ،قلت لعل كنٌته أبو خذافة
المدنً السهمً انظره فً تهذٌب الكمال وتهذٌب التهذٌب وخبلصة تهذٌب
 ) 83/1ولسان المٌزان
الكمال والكاشؾ والمعٌن ومٌزان االعتدال (
( ) 171/7ودٌوان الضعفاء والمتروكٌن والمؽنً والعبر و شذرات الذهب
وتنزٌه الشرٌعة وتارٌخ بؽداد والضعفاء ال بن عدي (  ) 179/1من رجال
ابن ماجه أجمعوا على تضعٌفه إال فً الموطإ قال ابن عدي حدث عن مالك
وؼٌره ٌروي البواطٌل وقال أبو العباس السراج سمعت الفضل بن سهل
األعرج ذكر أبا خذافة صاحب مالك فكذبه وقاله الدارقطنً ،قال الخطٌب
وؼٌره لم ٌكن ممن ٌعتمد الكذب ،فإن لم ٌكن هذا فهو مجهول العٌن والحال
فهذا سند من المجرحٌن احتج بهم األلبانً وقوى حدٌثهم بشاهد ممن هم
هالكون وهم ضعٌفون.
 - 6أبو العبلء الخفاؾ هو خالد بن طهمان :انظره فً تهذٌب الكمال
وتهذٌب التهذٌب وتقرٌب التهذٌب وخبلصة تهذٌب الكمال والكاشؾ وتارٌخ
البخاري الكبٌر والجرح والتعدٌل ومٌزان االعتدال والضعفاء ال بن
الجوزي ومجمع الزوابد (  ) 196 /5من رجال الترمذي رمً بالتشٌع ثم
اختلط ذكره ابن الكٌال فً كواكبه وقال عنه الذهبً :وثق وضعفه ابن معٌن
وقال اختلط قبل موته بعشر سنٌن» .وقال الدوري عن ابن معٌن :ضعٌؾ،
وقال أبو حاتم هو من عتق الشٌعة محلّه الصدق ،وذكره ابن حبّان فً
الثقات وقالٌ :خطا وٌهم ،وقال ابن الجارود :ضعٌؾ ،وقال ابن أبً مرٌم
عن ابن معٌن :ضعٌؾ خلط قبل موته بعشرة سنٌن وكان قبل ذلك ثقة.
واأللبانً ذهب هنا إلى القول بؤن رواٌته هذه كانت أثناء االختبلط وقد
أجمعوا أن رواٌة المختلط ال تقبل أثناء اختبلطه وال تصلح لبلعتبار.
 - 7حبٌب بن أبً حبٌب :انظره فً تهذٌب الكمال وتهذٌب التهذٌب
وخبلصة تهذٌب الكمال والكاشؾ وتارٌخ البخاري الكبٌر والجرح والتعدٌل
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ومٌزان االعتدال ولسان المٌزان ،من رجال الترمذي قال عنه ابن حجر:
روى له الترمذي حدٌثا واحدا فً فضل من صلى أربعٌن ٌوما فً جماعة،
قلت موقوفا .ذكره ابن حبّان فً الثقات وهو كما ترى مجهول العٌن والذات
وإن كان من التابعٌن.
وأما على مستوى قواعد التعلٌل والتصحٌح فإنه من أبجدٌاته أنه ال ٌرد
الحدٌث الحسن وٌرمى بالنكارة إذا عارض الواهً والهالك فقد بٌن الذهبً
أن حدٌث المستور وهو مجهول الحال حسن لؽٌره لكن الحافظ أبا الحسن
بن القطان الفاسً حكم علٌه بالضعؾ وتبعه ابن حجر فً شرح نخبة
الفكر ،بٌنما جزم اإلمام الذهبً بؤن حدٌث مجهول العٌن الذي روى عنه
واحد و ووثقه ؼٌر الراوي عنه ٌعتبر صحٌحا وحدٌثنا روى عن صاحبه
إثنان أو أكثر ووثقه ابن حبان وهو ؼٌر الراوي عنه وإن كان عرؾ
بالتساهل وله إسناد آخر فً معجم الطبرانً وحكم علٌه الحافظ المنذري
بالصحة والحافظ الهٌثمً بالحسن فهذا بٌان منا نرجو أن ٌكتبه هللا فً
مٌزان حسناتنا وخبلصة البحث أن الحدٌث « من صلى فً مسجدي أربعٌن
صبلة ال تفوته صبلة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من
النفاق» حدٌث حسن لذاته إن لم ٌكن صحٌحا كما حكم علٌه بذلك الحافظ
المنذري والحافظ الهٌثمً .وهللا تعالى أعلم
ومثال ذلك أٌضا :القاضً أبو عبد الرحمن عبد هللا بن لهٌعة قاضً مصر:
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه ،قال روح بن الصبلح :
لقً ابن لهٌعة اثنٌن و سبعٌن تابعٌا ،وقال البخاري عن الحمٌدي  :كان
ٌحً بن سعٌد ال ٌراه شٌبا ،وقال أحمد بن حنبل  :كتب عن المثنى بن
الصباح ،عن عمرو بن شعٌب ،وكان بعد ٌحدث بها عن عمرو بن شعٌب،
وقال  :محمد بن المثنى  :ما سمعت عبد الرحمن ٌحدث عنه قط ،وقال نعٌم
بن حماد  :سمعت ابن مهدي ٌقول  :ال أعتد بشًء سمعته من حدٌث ابن
لهٌعة إال سماع ابن المبارك و نحوه...الخٌ...عنً ابن وهب و المقرئ.
علق على حدٌثه األلبانً معقبا على حدٌث " من أسلم من أهل الكتاب فله
أجره مرتٌن ،وله مثل الذي لنا و علٌه مثل الذي علٌنا ،ومن أسلم من أهل
المشركٌن فله أجره ،وله مثل الذي لنا ،وعلٌه مثل الذي علٌنا" قال رواه
الروٌانً فً مسنده (  ) 1/220 /30نا أحمد ناعمً نا ابن لهٌعة عن سلٌمان
بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبً أمامة الباهلً قال " :كنت تحت راحلة
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع ،فقال قوال حسنا فقال فٌما
Page 151

تدريب الطالب بالتدريج

قال :فذكره ،قلت :وهذا سند حسن :القاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد
الرحمن الشامً صاحب أبً أمامة وهو صدوق ،وسلٌمان بن عبد الرحمن
هو أبو عمر الخراسانً الدمشقً وهو ثقة ،وابن لهٌعة هو عبد هللا المصري
وهو سٌا الحفظ إال ما رواه العبادلة عنه :عبد هللا بن وهب ،وعبد هللا بن
ٌزٌد المقري ،و عبد هللا بن المبارك ،وهذا من رواٌة األول منهم ،فإن عم
أحمد فً هذا السند هو عبد هللا بن وهب و هو أشهر من أن ٌذكر و أما
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الملقب بحشل وهو
صدوق تؽٌر بآخره كما فً التقرٌب و احتج به مسلم ،فحدٌثه حسن إذا لم
ٌخالؾ وقد أخرجه أحمد :ثنى ٌحً بن إسحاق السٌلجٌنً ثنا ابن لهٌعة به
إال أنه قال ٌ ":وم الفتح" بدل حجة الوداع" واألول أصح.
قلت فً هذا الحدٌث علتان قادحتان سكت علٌهما األلبانً أوخفتا علٌه فشان
ذلك تصحٌحه فؤما العلة األولى فهً عنعنة ابن لهٌعة وهو مدلس ذكره
الحافظ ابن حجر فً المرتبة الخامسة من مراتب المدلسٌن وهً مرتبة
ٌخرج فٌها من كان ضعٌفا وال ٌدلس إال عن الضعفاء و سنبٌن ذلك أكثر
فً تعلٌقنا على الحدٌث التالً ،وأما العلة الثانٌة فهً اختبلط بحشل الذي
أشار إلٌه ،قال عنه ابن الكٌال فً كتابه " الكواكب النٌرات فٌمن اختلط من
الرواة الثقات" ":أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشً -أبو عبٌد
هللا المصري عن عمه عبد هللا بن وهب ،واإلمام الشافعً و ؼٌرهما وعنه
مسلم و إبراهٌم بن عبد هللا األصبهانً ،وابن خزٌمة و أبو بكر بن زٌاد
أطلق محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم و عبد الملك بن شعٌب بن اللٌث-
القول بتوثٌقه ،عن عبد الملك بن شعٌب بن اللٌث قال :كتبنا عنه و أمره
مستقٌم ،ثم خلط بعد ،ثم جاءنا الخبر أنه رجع عن التخلٌط ،قال :وسبل أبً
عنه بعد ذلك ،فقال كان صدوقا وقال أبو حاتم  :خلط ثم رجع ،وقٌل ألبً
زرعة :إنه رجع عن تلك األحادٌث فقال :إن رجوعه مما ٌحسن حاله ،وال
ٌبلػ المنزلة التً كان قبل" وذكر الحاكم أنه اختلط بعد  250بعد خروج
مسلم من مصر وقال عنه الحافظ عبد هللا بن عثمان بن جبلة أبو عبد هللا
المروزي الملقب عبدان " مستقٌم األمر فً أٌامنا" فٌستنتج مما تقدم صحة
رواٌة مسلم و كذلك أبً حاتم و عبدان و أما ؼٌرهم فحدٌثه ال ٌقبل إال مع
المتابعة و االعتبار ،وهذا لو لم ٌعنعن الحدٌث ابن لهٌعة ،فرواٌة بحشل
للحدٌث ٌجعله من بٌت القصٌد عند األلبانً حدٌث " من روى عنً حدٌثا
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ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن " ؼفر هللا لنا وله كل زلة و نضر هللا وجهنا
و إٌاه ٌوم القٌامة آمٌن ٌا رب العالمٌن.
وعنه حدٌث " ال ٌحل للخلٌفة إال قصعتان :قصعة ٌأكلها هو و أهله،
 ) 168/2ثنا
وقصعة ٌطعمها" قال ":رواه ابن أبً الدنٌا فً الورع (
إبراهٌم بن المنذر الخزامً قال نا عبد هللا بن وهب عن ابن لهٌعة عن
عبد هللا بن هبٌرة عن عبد هللا بن زرٌر الؽافقً قال :دخلنا على علً بن
أبً طالب ٌوم أضحى فقدم إلٌنا خزٌرة ،فقلناٌ :ا أمٌر المإمنٌن لو قدمت
إلٌنا من هذا البط و الوز ،و الخٌر كثٌر ،قال ٌا ابن زرٌر إنً سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذكره ورواه أحمد وعنه ابن عساكر من
طرٌقٌن آخرٌن عن ابن لهٌعة  ،ورواه ابن عساكر من طرٌق حرملة عن
ابن وهب به موقوفا على علً ،قلت هذا إسناد صحٌح رجاله كلهم ثقات،
وابن لهٌعة إنما ٌخشى من سوء حفظه إذا لم ٌكن الحدٌث من رواٌة أحد
العبادلة عنه كما صرح بذلك بعض األبمة المتقدمٌن ،وهذه كما ترى -من
رواٌة عبد هللا بن وهب عنه ،و الحدٌث قال الهٌثمً فً مجمع الزوابد"
رواه أحمد و فٌه ابن لهٌعة و حدٌثه حسن و فٌه ضعؾ" وأقول  :و
الصواب فٌه أنه ضعٌؾ الحدٌث فً ؼٌر رواٌة العبادلة عنه صحٌح
الحدٌث من رواٌة أحدهم عنه كما سبق ،وقال الحافظ فً التقرٌب"
صدوق" خلط بعد احتراق كتبه ،ورواٌة ابن المبارك و ابن وهب عنه
أعدل من ؼٌرهما ،وله فً مسلم بعض شًء مقرون" قلت قد ٌؽتر مقلدة
األلبانً بدندنته هذه و تعدٌل ابن لهٌعة من طرٌق رواٌة العبادلة الثبلثة و
تصحٌحها حتى و إن عنعن فما هً حقٌقة أمره فقد ترجم له الحافظ ابن
حجر فً كتابه " إسعاؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس".
قال عنه فً المرتبة الخامسة ":عبد هللا بن لهٌعة الحضرمً ،قاضً
مصر اختلط فً آخر عمره وكثر عنه المناكٌر فً رواٌته ،وقال ابن
حبان :كان صالحا و لكنه ٌدلس عن الضعفاء" فإذا علمت ذلك وعرفت
أن ابن حبان البستً معروؾ بالتسامح فاعلم أنه قال محققا كتاب ابن
حجر  :د.عبد الؽفار سلٌمان البنداري و األستاذ محمد أحمد عبد العزٌز
نقبل عن جهابذة صنعة التعدٌل و التجرٌح ما ٌلً " ضعفه ابن معٌن وقال
 :ال ٌحتج به ،وكذا ضعفه ٌحً بن سعٌد وابن مهدي إال فً سماع
المبارك { قلت بل فً سماع عبد هللا بن المبارك} احترقت كتبه و منزله
سنة سبعٌن و مابة،ووقع من أعلى حماره فؤفلج وسقط وكان بداٌة علته،
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كتب ابن لهٌعة عن المثنى بن الصبلح عن عمرو بن شعٌب فكان ٌحدث
بها عن عمرو نفسه ،ضعفه ابن معٌن قبل وبعد احتراق كتبه ،ؼٌر أن
الفبلس خالفه فقال :من كتب عنه قبل احتراقها مثل ابن المبارك و المقرئ
فسماعه صحٌح ،إال أن أبا زرعة قال :سماع األوابل منه واألواخر سواء
إال أن ابن المبارك و ابن وهب كانا ٌتابعان أصوله و لٌس ممن ٌحتج به
ضعفه النسابً ،قال ابن وهب كان صادقا" هكذا ٌتبٌن للقارئ المنصؾ
الذي ال ٌبحث إال عن الحق فً الرواٌة أن البن لهٌعة العٌوب التالٌة:
 ) 1أنه كان ٌدلس عن الضعفاء قبل اختبلطه ،وبالتالً ال تقبل عنعنته
وهذا مجمع علٌه من قبل أهل التعدٌل و التجرٌح فً حق أهل المرتبة
الخامسة وهو منهم وقد عنعنه فً الحدٌثٌن.
 ) 2أن محله الصدق قبل اختبلطه رؼم تضعٌؾ ٌحً بن معٌن له وهو
متشدد فً حكمه على الرجال ووافقه أبو زرعة وهو المعتدل إال فً عبد
هللا بن المبارك وعبد هللا بن وهب.
أنه ال تقبل رواٌته بعد االختبلط مطلقا لما فٌها من المناكٌر ،و  ) 4أنه كان
ٌحدث من كتبه فاحترقت و أفلج و اختلط ،وانطبلقا مما تقدم ٌكون الصواب
أقرب من الحافظ الهٌثمً شٌخ ابن حجر ال من األلبانً الذي قد ٌؽتر
بكبلمه هذا الكثٌر خاصة وأنه قلد الهٌثمً هذا فً تحسٌنه لحدٌث لم ٌروه
 ) 267/5وقد وقع شعٌب
أحد العبادلة الثبلثة كما فً " إرواء الؽلٌل (
األرنإوط فً نفس الخطإ فً تحقٌقه لكتاب ابن رجب "جامع العلوم و
الحكم" فً تعلٌق على حدٌث :قال وروى ابن لهٌعة عن ٌزٌد بن أبً حبٌب
أخبره عن عبد الرحمن بن معاوٌة أن رجبل سؤل النبً صلى هللا علٌه وسلم
فقال ٌ :ا رسول هللا ما ٌحل لً مما ٌحرم علً؟ وردد علٌه ثبلث مرات،
كذلك ٌسكت النبً صلى هللا علٌه وسلم ثم قال " :أٌن السابل ؟" فقال :أناذا
ٌا رسول هللا ،فقال بؤصابعه " ما أنكر قلبك فدعه " خرجه أبو القاسم
البؽوي فً معجمه" وقال :ال أدري عبد الرحمن بن معاوٌة سمع من النبً
صلى هللا علٌه وسلم أم ال؟ وال أعلم ؼٌر له هذا الحدٌث" قلت هو عبد
الرحمن بن معاوٌة بن خدٌج جاء منسوبا فً كتاب " الزهد" البن المبارك،
وعبد الرحمن هذا تابعً مشهور ،فحدٌثه مرسل" فقال شعٌب األرنإوط "
رواٌة عبد هللا بن المبارك عن ابن لهٌعة قبل االختبلط فهو مرسل صحٌح"
فلم ٌنتبه شعٌب األرنإوط كاأللبانً إلى أن ابن لهٌعة عنعن اإلسناد وهو
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مدلس من المرتبة الخامسة ال تقبل عنعنته حتى فٌما رواه عنه عبد هللا بن
المبارك وابن وهب وعبد هللا المقرئ .وهللا أعلم.
