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لقيد

صحب@والهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلامو@لصلاةالعالمين،ر@الحمددله

إحدىبينهماالسماعيعلملممتعاصري@بينالمعنعن(،)الإسنادمسألةفإن

الإمامكونشهرتهاأسبابوأحدالإسنال@،)اتصالبابفيالمشهورةالمسائل

الصحيحإ،الجامعد"مقدمهكبيراصحيزالهاخصصالحججبنمسلم

عنفلانفيه:لحديثإسنادكلبقوله:اللقارئبتصويرهاعنهاوابتدأ@طديث

@طديثيكونأنوجئزو@حد،عصرفيكاناقدبأنهماالعلمأحاطوقدفلان،

لهنعلملاأنهبمثكيروشافههمنهسمعهقدعنهروىعمنالراويروىالذي

بحديثملاتثافهائوق@التقياأنهماالرواياتمنشيءفينجدولمسماعا،منه

هناكأنذكرثم
هذ@والحالةمنقطحةبينهماالروايةحكمأنبلىذهبمن

لمقولاخزلبلىونبماعنيففحملةعليهحمللكنهذل@بلىف@بمنيسمولم

والرواياتبالأخبارالعلمأهلبينعليه@تفى@@لثائعالقولأنو@إليه،يشق

عنروىثقةرجلكلأنوحديئا:قديما
لقاؤهلهممكنوجائزحديثا،مثله

أنهماقطخبرفييأتلمدانو@حد،عصرفيكاناجميعالكونهمانسوالسماع

يكونأنإلالازمقيبهاوالحجةثابتق@فالروايةبكلام-تثافهاولا@جتمعا،

(1)@

ملم!صحيح
2 9

0



هت
@لمطئلأ@للسنا،فب3باساالللاشد@

يسمعأأوعنميروىمنيلقأالراويهذاأنبينةدلالةهناك
فأمطشيئا،منه

تكونحتىأبدا،الساععلى@الروايةفسرنا،الذيالإمكانعلىمبهموالأمر

بيا@االتيالدلالة

أحداعلمنا@اوماأيضا.وقال
الأخبار،يستعملممنالسلفأئمةمن

بنومالكعودفوابنالسختيانيأيوبمئلوسقمها،الأسانيدصحةويتفقد

مهدي،بنالرحمنوعبدالقطال@سعيدبنويحيالحجاج،بروشعبةأن@،

ادعاهكماالأسانيد،فيالسماعموضععنفتشواالحديث-أهلمنبعدهمومن

تفقدكانوإنماقبل،منقولهوصفناالذي
من

تفقد
ممنالحديثرواةسماعمنهم

فحينئذبماوشهرالحديثفيبالتدليسعرفممنالراويكانإفاعنهم.روى

عنهمتنزاحكيمنهيفلكويتفقدونروايت@فيسماعهعنيبحثون
علة

فلكابتغىفمنالتدلي@،
حكينامنزعمالذيالوجهعلىمدلس-غيرمن

فلكسمعنافماقوله-
عن

الأئمقأمننسمولمسميناممنأحد

هيعليهااتكاالتيمسلمفحجةوحينئذ
قدالاتصالبعدمالقائلأن

لمالصحيحالحديثشروطفيشرطازادوانهإليه،بسبقلمجدبدافولااخترع

الراويكانإذاالسماععنيفتشونيكونواالنقاد!فالائمةقبل،منمعروفايكن

"

مسلم!1092صجح

"

سلمصحيح
ا"

"

32.
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السماع.يردولو!اللقي،لهوأمكنمدل@،غيرثقة

بهاجامح@الصفة،هذهعلىلأسانيداصنعد@الغرضلهذامسلموسا@

صحاحمنوالرواياتبالأخبلىالمعرفةفويعندأسانيدوهيأحاديث،إ

منبعضهمسماعفيهاالتمسواولاقط،شيئامنهاوهنوانعلمهملاالأسانيد،

بعض!

