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الَحِديِث    أئمِة َقَصِص ِمْن
َونوادِرهم  ّدمين الُمتق
في

ّيِد   س ّنِة ُس تتبِع
والذّب  الُمْرسلين
عنها

تأليُف

الّصياح الله عبد بن د.علي
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أردَت  :إذا
ذلك           - في وبراعتهم ودقتهم للحاديث المحدثين متقدمي نقِد أهميَة َتْعرَف .أْن

- إلهّي              وفضٍل رباني تأييٍد من به َحظوا وما السلِف ِم عل فضَل ُذك تلمي َيعرَف .وأْن

في             - العالية وهمتهم وتواضعهم، زهدهم، و عبادتهم، في السلف مع تعيَش وأْن
العلم  ....طلب

كتاَب  ْأ : فاقر
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َد إّن ُه لله، الحم ُد ُه، ونستعينُه، نحم ُذ ونستغفر  من باللِه ونعو

 ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور
 له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل

ورسوله عبده محمدا أن وأشهد   .

بعد أّما : 

ِم في الطرِق أبلغ ِمْن الَقَصص فإّن  والتأثيِر الُمَخاطبين تعلي
لذا عليهم :

َأَمَر َفاْقُصِصَفَقاَل:َ  الَقَصص بقّص نبيُه اللُه -
ّلُهْم الَقَصَص ّكُروَن َلَع َتَف . ]176: العراف[ َي

أحسَن إليه أنزَل بأْن- - النبي على وامتّن- 
ْيَك َنُقّص َنْحُن:َ َفَقاَل الَقَصص َل الَقَصِص َأْحَسَن َع

 ]على يدل الله من الوصف وهذا ]،3:َ يوسف
َلُغها أصدُقَها أنها ْب .)1(للعباد وأنفُعها وأ

ْيَك َنُقّص َنْحُن وتعالى:َ  سبحانه َوَقاَل َل َأُهْم َع َب َن
ْلَحّق .]13: الكهف[  ِبا

ِلَك وتعالى:َ سبحانه َوَقاَل َباِء ِمْن َذ ْن ْلُقَرىَ َأ ا
ْيَك َنُقّصُه َل  .]100: هوَد[ َع

َذا ِإّن  وتعالى:َ سبحانه َوَقاَل ْلَقَصُص َلُهَو َه ا
ْلَحّق  .]62: عمران آل[  ا

سبٌب الَقَصص أّن وتعالى سبحانه -وأخبر
ً:َ َفَقاَل-- النبي فؤاد لتثبيِت ُكل ْيَك ّنُقّص َو َل َع

َباِء ِمْن ّبُت َما الّرُسِل َأن َث َدَك ِبِه ُن .]120: هوَد[  ُفَؤا

َأَمَر       قّص بما بالعتبار وتعالى سبحانه -و
ْد:َ َفَقاَل كتابِه في اللُه َقَصِصِهْم ِفي َكاَن َلَق

ّي الشيُخ َقاَل كما()�1 ِة في الّسعّد ِه مّقدمّ َقصُص كتُاب النبياء" (ص "
3.�(
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ٌة ْبَر ِلي ِع َباِب ُلْو ْل َل . ]111: يوَسف[  ا

ِم إبراز َكاَن المنطلق هذا وِمْن السلف عل
في أصدق الصحيحة َقصصهم خلِل ِمْن وفضلهم
في وأوقع القلوب، إلى وأقرب الوصف،

ّنفوس، التأثير. في وأبلغ ال
ِم طالُب تأمَل وكلَما َباَرُهم وَقَصَصُهم سيَرُهم العل ِلَم وأخ  ع

ُظوا ما مقدار  - سماوّي وتوفيٍق إلهّي وفضٍل رباني تأييٍد من بِه َح
َدقوا لّما ِم الطلب في َص َبروا والدعوِة والعمِل والعل  على وَص
ِلَك{ذلَك ّلِه َفْضُل َذ ِتيِه ال ُء َمْن ُيْؤ ّلُه َيَشا ْلَفْضِل ُذو َوال ِم ا ِظي ْلَع }ا

)�4(الجمعّة:  -.

ّد ُتع أهّم ِمْن المتقدمين الَحِديث أئمة قصص و
ِم أصوِل معرفِة مصادِر ّنقاِد ومناهج الحديِث ِعل ال

وأصدِقَها.

ُة والخباُر القصُص وهذه الكتاِب هذا في المنتقا
ْذكر عادية َقَصص مجرد ليسْت والتسليِة للَسَمر ُت

متضمنة:َ هي بل الوقت، وقضاِء والمتعِة

منهجية..وأخلٍق علميٍة..وفوائد لنكٍت
ّية..وِعبٍر ًا تخلو َجلية..ول َعل َطَرافٍة - ِمْن - أحيان

َولطافٍة.

ُأحّب أّن:َ إلى هنا ُأنبه أْن و

ُكٍت ِمْن فيها  وما- الَقَصص هذِه- - َوفوائد ُن
ُد إنما هؤلء قدَر استحضر من منها يستفي

ودقة علومهم، ُعمق نفِسِه في وتأصَل الئمة
عّز الله من وخوفهم ورعهم وشدة نقدهم،

ّين وجل-وهذا وقصص سيرهم خلل من ب
ٌد ذلَك وَصاَحَب التية-، ُأ فهو تام، تجر مثل يقر

ًا الخبار هذه ًا مناهجهم، متلمس َعْن وباحث
هو فهذا والنقد العلم في طرائقهم
الله-.  شاء والُمِفيد-إْن المستفيد
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ّنُه- َد َيْحصُل ُربَما َوأ ْكر -عن الَقَصص إحدىَ ِذ
َنوٌع تقتضيه. لمناسبٍة اليسير الستطراد من -

ٌذ المذكورة القصُص وأّن- َب ٌة ُن بالنسبة مختصر
في الناظر أيها لَك "ذكرتها ،)1(ُتِرَك ما إلى
كانوا وما منازلهم، لتعرَف الموضع، هذا

هذا في اجتهادهم في حالهم وكيف عليه،
يكون أن ذلك فلعل عليه، والكباب العلم،
ًا أثرهم، تتبع إلى المسارعِة في محرك

وصلوا ما بعض إلى تصل لعلك إليه، والسير
واسع، وعطاؤه الله ففضل كله، إلى أو إليه

ً زال ل ْنَهل .)2(لديه" ُم

ذلَك يجعَل أن السؤال وتعالى سبحانه وإليه
ًا ِم، لوجهِه َخالص ًا الكري ل وأْن لرضاه، مقتضي
وأخراه، دنياه في كاتبِه على ُحجًة العلَم يجعَل
الوكيل. ونعم حسبنا السبيل،وهو قصد الله وعلى

الّصياح.  علي د

E -Mail: asayah@ksu.edu.sa

القصص بمئات تحفُل والعّلل والتُوَاريخ والتُراجم السير فكتُب()�1
ْد الهمَم لّن وإظهار، إبراز إلى وتحتُاج قراءة َعْن َضعّفْت ق

تتُبعّها ييسر أْن الله فلعّل المّهات، بطوَِن في والبحث المطوَلت،
بعّضها. وإخراج

)�.1/259( المنير البدر في الملقن ابن كلما مّن مّقتُبس()�2
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!)1( الّسْوق في وهو الرواِة أحاديَث ُيبيُن

ّتسترّي:َ((َحضرنا جعفر أبو َقاَل - ُزْرعة أبا ال
،الّسْوق في وكان بماشهران،-  الرازّي يعني

ِتم، أبو وعنده بن والمنذر مسلم، بن ومحمد َحا
َحِديَث فذكروا العلماء من وجماعٌة شاذان،
الله"، إل إله ل موتاكم :َ"لقنوا  وقوله التلقين

ُه أْن وهابوه ُزْرعة، أبي من َقاَل:َ فاستحيوا يلقنو
الحديَث. نذكْر فقالوا:َ تعالوا

ُد َفَقاَل َنا بُن محم ّدث مخلد بُن الضحاُك مسلم:َ َح
يقوُل:َ وَجَعَل صالح َعْن َجْعفر بِن الحميِد عبِد َعْن
يجاوْز. ولم

َنا أبو َوَقاَل ّدث ِتم:َ َح ْنداُر َحا َنا ُب ّدث أبو َقاَل:َ َح
ولم صالح َعْن َجْعفر بِن الحميِد عبِد َعْن َعاصم
يجاوْز.

َكتوا. والباقون  َس

َنا :َ- الّسْوق في  وهو- ُزْرعَة أبو َفَقاَل  ّدث ْندار َح ُب
َنا ّدث َنا أبوَعاصم َقاَل:ََح ّدث ُد َقاَل:ََح بُن الحميد عب

ُمّرة بِن َكثير َعْن َعِريب، أبي بِن صالح َعْن َجعفر،
َبل بِن ُمَعاذ َعْن الحضرمّي، رسول َقاَل:َ َقاَل َج

َدَخَل الله إل إله ل َكلمِه آخُر َكاَن :َ"َمْن  الله
. )2(الله)) رحمه وتوفي الجنة"،

ِتم:َ((َفَصاَر أبو زاد َمْن ببكاِء ضجًة البيُت َحا
َحَضَر)).

الروح. أي: نزع()�1
مّعّرفة )�،345( ص: والتُعّديل الجرح في: تقدمّة القصة انظر()�2

( اليمان شعّب )�،2/677( للخليلي الرشاد )�،76(ص الحديث علوَما
)�.38/35( دمّشق مّدينة تاريخ )�،10/335( بغداد )�،تاريخ6/546

-6- 



َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ُد َوَقاَل ُزْرعَة:َ أبى عّم ابن إسماعيل بُن أحم
ماَت الذي مرضِه  في- يقوُل ُزْرعَة أبا ((سمعُت

ّني :َاللهم- فيه ُق إ لي:َ َقاَل فإْن رؤيتك، إلى أشتا
رّب)). يا قلُت:َ برحمتَك إلّى؟ّ اشتقت عمٍل بأّي

ْد بقولِه:َ القصِة هذه على َحاتم أبي ابُن بوَب وق
ّيِد ِمْن ُزْرعة لبي َظَهَر ما ((باُب ْند عملِه س ِع

.)1(وفاتِه))

ًا:َ((باُب َحاتم أبي ابُن َوَقاَل لبي َظَهَر ما أيض
ْند َعملِه سيِد ِمْن وفاتِه. ِع

َكاَن-  اللُه  َرِحَمُه- أبى َحضرُت ل َوأنا النزِع في َو
ُته أعلُم َعْن يروىَ عبِدالغافر بِن ُعقبَة َعْن فسأل
-بلساٍن  ل-:َ  برأسِه- َفَقاَل صحبٌة؟ّ :َ له النبي

ْنُه، أقنْع فلْم مسكين-، عنى:َ لُه فقلُت:َ َفهمَت ِم
تابعّي. َقاَل:َ ُهَو صحبٌة؟ّ

ِما َروائأِع  مِّْن()�1 َبرذعّي نقلُه مَّا ُزْرعَة أبي كل َبا :َشهدُت َقاَل ال أ
َوُسئَل- ُزْرعَة ِه الُمَحاِسبّي الحارِث َعْن   ِب ُتُ ُك َقاَل-  َو ّياَك َف ِللسائأِل: إ
ِه ُتُب!، َوهذ ُك ِه ال ِذ ُتُُب ه ِر َعليَك َوَضللت، ِبدٍع ُك ّنَك بالثأ ُد َفإَ ِه تج مَّا في
ْغنيَك ِه َعْن ُي ِذ ُتُب. ه ُك ال

ِه َلُه: في قيَل  ِذ ُتُب ه ُك ٌة ال ْبر  ؟ ِع
ُكْن َلْم َقاَل: مَّْن ِه كتُاِب في َلُه َي ْبرة الل ِه في َلُه َفليَس ِع ِذ ُتُب ه ُك ال

ٌة ْبر ُكْم ، ِع َغ َل ّي، َوُسفياَن أنس، بَن مَّالَك أّن َب ّثوَر َوالوزاعّي، ال
ّدمّيَن َوالئأمَة ّنفوَا الُمتُق ِه َص ُتُب هذ ُك َطراِت في ال َوََساوس، الَخ َوال

ِه ِم، أهَل َخالفوَا قوَمٌا هؤلء الشياء، َوهذ ًة يأتوَنا العّل بالحارِث مَّر
ًة ، الُمَحاِسبّي ّديبلي، بعّبدالّرحّيم ومَّر ًة ال ًة الصّم، بَحاتم ومَّر َومَّر

َع َقاَل: مَّا ثأم بشقيق ّناَس َأْسر ّدِع!.  إلى ال ِب ال
العتُدال مّيزان )�،8/215( بغداد تاريخ )�،2/575( البرذعي سؤالت

)2/165.�(
فماذا:             الثالِث، القرِن أهِل مِّْن وهوَ هذا يقوَُل ُزْرعَة أبوَ َكاَن فإَذا قلُت

  ! رّب        ُرحّماَك ، عشر الخامّس القرن في نعّيش ونحن نقوَل ُترانا . 
ّذهبّي قاَل َكذا ال َه ّدخوََل يروَن ل الّسلف أئأمة َكاَن :((  ِما في ال َكل ال
َدال، ول والتُفقه والسنة، الكتُاب في ُوسعّهم يستُفرغوَن بْل الِج

)�.12/119( النبلء أعلما )�)�. سير يتُنطعّوَن ول ويتُبعّوَن فيهما،
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َكاَن  ُد قلُت:َ َف ّي وناقلَة الَحِديِث، معرفَة عملِه س
َكاَن الثاِر، ْنُه يقتبُس ُعُمرِه في َف َد ذلَك، ِم اللُه َفأرا

َد يظهَر أْن ْن .)2(حياتِه)) في عليه َكاَن َما وفاتِه ِع

( والتُعّديل والجرح )�،367( ص: والتُعّديل الجرح تقدمّة()�2
6/313.�(
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َسفرة! ِمْن أحّب رفسٌة

معين..أبو بُن البغدادّي:َ((يحيى الخطيُب َقاَل
ُد والتعديل، الجرح إماُم البغدادي، زكريا من وأح
َقاَل:َ كتبُت عصرِه، في الَحِديث علم إليه انتهى
ْلف بيدي ْلف أ والد أّن عدي ابُن َحِديث،...  وذكر أ
ّلَف يحيى ًة له خ ْلف ضخمًة ثرو ْلف أ درهم، أ

ْلف وخمسين الحديِث على كله ذلَك فأنفق درهم، أ
أجله. من ورحلته طلبِه في توسع لّما

التي الرحلة هذه َرَحلته أخباِر لطائف وِمْن
من حنبل بن أحمد المام صديقِه مع فيها َسافَر

الرزاق عبِد المام من للسماع اليمن إلى العراق
وفي ،- اليمن  حافظ-    الصنعاني هّمام بن

َد العودِة أبا الحافظ ليختبر الكوفَة يدخَل أْن أَرا
َظه ويعرَف ُدكين بَن الفضَل ُنَعيم وتيقظه حف

ُد الرحلة هذه في يرافقهما وكان ونباهته، بُن أحم
هذا قصة يروي نصه وهذا الثقة الّرمادي منصور

الختبار.

ُد َقاَل أحمد َمَع الّرمادي:َ خرجُت منصور بُن أحم
إلى ُعدنا أخدمهما. فلّما الرزاق عبِد إلى ويحيى
ُنَعيم. أبا أختبر معين:َأريد بُن يحيى َقاَل الكوفة

ْد، أحمد:َ ل له َفَقاَل  ثقة. الرجُل ُتِر

ّد َفَقاَل َذ لي، يحيى:َ لب َتَب ورقًة فأَخ َك فيها َو
ًا ثلثين َعلى وَجَعَل ُنَعيم، أبي َحِديث ِمْن حديث
ًا منها عشرة كّل رأِس ثّم حديثِه، ِمْن ليَس حديث
َلَس َفَخَرجَ ُنَعيم أبي إلى جاءوا ّكان. َعلى َوَج ُد

َبق يحيى فأخرجََ  ّط ًة، عليه َفَقَرأ ال قرأ ثم عشر
حديثي ِمْن ُنَعيم:َ ليَس أبو َفَقاَل عشر، الحادي
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عنها

ُنَعيم وأبو الثاني، العشر َقَرأ ثم عليه، اضرْب
ِمْن َفَقاَل:َ ليَس الثاني الَحِديث َفَقرأ ساكٌت

َقَرأ و الثالث العشر َقَرأ ثم عليه، اضرْب حديثي،
َتَغيَر الثالَث الحديَث ُه َوانقلبْت ُنَعيم، أبو َف عينا
أحمد  وذراُع- هذا َفَقاَل:َ أّما يحيى على وأقبَل

- هذا وأّما هذا، يعمَل أْن من فأورع-  يدِه في
ِمْن هذا ولكن هذا، يعمَل أْن من فأقّل-  يريدني

َله أخرجََ ثّم فاعل، يا فعلَك بِه، َفَرمى َفَرَفسُه رج
َدَخَل وَقاَم ُه، َف لَك أقْل ليحيى:َ ألم أحمد َفَقاَل َدار

ّنه ُتُه َقاَل:َ واللِه َثبٌت إ ِمْن إلّي أحّب لرفس
سفرتي)).

وقاَل:َ وقبله قاَم معين بَن يحيى أّن روايٍة وفي
ًا، اللُه ((جزاَك ُلَك خير ّنَما ُيحدث، مْن ِمث أْن أردُت إ

.)1(أجّربَك))

محنة في للوالي َقاَل الذي هو هذا ُنَعيم وأبو
))ِزّري من نديِعُ أهون قيُُنع:َ((القرآن خلق

ِديث طلب في الرحّلة()�1 )�،1/33( المجروحّين )�،207( ص:  الَح
)�.1/136( الراوي لخلقا الجامّع )�،12/353( بغداد تاريخ
ذلك:  فمن وتربوَية حّديثية فوَائأد القصة هذه وفي
الحديث وهي:إدخال الرواة ضبط لمعّرفة النقاد طرقا إحّدى -بيان
الراوي. على

يصل أن يريد فهوَ وضبطهم الرواة مّعّرفة في مّعّين ابن -وتشدد
التُامّة. الطمأنينة إلى

سبيل في وغيره رفٍس مّن لهم يحصل لما المحدثأين - وتحمل
ًا-إليهم مّحببة تكوَن فالرفسة ، الله رسوَل حّديث خدمّة !   أحّيان

-. الله رحّمهم
بل فقط القصة هذه مّن مّستُنبطة ليست الفوَائأد هذه مّثل أّن وأنبه 

مّن فائأدة تستُنبط أن بمجرد أنه ظان يظن فل كثيرة نظائأر لها
ًة الفائأدة هذه وقصصهم" تجعّل المتُقدمّين "سير ًَة قاعد مّطرد

ّلهم، للمحدثأين ٌد يقوَله ل هذا ك قاعدة لجعّلها الفوَائأد هذه مّثل بل أحّ
ًا أو قرينة أو ّد ل مّنهج والتُحليل النظر ثأم والتُتُبع الستُقراء مّن ب

والموَازنة. 
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بتماِمها:َ القصة وإليَك

المحنةْ جاءت أْن اّ لم:َشيبة أبيُ بن بكر أبوَ الَق
ُبنُ حمدأ يل َقاَل الكوفة القرآن-إلى خلق محنة–

ُنَعيم أباُ فلقيت ،لهْ فقل نعيم أبا  ألق:َيونس
اّفلم اط،يالسُ ضرب هو  إنما:ََفَقاَل ،لهُ فقلت

ُابن وعنده ليمتحنه الوالي على ُنَعيم وأب خلُْدأ
وعداد غسان وأبو يونسُ بنُ وأحمد حنيفة أبي

َفَطَع ثم ،فأجاب حنيفة أبي ابن امتحنْ نَمُ فأول
الكوفةُ  أدركت:ََفَقاَل له، فقيل ُنَعيم أبي على
دونه افم العمش شيخ سبعمائة من أكثر وبها

نديِعُ أهون وعنقي ِ،اللهُ كلمُ  القرآن:َيقولون
ِإليهَ امََقف ،عهَطََقفُ زره أخذ ثم ،هذا ِزّريْ نِم
،شحناء بينهماَ انَوك ُ،هَرأسَ لَّبَقف يونسُ بنُ حمدأ

  )1(. شيخْ نِم اللهَ  جزاكَ:َالَوق

-3-

َطَع ًا أشهر ثلثة نحو َق رواية لتحقيق مسافر
واحد! حديٍث

آية ذلك في الئمة نشاط كان المعلمّي:َ((و َقاَل
ذلك:َ  أمثلة فمن اليات؛ من

الصلح:َ ابِن مقدمة شرح في العراقّي َقاَل
ّنه مؤمل عن روينا بهذا شيٌخ َقاَل:َ حدثني أ

سورة، القرآن فضائل حديث يعني – الحديث
 ّحدثَك؟ّ للشيخ:َ َمْن فقلُت – سورة

ّدثني  حّي. وهو بالمدائن رجٌل َفَقاَل:َح

 ّحدثَك؟ّ فقلُت:َ َمْن إليه، فصرُت 

( بغداد تاريخ ،)�245 / 2( السنة أهل عتُقاد أصوَل :شرحانظر()�1
10(  النبلء أعلما سير )� ،214 / 23(  الكمال تهذيب )� ،349 /12

/ 149�(.

-11- 
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عنها

ّدثني حي. وهو بواسط، شيخ َفَقاَل:َ َح

ّدثني إليه، فصرُت  بالبصرة. شيخ َفَقاَل:َ َح

ّدثني إليه، فصرُت  بعبادان. شيخ َفَقاَل:َ َح

ًا، فأدخلني بيدي، فأخذ إليه، فصرُت  فيه فإذا بيت
َفَقاَل:َ هذا شيخ، معهم و المتصوفة من قوٌم

ّدثني، الشيُخ َفَقال ّحدثَك؟ّ َمْن شيخ فقلُت:َ  يا َح
ٌد، يحدثني َ:َلم عن َِرغبوا قد الناس رأينا لكننا و أح

ليصرفوا الحديث هذا لهم فوضعنا القرآن،
القرآن!. إلى قلوبهم

ًا أشهر ثلثة نحو َقطَع الرجل هذا لعل  مسافر
.)1(الواحد)) الَحِديث هذا رواية لتحقيق

-4-

ًا رواية لتحقيق عجيبٌة طويلٌة رحلٌة وأيض
واحد حديٍث

ًا الوّراق:َكنا حّماد بن نْصر َقاَل باب على قعود
َنا نتذاكر، ُشْعبة؛ ّدث أبي َعْن إسرائيُل، فقلُت:َ َح

بن عقبة َعْن عطاء، بن الله عبِد َعْن إسحاق،
ُكنا عامر، ّية نتناوُب َقاَل:َ  عهد على البل رع

ٍم ذات فجئُت ، الله رسوِل حوله  والنبي يو
ُته أصحابه؛ فأحسن توضأ، يقول:َ " من فسمع
غفر إل الله؛ فاستغفر ركعتين صلى ثم الوضوء

له".

بٍخ! فقلُت:َ بٍخ

)�.21 (ص وأهميتُه الرجال علم()�1
لبن الموَضوَعات )� ،401 (ص : الكفاية في بتُمامّها القصة وانظر

الحّاديث في: "تخريج حّوَلها الكلما وانظر )�،1/393( الجوَزي
ّي" للزيلعّي الكشاف تفسير في الوَاقعّة والثأار ( للزمّخشر

)�. 1/288( الراوي تدريب )�،2/862( حّجر لبن النكت )�،4/345
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عنها

عمر فإذا فالتفّت؛ خلفي، من رجل فجذبني
أحسن! فقلت:َ وما قبل الذي َفَقاَل الخطاب، بن

وأن الله، إل إله ل أن شهد َقاَل:َ َقاَل:َ "من!قبل؟ّ
ًا أبواب أي من له:َ ادخل قيل الله؛ رسول محمد
شئت". الجنة

َلطمني، ُشْعبة؛ َقاَل:َ فخرجَ فدخل؛ رجع ثم َف
له َفَقاَل:َ ما خرجَ؛ َقاَل:َ ثم ناحية، من فتنّحيت

إدريس:َ إنك بن الله عبد له  َفَقاَل!بعد؟ّ يبكي
تحدث!  إّن ماذا ُشْعبة:َ انظر؛ إليه! َفَقاَل أسأت

بن عبدالله َعْن الَحِديث، بهذا حدثني إسحاق أبا
لبي َقاَل:َ فقلنا عامر، بن عقبة َعْن عطاء،

َقاَل:َ فغضب، عطاء؟ّ بن الله عبد إسحاق:َ َمْن
َدام بن وِمسعُر له:َ لتصححن َقاَل:َ فقلُت حاضر، ِك

ِمسعر:َ عنك! َفَقاَل كتبُت ما ُلَحّرقن أو هذا، لي
بمكة. عطاء بن الله عبد

الحج، ُأرد لم مكة، إلى ُشْعبة:َ فرحلُت َقاَل 
فسألته، عطاء، بن عبدالله فلقيت الَحِديَث، أردُت

مالُك لي َفَقاَل حدثني، إبراهيم بن َفَقاَل:َ سعد
العام. يحج لم بالمدينة، أنس:َ سعد بُن

سعد فلقيت المدينة، إلى ُشْعبة:َ فرحلُت َقاَل
عندكم؛ من َفَقاَل:َ الَحِديُث فسألته، إبراهيم، بن

حدثني. ِمخراق بن زياد

ًا، ذكر ُشْعبة:َ فلما َقاَل شيٍء قلت:َ أّي زياد
ًا، صار إذ كوفي، هو  بينما!الَحِديث؟ّ هذا إذ مدني
ًا!. صار بصري

بن زياد فلقيُت البصرة، إلى َقاَل:َ فرحلُت
ِتك!. ِمْن هو َفَقاَل:َ ليَس فسألته، ِمخراق، َب با

ترده! قلُت:َ حدثني َقاَل:َ ل به، قلُت:َ حدثني
به.
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أبي َعْن َحوَشب، بُن َشْهُر َقاَل:َ حدثني
. النبي َعْن عامر، بن عقبة َعْن ريحانة،

َكَر ُشْعبة:َ فلّما َقاَل قلت:َ حوشب، بن شهر َذ
رسول َعْن هذا مثل لي صح لو الَحِديث، هذا دّمر
والناس ومالي أهلي من إلى أحب كان  الله

.)1 (أجمعين

-5-

أْن آمن ول الحديِث، أصحاب هؤلء إّن أبة يا
ُيَغلطوَك!

َبرذعّي:َ َقاَل ال
ْلُت ُة لبي ُق ِبيب بُن ُزْرعَة:َ ُقّر تغير؟ّ َح

َنعععم، ّنععا َفَقاَل:َ  ُه ُك َأَخَرٍة، أنكرنععا ّنععه َغيععَر ِبعع ل َكععاَن أ
ّدُث ّ ُيَح ّدُث َول ِكتابِه، ِمْن إل ُنععُه يحضَر َحتى ُيَح ُثععّم اب
َتبّسَم.