ج ـ من ال ٌعتبر تخرٌجه :ال ٌنبؽً اعتبار تخرٌج من عرؾ بالؽفلة وكثرة
الوهم ،كما أنه ال ٌعتبر تخرٌج من هو متهم فً دٌنه وفً عقٌدته ،وكذلك
من عرؾ بالتعصب لبدعته إذا كان الحدٌث ٌتعلق بتلك البدعة من قرٌب أو
من بعٌد .ومثال ذلك:
قال محقق كتاب ابن أبً الدنٌا( :من عاش بعد الموت) قال :حدثنا خالد بن
خداش بن عجبلن المهلبً و إسماعٌل بن إبراهٌم بن بسام قاال :نا صالح
المزى عن ثابت البنانً عن أنس بن مالك قال " :عدت شابا من األنصار
فما كان بأسرع من أن مات ،فأغمضناه و مددنا علٌه الثوب فقال بعضنا
ألمه :احتسبٌه! قالت :وقد مات ؟! قلنا  :نعم ،قالت :أحق ما تقولون ؟!
قلنا نعم ،فمدت ٌدٌها إلى السماء وقالت :اللهم إنً آمنت بك ،وهاجرت
إلى رسولك ،فإذا نزل بً شدة دعوتك ففرجتها ،فأسألك ال تحمل علً هذه
المصٌبة الٌوم ،قال :فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا و أكل
معنا !!"
قال محققه :حسن لؽٌره أخرجه المصنؾ أٌضا فً كتاب " مجابً الدعوة"
و أخرجه أٌضا ابن عدى والبٌهقً و أبو نعٌم كبلهما فً " الدالبل" كلهم
عن صالح المزي ،وهو ضعٌؾ ،و أخرجه أٌضا البٌهقً من طرٌق عٌسى
بن ٌونس عن عبد هللا بن عون عن أنس ،وفٌه أن ذلك كان بحضرة رسول
هللا صلى هللا علٌه و سلم ،قال ابن كثٌر فً " تارٌخه" :و هذا إسناد رجاله
ثقات ،ولكن فٌه انقطاع بٌن عبد هللا بن عون و أنس ،قلت :و الحدٌث حسن
لؽٌره" قلت و هذا تساهل ألن صالح المزي قال فٌه أهل التعدٌل و التجرٌح:
اكتفى ابن حجر فً التقرٌب بالقول عنه  :ضعٌؾ ،قلت وقد بٌن تجرٌحه
أكثر فً " تهذٌب التهذٌب" حٌث قال " قال عباس ،عن ابن معٌن  :لٌس
بشًء ،وقال جعفر الطٌالسً ،عن ٌحى كان قاصا وكان كل حدٌث ٌحدث
به عن ثابت باطبل ،وقال عبد هللا بن علً ابن المدٌنً  :ضعفه أبً جدا،
وقال محمد بن عثمان بن أبً ثابت عن علً :لٌس بشًء ،ضعٌؾ ،وقال
عمرو بن علً :ضعٌؾ الحدٌثٌ ،حدث بؤحادٌث مناكٌر عن قوم ثقات
وكان رجبل صالحا ،وكان ٌهم بالحدٌث ،وقال الجوزجانً  :كان قاصا،
واهً الحدٌث وقال البخاري :منكر الحدٌث ،وقال اآلجري :قلت ألبً داود:
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ٌكتب حدٌثه؟ فقال :ال ،وقال النسابً  :ضعٌؾ الحدٌث ،له أحادٌث مناكٌر،
وقال مرة متروك الحدٌث ،وقال صالح بن محمد :كان ٌقص ،ولٌس هو
شٌبا فً الحدٌثٌ ،روي أحادٌث مناكٌر عن ثابت و الجرٌري ،وعن
سلٌمان التٌمً أحادٌث ال تعرؾ" وقال ابن عدي أنه ال ٌعتمد الكذب ،بل
ٌؽلط شٌبا ،وقال ابن حبان فً " الضعفاء" :كان من عباد أهل البصرة و
قرابهم ،وهو الذي ٌقال له صالح بن بشٌر المزى الناجً ،وكان من أحزن
أهل البصرة صوتا و أرقهم قراءة ؼلب علٌه الخٌر و الصبلح حتى ؼفل
عن اإلتٌان فً الحفظ ،وكان ٌروي الشًء الذي سمعه من ثابت والحسن و
نحو هإالء على التوهم ،فجعله عن أنس فظهر فً رواٌته الموضوعات
التً ٌروٌها عن األثبات" قلت هكذا ٌتبٌن أن تجرٌحه من قبل عدالته عند
البعض و حفظه عند الجمٌع و أن رواٌته عن ثابت -كما هو عندنا – من
مناكٌره أو موضوعاته فالحدٌث بعٌد من الحسن لؽٌره ،بل منكر ،وقد قال
البخاري  :كل من قلت فٌه منكر الحدٌث ال ٌصلح للمتابعة كما هو معروؾ
عند الجمٌع.
ومن ذلك ما وقع فً "أربعٌن األربعٌن" للنبهانً وؼٌره من كتبه أنه عزا
حدٌث "من قال ال إله إال هللا ومدها مدا هدمت له أربعة آالؾ ذنب من
الكبابر" إلى البخاري وهو حدٌث موضوع خرجه ابن النجار" والحدٌث
رواه الدٌلمً فً مسند الفردوس وفٌه محمد بن رزام بن عبد الملك بن سعٌد
وهو متهم بالوضع ،وقال األزدي :تركوه وقال الدارقطنً ٌحدث بؤباطٌل،
وقال الذهبً" متهم بالوضع (المٌزان  ، 454 /3وفٌه أٌضا عباد بن كثٌر
وهو الثقفً البصري :قال ابن معٌن :لٌس بشًء ،وقال البخاري :تركوه،
وقال النسابً :متروك ،وحذر ابن المبارك من حدٌثه ،وروي عن ابن
معٌن :ال ٌكتب حدٌثه".
 ) 10القاعدة العاشرة :ما هً مظان الحدٌث؟
قد ٌظن القارئ فً أول وهلة أن هذه القاعدة تؤخرت عن وقتها أو أنها كان
من األجدر أن ٌبدأ بها ،إال أن تؤخٌرها إلى هذا الحد وهذا الوقت له ما
ٌبرره ،ومن أهم ما ٌبرر ذلك أن الحدٌث إذا كان معروفا ومتداوال بٌن
المحدثٌن والفقهاء فإنه لن ٌتعسر على طالبه وال عن الباحث عنه ألنه ٌكتفً
بالبحث عنه فً بابه من الفقه أو من كتب السنة أو الصحاح ،وأما إذا تعسر
البحث عنه ،فهنا تكمن أهمٌة هذه القاعدة ألنه إما أن ٌكون متداوال بٌن
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الناس ،مشتهرا بٌنهم إال أن طالب الحدٌث أو الباحث لما اهتم بالعثور علٌه
أعٌاه ،وهذا كثٌرا ما ٌقع لطبلب الجماعات الذٌن ٌقومون إما بتحقٌق كتب
أو نوازل أو رسابل ،فكثٌرا ما ٌؤتوننً ٌسؤلوننً عن حدٌث كذا أو عن
طرق من حدٌث كذا استدل به فبلن أو استعمله فبلن ،فهذا الحدٌث مظانه
نوعان من الكتب:
أ ـ الكتب المإلفة فً األحادٌث المشتهرة على األلسنة :فمن أهم هذه الكتب
ما جمعه الحافظ شمس الدٌن أبو الخٌر محمد عبد الرحمن السخاوي
المعروؾ بمحمد السخاوي ت  902هـ بالمدٌنة ودفن فً البقٌع الطاهر فً
نفس القبر الذي فٌه مالك بن أنس وسماه "المقاصد الحسنه فً بٌان كثٌر من
األحادٌث المستهترة على األلسنه" وكذلك ما جمعه الحافظ أبو الفداء
إسماعٌل بن محمد بن عبد الهادي العجلونً ،محدث الشام المعروؾ
بالعجلونً المتوفى 1152هـ وسماه "كشؾ الخفا ومزٌل اإللباس عما
اشتهر من األحادٌث على ألسنة الناس" وكتاب الشعرانً الذي سماه "البدر
المنٌر فً أحادٌث البشٌر النذٌر" قال عنه أبو جعفر الكتانً فً الرسالة
المستطرفة "وهو نحو من ألفٌن وثبلثمابة حدٌث مرتبة على حروؾ
المعجم" قلت إال أنه دون الكتابٌن المذكورٌن من حٌث التخرٌج والحكم على
الحدٌث ودون الجمٌع ما جمعه جبلل الدٌن السٌوطً وسماه" :الدرر
المنتشره فً األحادٌث المشتهره".
ب ـ وأما إذا كانت األحادٌث التً ٌبحث عنها لم ٌجدها فً هذه الكتب ولها
عبلقة بالسلوك والتصوؾ فلٌبحث عنها فً كتب التصوؾ المخرجة ككتاب
الحافظ العراقً الذي سماه" :المؽنً عن حمل األسفار فً األسفار فً
تخرٌج ما فً اإلحٌاء من األخبار" وكذلك" إتحاؾ السادة المتقٌن شرح
أحادٌث إحٌاء علوم الدٌن" لمرتضى الزبٌدي ،كما خرج ابن حجر أحادٌث
"عوارؾ المعارؾ" للسهروردي كما خرج ما أؼفله شٌخه الحافظ العراقً
من أحادٌث اإلحٌاء وسماه "تحفة اإلحٌاء بما فات من تخارٌج اإلحٌاء"
كما خرج تلمٌذه محمد السخاوي أحادٌث الؽنٌة للقطب الشٌخ عبد القادر
الجٌبلنً أو الكٌبلنً أو الجٌلً مإسس الطرٌقة القادرٌة نسبة إلٌه وسماه
"البؽٌة بتخرٌج أحادٌث الؽنٌة" كما ألبً الحسن علً بن أحمد الحرٌشً
الفاسً المتوفى بالمدٌنة سنة  1143هـ تخرٌج أحادٌث "النصٌحة الكافٌة
لزروق" كما قام الحافظ ،عبد الستار بن عبد الوهاب الصدٌق الهندي نزٌل
مكة ت  1345هـ بتخرٌج أحادٌث كشؾ الؽمه عن جمٌع األمه" للشعرانً
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كما قام الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري ت  1380هـ بتخرٌج
أحادٌث التحفة المرضٌة وسماه "نٌل الزلفه بتخرٌج أحادٌث التحفه" وقام
أٌضا بتخرٌج أحادٌث عوارؾ المعارؾ للسهروردي وسماه "عواطؾ
اللطابؾ تخرٌج أحادٌث عوارؾ المعارؾ".
وقام جبلل الدٌن السٌوطً بتخرٌج أحادٌث صحاح الجوهري فً اللؽة
وسماه "فالق اإلصباح تخرٌج أحادٌث الصحاح".
ج ـ فإن لم ٌجدها فً كل ذلك وكانت فٌها كلمة ؼرٌبة فلٌبحث عنه فً كتب
ؼرٌب الحدٌث نذكر منها هنا:
1ـ ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد القاسم بن سبلم ت  224هـ.
2ـ ؼرٌب الحدٌث إلبراهٌم الحربً ت285 :هـ
3ـ ؼرٌب الحدٌث البن قتٌبة ت276 :هـ
4ـ ؼرٌب الحدٌث ألبً سلٌمان حمد بن محمد الخطاب ت288 :هـ الخ.
وقد ٌكون فً الكتب التً ألفت فً تصحٌفات المحدثٌن وكتب علل الحدٌث.
وإال فلٌرجع إلى الكتب التً ألفت فً الموضوع من الحدٌث وقد تقدم
سردها ،فهذا ما عندنا من نصٌحة.

القاعدة الحادي عشرة :إذا أعٌانا الحدٌث فماذا نفعل؟
هذه القاعدة تؤتً لترشد الباحث عن الحدٌث بؤن ال ٌتسرع وال ٌقنط ( ومن
ٌقنط من رحمة ربه إال القوم الظالمون) وفً الحدٌث قد ٌجده الباحث
معزوا لكتاب معٌن من كتب أمهات الحدٌث فٌبحث عن بابه فبل ٌجده ،وهذا
هو الذي ننصحه بؤن ال ٌتسرع حتى ٌقرأ بترو وتؤن جمٌع أحادٌث الكتاب
قبل إصدار حكمه ألنه قد ٌكون فً ؼٌر بابه الذي ٌظن أنه فٌه ،كما أنه قد
ٌعزي حدٌثا لكتاب من كتب الحدٌث فٌكون العازي واهما وفً كلتا الحالتٌن
ال بد من التؤنً والتؤكد عن ترو وسنعطً على كل حالة من الحالتٌن
المذكورتٌن مثاال:
1ـ ٌقول لنا الشٌخ مقبل بن هادي الوادعً أبو عبد الرحمن رحمه هللا ت
 1419هـ فً تحقٌقه لكتاب الحافظ الدار قطنً "االلتزامات والتتبع" فً
مقدمته تحت عنوان " :بعض المشاكل التً واجهتنً" حٌث ٌقول " :وقد
ٌكون الحدٌث فً ؼٌر مظنته مثل حدٌث « من لم ٌتؽن بالقرآن فلٌس منا»
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فإن مظنته فضابل القرآن كما ذكر البخاري حدٌثا قرٌبا من معناه فً
"فضابل القرآن" وهو حدٌث « ما أذن هللا بشًء كما أذن لنبً حسن
الصوت ٌتؽنى بالقرآن ٌجهر به» ولكن حدٌث « من لم ٌتؽن بالقرآن» ما
وجدته إال فً كتاب التوحٌد بعد الٌؤس من وجوده وقد كنت أظن أن
الدارقطنى واهم فً استدراكه على البخاري ،قلت إذا كان مقبل الوادعً
أعٌاه الحدٌث فجد وكد وصبر وشمر حتى ظفر به فهذا الدكتور عبد الفتاح
أبو ؼده هو اآلخر ٌعتذر عما صدر من نفً وجود حدٌث فً صحٌح مسلم
فٌقول لنا فً تحقٌقه للرفع والتكمٌل فً الجرح والتعدٌل " للشٌخ عبد الحً
اللكنوى ما هو عبرة لكل ذي خبرة فً كتب الحدٌث المشتهرة حٌث ٌقول" :
وقال السٌوطً فً« تدرٌب الراوي شرح تقرٌب النواوي" وقع فً
عباراتهم :أنكر ما رواه فبلن :كذا ،وإن لم ٌكن ذلك الحدٌث ضعٌفا ،قال
ابن عدي  :أنكر ما روى برٌده بن عبد هللا بن أبً برٌدة » " إذا أراد هللا
بؤمة خٌرا قبض نبٌها قبلها" قال :وهذا طرٌق حسن ،رواته ثقاث ،وقد
أدخله قوم فً صحاحهم انتهى ،كان هذا نص اللكنوى ،فعلق علٌه عبد
الفتاح أبوؼده قاببل" :قال السٌوطً فً التدٌب ص " :153والحدٌث فً
صحٌح مسلم" وهو فً كتاب الفضابل فً أوابله خبلل ذكر فضابل النبً
صلى هللا علٌه وسلم :شرح النووي ،وجاء فً الشرح هذا العنوان " ( باب
إذا أراد هللا رحمة أمة قبض نبٌها قبلها) وسقط من الفهرس بآخر الجزء،
هذا وكان وقع منى فً الطبعة األولى لهذا الكتاب ،المطبوعة سنة 1383هـ
 1388هـ ،أنً نفٌت وجود هذا
 ،ثم فً الطبعة الثانٌة المطبوعة سنة
الحدٌث فً "صحٌح مسلم" والسنن األربعة" وكان ذلك خطؤ منً اعتمادا
على مراجعة (الفهارس) ألوابل األحادٌث ،وعلى "المعجم المفهرس أللفاظ
الحدٌث" ،وعلى ذخابر الموارٌث" للنابلسً ،وقد سقط هذا الحدٌث منها:
وقد اؼتر بؽلطً هذا فً الطبعة األولى الشٌخ عبد الوهاب عبد اللطٌؾ
رحمه هللا تعالى ،فقلدنً بالقول بنفً وجوده فً "صحٌح مسلم" ،فً تعلٌقه
على "تدرٌب الراوي"  :241/1فً طبعته الثانٌة المطبوعة بمطبعة السعادة
فً جزأٌن سنة  ، 1385فقال فً تعلٌقه هناك" :الحدٌث لٌس فً مسلم"
انتهى ،وهذا منه رحمة هللا تعالى من باب تقلٌد الساهً الساهً ،والحمد هلل
على السداد :ونص الحدٌث بسند مسلم إلٌه كاآلتً" :وحدثت عن أبً أسامة
ـ هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفً اإلمام الحافظ الحجة المتوفى سنة
 ، 201قبل والدة مسلم بثبلث سنٌن ،وممن روى ذلك عنه إبراهٌم بن سعٌد
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الجوهري :حدثنا أبو أسامة ،حدثنً ٌزٌد بن عبد هللا ،عن أبً بردة عن أبً
موسى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :إن هللا عز وجل إذا أراد رحمة
أمة من عباده ،قبض نبٌها قبلها ،فجعله لها فرطا وسلفا بٌن ٌدٌها ،وإذا أراد
هلكة أمة عذبها ونبٌها حً فؤهلكها وهو ٌنظر ،فؤقر عٌنه بهلكتها حٌن
كذبوه وعصوا أمره" قال النووي رحمه هللا تعالى فً الشرح" :قال
المازري والقاضً عٌاض :هذا الحدٌث من األحادٌث المنقطعة فً "مسلم"
فإنه لم ٌسم الذي حدثه عن أبً أسامة :قلت :ولٌس هذا حقٌقة انقطاع ،وإنما
هو رواٌة مجهول :انتهى كبلم النووي ،هذا وقد أفادنً الوقوؾ على هذا
الحدٌث فً "صحٌح مسلم" بعض طبلبً عن بعض طلبته ،فشكر هللا لهما
وجزاهما عنً خٌرا ،وأستؽفر هللا مما جزمت به من قبل فً الطبعة األولى
والثانٌة من نفٌه عن صحٌح مسلم" ...فؤخطؤت ،والحمد هلل على الصواب.