حيثمرسلايكونأنخثيةوهيواحدةحجةالاخرللقولمسلموذكر

بذلكقالمنألزمفقدالإلزام،طريقعنالحجةهذهنقضثمالسماع،يئبتلم

يين،اوالربينالسماعثتو)نمعنعنةالروايةكنتإفابالاتصاليحكملاأن

منجاع@الأحاديث،منجملةذلكأجلمنوساقأيضا،لإرسالالاحتمال

منوجاع@واسطة،بدونعنهروواممنسمعوامدلسينغيررواةعنطرق

يقولكماوالر@جح-عنه،رووامنوبينبينهمبواسطةعنهمأخرىطرق

إفن،موجودعنعنةكلفيفالاحتمالإرسال،منهاالواسطةإسقاطأنمسلم-

أصلا.العنعنةتقبللاأنالإرسال-احتمالأجلمنحينئذ-فيلزم

إمامعاصرون،وباحثونكئيرون،أئمةمسلمبعد@سألة@هذهتناولوقد

شرحفي
"

أفر@مامنمنهمبلالحديث،علومكتبفيأومسلمإ،صحح

الإمامينبينالمحاكمةفيالأبينالسنن9كتابه:فيهاألفرشيدفابنبالتأليف،

(1)"

سلم،1:53صحيح



هت
لل@ئأ@للسنادفبباس@2@بللهشاط

لأسانيدباخاصةرسالةألفالمعلميالرحمنعبدوالثيخالمعنعن،،لإسنادافي

كتابه:فيهاوضععوضطارقوالأحخصمه،علىبهامحتجامسلمساقها@لتي

@

السماعمسالةفيالنزلحسم
ابنكلامإليهوضمرشيدابنكتابفيهلخصة"

"فيرجب

الترمذي،.عللشرح

المسألةلهذهللماجستيررسالتهالدرشىخالدالأخ@لباحثخصصكما

الندفيوالسماعاللقيااشزاطمنومسلمالبخريالإمامينموقف9بعنوانذ

عةمطبوالكتبوهذهمشكورا،جهدافيهابذلث@المتعاصرينبينالمعنعن

ولة.امتدو

مئلالمألة،جو@نببعضفياختلافهمرغموالباحئونالأئمةوهؤلاء

ا؟غير@أوالبخلري،أوالمديي،ابنيقصدهلعليه؟بالردمسلميقصدمن

هذارغمالراجح؟هوالقولنوأيلمخالفه؟مسلمنسبهالذيالقولتحريروما

نقاده،والحديثأئمةمنقوياخصمايقرعمسلماأنعلىمتفقونأكاإلا

بينحقيقيااختلافاهناكوأنالأساص،هذاعلى@لسألةهذهفيعندهمفالتفريع

هوواللقي،و)مكانبالمعاصرةا@تفاءمذهبان،ذلكنيولهمالحديثأهل

اطواشترعنه،ودافعمسلمشرحهالذي
يجحلهامنومنهمبالسماع،العلم

الاكتفاءالأئمةبعضبلىويشبثلائة،
العلميثزطولاباللقاىبالعلم

بالماع.