ِلَم  ْلُت:َ  َتبسمَت؟ّ َفُق
ُتُه  ٍم، َذاَت َقاَل:َ أتي َنععا َحععاتم، َوأبععو يععو َعليععِه َفَقرع

َنا الباَب، َنا َعليِه، واستأذ َد َنعا، ليفتعَح البعاِب ِمعْن َفع ل
ُته َفإذا ْد ابن َلْت ،)2(َلِحقت ق هععؤلء إّن أبععة لُه:َ يا َوَقا

ُلوا أو ُيَغلطععوَك أْن آمععن ول الحععديِث، أصعحاب ْدِخ ُيع

)� ،167(ص والتُعّديل الجرح تقدمّة )�،2/191( الكبير  الضعّفاء()�1
للدارقطني العّلل )�،168 ،4/37( الكامّل )� ،29-1/28( المجروحّين

طلب في )� الرحّلة49 ـ1/48التُمهيد( )�،7/148( الحلية )�،2/114(
ِديث المّاما خلف )� القراءة567  ـ566(ص.  )� الكفاية59( الَح
التُحصيل )� جامّع19/217( دمّشق تاريخ )�،208  ـ207 (ص للبيهقي

ًا القصة ذكر في المراجع هذه )� وتختُلُف77(ص وتطوَيلً. اختُصار
مّن مّعّنى لجد اللغة كتُب راجعّت (خفت)� وقد المطبوَع  في()�2

ّ أجد فلم السياقا (خفت)� يناسب مّعّاني خفضت بمعّنى يكوَن أن إل
ّنَص وجدت ثأّم صوَتها، َله ال َق ِه في سعّيد همامُا ن علل "لشرح مّقدمّتُ

ًا1/104التُرمّذي"( /ب)�154 (لوَحّة الخطية النسخة إلى )� مّعّزو
للسياقا. أقرب (لحقت)� وهذا وفيه
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عنها

َحععتى إليهععم تخععرجَْ َفل َحععِديثَك ِمععْن ليععَس َما َعليَك
.- ُقّرة بن َعلي  تعني- أخي يجيء

ذاَك. أمكنهم َفل أحفُظ، أنا َفَقاَل:َ لها
عليَك. آمنهم ل فإني تخرجَ أدعَك َفَقالْت:َ لسُت 
ُد ُقععّرة َزاَل َفَما  الخععروجَِ فععي َعليهععا َويحتععُج َيجتهعع

أْن إلععى الخععروجَِ ترِك في َعليه َوتحتُج تمنُعُه، َوهي
َلبت َحتى ُقّرة بُن َعلي يجيء َتدعُه. َولْم َعليِه َغ

َنا أبو َقاَل  َنا ُزْرعَة:َ َفانصرف ُنععُه وافى َحتى َوَقعد اب
َعلي.

ِتَها ِمععْن أعجععُب ُزْرعععَة:َ َفَجَعلععُت أبععو َقععاَل  َصععرام
.)1(أباها)) َوصيانتها

ّنص هذا )�،2/575( البرذعي سؤالت()�1 في يفيد الذي النفيس ال
ّي يذكره لم حّبيب بن قرة حّال دراسة ابُن ول مّغلطاي ول المز

الستُة. الكتُب رجال في الذهبّي ول حّجر
ٍو دراسة عند الباحِّث على أّن يؤكد مّما وهذا  وربما-فيه مّختُلف را
هامّة عملية أحّكامّا عليه يتُرتب الراوي هذا على الكلما تحرير كان

ٍة كقوَة إلى بالرجوَع يكتُفي ل أن-  ذلك ونحوَ أوضعّفها رواي
الحّيان مّن كثير في الجاري هوَ كما–المتُأخرة الكتُب و المختُصرات

ًا الوَقت هذا في ّد ل بل !-، المعّلوَمّة وسهوَلة للراحّة طالب مّن ب
وعلل وسؤالت توَاريخ مّن المتُقدمّة الصلية المصادر إلى الرجوَع

ألزما المصادر هذه إلى الرجوَع كان أخطر البحث كان وغيرها-وكلما
وأوجب.

فيه- الراوي-المختُلف حّال دراسة أّن إلى التُنبه ينبغي هنا ومّن
ّين بالمّر ليست الباحّث راجع ربما البعّض- بل يظن كما– اله

مّعّينة، فائأدة َعْن للبحث السانيد عشرات ودرس الكتُب، عشرات
ونشأته مّوَلده مّن الراوي حّال بدراسة بدأ وربما مّنها، التُحقق أو

هذا في النقاد حّال وتأمّل لحاله، دقيق حّكم لستُخلص وفاته إلى
ْلف ثأمانين نحوَ في :((نظرُت زرعة أبوَ الباب: قال مّن حّديث أ

ًا رأيُت أنى أعلُم فل بمصر وهب ابن حّديث وهوَ له أصل ل له حّديث
)�.5/189( ثأقة)�)� الجرح

ُد وقال إلى مّعّين بُن يحيى شيخ:((جاء أبي بن إبراهيم بُن مّحم
ّفان مّن سمعّتُها له: أمّا فقال سلمة، بن حّماد كتُب مّنه ليسمع ع
ل فقال: والله حّماد، َعْن نفسا عشر سبعّة حّدثأني قال: نعّم، أحّد؟
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دين" المَر لّن عنه الكّف يحل "ل

وجل" عز الله في نغتاَب حتى "وتعالوا

ُد َقاَل أبي بِن أبان في ُشْعبة زيد:َ كلمنا بُن حما
ّنه عنه الكف  وسألناه)1(عياش ّنه، َفَقاَل:َ إ وإ

ُنحُب َقاَل َفَقاَل:َ نعم، َعنه، ُتْمسَك أْن فقلنا:َ 
ُد:َ فبينا ٍم في المنزِل في أنا حما إذا مطيٍر يو

َء يخوُض ُشْعبة أبا فناداني:َ يا خوَضُه أسمُع الما

مّن فأسمع البصرة إلى وأنحدُر درهم، هوَ فقال: إنما حّدثأتُك،
التُبوَذكي إلى وجاء البصرة إلى فانحدر فقال: شأنك، التُبوَذكّي

سبعّة مّن الوَجه على قال: سمعّتُها أحّد؟ مّن سمعّتُها له: أمّا فقال
بن حّماد قال: إّن بهذا؟ تصنع قال: ومّا عشر، الثامّن وأنت عشر
ّيَز أن فأردت يخطئ كان سلمة رأيُت فإَذا غيره خطأ مّن خطأه أمّ

وإذا نفسه، حّماد مّن الخطأ أّن علمُت شيء على اجتُمعّوَا أصحابه
الخطأ أّن علمُت بخلفه، مّنهم واحّد وقال عنه، شيء على اجتُمعّوَا

أخطىء مّا وبين بنفسه، هوَ أخطأ مّا بين فأمّيز حّماد، مّن ل مّنه
)�.  1/32( عليه)�)� المجروحّين

فتُتُبعّت بقية شأن همي وأكثر حّمص دخلُت :(( ولقد حّبان ابن قال
رواية مّن بعّلوَ أجد لم مّا وتتُبعّت الوَجه على النسخ وكتُبت  حّديثه

مّدلسا..)�)� المجروحّين( كان ولكنه مّأمّوَنا ثأقة فرأيتُه عنه القدمّاء
1/200.�(

ٍو، حّال دراسة عند والجهد الوَسع بذل الباحّث مّن فالمطلوَب را
الموَفق. والله
الفوَائأد:  مّن البنت هذه قصة وفي
ِر مّعّرفتُها َوحُّْسُن البنت، هذه فقه ّدثأين. فـيـاليت بخـطـ ـشـباب الُمـَحـ

فيـهـا ومـّـا الرائأعـّـة، الـسـير هذه مّثل إلى يلتُفتُوَن المسلمين وفتُيات
بها. فيعّملوَا تربوَية فوَائأد مّن

وكيفـيـة المختُلطـيـن، بأحّـكـاما تتُعّـلـق علمـيـة نكت القصة هذه وفي 
الـحـديث أـصـحاب وجلـلـة واختُـبـارهم، اـلـرواة لـضـبط النـقـاد مّعّرفة

ًا حّركة لهم وأّن القلوَب، في وهيبتُهم المجتُمع. في وأثأر
ِديث مّتُروك عياش أبي بن  أبان()�1 حّنبل، بن أحّمد قاله الَح

)�.1/85( وغيرهم.التُهذيب زرعة وأبوَ والفلس،
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ُته إسماعيل!، أبا يا إسماعيل!، ذا َفَقاَل:َ هو فأجب
تضمْن له:َ ألْم فقلُت أبان، على استعدىَ أمضي

.)1(وَمَضى أصبُر ل أصبُر َفَقاَل:َ ل تمسُك أنَك لنا

ُد َقاَل هذا في يتكلُم ُشْعبة زيد:َ وكاَن بُن حما
ُحْسبة.

ُد روايٍة:َ َقاَل وفي َكلمنا بُن حما في ُشْعبة زيد:َ 
ّنِه عياش أبي بِن أبان َعْن يكف أْن ِتِه، وأهِل لس بي

َنا ثم َيفعَل أْن َفَضِمَن َنادىَ جنازٍة في اجتمع ِمْن َف
ل ذاَك، َعْن َرجعُت قد إسماعيل! إني أبا بعيٍد:َ يا

.)2(دين المَر لّن عنه الكف يحّل

َدُر:َ((َرأيُت وَقاَل ْن ًا ُشْعبة ُغ ِحَماٍر، َعلى َراكب
ُد لُه:َ أيَن َفقيَل َقاَل:َ أذهُب ِبْسطام؟ّ َأبا يا ُتري

َوَضَع-  الزبير بن جعفر  يعني- هذا على فاستعدي
. )3(كذٍب)) َحِديث مائة أربَع  الله رسوِل َعلى

الَحِديُث ُعِرَف ما ُشْعبة الشافعّي:َ((لول وَقاَل
َكاَن بالِعراق، ُء َو تحدْث، فيقوُل:َ ل الرجِل إلى يجي

ّ و .)4(الّسلطان)) َعليَك استعديُت إل

ًا ُشْعبة َكاَن َبشير:َ لو بُن هشيُم َقاَل ّي استعدىَ ح
ِم َعلى -أي عليه ْدبة بِن إبراهي مناكير يروي  لنه ُه

)5(.

( الرجال ضعّفاء في الكامّل )�،171(ص والتُعّديل الجرح  تقدمّة()�1
َعّيم لبي الضعّفاء )�،1/382 الرواية علم في الكفاية )�،53(ص ُن
)�.44( ص: 

)�1/39( العّقيلي ضعّفاء()�2
)�.5/34( الكمال تهذيب )�،1/182( العّقيلي ضعّفاء()�3
)�.127(ص والتُعّديل الجرح تقدمّة()�4
)�.1/69( العّقيلي ضعّفاء()�5
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يجيء ُشْعبة حازم:َ كان بن جرير بن وهب قال
سمعَت فيقوُل:َ كيَف-  ِحَماٍر َعلى  وهو- أبى إلى

ّدث العمش أبى:َ كذا فيقول وكذا؟ّ، كذا بحديِث يح
العمَش سمعُت واللِه ُشْعبة:َ هكذا فيقوُل وكذا،
ّدث العمش أحاديِث ِمْن أحاديث عن فيسألُه به، يح

ّدثه فإذا العمَش سمعُت فيقوُل:َ هكذا أبى ح
ّدث .)1(ويذهُب ِحَماره يضرُب ثم به، يح

يوَم ُشْعبة النصارّي:َ((أتيُت النحوّي َزيد أبو َوقاَل
َطر ِغيبة، يوُم اليوم َحِديٍث، يوم هذا َفَقاَل:َ ليَس َم

. )2(الكذابين)) نغتاْب حتى تعالوا
َكاَن بُن سفياُن وَقاَل يقوُل:َ تعالوا ُشْعبة ُعيينة:َ((
َرَجب:َ ابُن َقاَل ،)3(وجل)) عز الله في نغتاَب حتى

. )4(والتعديَل)) الجرَح نذكر ((يعني

ًة- ُشْعبة رئي و ًا-   مّر له:َ فقيل ِحَماٍر َعلى َراكب
الربيع أبي إلى قال:َ أذهُب بسطام؟ّ أبا يا أيَن

  ) .)5 الله رسوِل على تكذْب لُه:َ ل أقول الّسّمان

الحجاجَ..المام بن الذهبّي:َ((ُشْعبة َقاَل
في المؤمنين أميُر الحافظ،

البصرة أهل عالم ِبسطام..الواسطّي الَحِديث،أبو
ُثُه وانتشر عظيٌم، َعالٌم عنه وشيخها..َرَوىَ في حدي

( الجرح تقدمّة )�،795رقم127(ص الجعّد ابن مّسند()�1
)�.216(ص الرواية علم في ص)�،الكفاية136

علم في الكفاية )�،2/494( والتُفريق الجمع أوهاما مّوَضح()�2
حّلية )�،1/11،15( للعّقيلي وانظر: الضعّفاء )�،45(ص الرواية
)�.7/152( الولياء

)�.1/11( للعّقيلي الضعّفاء()�3
)�.1/349( التُرمّذي علل شرح()�4
)�.1/172( المجروحّين()�5
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ِتِه الفاق..وِمْن َعْن المام، مالٌك َرَوىَ قد َجلل
َلُه أْن قّل َوَهذا عنه، َرجٍل َمالٌك. َعِم

َكاَن ًا، ِبسطام أبو َو ًا، إَمام ْبت ًا، ُحجًة، َث ناقد
ًا، ِبذ ًا، ِجْه ًا، صالح ًا زاهد ًا بالقوِت، قانع في رأس
ْنقطَع والعمل، الِعلم َجّرَح َمْن أّوُل وُهو القرين، ُم

ّدَل، َذ َوَع ْنُه َأَخ وابُن الّشأن:َ يحيى..القطان، هذا َع
َكاَن وطائفة، َمهدي له، يخضُع الثورّي سفياُن َو
ّله ُيج الَحِديث)) في المؤمنين أمير ويقوُل:َ ُشْعبة َو

)1(.

ًا:َ((َقاَل َوَقاَل رأيُت البكراوّي:َ ما بكر أبو أيض
ًا َد أحد َد لقد ُشْعبة، ِمْن لله أعب َب جّف حتى الله َع
زياد بُن حمزة َوَقاَل واسود، عظمه على جلده

ُه يبس قد ألثغ وكان ُشْعبة الطوسّي:َ سمعُت ُد جل
َطن:َ ما أبو العبادة... َوَقاَل من قد ُشْعبة رأيُت َق
ّنه ظننُت إل ركَع َد ول نسي، أ نسي، قلُت إل َسَج
َكاَن يحيى قال يعطي رقيقا ُشْعبة القطان:َ 

ثيابه قطن:َ وكانت أبو قال أمكنه، ما السائل
ّتراِب، لونها َير وكان كال ُد قال الصلة، كث بُن أحم

 يعني- الشأن هذا في وحده أمة ُشْعبة حنبل:َ كان
بُن عبداُن َرَوىَ -، بالحديِث وبصرِه الرجاِل في

وسرجه ُشْعبة حماَر قال:َ َقومنا أبيه عن عثمان
.)2(درهما)) عشر بضعة ولجامه

لشعبة اللُه يرفَع أْن لرجو وكيٌع:َ((إني قال
َذبه الجنة في درجات . )(()3 الله رسول َعْن ِب

يقوُل:َ ُشْعبة ُعيينَة:َ َسمعُت ابُن :َ َقاَلَلطيفٌة

)�.7/202( النبلء أعلما سير()�1
)�.1/193( الحفاظ تذكرة()�2
)�.1/13( المجروحّين()�3
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َلَب ((َمْن َلَس!، الَحِديَث َط ُأّمي َطْسَت بعُت أف

.)1(َدنانير)) بسبعِة

ُد َوَقاَل َكم َعلى ُشْعبة حنبل:َ((أقام بُن أحم الَح
ْيبَة بِن َت ًا، َعَشَر ثمانية ُع ُذوَع َباَع حتى َشْهر بيتِِه)) ُج

)2(   .
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ّد عشرة إحدىَ ابُن وهو شيخِه على ير

ُق:َ قلُت َجْعفر أبو َقاَل محمد الله عبد لبي الورا
في أمرك بدأ كان البخارّي:َ كيَف إسماعيل بن

وأنا الحديِث حفَظ َقاَل:َ ألهمُت الحديِث؟ّ طلِب
ّتاِب في ُك َفَقاَل:َ ذاك؟ّ إذ عليك أتى َقاَل:َ وكم ال

ّتاِب من خرجُت ثم أقل، أو سنين عشُر ُك بعد ال
َوَقاَل وغيره الداخلّي إلى أختلف فجعلت العشر

ًا الزبير أبي َعْن للناس:َ سفيان يقرأ كان فيما يوم
إبراهيم. َعْن

َعْن يرو لم الزبير أبا إّن فلن أبا له:َ يا فقلت 
إبراهيم.

كاَن إْن الصِل إلى له:َ ارجع فقلُت فانتهرني 
َدَخَل عندك، لي:َ كيَف َفَقاَل َخَرجََ ثم فيه ونظر َف

َعْن عدي بُن الزبير فقلُت:َ ُهو غلم؟ّ يا هو
َوَقاَل:َ كتابه، وأحكم مني القلم فأخذ إبراهيم،
إذ كنَت كم أصحابه:َ ابُن بعض له َفَقاَل صدقَت،

.)3(عشرة إحدىَ َفَقاَل:َابُن عليه؟ّ رددَت

)�.7/220( النبلء أعلما سير()�1
)�.2/342( الرجال ومّعّرفة  العّلل()�2
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َبغي َكاَن َهذا َراوي ْن ّبَر أْن َلَك َي َك َعليِه ُت
َبرذعّي:َ َقاَل ال

ّدد ُزْرعَة:َ َعْن لبي َذكرُت ُحْمَران بِن ُمَحّمد َعْن ُمَس
ْلم َعْن ْبِد بِن َس َة َعععْن الرحمععن َع الّربيععع بععِن َسععَواد

ٌد (الخيُل نواصيَها)؟ّ في معقو
َبغععي َكععاَن َهععذا لععي:َ َراوي َفَقععاَل  ْن ّبععر أْن َلععَك َي َك ُت

ّدد َحِديِث ِمْن َهذا ليَس ،)1(َعليِه ّدد عن َكتبُت ُمَس ُمَس
وأكععثر آلف، ثمانية ِمْن وأكثر آلف سبعِة ِمْن أكثر
ُتُه مععا آلف تسعععِة ِمععْن َكععَر قععّط سععمع بععَن ُمَحّمععد َذ

ُحْمَران.
ْلُت ْبععدَك بُن يحيى الَحِديَث َهذا ََلُه:َ َرَوىَ ُق   عععن)2(َع

ّدد. ُمَس
ٌق، َفَقععاَل:َ يحيععى  َحععِديِث ِمععْن َهععذا َوليععَس َصععدو

ّدد!. ُمَس
َكتبُت  َتَب يحيى إلى َف َك َ َف َق اللُه َجزىَ إلّي:َ ل الوّرا

ًا، َعني ْدَخَل َخير ّلى أحاِديَث لي َأ فععي َأَسععد بِن الُمَع

( الكمال تهذيب  )�،52/57( دمّشق تاريخ )�،2/6( بغداد تاريخ()�3
فتُح مّقدمّة )�،5/386( التُعّليق تغليق )�،12/393( السير )�،24/439

َقاَل478(ص الباري َو )�  :(( روينا2/876( النكت في حّجر ابن )�.
ِتم أبي بن مّحمد وراقة تصنيف البخاري ترجمة في سمعّه أنه حَّا

يقوَل..)�)�.
زرـعـة أـبـوَ بـيـن ثـأـّم الـحـديث، هذا روايتُه بسبب هالك أنه  بمعّنى()�1

اـلـتُي اللطيـفـة الـسـاليب مـّـن زرـعـة أـبـي مـّـن التُعـّـبير وـهـذا علتـُـه،
وجميـلـة ـكـثيرة نـظـائأر ولهذا الرواة على الحكم في النقاد استُعّملها

والتُعـّـديل التُوَثأـيـق ألـفـاظ : ـشـرح ـهـذا في يراجع ودقة، بلغة وفيها
الهاشمي. سعّدي للدكتُوَر الستُعّمال قليلة أو النادرة

َقاَل ليحيى الذهبي ترجم()�2 قزوين مّحدث الثقة الحافظ :((المّاما َف
، القدر كبير مّصنف، عالم القزويني، العظم عبد بن يحيى زكريا أبوَ
( النبلء أعلما )�)�. سير وأسن أسند لكنه مّاجة ابن نظراء مّن

12/509�(
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ّدد، أَحاِديِث ُذ ُأميزَها َولم ُمَس ْن َحععتى َسنًة ِعْشريَن ُم
َد ُبَك َوَر َتا ْنُه. أرجُع َوأنا ِك َع

َبُه َفَقرأُت  َتا َذا ُزْرعععَة أبي َعلى ِك َتععاُب َفَقععاَل:َ َهعع ِك
.)1(الصدِق)) أهِل

-9-

الرواة! قلوِب في َمعين بِن يحيى هيبُة

ُبعض علينا ِمَدروف:َ قَْعم ُبن ُهارون َقاَل
،عليه رّبك ْنَم أول ُفكنت الشام من ِالشيوخ
ًا ّعلي يملي ْأن فسألته الكتاب فأخذ شيئ

ُ:َالشيخ َفَقاَل َالباب يدق بإنسان فإذا يملي
والشيُخ لُه، فأِذَن حنبل بن َقاَل:َ أحمد هذا؟ّ ْنَم

َتَحرك. ل يدِه في والكتاُب حالتِه، على َي
ُق بآخر فإذا  هذا؟ّ ْنَ مُ:َالشيخ َفَقاَل الباَب يد

على والشيُخ لُه، فأِذَن الدورقي، َقاَل:َ أحمد
َتَحرك. ل يدِه في والكتاُب حالتِه، َي

ُق بآخر فإذا  هذا؟ّ ْنَ مُ:َالشيخ َفَقاَل الباَب يد
على والشيُخ لُه، فأِذَن الرومي، بُن الله َقاَل:َ عبد

َتَحرك. ل يدِه في والكتاُب حالتِه، َي
ُق بآخر فإذا  هذا؟ّ ْنَ مُ:َالشيخ َفَقاَل الباَب يد

والشيُخ لُه، فأِذَن حرب، بن زهير خيثمة َقاَل:َ أبو
َتَحرك. ل يدِه في والكتاُب حالتِه، على َي

ُق بآخر فإذا هذا؟ّ ْنَ مُ:َالشيخ َفَقاَل الباَب يد

الفوَائأد: مّن )�. وفيها2/579( البرذعي سؤالت()�1
الرواة. أخطاء مّعّرفة في النقاد طرقا مّن طريقة -مّعّرفة

الصرار.  وعدما الخطأ عن رجوَعه الثقة علمّة -مّن
المحدثأين. على الوَراقين -أثأر

ّدث. على الحديث في الحديث دخوَل أسباب مّن سبب -بيان الُمح
يقوَلوَن بما وجزمّهم والرواة، للحّاديث المتُقدمّين الئأمة نقد -دقة
وفهم. علم عن صادر لنه
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عنها

ْارتعدت َالشيخ ُفرأيت معين، بن َقاَل:َ يحيى
 .)1(ِِهيد من ُالكتاب ََطَقس ثم يده

معين ِبن يحيى َعْن الطيالسي ُفرَْعج َوَقاَل
ُدالوهاب َقِدَم لما ((َقاَل:َ فكتبُت أتيته عطاء بُن عب
ِمْن أهلِه ِمْن كتاٌب أتاه إذ عنده أنا فبينا عنه،

ُه البصرة، َتَب وقد فرأيته وأجابهم، فقرأ على َك
َد ظهرِه:َ وقدمُت َبلني بغدا معين، بُن يحيى وَق

ُد .)2(العالمين)) رّب لله والحم

معين َبن يحيى ُمحرز:َ((سمعُت ابُن َوَقاَل
ًا:َ كيَف ُعليَة بُن إسماعيُل لي يقوُل:َ قاَل يوم

َقاَل:َ الَحِديث، ُمستقيُم قاَل:َ قلُت:َ أنَت َحِديثي؟ّ
بها لُه:َ عارضنا قلُت ذاَك؟ّ علمتْم لي:َ وكيَف َفَقاَل

ّناس، أحاديَث َقاَل:َ َفَقاَل:َ مستقيمة، فرأينها ال
ُد ّبُه ويحمد لله، يقول:َ الحمد يزْل فلم لله، الحم ر
َداَر أو معروف، بن بشر داَر َدَخَل حتى أبي قاَل:َ 

َتري، َبْخ . )3(َمَعُه)) وأنا ال

معين َبن يحيى ُمحرز:َ((سمعُت ابُن َوَقاَل
َلف عند يقوُل:َ كنُت لُه:َ هاِت فقلُت البّزار، َخ

ُبَن، كتبك، َء الله، رحمك فقلُت:َ هاِت َفَج بها، فجا
ًا، مستقيمًة أحاديَث فرأيُت فيها، فنظرُت صحاح

ًا؟ّ منها عنه لُه:َ فكتبُت قيَل كتبُت قاَل:َ نعم شيئ

دمّشق مّدينة تاريخ )�،14/181( بغداد تاريخ )�،1/122(  الكامّل()�1
)65/22.�(
السابقة. المراجع()�2
مّن الفوَائأد: أّن مّن )�. وفيها60رقم2/39(  الرجال  مّعّرفة()�3

بأحّاديث الراوي أحّاديث مّعّارضة الرواة بضبط النقاد مّعّرفة طرقا
المخالفة وعند ضبطه، على ذلك دّل وافقهم فإَذا المتُقنين الثقات

القرائأن.  مّن ذلك ونحوَ وشدتها، خفتُها وكثرتها، قلتُها في ينظر
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َد عنه ًا)) َعَشَر أح .)1(َحِديث

-10-

يقوُل:َ-  تردد  بدون-معين ُبن يحيى

ّدَث "باطٌل.. لو  ُد بهذا ح َحلَل َكاَن الرزاق عب
ّدم"! ال

َدنة مائُة علّي بل َكاَن إْن وحجة ُمَجللة ُمقلدة َب
ّدَث َمْعَمر قط! بهذا َح

ُد َقاَل حنبل:َ بن أحمد بُن الله عب

ً ((سمعُت عبِد عن ليحيى:َ تحفُظ يقوُل َرُجل
بِن َعاِصم عن إسَحاق، أبي عن َمْعَمر، عن الرزاق،
َة، على َمَسَح :َ"أنه النبي عن علي عن َضْمر

 الجبائر"؟ّ

ّدَث ما َفَقاَل:َ باطٌل، َقط. َمْعَمر به ح

َدنة مائُة يقول:َ َعليِه يحيى سمعُت  ُمقلدة َب
ّدَث َمْعَمر َكاَن إْن ُمَجللة باطل، هذا َقط، بهذا َح

ّدَث ولو ُد بهذا ح ّدم، َحلَل َكاَن الرزاق عب َمْن ال
ّدَث  الرزاق؟ّ عبد عن بهذا ح

له:َ فلٌن. قالوا

ّدَث ما واللِه َفَقاَل:َ ل  َحجٌة وعليه َمْعَمر، به ح
َمْعَمر كان إن مكة إلى-  المسجد  يعني- هاهنا من

ّدَث بهذا. ح

الفوَائأد:  مّن وفيها )�،507رقم2/161(  الرجال مّعّرفة()�1
في ينظرون إنهم حّتُى الرواة على الكلما عند النظر في النقاد -دقة

وكتُبهم. الرواة أصوَل
الرواة أصوَل في النظر الرواة بضبط النقاد مّعّرفة طرقا مّن - أّن

وكتُبهم.
نظائأر. لهذا وتقدما الباب هذا في مّعّين ابن -تدقيق

الراوي. على الكتُاب -أثأر
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يروونه الحديُث  وهذا:َ)1(الرحمن عبِد أبو َقاَل
علي، بِن َزيد عن َخالد، بِن َعْمرو عن إسرائيَل، عن
على َمَسَح  النبي علي:َ"أّن عن آبائه، عن

ًا)) حديثه يسوي ل َخالد بُن وَعْمرو الجبائر"، شيئ
)2( .