وأما الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فإنه ٌقول فً كتابه "
حصول التفرٌج بؤصول التخرٌج أو كٌؾ تصٌر محدثا" حٌث قال فً فصل
الحث على الرجوع إلى األصول " :وقد وقفت على بعض األوهام فً
العزو للحافظ (ابن حجر) الذي هو شٌخ الفن ،ورأس المحققٌن فٌه ،وبعد
البحث والتتبع عرفت أنه أتى من قبل التقلٌد ألنه قلد النووي فً شرح
المهذب" وأتى بعبارته بالنص تقرٌبا وإن لم ٌعزها إلٌه؛ والنووي تقع له
أحٌانا بعض األوهام فً العزو ،وإنما هو من تقلٌده لؽٌره واعتماده علٌه
من ؼٌر مراجعة األصول ،وهذا هو الذي حملنً على وضع تخرٌج ثان
ألحادٌث الشهاب ألنً كنت كتبت األول فً بداٌة الطلب واالشتؽال
بالحدٌث فكنت أقلد فً العزو ولما صرت أبحث وأراجع األصول وجدت
فً ذلك أوهاما ووضعت تخرٌجا سمٌته " فتح الوهاب" ومن أمثلة ذلك
حدٌث « وأي داء أدوأ من البخل» فإن كثٌرا من المحدثٌن من الحافظ
السٌوطً فمن بعده ٌعزونه للشٌخان والحافظ السٌوطً تبع فً ذلك جماعة
أٌضا ،وهو لم ٌخرج فً الصحٌحٌن وإنما وقع ذكره فً الصحٌح أثناء
جملة ،وذكره القاضً عٌاض فً المشارق فً الكبلم على " أدوأ" هل هو
مقصور أو مهموز فظن من رآه فٌه أنه مما خرجه الشٌخان ،فعزاه إلٌهما
ثم صار البلحق ٌتبع السابق حتى تعددوا واتفقوا على ذلك وال وجود له فً
الصحٌحٌن وهكذا ٌؽتر كثٌر من المحدثٌن بل والحفاظ بكتاب رزٌن
العبدري» قلت :إنه على حق فً ذم التقلٌد وأنه ٌسبب األوهام واألؼبلط إال
أن ما قاله األقدمون ال ٌنبؽً نسفه ونفٌه إال بعد عناء من البحث ألن الببلء
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أن ٌنفً أدوأ األدواء عن الصحٌحٌن بحجة ذم التقلٌد ،وقد أخرج البخاري
فً صحٌحه كتاب المؽازي باب قصة عمان والبحرٌن من حدٌث جابر بن
عبد هللا رضً هللا عنهما قال " :قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :لو
قد جاء مال البحرٌن لقد أعطٌتك هكذا وهكذا (ثبلثا) فلم ٌقدم مال البحرٌن
حتى قبض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فلما قدم على أبً بكر أمر منادٌا
فنادى :من كان له عند النبً صلى هللا علٌه وسلم دٌن أو عدة فلٌؤتنً ،قال
جابر :فجبت أبا بكر فؤخبرته أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :لو جاء مال
البحرٌن أعطٌتك هكذا و هكذا (ثبلثا) قال فؤعطانً :قال جابر :فلقٌته بعد
ذلك فسؤلته فلم ٌعطنً ثم أتٌته فلم ٌعطنً ،ثم أتٌته الثالثة فلم ٌعطنً فقلت
له :قد أتٌتك فلم تعطنً ،ثم أتٌتك فلم تعطنً ،ثم أتٌتك فلم تعطنً فإما أن
تعطٌنً ،وإما أن تبخل عنً ،قال :أقلت :تبخل عنً؟ وأي داء أدوأ من
البخل؟ قالها ثبلثا ،ما منعتك مرة إال وأنا أرٌد أن أعطٌك"
إال أنه قد ٌعزو أحٌانا بعض الهواة والفقهاء والدعاة وكذلك بعض
المتصوفة السهاة الحدٌث إلى بعض الكتب المشتهرة ما لم ٌكن فٌها أصبل
فبل ٌنبؽً أن تؽتر بعزو ؼٌرك بل ٌنبؽً أن تتثبت قبل القٌام بؤي خطوة،
فالشرع أمرنا بذلك ،ومثال ذلك عندنا ما قدمه الؽماري كمثال حٌث قال:
"كما عزا إمام الحرمٌن فً "النهاٌة حدٌث "أصحابً كالنجوم" ـ وهو
حدٌث موضوع ـ إلى الصحٌحٌن ،وكذلك الؽزالً ٌعزو أحٌانا أحادٌث
واهٌة إلى بعض األصول ولٌست هً فٌها ...وقد رأٌت مرة رسالة فٌها
أحادٌث فً النهً عن شرب الدخان والوعٌد على شربه كلها معزوة إلى
صحٌح البخاري ومسلم ،وأعرؾ بعض الخطباء المدرسٌن ٌعزو فً خطبه
ودروسه كل حدٌث إلى صحٌح البخاري كقوله :إن حدٌث "من أحدث ولم
ٌتوضؤ فقد جفانً ،ومن توضؤ ولم ٌصل فقد جفانً أخرجه البخاري فً
صحٌحه" بٌنما رماه الصنعانً بالوضع وحكم علٌه األلبانً بالوضع فً
"سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة " :61/1حدٌث" :من أحدث ولم
ٌتوضؤ فقد جفانً ومن توضؤ ولم ٌصل فقد جفانً ومن صلى ولم ٌدعنً
فقد جفانً ومن دعانً فلم أجبه فقد جفٌته ولست برب جاؾ" سلسلة
األحادٌث الضعٌفة والموضوعة .61/1
وقال الؽماري فً كتابه "حصول التفرٌج بؤصول التخرٌج"" :وقد ٌقــــع
ذلك (ـ ٌعنً الوهم فً العزو ـ) عن تحرٌؾ من النساخ لبعض المخرجٌن
الذٌن تتقارب صور أسمابهم فً الرسم كابن النجار مع البخاري ،فكثٌرا ما
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أرى أحادٌث أخرجها ابن النجار معزوة إلى البخاري ،ومن ذلك ما وقع فً
"أربعٌن األربعٌن" للنبهانً وؼٌره من كتبه أنه عزا حدٌث "من قال ال إله
إال هللا ومدها مدا هدمت له أربعة آالؾ ذنب من الكبابر" إلى البخاري وهو
حدٌث موضوع خرجه ابن النجار" والحدٌث رواه الدٌلمً فً مسند
الفردوس وفٌه محمد بن رزام بن عبد الملك بن سعٌد وهو متهم بالوضع،
وقال األزدي :تركوه وقال الدارقطنً ٌحدث بؤباطٌل ،وقال الذهبً" متهم
بالوضع (المٌزان  ، 454/3وفٌه أٌضا عباد بن كثٌر وهو الثقفً البصري:
قال ابن معٌن :لٌس بشًء ،وقال البخاري :تركوه ،وقال النسابً :متروك،
وحذر ابن المبارك من حدٌثه ،وروي عن ابن معٌن :ال ٌكتب حدٌثه".
ب ـ وأخٌرا إذا أعٌانا الحدٌث بعد جهد مضن فً جمٌع كتب التخرٌج
والزوابد واألطراؾ المطبوعة والمخطوطة فإنه ال ٌنبؽً أن تصدر منا
عبارة "ال أصل له" وإن كانت صدرت من بعض من سبقنا إلى التخرٌج،
ذلك أننا لم نبلػ درجة الحاكمٌة وال اإلمارة ،فالحاكم وأمٌر المإمنٌن فً
الحدٌث ال ٌنبؽً أن ٌصدر منه ذلك أحرى ؼٌرهم ،ألننا أمامنا بحر زاخر
بعلم فاخر لم نطلع منه إال على ؼٌض من فٌض ،فمن ؼاص فً قوابم
مإلفاته التً قدمناها عرؾ أنه لم ٌإت إال القلٌل من ذلك القلٌل الذي أخبرنا
هللا بؤنه أعطانا (وما أوتٌتم من العلم إال قلٌلبل) ( ).............وقد قالت
المبلبكة من قبل ( سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إن أنت العلٌم الحكٌم)
(البقرة) فالذي ٌنبؽً أن نقوله إذن فً حالة عدم عثورنا على الحدٌث "لم
نجده فً األصول" إال إذا وقؾ علٌه وعرؾ أنه مفترى فٌبٌن ذلك ،فإنه من
واجبه المقدس.
الفصل الثالث :مقارنات بٌن تخرٌج الحدٌث
سٌكون هذا المثال مقارنة بٌن جهبذٌن من أهل الصنعة إلبراز أوجه الشبه
للطبلب وهما الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري المؽربً -رحمه
هللا و إٌانا -من خبلل كتابه " الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة" والشٌخ محمد
ناصر الدٌن األلبانً من خبلل كتابه " إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار
السبٌل" فبالرؼم من أن األول صوفً تلقب بلقب أبً الفٌض كشٌخه الكتانً
و الزبٌدي و السٌوطً وبالرؼم من أن الشٌخ األلبانً سنً سلفً و أنا من
االتجاه الذي ٌدافع عن السنة وٌحارب كل بدعة – رأٌت فً هذا الشٌخ
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الفاضل نفسا طوٌبل فً التخرٌج و سعة فً االطبلع و التضلع من أمهات
كتب الحدٌث فإذا خرج حدٌثا ٌجٌد فٌه و ٌفٌد بٌنما الشٌخ األلبانً همه
التصحٌح أو التعلٌل فٌطٌل فً التخرٌج عن صحابً واحد أو اثنٌن بٌنما
ٌكون الحدٌث وصل درجة التواتر فٌبقى ٌتتبع طرق رواٌة صحابً واحد
أو اثنٌن ،فؤي طرق التخرٌج أفضل ؟ نترك للقارئ الحرٌة فً إصدار
حكمه هذا مع أن الحافظ الؽماري جد متساهل فً الحكم على الحدٌث وذلك
لتصوفه :
1ـ الحدٌث األول  :قال الشٌخ إبراهٌم بن محمد بن سالم بن ضوبان الحنبلً
فً كتابه " منار السبٌل"  : 187 ":لقوله صلى هللا علٌه وسلم فً سباٌا
أوطاس  ":ال توطأ حامل حتى تضع ،وال حابل حتى تستبرئ بحٌضة"
فتعقبه األلبانً فً " إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار السبٌل" قاببل ":
صحٌح رواه أبو داود ،والدارمً ،و الدارقطنً ،و الحاكم و البٌهقً ،وأحمد
من طرٌق شرٌك عن قٌس بن وهب ( زاد أحمد  :و أبً إسحاق) عن أبً
الوداك عن أبً سعٌد الخدري أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال فً
سبً أوطاس  :فذكره بلفظ ....":و ال ؼٌر حامل حتى تحٌض حٌضة " و
قال الحاكم ":صحٌح على شرط مسلم" و أقره الذهبً و فٌه نظر ،فإن
شرٌكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفٌه ضعؾ لسوء حفظه منذ ولً القضاء
بالكوفة" ومع ذلك فقد سكت علٌه فً الفتح بل قال فً التلخٌص  ":إسناده
حسن" و تبعه الشوكانً ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد ،فقد روى ابن
أبً شٌبة فً " المصنؾ" كما " فً نصب الراٌة" عن الشعبً أنه قال ":
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم أوطاس أن ال توطأ حامل حتى
تضع ،أو حابل حتى تستبرئ" وكذلك رواه عبد الرزاق و إسناده مرسل
صحٌح فهو شاهد قوي.
2ـ وروى الدارقطنً عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن
عباس قال  :فذكره مثل حدٌث الشعبً ،سكت علٌه الزٌلعً ثم العسقبلنً و
إسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم ؼٌر
أبً محمدبن صاعد وهو ٌحً بن محمد بن صاعد وهو ثقة خافظ ،وشٌخه
عبد هللا بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبً حاتم عن أبٌه فً
الجرح ،وله طرق أخرى من رواٌة مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر
األول عنه وزاد  ":أتستسقى زرع ؼٌرك ؟ أخرجه الحاكم و قال صحٌح
اإلسناد ووافقه الذهبً وهو كما قاال .
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3ـ وروى الطٌالسً من حدٌث جابر مرفوعا بالشطر األول و سنده
صحٌح.
4ـ وروى الترمذي و الحاكم من حدٌث العرباض بن سارٌة مرفوعا به،
وقال الحاكم  :صحٌح اإلسناد ووافقه الذهبً ،وأما الترمذي فؤشار لتضعٌفه
بقوله " حدٌث ؼرٌب" فؤصاب ألن فٌه أم حبٌبة بنت العرباض بن سارٌة لم
ٌرو عنها ؼٌر واحد ،ولم ٌوثقها أحد ،لكن ال بؤس بهذه الطرٌق فً
الشواهد.
5ـ عن أبً هرٌرة مرفوعا به  :أخرجه الطبرانً فً " المعجم الصؽٌر" و
الدارقطنً فً " األفراد".
6ـ وعن روٌفع بن ثابت مرفوعا " ال ٌحل إلمرئ ٌؤمن باهلل و الٌوم اآلخر
أن ٌسقً ماءه زرع غٌره ٌعنً إتٌان الحبالً من السباٌا ،وأن ٌصٌب
امرأة ثٌبا من السبً حتى ٌستبربها " رواه أبو داود ،وأحمد ،و سنده حسن،
ورواه ابن حبان فً صحٌحه كما فً " الزٌلعً".
7ـ وعن علً بن أبً طالب مرفوعا مثل حدٌث الشعبً و فً إسناده ضعؾ
و انقطاع كما قال العسقبلنً.
و بالجملة فالحدٌث بهذه الطرق صحٌح  ،وقد استدل به المصنؾ على أن
الحامل إذا رأت دما فلٌس حٌضا ألنه جعل الدلٌل على براءتها من حمل
الحٌض" كان هذا تخرٌج األلبانً فً " اإلرواء" وأما تخرٌج الحافظ أحمد
بن محمد بن الصدٌق الؽماري ،فقد قال فً كتابه " الهداٌة تخرٌج أحادٌث
البداٌة" بعد قول ابن رشد فً " بداٌة المجتهد" " :ال توطؤ حامل حتى
تضع ،وال ؼٌر حامل حتى تحٌض حٌضة" قال الحافظ أحمد بن محمد بن
صدٌق الؽماري فً كتابه " الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة" رواه أبو سعٌد
الخدري و ابن عباس ،وأبو هرٌرة ،و العرباض بن سارٌة ،وعلً بن أبً
طالب ،وروٌفع بن ثابت ،وأبو أمامة ،وابن عمر ،ورجل ثقة ،وأبو الدرداء،
وجرول بن األحنؾ أو جندب بن جنادة:
 ) 1أبو سعٌد الخدري  :رواه أحمد و أبو داود و الحاكم و صححه وقال
على شرط مسلم و البٌهقً و الدارمً و البؽوي.