ماتلخيصقوامهانحتمرة،بطريقةالمسألةبهذهيتعلقماكتبتقدوكنت

لذلك،بحاجةرأيتهاجوانبفيوالتوسععرضه،فيوالتجديدالأولون،كتبه



ت

ماالموضوعفيجدأنهغير
الأقوالراهنالوقتفيفظهرفيهالنظرإعادةيقتفي

مجموععنخرجتالمسألةفيأخرى
الأولون.إليهذهبما

ريقرأنهالمكيالحرمفيالأحباشالمشايخأحدعنفترةمنذأسمعفكنت

اطاشزعدمعلىمجمعونالنقدأئمةوأنصحيح،مسلمنقلهالذيالإجمحأن

به؟يريدوماذاقولهتفاصيليبلغنيولمبالسماع،العلم

مسلم،بينالفجوةتضييقيمكنأنهالباحثينالإخوةبعضمنوسمعت

منمسلمنكرهالذيالإجماعبصحةبالتسليموفلثجمهور@لنقادرأيوبين

بالساعالعلماشتراطعدمعلىإجماعهمأنغيربالساع؟العلماشتراطهمعدم

ماعلىاتفاقهممنهيلزملا
يقوم

وامكان@عاصرة@أنمسلمفمذ@مقامه،

لكنعليه،الإجمحمسلمنقلوهو@لذيبالساع،العلممقاميقومان@لساع

@ير@الآخرينالنقدأئمةعملفي@تفل@

إمكانولايكفي@ئن،م

الجديعيوسفبنعبداللهالفاضلالأخرأيت
ف@قد

هذا،بلىب

."الحدبثعلومتحرير"كابهفيلهواستدل

النقاد،جمهورمذهبللمسألةبحثهفييذكرلمفمسلمالقولهذاوعلى

اللقي،و)مكانبالمعاصرةالاكتفاءوهومذهبهذكرو)نماالقرائن،إعمالوهو

بالسماع.العلماطاشتروهويسمهلمنحالفومذ@

حاتمالأخوهوالفضلاء-الباحثينأحدألفالأخيرةالاونةوفي



ه-
فيالل@د@لعطئلنا2ابال@@بللاشد@

"بعنوانهرسالةالعوني-الئريف

العلماشتراطعدمعلىالمحدثينإجماع

الإجماعوصححلمسلم،فيهاانتصر"،المتعاصرينبينالمعنعنالحديطفيبالسماع

بالسماع،العلميشزطونلاوغيره-مسلمالجميع-وأننقله،الذي

كأمئلة.القرائنمنمجموعةوساقو)ثباتا،نفياائنللقرعندهملاعتبلىوا

ماغايةمطلقا،فيهجديدلاالعلميةالناحيةمنوالكتاب
صفع

فيجددأنه

يريد،الذيالغرضإلىالنهايةفيأدتبحيثثالمعلوماتبهنظمالذيالسلك

لايليق.ومامايليقامكنه،ماكلفلكسبيليوسلك

قدالكتابهذاكانولما
لاالنقدائمةأنعلىبهيستدلماأزمةجمع

قدبأسلوبمؤلفهكتبهوقدبالقرالن،ويكتفونبالسماع،العلميشترطون

الكتالثفيجاءلماأعرضانرأيتالعلم،هذافيالمبتدئعلىتأثيرلهيكون

أوالنقاد-جمهوركونأ@لةعلىبهيعترضوماقوله،علىبهيستدلمابذكر

فلك-افعلذكره،ماوأناقث@بالسماع،العلميشترطونالاقل-علىبعضهم

اءوللقرخاصة،بصفةحاتمللأخونصحاللأمانض@اد@تعالى-اللهش@إن

عامة.بصفة

اليبالطريقةاهتماميبقدرإليهاةتوصلالتيبالنتيجةاهتمامييكنولم

الذيالعلميالأدبالكتبهذافيتجاوزأنهذلكالنتيجة،هذهبها@لىوصل

والمعلمي،رجب،وابنرشد،ابنمثلتبله،المالةهذهتاولمنالزمه
يهالزالعلميالجوأفسدتطريقةفاتغالدرش@،وخالدعوض،وطلىق

و@لباحئونلأئمةاأولئكإلهتحاكمالذي
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@لبحث:فيطريقتهعلىلحوظات@@بعضهناوأجمل