ّذّي:َسألته َوَقاَل - حنبل بن أحمد  يعني- المرو
إسَحاق، أبي عن َمْعَمر، عن الرزاق، عبِد َحِديث عن
َة بِن َعاِصم عن :َ"أنه النبي عن علي عن َضْمر

 الجبائر"؟ّ على َمَسَح

ّدَث َمْن شيء، هذا ِمْن ليَس يحل، َفَقاَل:َ َما َح
ُه بهذا؟ّ َكرو َذ فيه فتكلم الّزهرّي، صاحِب عن قلُت:َ 
ٍم .)3(َغليظ بكل

-11-

ُه ْنطلي ل تزويُر تظاهَر وإْن الحديِث أئمة على َي
ّبَح! و بالّصلِح َس

َبرذعّي َسأَل َفَقاَل:َ ُزْرعَة أبا ال
ُه ((َحِديٌث ُد َروا ّيوب بُن ُمَحّم َعْن الّرملّي ُسَويد بِن أ

الوَزاعّي. َعْن أبيِه
."بكورها في لمتي "بارك َقاَل:َ َحِديُث 
َنعم.  ْلُت:َ  ُق

حّنبل. بن أحّمد بن الله هوَ: عبد()�1
مّاجه ابن سنن شرح )�،3944رقم3/15( الرجال ومّعّرفة العّلل()�2

( المنير البدر )�،2/753( التُرمّذي علل شرح )�،3/929( لمغلطاي
)�.154ورقة3

الئأمة، نقد دقة وشدتها، الرواة في مّعّين ابن عبارات : قوَة وفيها
نكارة على النقاد توَافق وفهم، علم عن الصادر بالصوَاب وجزمّهم
الحديث.

ِديث علل أحّمد الله عبد أبي المّاما كلما مّن()�3 الرجال ومّعّرفة الَح
)�.264رقم112(ص
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َتعٌل.  َقاَل:َ ُمْف
ًا َفرأيععُت بالّرملععة َقععاَل:َ كنععُت ثععم  ًا شععيخ َجالسعع

َظرُت إذا بحذائي؛ ّبَح، إليععِه َن إليععه أنظععْر َلععْم َوإذا َسعع
َكَت، يتصععنع َذا ُهععَو شععيٌخ نفسي:َ هذا في َفُقلُت َس

لي!.
ْنععُه َفسععألُت  ُد فقععالوا:َ هععذا َع ّيععوب بععُن ُمَحّمعع بععن أ

ُسَويد.
إليِه. َبنا أصحابنا:َ اذهْب لبعِض َفُقلُت

ُه  َنا َفأخَرجََ فأتينا ُتَب إلي ًا أبيِه ُك ّنفًة، أبواب بَخِط ُمَص
ّيوب ْد ُسَويد، بن أ ّيَض َوق ُه َب ْد بععاٍب، ُكّل أبو َد َوقعع ِزيعع
َبياِض في الّوِل. الَخط بغيِر أَحاِديث ال

أحععاديُث الّوِل بَخععّط الععذي فععإذا ِفيَهععا، َفنظععرُت
ِمْن ليسْت َموضوعٌة، أحاديُث الّزياداُت وإذا ِصحاٌح،
ّيوب َحِديث ُسَويد!. بن أ

ْلُت:َ هذا  ُهو؟ّ َمْن َخّط الّوُل الخُط ُق
أبي. َفَقاَل:َ َخّط 
ُهو؟ّ َمْن َخّط الّزياداُت َفُقلُت:َ هذه 

ّطي. َقاَل:َ َخ
ُه  ْلُت:َ َفهذ بها؟ّ ِجئَت أيَن ِمْن الحاديُث ُق
ُتَها  ُتِب ِمْن َقاَل:َ أخَرْج أبي. ُك
ْلُت:َ ل  ْيَر، ُق ُتَب إلّي أخِرجَْ  َض أْخرجععَت التي أبيَك ُك

ْنَها. الحاديَث هذِه ِم
ُنُه، أبوُزْرعَة:َ فاْصفاّر َقاَل َبِقي َلو .)1(َو

ُتُب  ُك المقِدِس. ببيِت وَقاَل:َ ال
ْيَر، َفُقلُت:َ ل  َتِري أنا  َض ُء أك ُيَجا َفععأوجه إلّي، ِبها ف

ُتبَك ِمْن إلّى واكتْب المقِدِس، بيِت إلى حععتى َمَعُه ُك
يوجَهَها.

َبقي  َجواٌب. لُه يكْن َولم َف
له:َ  َفُقلُت 

ًا. يتُكلم ولم : سكت أي()�1 مّحرج
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ْيَحَك! أَما  الله؟ّ تتقي َو
هذا؟ّ ِسَوىَ بِه َتفقُه ما لبيَك َوَجدَت َما

َد أبوَك  ْن ّناِس ِع ْكذُب َمستوٌر ال َت عليه! و
ّتقي أما اللَه؟ّ َت

ّلمُه أَزل َفلْم  ٍم أك َكل لععي يقععدُر ول هععذا، نحو ِمْن ب
.)1(َجواب)) َعلى

ُه ما هذا ِمْن َوقريٌب َحععاتم أبععي ابععُن ُمحّمععد أبو ذكر
َقاَل:َ

يقوُل:َ ُزْرعَة أبا ((سمعُت
َرُجععٌل َفَسععألني أَحععاِديَث المشايِخ بعِض ِمْن َسمعُت

ُتُه الَحععِديِث أصععحاِب ِمْن َتععابي َفععأعطي ّد ِك علععّى فععر
ِكتاَب َد ال ِكتاِب في َفأنظُر أشهٍر ستِة َبع ّنععُه َفععإذا ال إ

ْد ّيَر ق َمَواضع.  سبعَة َغ
ِكتاَب ُزْرعَة:َ َفأخذُت أبو َقاَل عنععدِه، إلععى َوصععرُت ال

َتقى َفقلُت:َ أل هذا!. ِمثَل َتْفعُل اللَه َت
ُته أبعو َقعاَل  َمْوضعٍع، َمْوضعٍع َعلعى ُزْرععَة:َ َفععأْوقف

ُتُه، لُه:َ َوقلُت َوأخبر
ّيرَت الذي َهذا أّما  ّنُه َغ ابععِن َعْن َجَعلَت الذي هذا فإ

َديك أبى ّنُه ُف َة أبى َعْن فإ َهذا َوليَس َمْشهور، َضْمر
َديك، أبى ابِن َحِديِث ِمْن ّنُه َهذا أّما و ُف َكععذا َكععذا فإ و

ّنُه ّنَمععا ُفلَن، َعععْن يجيء ل فإ أزْل َفلععْم َكععذا َهععذا َوإ
ُه ُتُه َحتى ُأْخبر ّلِه. َعلى أْوقف ُك

)�.2/389( البرذعي سؤالت()�1
ًة الـحـديَث أبوَُزْرـعـَة َـعـَرَف كيَف قلُت: تأمّْل َدمّا مّباـشـر ِـكـَر بعـّـ ـلـُه ُذ

َـكـَر ثـأـم الـسـناد، مّْن طرٌف خلِل مـّـن ذـلـَك َعـلـى دـلـل ثـأـم حُّكـمـه، َذ
ِه ٍة نفسها العّلَة مّباشرت والـجـرأة النـقـد، دـقـة فيها يتُجلى عجيبة بقص

َفَرحـّـَم-بالمـظـاهر الـغـتُرار وـعـدما ذـلـك، ـفـي رحّـمـًة أباُزْرـعـَة الـلـُه  
-. واسعًّة
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ْلُت ُثّم  الوقِت في فيِه َما َجميَع َحفظُت َلُه:َ فإني ُق
َكععاَن أْحفظععُه لم َولو الشيِخ، َعلى انتخبُت الذي َ َل ل

رجل!. يا وجل عز اللَه فاتِق َهذا ِمثَل َعلّى َيْخفى
َفَعَل الذي الّرجل َذلَك َلُه:َ َمْن َفقلُت ُمحّمد أبو َقاَل
َهذا؟ّ
َيُه)) أْن َفأبى . )1(ُيسم
َيقععوُل:َ ُزْرعععَة أبععا َسععمعُت َحاتم:َ((َو أبي ابُن َوقاَل
ِم ِكتاَب َدفعُت َدادّي َرُجععٍل إلععى الّصو ّد َبْغعع َعلععّى َفععَر

ّنُه فإذا ْد إ ّيَر َق ًا َغ ِتِه. َعْن السناِد ِمْن َحْرف ِجَه
َتعجبُت أبو َقاَل  ْنُه ُزْرعَة:َ َف َيا في َفُقلُت ِم نفِسي:َ 

ْبَحاَن ُد َمْن اللِه ُس شععيٍء بي؟ّ! أّي َهذا َيْفعَل أْن ُيري
ُظععّن؟ّ ّنععُه فععي وقلععُت َي ُظععّن نفِسععي:َ إ ّنععُه َي َعِمععَل أ
ًا)) . )2(َشيئ
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َكر ْذ ُي !وحفُظ الحديِث مما 

َنيسابور، َذانّي الديُب  لّما َوَرَد أبو الفضل الَهَم
ُأعِجَب بنفسِه، ُلّقب بديع الّزمان، و تعّصبوا له، و

َكاَن يحفُظ المائة بيٍت إذا أنشدْت بين يديِه ْذ  إ
ْنشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة ُي مّرة، و

ّناِس قولَهم:َ فلُن الحافُظ في فأنكَر على ال
َكر!. ْذ ُي الحديِث، ثّم َقاَل:َ وحفُظ الحديِث مما 

ّيع  َب   فوّجه إليه)3(فسِمَع بِه الحاكُم ابُن ال

)�.1/332( والتُعّديل الجرح()�1
السابق.  المرجع()�2
ّي الحاكم الله عبد أبوَ الله عبد بن هوَ: مّحمد()�3 -312( النيسابوَر

405.�(
أئأمة كبار مّن الحاكم أّن الحديث في المتُخصصين على يخفى ول

الباحّث مّنه يعّجب مّما ولكن إليه، الرحّلة وكانت زمّانه في الحديث
بين الموَازنة عند العّجب ويقوَى الحاكم، مّستُدرك في الوهاما كثرة

-28- 



َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

َء ّد إليه الجز ّله جمعًة في ِحفظِه، فر بُجزٍء، وأج
ُد بُن َد الجمعة، َوَقاَل:َ َمْن يحفُظ هذا؟ّ محم بع

فلن، وجعفر بن فلن َعْن فلن أسامّي مختلفٌة
وألفاٌظ متباينة.

َفَقاَل له الحاكُم:َ فاعرْف نفَسك، واعلم أّّن   
. )1(حفَظ هذا أضيُق مما أنَت فيِه

الحديث، علوَما كتُبه-كمعّرفة بقية وبين جهة مّن المستُدرك
وتاريخ الكليل، مّعّرفة إلى والمدخل الصحيح، مّعّرفة إلى والمدخل
فهذه للدارقطني-، وسؤالته له، السجزي وسؤالت نيسابوَر،

كعّبه، وعلوَ الحاكم بإَمّامّة يشهد مّا والتُحرير الدقة مّن فيها الكتُب
ًا الباحّث يجد المستُدرك في النظر وعند كتُصحيح شنيعّة أوهامّ

الحاكم وصفه -وبعّضهم كذبة وفيها الشيخين شرط على أسانيد
الشيخين على أحّاديث واستُدراك بالكذب-، الخرى كتُبه في نفسه

الباحّثين بعّض عندهما-أوصلها السناد بنفس مّخرج وهوَ أحّدهما أو
َقاَل-أي تعّقبها في يقوَل حّجر ابن جعّل مّائأتُين- مّما إلى َو ًا:(( أحّيان

فإَّن قبيحٌة، مّجازفٌة قلُت: هذه شرطهما، على الحاكم-: صحيح
)�.7/189( المهرة كذبوَه)�)� اتحاف الحصين بن عمرو

َقاَل: صحيح مّوَضع في ويقوَل  َو زلة َقاَل! فزل كذا السناد، آخر:((
)�.6/117( المهرة كذبوَه)�)� اتحاف عمرو بن خالد فإَّن عظيمة،

في الله مّن فليس الله غير وهمه أصبح ويقوَل:((حّديث: مّن
ّدثأنا الرقاقا في الحاكم شيء..الحديث، قانع بن الباقي عبد َقاَل: حَّ

ّدثأنا ببغداد الحافظ المروزي الحسن بن أحّمد بن الله عبد َقاَل: حَّ
ّدثأنا ّدثأنا بشر بن إسحاقا َقاَل: حَّ حّماد عن سليمان بن مّقاتل َقاَل: حَّ

ومّقاتل وإسحاقا عليه، يتُكلم قلُت: لم به، عنه إبراهيم عن
الستُدراك في فيه المجازفة به تبلغ أن أظن كنُت ومّا مّتُروكان،

( المهرة مّقاتل)�)� اتحاف مّثل عن يخرج حّتُى الصحيحين على
10/338.�(

ذلك- على المّثلة مّئات بل عشرات لذكرت الطالة خشية ولوَل
ذلك-. بيان في كاف حّجر " لبن المهرة "اتحاف كتُاب جرد ومّجرد

ْلف الحاكم أّن وأرجحها الجوَبة وأحّسن  آخر في المستُدرك أ
ٌع عنده حّصل حّفظه،وقد على يتُكل وكان عمره، َقاَل التُغير، مّن نوَ

حّفظه، على يتُكل كان المستُدرك تصنيف حّال في حّجر:((أظنه ابن
)�.1/510( المهرة أوهامّه)�)� اتحاف كثرت هذا فلجل
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ّناس أحفِظ ِمْن ال

الَقاسم:َ بُن َمْسلمُة َقاَل

ْيلّي كان  ْدر،   جليَل)1(الُعَق َطر، عظيَم  الق ما الَخ
َله، رأيُت أتاه من فكان التصانيف، كثيَر وكان مث

ّدثين، من ْأ المح َتابَك، ِمْن َقاَل:َ اقر يْخِرجَُ ول ِك

في أّن فقط- على المستُدرك في الحاكم تساهل فيحصر 
أئأمة عن والنقوَل الحديث، وعلوَما والتُعّديل، الجرح مّن المستُدرك

مّجلد في يفرد أن يستُحق مّا والعّقدية الفقهية والفوَائأد الحديث،
يخصوَنه إنما بالتُساهل للحاكم وذكرهم هذاالمعّلمي:(( َقاَل ضخم-،

مّما بشيء أحّد يغمزه لم والتُعّديل الجرح في فكتُبه بالمستُدرك
)�.1/561( )�)� التُنكيلأعلم فيما فيها

ًا أجل حّجر:((والحاكم ابن َقاَل و ًا وأعظم قدر مّن ذكرا وأكبر خطر
تصنيفه عند أنه عنه العتُذار في قيل لكن الضعّفاء، في يذكر أن

تغير له حّصل أنه بعّضهم وذكر عمره، أواخر في كان للمستُدرك
كتُاب في جماعة ذكر أنه ذلك على ويدل ، عمره آخر في وغفلة

ثأم بهم، الحّتُجاج مّن ومّنع عنهم الرواية بتُرك وقطع له الضعّفاء
أخرج أنه ذلك مّن وصححها مّستُدركه في بعّضهم أحّاديث أخرج
الضعّفاء في ذكره قد وكان أسلم بن زيد بن الرحّمن لعّبد حّديثا

َقاَل: إنه تأمّلها مّن على تخفى ل مّوَضوَعة أحّاديث أبيه عن روى َف
َقاَل عليه، فيها الحمَل أّن الصنعّة أهل مّن الكتُاب: فهؤلء آخر في َو

استُحل ل لنني صدقهم عندي ثأبت الكتُاب هذا في ذكرتهم الذين
ل أن العّلم لطالب اختُار والذي تقليدا أجيزه ول مّبينا إل الجرح
)�.5/232( الميزان أصل)�)� لسان هؤلء حّديث يكتُب

لحّاديث دقيق وتقسيم المستُدرك عن حّسٌن كلمٌا حّجر لبن و
ًا قاله المستُدرك الخطوَ واسع وهوَالصلح:(( ابن قوَل على تعّليق

في نتُوَسط أن فالولى به القضاء في مّتُساهل الصحيح شرط في
)�.319-1/312( الصلح ابن كتُاب على  النكتأمّره...)�)� يراجع:

( التُنكيل )�،255-253/ 1( الفتُاوى الفائأدة: مّجموَع لمزيد وانظر
ومّستُدركه-. الحاكم عن مّطوَل كلما )� -وفيه1/561

ًا رأيت لني الحاكم على الكلما أطلُت وإنما ل العّلم طلبة مّن عدد
ّ الحاكم عن يعّرف نوَع في تحقيق دون مّن مّتُساهل، أنه إل

وهل فقط، واحّد كتُاب في أو كتُبه جميع في عاما هوَ وهل التُساهل،
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َله، َنا أص ّكلْم ذلك. في َقاَل:َ فت

َنا:َ إّما  ْل ّناس، أحفِظ من يكوَن أْن وُق أْن وإّما ال
ّناس، أكذِب ِمْن يكوَن َتمعنا ال َنا فاج ّتفق أْن على فا
ُد روايتِه من أحاديَث له نكتَب وننقُص، فيها ونزي

ُه َنه، فأتينا َتِح ْأ َفَقاَل لنم ُتها لي:َ اقر عليه. فقرأ

ِطَن والنقِص بالزيادِة أتيُت فلما  َذ لذلَك، َف فأخ
َتاب، مني ِك َذ ال َأَخ حفظه ِمْن فأصلَحها القلَم، و

َنا نفوُسنا، طابْت وقد عنده، ِمْن فانصرفنا ِلم وَع

هذه مّعّرفة وعدمُا بعّضه...الخ، في أو كله الكتُاب في التُساهل
الحاكم لكتُب العّلمية القيمة العّلم طالب على يفوَت ربما المّوَر

أعلم.  والله الخرى،
/4طبقات الشافعّية الكبرى ( )�،17/173( النبلء أعلما سير()�1

160.�( 
ْيلّي()�1 َق ُعّ ّي جعّفر أبوَ روْمَع بن هوَ: مُّحّمد ال وهوَ  ،)�322؟-( الحجاز

ّي المّاما مّدرسة مّن ًا البخار تلمّيذ مّن كان -وإْن وطريقة مّنهج
ّي-. تلمّيذ البخار

ًا له أّن ُذكر وقد عنه قال الضعّفاء كتُاب وله "العّلل"، في مّصنف
)�)�. الضعّفاء مّعّرفة في مّفيد مّصنف وله :((والعّقيلي الذهبّي
الكبير"- واسمه باسم"الضعّفاء ُطبع هذا وكتُابه )�،1/112( الميزان
الحديث، ووضع الكذب إلى ُنسَب ومّن الضعّفاء، هوَ" كتُاب الصحيح

َلَب ومّن ِه، بعّض في ُيتُهم ومّن الوَهم، حّديثه على َغ ومّجهوَل حّديث
كانت وإن إليها، ويدعوَ فيها يغلوَ بدعة وصاحّب عليه، يتُابع ل مّا روى
نّص المعّجم" وقد حّروف على مّؤلف مّستُقيمة الحديث في حّاله

تسمية حّسب الكتُاب :((واسم فقال هذا الله- على المحقق-وفقه
الكتُاب!-. غلف على يثبتُه َلْم ِلَم أدري ول ، ذكره المصنف... )�)�.ثأم

ّي بالمّاما وتأثأره هذا، كتُابه في واضحة العّلل وصناعة ّين، البخار ب
ّي عن نقل وقد وهناك نّص، ستُمائأة مّن أكثر الكتُاب هذا في البخار

ُعّقيلّي أعلها التُي الحّاديُث" بعّنوَان علمية رسالة ِه في ال كتُاب
سعّوَد. بن مّحمد المّاما جامّعّة في الباحّثين  لحّدالضعّفاء"

فوَائأده ويستُخرج كامّلً، الكتُاَب يقرأ أْن الحديِث طالَب وأنصُح
ُعَّف فإَْن الكثيرة، الكتُاب. مّقدمّة قراءة على ُيغلب فل َض
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ّنه ّناس أحفِظ من أ .)1(ال

-14-

َة ل ّذِب في محابا  المصطفى سنِة َعْن ال

ُد َقاَل ِتم:َ  أبي بُن الرحمن عب َحا

ثلث سنَة َقزوين يقوُل:َ دخلُت أبي سمعُت
ُد يزيد، بن محمد خالي مع ومائتين عشرة وداو

إلينا فدفع عليه فدخلنا قاضيها، العقيلّي

ُد   فيه)2(َمْشَرسا ُته حديٍث فأّوُل بكر أبي مسن رأي
َنا فيه ّدث ّياح أبي َعْن ُشْعبة َح َت بن المغيرة َعْن ال

ْيع َب النبّي َقاَل:َ َقاَل الصديق بكر أبي َعْن ُس
َلها:َ خراسان يقال أرٍض من الدجاُل :َ"يخرج

.)3(الُمطَرَقُة" المجاّن وجهوهم كأّن أقواٌم يتبعه

أبي َعْن ُشْعبة حديِث ِمْن هذا فقلُت:َ ليَس 
ّياح!، َت َعُروبة أبي بن سعيد َحديِث من هو وإنما ال

َذب بن الله وعبد ّياح، أبي َعْن َشْو َت لخالي:َ فقلُت ال
ّ عنه أكتُب ل هذا. َعْن يرجع أن إل

َقاَل1/274( المغيث فتُح )�،15/237( النبلء أعلما سير()�1 َو  �( :
ابن وحّكى قاسم..)�)�، بن لمسلمة الصلة مّن العّقيلي ترجمة ((وفي

ّي ٍد عن عد قصة له وقعّت البخاري يسمهم- أّن مّشايخه-ولم مّن عد
مّن البخاري عنهم روى مّن :أسامّي في انظرها القصة هذه نحوَ

ّي لبن الصحيح في مّشايخه )�.2/20( بغداد وتاريخ )�،62(ص عد
)�.2/696( المدبوَغ. القامّوَس الجلد  هوَ()�2

أين مّن جاء مّا باب الفتُن، كتُاب سننه، في : التُرمّذي أخرجه()�3
كتُاب سننه في مّاجه وابن )�،2237 رقم4/441( الدجال يخرج

يأجوَج وخروج مّريم بن عيسى وخروج الدجال فتُنة باب الفتُن،
في شيبة أبي وابن )�،4072رقم1354-2/1353( ومّأجوَج
)�12رقم1/190( مّسنده في حّنبل بن وأحّمد )�،7/494(  المصنف
َقاَل وغيرهم ّي وإسناده غريب"، التُرمّذي:"حّسن َو َعْن ينزل ل قوَ

الحسن. درجة
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ولم فخرجُت أقول، أْن خالي:َ أستحي َفَقاَل 

.)1(شيئا)) منه أسمْع

ِتم أبي ابُن وذكرها )2(والتعديل الجرح في َحا

ُد أبي ((سمعُت َفَقاَل باختصار بُن يقوُل:َ داو
قدمُت يكذب، كان الَحِديث، متروك هذا إبراهيم
فنظرُت مسنده خالي إلي فحمل خالي مع قزوين

َعْن كذب َحِديث فإذا  بكٍر أبي مسند أول في
ًا منه أكتَب أن خالي بي وجهد فتركته، ُشْعبة شيئ

عليه)). الكتب ورددُت نفسي تطاوعني فلم

-15-

ّد السناِد! في الوهَم الميِر َعلى ير

ُخزيمَة:َ ابُن أبوبكر َقاَل

َد ُكنُت ْن ّدَث أحمد بِن إسماعيل المير ِع َعْن َفَح
ُتُه إسناِدِه، في َوَهَم ِبَحِديٍث أبيِه َفلّما عليِه، َفردد

ْندِه ِمْن َخرجُت ْد َذٍر أبو َقاَل ِع ّنا القاضّي:َ َق ُك
ُذ َخطأ الحديَث هذا أّن نعرُف فلم سنة ِعشريَن من
ٌد يقدْر ّنا واح ُه أْن م ّد عليِه. ير

ًا أسمَع أْن لي يحّل لُه:َ ل َفقلُت  لرسول َحِديث
ّد فل تحريٌف أو خطأ فيِه  الله .)3(أر

-16-

ـفـي القـصـة: القزويـنـي ـهـذه وذـكـر )�،697-2/696(  الرشاد()�1

النبلء أعلما سير في والذهبي  )�،3/2( قزوين أخبار في التُدوين

)17/62.�(

)� . 1866 رقم407/ 3 (()�2

طبقات )�،2/171( السامّع وآداب الراوي لخلقا الجامّع()�3
)�.3/111( الكبرى الشافعّية
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عنها

لغيبل ًادعاء ليس الحديِث علِل معرفُة

ِتم أبي ابُن َقاَل الله رحمه أبى ُ:َ((سمعتَحا
ِأهل ْنِم الرأي ِأصحاب ِجلِة من رجٌل :َ جاءنيُيقول
في ُفقلت علّى، فعرضه ٌدفتر هََعَمو منهم، الفهم

حديٌث لصاحبه لََخد قد خطأ حديٌث بعضها:َ هذا
باطل، حديٌث بعضه:َ هذا في ُوقلت َحِديث، في

في ُوقلت منكر، ٌحديث بعضه:َ هذا في ُوقلت
.صحاح ُأحاديث ذلك ُوسائر كذب، ٌحديث :َ هذاِبعضه

هذا ّوأن خطأ، هذا أّن علمَت أين َفَقاَل:َ من 
الكتاب هذا راوي أخبرك كذب، هذا ّوأن باطل،

 كذا؟ّ َحِديث في ُكذبت وأني ُغلطت بأني

هو، ْنَم رواية من الجزء هذا أدري ما :َ لُفقلت
باطل، الَحِديث هذا ّوأن خطأ، هذا أن أعلم أنى غير
.كذب الَحِديث هذا وأن

الغيب؟ّ َفَقاَل:َ تدعى 

.الغيب ادعاء هذا قلت:َ ما َقاَل 

تقول؟ّ ما على الدليل َقاَل:َ فما 

أحسن ما مثل يحسن من قلُت عما ْ:َ سلُقلت 
ّنا علمَت اتفقنا فإن إل نقله ولم نجازف لم أ

.بفهم

تحسن؟ّ ما مثل يحسن الذي هو َقاَل:َ من 

ما مثل ُزْرعة أبو َُقاَل:َ ويقول ُزْرعة، :َ أبوُقلت 
.عجب َقاَل:َ هذا قلت:َ نعم، قلَت؟ّ

تلك في ألفاظي كاغذ في فكتب فأخذ 
به تكلم ما ألفاظ كتب وقد إلّي رجع ثم الحاديث،

َقاَل باطل إنه قلت فما الحاديث تلك في ُزْرعة أبا
واحد، والباطل قلُت:َ الكذب كذب، ُزْرعة:َ هو أبو
وما باطل، ُزْرعة:َ هو أبو َقاَل كذب إنه قلت وما

-34- 



َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

قلت وما قلُت، كما منكر َقاَل:َ هو منكر إنه قلت
َفَقاَل:َ ما صحاح، ُزْرعة:َ هو أبو َقاَل صحاح إنه

بينكما، فيما مواطأة غير من تتفقان هذا أعجب
بعلم قلناه وإنما نجازف، لم أنا علمت فقلت:َ فقد

نقوله ما صحة على والدليل أوتينا، قد ومعرفة
ًا بأن ْبَهَرجا دينار هذا فيقول الناقد إلى  يحمل)1(َن

له:َ قيل فان جيد، لدينار:َ هو ويقول نبهرجَ، دينار
حين حاضرا كنت هل نبهرجَ هذا إن قلت أين من

فأخبرك له قيل فإن َقاَل:َ ل الدينار؟ّ هذا بهرجَ
َقاَل:َ الدينار؟ّ هذا بهرجت أني بهرجه الذي الرجل

ًَقاَل:َ علما نبهرجَ؟ّ هذا إن َقلت أين قيل:َ فمن ل،
له:َ قلُت ذلك، معرفة رزقنا نحن وكذلك رزقت،
من البصراء من واحٍد إلى ياقوت فّص فتحمل

لمثله:َ هذا ويقول زجاجَ، فيقول:َ هذا الجوهريين
زجاجَ هذا أن علمت أين له:َ من قيل فإن ياقوت،

فيه صنع الذي الموضع حضرت هل ياقوت هذا وأن
الذي أعلمك له:َ فهل قيل َقاَل:َ ل، الزجاجَ؟ّ هذا

َقاَل:َ فمن َقاَل:َ ل، زجاجا، هذا صاغ بأنه صاغه
نحن وكذلك رزقت، علم َقاَل:َ هذا علمت؟ّ أين

بأّن علمنا كيف نخبرك أن لنا يتهيأ ل علما رزقنا
نعرفه)) بما إل منكر َحِديث وهذا كذب الَحِديث هذا

)2(.