 ) 2ابن عباس  :رواه ابن الجارود ،و الطبرانً ،وأحمد.
 ) 3أبو هرٌرة  :رواه الطبرانً و أحمد.
 ) 4العرباض بن سارٌة  :رواه الترمذي و قال الترمذي :حدٌث ؼرٌب
ورواه أحمد.
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 ) 5علً بن أبً طالب  :رواه ابن أبً شٌبة.
 ) 6روٌفع بن ثابت  :رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن الجارود و
البٌهقً و سعٌد بن منصور.
 ) 7أبوأمامة  :رواه الطبرانً و ابن أبً شٌبة.
) 8ابن عمر  :رواه الطبرانً.
 ) 9حدٌث الثقة  :رواه أبو ٌعلً.
 ) 10حدٌث جرول بن األحنؾ  :الطبرانً و فً سنده خارجة بن مصعب
وهو متروك.
) 11أو جندب بن جنادة  :الطبرانً
 ) 12أبو الدرداء  :رواه الطٌالسً و أحمد و مسلم و أبوداود و البٌهقً
 ) 13أبو موسى األشعري  :ابن أبً شٌبة.
كان هذا تخرٌج الحافظ الؽماري بتصرؾ ألننا أؼنٌناه ببعض تخارٌج ابن
حجر فً تلخٌص الحبٌر و قد حكمنا علٌه بالتواتر و خرجناه فً كتابنا "
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" وبهذه التخارٌج و أطراؾ
الحدٌث نترك للقارئ ٌبدي رأٌه ألنه سٌتبٌن له " ال محالة ،أن علم أطراؾ
الحدٌث أو تخرٌج الحدٌث ،الزال ٌتعثر بنواقص جمة و ثؽرات ٌنبؽً
سدها و ذلك بتضافر جهود أهل الصنعة الراسخٌن فً علوم الحدٌث
العارفٌن بمدارك الحدٌث فبدونها سنبقى ،حتما ،عبٌد التقلٌد ،وتخرٌج من
ألهمه هللا التخرٌج وخطا خطوات فً ذلك المٌدان ،إال أنه ما دام تخرٌج
هإالء ناقصاـ فؤنً لنا أن نحكم على الحدٌث بالصحة أو الضعؾ ونحن لم
نطلع على جمٌع طرقه ولم نستكملها ،فكل كبلم لمن كان هذا حده من علم
الحدٌث سٌكون تهورا فً أكثر أحكامه  ،وكٌؾ نحكم على الحدٌث بالتواتر
أو الشهرة فقط أو ما هو دون ذلك علما بؤن التواتر ٌفٌد العلم و العمل وقد
ٌعارض منكره إذا أقٌمت علٌه الحجة أنه متواتر صرٌح إلى اإلكفار أو
التكفٌر كما صرح بذلك الحافظ ابن تٌمٌة الحفٌد المعروؾ بشٌخ اإلسبلم و
ؼٌره من المحدثٌن الحافظٌن أهل الصنعة و هللا الموفق وهو الهادي إلى
سواء السبٌل.
 ) 2المثال الثانً  :قال الشٌخ األلبانً فً " إرواء الؽلٌل" المجلد السادس :
ص  ( 1895 : 305حدٌث ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم " نهى
عن الشغار" متفق علٌه ص .173
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صحٌح أخرجه البخاري (  423 /3و  ) 340/4و مسلم (  ) 139/4و أبو
داود أٌضا
( ) 207/4و النسابً (  85/2و  ) 86و الترمذي (  ) 210/1و الدارمً
( ) 136/2و ابن ماجه (  ) 188/3و ابن أبً شٌبة (  ) 2/64/7و ابن
الجارود (  719و  ) 720و البٌهقً (  ) 199/7و أحمد(  7/2و 19و
35و62و  ) 91من طرق عن نافع عن ابن عمر به ،وزاد الشٌخان و
ؼٌرهما  ":أن ٌزوج الرجل ابنته على أن ٌزوجه اآلخر ابنته لٌس بٌنهما
صداق" وفً رواٌة لهما أن هذا التفسٌر من قول نافع.
وفً لفظ لمسلم و أحمد و ؼٌرهما  :ال شؽار فً اإلسبلم" وقال الترمذي "
حدٌث حسن صحٌح" و فً الباب عن أبً هرٌرة أخرجه مسلم و النسابً و
ابن ماجه و ابن أبً شٌبة و أحمد (  286 /2و ) 439عن األعرج عنه.
 ) 3وعن أنس مرفوعا بلفظ  ":ال شغار فً اإلسالم" أخرجه ابن ماجه
( ) 1885و ابن حبان(  ) 1269و أحمد (  162 /3و  ) 197- 165من
طرٌق ثابت و ؼٌره عنه  ،قلت و إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن.
 ) 4وعن عمران بن حصٌن مرفوعا به  :أخرجه ابن أبً شٌبة ( ) 1/65/7
 ) 1270و الطٌالسً (  ) 838و أحمد
و النسابً و ابن حبان (
(429/4و 439و  ) 443من طرٌق الحسن عنه و أحمد (  ) 441/4من
طرٌق محمد بن سٌرٌن عنه.
 ) 5وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب  :أخرجه مسلم و البٌهقً و أحمد
( 321/3و  ) 339وزاد البٌهقً فً رواٌة  ":و الشغار أن ٌنكح هذه بهذه،
وإسناده
بغٌر صداق ،بضع هذه صداق هذه ،وبضع هذه صداق هذه"
صحٌح.
 ) 6وفً الباب عن معاوٌة بن أبً سفٌان و ٌؤتً فً الكتاب بعده ( 1896
عن األعرج  ":أن العباس بن عبد هللا بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم
ابنته ،و أنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعبل صداقا فكتب معاوٌة إلى
مروان ٌؤمره أن ٌفرق بٌنهما ،وقال فً كتابه " هذا الشؽار الذي نهى عنه
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" رواه أحمد و أبو داود ص  : 172حسن
أخرجه أحمد (  ) 94/4و أبو داود (  ) 2075وكذا ابن حبان( ) 1268من
طرٌق ابن إسحاق حدثنً عبد الرحمن بن هرمز األعرج به ،قلت  :وهذا
إسناد حسن"" فتبٌن أن الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً ٌسعى دابما إلى
تحقٌق صحة الحدٌث و ٌكتفً بتصحٌحه دابما وأنه قلما ٌتجاوز ذلك بحثا
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عن المتواتر بٌنما الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري له نفس فً
بعض األحٌان أطول حٌث ٌتطلع كثٌرا إلى إظهار ما هو متواتر تؤثرا
بشٌخه الحافظ أبً جعفر الكتانً ألنه ألؾ فً المتواتر فخرج هذا الحدٌث
فً كتابه " الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة" قاببل نضر هللا وجهنا و إٌاه كما
نقلناه فً كتابنا " اإلشعاع و اإلقناع بمسابل اإلجماع" المجلد الثانً  :قال
ابن رشد فً " بداٌة المجتهد" فؤما نكاح الشؽار فإنهم اتفقوا على أن صفته
هو أن ٌنكح الرجل ولٌته رجبل آخر على أن ٌنكحه و لٌته وال صداق بٌنهما
إالبضع هذه ببضع األخرى،واتفقوا على أنه نكاح ؼٌر جابز لثبوت النهً
عنه ،واختلفوا إذا وقع هل ٌصح بمهر المثل أم ال؟ و خرج حدٌثه الحافظ
أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري ،قال  ":نهى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم عن الشؽار" رواه:
1ـ) ابن عمر :أخرجه مالك ،وأحمد و الدارمً و البخاري و مسلم ،وعبد
الرزاق الصنعانً ،وؼٌرهم مع األربعة.
2ـ) أبو هرٌرة :أخرجه أحمد و مسلم و النسابً و ابن ماجه و البٌهقً.
3ـ) أنس :أخرجه عبد الرزاق ،وأحمد و النسابً و ابن ماجه و البٌهقً.
4ـ) جابر بن عبد هللا :أخرجه مسلم و البٌهقً.
5ـ) معاوٌة  :أخرجه أحمد ،وأبو داود و البٌهقً.
6ـ) عمران بن حصٌن :ـ أخرجه أحمد و الترمذي و النسابً.
7ـ) أبو رٌحانة :أخرجه أبو الشٌخ فً " اإلمام".
8ـ) أبً بن كعب :أخرجه الطبرانً فً " الصؽٌر".
9ـ) ابن عمرو  :أخرجه أحمد.
10ـ) سمرة بن جندب :أخرجه البزار و الطبرانً فً " الكبٌر".
11ـ) وابل بن حجر :أخرجه البزار.
12ـ) ابن عباس  :أخرجه ابن عدي و الطبرانً.
وقد أقررناه كما ترى و خرجناه فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" و ال نعلم أحدا من الذٌن ألفوا فً المتواتر خرجه فً كتب
المتواتر قبلنا و هلل الحمد و النعمة.
 ) 3المثال الثالث واألخٌر:أحادٌث تحرٌم المتعة :
أشهد على أبً أنه حدث أن
 ( - 1901حدٌث الربٌع بن سبرة قال ":
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نهى فً حجة الوداع وفً لفظ أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم حرم متعة النساء" رواه أبو داود قال األلبانً ص
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 .174شاذ بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (  ) 2072و عنه البٌهقً ( ) 204 /7
و أحمد (  ) 404 /3من طرٌق إسماعٌل بن أمٌة عن الزهري قال  ":كنا
عند عمر بن عبد العزٌز ،فتذاكرنا متعة النساء ،قال رجل ٌقال له  :ربٌع
بن سبرة "....قلت فذكره باللفظ األول ،وقال البٌهقً" :كذا قال  ،ورواٌة
الجماعة عن الزهري أولى" ٌعنً ذكر حجة الوداع" فٌه شاذ ،خالؾ فٌه
إسماعٌل بن أمٌة رواٌة الجماعة وهم كما ذكر قبل :معمر ،وابن عٌٌنه،
وصالح بن كٌسان ،فقالوا  ":عام الفتح".
أما رواٌة معمر ،فهً عند مسلم (  ) 133/4و ابن أبً شٌبة فً " المصنؾ"
( ) 1/44/7و البٌهقً و أحمد من طرٌق إسماعٌل بن علٌة عن معمر به
دون قوله " ٌوم الفتح" وهذا اللفظ الثانً فً الكتاب ،وهو رواٌة ألحمد.
وأما رواٌة ابن عٌٌنه فهً عند الدارمً (  :) 140/2أخبرنا محمدبن ٌوسؾ
ثنا ابن عٌٌنه به ،وتابعه الحمٌدي ثنا سفٌان به  :أخرجه البٌهقً ،وأخرجه
مسلم و أحمد عن سفٌان دون قوله " ٌوم الفتح".
وأما رواٌة صالح بن كٌسان ،فوصلها مسلم ( .) 133/4
فهذه الرواٌات التً ذكرنا تدل على وهم إسماعٌل بن أمٌة على الزهري فً
قوله عنه  ":فً حجة الوداع"وإن الصواب رواٌة الجماعة عن الزهري ":
ٌوم الفتح" .وٌإكد ذلك أن الزهري تابعه علٌه جماعة منهم عبد الملك و
عبد العزٌز ابنا الربٌع بن سبرة و عمارة بن ؼزٌة كلهم قالوا  :عن الربٌع "
عام الفتح" و ٌؤتً تخرٌج أحادٌثهم فً الحدٌث الذي بعد هذا ،فإن قٌل  :قد
رواه عبد العزٌزبن عمر عن الربٌع بن سبرة عن أبٌه،قال " ومتعة النكاح
هذه ،وقصة سبرة  ،قال  ":خرجنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من
المدٌنة فً حجة الوداع "...الحدٌث و فٌه ذكر متعة الحج ،ومتعة النكاح
هذه ،وقصة سبرة و صاحبه مع المرأة التً عرضا علٌها أن ٌتمتع أحدهما
بها على نحو رواٌة عمارة بن ؼزٌة اآلتٌة فً تخرٌج الحدٌث المشار إلٌه و
زاد فً آخرها :
" فلما أصبح ؼدوت إلى المسجد  ،فسمعت رسول هللا وهو على المنبر
ٌخطب ٌقول  :من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فلٌعطها ما سمى لها ،وال
ٌسترجع مما أعطاها شٌبا ،ولٌفارقها ،فإن هللا قد حرمها إلى ٌوم القٌامة"
أخرجه أحمد (  ) 405- 404 /3بهذا التمام ،وابن الجارود (  ) 699وأخرجه
الدارمً (  ) 140/2و ابن ماجه( ) 1962و الطحاوي (  ) 14/2دون متعة
الحج ،وكذلك مسلم والبٌهقً ولكنهما لم ٌذكرا " حجة الوداع" و الجواب :
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أن عبد العزٌز هذا اضطرب علٌه فٌه ،كما ٌشعرك بذلك التؤمل فٌما سقته
من التخرٌج لحدٌثه ،فبعضهم ذكر فٌه المتعتٌن و بعضهم لم ٌذكر فٌه إال
متعة الحج ،وال ذكروا أنها كانت فً حجة الوداع  ،فهذا كله ٌدل على أنه (
أعنً عبد العزٌز) لم ٌضبط حدٌثه ،وذلك مما ال ٌستبعد منه ،فإنه متكلم فٌه
من قبل حفظه مع كونه من رجال الشٌخٌن ،وقد لخص كبلم األبمة فٌه
الحافظ ابن حجر فً " التقرٌب" ،قال " صدوق ٌخطا" فمثله ال ٌحتج به
فٌما خالؾ فٌه الثقات ممن سمٌنا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكٌؾ وهم
جمٌع ؟ أضؾ إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزٌز ( الخلٌفة الراشد) قد
تابعه على الحدٌث فً الجملة ،و لكنه لم ٌذكر فٌه تارٌخ القصة ،ولفظه "
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" نهى عن المتعة،وقال  :إنه حرام من
" أخرجه مسلم
ٌومكم هذا إلى ٌوم القٌامة ،ومن أعطى شٌبا فالٌأخذه
( ) 134/4وقد أشار الحافظ فً الفتح (  ) 139/9إلى إعبلل هذا الحدٌث
وقال  ":فبل ٌصح من الرواٌات شًء بؽٌر علة إال ؼزوة الفتح".
أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 ( : 1902لمسلم عن سبرة "
بالمتعة عام الفتح حٌن دخلنا مكة ثم لم ٌخرج حتى نهانا عنها" ص 175
صحٌح أخرجه مسلم (  ) 133- 132 /4و البٌهقً من طرٌق عبد الملك بن
الربٌع بن سبرة الجهنً عن أبٌه عن جده قال  :فذكره.
وتابعه عمارة بن ؼزٌة عن الربٌع بن سبرة به أتم منه و لفظه  ":أن أباه
فأقمنا بها خمس
ؼزا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فتح مكة ،قال:
عشرة ( ثالثٌن بٌن لٌلة و ٌوم) ،فأذن لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فً متعة النساء ،فخرجت أنا ورجل من قومً ،ولً علٌه فضل فً
الجمال ،وهو قرٌب من الدمامة،مع كل واحد منا برد ،فبردي خلق و أما
برد ابن عمً فبرد جدٌد غض حتى إذا كان بأسفل مكة أو بأعالها ،فتلقتنا
فتاة مثل البكرة العنطنطة ،فقلنا  :هل لك أن ٌستمتع منك أحدنا؟ فقالت :
ماذا تبذالن ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلٌن و ٌراها
صاحبً تنظر إلً عطفها ،فقال :إن برد هذا خلق :وبردي جدٌد غض
فتقول  :برد هذا ال بأس به ثالث مرار ،أومرتٌن ،ثم استمتعت منها  ،فلم
 :أخرجه مسلم
أخرج حتى حرمها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
( ) 132- 131 /4و البٌهقً و أحمد (  ) 405 /3وزاد بعد قوله " أن ٌستمتع
منك أحدنا؟ ":قالت وهل ٌصلح ذلك؟ قال  :قلنا نعم :وهو رواٌة لمسلم و
تابعه عبد العزٌز بن الربٌع بن سبرة بن معبد ،وقال  :سمعت أبً ربٌع بن
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سبرة ٌحدث عن أبٌه سبرة بن معبد  ":أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عام
فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ،قال فخرجت أنا و صاحب لً"....
الحدٌث نحوه أخرجه مسلم و البٌهقً (  ) 202/7و أحمد ( .) 404 /3
قلت وحدٌث تحرٌم المتعة متواتر خرجناه فً كتابنا " اإلشعاع و اإلقناع
بمسابل اإلجماع" كما خرجناه فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر" كما ٌلً  :رواه كل من :
1ـ) علً بن أبً طالب أخرجه مالك و الشافعً وأبو داود الطٌالسً ،وأحمد
و الدارمً و البٌهقً و الخطٌب فً تارٌخه.