منفكثيرالرسالة،بهكتبتالذيالإنشئيالبلاغيلأسلوبا-
أدلته

علمي.مستندلهايكونأندونالإنثاء،علىوقدرتهبلاغتهعلىفيهااعتمد

-

ضهوغرفيها.نحطئهوبلذلك،تستحقلالأموروالتضخيمالتهويل

عاطفته.و)ئلىةالقارئ،حملم@إلهاب

لهفالويلوجهه،فيمتنوعةأسلحةو)شهارالقارئ،بتلابيبلاخذا-

عنبالخروجيخوفهفتارةإليه،يذهبفيمايقلدهأويقول،فيمايصدقهلمإن

يصفهوتلىةالبغيض،بالتقليديرميهوتارةوالجماعة،السنةأهلمذهب

الخ.العقيا-.بالتحجر

يبغردائمايعجبهلاالذيفالقولوقوله،بالمخالفالاستخفاف-

الصحيح،العلميالمنهجيسلكوالمأئمةكانواوإنالقولوأصحابمضطرب،

نفسها.السنةعلىجنوابلالسنة.كتبمعيتأدبواولم@،بالاستقر@يقوموافلم

لماستقراؤه،إلا@استقر@فلاا،وتعاوزهوللنفس،تعظيمفلكيقابل

@استقر@قبلهيكن

يشقلمماثائما@لىالسابقوهوبعده،يكونولنصحيح،

الوصولأجلمنعليهفهانيريد،مالتوافق@لنصوص،في@لتصرت

مننصايلفقأنغرضهبلى
يجتزئوأنالاستدلال،بهلهليتمنصوص،عدة

ذلك.أجلمنفيهيزيدأونصا،

-

وبدونبمناسبةمواضعفيويكررهنقله،فييتوسعيعجبهالذيالقول



تء
@ابمناد@لمطئلنافب2باس@ا@بللاشل@

ضعه.موغيرفيفكرهوربمايختزله،يوافقهلاالذيالقولأنحينعلىماشة،

-

ظاهرم@عنوصرفهتأويلهعنأبدايتوانىلامرادهيوافقلانصكل

لاهذهطريقتهالمواضع:أحدفيقلتولذامتعسفا،بعيداالتأويلهذاكانمهما

لصمعهايبقى
للتأ@لل.قابلوهوإلاقائلقاله

-

فينفسهيناقضتارةمناقثاته،فيأواشدلالاته،فيالبثتناقض

ى.الأخربحوثهبعضفيوتارةنفسها،الرسالة

فقدالرسالةفيالحلميةالجوانبوأما-
عهامجموفاحثة،أخطاءفيوقع

المهمة.المسألةهذهتناولعلىوقدرتهبه،ثقتهالقلىئيفقد

تعالىال@هاستخرتثمالرسالة،هذهنثرفيكثيراترثدتقدوكنت

اسةثووشحالباحثين،مناستمرئتإذا@خطئة@فالمناهجعلى@ثرها،وعزمت

فكلوالتناقض،بالضعفنفسهالعلمعلاهذاعادبواسطتها،العلميةالقضايا

طريقةرأيتوقدويكتصيؤلفأنبإمكانهصارالإنثاءفنمنقدراشادمن

همغيربهاتأثرقدكماطلابمابعضبهاتأثرقدالبحثفيومنهجهحاتمالشيخ

ليدالوعنالأنصاريعبداللهالأخكتابالطريقةبهذهصدرمااخرومنأيضا،

النقادإليهف@بماونفيمسلم،بن
الحقيقةفيالمدل@وأنبالتدلي@،وصفهمن

فهذاالباحصالأحوأ@وكههدا،يدركوالمالنقادأنغيرالأوزاعي،شخههو

اسةالدرهذهفيالتركيزويكونوالنقد،بالدراسةيتولاهمنبلىبحاجةالكتاب

أواقديى،عنراوئةقيمنبكثيرأهمهذافإنومنهجيتسالبحثطريقةعلى

الموفق.واللهبه،وصفه



لاالأهالفحل

ايم@لبخاا5ينيم،@لم@@بن8عسلع،عخ@م@نحري@

مبعثاق:وفيه

مسلم.ملن@بلعريرالأول:المبعث

المدين@،ابقمدن@ب@خريرالنلن!:المبعث

والبخالكط.





اليههدبناال@ينج@لىبفا@ال@همده.هذثعباتلليادأالله@دفعل@

ءت

الأولالمبعث

مسلمتع@يرملن@ب

كتابهمقدمةفيشرحهكمامسلممذهبعرضالتمهيدياتقدم

"