-17-

ُد َثه مهدّي.. يعرُف بُن الرحمن عب وحديَث حدي
غيرِه!!

بن عبدالرحمن المروزّي:َ سمعُت الحسيِن -َقاَل

( العّرب لسان الشيء، مّن والرديء الباطل، ()� النبهرج: هو1َ
2/217.�(

)�.351-349(ص والتُعّديل الجرح ()� تقدمّة2
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ّدَث َعوانَة أبي عند يقوُل:َ كنُت مهدّي بحديِث َفح
َقاَل:َ بلى، حديثك، من هذا فقلُت:َ ليس العمش،
سلمة َقاَل:َ يا فقلُت:َ ل، َقاَل:َ بلى، قلُت:َ ل،

ّدْرجَ هاِت ليس فإذا فيه، فنظر  فأخرجه)1(ال
يا صدقَت سعيد، أبا يا َفَقاَل:َ صدقَت فيه، الَحِديث

ِكرَت بِه؟ّ ُأتيُت أيَن وَمْن سعيد، أبا ُذو بِه قلُت:َ 
َتُه أنك فظننَت شاّب وأنت .)2(سمع

ّناِس المدينّي:َ((أعلُم بُن علي -وَقاَل بالحديث ال
َثه يعرُف مهدي..وكاَن بن الرحمن عبد وحديَث حدي

فيقول:َ الرجل َعْن الَحِديث له ُيذكُر وكان غيرِه،
من الشيخ هذا ُأتى يكون أن يقول:َ ينبغي ثم خطأ

.)3(َقاَل)) كما فنجده كذا، وجه من كذا، حديِث

ّنا ُعمر أبو -وقاَل الرحمن عبد عند الباهلّي:َ ك
سعيد أبا َفَقاَل:َ يا ُخراسانّي إليه فقام مهدّي بن

ُه حديٌث في َضِحَك :َ من  النبّي َعْن الحسُن روا
َء فليعد الصلة ُد َفَقاَل والّصلة، الوضو الرحمن:َ عب

العالية أبي َعْن سيرين بنُت حفصة إل يروه لم هذا
َقاَل:َ إذا قلَت؟ّ أين له:َ من َفَقاَل ، النبي َعْن

أن تقدر َبْهرجَ لك:َ هو َفَقاَل بدينار الّصّراَف أتيَت
لنا. َقاَل:َ قلت؟ّ! قلُت:َ ففّسره أيَن له:َ ِمْن تقول

َعْن سيرين بنت حفصة إل يروه لم الَحِديث هذا إّن
حّسان بُن هشام . فسمعه النبي َعْن العالية أبي
هشاٌم به فحدث معها، الدار في وكان حفصة، من

ّدَث الحسن، . رسول َفَقاَل:َ َقاَل الحسُن به فح

ّدْرج: مّا ()�1 )�.2/269( العّرب فيه. لسان يكتُب ال
لخلقا الجامّع )�،10/245( بغداد تاريخ )�،1/54(  المجروحّين()�2

( الكمال تهذيب )�،3/1201( والتُجريح التُعّديل )�،2/39( الراوي
)�.1/535( التُرمّذي علل )�،شرح17/440

)�. 10/245( بغداد تاريخ()�3
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َقاَل:َ كاَن الّزهرّّي؟ّ سمعها أيَن َقاَل:َ فمن
وإلى الحسن، إلى يختلُف أرقم بُن سليماُن
الّزهرّّي، به فذاكر الحسن، من فسمعه الّزهرّّي

.)1( مثله الله رسول الّزهرّّي:َ َقاَل َفَقاَل

ُد -َوَقاَل َثُهم َرجٌل هنا ها حنبل:َ((َقِدَم بُن أحم ّد َح
ُه ِبَحِديٍث ُسْفيان َعْن عبِدالرحمن، َعلى َفالقو

ٌء، َهذا ِمْن ليَس َكِذٌب، َفَقاَل:َ هذا ُه شي فانكرو
َكتبوا بوكيع فاستغاَث عليه الحديُث فإذا إليِه، َف

. )2(باطٌل))

ّدث()�1 )�. 312(ص الفاصل  المح
ِديث علل أحّمد الله عبد أبي المّاما كلما مّن()�2 الرجال ومّعّرفة الَح

)�.39 رقم45(ص
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ٌة ُدُهَما ُيْغِرُب َول الحاديِث باللوف مذاكر َعلى أح
ّ الخر ًا إل ًا! َحِديث واحد

َد فأتيُت ِمْصَر، َزنجويُه:َ َقِدمُت بن بكر أبو قال أحم
بغداد، قلُت:َ ِمْن أنَت؟ّ أيَن َفسألني:َ ِمْن صالح، بَن

ُلَك قال:َ أيَن قلُت:َ حنبل؟ّ بِن أحمد منزِل ِمْن منز
منزلَك، موضَع لي قال:َ تكتُب أصحابِه، ِمْن أنا

ّني ُد فإ َق أوافي أري وبيَن بيني تجمَع حتى العرا
حنبل. بِن أحمد

ُد فوافى لُه فكتبُت  اثنتي سنَة صالح بُن أحم
ّني فسأل عّفان، إلى عشرة َلقيني، ع َفَقاَل:َ َف

ُد بِن أحمد إلى به فذهبُت وبينك، بيني الذي الَمْوع
صالح بُن فقلُت:َ أحمد لُه، واستأذنُت حنبل،

وَقّربُه، بِه، َورّحَب إليه، َفَقاَم لُه، فأذَن بالباب،
فتعال الّزهرّي حديَث جمعَت أنَك له:َ بلغني وقاَل
الله رسول أصحاِب عن الّزهرّي َرَوىَ ما نذكَر حتى

 ُدهما ُيْغِرُب ول يتذاكراِن َفَجَعل الخر على أح
َفَرغا. حتى

ُمذاكرتهما. ِمْن أحسَن رأيُت قال:َ وما 
ُد قال ثّم  حتى صالح:َ تعاَل بِن لحمد حنبل بُن أحم

الله رسول أصحاِب أولد عن الّزهرّي َرَوىَ ما نذكَر
 ُدهما ُيْغِرُب ول يتذاكراِن َفَجَعل إلى الخر على أح

ُد قاَل أْن صالح:َ عند بن لحمد حنبل بُن أحم
أبيه، عن مطعم، بن ُجبير بن محمد عن الّزهرّي

" ما  النبي قال عوف بِن الرحمن عبِد عن
ّنعم حمَر لي أّن يُسّرني ّيبين" حلَف لي وأّن ال َط الُم

ُذ حنبل:َ أنَت بن لحمد صالح بن أحمد َفَقاَل الستا
ُد َفَجَعل هذا؟ّ مثَل وتذكُر يتبسم حنبل بُن أحم

ُه صالح:َ أو مقبوٌل رجٌل الّزهرّي عن ويقول:َ َرَوا
إسحاق. بن عبدالرحمن
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 الرحمن؟ّ عبد عن رواه َفَقاَل:َ من 
ُه ُعلية، بُن ثقتان:َ إسماعيل رجلِن َفَقاَل:َ حدثنا

المفضل. بن وبشر
ُد َفَقاَل  ُتك بن لحمد صالح بُن أحم حنبل:َ سأل

َته إل باللِه علّي. أملي
ُد:َ ِمْن َفَقاَل  َدَخَل، َفَقاَم الكتاِب، أحم وأخرجََ َف

عليه. وأملى الكتاَب
ُد َفَقاَل  لم حنبل:َ لو بن لحمد صالح بُن أحم

ْد ّ بالعراِق استف ًا! ثم كان الحديَث هذا إل كثير
ّدعُه .)1(وخرجَ و
حافُظ الكبيُر، الماُم صالح بن الذهبّي:َ((أحمد َقاَل

المصري جعفر أبو المصرية، بالدياِر زمانِه
َبرّي، بابن المعروف ّط ًا جعفر أبو وكان ال في رأس

َله العيوُن ترىَ أْن قّل الشأن هذا الثقِة َمَع مث
. )2(والبراعِة))

َله مععا الكععبير الحععافِظ هععذا أخباِر وِمْن الحععافُظ َقععا
ُد ّذْهلّي:َ يحيى بُن ُمَحّم ال

بعِن علعي َعلعى َعَرضعُت الّزهعرّي َحِديَث َجَمعُت َلّما
َنظععَر المدينّي الّزهععرّي َوارُث َفَقععاَل:َ أنععَت فيععِه، َف

َبلَغ َد َذلَك َف ِمصَر َدَخلُت َفلَما المصري صالح بَن أحم
ُد لععي َقاَل ُتععُه- صععالح بععُن أحمعع أَحععاِديِث فععي  َوذاكر

المععدينّي بععُن علععي َسععّماَك الععذي  أنععَت-:َ الّزهععرّي
أنععَت َقععاَل:َ بععْل قلُت:َ نعععم، الّزهرّي؟ّ َحِديث َوارث
ِلَم؟ّ الّزهرّي، َفاضُح فععي أدخلععَت َقاَل:َ لنععَك ُقلُت:َ 

)�4/197( بغداد تاريخ )�،1/181( الرجال ضعّفاء في الكامّل()�1
)�.12/179( النبلء أعلما سير

)�.12/160( النبلء أعلما سير()�2
ُدُرالذهبّي:(( قوَل -وغيرها- تؤيد المذاكرة وهذه ْن َي ُد تفّردهم، و فتُج
َه مّنهم المّامَا ْلف مّائأتُا عند ِديث، أ ُد، ل حَّ ومّن،ثألثأة بحديثيِن ينفرد يكا

َدهم كان ُد مّا فأين بعّ ِر ُوََجد)� وقد علمتُُه، مّا به، َينف (ص الموَقظة )� ،ي
ّنقاد لمناهج )�. فتُفطن76 تستُفد!. ال

-39- 
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تبّحععرُت الّزهرّي. َفلّما َعْن للّضعفاِء أَحاِديَث َجْمعَك
ِم في إليهععا أشععاَر الععتي الحاديِث َعلى َضربُت الِعل

ّينُت َلَها وب َل .)1(ِع

-19-

َد يستطيعوا لم واحٍد!! بحديٍث ولو التفر

- اللُه  َرِحَمُه- أبى َحاتم:َ((سمعُت أبي ابُن َقاَل
ّطيالسّي:َ َمْن الوليد أبى باِب َعلى يقوُل:َ قلُت ال

ًا علّى َأْغَرَب ًا َحِديث ًا َغريب ًا ُمْسند بِه أْسمْع َلْم صحيح
َلُه ُق ِدْرهٌم َعلّى َف ْد بِه، يتصد أبى باِب َعلى َحَضَر َوق

ْلٌق الوليد َنُه، َفَمْن ُزْرعَة الخلِق:َ أبو ِمْن َخ ّنما ُدو وإ
ْلَقى أْن مرادي َكاَن بِه أْسمْع َلْم َما علّى ُي

َد فيقولوَن:َ ُهَو َكاَن فأسمع، فأذهب فلن ِعن و
ْنهم استخرجََ أْن مرادي تهيأ فما عندي ليَس َما ِم

ًا)) علّى يغرَب أْن منهم لحٍد . )2(حديث

-20-

الحديث! أصحاَب تماِر لَك:َ ل أقوُل َكْم
ُكنُت أبو َقاَل ًا طالٍب:َ  َد يوم الحارث، بن بشر عن

ٍم، بن إبراهيم وعنده عمران، أبي بن ومحمد هاش
فدعا بنيه، ختن أنه عباس، ابن فتذاكروا:َ عن

ّلّعابين .)3(ال
هذا؟ّ!. َرَوىَ بشر:َ َمْن َفَقاَل

َفَقاَل:َ سفيان.
هذا؟ّ!. َرَوىَ بشر:َ سفياُن َفَقاَل

)�.1/410( الرشاد()�1
)�.355(ص والتُعّديل الجرح تقدمّة()�2
اللهوَ في قالوَا مّا النكاح، )� كتُاب3/496( شيبة أبي أخرجه: ابُن()�3

( العّيال كتُاب في الدنيا أبي وابن العّرس، في الدف ضرب وفي
)�.2/10( القدير وانظر: فيض )�،587رقم2/788
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عنها

شريك. هذا روىَ إبراهيم:َ إنما َفَقاَل
ُق ِعمران:َ رواه أبي ابُن َفَقاَل ُق إسحا عن الزر

شريٌك. رواه وقد سفيان،
رجلِن هنا بعضهم:َ ها َفَقاَل فيه، فتراجعوا

َسلوُهَما. أرسلوا
بشر:َ من؟ّ. قال

الحوص. وأبو حنبل، بن قالوا:َ أحمد
َكت. َفَس
ً فبعثوا أحمد؟ّ. فسأل َرُجلين، أو َرُجل

عن الزرق إسحاق ورواه شريك، َفَقاَل:َ رواه
سفيان.

هو كيف أدرىَ ول صحيح، الحوص:َ هو أبو وقال
الكتاب؟ّ. في

ُد، َقالُه َما سألُه الذي َلُه َفَقاَل أبو َلُه َفَقاَل أحم
عبدالله. أبو قال كما الحوص:َ هو

ٌد، وهم إليهم، الرسوُل َفَرَجَع بما فأخبرهم قعو
قال.

َكْم بن لبراهيم بشر َفَقاَل ٍم:َ  لَك:َ ل أقوُل هاش
أصحاب عن أنهاك الحديث. أو:َ كم أصحاَب تماِر

نحوه. أو الحديث- هذا

-21-

اتمَح أبي ِابن  )1(ُحوُت

َد الَخععَوارزمّي:َ سععمعُت أحمععد بُن علي َقاَل عبعع
لععمِالع ُتطاعْسععُي  ليقععوُل:َ اتمَح أبي َبن الرحمن

ّنا ِ،دَالجس ِبراحة ْنأكععل لععم ٍأشععهر َسععبعة بمصر ك
.َمَرقًة فيها

َلَك َذ ّنا َو ّنا أ َدواِت َنْغدو ُك َبْعِض مجلِس إلى بالَغ
ِلٍس إلى الظهِر َووقُت الشيوِخ، َووقُت آَخر، َمْج

السمك. هنا بالحوَت المقصوَد()�1
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عنها

ِلٍس إلى العصِر ّنسِخ بالليِل ُثّم آَخر، َمْج لل
ًا. ُنْصلح نتفرْغ َفلْم والُمَعارضِة، شيئ

َكاَن كتابه، في أْسمُع ُخَراسانّي، رفيٌق َمِعي َو
َ أكتُب فَما كتابي، في وَسِمَع ْكتُب، ل ْكتُب وما َي ل َي
أكتب.

َنا َدو ًا َفَغ ِلِس إلى يوم فقالوا:َ الشيوِخ، بعِض َمْج
َنا ٌ،عليل هو ًا طريقنا في َفرأينا َفَرجع يكوُن حوت

َيْخُرجَ َجْوفُه ُيشُق بمصر ْنُه َف فلّما َفأعجبنا أصفر، ِم
ِلِس وقُت َحَضَر المنزِل إلى صرنا الشيوِخ بعِض َمْج
فلْم المجلِس إلى َوَمضينا إصلحه، يمكننا فلم

ٍم ثلثُة عليِه أتى َحتى نزْل، َد أيا ُه يتغيَر أْن َكا َفأكلنا
ًا.  نيئ

ويصلحه؟ّ يشويه لمن تعطونه لُه:َ كنتم َفقيَل
َنا َكاَن أيَن قاَل:َ ِمْن .)1())َفراٌغ ل

-22-

ٌء وصلٌح وتقى وَوَرٌع بكا

ُد بكر أبو َقاَل بَن علي َمْهرويُه:َ سمعُت بُن محم
معين بَن يحيى يقوُل:َ سمعُت الجنيد بن الحسين

ّنا ٍم على لنطعُن يقوُل:َ إ َحطوا قد لعلهم أقوا
َقاَل سنة، مائتي من أكثر منذ الجنة في رحالهم

أبي بِن الرحمن عبِد على مهرويه:َ فدخلُت ابُن
ِتم الجرح كتاب الناس على يقرأ  وهو- َحا

)�.13/266( النبلء أعلما سير ،)�361/ 35( دمّشق ()�تاريخ1
ِه إلى قلُت: انظْر ّد العّالية، الهّمة هذ العّلم، طلب في والجتُهاد والج

لم أنهم تلحّظ وكذلك السمك!، لصلح فراغ أو وقٌت عندهم فليس
ل لعّلمفا للعّلم، وقتُهم كل بل وقتُهم مِّْن َفَضل مّا العّلم يعّطوَا

ِ.َدالجس ِبراحّة ُتُطاعْسُي
ّ- اليوَما شباِب وأكثُر ل فهم الفراغ!، مّن يشكوَن-  الله َرحَِّم مِّْن  إل

المستُعّان. والله فراغهم، يقضوَن كيف يدرون
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وارتعدت فبكى، الحكاية بهذه فحدثته-  والتعديل
يبكي، وجعل يده، من الكتاب سقط حتى يداه

المجلس ذلك في يقرأ ولم الحكاية ويستعيدني
ًا .)1(شيئ

َبرذعّي:َ َقاَل ال
َبا َسِمعُت  َلْم الرازّي ُزْرعَة أ ِلنفسي أعرْف َيقوُل:َ 

ًا َباط ًا ِر ًا َقْزويععَن َقصععدُت َثْغععٍر!؛ فععي َخالص ُمَرابطعع
َناِفسععّي، ِمععْن الَحععِديَث أْسععمَع أْن ِهّمععتي َوِمععْن ّط ال

ُد َدخلُت َسابق، بِن َسعيد بِن َوُمَحّم ْيروَت َو ًا َب ُمَرابط
َدخلُت الوليد، بِن العباس ِمْن أْسمَع أْن ِهّمتي َوِمْن َ
ًا ُرَها َة أبععي مععن أْسععمَع أْن ِهّمتي َوِمْن ُمَرابط َفععْرو

ًا ِلنفسي أعرُف َفل الّرَهاوّي، َباطعع َلَصععْت ِر نيععتي َخ
فيِه.

َكى ُثّم  .)2(َب
لصععحاِب يخلععُص ِعياض:َ((ل بُن ُفَضيُل َقاَل َلطيفٌة

. )3(حّي)) ُعيينة بُن َوُسفياُن َحٌج، الَحِديِث

)�. 365/ 35( دمّشق ()�تاريخ1
ّوإل ،العّاقبة وخوَف الوَجل طريق على :((قلُت: أصابهّالذهبي َالَق

َعْن والذب الله لدين النصح مّن الضعّفاء في ِالوَرع ِالناقد ُفكلما
)�.268/ 13( السنة)�)� السير

)� وفيه2/770( البرذعي سؤالت في والخبر )�،2/469( الرشاد()�2
نقص.

ّدة مِّْن قلُت: وهذا ّ النيات باِب في تدقيقهم ومِّْن ورعهم ش َوإل
ٌة العّلم فطلب العّلم -طلب العّبادات تداخل مّن مّانع ول عباد

ًا والُمرابطة-، رباٍط في ّأنه َعَرَف الجهبذ هذا سيرة تأمّل مّن أّن علم
ٍد ُذ َوِجها ِه مُّن َومَّا{ تعّالى قال واسعًّة-، رحّمة الله -رحّمه نشأت َكاَن  

ُنوََن ْؤمِّ ْلُم ِفُروا ا َين ّفًة ِل ْوَل َكا َل َفَر َف ٍة ُكّل مِّْن َن َق ُهْم ِفْر ْن َفٌة مِّ ِئأ ُهوَا َطا ّق َف َتُ َي ِل
ّديِن ِفي ِذُروا ال ُين ِل ُهْم َو ْوَمَّ َذا َق ُعّوَا ِإ ِهْم َرَج ْي َل ُهْم ِإ ّل َعّ َذُروَن َل التُوَبة:(}  َيْح

122�(
يحجوَن الحديث أصحاب أّن ومّعّناه )�،2/770( البرذعي سؤالت()�3

سفيان. مّن السماع بقصد
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ُد َنك أري ْي َز

ّدورّي:َسمعُت محمد بُن عباُس َقاَل بَن يحيى ال
فجعَل بمصر، حماد بَن ُنَعيم يقول:َ حضرنا معين
ًا يقرأ تصنيفه. من كتاب

َنا ثم ساعة َقاَل:َ فقرأ  ّدث المبارك ابُن َقاَل:َ َح
له:َ ليَس فقلُت يحيى َقاَل بأحاديث، عون ابِن َعْن
ّد فغضب المبارك ابِن َعْن هذا علّي؟ّ َوَقاَل:َ تر

ّد والله قلُت:َ إي َقاَل  َنك، أريد عليَك أر ْي فأبى َز
ما واللِه قلُت:َ ل يرجع ل هكذا رأيته فلّما يرجَع أن

سمعها ول قط، المبارك ابِن من هذا أنَت سمعَت
من وغضب فغضَب قط، عون ابِن من المبارك ابُن
الَحِديث. أصحاِب من عنده كان

َدَخَل ُنَعيم وقام  َفَجَعَل صحائَف فأخرجَ البيَت ََف
يحيى أّن يزعمون الذين  أيَن-:َ بيده  وهي-يقوُل

يا نعم الحديِث؟ّ، في المؤمنين أمير ليس معين بَن
فجعلُت فغلطت صحائف وكانْت غلطُت زكريا أبا

وإنما عون، ابن َعْن المبارك ابِن حديِث من أكتب
المبارك، ابِن غير عون ابن َعْن الحاديث هذه َرَوىَ

. )1(عنها َقاَل:َفرجع

اليونارتي:َ((ومما الحسُن نصر أبو الحافظ َقاَل
لما الحق إلى رجوعه وأمانتِه ُنَعيم ديانِة على يدُل
يستنكف فلم غلطه، على وأوقف سهوه، على نبه
من خير الحق إلى الرجوع إذ الصواب، قبول َعْن

لم الباطل في والمتمادي الباطل، في التمادي

( الكمال تهذيب )�،62/166( دمّشق تاريخ )�،146( الكفاية()� 1
ابن كتُاب على النكت )�،11/89 ،10/598( السير )�،29/471

َقاَل2/876( الصلح َو مّحمد بن العّباس تاريخ في :((روينا )� 
الدوري)�)�.
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.)1(بعدا)) إل الصواب من يزدد
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ّد حتى الّشرطة بصاحِب علّي هذا! وجه ُأسو

عدّي ابَن الحافُظ:َ سألُت الّشيرازّي أحمد َقاَل
َده بن محّمد بِن إبراهيَم َعْن ْن َفَقاَل:َ َم

ّنا  فقرأ الّساجّي يحيى بن زكريا عند بالبصرِة ُك
الرحمن عبد بن أحمد َعْن حديثين، إبراهيُم عليهم

فأصغيُت مالك، َعْن عمه َعْن وهب ابن أخي ابن
َوهب ابِن َحِديِث ِمْن الحديثاِن فقلُت:َ هذاِن إليه،
الّساجّي فأخذ مالك، َعْن ل الّزهرّّي َعْن يونس َعْن

َبه َوَقاَل قلَت، كما لي:َ هذا َوَقاَل فتأمَل كتا
بعِض على هذا؟ّ!  فأحاَل أخذَت لبراهيم:َ ِمّمْن

بصاحِب الّساجّي:َ علّي َفَقاَل البصرة، أهِل
ّد حتى الّشرطة ُه وجه ُأسو ّلمو ْا هذا!  فك وتشفعو

.)2(الكتاَب مّزق ثم عنه، َعَفا حتى

ّنما َقاَل  َد الخليلّي:َ((إ هذا في إبراهيُم أرا
هذا في ويحتاجَُ غيرِه، على ُيْغِرَب أْن الفتعاَل

ّديانة، إلى المِر ومعرفة والحفظ والتقان، ال
عليه، وما له ما ويكتُب الترتيب، ومعرفة الرجال،

الصحيح بين فيميز الرجال في يتأمُل ثم
حتى العلماء وُعُمر التواريخ يعرف ثم والسقيم،

َدَرَك َمْن يعرَف التدليَس ويعرف يدرْك، لم ممن أ
للشيوخ)).
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السابق-. الموَضع– الكمال تهذيب()� 1
)�.14/199( النبلء أعلما سير )�،1/408( الرشاد()�2
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عنها

ْطَع ّن ْنديٌق َوالّسيَف ال ْطَعُن ِز رسول َحِديِث في َي
! الله

الَفَسوّي:َ ُسْفيان بُن يْعقوُب َقاَل
ُد يقععوُل:َ َقععاَل المدينّي بَن َعلي َسمعُت  بععُن ُمَحّمعع