2ـ) عمر بن الخطاب  :رواه ابن ماجه و الدارقطنً و البٌهقً.
3ـ) سلمة بن األكوع :رواه أحمد و الدارقطنً و البٌهقً.
4ـ) سبرة بن معبد  :رواه أحمدو الدارمً ومسلم و أبو داود و النسابً و
ابن ماجه ومحمد بن الحسن فً اآلثار وابن الجارود فً " المنتقى" و أبو
نعٌم فً " الحلٌة" و البٌهقً فً السنن" و الطحاوي.
5ـ) أبو هرٌرة  :رواه أبو ٌعلً و الدارقطنً و البٌهقً.
6ـ)جابر بن عبد هللا :رواه الطبرانً فً " األوسط" و الحازمً فً "
االعتبار"من وجهٌن عنه.
7ـ) ثعلبة بن الحكم  :رواه الطبرانً فً " األوسط".
8ـ) ابن عمر :رواه أبو ٌوسؾ ومحمد بن الحسن كبلهما فً اآلثار" لهما و
أحمد و الطبرانً فً " األوسط" والبٌهقً و جماعة ممن جمعوا أسانٌد أبً
حنٌفة من أوجه و بؤلفاظ.
9ـ) أبو ذر :رواه أبو نعٌم فً الحلٌة  ،و البٌهقً.
10ـ) رجل من الصحابة  :رواه الطبرانً فً الكبٌرأٌضا وعنه الهٌثمً فً
" مجمع الزوابد".
11ـ) سهل بن سعد الساعدي  :رواه الطبرانً أٌضا و عنه الهٌثمً فً
مجمع الزوابد.
12ـ) كعب بن مالك :رواه الطبرانً و عنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد.
13ـ) عبد هللا بن مسعود  :رواه محمد بن الحسن و أبو ٌوسؾ فً اآلثار
لهما و البٌهقً فً السنن الكبرى".
14ـ) أنس بن مالك  :رواه أبو محمد البخاري فً مسند أبً حنٌفة".
15ـ) حذٌفة بن الٌمانً  :رواه أبو محمد البخاري فً " مسند أبً حنٌفة"
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16ـ) ابن أبً عمرة األنصاري :رواه مسلم فً صحٌحه و عنه الزٌلعً فً
" نصب الراٌة".
17ـ) ابن عباس  :رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس
18ـ) ابن الزبٌر  :أخرجه مسلم فً صحٌحه و عنه الزٌلعً فً نصب
الراٌة.
19ـ) إٌاس بن سلمة بن األكوع  :أخرجه مسلم و عنه الزٌلعً فً نصب
الراٌة.
وقد استعنت بتخرٌج الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً
تخرٌجه ألحادٌث " بداٌة المجتهد و نهاٌة المقتصد" ألنه خرجه عن أربعة
عشر صحابٌا بٌنما اكتفى الشٌخ المحقق محمد ناصر الدٌن األلبانً فً هذه
النقطة على تخرٌج طرق حدٌث سبرة بن معبد و تصحٌحها ألنه همه
األساسً و شؽله الشاؼل فً كتابه " إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار
السبٌل" وؼٌره من كتبه األخرى هو تصحٌح األحادٌث أو تضعٌفها إذا
كانت ضعٌفة مع تقدٌم الدلٌل فٌما ٌخص بالصحٌح منها كذلك فٌما ٌخص
بالضعٌؾ منها مع إظهار ما هو ساقط أو واه أو موضوع نسؤل هللا أن
ٌنضر و جهنا و إٌاه ٌوم القٌامة.
مثال آخر ٌبرزتفوق األلبانً على الؽماري فً التخرٌج  :كما أنك ٌفاجبك
أحٌانا المحدث المعروؾ بالبراعة فً التخرٌج بإهماله لكثٌر من طرق
الحدٌث فٌؤتً تخرٌجه ناقصا كما ٌقع لؤللبانً بالنسبة لؤلحادٌث المتواترة
ولما كنا نلتمس لؤللبانً األعذار ألن همه الوحٌد هو تصحٌح الحدٌث فإن
الؽماري فً بعض الحاالت ال تجد له عذرا سوى اإلهمال أو التكاسل فمثبل
 :قال األلبانً فً " إرواء الؽلٌل"( 1887 -.قال علٌه الصبلة و السبلم
المرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إلٌه بعد أن طلقها ثبلثا و تزوجت بعبد
" رواه
الرحمن بن الزبٌر ":ال حتى تذوقً عسٌلته و ٌذوق عسٌلتك
الجماعة صحٌح وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عابشة ،وعبد هللا
بن عمر ،وأنس بن مالك و عبٌد هللا بن عباس ،وعبد الرحمن بن الزبٌر.
1ـ) حدٌث عابشة :وله عنها طرق  :األولى عن عروة عنها قالت " :جاءت
امرأة رفاعة القرظً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالت  :إنً كنت
عند رفاعة فطلقنً ،فبت طالقً ،فتزوجت عبد الرحمن بن الزبٌر ،ما معه
"....
إال مثل هدبة الثوب ،فقال أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة؟ قالت ال
الحدٌث أخرجه البخاري (  147/2و  460 /3و  74/4و  ) 132و مسلم
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( ) 155- 154 /4و النسابً (  ) 683/2و الترمذي (  ) 209- 208 /1و
الدارمً (  ) 162- 161 /2و ابن أبً شٌبة (  ) 1/40/7و عنه ابن ماجه
( ) 1932و ابن الجارود (  ) 683و البٌهقً (  373/7و  ) 374و الطٌالسً
( 1437و  ) 1473و أحمد ( 34 /6و37و 38و  226و  ) 34) 229و
الطبرانً فً األوسط" (  ) 2/176/1من طرق عن عروة به ،والسٌاق
للترمذي و قال  :":حدٌث حسن صحٌح" وفً لفظ لمسلم و أحمد و ؼٌرهما
" فقالت ٌ :ا رسول هللا إن رفاعة طلقها آخر ثبلث تطلٌقات."...
الثانٌة  :عن القاسم بن محمد عنها بنحوه  :أخرجه البخاري (  ) 460/3و
مسلم و ابن أبً شٌبة و البٌهقً و أحمد ( .) 193/6
الثالثة  :عن األسود عنها بلفظ  ":ال تحل لؤلول حتً تذوق عسٌلة اآلخر،
وٌذوق عسٌلتها " أخرجه أبو داود (  .) 2309و النسابً (  ) 97/2و ابن أبً
شٌبة و أحمد (.) 42/6
الرابعة  :أم محمد عنها به  :أخرجه الطٌالسً (  ) 1560و أحمد ( ) 96/6
عن علً بن زٌد عنها.
الخامسة  :عن عكرمة " أن رفاعة طلق امرأته ،فتزوجهاعبد الرحمن بن
الزبٌر القرظً ،قالت عابشة  :و علٌها خمار أخضر ،فشكت إلٌها ،وأرتها
خضرة بجلدها ،فلما جاء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ( النساء ٌنصر
بعضهن بعضا) قالت عابشة  :ما رأٌت مثل ما ٌلقً المؤمنات ،لجلدها أشد
خضرة من ثوبها ،قال  :وسمع أنها قد أتت رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،فجاء و معه ابنان من غٌرها ،قالت  :و هللا ما لً إلٌه من ذنب إال
أن ما معه لٌس بأغنى عنً من هذه ،و أخذت هدبة من ثوبها ،فقال :
كذبت و هللا ٌا رسول هللا إنً ألنفضها نقض األدٌم ،ولكنها ناشز ترٌد
رفاعة ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :فإن كان ذلك ال تحلً له،
أو لم تصلحً له ،حتى ٌذوق من عسٌلتك ،قال  :فأبصر معه ابنٌن له،
فقال  :بنوك هؤالء؟ قال  :نعم ،قال  :هذا الذي تزعمٌن ما تزعمٌن ،فوهللا
لهم أشبه به من الغراب بالغراب" تفرد بإخراجه البخاري (  ) 82- 81 /4و
ذكر الحافظ فً " الفتح" (  ) 238- 234 /10أن أبى ٌعلً أخرجه فً مسنده
بإسناده عن عكرمة وزاد فٌه  ":عن ابن عباس " و فٌه سوٌد ،وأن الحدٌث
من رواٌة عكرمة عن عابشة ،كما قال الحافظ.
2ـ) حدٌث عبد هللا بن عمر ٌ :روٌه سفٌان عن علقمة بن مرثد عن رزٌن
بن سلٌمان األحمري عنه قال  ":سبل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن الرجل
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ٌطلق امرأته ثبلثا ،فٌتزوجها آخر ،فٌؽلق الباب و ٌرخً الستر ،ثم ٌطلقها
قبل أن ٌدخل بها ،هل تحل لؤلول؟ قال  :ال حتى ٌذوق العسٌلة " أخرجه
النسابً ( ) 98/2و ابن أبً شٌبة (  ) 1/40/7و البٌهقً (  ) 375/7و أحمد(
 25/2و  ) 62ورزٌن بن سلٌمان األحمري مجهول وقد قٌل فٌه " سلٌمان
بن رزٌن" على القلب و خالؾ شعبة فقال  :عن علقمة بن مرثد سمعت سالم
بن رزٌن ٌحدث عن سالم بن عبد هللا ٌعنً ابن عمر عن سعٌد بن المسٌب
عن ابن عمر به :أخرجه أحمد (  ) 85/2و النسابً و البٌهقً و قاال ":رواٌة
سفٌان أصح".
3ـ) حدٌث أنس بن مالك ٌ :روٌه محمد بن دٌنار الطاحً  :حدثنً ٌحً بن
ٌزٌد عنه به مثل حدٌث ابن عمر :أخرجه أحمد (  ) 284 /3و الطبرانً فً
" األوسط"( ) 201/176 /1وقال " ال ٌروي عن أنس إال بهذا اإلسناد ،أفرد
به محمد بن دٌنار" قلت  :وهو صدوق سٌا الحفظ ،وبقٌة رجال اإلسناد
ثقات رجال مسلم ،فهو سند ال بؤس به ،فً الشواهد.
وقد تابعه شعبة بن ٌحً بن ٌزٌد به موقوفا لم ٌرفعه  :أخرجه ابن أبً
شٌبة ( ) 1/40/7وهذا أصح ،ولكنه فً حكم المرفوع.
1ـ) حدٌث عبٌد هللا بن عباس ٌ :روٌه ٌحً بن أبً إسحاق عن سلٌمان بن
ٌسار عن عبٌد هللا بن عباس ،قال " جاءت الغمٌضاء ،أو الرمٌصاء إلى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تشكو زوجها ،وتزعم أنه ال ٌصل إلٌها،
فما كان إال ٌسٌرا ،حتى جاء زوجها ،فزعم أنها كاذبة ،ولكنها ترٌد أن
ترجع إلى زوجها األول ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :لٌس لك
ذلك حتى ٌذوق عسٌلتك رجل غٌره " أخرجه النسابً (  ) 97/2و أحمد
( ) 214/1قلت :و إسناده صحٌح ،وعبٌد هللا صحابً صؽٌر ،وهو أصؽر
من أخٌه عبد هللا بن عباس بسنة.
2ـ) حدٌث عبد الرحمن بن الزبٌرٌ ،روٌه ابن وهب عن مالك بن أنس عن
المسور بن رفاعة القرظً عن الزبٌر بن عبد الرحمن بن الزبٌر عن أبٌه "
أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تمٌمة بنت وهب على عهد رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ،فنكحها عبد الرحمن بن الزبٌر ،فؤعترض عنها فلم
ٌستطع أن ٌصٌبها ،فطلقها ،ولم ٌمسها ،فؤراد رفاعة أن ٌنكحها وهو زوجها
الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن ،فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،فنهاه عن تزوٌجها فقال  ":ال ٌحل لك حتى تذوقً العسٌلة " أخرجه
 ) 682و البٌهقً وهو فً " موطإ مالك
هكذا ابن الجارود (
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() 17/531/2دون قوله  ":عن أبٌه" و كذلك ابن حبان (  ) 1312و البٌهقً
من طرق مالك به فهو مرسل أما الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق
الؽماري فإنه أهمل هذا الحدٌث ولم ٌهتم بتخرٌجه تخرٌجا وافٌا شافٌا
فاقتصر على ما هو متفق علٌه قاببل  ":حدٌث رفاعة بن سموأل :أنه طلق
امرأته تمٌمة بنت وهب" الحدٌث أخرجه مالك فً الموطإ عن المسور بن
رفاعة القرظً عن الزبٌر بن عبد الرحمن بن الزبٌر " :أن رفاعة بن
سموال" فذكره كما هنا وهو مرسل عند أكثر رواة الموطإ ،ورواه ابن وهب
و ابن القاسم ،وعلً بن زٌاد ،وإبراهٌم بن طهمان ،وعبٌد هللا بن عبد
المجٌد الحنفً ،كلهم عن مالك فقالوا فٌه عن الزبٌر بن عبد الرحمن عن
أبٌه موصوال وهو صاحب القصة ورواه أحمد و البخاري و مسلم و
األربعة و جماعة من حدٌث عابشة قالت  :جاءت امرأة رفاعة القرظً إلى
النبً صلى هللا علٌه وسلم فقالت  :كنت مع رفاعة فطلقنً ،فتزوجت بعده
من عبد الرحمن بن الزبٌر ،وإنما معه مثل هدبة الثوب ،فقال  :أترٌدٌن أن
ترجعً إلى رفاعة؟ ال حتى تذوقً عسٌلته و ٌذوق عسٌلتك" فاكتفى بهذا
التخرٌج و أنت ترى ما فٌه من نقص وقد خرجناه فً كتابنا " اإلشعاع و
اإلقناع بمسابل اإلجماع" المجلد الثانً كما خرجناه فً كتابنا " فتح الرب
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر كما ٌلً :
3ـ) عابشة  :أخرجه الطٌالسً وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
ى
والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه وابن الجارود وأبو ٌعل
الموصلً وأبو مسلم الكجً وأبو نعٌم وابن أبً شٌبة و البٌهقً والطبرانً.
1ـ) هشام عن أبٌه  :أخرجه محمد بن إسحاق فً مؽازٌه.
2ـ) هشام  :خرجه ابن حجر فً فتح الباري.
3ـ) أبو قتادة  :مالك و سعٌد بن أبً عروة كما فً فتح الباري.
4ـ) عبد هللا بن عباس  :النسابً و ابن عساكر وعنه الحافظ المزي فً
التحفة و فٌه أن اسم المرأة الؽمٌصاء أو الرمٌصاء.
5ـ) ابن عمر :ابن أبً شٌبة والنسابً والبٌهقً وأحمد والطبري فً تفسٌره.
6ـ) أبو هرٌرة  :أخرجه ابن أبً شٌبة و الطبرانً والطبري فً تفسٌره.
7ـ) أنس بن مالك :أخرجه أحمد وابن أبً شٌبة والطبرانً والبٌهقً
والبزار وأبو ٌعلً والهٌثمً فً مجمع الزوابد.
8ـ) الفضل بن العباس :الهٌثمً فً مجمع الزوابد وتلمٌذه ابن حجر فً
المطالب العالٌة عن أبً ٌعلى ورجاله رجال الصحٌح.
Page 174

تدريب الطالب بالتدريج

9ـ) عبٌد هللا بن عباس :أخرجه أحمد والنسابً وأبو ٌعلً( وهو أخ عبد هللا
أصؽر منه).
10ـ) عبد هللا بن مسعود  :قال الهثٌمً فً مجمع الزوابد رواه الطبرانً
ورجاله رجال الصحٌح.
11ـ) عبد هللا بن عمرو بن العاص  :أخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره نقبل عن
ابن ماجه من طرٌق سعٌد بن المسٌب عنه .وكذلك الطبري.
12ـ) عبد الرحمن بن الزبٌر عن أبٌه :مالك وابن الجارود والبٌهقً وابن
حبان والبزار والطبرانً والدارقطنً وقال الهٌثمً فً مجمع الزوابد
ورجال البزار والطبرانً ثقات و اسم المرأة " تمٌمة بنت وهب"
13ـ) عمرو بن علً :اإلسماعٌلً فً مستخرجه عن امرأة من قرٌظة.