أيضاواتفقبالاع،العلميثمترطلاأنهعلىالاتفاقجرىوقدالصحي@،

وعدمالرواة،وثقةاللقاء،إمكانوهيعليها،نصالتيالثروطعلى

السماع.عدمعلىبينةدلالةوجودوعدمالتدلي@،

ذلك،علىيزيدونلاالأئمةمنمسلممذهبيعرضرأيتهمنوجل

فكأنه
من

بإمكانيكتفيبأنهمسلممذهبوربما@ختصرواالظاهرة،لأمورا

بالسماع.العلميشترطمنمقابلفيوذلكاللقاء،

أمكنفإذابالقرالن،يقولأنهمسلمبلىونسبحاتم،الأخهذافتجاوز

تدخلالةوالدلالةصلم،ثتهفلاالسماععدمعلاقريةوقامتاللقاء،

انن.القرفيها

كلامفيذكرللقرائنيجرفلممستقيم،غيرذكرهماأنلييظهروالذي

لاقويمستندبغيرالبينةالدلالةفيو)دخالهامسلم،
كانإذافكيفيصع،

نفيقر@ئنأهممننف@الشرط،لهذامسلمتطبيقوهوذلك،يعارضالدليل

مسلموالراوين،بلدياختلاتنكرها-حاتموالأخالنقاد-عندالسماع

اللقاءأمكنإذاإليهالايلتفت

صالامم@هلموقف@نظر:(1)
ك@..8ك@-2



كات
@ل@سناد@لعالئلنافب2بالطل@اشلا@بلله

بهإخلالهيعدأنعليهيزتبإذعليه،نجايةيلتزمهلمبشيءمؤلفوالزام

وهوالكتاب،عيوبمن
مسلمعنالدفحيريدأنهبحثهثنايافيكررقد

له.وتنقصامسلم،علىهجوماالدفعهذافعادصحيحه،وإ

9انفا:قلت@ان@ا
قويدليلبغير

ائنالقرلجعلهنصبحاتمالاخلان-"

يصلحانلالكنهمادليلين،مسلمعندالسماععدمعلىالبينةالدلالةمن

فيهما:النظرمعسأذكرهماللاستدلاد

مسلماعتبارعلىنصاأنهماإمامينعنحاتمالاخنقلالأول:@لدليل

متحدثاوالإيهام!الوهمبيانفياقولهعهفنقلالقطان،ابنأحدهماائن،للقر

عندالسماع،عدمعلايدلالروايينبينواسطةإدخالأنعن
يحتصرعدم

فيأبينلانقطح(ا)يعنىهذا@اويكونأخرى:روايةفيلاخرابلقائهأحدهما

أحدهماسماعيعلملماثنين
هذاعلىوجمعهما،قدالزمانكانو)نالاخر،من

فيوالد@رقطنيالتمييز"،@اكتابفيكمسلمكتبهم،وضعواوعليهن،
لاممنهموغيرار،لزوالنسئي،واللبخاري،يقعوماوالزمذي،@ا،علله"

ياثةبزرويإذاالمعنعنالحديثبانقطاعيقضونائبين@تجدهمكئرفيحمى

بينهما"واحد

أنهمسلمعنيذكرالقطانابنفهذا
@راوي@بينراوإدخالقريةيراعي

الانقطاع.علىتدلوأنها

4@اماوال!الومم@ب(1) 1 6 2.



ال!دبفاال@دعلاينببنا@ال@هذثعبا@لطده.تثليالااللهادفعل@

كات

لثاوا
وهيأيضا،مهمةىأخرقرينةذكرفقد@لع@شي،ني

@ختلاف

إمكانبمجرديكت@يأنهابع:الروالقولقال:االانقطاع،علىودلالتهالبلدين،

نوىالتدليسى،ضهمةمنبريئاالر@ويكانفمتىأصله،ثبوت@وناللقاء،

ممكنابالعنعنةعنهروىلمنلقاؤه
متصلا،الحديثكانوالبلد-السنحيثمن

مسلم-.إالإمامقولوهذاقط،اجتمعاأنهماياتلملان

فإنالقطانابنكلامفاما@،المر@علىفيهماللالةلاالنصانوهذان

ماالقطانابنمرادفليسجيدا،يتمعنهلمأنهعلىيدلبهحاتمالاخاستدلال

بحذفه،ومرةراو،بذكرمرةوردإفاالواحدالحديثأنمر@مهوإنمانكره،

قدالر@ويكانولوالراوي-،فكرالجملة-فيفالراجحمعنعن،والإسناد

ذكرجيحفتريثبتلمكانفإنالحديث،هذاغيرفيعنهروىممنسماعهثبت

الرا
وأبين.أظهروي

منأعمفهيالألمةيذكرهاالتيالقرينةوأماالقطان،ابنمر@دهوهذا

حديثفي@لواسطةإدخالكانو)نالسماعنفيعلاقرينةيجعلونهافهمذلك،

القطان.ابنلهيتعرضلمفهذاآخر،

ومع
فيالأولالنوعمنمسلميخرجفقدهذا

وهوصحيحما"
ما@ختلف

على@لوجهينخرجه@@@@لس@ح،يثبتواوحذفه،ر@بربذكررو@ته،ئحدفي@لى

"

@لتحملحمع
"

مى
1 3 5

"