ْنُت ُك ُأ َخاِزم:َ  َصععالح أبععي َعععْن الْعمععش َحععِديَث أقر
َلَمععا َهععاُرون المععؤمنيَن أميععِر َعلععى ُك ْلععُت:َ َقععاَل َف ُق

ّيدي َعلععى اللُه َقاَل:َ َصلى اللِه َرسوُل َومععولي، َسعع
َكرُت َحتى َدُم "التقى َحِديَث َذ  " َفَقععاَل)1( َوُموَسى آ
ُه َعّمُه َذَهَب َعلي، -َوَسّما َيععا َف ُد َعلّي- َفَقععاَل:َ  ُمَحّمعع
التقيا؟ّ أيَن

هذا؟ّ إليَك َطَرَح َوَقاَل:َ َمْن َهاُروُن َفَغَضَب َقاَل 
ُأِمَر  ِبَس، بِه َو ّكَل َقاَل:َ َفُح َمععْن َحَشععِمِه ِمععْن بي َوَو

َمْحبسِه. في إليِه أدخلني
َيا  ّ ُهَو َما َواللِه ُمَحّمد َفَقاَل:َ  ٌء إل َطَر شي َبالي، َخ ِب

َلَف ِمععْن ذلععَك َوغيععِر المععاِل َوصععدقِة َبععالعتِق لي َوَح
َ أحععٍد ِمععْن سععمعُت اليمععان:َ َمععا ُمَغلظاِت َجععَري َول

ّ ُهععَو َوَمععا َكلٌم، هععذا فععي أحععٍد َوبين بيني ٌء إل شععي
َطَر َبالي، َخ َكلم. فيِه أحٍد وبين بيني يجْر لم ِب

َلّما َقاَل  ُتُه. المؤمنيَن أميِر إلى َرَجعُت َف َكلم
ُدلني َي ِل الكلَم. هذا إليِه َطَرَح َمْن َعلى َقاَل:َ 

،4459 ،3228(رقم صحيحه في أخرجه: البخاري الحديث()�1
هريرة أبي )� عن2652(رقم صحيحه في ومّسلم )�،7077 ،6240

َتُّج  الله رُسوَُل قال: قال َدمُا :((احّْ ْنَت َلُه فقال َومُّوََسى آ مُّوََسى: أ
َدمُا ِذي آ ّل ْتَُك ا ُتَُك أْخَرَج َئ ِطي ِة مَِّن َخ ّن ْنَت َلُه فقال الَج َدمُا: أ مُّوََسى آ

ِذي ّل َفاَك ا َط ِه الله اْص ِتُ َل ِرَسا ِه ِب َكلمَِّ ِب ِني ُثأّم و ُلوَمُّ َلى َت ٍر َع ّدَر أمّْ َلّي ُق ع
ْبَل َق، أْن َق َل َفَحّج الله رُسوَُل فقال ُأْخ َدمُا :  ْيِن)�)�. مُّوََسى آ َت مَّّر

(رقم جامّعّه في أخرجه: التُرمّذي أبوَمّعّاوية ذكره الذي والطريق
في حّبان وابن )�،2/398( المسند في حّنبل بن وأحّمد )�،2134

- وغيرهم.6179رقم الحّسان في صحيحه-كما
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َيععا  ْد المععؤمنيَن أميععَر َفُقلععُت:َ  َلععَف قعع بععالعتِق َح
ّنه اليمان وُمَغلظاِت ٌء ُهو إنّما أ َطععَر شععي َبععالي، َخ ِب

كلم. فيِه أحٍد وبين بيني يجْر لم
ُأطلَق بِه َفأِمَر َقاَل  َيععا َوَقععاَل الحبععِس، ِمْن َف لععي:َ 

ّنَمععا َويحععَك ُمَحّمععد ّنععُه َتععوهمُت إ َبعععُض إليععِه َطععَرَح أ
ْلِحديَن ْنُه َخَرجََ الذي الكلَم َهذا الُم عليهْم فيدلني ِم

ِبيحهم، ّ َفاست َنعا َوإل ل القرشعّي أّن يقيعٍن َعلعى فأ
ُه َهذا ! َقاَل)1(يتزندق ِم ِمْن َونحو .)2(الكل

ُد ُخّرَزاذ َوَقاَل :َ)3(القائ
َد ُكنُت ْن َدَخَل الّرشيد ِع ُه الضريُر ُمَعاوية أبو َف َوعنععد
أْن إلععى الَحععِديث َفَجععَرىَ ُقَريععش، ُوجععوِه ِمععْن َرُجٌل
َديِث إلى ُمَعاوية أبو َخَرجََ َصععالح أبى َعْن العمش َح
َة أبى َعْن آدم" َفَقاَل:َ أنععَت َلقي "ُمَوسى أّن هرير
َكَر ِمْن أخرجتنا الذي آدُم َذ ّنة" َو الَحِديَث. الج

ُمَوسى؟ّ آدُم َلقي الُقَرشّي:َ أيَن َفَقاَل 

أو الكتُاِب مّْن دليٍل إلى يتُزندقا)� يحتُاُج ل (القرشّي  قوَله()�1
أعلم. والله ذلك، على دليَل ول السنة،

)�.5/243( بغداد تاريخ )�،2/107( للفسوَي والتُاريخ المعّرفة()�2
ربي  صلوَات- وسيدنا نبينا سنة على المعّتُرضين أكثر قلُت: ومّا

مّا أبعّد وهم يسموَن(عقلنيين)�، مّمن الياما هذه في-  عليه وسلمّه
هؤلء-بعّد وعلج ، القوَيم والفكر السليم، العّقل عن يكوَنوَن

هارون طريقة في المحجة- يكمن وبيان الحجة، وإقامّة المحاورة،
ّ مّعّه ينفع ل وبعّضهم الرشيد، نفسه في تأصل قد الشر لّن هذا إل

وقلبه.
ّني حّكيم بُن ُعثماُن َقاَل ِه في ُيوَسف لبي لرجوَ :إ ِذ ِة، َه َع المسأل ِف ُر
ٌق َهارون إلى ْندي َعا ِز َد َقاَل ُيكلُمُه، ُيوَسف أبا َف ّلمُه لُه َف َك هاروُن: 

ُه. َناظر َو
َقاَل  َيا َف ُع المؤمّنيَن أمّيَر َلُه:  ْد ْطع، بالّسيِف ُا ّن ِه َواعرْض َوال َعلي

ّ و َأَسلَم فإَْن السلمَا، َقُه فاضرْب إل ُن َ َهذا ُع ْد ُيناظر، ل َد وق في ألح
ِما. تاريخ )�.14/253( بغداد السل

(العّابد)�. إلى السير في تصحف()�3
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ُد، َقعاَل:َ َفَغَضعَب  ْطعَعَوَقعاَل:َ  الّرشعي ّن َوالّسعيَف ال
ْنديٌق ْطَعُن ِز . الله رسوِل َحِديِث في َي

ّكنُه ُمَعاويععة أبععو َزاَل َفَمععا َكععانْت ُيسعع ْنععُه َويقععوُل:َ  ِم
ٌة ّكنُه َحتى المؤمنيَن، أميَر َيا َيْفَهم َولم باِدَر .)1( َس

ُد قلععُت:َ وهععاروُن فععي المهععدّي كوالععدِه الّرشععي
استعمل وقد َوَقتلهم، وتتبعهم الّزنادقِة استئصاِل

ُد هاروُن َد الّرشي َة بَن ُمَحّم َة بن هشام بِن ُعرو ُعرو
الّزنادقِة". "متتبع وظيفة على الّزبير بن

َبار َوِمْن  ذلَك:َ في الّرشيد َهارون أخ
السجستاني:َ َداود أبو قاَل
َء َلّمععا ُد َجععا ليضععرَب الّزنادقععة رأِس بشععاكر الّرشععي

ُنَقُه َأخبرني ُع ِلموَن ِلَم َقاَل:َ  ِلْم ُتَع ُكععم الُمتع ِن أّول ْم
َنُه َما َدَر؟ّ الّرفَض ُتَعلمو َوالَق

ُنا قاَل:َ أّما  ّنععا بعالّرفض ُقول ُد فإ ّطعععُن نريعع َعلعى ال
ّناقلععِة َذا)2(ال َلععْت   َفععإ َط ّناقلععُة َب نبطععَل أْن أوشععَك ال

ُنععا وأّمععا المنقوَل، َدِر ُقول ّنععا بالَقعع ُد فإ نجععّوَز أْن نريعع
َدِر   َعْن)3(العباِد أفعاِل بعِض إخراجَ جععاز فإذا الله َق

ُكل يخرجََ أْن جاز البعض يخرجََ أْن .)4(ال

ُد هاروُن وكان الّزنادقععة، أوصععاف عن يسأل الّرشي
ُدالله َقاَل ُمصعب:َ  بُن عب
َيععا هاروُن المؤمنين أميُر لي َقاَل ُد:َ  بكعر أبععا الّرشي

؟ّ الله رسوِل أصحاَب َيْشتموَن الذيَن في تقوُل َما
َنادقٌة  المؤمنيَن. أميَر َيا َفُقلُت:َ َز

سير )�،4/188( قزوين أخبتُر في التُدوين )�،14/7( بغداد تاريخ()�1
)�.9/288( النبلء أعلما

الصحابة. يقصد()�2
المعّاصي.  وهي()�3

)�.4/308( بغداد تاريخ()�4
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ًا َعلمُت َقاَل:َ َما  َكيَف َغيُرَك، هذا َقاَل أحد َذلَك؟ّ َف
ّنَما  َفلم  الله َرسوَل أَرادوا َقوٌم ُهْم َقاَل:َ ُقلُت:َ إ

ًا يجععدوا فيععِه َذلععَك َعلععى يتععابعهم المععِة ِمععْن أحععد
َتموا َبُه َفَش بالرجِل أقبَح َما المؤمنين، أميَر يا أصحا

ُلوا:َ رسععول َفكععأنهْم الّسععوء، َصحابَة َيْصحَب أْن َقععا
الّسوء. َصَحابَة َصِحَب  الله

ّ المر أدري لي:َ َما َفَقاَل  .)1(ُقلَت َكَما إل

)�.44/383( دمّشق مّدينة تاريخ()�1
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َناَقَشَة إّن َنا الُم ّلِة ِمْن َمَع الُمُروءِة! ِق
ِحباَن:َ  ابُن حاتم أبو َقاَل

)1(َوحّران الّرقِة بين َباَجْرواَن-َمدينٌة َدَخلُت

َد -َفَحضرُت الصلِة ِمْن َفَرغنا فلّما الجامع، مسج
ّدثنا شاّب، أيدينا بيَن ِقاَم َخليفَة أبو َفَقاَل:ََح

ّدثنا ّدثنا الوليد أبو َقاَل:ََح َة َعْن ُشعبُة َقاَل:ََح َقتاد
َقضى " َمْن  الله رسول َقاَل:َ َقاَل أنس َعْن

ٍم َكَر كذا بِه اللُه َفَعَل حاجًة لُمسل َذ ًا وكذا" و كلم
طويلً.

ُتُه، كلمِه، ِمْن َفَرَغ فلّما  أنَت؟ّ أيَن َفُقلُت:َ ِمْن َدَعو
برذعة. أهِل َقاَل:َ ِمْن

َة؟ّ قلُت:َ دخلَت البصر
َقاَل:َ ل.

َخليفَة؟ّ أبا َفُقلُت:َ َرأيَت
َقاَل:َ ل.

َكيَف ُه؟ّ!. لم وأنَت عنه، تروي ُقلُت:َ َف َتَر
َناَقَشَة َفَقاَل:َ إّن َنا الُم ّلِة ِمْن َمَع أنا الُمُروءِة، ِق

َد، السناد هذا أحفُظ ّلما الَواِح ًا َسِمْعُت فك حديث
ُته فرويُت. السناد هذا إلى ضمم
َتْركتُه فقمُت .)2(و

)�.1/133( البلدان  انظر: مّعّجم()�1
ورواه )�،1/34( الجوَزي لبن الموَضوَعات )�،1/85( المجروحّين()�2

ّي الخطيب ( السامّع وآداب الراوي لخلقا الجامّع في البغداد
2/166ّ بن مّحمد عن حّبان ابن رواية مّن جعّلها الخطيب أّن )� إل
الّشّحاذين عادة مّن لّن القصة تكررت ولربما النسوَي، يوَسف
القصة. هذه في الشاب هذا قال كما التُكرار

ُذون يتُمسح أن أقبح قلُت: مّا َد فتُرى بالدين الّشّحا مّنهم الوَاحّ
في الحال هوَ كما الناس يسأل ثأم وأحّاديث آيات فيها خطبة يخطب

والتُنبيه. النصيحة واجب-   خاصًة- المساجد أئأمة فعّلى الزمّان هذا
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ًا وشاقة طويلة َرحلٌت للعلم! طلب

َبِقيُت أبي َحاتم:َ((سمعُت أبي ابُن َقاَل يقوُل:َ 
َة أربَع سنِة في بالبصرِة ثمانيَة ومائتين عشر

َكاَن أشهٍر، فانقطَع سنًة ُأقيَم أْن نفِسي في َو
َدني ثياَب أبيُع َفَجعلُت َنَفَقتي، ًا َب َد شيئ شيء بع

لي صديٍق َمَع أطوُف ومضيُت نفقٍة، بل بقيُت َحتى
فانصرَف المساِء إلى منهْم وأسمُع المشيخِة إلى

أشرُب َفَجعلُت خاٍل، بيت إلى ورجعُت رفيقي
َء الجوع. من الما

فجعلُت رفيقي، علّي وغدا الغد، من أصبحُت ثّم 
شديٍد، جوٍع على الحديِث سماِع في َمَعُه أطوُف

ًا، وانصرفت عني فانصرَف الغد ِمْن َكاَن فلّما جائع
َدا َنا َفَقاَل:َ ُمّر علّي َغ قلُت:َ أنا المشايِخ، إلى ِب

قلُت:َ ل َضْعُفَك؟ّ، َقاَل:َ َما يمكنني ل ضعيٌف،
ُتمَك فيهما طعمُت َما يوماِن َمَضى قد أمري أك
ًا، ْد شيئ أواِسيك فأنا دينار معي بقي َفَقاَل:َ ق

ِكراء، في الخَر النصَف ونجعُل بنصفِه، فخرجنا ال
.)1(ِدينار)) النصَف منه وقبضُت البصرِة من

ًا َوَقاَل َِبَلط في أبى ِحلةِر من ُذكر :َ((ماأيض
في خرجُت سنٍة يقول:َ أّوُل أبى العلم..سمعت

ما أحصيُت سنين، سبَع أقمُت الَحِديث طلب
ْلف على ًزيادة ّقدمي على مشيُت أزل لم فرسخ، أ

ْلف على زاد لما حتى حصىُأ ُتُه فرسخ أ .ترك

ل اََمف َبغداد إلى الكوفة ْنِم اَأن ُتْرِس كنُت اَم أّما
مراٍت المدينة إلى مكة ومن ة،ّرَم َْمك يحصُأ

.كثيرة

)�.364-363(ص والتُعّديل الجرح  تقدمّة()�1
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َلص ِمدينة ِبْرُق ْنِ م )1(البحرين من وخرجُت
ًا، مصر إلى ًا، الرملة إلى مصر ْنَِمو ماشي ماشي

إلى الرملة ْنَِمو المقدس، بيت إلى الرملة ْنَِمو
ةّيِرََبط ْنَِمو ة،ّيِرََبط إلى الرملة ْنَِمو عسقلن،

حمص ْنَِمو حمص، إلى دمشق ْنَِمو دمشق، إلى
ثم وس،ُسَرَط إلى ةَِيأنطاك ْنَِمو ة،َِيأنطاك إلى

.حمص إلى وسَُسرَط من رجعت

ٌء علّى ىَِقب َانَكَو  انََمالي أبى َحِديث ْنِم شي
ْنَِمو ان،َسَْيب إلى حمص ْنِم ُخرجت ثم فسمعُت،

إلى راتُالف ركبت ةّقّالر ْنَِمو ة،ّقّالر إلى انَسَْيب
واسط ْنِم الشام إلى خروجى َقبل ُوخرجت بغداد،

.ماشيا َذلك ّكل الكوفة، إلى النيل ْنَِمو النيل، إلى

سنة، عشرين ابُن وأنا ل،ّالو سفرىَ في هذا كّل 
ثلث َسنة ّيّالر من خرجُت سنين، َسبع أجول

رمضان شهر في الكوفة قدمنا ومائتين، عشرة
نعيه وجاءنا َبمكة ّحي والمقرئ عشرة، ثلث سنة

وعشرين إحدىَ سنة ورجعُت بالكوفة، ُونحن
اثنتين سنة الثانية المرة وخرجُت ومائتين،
أقمت وأربعين، خمس سنة ورجعت وأربعين،

أو عشرة سبع سنَة وسُسَرَط وقدمُت سنين، ثلث
.)2(مصعب)) بن الحسن واليها وكان عشرة ثماني

ِتم أبي ابُن َوَقاَل ًا:َ((سمعت َحا ُزْرعة أبا أيض
سبٍع َسنة الثانية ّةالمر ّيّالر من يقول:َ خرجُت

وثلثين اثنتين سنة ورجعُت ومائتين، وعشرين
مصر إلى خرجُت ثم فحججُت بدأت أولها في

ًا، َرَشَع َخمسة بمصر فأقمُت عزمت وكنُت شهر
اَّمَلف بها، المقام ّأقل أني مصر ىِدومُق ُّوُدب في

)�.360(ص التُقدمّة )�)�. هامّش مّن البحر :((مّن نسخة  في()�1
)�.360-359(ص والتُعّديل الجرح ()� تقدمّة2
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ُعزمت ،ِالستفادة َوكثرة بها، ِالعلم َكثرة رأيُت
ُِبُتك ِسماع لىَع ُمتَزَع ْأكن ولم امَُقالم على

ّ.الشافعي

ِرفْأع إلى ُهتَّجو امَُقالم لىَع ُمتَزَع اَّمَلف 
بثمانين ُهِْنم هاُلتَّبَقف ّالشافعي ُببكت بمصر لَُجر
ُوكنت ،)1(َِذالكاغ هُوأعطيت ها،ّكل هاَُبيكت ْأن ًهماِْرد
.لنفسي  لقطعهما )2(قيينَبيد بينَْوث عيَم ْتَلَمح

فبيعا ببيعها ُأمرت كتابتها لىَع ُمتَزَع اَّمَلف 
بعشرة ِذكاغ ورقة مائة واشتريت ،ًهماْرِد بستين

.الشافعي َكتب فيها ُكتبت اهم،ََرد

ثم ،ُأقمت ما بها ُفأقمت امّالش إلى خرجُت ّثم 
ُرجعت ثم ،ُأقمت ما ُوأقمت الجزيرة، إلى خرجُت

إلى ُورجعت آخرها، في ثلثين سنة بغداد إلى
البصرة ُوقدمت ،ُأقمت ما بها ُوأقمت الكوفة،
.وعبدالعلى شيبان، َعْن بها فكتبُت

ِتم-سمعت أبي ابن -َقاَل  عوف َبن َمحمد َُحا
ثلثين َسنة بحمص عندنا ُزْرعة أبو َانَ:َ كُيقول

ِتم-سمعت أبي ُابن -َقاَل ومائتين، ُزْرعة أبا َحا
والعراق بالشام الثالثة يخرجت في ُيقول:َ أقمت

أني أعلم فما أشهر وستة سنين أربع ومصر
.)3 (ي)) ِنفس ِبيد ًقدرا فيها ُطبخت

-28-

خّوان! الحفُظ

ُأقعد بُن َجْعفُر َقاَل بُن علّي َدَرستويه:َ((

أي: الوَرقا.()�1
ّدبـيِقـّي ()�2 ّقا مّن: ال ِبـــيق ِإلـــى تنـسـب مّعّروـفـة مّـصـر ثأـياب ِد َد
)�.10/95( العّرب لسان.

)�.340(ص والتُعّديل الجرح ()�تقدمّة3
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ُبُح منبٍر على بَسامّراء المدينّي بمن َفَقاَل:َ يق
َلَس ّدَث أْن المجلَس هذا َج فأّوُل ِكتاٍب، ِمْن يح
ّدث َحِديٍث ِلَط ِحفظِه ِمْن َح ّدث ثم فيِه، َغ سبَع َح
.)1(واحٍد)) حديٍث في يخطىء لم حفظه من سنين

ّبُع َقاَل   الحافُظ:َ)2(ُمَر
بغداد، بِه فانقلبْت شيبَة أبى بُن بكر أبو َعلينا َقِدَم 

ُنِصَب َلَس الّرصافة، مسجد في المنبر لُه َو َفَج
ّدثنا ِمْن َفَقاَل َعليه، َقاَل:َ ُثّم َشِريك، ِحْفظِه:َ َح

ُد!، هي َدٌم َتِزّل أْن َوأَخاُف َبغدا َد َق ِتَها َبْع ُبو َيا ،ُث
ِكتاب   هاِت)3(أباشيبة . )4(ال

َنن ِمْن قلُت:َ َوكاَن ونقادِه الحديِث أئمِة َس
وِمْن ذلك، على والحرص كتبهم ِمْن التحديُث
هذا:َ في أخبارهم

ُد َقاَل  بُن يحيى حنبل:َ((َقاَل بِن أحمد بُن الله عب
ُد لي َقاَل معين ًا ولو عني الرزاق:َ اكتْب عب حديث
ًا .)5())َحْرف ول فقلُت:َ ل ِكتاب، غيِر ِمْن واحد

ُد َوَقاَل ٌد َكاَن حنبل:َ((َما بُن أحم ًا أقّل أح سقط
ً َكاَن الُمبارك، ابِن ِمْن ّدث َرُجل وَمْن كتاٍب، ِمْن يح

ّدث ُد ل كتاب ِمْن ح شيء، كبير سقط له يكون يكا

( والستُملء المّلء أدب )�،2/13( الراوي لخلقا  الجامّع()�1
1/268.�(

ّـبـع ولقـبـه النـمـاطّي، إبراهـيـم ـبـن اـسـمه:مّحـمـد()�2 ـبـن يحـيـى بُمَر
)�.2/167( اللباب مّعّين.انظر: نزهة

ُنُه هوَ شيبة :(( قلُت: أبوَ الخطيب قال()�3 )�)�. إبراهيم َواسمُه اب
فتُح )�،2/13( الراوي لخلقا الجامّع )�،10/67( بغداد تاريخ()�4

)�.2/228( المغيث
( الراوي لخلقا الجامّع )�،3/297( حّنبل بن أحّمد المّاما مّسند()�5

2/12.�(
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

َكاَن ّدث وكيُع َو في ينظر يكن ولم حفظِه، ِمْن يح
حفظ يكوُن كم سقط، له يكون وكان ِكتاب،

.)1(الرُجل!))

ُد َوَقاَل  أبي رأيُت حنبل:َ((َما بِن أحمد بُن الله عب
ّدث حفظِه على-  الله  رحمه- إل كتاب غير ِمْن ح

.)2(َحِديث)) مائة من أقل

-29-

وطرقِه ورجالِه للحديِث الئمة حفِظ ِمْن عجائُب

بَن إسحاق الَخّفاف:َ((سمعُت داود أبو قال
ْلف مائِه إلى أنظر يقوُل:َ لكأني راهويه حديٍث أ

ُتبي في ًا وثلثين ُك علينا َقاَل:َ وأملي أسردها، ألف
ُق ْلف عشر أحد إسحا قرأها ثّم حفظِه ِمْن َحِديث أ

ًا زاد فما علينا ًا)) نقص ول حرف .  )3(حرف

َق المدينّي:َ((سمعُت يزيد أبو َوَقاَل بَن إسحا
وثلثين ثمان سنة  في- يقول الحنظلّي إبراهيم
ْلف مائة مكاَن أعرُف :َ- ومائتين كأني َحِديث، أ

ْلف سبعين منها وأحفُظ إليها، أنظُر من َحِديث أ
َحِديث آلف أربعة وأحفظ صحيحة، قلبي ظهر

قال:َ المزّورة؟ّ حفظ معنى فقيل:َ ما ،)4(مزّورة
الصحيحة الحاديث في حديٌث منها بي مّر إذا

ُتُه َلي ْنها َف ًا)) ِم َي ْل . )5(َف

)�.2/11( الراوي لخلقا الجامّع )�،2/197( والتُاريخ  المعّرفة()�1
( والستُملء المّلء أدب )�،2/11( الراوي لخلقا الجامّع()�2

1/268.�(
مّدينة تاريخ )�،6/354( بغداد تاريخ )�،1/127( عدي لبن  الكامّل()�3

)�.11/373( النبلء أعلما سير )�،8/135( دمّشق
مّكذوبة.()�4
تاريخ )�،6/352( بغداد تاريخ )�،2/254( الراوي لخلقا الجامّع()�5
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ُزْرعة:َ أبو لي أحمد:َ قال بُن الله عبد وقال
ْلَف يحفُظ أبوَك ْلَف أ له:َ وما فقيل حديٍث، أ

. )1(البواب عليه فأخذُت قال:َ ذاكرته يدريَك؟ّ

ْلِف مائَة البخارّي:َ((أحفُظ وقال صحيٍح، حديٍث أ
ْلف مائتي وأعرُف . )2(َصحيٍح)) غيِر حديٍث أ

َد العمش:َ((رأيُت أبوحامد وقال بَن محم
ُد مروان، بِن سعيد جنازة في إسماعيل بُن ومحم

ّذهلي يحيى وعلل والكنى السامي عن يسأله ال
ُد الَحِديث، السهم مثل فيه يمر إسماعيل بُن ومحم

ّلُه ُهَو { ُقْل يقرأ كأنه ٌد ال .)3())} َأَح

محفوظاتهم، سعة في وقصصهم الئمة وأخباُر
ٌة استحضارهم وقوة ًا، كثير منها كثير ُذكر وقد جد

الكتاب.  هذا ثنايا في

-30-

ألوٌف الزمان ذلَك في الحديِث مجالَس يحضُر
ّناس! ِمْن ال

ْلف     أ- أربعوَن بِن     ُسليماِن     مجلِس     في     رجٍل     أ
):224َ      (م     َحْرب

)�.8/138( دمّشق مّدينة
)�.11/187( النبلء أعلما سير )�،4/419( بغداد  تاريخ()�1

ِة في صحيحٌة حّكايٌة :((فهذه الذهبّي قال ِم سعّ الله، عبد أبي عل
ّدون وكانوَا ُعّ ونحوَ فسر ومّا التُابعّي وفتُوَى والثأر المكرر ذلَك في ي
ّ ذلك، ُغ ل القوَيُة المرفوَعُة فالمتُوَُن وإل ذلك)�)� مِّعّشار عشَر تبل

مّدينة تاريخ )�،2/25( بغداد تاريخ )�،1/131( عدي لبن الكامّل()�2
)�.12/415( النبلء أعلما سير )�،52/64( دمّشق

أعلما سير )�،52/95( دمّشق مّدينة تاريخ )�،2/31( بغداد تاريخ()�3
 )�.1/495( التُرمّذي علل شرح )�،12/432( النبلء
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ِتم:َ((سليماُن أبو َقاَل ِمْن إماٌم َحْرب بُن َحا
وفى الرجاِل، في ويتكلُم ُيدلُس، ل َكاَن الئمِة