14ـ) قال ابن حجر فً " فتح الباري" ووقعت قصة أخرى مع رفاعة رجل
آخر ؼٌر األول و الزوج عبد الرحمن بن الزبٌر أخرجه مقاتل بن حٌان فً
"تفسٌره" ومن طرٌقه ابن شاهٌن فً "الصحابة" ثم أبو موسى فً قوله
تعالى  فال تحل من بعد حتى تنكح زوجاغٌره  قالت نزلت فً عابشة
بنت عبد الرحمن بن عقٌل النضرٌة كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتٌك
وهو ابن عمها فطلقها طبلقا بابنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبٌر ثم
طلقها فؤتت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقالت إنه طلقنً قبل أن ٌمسنً
أفؤرجع إلى ابن عمً زوجً األول؟ قال " ال" الحدٌث.
وهكذا قمنا بتخرٌج هذا الحدٌث تخرٌجا ال أظن أن أحدا سبقنا إلٌه وحكمنا
علٌه بالتواتر فما عندنا ما نقوله سوى " ٌارب لك الحمد كما ٌنبغً لجالل و
جهك و عظٌم سلطانك " فما أظن أن أحدا من المحدثٌن أو من أهل
الصنعةسٌعارضنا فً حكمنا علٌه بالتواتر و هللا ولً األمر و التوفٌق و هو
الهادي إلى سواء السبٌل.
مقارنة بٌن تخرٌج األلبانً والسٌوطً
هذه مقارنة تسعى إلى إبراز النقص الذي ٌقع فٌه الشٌخ محمد ناصر الدٌن
األلبانً أثناء تخرٌجاته و التً ال تبدو جلٌا وال تطفو على السطح إال عندما
ٌكون الحدٌث متواترا ألن الشٌخ األلبانً ٌكتفً بتخرٌج الطرق التً تبرز
صحة الحدٌث أو ضعفه ،فما رأٌته قط تتبع جمٌع طرق الحدٌث الكثٌرة إال
طرق حدٌثٌن حكم علٌهما بالتواتر أولهما حدٌث " من كذب علً متعمدا
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فلٌتبوأ مقعده من النار " فقد خرجه فً صحٌح الجامع الصؽٌر عن ثبلثة و
ستٌن صحابٌا (  ) 63وثانٌهما حدٌث "ال نكاح إال بولً وشاهدي عدل"
وفً تواتره نظر رؼم أنه خرجه عن اثنى عشر من الصحابة.
فهذه المقارنة تسعى إلى إلفات نظر أهل الصنعة إلى االجتهاد و التحلً
بكثٌر من الجدٌة وتقصً طرق الحدٌث والتحري فٌها حتى ٌستوفً الحدٌثً
أكبر عدد ممكن من هذه الطرق.وذلك قبل الحكم على الحدٌث.
1ـ) المثال األول :ما أخرجه الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً فً كتابه
"إرواء الؽلٌل تخرٌج أحادٌث منار السبٌل"حٌث قال صاحب منار السبٌل":
حدٌث أنس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":لغدوة أو روحة فً سبٌل
هللا خٌر من الدنٌا وما فٌها " متفق علٌه فتعقبه األلبانً فً " اإلرواء" قاببل:
وله عن أنس :األول عن حمٌد عنه أخرجه البخاري (  200/2و ) 201
وابن ماجه (  ) 2757واللفظ له وابن حبان(  ) 2629وأحمد ( 141 /3
و  ) 157،263،264من طرق عن حمٌد به ،وصرح بالسماع منه فً
رواٌة للبخاري وأحمد .واألخرى عن ثابت عنه  :أخرجه أحمد
( ) 122،153،207 /3ومسلم (  .) 36/6وفً الباب عن سهل بن سعد
الساعدي ،وأبً هرٌرة ،وأبً أٌوب األنصاري ،وعبد هللا بن عباس،
ومعاوٌة بن خدٌج ،وأبً أمامة.
1ـ) أما حدٌث سهل بن سعد الساعدي :فؤخرجه البخاري( ) 211 ،200/2
ومسلم والنسابً (  ) 56/2والترمذي(  ) 310/1والدارمً (  ) 202 /2و ابن
،433 /3
 ) 158/9وأحمد (
() 2756و البٌهقً (
ماجه
 ) 335،337،339 /5وقال الترمذي حٌث حسن صحٌح.
1ـ) وأما حدٌث أبً هرٌرة  :فؤخرجه مسلم ،والترمذي وابن ماجه( ) 2755
وأحمد (  ) 532،533 /2من ثبلث طرق عنه أحمد من طرٌقٌن واللذان قبله
عن أحدهما ،ومسلم من الطرٌق الثالثة.
2ـ) و أماحدٌث أبً أٌوب :فؤخرجه مسلم والنسابً وأحمد (  ) 422/5بلفظ
" خٌر مما طلعت علٌه الشمس وغربت".
2ـ) وأما حدٌث ابن عباس  :فؤخرجه الترمذي والطٌالسً وأحمد () 256 /1
من طرٌق الحجاج عن الحكم عن مقسم عنه وقال الترمذي "حدٌث حسن
ؼرٌب".
3ـ) وأما حدٌث معاوٌة بن خدٌج  :فؤخرجه أحمد ( ) 401/6من طرٌق ابن
لهٌعة عن ٌزٌد بن حبٌب أو عن سوٌد بن قٌس عنه به .
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4ـ) وأما حدٌث أبً أمامة :فؤخرجه أحمد أٌضا (  ) 266/5عن علً بن
ٌزٌد عن القاسم عنه ،قلت :وإسناده ضعٌؾ وكذا الذي قبله ،ولكنه ال بؤس
به فً الشواهد ،وقد استوعب طرق الحدٌث أبو بكر بن أبً عاصم فً
الجهاد (  ) 1/8- 2/7/1قلت من مظان تواتر الحدٌث التً تحث على تتبع
جمٌع طرقه وجمعها وإبرازها أن تكون كثٌرة وأن ٌكون من بٌنها طرق
صحٌحة ال طعن فٌها مثل هذا الحدٌث وفعبل قد أخرجه جبلل الدٌن
السٌوطً فً كتابه "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" ولم
ٌخرجه الحافظ مرتضى الزبٌدي فً كتابه "لقط الآللا المتناثرة من األخبار
المتواترة" ولكن خرجه أبو جعفر الكتانً فً "نظم المتناثر فً الحدٌث
المتواتر" وخرجناه فً كتابنا :فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
نبدأ تخرٌجه كما فً كتاب السٌوطً حٌث قال ص" 213 :غدوة فً سبٌل
هللا أو روحة خٌر من الدنٌا وما فٌها" أخرجه:
أـ البخاري :عن  ) 1أنس
بـ ) ومسلم :عن  ) 2أبً أٌوب
ج) و الترمذي :عن  ) 3سهل بن سعٌد  ) 4وابن عباس.
د) وابن ماجه :عن  ) 5أبً هرٌرة.
هـ) وأحمد :عن  ) 6معاوٌة بن خدٌج.
و) و البزار :عن  ) 7الزبٌر  ) 8عمران بن حصٌن.
قلت وهذا سبب امتناع الحافظ مرتضى الزبٌدي عن تخرٌجه فً كتابه "
لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة" فلم ٌجده لإلإة ألنه لم ٌنطبق
علٌه شرط السٌوطً الذي التزمه وهو أن ٌخرج عن جمع القلة بحٌث ٌزٌد
على األقل على تسعة ،فحده األدنى عندهما ما رواه عشرة من الصحابة وقد
بٌنا خطإهما فً مقدمة كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
قلت مع أن هذا الحدٌث بالذات رواه اثنا عشر صحابٌا رؼم أن الحافظ
الكتانً لم ٌزد على السٌوطً سوى سفٌان بن وهب الخوالنً فؤقره فً
المتواتر وخرجه عن تسعة من الصحابة.
وقد خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث قلنا:
 ) 111حدٌث" :لغدوة فً سبٌل هللا أو روحة خٌر من الدنٌا وما فٌها "
أخرجه السٌوطً فً"قطؾ األزهار المتناثرة" عن ثمانٌة من الصحابة لذلك
لم ٌخرجه الزبٌدي فً "لقط البللا المتناثرة" لكنه أخرجه أبو جعفر الكتانً
فً " نظم المتناثر" عن تسعة قلت رواه:
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1ـ) أنس بن مالك :أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبؽوي
فً "شرح السٌر الكبٌر" والسٌوطً فً "الجامع الصؽٌر" وابن حجر فً"
تلخٌص الحبٌر".
2ـ) أبوأٌوب األنصاري :أخرجه مالك والترمذي والنسابً وابن حجر فً
"تلخٌص الحبٌر".
3ـ) سهل بن سعد الساعدي :أخرجه مالك والبخاري ومسلم والدارمً
والترمذي وابن ماجه والبؽوي فً "شرح السٌر الكبٌر".
4ـ) عبد هللا بن عباس :أخرجه الترمذي واإلمام أحمد.
5ـ) أبو هرٌرة :أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
6ـ) معاوٌة بن خدٌج :أخرجه مالك وأحمد والطبرانً.
7ـ) ابن الزبٌر :أخرجه البزار.
8ـ) عمران بن حصٌن :أخرجه الدارمً والبزار وعنه الحافظ الهٌثمً فً
"مجمع الزوابد".
9ـ) أبو أمامة :أخرجه اإلمام مالك.
10ـ) الزبٌر بن العوام :أخرجه الدارمً وأبو ٌعلً الموصلً والبزار
وعنهما الهٌثمً فً "مجمع الزوابد.
11ـ) سفٌان بن وهب الخوالنً :أخرجه أحمد والطبرانً وعنهما الحافظ
الهٌثمً.
12ـ) عمر بن الخطاب  :أخرجه ابن حجر فً"المطالب العالٌة".
13ـ) سفٌان بن وهب الخوالنً.
وزاد الكتانً على السٌوطً سفٌان بن وهب الخوالنً ثم قال " قال المناوي
أٌضا فً التٌسٌر وفً "فٌض القدٌر" عن السٌوطً أنه متواتر" وهكذا بٌنا
تواتره لمن ٌقول وٌقبل التواتر ألنه متفق على رواٌته من طرٌق أنس بن
مالك وسهل بن سعد السعادي وأبً هرٌرة وأخرجه مسلم فً صحٌحه" عن
أبً أٌوب فً حٌن رواه اثنا عشر صحابٌا بعدة أسانٌد صحٌحة فؤفاد بذلك
وجوب العلم والعمل به وهو مواصفات المتواتر وهللا جل وعبل أعلم.
المثال الثانً :حدٌث "من غشنا فلٌس منا " اكتفى األلبانً بتصحٌحه حٌث
قال "صحٌح وهو من حدٌث أبً هرٌرة وعبد هللا بن عمر ،وأنس بن مالك،
وأبً بردة بن دٌنار ،والحارث بن سوٌد النخعً" وقام بتخرٌج هذه
األحادٌث كما ٌلً :قال :أما حدٌث أبً هرٌرة فله عنه طرٌقان.
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1ـ) عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبٌه عن أبً هرٌرة ":أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم مر على صبرة طعام ،فأدخل ٌده فٌها فنالت أصابعه
بلال ،فقال ما هذا ٌا صاحب الطعام؟ قال :أصابته السماء ٌا رسول هللا ،قال
" أفال جعلته فوق الطعام كً ٌراه الناس  ،من غش فلٌس منً ( وفً
رواٌة) منا ،وفً أخرى  ":لٌس منا من غش " وفً الرابعة :لٌس منا من
غشنا" ،وفً خامسة :أال من غشنا فلٌس منا" أخرجه مسلم ( ) 69/1
والسٌاق له ،وأبو عوانه فً صحٌحه ( ) 57/1و أبو داود ( ) 3452و الرواٌة
الثالثة له ،والترمذي (  ) 247/1والثانٌة له ،وابن ماجه(  ) 2224والطحاوي
فً مشكل اآلثار (  ) 174/2وابن الجارود (  ) 564والرواٌة الرابعة له،
 ) 320/5وأحمد
وكذا الحاكم (  ) 98/2وله الخامسة أٌضا ،والبٌهقً (
( ) 242/2وأبو ٌعلً فً مسنده ( ق  9\2/304من طرق عن العبلء به،
وقال الترمذي :حدٌث حسن صحٌح ،وقال الحاكم صحٌح على شرط مسلم
ولم ٌخرجاه ،فوهم فً استدراكه على مسلم
لطرٌق الثانً :عن سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة مختصرا
بلفظ":من غشنا فلٌس منا " أخرجه مسلم و الطحاوي و أحمد ( .) 417/2
1ـ) ,أما حدٌث عبد هللا بن عمر ،فله أٌضا طرٌقان :األولى :عن أبً معشر
فمن
عن نافع عنه به نحو حدٌث أبً هرٌرة من الطرٌق األولى وقال "
غشنا فلٌس منا" أخرجه أحمد والطبرانً فً األوسط (  ) 2/137وقال ":لم
ٌروه عن نافع إال أبو معشر" .قلت وأبو معشر ضعٌؾ من قبل حفظه ،لكن
تقوٌه الطرٌق اآلتٌة :واألخرى عن أبً عقٌل بن ٌحً بن المتوكل قال:
أخبرنً القاسم بن عبٌد هللا عن سالم عن ابن عمر به ،أخرجه الدارمً
( ) 248/2قلت :وأبو عقٌل هذا ضعٌؾ أٌضا.
2ـ) وأما حدٌث أنس ،فٌروٌه إسماعٌل بن إبراهٌم بن عبد هللا بن أبً ربٌعة
عن أنس بن مالك ،قال :فذكره ،أخرجه الطبرانً فً"األوسط"
( ) 2/137/1وقال":ال ٌروي عن أنس إال بهذا اإلسناد قلت :وقال المنذري
فً الترؼٌب (  ) 22/3وهو إسناد جٌد" وقال الهٌثمً ( " ) 79/4رجاله ثقات
قلت :وأنا أخشى أن ٌكون منقطعاـ فإنهم لم ٌذكروا إلسماعٌل هذا الرواٌة
عن أحد من الصحابة ،وقد تناقض فٌه ابن حبان ،فإنه أورده فً "ثقات
التابعٌن ،كما فً التهذٌب" ثم أعاده فً ثقات أتباع التابعٌن" وقال ( ) 10/2
كانت وفاته فً آخر والٌة المهدي سنة تسع وستٌن ومابة" وكانت وفاة أنس
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سنة ثبلث وتسعٌن ،فبٌن وفاتٌهما ست وستون سنة ،فٌبعد فً العادة أن
ٌسمع من مثله.،
3ـ) وأما أحادٌث أبً بردة ،فٌروٌه شرٌك عن عبد هللا بن عٌسً عن
466 /3
جمٌع بن عمٌر عن خاله أبً بردة به نحوه ،أخرجه أحمد (
و ) 45/4وكذا الطبرانً فً الكبٌر واألوسط والبزار باختصار ،كما فً
المجمع ( ) 78/4وقال وفٌه جمٌع بن عمٌر ،وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري
وؼٌره ،قلت وفً التقرٌب":ضعٌؾ رافضً" قلت :وفً الطرٌق إلٌه
شرٌك ،وهو ابن عبد هللا القاضً وهو سٌا الحفظ ،لكنه لم ٌتفرد به ،فقال
الطبرانً فً األوسط" (  " ) 2/137/1ورواه شرٌك وقٌس بن الربٌع عن
عبد هللا بن عٌسى وقد خالفهما عمار بن زرٌق ،والضبً الكوفى الثقة،
فرواه عن عبد هللا بن عٌسى بإسناد آخر له وهذا أصح ،وهو :
4ـ) وأما حدٌث الحارث بن سوٌد ،فٌروٌه عمار بن زرٌق ثنا عبد هللا بن
عٌسى عن عمٌر بن سعٌد عن عمه قال ":خرج رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم إلى البقٌع ـ فرأى طعاما ٌباع فً غرابر ،فأدخل ٌده ،فأخرج شٌبا
كرهه ،فقال "من غشنا فلٌس منا" أخرجه الحاكم (  ) 912وقال هذا حدٌث
صحٌح ،وعم عمٌر بن سعٌد ،هو الحارث بن سعٌد النخعً ،ووافقه الذهبً.
5ـ) وأما حدٌث ابن مسعود  :فٌروٌه الفضل بن الحباب ،حدثنا عثمان بن
الهٌثم المإذن ،ثنا أبً عن عاصم عن زر بن حبٌش عن عبد هللا بن مسعود
مرفوعا بلفظ " من غشنا فلٌس منا  ،والمكر والخدٌعة فً النار " أخرجه ابن
حبان فً صحٌحه (  ) 1107والطبرانً فً الصؽٌر ( ص  ) 153و "
الكبٌر" أٌضا كما فً المجمع (  ) 79/4وأبو نعٌم فً الحلٌة ( ) 188 /4
والقضاعً فً "مسند الشهاب (ق  ) 2115وقال الهٌثمً ورجاله ثقات"
وفً عاصم بن بهدلة كبلم لسوء حفظه" قلت :والمتقرر فٌه عند أهل العلم
أنه حسن الحدٌث " ٌحتج به السٌما إذا وافق الثقات ،ولهذا قال المنذري فً
الترؼٌب (  :) 22/3إسناده جٌد ،ورواه أبو داود فً "مراسٌله" عن الحسن
مرسبل مختصرا ،قال  ":المكر والخدٌعة والخٌانة فً النار".