ًا يِدِه في رأيُت الفقه..ما قط. كتاب

ببغداد َحْرب بَن سليماَن مجلَس َحضرُت ولقد
ْلف أربعين مجلَسُه َحَضَر َمْن َفَحَزروا رجل. أ

َكاَن  َد مجلسه و َبنى المأموِن َقْصِر ِعن شبه لُه َف
َد منبر، َلُه وَحَضَر سليماُن، َفَصَع ِمْن جماعٌة حو

َق والمأموُن السواد، عليهم الُقّواد ْد قصرِه فو َق
َتَح ْلفُه وُهو يشف، ستر َأْرسَل وقد القصِر، باَب َف َخ

يملى. َما يكتُب

َعِقيل، بِن َحْوشب حديَث شيٍء أّوَل َفُسئل
ْد فلعله َنا َقاَل ق َث ّد ِمْن أكثَر َعِقيل بُن حوشُب َح
نسمع. يقولوَن:َ ل وهْم مرات، عشر

ذلَك كّل وثلثة، ومستمليان َفَقاَل:َ مستملي 
نسمع. يقولون:َ ل

ّ الرأي قالوا:َ ليَس حتى  هاروُن يحضَر أْن إل
،ّ َذَهَب المستملى ُه، جماعٌة َف َحَضَر فلّما فأحضرو

َكرَت؟ّ قاَل:َ َمْن ُتُه فإذا َذ الّرعد، خلَف صو
َد فسكتوا، فاستملى كلهم، المستملون َوَقَع

َكاَن هاروُن ّ حديٍث َعْن يسأُل ل َو ّدَث إل ِمْن َح
َثنا مكَة فتِح حديِث َعْن وُسئل ِحفظِه، ّد ِمْن بِه َفَح
َفَقاَل:َ َما َعّفاَن فأتينا مجلِسِه ِمْن فقمنا حفظه،
. )1(يعظُمُه)) هو وإذا أيوب، أبو َحدثكم

ْلف     عشر     ب- خمسة َجْعفر     َمْجلَس     في     محبرة     أ
َيابّي     محمد     بن ):301َ      (م     الِفْر

َيابّي َمْجلَس عدّي:َ((َرأيُت ابُن َقاَل ُيْحزُر الِفْر

)�.4/108( والتُعّديل الجرح()�1
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ْلف عشر خمسة فيِه ّنا محبرة، أ ُك نبيَت أْن نحتاجَُ و
َذ المجلِس موضِع في موضَع الغد ِمْن لنتخ

. )1(مجلٍس))

ْلف     مائة     ِمْن     جَ- أكثُر بِن     عاصم     مجلِس     في     رجٍل     أ
):221َ     (م     َعلي

َعاصم بِن على بُن الِعْجلّي:َ((َعاصُم َقاَل
َمْن َفَحَزروا َعاِصم مجلَس َشهدُت الواسطّي،

ْلف، ومائة ستين اليوم ذلَك َشهده َكاَن أ ً َو رجل
ًا، .)2(الحديِث)) في ثقًة وكان ُمسود

َيْحِزر َمْن الُمْعتصُم َحْفص:َ((َوّجه بُن ُعُمُر َوَقاَل
ِلَس ّنْخِل َرْحبِة في َعاِصم بِن َعلي بِن عاصم َمْج ال

َكاَن َقاَل الّرصافة، جامِع في التي بُن عاصُم َو
ْطِح َعلى يجلُس علي وينتشُر ،)3(الُمْسقطات َس

ّناُس ًا، الجمع فيعظم يليها، وما الّرحبة في ال ّد ج
ُته حتى ًا سمع َثنا يوم ّد َسعد"، بُن الليُث يقوُل:َ"َح

ُد ُيْستعا َد َو َة أربَع َفأعا ّناُس مّرة، َعْشر ل وال
َلَغ َب ْثرة الُمْعتصم َيْسمعوَن،..َف َفأَمَر الَجْمِع َك

ّطاعي َفوّجه َبْحزرهم ِم بُق المجلَس َفَحَزروا الغن
ًا ِعْشريَن ْلف)) ومائَة ألف .)4(أ

ْلف     عشريَن     ِمْن     د- أكثُر ُد     مجلِس     في     رجٍل     أ ُمحّم
):256َ     (م     البخارّي     إسماعيَل     بُن

َكاَن محّمد بُن َصالُح َوَقاَل ُد البغدادّي:َ(( بُن ُمحّم
َلُه، أستملي وكنُت ببغداد، يجلُس إسماعيَل

ّي لبن الكامّل()�1 )�.5/234( عد
)�.5/44( التُهذيب وانظر: تهذيب )�،2/9( للعّجلي الثقات مّعّرفة()�2
)�.2/387( المحيط المنازل.القامّوَس هي()�3
)�.12/248( بغداد  تاريخ()�4
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ًا)) عشريَن ِمْن أكثُر مجلِسِه في ويجتمُع .)1(ألف

ْلف     أربعين     ِمْن     هع- أكثُر أبي     مجلِس     في     رجٍل     أ
ٍم َكّجّي     ُمْسل ):292َ     (م     ال

ُد َوَقاَل َلّما بُن أحم ٍم أبو علينا َقِدَم َجْعفر:َ(( ُمْسل
َكّجّي َكاَن َغّساٍن، َرْحبِة في الحديَث َأَملى ال في َو
ّلغ مستملين، سبعُة مجلِسِه ْنهم واحٍد كّل ُيب ِم
َبُه َتَب يليِه، الذي َصاِح َك ّناُس َو ًا عنُه ال َيام بأيِديهم ِق

َبُة، ُمِسَحْت ثّم المحابُر َحَضَر َمْن َوُحِسَب الّرْح
َلَغ بمحبرٍة َب ًا ذلك َف ْلف وأربعيَن نيف َبرٍة أ ِسَوىَ َمْح

ّظارِة)) َن . )3(صحيح)) الذهبّي:َ((إسنادها َقاَل ،)2(ال

َنِة :َ(( َفْصٌل:َ ِفي مفلح ابُن َقاَل َكا ْلَحِديِث ُحّفاِظ َم ا
َبععاِل ِإْق ُلععوِف َو ُْل َلععى ا ِلِسععِهْم َع َلَفععاِء َوَحَسععِد َمَجا ْلُخ ا

َلُهْم.
ّنععا ْبُن َجْعَفُر َقاَل ُك ْيِه:َ  َتَو ُذ ُدُرْسعع ْأُخعع ِلععَس َن ْلَمْج ِفععي ا

ِلععِس ِلععّي َمْج ِنّي ْبععِن َع ْلَمععِدي ْلَعْصععِر َوْقععَت ا َيععْوَم ا ْل , ا
ِلِس ُد َغٍد ِلَمْج َنْقُع ْيِل ُطوَل , َف ّل ْلَحَق َل َأْن َمَخاَفَة ال َن

ْلَغِد ِمْن ْيععت ِفيععِه َنْسععَمُع َمْوِضععًعا ا َأ ْيًخا , َفَر ِفععي َشعع
ِلِس ْلَمْج ُبوُل ا ِنِه ِفععي َي َلَسععا ْي ْدِرجَُ َط ُيعع َلَسععاَن , َو ْي ّط ال

َذ َأْن َمَخاَفَة ُنُه ُيْؤَخ َكا َبْوِل. َقاَم إْن َم ْل ِل
َكَر َذ ْيُر َو ّنُه َواِحٍد َغ ِلِس ِفي َكاَن َأ َد َمْج َهاُروَن ْبِن َيِزي
ْبِعيَن َيْحِزُر ْلًفا. ِبَس َأ

َأَمععَر َتِصععُم َو ْلُمْع ِلععِس ِبَحععْزِر ا ِم َمْج ِلععّي ْبععِن َعاِصعع َع
ِلَس َفَحَزُروا ْلَمْج ْلًفا ِعْشِريَن ا َئَة َأ ْلٍف. َوِما َأ

َلى َأْم ُبَخاِرّي َو ْل َد ا َدا َبْغ َتَمَع ِب ْلًفا. ِعْشُروَن َلُه َفاْج َأ

)�.2/53( للخطيب  الجامّع()�1
)�.6/121( بغداد تاريخ()�2
)�.13/424( السير()�3
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ُبو َوَقاَل  ْلَفْضِل َأ َكاَن ا ِلِس ِفي الّزْهِرّي:َ  َجْعَفٍر َمْج
ِبّي َيععا ْلِفْر ْلَحععِديِث َأْصععَحاِب ِمععْن ا ُتععُب َمععْن ا ْك َد َي ُدو ُحعع

ْنُهععْم َبِقععَي , َمععا آلٍف َعَشَرِة ْيععِري ِم ل َمععْن ِسععَوىَ َغ
ُتُب. ْك َي
َلى َأْم ُبو َو ٍم َأ ِل َبِة ِفي الكّجّي ُمْس َكععاَن َغّسععاَن َرْح , َف

ِلِسِه ِفي ْبَعُة َمْج ِليَن َس َتْم ّلُغ ُمْس َب ْنُهععْم َواِحععٍد ُكععّل ُي ِم
َبُه ّلِذي َصاِح ِليِه ا َتَب َي َك ّناُس , َو ْنُه ال َياًما َع ْيِديِهْم ِق َأ ِب

ِبُر ْلَمَحعا ُثعّم ا َبعُة ُمِسعَحْت ,  َر َمعْن َوُحِسعَب الّرْح َحَض
َبَرٍة َلَغ ِبِمْح َب ِلَك , َف ّيًفا َذ َبِعيَن َن َأْر ْلَف َو َبَرٍة َأ ِسَوىَ ِمْح

َطاَرِة ْلِع .  ا
ْبُن َقاَل ْلَجْوِزّي ا ْد ا َنْت :َ َق ْلِهَمُم َكا َلِب ِفي ا ِم َط ْل ْلِع ا
ْد َكَما َنععا َق َكْر ُثععّم َذ َلععْت َمععا ,  َبععاُت َتِقععّل َزا ّتععى الّرَغ َح

ّلْت َكى اْضَمَح َنا َفَح ْيُخ ُبو َش َطْفععٍر ْبععُن ُعَمععُر َحْفععٍص َأ
ِلّي ْلَمَغاِز ّنا َقاَل ا ُك ْلَقِة ِفي :َ  ْبععِن َح َنْسععَمُع ُيوُسععَف ا
ْلَحعِديَث َنعا ا ْب َل َط ًة َف َبعَر ُتعُب ِمْح ْك الّسعَماَع, َفَمعا ِبَهعا َن

َنا، ْد ْد َقاَل َوَج ُء َكاَن :َ َوَق َلَفععا ْلُخ ُء ا َبععَرا ُك ْل ُطععوَن َوا ِب َيْغ
ِثيَن ّد ْلُمَح َلى ا َبِة َهِذِه َع َت ْلَمْر ُثّم ا َناِدِه َرَوىَ ,  ِإْس َعْن ِب

ٍم ْبِن ُمَحّمِد ْلُجَمِحّي َسّل ّنُه ا ْنُصععوِر :َ ِقيَل َقاَل َأ ْلَم :َ ِل
ّذاِت ِمْن َهْل َيا َل ْن ّد ٌء ال ْلععُه َلععْم َشْي َن َيععْت َقععاَل ؟ّ َت َبِق  َ:

َلٌة َد َأْن َخْصعع َبٍة ِفععي َأْقُععع َط ِلي ِمْصعع َأْصععَحاُب َوَحععْو

ْلَحِديِث َيُقوُل ا ِلي َف َتْم ْلُمْس َكْرت :َ َمْن ا ّلُه َرِحَمك َذ ال
َدا ؟ّ ْيِه َقاَل:َ َفَغ َل ُء َع َدَما ّن ُء ال َنا ْب َأ ْلععُوَزَراِء َو ِبِر ا ْلَمَحععا ِبا

ِتِر ّدَفا ُتْم َفَقاَل َوال َلْس ّنَما ِبِهْم :َ  ِنَسُة ُهْم إ ّد ُبُهْم ال َيا ِث
َتَشععّقَقُة ْلُم ُلُهععْم , ا َلععُة َأْرُج ّطِوي ُد ُشععُعوُرُهْم , ال َبععْر  ,

َلُة اْلَفاِق َنَق ْلَحِديِث َو .  ا
َيى َوَقاَل َثععَم ْبُن َيْح ْك ُد ِلععي َقععاَل َأ َبععُل :َ َمععا الّرِشععي ْن َأ

ِتِب؟ّ ْلَمَرا ْلت ا ْنععَت :َ َمععا ُق ِنيَن، َأِميععَر َيععا ِفيععِه َأ ْلُمععْؤِم ا
َتْعِرُف َقاَل ّنععي َأَجععّل :َ َف ْلععت ؟ّ ِم ّنععي َقععاَل :َ ل ُق ِك َل  َ:

ْلَقعٍة ِفعي َرُجعٌل َأْعِرُفعُه َنا َيُقعوُل َح َث ّد َععْن ُفلٌن :َ َحع
ّلععِه َرُسععوُل َقععاَل:َ َقععاَل ُفلٍن َيععا ، ال ْلععت:َ  َأِميععَر ُق

ِنيَن ْلُمْؤِم َذا ا ْيٌر َه ْنك َخ ْنَت ِم َأ ْبُن َو ّلععِه َرُسععوِل َعععّم ا ال
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ِلععّي وسععلم عليععه الله صلى ِلِميَن؟ّ َعْهععِد َوَو ْلُمْسعع , ا
َنَعْم َلك َقاَل:َ  ْي َذا َو ْيٌر َه ّني َخ َتععِرٌن اْسععَمُه ; لّن ِم ُمْق

ِم ّلععِه َرُسععوِل ِباْس ًدا َيُمععوُت ل  ال َبعع َنْحععُن َأ َنُمععوُت , َو
َنى، َنْف ُء َو َلَما ْلُع ّدْهُر َبِقَي َما َباُقوَن َوا .  ال

ْأُموُن َوَقاَل ْلَم َبععْت :َ َمععا ا َل ّنععي َط ًئا َنْفِسععي ِم ْي إل َشعع
ْد ْتُه َوَق َل َذا َخَل َما َنا ْلَحِديَث َه ّني ا ِإ ْنععت , َف َأْن ُأِحععّب ُك

َد َلى َأْقُع ُيَقاُل ُكْرِسّي َع َثك :َ َمْن ِلي َو ّد َأُقوُل ؟ّ َح َفعع
ِني َث ّد َيععا َلُه ِقيَل ُفَلٌن :َ َح ِنيَن َأِميععَر :َ  ْلُمععْؤِم ِلععَم ا ل َف

ّدُث ُلُح َل َقاَل ؟ّ ُتَح ْلُك َيْص ْلِم ْلِخَلَفُة ا ْلَحععِديِث َمَع َوا . ا
َيععى َوَقععاَل ِليععت ْبععُن َيْح َثععَم:َ َو ْك َء، َأ ْلَقَضععا َء ا َوَقَضععا

ْلَقَضاِء، َة، ا ْلَوَزاَر َذا َوا َك َذا َو َك ِلَشععْيٍء ُسععِرْرت , َمععا َو
ِلي:َ َمْن ِبَقْوِل َكُسُروِري َتْم ْلُمْس َكْرت ا ّلععُه َرِضَي َذ ال
ْنك. )) . )1(َع

ّدم وفيما تطوُل، هذا في والخباُر كفاية، تق
المستعان.  والله

)�.2/139( الشرعية الداب()�1
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خاتمٌة--

تقدم:َ مما وفوائد ُنكٌت وفيها

متضمنة:َ المذكورة القصص هذه أّن تقدم-1
الشريف الَحِديث علم في -وخاصًة علمية لنكت

ّية...تحتاجَ منهجية...وأخلق ودقائقه-...وفوائد َعل
ّنه نظر، وطول تأمل إلى من منها يستفيد إنما وأ

عمق نفسه في وتأصل الئمة هؤلء قدر استحضر
عّز الله من وخوفهم ورعهم وشدة علومهم،

ّين وجل-وهذا وقصص سيرهم خلل من ب
ٌد ذلَك وصاحب المتقدمة-، مثل يقرأ فهو تام، تجر

ًا الخبار هذه ًا مناهجهم، متلمس َعْن وباحث
المستفيد هو فهذا والنقد العلم في طرائقهم
ًا وتقدم والُمِفيد، الَحِديث أئمة قصَص أّن أيض

ّد المتقدمين علم أصول معرفة مصادر أهم ِمْن ُتع
ّنقاد مناهج و الحديِث وأصدِقَها.  ال

ّنما فراغ؛ من يأِت لم الئمة هؤلء ُنبوَغ أّن-2 إ
والسماع، للطلب ومستمرة طويلة َرَحلت نتاجَُ هو

ويقظٍة الطلع، سعِة َمَع والتصنيف، والكتابة
ٍم تامة، ّله ذلَك َصِحَب ثاقب، وَفْه ٌق ك وعمٌل ِصد

ٌة إلهّي. وفضٍل رباني بتأييٍد فحظوا وصبٌر ودعو

ًا بذلوا المحدثين أّن-3 ًا جهد ًا علمي ضخم
ًا لخدمة والمكنة الزمنة اختلف على ومستمر

ّنة ّد الجهد وهذا ، رسول ّس لعلماِء مفخرة ُيع
وصورة ، الله رسول لسنة المعظمين المسلمين

وسلُمُه ربي صلوُت سنته َعْن الذب في مشرقة
عليه.

النقاد لهؤلء وقعت التي القصص هذه أّن-4
ّين حفظ، سعة من القوم إليه َوَصل ما مدىَ تب

الحق، في وقوة نقد، ودقة استحضار، وسرعة
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كما أنفاسهم مع تجري وطرقُه ورجالُه فالحديُث
ل والوهم الخطأ يسمعون وعندما الهواء، يجري

نفوسهم في المتأصل الشرعي الدافع يقاومون
كانت مهما والخطأ الوهم هذا وتصحيح رد في

ّذب في محاباة فل والمخطئ، الواهم منزلة ال
ّدفاع ول لقريٍب ل  المصطفى سنة َعْن وال
الدين. لهذا الله حفظ من وهذا لشريٍف،

5-: تيمية     ابُن السلم شيُخ الله  ْنَوم ((َقاَل ُآتاه
من     ّأن َمِلَع ًوإيمانا ًعلما المتأخرين عند يكون ل ه

ه   التحقيق ما دون ُإل فيل  ِالسلف ِتحقيق َو

ول   )فيالعلم ()العمل  هذه    )1  وأبلغ أجمل ما
.! الخبير     المام هذا من العبارة

6-    )): ّناس   ال من بَجَهلٍة ابتلينا وقد َرَجب ابُن َقاَل
من        القول في توسع من بعض في يعتقدون
يظن        من فمنهم تقدم، ممن أعلم أنه المتأخرين

من         تقدم من كل من أعلم أنه شخص في
ومنهم       ومقاله، بيانه لكثرة بعدهم ومن الصحابة

المشهورين       الفقهاء من أعلم هو يقول من
الصالح...     بالسلف عظيم تنقص وهذا المتبوعين
وقصور        الجهل إلى لهم ونسبته بهم ظن وإساءة

.)2 (العلم))

7-       )) من  بعدهم من كلم في يوجد فل َوَقاَل
لفظ        بأوجز موجود كلمهم في وهو إلّ حق

من         بعدهم من كلم في يوجد ول عبارة، وأخصر
فهمه         لمن بطلنه يبين ما كلمهم وفي إلّ باطل

الفتُاوى  (  ()�1 ).7/436مّجموَع

ص      (()�2 الخلف علم على السلف علم ).61فضل
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

البديعة       المعاني من كلمهم في ويوجد وتأمله،
ول         بعدهم من إليه يهتدي ل ما الدقيقة والمآخذ
ذلك          فاته كلمهم من العلم يأخذ لم فمن به، يلم

متابعًة          الباطل من كثير في يقع ما مع كله الخير

(( عنهم   تأخر .)1 (لمن

في معروفة طريق حجر:َ((وللحفاظ ابُن َقاَل-8
في يعول وإنما هذا مثل في القرائن إلى  الرجوع

مضى كما منهم المطلعين النقاد على منهم ذلك
إذا الغلط َعْن يرجعون منهم كثير كان ولهذا ويأتي
.)2 (عليه)) نبهوا

بكونِه الحديِث على العلئّي:َ((الحكُم َقاَل-9
ًا ًا...وهذا َعسٌر المتأخرين من موضوع بخلف جد

في التبحر الله منحهم الذين المتقدمين الئمة
ويحيى كشعبة، حفظه، في والتوسع الَحِديث، علم
مهدي، بن الرحمن وعبد القطان، سعيد بن

ونحوهم.

بن وعلي حنبل، بن مثل:َ أحمد أصحابهم ثّم
راهويه، بن وإسحاق معين، بن ويحيى المديني،
منهم. وطائفة

داود، وأبي ومسلم، مثل:َ البخارّي، أصحابهم ثّم
الدارقطنّي زمن إلى وكذلك والنسائّي والترمذي،
ول بل لهم مساٍو بعدهم يجيء لم ممن والبيهقي،

-. عليهم الله  رحمة- مقارب

الحكم المتقدمين من أحد كلم في وجد فمتى
ًا كان بشيء َحِديث على الله أعطاهم لما معتمد
اختلف وإْن الغزير، والطلع العظيم، الحفظ من

السابق  ()�1 .)� 65ص(المرجع

)�.2/876(  النكت()�2
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

. )1(الترجيح)) إلى عدل عنهم النقل

ًا العلئّي َقاَل-10 ًا-معقب فخر قول على أيض
قد زمن في روىَ إذا الخبر الرازي:َ أن الدين

في يوجد لم عنه فتش فإذا الخبار فيه استقرت
بطلنه علم الرجال صدور في ول السفار بطون

قد الخبار تكن لم حين الصحابة عصر في فأما
يوجد لم ما أحدهم يروىَ أنه يجوز فإنه استقرت

بتفتيش الحجة به تقوم إنما غيره-:َ((وهذا عند
بجميع   حفظه أحاط قد الذي الكبير الحافظ
المديني بن علي أحمد كالمام بمعظمه أو الَحِديث
ِتم وأبي كالبخاري بعدهم ومن معين بن ويحيى َحا

الدارقطني ثم كالنسائي دونهم ومن ُزْرعة، وأبي
بأنه الَحِديث على غالبا به يحكم الذي المأخذ لن

َعْن الناشئة النفسانية الملكة هي إنما موضوع
في المروي غالب على والطلع الطرق جمع

من هو ما بذلك يعرف بحيث المتباينة، البلدان
لم من وأما حديثهم من ليس مما الرواة َحِديث
وجدانه لعدم يقضي فكيف المرتبة هذه إلى يصل

. )2()تصرفهم) يأباه مما هذا موضوع بأنه للحديث

المعاصرين بعِض مجازفة يعلُم تقدم ومما-11
- المتقدمين الئمة على اعتراضهم في

ً مرادهم يفهْم لم والُمْعتِرُض ومصطلحهم أصل
عليها انتقدهم التي القضايا بعض في ومنهجهم

من بنوع توحي المقولت هذه بعض إّن بل -،
وضع في الكرم ملحظة -مع والستغراب التهكم
المقولت:َ هذه التعجب!- ومن علمات

-25(ص المصابيح أحّاديث مّن عليه اعتُرض لما الصحيح النقد()�1
26.�(
)�.2/847( النكت()� 2
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

- ِم بعضهم قوُل  بِن علي زمانِه في العلِل لما
المديني!)) يابَن الحاديث ُتَعل هكذا ((ما المديني .

يكون الله- لكي -وفقه الباحث على قلُت:َ كان
ًا كلمه كلمته يقول أن قبل وقفات يقف أْن منصف
تلك:َ

الحديِث، في المديني بن علي منزلة :َ تأملالولى
قول:َ   الوقفة هذه في وسيجد خاصًة، والعلِل

بععن علععي بالعلععل حنبععل:َ((أعلمنععا بععن أحمععد-
.)1(المديني))

المععديني بععن علععى حاتم:َ((كععان يأب وقول -
ًا َلمععع الحعععديث معرفعععة فعععي النعععاس فعععي َع

.)2(والعلل))

أهعل أعلععم معن حبععان:َ((وكعان ابععن وقععول -
.)(()3 الله رسول حديث بعلل زمانه

مععن عععدد ذكععر بعد –البغدادّي الخطيب وقول-
وغيععره-:َ العلععل فععي المععديني بععن علي كتب

نقععف ولععم انقرضت قد الكتب هذه ((وجميع
خمسععة أو أربعععة علععى إل منهععا شععيء علععى

ذهععاب انقراضععها فععي إّن ولعمععري حسععب،
علععي وكان ضخمة فوائد وانقطاع جمة علوم

وطبيبهععا الصععنعة هذه فيلسوف المديني بن
اللععه رحمععة وخطيبهععا الحديث طائفة ولسان

.)4())لديه مثواه وأكرم عليه

)�.1/55( ()� المجروحّين1
)�.319(ص والتُعّديل الجرح ()� تقدمّة2
)�.8/469( ()� الثقات3
)�.304-2/302( الراوي لخلقا ()�الجامّع4
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

الععذهبّي:َ((وأمععا علععي بععُن المععديني وقول -
 الحععديثعلععل المنتهععى فععي معرفععة فععإليه
 كمععال المعرفععة بنقععد الرجععال،مععع، النبوي

وسعة الحفظ، والتبحر في هذا الشأن، بععل
، وقععد أدرك حمععادمعناهلعله فرد زمانه في 

بن زيد وصنف التصانيف وهععو تلميععذ يحيععى
 المديني نحععولبنبن سعيد القطان ويقال 

.)1(مائتي مصنف))

علععي أّن فععي يختلفععون حجععر:َ((ل ابن وقول-
الحععديث، بعلععل أقرانه أعلم َكاَن المديني بَن

يقععول:َ مععا كععان حتى ذلك البخارّي أخذ وعنه
بععن علععي عنععد إل أحد عند نفسي استصغرت
.)2 (المديني))

العلععم:َ البخععارّي، هععذا أخععذ المععديني ابععن وعععن
وأبوحععاتم ُزْرعععة، وأبععو شععيبة، بععُن ويعقععوُب

الفن. هذا في المبرزين من وغيرهم
إعلل في المديني بن علي منهج :َ تتبعالثانية

ّد ول الخبار، بن علي قول استحضار من ب
بعد حديث علة أدركُت ((ربمانفسه:َ المديني
ًا:َ((الباُب وقوله ،)3(سنة)) أربعين تجمع لم إذا أيض
هذين أهمية يخفى ول ،)4(خطؤه)) يتبين لم طرقه

الحديث.   علل باب في القولين

بن علي سلكه الذي المنهج :َ مقارنةالثالثة
النقاد. بقية بمنهج العلل في المديني

 )� 5/170( العتُدال مّيزان()�1
)�.346( الساري هدي()� 2
)�.2/257( الراوي لخلقا ()� الجامّع3
)�.2/212( السابق المرجع()�4
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

 يحسن ل المديني بن علي أّن له تبين إذا ثّم
 يابَن الحاديث ُتَعل هكذا ((ما فليقل الخبار إعلل

ًا يقولها لن أنه ظني وفي المدينَي!))، أبد .