وفً الباب عن جماعة آخرٌن من األصحاب ،قد أخرج أحادٌثهم الهٌثمً
فً المجمع فمن شاء الوقوؾ علٌها ،فلٌرجع إلٌه" قلت لٌته خرج الحدٌث
عن جمٌع رواته من الصحابة ولكن الشٌخ األلبانً نضر هللا وجهه و إٌانا
ٌكتفً دابما بتصحٌح الحدٌث ولذلك فً حالة وجود حدٌث متواتر ٌبقى
تخرٌجه دابما ناقصا ألن اهتمامه التصحٌح ال ؼٌر.
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قلت والحدٌث متواتركما بٌنه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه قطؾ األزهار
المتناثرة" وتبعه مرتضى الزبٌدي فً كتابه " لقط الآللا" و كذلك الكتانً
فً كتابه " نظم المتناثر" .وخرجناه فً كتابنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر.".
قال السٌوطً : 73 :حدٌث " من غش فلٌس منا " وفً لفظ "من ؼشنا" وفً
أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه فً السوق مبتبل داخله .أخرجه :
1ـ) الشٌخان عن ) 1 :أبً هرٌرة ،ب) وأحمد عن  ) 2 :ابن عمر  ) 3أبً
بردة بن دٌنار ،ج) الطبرانً عن  ) 4 :أنس  ) 5البراء بن عازب  ) 6و
حذٌفة  ) 7ابن عباس ) 8 ،وابن مسعود  ) 9قٌس بن أبً ؼرزة  ) 10 ،و أبً
موسى  ،د) البزار عن  ) 11 :عابشة ،هـ) و الحاكم عن  ) 12الحارث بن
سوٌد و أقره الزبٌدي فً " لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة" و
الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر" وقد خرجناه فً كتابنا " فتح
الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" عما ٌربو على عشرٌن صحابٌا  ،قلنا
رواه :
1ـ) أبو هرٌرة  :أخرجه أحمد و مسلم و أبو عوانه و ابن الجارود و أبو
داود و الترمذي و ابن ماجه و الطحاوي و البؽوي و الحاكم و البٌهقً و
أبو ٌعلً.
2ـ) ابن عمر ":أخرجه أحمد و الترمذي و الدارمً و الطبرانً و عنه
الهٌثمً.
3ـ) أبو بردة بن دٌنار  :أخرجه أحمد و الترمذي و البزار و الطبرانً و
عنهما الهٌثمً.
4ـ) أنس  :أخرجه الطبرانً فً األوسط و عنه الهٌثمً.
5ـ) البراء بن عازب :أخرجه الطبرانً فً األوسط و عنه الهٌثمً.
6ـ) حذٌفة بن الٌمان :أخرجه الترمذي و الطبرانً و عنه الهٌثمً.
7ـ)ابن عباس  :أخرجه الترمذي و الطبرانً و عنه الهٌثمً.
8ـ) ابن مسعود :أخرجه الطبرانً فً الكبٌر و عنه الهٌثمً و ابن حبان و
عنه الهٌثمً فً " موارد الظمآن" وأبو نعٌم و القاضاعً فً " مسند
الشهاب".
9ـ) قٌس بن أبً ؼرزة  :أخرجه الطبرانً.
10ـ)أبو موسى  :الطبرانً
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11ـ) عابشة  :البزار و عنه الهٌثمً.
12ـ) الحارث بن سوٌد :الحاكم و صححه ووافقه الذهبً.
13ـ) أبو الحمراء  :ابن ماجه و قال الترمذي و فً الباب عن ابن الحمراء.
14ـ) برٌدة :قال الترمذي و فً الباب عن برٌدة.
15ـ) عمران بن حصٌن :انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً.
16ـ) عظمة :الطبرانً فً الكبٌر بسند ضعٌؾ.
17ـ) أبو الدرداء  :الطبرانً فً الكبٌر بسند فٌه عمربن صهبان وهو
متروك.
18ـ) زامل بن عمرو عن أبٌه عن جده :الطبرانً فً الكبٌر بسند فٌه عمر
بن صهبان وهو متروك.
وزاد الكتانً فً كتابه " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر": .
19ـ) أبو سعٌد الخدري20 .ـ) عبد هللا بن أبً ربٌعة المخزومً.
21ـ) علً بن أبً طالب.
قلت وهكذا ٌتم تخرٌج هذا الحدٌث عن واحد وعشرٌن صحابٌا إال أننا لم
نقؾ على أسانٌد الثبلثة األخٌرة ولكن كثرة طرق الحدٌث مع صحة
أكثرٌتها تفٌد تواتر الحدٌث وإن كان فً هذه الطرق ما هو ضعٌؾ وواه فقد
تقدم أن الحدٌث المتواترما ٌفٌد العلم وٌطمبن إلٌه القلب وٌوجب العمل.
المثال الثالث واألخٌر  :حدٌث " ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد و نٌة  ،وإذا
استنفرتم فانفروا " :خرجه الشٌخ ناصر الدٌن األلبانً فً المجلد الخامس
من كتابه " إرواء الؽلٌل"قال ص  " 8 :صحٌح أخرجه البخاري ( 198 /2
و  208و 267و  ) 301ومسلم (  ) 28/6وأبو داود (  ) 2480والنسابً
( ) 183/2والترمذي (  ) 301 /1والدارمً (  ) 239/2وابن الجارود
( ) 1030وأحمد ( 226و 266/1و  335و 316و  ) 344والطبرانً فً
الكبٌر (  ) 2/103 /3من طرٌق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن
عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ٌوم الفتح " ال هجرة بعد الفتح،
ولكن جهاد ونٌة ،وإذا استنفرتم فانفروا" ولٌس عند مسلم ؼٌره "بعد
الفتح" وهو رواٌة للبخاري ،وهً عند الترمذي وقال "حدٌث حسن
صحٌح".
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ورواه عبد هللا بن صالح :حدثنً ابن كٌسان  :حدثنً سفٌان عن عمرو بن
دٌنار وإبراهٌم بن مٌسرة عن طاوس عن ابن عباس رضً هللا عنهما
قال ":قٌل لصفوان بن أمٌة وهو بأعلى مكة :إنه ال دٌن لمن لم ٌهاجر،
فقال :ال أصل إلى بٌتً حتى أقدم المدٌنة ،فقدم المدٌنة ،فنزل على العباس
بن عبد المطلب ثم أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقال :ما جاء بك ٌا أبا
وهب؟ قال قٌل :إنه ال دٌن لمن لم ٌهاجر ،فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم ":ارجع أبا وهب إلى أباطٌح مكة ،فقروا على ملتكم ،فقد انقطعت
أخرجه البٌهقً
الهجرة ،ولكن جهاد ونٌة ،وإن استنفرتم فانفروا"
( ) 17- 16/9و ابن أبً عاصم (  ) 1/97ثنا ابن كاسب به مختصرا.
قلت :وهذا إسناد جٌد ،وابن كاسب هو ٌعقوب بن حمٌد ،وعبد هللا بن صالح
هو أبو صالح العجلً ،وكبلهما ثقة ،وفً ابن كاسب كبلم ٌسٌر ،ولما رواه
شاهد من طرٌق عبد هللا بن طاووس عن أبٌه عن صفوان بن أمٌة قال:
"قلت ٌا رسول هللا إنهم ٌقولون :إن الجنة ال ٌدخلها إال مهاجر قال"ال
هجرة بعد فتح مكة" الحدٌث أخرجه النسابً وأحمد (  ) 401/3قلت :
وإسناده صحٌح.
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان عن أبٌه أن صفوان بن
أمٌة بن خلؾ قٌل له :هلك من لم ٌهاجر ،قال فقلت :ال أصل إلى أهلً حتى
آتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فركبت راحلتً ،فؤتٌت رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فقلتٌ :ا رسول هللا زعموا أنه هلك من لم ٌهاجر ،قال
كبل أبا وهب ،فؤرجع إلى أباطٌح مكة" أخرجه أحمد (  401 /3و ) 465 /2
قلت :إسناده صحٌح على شرط مسلم.
وللحدٌث شواهد من حدٌث عابشة وأبً سعٌد الخدري ومجاشع بن مسعود.
- 2أما حدٌث عابشة  ،فٌروٌه عطاء عنها قالت "سبل رسول هللا صلى هللا
 ) 28/6من
علٌه وسلم عن الهجرة؟ فقال :فذكره بتمامه :أخرجه مسلم (
طرٌق آخر عن عطاء بن أبً رباح قال ":زرت عابشة مع عبٌد بن عمٌر"
فسألها عن الهجرة فقالت  :ال هجرة الٌوم ،كان المؤمن ٌفر أحدهم بدٌنه
إلى هللا و إلى رسوله مخافة أن ٌفتن علٌه ،فأما الٌوم ،فقد أظهر هللا
اإلسالم ،فالمؤمن ٌعبد ربه حٌث شاء ،ولكن جهاد ونٌة " وهكذا أخرجه
البٌهقً (.) 17/9
 - 3وأما حدٌث أبً سعٌد الخدري فٌروٌه أبو البحتري الطابً عن أبً
سعٌد الخدري أنه قال " لمانزلت هذه السورة  0إذا جاء نصر هللا والفتح،
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ورأٌت الناس) قرأها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى ختمها ،وقال :
الناس حٌز ،وأنا وأصحابً حٌز وقال :ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد
ونٌة ،فقال له مروان :كذبت،وعنده رافع بن خدٌج وزٌد بن ثابت ،وهما
قاعدان معه على السرٌر ،فقال أبو سعٌد :لو شاء هذان لحدثاك ،ولكن هذا
ٌخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ،وهذا ٌخشى أن تنزعه عن الصدقة،
فسكتا ،فرفع مروان علٌه الدرة لٌضربه ،فلما رأٌا ذلك ،قاال :صدق"
أخرجه الطٌالسً ( 601و 867و  ) 2205وأحمد (  22/3و ) 187 /5
قلت :وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن .
 ) 4وأما حدٌث مجاشع ،فٌروٌه ٌحً بن إسحاق عنه ":أنه أتى النبً صلى
هللا علٌه وسلم بابن أخ له ٌباٌعه على الهجرة ،فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم":ال بل ٌباٌع على اإلسالم ،فإنه ال هجرة بعد الفتح ،وٌكون من
التابعٌن بإحسان" أخرجه أحمد (  468 /3و  ) 469من طرٌق ٌحً بن أبً
كثٌر عن ٌحً بن إسحاق .قلت :وإسناده صحٌح رجاله ثقات رجال الشٌخٌن
ؼٌر ٌحً بن إسحاق وهو ثقة كما قال ابن معٌن وابن حبان وابن حجر.
وله عن عباس طرٌق أخرىٌ ،روٌه األعمش عن أبً صالح عنه مرفوعا
 :أخرجه ابن أبً عاصم (  ) 1/97بسند رجاله ثقات".
قلت و الحدٌث أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه"قطؾ األزهار
المتناثرة" أخرجه الكتانً فً "نظم المتناثر" وخرجناه فً كتابنا "فتح الرب
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" كما ٌلً :
1ـ) مجاشع بن مسعود :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم كما أخرجه ابن
حبان و قال الترمذي و فً الباب عن مجاشع.
2ـ) أبو سعٌد  :أخرجه أحمد.
3ـ) ؼزٌة بن الحرث :الطبرانً وعنه الهٌثمً فً "مجمع الزوابد".
4ـ) ابن عباس :أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً والدارمً وابن
الجارود والصنعانً والطبرانً و البٌهقً وابن أبً عاصم.
5ـ) ابن عمر  :البخاري موقوفا6 .ـ) الحارث بن ؼزٌة :الطبرانً.
7ـ) عابشة  :البخاري موقوفا و مسلم مسندا ومرفوعا وكذلك البٌهقً.
8ـ) ابن عمرو :أحمد و قال الترمذي وفً الباب عن ابن عمرو.
9ـ) أبو سعٌد الخدري :أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً فً"مجمع الزوابد"
وكذلك أبو داود الطٌالسً.
10ـ) صفوان بن أمٌة العجلً :أحمد والنسابً وابن أبً عاصم.
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11ـ) عبد الرحمن بن صفوان  :أحمد.
12ـ) عمر بن الخطاب  :قال النسابً و فً الباب عن عمر.
13ـ) عبد هللا بن واقد الساعدي :قال النسابً وفً الباب عن عبد هللا بن
واقد الساعدي14 ، .ـ) حسان بن عبد هللا الضمري :قال النسابً عن حسان
بن عبد هللا الضمري 15ـ) عبد هللا بن طاوس عن أبٌه :عبد الرزاق
الصنعانً و الدارمً16 ، .ـ) أنس :عبد الرزاق الصنعانً فً مصنفه.
17ـ) عبد هللا بن حبشً :قال الترمذي وفً الباب عن عبد هللا بن حبشً.
فتبٌن تواتر الحدٌث وأن تخرٌج األلبانً كان ٌمتاز بالنقص لتواتر الحدٌث.
مثال آخر من تخرٌجات الشٌخ ناصر الدٌن األلبانً فهذا مثال آخر مقارنة
بٌن تخرٌج الؽماري واأللبانً مع تخرٌجنا لحدٌث "ال ٌحل المرأة مإمنة
باهلل والٌوم اآلخر أن تحد على مٌت فوق ثبلث لٌال ،إال على زوج أربعة
أشهر وعشرا" متفق علٌه .
حٌث اكتفى الؽماري بالقول قال الؽماري فً كتابه الهداٌة تخرٌج أحادٌث
البداٌة ":حدٌث أم حبٌبة :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول " ال
ٌحل المرأة مؤمنة تؤمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد على مٌت فوق ثالث
لٌال ،إال على زوج أربعة أشهر وعشرا " أخرجه مالك وأحمد والشٌخان
وأبو داود والترمذي والنسابً وجماعة من حدٌث زٌنب بنت أم سلمة عنها
أنها دخلت علٌها لما توفى أبوها أبو سفٌان فذكرت الحدٌث كما عند
المصنؾ { ٌقصد ابن رشد الحفٌد فً بداٌة المجتهد} .قوله كذلك حدٌث
زٌنب بنت جحش وهو فً الحدٌث الذي قبله عند المذكورٌن أٌضا فإن
زٌنب بنت أم سلمة قالت بعد حدٌثها عن أم حبٌبة فدخلت إلى زٌنب بنت
جحش حٌن توفً أخوها ،فدعت بطٌب فمست منه ،ثم قالت :أما وهللا مالً
بالطٌب من حاجة ؼٌر أنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
على المنبر " :ال ٌحل المرأة تؤمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد فوق ثالث
لٌال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا " وهكذا ٌتبٌن مرة ثانٌة تقصٌر
الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً تخرٌجه لبعض األحادٌث لم
ٌإلها األهمٌة البلزمة لتخرٌج واؾ كاؾ شاؾ فً كتابه " الهداٌة تخرٌج
أحادٌث البداٌة" فً حٌن أبدى الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً نفسا أطول
وبراعة أكثر ومهارة فً تخرٌجه لهذا الحدٌث فً كتابه " إرواء الؽلٌل
تخرٌج منار السبٌل" وهو معذور فً عدم حكمه على الحدٌث بالتواتر ألن
ؼاٌته من التخرٌج هو التصحٌح والتعلٌل من خبلل األدلة والبراهٌن
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الساطعة وهذا الحدٌث مما تفردنا بالحكم علٌه بالتواتر حٌث أصلنا به
إجماعا متٌقنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" وخرجناه فً
كتاب النكاح من كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حٌث
قلنا" :حدٌث تحرٌم حداد المرأة على ؼٌر زوجها أكثر من ثبلثة أٌام" لم
ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما علمنا وقد خرجناه فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
اإلجماع كما ٌلً :أخرجه مسلم فً صحٌحه من ثمانً طرق هً :
1ـ) أم حبٌبة  :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  ":ال ٌحل المرأة مسلمة
تؤمن باهلل و الٌوم اآلخر أن تحد فوق ثالث أٌام إال على زوجها أربعة
أشهر وعشرا " أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود و الترمذي
والدارمً والنسابً والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً الخ...
2ـ) عن أم عطٌة :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمً والنسابً وابن
ماجه والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً الخ...
3ـ) زٌنب بنت جحش :حٌن توفً أخوها  :أخرجه مالك وأحمد والبخاري
ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمً والنسابً والطحاوي وابن الجارود
والبٌهقً الخ...
4ـ) عن امرأة من بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم  :أخرجه مسلم.
5ـ) عن حفصة بنت عمر :أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والطحاوي
والبٌهقً.
6ـ) عن بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم :أخرجه مسلم و الطحاوي
فً شرح معانً اآلثار.
7ـ) عابشة :أخرجه أحمد ومسلم والدارمً والنسابً وابن ماجه وابن أبً
شٌبة و الطحاوي فً شرح معانً اآلثار و ابن الجارود ،الخ...
8ـ) عن زٌنب زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم :أخرجه مسلم والطحاوي
فً شرح معانً اآلثار.
9ـ) عن أنس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم الحدٌث  :أخرجه البزار و عنه
الهٌثمً وفٌه زعمة بن صالح وهو ضعٌؾ وقد وثقه البعض وهذا ٌفٌد أنه
صالح للمتابعات والشواهد.
10ـ) عن أم سلمة :أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسابً والطحاوي والبٌهقً الخ...
11ـ) أسماء بنت عمٌس :أخرجه أحمد والطحاوي والبٌهقً.
12ـ) علً بن أبً طالب :أخرجه البٌهقً.
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فتبٌن تواتر الحدٌث ألنه رواه كل من :مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو
داود والترمذي والنسابً والطحاوي والبٌهقً وابن الجارود والدارمً عن
كل من :أم حبٌبة وزٌنب بنت جحش وأم سلمة كما أخرجه أحمد والبخاري
ومسلم و ا لنسابً والدارمً وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً
عن أم عطٌة ( كشاهد) وأخرجه مسلم وؼٌره عن تسعة من زوجات النبً
صلى هللا علٌه وسلم ورواه أحمد والطحاوي والبٌهقً عن أسماء بنت
عمٌس زوج أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنهما ثم من بعده علً كرم هللا
وجهه ورضً هللا عنه وأرضاه والبزار ( كشاهد) عن أنس رضً هللا عنه
فبل أظن أن أحدا من أهل الصنعة ،جهابذة الحدٌث سٌتردد فً موافقتنا
بالحكم علٌه بالتواتر فهو ٌفٌد بذلك العلم والعمل خاصة وأن هذا كان جهدا
لتؤصٌل إجماع متٌقن نختم تعلٌقه بقولنا " ٌا رب لك الحمد كما ٌنبغً لجالل
وجهك وعظٌم سلطانك".
( 1458حدٌث " إن
مثال آخر أخرج األلبانً فً "إرواء الؽلٌل" قال":
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علٌكم  "....ص  390صحٌح ،وهو
قطعة من حدٌث جابر الطوٌل فً حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وقد
ذكرناه بطوله تحت الحدٌث (  ) 1017فقرة (  ) 103لكن لٌس فٌه لفظ
"وأعراضكم" ،وإنما ورد هذا من حدٌث أبً بكرة الثقفً أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم خطب الناس فقال":أال ترون أي ٌوم هذا؟ قالوا :هللا
ورسوله أعلم هذا قال فسكت حتى ظننا أنه سٌسمٌه بؽٌر اسمه ،فقال :ألٌس
بٌوم النحر؟ قلنا  :بلىٌ ،ا رسول هللا ،ألٌست بالبلدة الحرام؟ قلنا :بلى ٌا
رسول هللا ،قال فإن دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم ،وأبشاركم ،علٌكم
حرام ،كحرمة ٌومكم هذا فً شهركم هذا فً بلدكم هذا ،أال هل بلغت؟
قلنا :نعم ،قال :اللهم أشهد ،فلٌبلغ الشاهد الغابب ،فإنه رب مبلغ ٌبلغه
من هو أوعى له ،فكان كذلك ،قال :ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم
رقاب بعض " أخرجه البخاري (  ) 467 ، 370/4 ،28/1و مسلم
( ) 108/5وأحمد ( .) 37،39،40
1ـ) وفً الباب عن عمرو بن األحوص عند الترمذي  ) 182/2و صححه.
2ـ) وابن عمر عند ابن ماجه ( .) 3058
3ـ) وابن مسعود عنده ( .) 3057
4ـ) وعن ابن حرة النقاشً عند أحمد ( .) 72/5
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قلت حدٌث " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم {وأبشاركم} علٌكم حرام
كٌومكم هذا فً بلدكم هذا" خرجناه فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
اإلجماع" المجلد الثانً كما خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" ونصه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطبهم ٌوم
النحر فً حجة الوداع فقال "أال تدرون أي ٌوم هذا؟ قالوا :هللا ورسوله
أعلم ،قال :فسكت حتى ظننا أنه سٌسمٌه بغٌر اسمه ،فقال :ألٌس بٌوم
النحر؟ قلنا بلىٌ ،ا رسول هللا ،قال أي بلد هذا؟ ألٌست بالبلدة الحرام؟
قلنا :بلى ٌا رسول هللا ،قال ":فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم
علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا ،فً شهركم هذا ،فً بلدكم هذا ،أال هل
بلغت؟ قلنا :نعم ،اللهم أشهد ،فلٌبلغ الشاهد الغابب،فإنه رب مبلغ ٌبلغه
من هو أوعى له ،فكان كذلك ،قال  ":ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم
رقاب بعض " رواه كل من:
1ـ)أبً بكرة الثقفً :أخرجه أحمد والبخاري ومسلم .
2ـ) جابر بن عبد هللا :أخرجه البخاري ومسلم وكذلك مسلم وأبوداود
والنسابً وؼٌرهم.
3ـ) عمرو بن األحوص :أخرجه الترمذي.
4ـ) ابن عمر :أخرجه ابن ماجه.
5ـ) ابن مسعود :أخرجه ابن ماجه .
6ـ) أبً حرة بن النقاشً :أخرجه أحمد بن حنبل.
7ـ) عاصم بن حكٌم  :ابن كثٌر فً "جامع المسانٌد والسنن ولعله نقله من
مسند أحمد.
8ـ) نبٌط بن شرٌط :أخرجه أحمد وعنه ابن كثٌر فً "جامع المسانٌد
والسنن.
9ـ) أبي سعٌد الخدري :ابن كثٌر فً "جامع المسانٌد والسنن عن أحمد
وأخرجه البزار وعنه الهٌثمً فً " كشؾ األستار" وقال فً مجمع الزوابد
" حدٌث أبً سعٌد رواه ابن ماجه ورواه البزار ورجاله رجال الصحٌح"
10ـ) ـؤبو هرٌرة :رواه أبو معاوٌة عن األعمش عن أبً هرٌرة :أخرجه
ابن كثٌر فً جامع المسانٌد والسنن" عن أحمد بن حنبل .فتبٌن تواتر
الحدٌث.
المثال األخٌر:
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ما أخرجه الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً رحمه هللا وإٌانا فً "إرواء
الؽلٌل" تخرٌج أحادٌث منار السبٌل" حٌث قال  ( : 1294 :لمسلم عن أبً
هرٌرة  :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع الغرر "وقال "صحٌح
أخرجه مسلم (  ) 3/5كذا أبو داود (  ) 3376والنسابً (  ) 217/2والترمذي
المصنؾ
( ) 230/1والدارمً (  251 /2و  ) 254وابن أبً شٌبة فً
( ) 1994 /8وابن ماجه(  ) 2194وابن الجارود ( ) 590و الدارقطنً
( ) 295والبٌهقً (  ) 266/5وأحمد (  ) 376/2من طرٌق عن عبٌد هللا بن
عمر قال :أخبر أبو الزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة مرفوعا به ،وزادوا
جمٌعا سوى ابن أبً شٌبة " عن بٌع الحصاة " وقال الترمذي " حدٌث حسن
صحٌح" وللشطر األول شاهد من حدٌث ابن عمرٌ ،روٌه المعتمر بن
سلٌمان عن أبٌه عن نافع عنه أخرجه ابن حبان.
بٌنما خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر كما ٌلً
 ":النهً عن بٌع الغرر" أخرجه السٌوطً فً " قطؾ األزهار المتناثرة
عن سبعة أنفس لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً لقط البللا المتناثرة إال أنه
أخرجه الكتانً عن عشرة قلت رواه:
1ـ) ابن مسعود ( أحمد ومسلم) والطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً
2ـ) سهل بن سعد :الطبرانً و الدارقطنً كما فً التلخٌص
3ـ) ابن عباس :قال الترمذي وفً الباب عنه وابن ماجه وأحمد والطبرانً
4ـ) ابن عمرو :الطبرانً
5ـ) عتاب بن أسٌد :الطبرانً
6ـ) ابن عمر :البزار وقال الترمذي و فً الباب عنه
7ـ) أنس :أبو ٌعلً وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن حجر فً تلخٌص
الحبٌر عن البٌهقً وابن حبان.
8ـ) أبو هرٌرة :مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً وابن
ماجه و ابن أبً شٌبة وابن الجارود والدارقطنً والبٌهقً وابن حبان.
9ـ) أبو سعٌد :قال الترمذي وفً الباب عنه.
10ـ) سعٌد بن المسٌب مرسبل :مالك والشافعً والبٌهقً
11ـ) علً :أحمد و عنه ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر عن أبً داود.
12ـ) عمران بن حصٌن :ابن أبً عاصم وعنه ابن حجر فً تلخٌص
الحبٌر
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الفصل الرابع :خالصة عامة أو خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر
والفردوس األسنى
وخبلصة هذا الباب أن الحدٌث إذا لم نجمع جمٌع طرقه فإنه ٌصعب علٌنا
الحكم علٌه ،سواء على تواتره و االكتفاء بتصحٌحه أو إعبلله و تضعٌفه،
فهذا فن نفٌس قل من ٌجٌس فً أؼواره فهو بحر زاخر متبلطم باألمواج
فمن لم ٌتمرس على السباحة ٌؽرق فً أعماق أعماقه لقوة صدفات
ؼواصه ،فكم من سباح -كما ترى من خبلل هذه العجالة – كسل قبل قطع
المسافة ولربما ؼرق ،و النجاة من الؽرق هو بلورة علم التخرٌج أو علم
أطراؾ الحدٌث وقد قال الحافظ ٌحً بن معٌن قدٌما " لو لم نكتب الحدٌث
عن خمسٌن وجها ما عرفناه" تبعه تلمٌذه الحافظ علً بن عبد هللا المدٌنً،
شٌخ البخاري الذي أذعن له ،فقال " الباب إذا لم تجمع طرقه لم ٌتبٌن
خطإه" وقال الحافظ الخطٌب البؽدادي  ":السبٌل إلى معرفة علة الحدٌث،
أن ٌجمع بٌن طرقه ،و ٌنظر فً اختبلؾ رواته و ٌعتبر بمكانهم من الحفظ،
ومنزلتهم من االتقان و الضبط".
وقد تقدمت هذه األقوال كلها و أثرها على من لم ٌتقٌد بها ،فكثٌرا ما نجد
الجهابذة ٌتراجعون عن أحكامهم على الحدٌث بعد ما أصدروا أحكاما واهمة
بعد تتبع طرق الحدٌث و هللا ولً األمر و التوفٌق.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن و الصبلة و السبلم على سٌد
المرسلٌن و خاتم النبٌٌن.

وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على النبً األمً األمٌن
وآله وصحبه أجمعٌن غفر هللا لنا ولذوٌنا ومن دعا لنا آمٌن ٌا رب
العالمٌن.
قابمة كتب ال ٌستؽنى عنها:
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 742تحقٌق فإاد
1ـ) تهذٌب الكمال فً علم الرجال للحافظ المزي ت
معروؾ طبع أوال فً ثبلثٌن مجلدا وطبع مإخرا فً ثمانً مجلدات.
2ـ) مٌزان االعتدال لئلمام شمس الدٌن الذهبً ت  748هـ .
3ـ) التذكرة فً رجال العشرة (وهم الكتب الستة وموطؤ مالك ومسند
الشافعً ومسند أحمد ومسند أبً حنٌفة برواٌة الحارث للحافظ شمس الدٌن
الحسٌنً (  675ـ  ) 762هـ.
4ـ) ابن الملقن :سراج الدٌن أبو علً عمر بن علً بن أحمد األنصاري
( 723ـ  ) 804له كتاب قٌم جدا سماه" :إكمال تهذٌب الكمال فً أسماء
الرجال" زاد فٌه على رجال الكتب الستة رجال مسند أحمد وصحٌح ابن
خزٌمة وصحٌح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطنً وسنن
البٌهقً.
5ـ) الحافظ شهاب الدٌن أحمد بن حجر العسقبلنً تـ852 :هـ له :تهذٌب
التهذٌب ،وتقرٌب التهذٌب ٌؤتً فٌه بما ٌشبه خبلصة ما قٌل فً رجال
الكتب الستة ،علق علٌه مإخرا فإاد معروؾ وشعٌب األنإوط وله أٌضا
لسان المٌزان وهو تكملة لمٌزان االعتدال للذهبً.
6ـ) تارٌخ البخاري الكبٌر وله كتاب الضعفاء.
7ـ) الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم الرازي.
8ـ) ابن عدي الجرجانً (  277ـ  ) 265له الكامل فً معرفة الضعفاء.
9ـ) العقٌلً تـ 322 :هـ له كتاب الضعفاء الكبٌر.
10ـ) ابن حبان البستً تـ 353 :هـ له كتاب الثقات وله كتاب الضعفاء
والمتروكٌن.
وللمزٌد من المراجع انظر القابمة الموجودة فً كتابنا "إضاءة المصابٌح
على قواعد التعدٌل والتجرٌح" وفً كتابنا "رسالة الحثٌث إلى ضرورة
التعرٌؾ بعلوم الحدٌث" باب التعدٌل.
وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبٌل
وما توفٌقً إال باهلل علٌه وتوكلت وإلٌه أنٌب
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن
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اللهم أغفر لنا جمٌعا ولحٌنا ولمٌتنا والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى
وبركاته
الفهرست
العنوان

الصفحة

مقدمة
الفصل األول :عجالة نظرٌة
تعرٌفه وأهمٌته
المعنى اللغوي
المعنى االصطالحً
نقاش أحمد بن محمد الصدٌق الغماري
تعرٌف أطراف الحدٌث :التعرٌف اللغوي
التعرٌف االصطالحً
قابمة بأطراف الحدٌث
ي /المستخرج :قابمة بكتب المستخرجات
الفصل الثانً :نشأة علم تخرٌج الحدٌث وأطراف الحدٌث
الفصل الثالث :ما هً أهم الكتب التً تم تألٌفها فً هذا العلم؟
الفصل الرابع :ما ٌنبغً تألٌفه
الباب الثانً :دراسة مٌدانٌة
كٌفٌة التخرٌج وما ٌلزمه
التحذٌر من التقلٌد
الفصل األول :كٌف نتعلم تخرٌج الحدٌث
الرد على الدكتور محمود الطحان
الفصل الثانً :قواعد أساسٌة فً التخرٌج
القاعدة األولى:معرفة نص الحدٌث أو متنه
القاعدة الثانٌة :معرقة أسانٌد الحدٌث و طرقه
القاعدة الثالثة :التثبت و نبذ التقلٌد
القاعدة الرابعة :دراسة أحوال الرواة
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القاعدة الخامسة :البحث عن العلة
القاعدة السادسة :هل للحدٌث أصل ؟
القاعدة السابعة :الحدٌث الموضوع
القاعدة الثامنة :هل سبق أن حكم على الحدٌث ؟
القاعدة التاسعة :من ٌعتبر بتخرٌجه ؟
القاعدة العاشرة :ما هً مظان الحدٌث ؟
القاعدة الحادي عشرة :اذا أعٌانا الحدٌث فماذا نفعل ؟
الفصل الثالث :مقارنات بٌن تخرٌج الحدٌث
أ ـ مقارنة بٌن تخرٌج الغماري فً الهداٌة واأللبانً فً إرواء الغلٌل
ب ـ مقارنة بٌن تخرٌج األلبانً فً إرواء الغلٌل والسٌوطً فً قطف األزهار
المتناثرة
ج ـ مقارنة بٌن تخارٌجنا فً اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع وفً فتح الرب
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
مع تخرٌج األلبانً فً إرواء الغلٌل والغماري فً الهداٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة
الفصل الرابع :خالصة عامة أو خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس
األسنى
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