ٌد خالف لو نعم ما مسألٍة في المديني بَن علي ناق
وكذلك والقرائن، والدلة الحجج في النظر يكون
الحديث في ومنهجه المعارض منزلة في ُينظر
َظٌر لها مسألٍة وكّل والترجيح، الموازنة، ثّم ومن َن

َخاص.

بن علي قول على يعترض بعضهم - وقول
ّنى "جعفر المديني هذا"؟ّ...)) و مجهول":َ(( أ

ثلثة. عنه روىَ أنه خزيمة ابن عن ينقل
عليه:َ قلُت:َ كان

بقوله المديني ابن مراد ويستقرأ يتتبع :َ أنأّول 
 . )1(مجهول راٍو عن
ًا ًء المديني ابن :َ يحاكمثاني من مصطلحه على بنا

مراد خلل من ل نفِسِه المديني ابن مراد خلل
ّذهلي المديني-. ابن تلميذ أحد -وهو ال

ًا النقاد بقية "مجهول" عند مصطلح :َ يتتبعثالث
ابن على العتراض عليه فيسهل مناهجهم ليعرف

يعترض!-. لن أنه -وأرجح المديني
علل - شرح الله -وفقه المعترض هذا قرأ ولو

رجب ابن أّن ) لوجد376/ 1( رجب لبن الترمذي
. -   بالجملة-المسألة هذه في النظر مؤونة كفاه

ًا- بعضهم -وقوُل ِتم أبا  متعقب َعْن قوله في َحا
كأنه بصحيح ليس عندي ((والحديُث حديٍث

ًا يحفظ أن ل()�1 ًا كتُاب العّلم، لطالب مّطلوٌَب -والحفُظ مّختُصر
ُيشجع ّين- ويجعّله مّرادي ولكّن عليه، و ًا ب النقاد كبار على حّكم

إلى تحتُاج مّعّين إمّاما مّصطلح دراسة أّن شك ول الفن، هذا ورواد
أسهل المختُصرات في مّا تطبيق بينما فهم، ودقة وجهد، وقت،

وأيسر!.
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

ِتم-رحمه أبو َقاَل ((كذا- موضوٌع))  الله- في َحا
لكلم الَحِديث إسناد ظاهر نترك وهل العلل،
ِتم أبي الحافظ المام موضوع) أم الرازي:َ(كأنه َحا
ًء الَحِديث بصحة نحكم إسناده؟ّ!! ظاهر على بنا
ّ شهدنا ما ولكن ربي، عند علمها وما علمنا بما إل

بظاهر السناد على حافظين. فحكمنا للغيب كنا
( رقم القصة راجع–ذلك)) وراء ما وتركنا الصحة

) وقارْن!-.16

ًا بعضهم -وقوُل صالح بن أحمد الحافظ -متعقب
ُتِب في قوله:َ((نظرُت في المصرّي بن سليمان ُك

-:َ)2()) أصل)1(الحديثين لهذين أجد فلم بلل

ماذا؟ّ ((فكان

كثير القدر، كبير ثقة، بلل بُن فسليماُن
من هو ما الَحِديث من عنده يكون فأْن الَحِديث،

ًا؛ يكون أن دون محفوظه يمكن ل ما فهذا مكتوب
ّده َقاَل:َ بل بهذا يكتف الرواية..)) ولم علم في ر

ِتم أبي المام قوُل َعَجٍب ((ومن في الرازي َحا
بهذا الَحِديث هذا ) َعْن2384(رقم الَحِديث علل

السناد"!! بهذا منكٌر حديٌث السناد:َ"هذا

ًا أعلم البخارّي:َ"ل المام قول وكذا رواه أحد
.)3(حسان"!)) بن يحيى غير

َظَر قلُت:َ ولو الحافظ كلم في القائل هذا َن

ِديث: يعّني()� 1 (( نعّموحّديث ،التُمر)�)� عندهم بيت أهل يجوَع ((لحَّ
عن حّسان بن يحيى رواية على مّنصٌب النقاد وكلما ،)�)� الخل الداما

َد فقد الحديثين مّتُن وأمّّا هذه، بلل بن سليمان أخرى طرقا مّن َوَر
صحيحة. 

عمار لبن الحجاج بن لمسلم الصحيح كتُاب في الحّاديث علل()�2
)�.109(ص: 

السابق. المرجع()�3
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

لمناهج المتلمس المستفيد، نظَر صالح بن أحمد
ّنقاد كبار عند الخبار نقِد ُطُرِق ِمْن أّن لعرف ال
كتب في الَحِديث وجوِد المتقدمين:َ عدم النقاد

َ:َذلك من كثيرة هذا وشواهد ،)1(وأصوله الراوي

ِتم:َ((سألُت أبي قول-1 َد َحا َعْن حنبل َبن أحم
َعْن ،هريّالز َعْن ،موسى ِبن سليمان ِديثَح
إل نكاح َقاَل:َ ل  النبي َعْن عائشة َعْن َ،روةُع

ّية، ابن حكاية له وذكرت بولي، َل َفَقاَل:َ ُع
من أحاديثه فيها  مدونة)2(ريجُج ِابن كتُب

فلنا، لقيت ثم عطاء، لقيُت عنهم:َ ثم ثَّدح
كتبه في هذا لكان عنه محفوظا كان فلو

.)3(ومراجعاته))

مّباحّث-مّن مّن عنهما يتُفرع -ومّا وأصوَلهم الرواة تنبيٌه: كتُب()�1
ِديث، علم في الهامّة المسائأل بمبحث ودقيق خاص تعّلق ولها الَح

ِديث، علل ومّبحث والتُعّديل، الجرح دراسة الن إلى أر ولم الَح
التُاما: لكتُب الستُقراء على تقوَما الموَضوَع هذا عن ودقيقة شامّلة
علوَما وكتُب والنظرية-، -التُطبيقية العّلل وكتُب والتُعّديل، الجرح

ِديث، تطبيقات ضوَء في ودراستُها النصوَص تحليل ثأّم ومِّْن الَح
التُرمّذي، علل شرح في رجب ابن كلما مّن الستُفادة مّع ، النقاد
لْن صالح الموَضوَع هذا أّن ظني وفي التُنكيل، في المعّلمي وكلما
أكاديمية.   علمية دراسة يكوَن

ّية ابن بحكاية مّتُعّلق هنا ُجريج ابِن ذكُر()�2 َل والنص إليها، المشار ُع
في البيهقي طريقه )�-ومّن2/169( المستُدرك في الحاكُم أخرجه
َقاَل7/105( الكبرى السنن بن الحسن بن الحسين :((أخبرنا )�- 
ِتم أبوَ حّدثأنا أيوَب َأحّمد ُ سمعّت:َقاَل الرازي إدريس بن مّحمد حَّا

ّية َابن ّأن عنده وذكر ُيقوَل حّنبل َبن َل ِديث يذكر ُع "ل في ُجَريج بنا حَّ
َقاَل إل نكاح ّي ُ فلقيت:ُجَريج ابن بوَلي"  فلم عنه فسألتُه ّالّزهر

ابن ّ: إن حّنبل بن أحّمد َقاَل مّوَسى بن سليمان على وأثأنى ،يعّرفه
ّية ابن حّكاية يعّني كتُبه في هذا وليس مّدونة كتُب له ُجَريج َل َعْن ُع

ُجَريج)�)�.  ابن
ًا وانظر )�،1224رقم1/408( العّلل()� 3 ( رقم المسائأل العّلل أيض

487�(
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قريش" من الئمة" َحِديث َعْن أحمد وسئل-2
َينبغي ل ،َإبراهيم ُِبُتك في هذا َ:َ((ليسَفَقاَل

.)1())ٌلْأص ُله َيكون ْأن

َد ُزرعة:َسألُت أبو َوَقاَل-3   َعْن)2(يحيى بَن محم
َلمَة أبي َعْن الّزهري َحِديِث َعْن َس

كتابي في  كان-معقود"  إبراهيم:َ"الخيل
في هذا يكْن َوَقاَل:َ لم علّي، يقرأه فلم-  عنه

رجب:َ((َومما ابُن .َقاَل)3(الرزاق عبِد أصِل
َعْن معمر َعْن حديثه عبِدالرزاق َعلى ُأنكَر

َلمَة أبي َعْن الّزهري هريرة أبي َعْن َس
ًا الخير" نواصيها في معقود "الخيل مرفوع

ُد أنكره ُد أحم .)4(يحيى)) بن ومحم

ُد -هو الله عبد أبو َرجب:َ((َقاَل ابُن َوَقاَل-4 أحم
َكاَن بُن ّدُث حنبل-:َ الدراوردّي.. بأحاديث ُيح

َقاَل:َ ويقولوَن:َ إّن كتابِه، في أصٌل لها ليَس
َعْن أبيه، َعْن عروة، بِن هشام َحِديَث

الماء" لُه ُيْستعذُب كان  النبي عائشة:َ"أّن
.)5(ً)) انتهى  كتابِه في أصٌل لُه ليَس

ّدقاق:َ((َسعععِمعُت وقعععال-5 يقعععول:َ يحيعععى الععع
ّدراوردّي أبيععه عن عبدالرحمن بِن العلِء َعْن ال

ُتلَك َقاَل  النبي أّن َتْق باغيععٌة"لععم ِفئععٌة لعمار:َ"

-)�1860رقم386داود-(ص -ر أحّمد المّاما  مّسائأل()�1
العّلل مّن المنتُخب )�،1/246( الكامّل ،-الله عوَض بن تحقيق:طارقا

)�.2/596( التُرمّذي علل شرح )�،80رقم159(ص للخلل
هوَ: الذهلّي.()�2
)�.748(ص البرذعي سؤالت()�3
)�.2/757( التُرمّذي علل شرح()�4
)�.2/758( السابق المرجع()�5
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ْد َتععاِب فععي يوجعع ّدراوردّي، ِك َأخععبرني العع َمععْن َو
ّدراوردّي ِمْن  يعني- العلء ِكتاَب َسِمَع ّنَما-  ال إ
ابععُن قععال ،)1(فيهععا)) هععذا ليععَس صحيفة كانت

شععرط علععى الظععاهر فععي َرجععَب:َ((وإسععناده
لععم بأنه معين بن يحيى أعله قد ولكن مسلم،

ّدَراوردّي)) كتاب في يكن . )2(ال

ُيسأل الله عبد أبا هانىء:َ سمعت ابن َوَقاَل-6
ّناُر َحِديِث عن َبار" َفَقاَل:َ هذا "ال باطٌل، ُج

ّدث َقاَل:َ َوَمْن ثم شيء، هذا من ليَس بِه يح
ّدثني الرزاق؟ّ عبد عن بن أحمد قلُت:َ ح

َكاَن َعِمي، َبْعدَما َسِمُعوا شبويه. َقاَل:َ هؤلِء
َلقن ُلقنُه، ُي .وفي)3(كتبِه في ُهَو َوليَس َف
ْنبل روايِة يكْن لم بشيء، أحمد:َ((ليَس عن َح

.)4(بصحيح)) ليس باطٌل الكتب، في

ِتم:َ((سألُت أبي ابُن َوَقاَل-7 َحِديٍث َعْن أبي َحا
َعْن َعروبة، أبي بِن سعيد َعْن عيينة، ابُن رواه

َعْن عمار َعْن بلل، بن حسان َعْن قتادة،
أبي:َ لم قاَل اللحيِة"، تخليِل "في  النبي
ٌد بهذا يحدْث أبي ابن َعْن عيينة، ابن سوىَ أح

ًا َكاَن َقاَل:َ لو قلُت:َ صحيٌح؟ّ َعروبة، صحيح
َكاَن . )5(َعروبة..)) أبي ابن مصنفات في ل

َة َوقوُل-8 َبا الّسهمّي:ََوَسمعُت َحْمز بَن بكر أ
ُقلُت:َ َرُجٌل َعُروبَة، أبا يقوُل:َ َسألُت الُمقري

 )�.362رقم113(ص الرجال في زكريا أبي كلما مّن()�1
)�.3/307( الباري فتُح()�2
)�.2/752( التُرمّذي علل شرح )�،36/183( دمّشق مّدينة تاريخ()�3
السابق-. دمّشق-الموَضع مّدينة تاريخ()�4
ِديث علل()�5 )�.60رقم1/32( الَح
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ّدَث)1(القانعة وجيه لُه ُيَقاُل ِبِحْمص بحديٍث   َح
َعْن ُشْعبة، َعْن َبقيَة، َعْن الُمصّفى، ابِن َعْن

ّباس ابِن َعْن عكرمة َعْن سماك  النبي "أّن ع
َة أَجاَز َقاَل الهلل"، رؤيِة في أعرابّي شهاد
ُشْعبة كتاَب َكتبُت باطٌل، عندي َعُروبَة:َهذا أبو
أصلِه ِمْن آخرِه إلى أولِه ِمْن الُمصّفى ابِن َعْن
ً ذا ِمْن فيِه رأيُت َفَما ًا، ول مرسل ّنما مسند وإ

ًا الَحِديث هذا يعرُف َة َحِديِث ِمْن مرفوع َزائد
.)2(ِسَماك َعْن

ّد وتأمْل-9 ِتم أبي ر بِن يحيى قول على َحا
كتاب في نظرُت أنا أصٌل، لُه معين:َ((ليَس

َظَر هذا)) قاَل:َ((كيَف فيِه فليَس إسحاق َن
ّلِه، ُكتبِه في ّنَما ك َظَر إ َكاَن وربما بعٍض، في َن
ِتم-وهو أبو يقل فلم ،)3(آخر)) موضٍع في َحا
أن دون محفوظه من الكبار-:َ((هو الئمة من

ًا))-مع يكون من الجملة:َ"هو هذِه أّن مكتوب
كان أسهل- لنه الرد حيُث محفوظه..."من

ًا في الَحِديث وجوِد عدَم أّن عندهم مستقر
أصل ل أنه على قرينة أو دللة الراوي كتاِب

موضٍع في َكاَن َقاَل:َ((وربما لذا عنده، له
.)4(آخر))

يمكن ل ما قولِه:َ((فهذا ِمْن ينقضي ل وَعَجبي
ّده الرواية؟ّ علم رّواد ُهْم الرواية)) فمن علم في ر

الذي وَمْن الرواية؟ّ علم أصول ُأخذْت أيَن ومن

القانف)�. )�( وجيه6/218( واللسان )�،7/121( الميزان  في()�1
)�.377رقم256(ص حّمزة سؤالت()�2
ِديث علل()�3 )�.378رقم1/137( الَح
ّنقاد اختُلف وعند()�4 ٍة في ال الحجج في النظر يكوَن مّا مّسأل

ٍة وكّل بينها، الموَازنة ثأّم ومّن والدلة َظٌر لها مّسأل َخاص. َن

-73- 



َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

الرواية؟ّ علم في وتطبيقاتهم بأقوالهم يحتُج

بن الرحمن وعبد الحجاجَ، بن ُشْعبة يكن لم إذا
أحمد معين، بن ويحيى المديني، بن وعلي مهدي،

ِتم وأبو والبخارّي، حنبل بن فمن العلم هذا رّواد َحا
يكون!.

قولِه:َ   في)1(صالح بن أحمد الحافظ أحسَن وقد
َقاَل:َ -أو الذهب ِمعرفة ِبمنزلة ِالحديث ُمعرفة((

رقم القصة . -راجع)2(ُ))أهله ُيبصره إنما ،الجوهر-
) وتأمل-.18(

في عديدة مسائل المسألة هذِه على َوقْس
والتضعيف، التصحيح في مسائل الَحِديث؛ علوم

علل في  ومسائل والتعديل، الجرح في ومسائل
َظَر لو التي المسائل من وغيرها الحاديث فيها َن

ِم طالُب للمناهج المتلمس المستفيد، نظَر العل
علوم في وطرائقهم النقاد، مناهَج لَعَرَف

.  )3(الَحِديث

ّقب()�1 َعّ َتُ مّاذا؟". " فكان بلفِظ  الُم
)�.2/256( السامّع وآداب الراوي لخلقا الجامّع()�2
قوَية عوَدة هناك أّن يسر مّما ..وكثيرة..ولكن كثيرة والمّثلة()�3

وفهم ، وتطبيقاتهم أقوَالهم خلل مّن النقاد مّناهج لدراسة
، والنظر التُحليل مّع الطوَيل والتُتُبع السبر خلل مّن مّصطلحاتهم

النقاد، على العتُراضات مّن ستُقلص الدراسات هذه أّن ظني وفي
وأحّكاما الحّاديث على المعّاصرين أحّكاما بين الختُلف مّن وتقلل

بعّض. مّع بعّضهم المعّاصرين وكذلك المتُقدمّين،
ُـلـّب روح النـقـاد..اـلـخ= ـهـي مّناـهـج لدراـسـة العّوَدة وهذه مّـسـألة و

ل مـّـا رأـيـي- حُّّمـلـْت -ـفـي الـحـديث" واـلـتُي ـفـي المتُـقـدمّين "مّنهج
فلـيـس الفـضـلء، إليها يدعوَ التُي حّقيقتُها غير على وُصوَرت تحتُمل،

ٌق هناك وليس المتُأخرين، المحدثأين قدر مّن تقليٌل هناك للمّّة، تفري
ـفـي بـحـٌث ـهـوَ المـسـألة ـهـذه ـفـي الكلما إّن ـبـل بدعة، هناك وليس

سار ومّناهج وقوَاعد بمصطلحات تتُعّلق دقيقة حّديثية علمية مّسائأل
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كمثاٍل يذكر َمْن خيِر الله- ِمْن -رحمه والُمعلمّي
فكان المعاصرين، من الصفة بهذه اتصف لمن

ًا وعللِه، الحديِث في -بحٍق- علّمة في ومرجع
 وخاصًة- كتبه تأمْل وَمْن النقاد، مناهج معرفة

الناقد هذا دقِة ِمْن َعِجَب- "التنكيل"  كتاب
الئمة وتطبيقات لقوال توجيهه وحسن وبراعته،

ابن الحافظ يشبه هذا في وهو المتقدمين،
. )1(َرَجب

ّواد المتُقدمّين الحديث أئأمة عليها فـي إلـيـه يرـجـع ومّـن الفن هذا ور
مّن المسألة هذه في  الفضلء بين الوَاقع الخلف وغالب العّلم، هذا
ـشـاء -إْن وأجرـيـن أـجـر بـيـن فيها العّلم وطلبُة اللفظّي، الخلف نوَع
النظر.  ومّسارح الجتُهاد، مّطارح مّن والمسألة تعّالى-، الله

في التُقليد مّن ليست الدعوَة هذه أّن له التُفطن  ينبغي ومّما
ٌة هي بل شيء، أّن المعّلوَما مّن إذ مّصدره، مّن العّلم لخذ دعوَ
ّنما والمروي الراوي حّال مّعّرفة وقوَاعد قوَانين هؤلء عن ُأخذت إ
كما التُنازع عند الرجوَع وإليهم المسائأل، هذه في الحكم فهم الئأمة
وغيره. العّلئأي كلما في تقدما

َء اللُه وَرحَِّم والمتـُـأخرين- فـقـد مّنـهـم المـسـلمين-المتُـقـدمّين علـمـا
ًا للمّة ورثأوَا ًا علم مـّـن وإّن ،   رـسـوَله وـسـنة الـلـه كتـُـاب يخدما زاخر
هوَ وهذا علوَمّهم، مّن والستُفادة عليهم، والتُرحّم لهم، الدعاء المّّة على حّقهم
ُهم مَّْن مّنهج َعّ ِب ِذيَن{ تعّالى قال بإَحّسان َت ّل ُءوا َوا ِهْم مِّْن َجا ِد ْعّ ُلوََن َب ُقوَ َنا َي ّب ِفْر َر ْغ ا

َنا َنا َل ِن َوَا ِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقوَ َب ِليَماِن َس َعّْل َول ِبا َنا ِفي َتْج ِب ُلوَ ّ ُق ِذيَن ِغل ّل ُنوَا ِل َنا آمَّ ّب ّـنـَك َر ِإ
ُءوٌف .)�10} (الحشر:  َرحِّيٌم َر

ً ومّصنفاته المعّلمي كلما لقي وقد()�1 ًا قبوَل هذه في عجيب
الرجل إخلص علمّات مّن وهذا العّلم، طلب بين الخيرة السنوَات

ًا-، الله على نزكي ول كذلك، وصدقه-نحسبه ُه قاَل وقد أحّد ُذ تلمي
ُد رسائأل الجليل الشيخ لهذا :((وكان المعّلمّي أحّمد بُن مّحم

وقد الحرما، مّكتُبة في وضعّها مّختُلفة فنوَن في قيمة مّخطوَطة
بطبعّها، الرسائأل هذه على يطلع كان مّن بعّض الشيخ على أشار

ًا فيها أن يعّلم الله كاَن فأجاب: إْن يطبعّها، بمن الله فسيأتي خير
بإَدراكه الركعّة المأمّوَما يدرك )� رسالة"هل23فل)�)�. (ص أنا أمّّا

القادر عبد بن الرحّمن تحقيق: عبد المّاما" للمعّلمي، مّع الركوَع
صنعّاء.  الرشاد، مّكتُبة ،1414 ،1ط المعّلمي،

جمع بصدد  أبوَزيد بكر الشيخ بإَشراف لجنة هناك أّن سمعُّت وقد
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ًا لَك يبين تقدم وما التفاوت أسباب من طرف
المعاصرين بين الحاديث على الحكم في البين
.)1(المتقدمين النقد وأئمة

التي الكبيرة العداد كيَف رأيَت تقدم ومما-12
ْلف!، -أربعون العلم مجالس تحضر كانت مائة أ
ْلف ل الزمان هذا في العداد  - وهذه)2(وغيرها أ

ّ تجتمَع أْن يمكن ونوادي الكرة، ملعِب في إل

وأعانهم. الله وفقهم إخراجها على والعّمل المعّلمي مّؤلفات
ثألثأة- أمّوَر إلى  ترجع-  الغالب  في- التُفاوت هذا أسباُب و()�1

الهمية- : حّسب مّرتبة
لدقائأقه، التُفطن الحديث" وعدما علل "علم في القصوَر-1

للحديث شوَاهد ينقل-  الله  وفقهم- الباحّثين بعّض تجد ولذا
يقف ولم الرواة، على الئأمة استُنكره مّما العّلل كتُب مّن ومّتُابعّات

ٍر وقفَة َظ ِكَر لماذا َن العّلل؟، كتُب في الطريق أو الحديث هذا ُذ
كأن حّديثه ُيعّل العّلل كتُب  في المذكوَر الحديث هذا كان ولربما
ًا يكوَن ًا وحّديثه مّوَقوَف ذلك. ونحوَ مّرفوَع

أمّرين: في وعلجه
فإَْن والتُطبيقية، النظرية العّلل كتُب في القراءة كثرة-1

ّول: التُمييز على تغلب فل قراءتها عن غلبت للمّاما كتُابين: ال
رجب، التُرمّذي"لبن علل والثاني: كتُاب"شرح الحجاج، بن مّسلم
على يقرر مّا أحّسن آخرهما- مّن إلى أولهما مّن– الكتُابين أّن وأرى
فيها. النقاد طريقة ومّعّرفة العّلل لفهم الحديث طلب

بحثه، المراد الحديث على الحديث نقاد كبار أقوَال تتُبع-2
الئأمة تعّاليل  لّن-الحديث عن يقوَلوَنها كلمة كل مّن والستُفادة

والشارة والجمال، ، الختُصار على الغالب في مّبنيٌة للخبار
ً فيقوَلوَن ِهَم أو فلن"، رواية " الصوَاب مّثل َو "حّديث فلن" أو "

َدَخَل فلن" أو حّديث يشبه فلن يذكرون حّديث" ول في حّديٌث "
الغالب في كلمّهم لّن القوَل ذلك إلى دعتُهم التُي والسباب الدلة
والشارة والعّلل الحديثية الصناعة يفهموَن أناٍس إلى مّوَجه

دراسة ثأّم ومِّْن- وذكرها للعّلة المّاما إشارة بمجرد المراد فيدركوَن
ومّع له، النقاد بقية مّوَافقة ومّدى الناقد، مّن الحكم هذا أسباب

-بتُوَفيق تؤدي مّلكة الباحّث عند تكوَن النقاد لكلما الممارسة كثرة
َع أْن قبل مّوَافقتُهم وإعانة- إلى الله مّن المعّين كلمّهم على يطل
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ًا نسمع ثّم المستعان-..، -والله الترفيه من دائم
َنا ضعفاء، أذلٌة نحن يقوُل:َ لماذا ٌة وسلُف أعز

العلُم َكاَن الماضيَن السلَف اللُه "َفَرِحَم أقوياء!!،
ًا َوالُجموُع متوافُرة، والَرغباُت زَمانهم، في مطلوب

َد فالَن متكاثرة، ُه، َخَم ُه، وقّل ناُر َد شراُر َكَس َو
.)1(سوُقُه" 

ٌة فهذه ٌة نبذ وقصععص وأخبععاِر أحععواِل ِمععن يسععير

بحثه. المراد الحديث في
علة عليهم تدور الذين الرجال على الكلما تحقيق عدما-2

ًا، التُهذيب كتُقريب بالمختُصرات والكتُفاء الحديث وتقدما خصوَص
طالب يقرأ أن أهمية هنا وأضيف علجه، وكيفية هذا على التُنبيه

ً "الميزان" للذهبّي كتُاب الحديث ًا آخره، إلى أوله مّن كامّل مّتُلمس
ًا المناهج، الفوَائأد. مّقيد

عن ناتٌج المّر وهذا والمتُابعّات، الشوَاهد قبوَل في التُوَسع-3
وعدما الخبار لعّلل التُفطن فعّدما السابقين المّرين في الخطأ
" الشوَاهد قبوَل عليه يتُرتب بدقة الراوي مّرتبة تحقيق

ٌقا ، قبوَلها عدما أو والمتُابعّات"، ٍو على نحكم أن بين وفر بأنه مّا را
"  يقبل فالول بالتُرك عليه الحكم وبين الحفظ، لسوَء ضعّيف

كالتُفرد، الخرى العّلل مّن سلم والمتُابعّات" -إْن الشوَاهد
فكتُب الله عوَض طارقا الشيخ ُوفق وقد يقبل، ل والشذوذ- والثاني

الحّاديث تقوَية في " الرشادات كتُابه في رائأعّة كتُابة المّر هذا في
ًا فيها والمتُابعّات" عالج بالشوَاهد هذا في القصوَر مّن جانب
المسألة.

ًا المعّلمّي كان ولقد فيه المتُأخرين :(( وتحسين قال عندمّا دقيق
)�.30(ص الكاشفة نظر)�)� النوَار

أرى المتُأخرين:أجدني بنظر نظري أقرن :((عندمّا قوَله في وكذلك
ًا )�. 2(ص المجموَعة مّتُساهلين)�)� الفوَائأد مّنهم كثير

مّهمـا ولكـن الـظـّن، علـى مّبنـي لـنـه دقيـق غيـر العـّـد هذا يكوَن ربما  نعّم()�2
ًا. الحضوَر يبقي العّدد مّن ُأسقط كبير

ً  والستُملء المّلء أدب في السمعّانّي قاله()�1 ِه َعْن نقل ( والد
1/161.�(
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ّنُة لحفععظ اللععه قيضععهم الععذين الحفاظ هؤلء الّسعع
ّذب فععي أعمععارهم وأفنععوا لهععا، فتفرغوا عنها، وال

ِم عن اللُه فجزاهم  تحصيلها، والمسععلميَن السععل
َه الجزاِء خيَر يعععرَف أْن العلععم طالب فعلى ،وأوفَر

ِم ّنى صععدقهم وقععدم منزلتهععم، للقععو ًا فيتععأ كععثير
فععي خاصععًة تعقبهععم أو بمخععالفتهم يهععم عنععدما
كالعلل. الدقيقة الَحِديث جوانب

ٌة النبذة هذه أّن تقدم وكما  إلى بالنسبة مختصر
 الموضع، هذا في الناظر أيها لَك ذكرتها ُترك، ما

في حالهم وكيَف عليه، كانوا وما منازلهم، لتعرَف
 فلعل عليه، والكباب العلم، هذا في اجتهادهم

ًا يكون أن ذلك  تتبع إلى المسارعة في محرك
 ما بعض إلى تصل لعلك إليه، والسير أثرهم،
 وعطاؤه الله ففضل كله، إلى أو إليه وصلوا

ً زال ل واسع، لديه منهل .

الله وأسأل هذا  –- وصفاته الحسنى بأسمائه 
 الصالح، والعمل النافع العلم يرزقنا أن العليا

 آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى
أجمعين وصحبه . 
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 القرآنية الياِت
السور حسب مرتبة

الصفحةالية

  َذا ِإّن ْلَقَصُص َلُهَو َه ْلَحّق ا آل[  ا
.]62:َ عمران

ّلُهْم الَقَصَص َفاْقُصِص ّكُروَن َلَع َتَف َي
]. 176:َ العراف[

 ِلَك َباِء ِمْن َذ ْن ْلُقَرىَ َأ ْيَك َنُقّصُه ا َل َع
.]100:َ هود[

ً ُكل ْيَك ّنُقّص َو َل َباِء ِمْن َع الّرُسِل َأن
ّبُت َما َث َدَك ِبِه ُن ].    120:َ هود[  ُفَؤا

ْيَك َنُقّص َنْحُن َل الَقَصِص َأْحَسَن َع
]3:َ يوسف[

ْد ٌة َقَصِصِهْم ِفي َكاَن َلَق ْبَر ِلي ِع ُلْو

َباِب ْل َل ]. 111:َ يوسف[  ا

 ْيَك َنُقّص َنْحُن َل َأُهْم َع َب ْلَحّق َن  ِبا
.]13:َ الكهف[

ِلَك{ ّلِه َفْضُل َذ ِتيِه ال ُء َمْن ُيْؤ ّلُه َيَشا َوال
ْلَفْضِل ُذو ِم ا ِظي ْلَع )4(الجمعة:َ }ا

ّلُه ُهَو ُقْل ٌد ال َأَح
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 النبوية الحاديث

الكتاب في ورودها حسب

الصفحةالحديث

قريش من الئمة

َة أَجاَز الهلل رؤيِة في أعرابّي شهاد

بكورها في لمتي بارك

اللحيِة تخليِل

ًا تقتل الباغية الفئة عمار

الخير نواصيها في معقود الخيل

الماء لُه ُيْستعذُب كان

بولي إل نكاح ل

الله إل إله ل موتاكم لقنوا

ّنعم حمَر لي أّن يُسّرني ما لي وأّن ال
ّيبين حلَف َط الُم

الجبائر على َمَسَح

صلى ثم الوضوء فأحسن توضأ، من
الله فاستغفر ركعتين

ًا وأن الله، إل إله ل أن شهد من محمد
أي من له:َ ادخل قيل الله؛ رسول
شئت الجنة أبواب
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عنها

َء فليعد الصلة في َضِحَك من الوضو

دخل الله إل إله ل كلمه آخر كان من
الجنة

ّناُر َبار ال ُج

لها:َ يقال أرٍض من الدجاُل يخرجَ
خراسان
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والمراجع المصادر قائمة

تيمية، ابن مّكتُبة مّفلح، المرعية.ابن والمنح الشرعية الداب
القاهرة.

ت السمعّاني مّحمد بن الكريم والستُملء.عبد المّلء أدب)
الولى، الطبعّة مّحموَد، وتحقيق: أحّمد دراسة  هـ)�،562

جدة-. –المحموَدية مّطبعّة  هـ،1414
الله عبد بن الحديث.الخليل علماء مّعّرفة في الرشاد

إدريس، سعّيد د. مّحمد تحقيق  هـ)�،446 (ت القزويني
 الرشد مّكتُبة  هـ،1409 الولى، الطبعّة

الزلل مّن السنة على أضوَاء كتُاب في لما الكاشفة النوَار
الكتُب.  عالم .ط1403والمجازفة: للمعّلمي.  والتُضليل

ت الملقن الكبير.ابن الشرح أحّاديث تخريج في المنير البدر)
 هـ،1414 الولى، الطبعّة السيد، تحقيق: جمال  هـ)�،804

العّاصمة-الرياض-. دار
هـ)�،463 علي(ت بن أحّمد البغدادي .الخطيببغداد تاريخ 

-بيروت-. العّربي الكتُاب دار نشر
ابن الحسين بن علي القاسم دمّشق: لبي مّدينة تاريخ

بيروت، الفكر، دار العّمروي، غرامّة بن عمر عساكر: تحقيق
)�.47-1هـ)� (1415( الولى الطبعّة

القزويني، مّحمد بن الكريم قزوين.عبد أخبار في التُدوين
العّلمية- الكتُب دار  هـ،1408 العّطاردي، الله تحقيق: عزيز

بيروت-.
دار  هـ)�،748 الذهبي(ت أحّمد بن الحفاظ. مّحمد تذكرة

العّلمي. التُراث إحّياء
الجامّع في البخاري له أخرج لمن والتُجريح التُعّديل

د. أبوَ تحقيق  هـ)�،474 الباجي(ت خلف بن الصحيح.سليمان
اللوَاء-الرياض-. دار  هـ،1406 الولى، الطبعّة  حّسين،، لبابة

حّجر، بن علي بن البخاري.أحّمد صحيح على التُعّليق تغليق
الولى، الطبعّة القزقي، عبدالرحّمن بن تحقيق: سعّيد

السلمّي-عمان-. المكتُب  هـ،1405
عبد بن والسانيد.يوَسف المعّاني مّن الموَطأ في لما التُمهيد

عموَما ،وزارةالمغربية المملكة طبع  هـ)�،463 البر(ت
السلمّية. والشؤون الوقاف
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عنها

الولى، الطبعّة  هـ)�،852 حّجر(ت بنلالتُهذيب. تهذيب
-.بيروت-الفكر دار ،1404

742 المزي(ت الرجال. يوَسف أسماء في الكمال تهذيب
الرسالة مّؤسسة الولى، الطبعّة عوَاد، د. بشار تحقيق هـ)�،

-بيروت-. 
أحّمد البغدادي السامّع.الخطيب وآداب الراوي لخلقا الجامّع

الطبعّة الطحان، تحقيق: مّحموَد  هـ)�،463 علي(ت بن
المعّارف-الرياض-. مّكتُبة  هـ،1403 الولى،

سعّيد أبي الدين المراسيل: لصلح أحّكاما في التُحصيل جامّع
المجيد عبد العّلئأي. تحقيق: حّمدي كيكلدي بن خليل

الكتُب. مّكتُبة هـ)�. عالم1407( الثانية السلفي. الطبعّة
 الحديثة النهضة

ت مّحمد بن عبدالرحّمن حّاتم أبي والتُعّديل.ابن الجرح)
الولى، الطبعّة المعّلمي،  هـ)� تحقيق: عبدالرحّمن327

-الهند-. المعّارف دائأرة مّجلس  هـ،1371
الله عبد بن أحّمد نعّيم الصفياء.أبوَ وطبقات الولياء حّلية

-القاهرة-.        القرى، أما دار )�،هـ 430 (ت الصبهاني
البغدادي. تحقيق: نوَر الحديث: للخطيب طلب في الرحّلة

هـ)�.1395( سنة الولى العّتُر. الطبعّة الدين
َكتُابه تحقيق مّع النبوَية، السنة في وجهوَده الرازي زرعة أبو

د. تحقيق و البرذعي.دراسة أسئلة على وأجوَبتُه الضعّفاء
الوَفاء دار  هـ،1409 الثانية، الطبعّة الهاشمي، سعّدي

للطباعة- مّصر-.
في وجهوَده الرازي زرعة  أبوَ= انظر: البرذعي سؤالت

. النبوَية السنة
مّن وغيره للدارقطني السهمي يوَسف بن حّمزة سؤالت

ّتُعّديل.دراسة الَجْرح في المشايخ بن وتحقيق: مّوَفق وال
مّكتُبة  هـ،1404 الولى، الطبعّة القادر، عبد بن عبدالله

المعّارف-الرياض-.
دار  هـ)�،458 البيهقي(ت الحسين بن الكبرى.أحّمد السنن

المعّرفة.
هـ)�،748 الذهبي(ت أحّمد بن النبلء.مّحمد أعلما سير 

مّؤسسة الرابعّة، الطبعّة وجماعة، الرناؤط تحقيق: شعّيب
الرسالة

الحسن بن الله والجماعة.هبة السنة أهل اعتُقاد أصوَل شرح
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عنها

الحمدان، سعّد بن د. أحّمد تحقيق  هـ)�،418 (ت الللكائأي
طيبة-الرياض-. دار  هـ،1409 الولى، الطبعّة

762( قليج بن مّاجه. لمغلطاي ابن سنن شرح،�(
الباز. دار  هـ،1419 الولى، الطبعّة عوَيضة، تحقيق:كامّل

هـ)�،795 رجب(ت بن التُرمّذي. عبدالرحّمن علل شرح 
المنار- مّكتُبة  هـ،1407 الولى، الطبعّة سعّيد، تحقيق: هماما

الردن-.
هـ)�،458 البيهقي(ت الحسين بن اليمان.أحّمد شعّب 

الكتُب  هـ،دار1410 ،الولى الطبعّة زغلوَل، تعّليق:مّحمد
العّلمية-بيروت-.

الصبهاني. تحقيق: الله عبد بن أحّمد نعّيم الضعّفاء: لبي
الدار ـ الثقافة هـ)�  دار1405( الولى حّمادة. الطبعّة فاروقا

البيضاء.
تحقيق  هـ)�،323 العّقيلي(ت عمرو بن الكبير.مّحمد الضعّفاء

الكتُب دار  هـ،1404 الولى الطبعّة قلعّجي، المعّطي د. عبد
 العّلمية

السبكي(ت علي بن الوَهاب عبد. الكبرى الشافعّية طبقات
دار الطناحّي، ومّحموَد الحلوَ الفتُاح تحقيق: عبد  هـ)�،771
العّربية. الكتُب إحّياء

الحجاج: لبي بن لمسلم الصحيح كتُاب في الحّاديث علل
بن هـ)�. تحقيق: علي317(ت الشهيد عمار ابن الفضل
الولى الثأري. الطبعّة الحلبي الحميد عبد بن علي بن حّسن
السعّوَدية ـ الهجرة دار هـ،1411

عاما طبعّة المعّرفة، دار حّاتم، أبي ابن .الحديث علل
هـ.1405

عمر بن النبوَية.علي الحّاديث في الوَاردة العّلل
الطبعّة السلفي، د. مّحفوَظ تحقيق  هـ)�،385 الدارقطني(ت

طيبة- الرياض-. دار  هـ،1405 الولى،
حّنبل- بن مّحمد بن أحّمد المّاما عن الرجال ومّعّرفة العّلل

عباس، مّحمد بن الله د. وصي وغيره-.تحقيق المروذي رواية
السلفية-الهند. الدار  هـ،1408 الولى، الطبعّة

1،1417ط تحقيق:الحلبي، وأهميتُه.للمعّلمي، الرجال علم،
الراية. دار

عبدالرحّمن بن الحديث.مّحمد ألفية شرح المغيث فتُح
الكتُب دار  هـ،1403 الولى، الطبعّة  هـ)�،902 السخاوي(ت
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-بيروت-. العّلمية
عـبـدالرحّمن الـفـرج أـبـوَ. الخلف علم على السلف علم فضل

،هـــ)�795( الحنبـلـي رـجـب ـبـن حّـمـدأ ـبـن اـلـدين ـشـهاب ـبـن
عـمـار- دار ،هـــ1406 الوـلـى، الطبعـّـة ،حّـسـن :عـلـيتحقـيـق
عمان-.

علي بن الموَضوَعة.مّحمد الحّاديث في المجموَعة الفوَائأد
المعّلمي، تحقيق: عبدالرحّمن  هـ)�،1250 الشوَكاني(ت

السلمّي. المكتُب  هـ،1392 الثانية، الطبعّة
الثانية، الطبعّة  هـ)�،817 المحيط.للفيروزآبادي(ت القامّوَس

الرسالة-بيروت-. مّؤسسة  هـ،1407
( الولى )� الطبعّة458( المّاما. البيهقي خلف القراءة

بيروت. ـ العّلمية الكتُب دار زغلوَل، مّحمد تحقيق:هـ)�1405
عبر.عبد مّن فيها ومّا الكريم القرآن في النبياء َقصص

روضة دار هـ، 1415الولى، الطبعّة السعّدي، الرحّمن
.الناظر

هـ)�،365 (ت عدي بن .عبداللهالرجال ضعّفاء في الكامّل 
دار  هـ،1409 سنة الثالثة، الطبعّة غزاوي، تحقيق: يحيى

الفكر-بيروت-.
علي(ت بن أحّمد البغدادي الرواية.الخطيب علم في الكفاية

العّلمية الكتُب دار  هـ،409 الولى، الطبعّة  هـ)�،463
-بيروت-.

هـ)�،711 مّنظوَر(ت بن مّكرما بن العّرب.مّحمد لسان 
صادر- بيروت-. دار  هـ،1410 الولى، الطبعّة

بن والمتُروكين.مّحمد والضعّفاء المحدثأين مّن المجروحّين
الطبعّة زايد، تحقيق: مّحموَد  هـ)�،354 البستُي(ت حّبان

-حّلب-. الوَعي دار  هـ،1402 الثانية،
بن عبدالرحّمن تيمية.جمع ابن  السلما شيخ فتُاوى مّجموَع

الحرمّين خادما نفقة على طبع مّحمد، ابنه و قاسم
الشريفين.

بن الحسن والوَاعي: للقاضي الراوي بين الفاصل المحدث
الخطيب. عجاج الرامّهرمّزي. تحقيق: د.مّحمد عبدالرحّمن

-بيروت الفكر هـ)�. دار1404( الثالثة الطبعّة
تحقيق:.السجستُاني داود  أبي-رواية-أحّمد المّاما مّسائأل

تيمية. ابن مّكتُبة   هـ،1420 الولى، الطبعّة عوَض، طارقا
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عبدالله بن مّحمد عبدالله وَالصحيحين.أب على المستُدرك
المكرمّة. مّكة –الباز دار  هـ)�،405 الحاكم(ت

تحقيق: )�،317(ت البغوَي القاسم وَالجعّد. أب ابن مّسند
 –العّلمية الكتُب دار  هـ،1410 الولى، الطبعّة حّيدر، عامّر

بيروت-.
العّربي. الفكر حّنبل.دار بن أحّمد مّسند

هـ)�،235 (ت شيبة أبي ابن مّحمد بن عبدالله.المصنف 
-الهند-. الدارالسلفية العظمي، تحقيق: عامّر

هـ)�،261 العّجلي(ت عبدالله بن الثقات. أحّمد مّعّرفة 
 هـ،1405 الولى، الطبعّة البستُوَي، العّظيم تحقيق: عبد

المنوَرة-. الدار- المدينة مّكتُبة
بن مّحمد بن مّعّين.رواية: أحّمد بن يحيى عن الرجال مّعّرفة

بدر، وغزوة الحافظ ومّحمد القصار تحقيق: مّحمد مّحرز،
العّربية-دمّشق-. اللغة مّجمع  هـ،1405 الولى، الطبعّة

هـ)�،277 الفسوَي(ت سفيان بن والتُاريخ.يعّقوَب المعّرفة 
مّكتُبة  هـ،1410 الولى، الطبعّة العّمري، د. أكرما تحقيق
المنوَرة-. -المدينة الدار،

الدين تعّليق: مّحب هـ)�،852(ت حّجر الباري.ابن فتُح مّقدمّة
السلفية. المطبعّة الخطيب،

هـ)� تحقيق:620(ت قدامّة للخلل.ابن العّلل مّن المنتُخب
-الرياض-الراية دار عوَض، بن طارقا

الحديث علل في حّنبل بن أحّمد الله عبد أبي كلما مّن
بن صالح والميموَني، المروذي، رواه مّما الرجال ومّعّرفة

الولى، الطبعّةالسامّرائأي، صبحي تحقيق حّنبل، بن احّمد
الرياض-.المعّرفة- دار  هـ،1409

بن أحّمد البغدادي والتُفريق.الخطيب الجمع أوهاما مّوَضح
الطبعّة قلعّجي، المعّطي د. عبد تحقيق  هـ)�،463 علي(ت
المعّرفة-بيروت-. دار  هـ،1407 الولى،

.هـ)�،597 الجوَزي(ت بن علي بن عبدالرحّمن الموَضوَعات 
مّكتُبة  هـ،1419 الولى، الطبعّة شكري، الدين تحقيق: د.نوَر

الرياض-. –السلف أضوَاء
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أحّمد بن الحديث.مّحمد مّصطلح علم في الموَقظة
1405 الولى، الطبعّة غدة، تحقيق: أبوَ  هـ)�،748 الذهبي(ت

السلمّية-بيروت-. البشائأر دار هـ،
عليتحقيق:   للذهبّي،الرجال. نقد في العتُدال مّيزان

،بيروت.لعّلمية الكتُب دار ،أحّمد وعادل مّعّوَض،
عبدتحقيق:  هـ)�،852 (ت حّجر ابناللقاب. في  اللباب نزهة

الرياض-. –الرشد ،1989 ،1الطبعّة ،السديري العّزيز
المصابيح. أحّاديث مّن عليه اعتُرض لما الصحيح النقد

140 الولى، الطبعّة تحقيق: القشقري، هـ)�،761( العّلئأي
.هـ5

تحقيق  هـ)�،852 حّجر،(ت الصلح.ابن ابن كتُاب على النكت
الراية دار  هـ،1408 الثانية، الطبعّة مّدخلي، د. ربيع

-الرياض-.
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الصفحالموضوع

  ة



-1-

الّسْوق في وهو الرواِة أحاديَث يبين
..........!

حّاتم..... وأبي زرعة أبي خاتمة حّسن

ِما َروائأِع مِّْن ُزْرعَة...-هامّش-. أبي كل

-2-

َسفرة!......... ِمْن أحّب رفسٌة
وتربوَية.......- حّديثية فوَائأد القصة هذه وفي

هامّش-.

-3-

لتحقيق      ًا مسافر أشهر ثلثة نحو َطَع َق
! واحد   حديٍث رواية

ليرغب  الرسوَل على يكذب الذي قصة
القرآن... في الناس

-4-

رواية      لتحقيق عجيبٌة طويلٌة رحلٌة ًا وأيض
واحد  ! حديٍث

حّديث"مّن تتُبع في الحجاج بن شعّبة قصة
توَضأ..."

-5-

آمن ول الحديِث، أصحاب هؤلء إّن أبة يا 
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!ُيَغلطوَك أْن
دراسة         عند المتُقدمّة الصلية المصادر إلى الرجوَع على التُأكيد

.- -..... هامّش   فيه مّختُلف ٍو را

-6-

دين" المَر لّن عنه الكّف يحل "ل

وجل" عز الله في نغتاَب حتى "وتعالوا
عن الذب في الحجاج بن شعّبة أخبار مّن

... القاسم أبي سنة

-7-

ّد عشرة إحدىَ ابُن وهو شيخِه على ير

-8-

َبغي َكاَن َهذا َراوي ْن ّبَر أْن َلَك َي َك َعليِه ُت
حّديثية.......-هامّش-. فوَائأد القصة هذه وفي

-9-

قلوِب في َمعين بِن يحيى هيبُة 
الرواة

حّديثية.......-هامّش-. فوَائأد القصة هذه وفي

-10-

يقوُل:َ-  تردد  بدون-معين ُبن يحيى
ّدَث "باطٌل.. لو ُد بهذا ح َكاَن الرزاق عب

ّدم"! َحلَل ال

َدنة مائُة عليِه بل َكاَن إْن ُمَجللة ُمقلدة َب
ّدَث َمْعَمر قط! بهذا َح

فوَائأد.......-هامّش-. القصة هذه وفي

-11-

ُه  ْنطلي ل تزويُر وإْن الحديِث أئمة على َي
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بالصلح! تظاهَر
فوَائأد.......-هامّش-. القصة هذه وفي

-12-

َكر ْذ ُي !وحفُظ الحديِث مما 
ِه.......-هامّش-. الحاكم عن كلمٌة ِك ومّستُدر

-13-

ّناس! أحفِظ ِمْن ال
الضعّفاء.......-هامّش-. وكتُابه العّقيلي عن كلمٌة

-14-

َة ل ّذِب في محابا المصطفى سنِة َعْن ال
!

أقوَامٌا يتُبعّه لها: خراسان يقال أرٍض مّن الدجاُل "يخرج حّديث
َقُة" حّسُن المجاّن وجهوَهم كأّن السناد......-هامّش-. الُمطَر

-15-

ّد السناِد! في الوهَم الميِر َعلى ير

-16-

لغيبل ًادعاء ليس الحديِث علِل معرفُة

-17-

ُد َثه مهدّي.. يعرُف بُن الرحمن عب حدي
غيرِه!! وحديَث

-18-

ٌة َول الحاديِث ِمْن اللوف بمئاِت مذاكر
ُدُهَما ُيْغِرُب ّ الخر َعلى أح حديثا إل

واحدا!
ٌة الرواة.......-هامّش-.  تفرد في فائأد
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-19-

َد يستطيعوا لم واحٍد!! بحديٍث ولو التفر

-20-

الحديث! أصحاَب تماِر لَك:َ ل أقوُل َكْم

-21-

ِتم أبي ِابن ُحوُت !َحا

 هامّش-.........-السمك لصلح فراغ أو وقٌت عندهم ليس

-22-

وعلٌم وتقى ورٌع
ّدة النيات......-هامّش-.  باِب في وتدقيقهم المحدثأين ورع ش

-23-

ُد َنك أري ْي ! َز

-24-

ّد حتى الّشرطة بصاحِب علّي وجه ُأسو
هذا!

-25-

ْطَع ّن ْنديٌق َوالّسيَف ال ْطَعُن ِز َحِديِث في َي
! الله رسول

هارون طريقة على  الله رسوَل سنة على المعّتُرضين علج
....الرشيد!

-26-

َناَقَشَة إّن َنا الُم ّلِة ِمْن َمَع الُمُروءِة! ِق
-27-

ًا وشاقة طويلة َرحلٌت للعلم! طلب

-28-
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خّوان! الحفُظ

-29-

ورجاله للحديث الئمة حفظ من عجائب
وطرقه

-30-

الزمان ذلَك في الحديِث مجالَس يحضُر
ّناس! ِمْن ألوٌف ال

ْلف أربعّوَن فيه حَّْرب بَن سليماَن مّجلَس- أ
....رجل

َيابّي مَّْجلَس- ِفْر ِه ُيْحزُر ال ْلف عشر خمسة في أ
...مّحبرة

ّي ابُن قال ّنا كتُابه في عد ُك في نبيَت أْن نحتُاُج الكامّل"..و
َذ المجلِس مّوَضِع َع الغد مِّْن لنتُخ "مّجلٍس مّوَض

ومّائأة ستُوَن فيه علي بن َعاِصم مّجلَس-
ْلف..... أ

ّي مّجلَس- ًا عشريَن مِّْن أكثَر البخار ......ألف

ٍم أبي مّجلِس- َكّجّي مُّْسل ًا ال ْلف وأربعّيَن ..نيف أ
ٍة َبر ..مَّْح

..المجالس. هذه حّوَل مّفلح لبن جميل فصٌل-

مما وفوائد ُنكٌت خاتمٌة-وفيها-
تقدم......

....التُاما التُجرد مّع النقاد مّناهج تلمس-

.....فراغ مّن يأِت لم الئأمة هؤلء ُنبوَغ-

ًا بذلوَا المحدثأوَن- ًا جهد ًا علمي ًا ضخم على ومّستُمر
ّنة لخدمّة والمّكنة الزمّنة اختُلف .... رسوَل ّس

يجري كما أنفاسهم مّع تجري وطرقُه ورجالُه الحديُث-
...الهوَاء
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تيمية..... ابن السلما لشيخ جميلة كلمٌة-

الخلف.. وعلم السلف علم عن رجب لبن جميلة كلمٌة-

حّجر........ لبن جميلة كلمٌة-

........للعّلئأّي جميلة كلمٌة-

....... المقولت بعض مع وقفات-

- َعّل هكذا ((مّا" مّقوَلة مّع وقفٌة  يابَن الحّاديث ُت
........المديني!)�)�

المديني بن علي قوَل على يعّتُرض بعّضهم وقوَل-
ّنى "جعّفر هذا"؟...)�)�...... مّجهوَل":(( أ

ًا- بعّضهم وقوَل- ِتم أبي  مّتُعّقب حّديٍث َعْن قوَله في حَّا
ٌع)�)�  كأنه بصحيح ليس عندي ((والحديُث ((كذا- مّوَضوَ

ِتم-رحّمه أبوَ َقاَل العّلل.... الله- في حَّا

ًا بعّضهم وقوَل- ّي صالح بن أحّمد الحافظ -مّتُعّقب المصر
ُتُِب في قوَله:((نظرُت في أجد فلم بلل بن سليمان ُك

مّاذا؟..........  -:((فكان)�)�أصل الحديثين لهذين

ِد ُطُرقِا مِّْن- المتُقدمّين: عدما النقاد كبار عند الخبار نق
ِد ِديث وجوَ .. وشوَاهدوأصوَله الراوي كتُب في الَح

ذلك.....

ُلّب روح- في المتُقدمّين "مّنهج مّسألة و
.-   هامّش-"...الحديث

ِه الحديِث في -بحٍق- علمّّة  الُمعّلمّي- .........وعلل

النقد وأئأمة المعّاصرين بين التُفاوت أسباب مّن-
الحّاديث..... على الحكم في المتُقدمّين

َنا ضعّفاء، أذلٌة نحن لماذا- ُف ٌة وسل .......أقوَياء أعز

 القرآنية الياِت

 النبوية الحاديث
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َنوَادٌر َقَصٌص ِة  َو ّدمّين الحديِث لئأم ِة تتُبِع في الُمتُق ّن ِد ُس ّي والذّب الُمْرسلين س
عنها

 العلم

 والمراجع المصادر
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