.(1456)حدلتملم!عحح



كات
د@لمطئلأ@للسنافب3باسا@بللهشل@

لامعلوالحديثفيبقىفقط،الناقصخرجوربمافيه،إشكاللافهذا

بالانقطاع

تحسينبابمنجيدا،القطانابنكلاميتمعنلمحاتمالأخبأنوقولي

تسامحا،تجاهلهولكنهالمراد،عرفإنهيقالأنإلافلكوراءفليسبه،الظن
من

القطانابنكلامفمانذلك،فيأحديلمهلمقائلقالهولوالأدلة،حثدباب

أذكرهوأناحاتم،الأخينقلهلممراثهيوضحالذيالجزءأنغيرجدا،واضح

القطان:ابنقالليتضح،بتامه

"

والسماععنهبالروايةعرتقدرجلعنحديثاروىإذاالمحدثأناعلم

فإنما)عن(-بلفظةجاءو)نماسمعت،أوأخبرنا،أوحدئا،يقل:وامنه،

شأنلهفيكونبالتدلي@،عرفممنيكونأنإلامتصل،أنهعلىحدثهيحمل

آخر.

قدكانمنوبينبينهواسطةإدخالأخرىروايةفيعنهجاءاذا@
ىور

يكونأنيبعدحيثمنمنفطع.الأولأنالظنعلىغلبمعنعنا-عنهالحديث

باتصالهالثقةسقوطهذافيماوأقلعنه،رجلعنبهحدثثممه،سمعهقد

أحدهماسماعيعلمأاثنينفيأبينهذاويكونفلك،فيالريبوقيام،
الآخرمن

جمعهما.قدالزمانكاناند،

1

سلمصحيح
2@@لت@ريحو"4(،لمااحدبته

2"لممهد!ل@و 0 5
2لل@!@@و@رو"!0،2 1 0

"10204،@لكملو"1،6



ال@لبفاالدال@بفا@ل@دينيههطلله.هذثعباتلليا@لنعلا@لاالله

ت5

التمييز!،@كتابفيكمسلمكتبهم،وضعواوعليهالمحدثون،هذاوعلى

ار،لبزواوالنسئي،للبخلىي،يقعومامذي،لتروا"،عللهفي!والد@رقطني

إذاالمعنعنالحديثبانقطحيقضونلمحائبينتجدهمكثرة،يحمىلاممنوغيرهم

أواخبرنا،أوحدئناالاول:فيقاللومابخلافبينهما،واحدبزيادةروي

ورواهمنه،سمعهنقول:ههنافإنبينهما،بواسطةعنهنجدهثمسمعت،

بهحدثهأومنه،سمعهأنهنكرلأنهمنه،سمعهقلنا:نماد@عنه،بواسطة
"

قررها،التيالقاعدةهذهعلىبناءكئيرةأحاديثعلىالقطانابنتكلمثم

القطانابنبهاستدلراو،زياثةأسانيدهابعضفيجاءالأحادبثهذهومعظم

معنعنا،جاءالناقصالإسنادلكونالناقص،الإسنادفيالانقطاعوقوععلى

فيهالروايةلكونالناقص،لإسنادابصحةفيهاحكمالأحاديثهذهوبعض

منهاشئالذكرتالإطالةخنيةولولاالسماع،فيصريحةبصيغةجاع@

فاتضح
مما

حاالأخومر@دشيء،القطانابنمرادأنتقدم
آض.كأء3

منمذهبكنابهمنمواضعفيقررالقطانابنأنوهواخر،أمرههناثم

انتفاءيعلملمإفابينهما،السماعيعلملماندالمتعاصرين،بينبالاتصاليحكم

البتةائنالقرلذكريتعرضفلممسلم،ومنهمبينهما،السماع

2:4رالايها@ا3@لويان" 15.

2:4رالإيهام!@لوهماند" 16-4 6

2لايهام!والرهمبياد@"
0

7،،5302 8،70 ا"65:5؟3



ه-
د@ل@ئدلفيطللناس@2بابله@ثلا@

ومن
عنأنقلأنهنا@ناسب@

العطلى،الدينرشيدوهولأئمة،اأحد

فيإليهايشرلممسلماوأنراوفي،بينراوإدخالقرينةخصوصفيلهكلاما

علىكلامهفيرشيدالدينقالالقرائن،بلىيثرلماصلالأنهشرطه،علىكلامه

ضعر@حديث
قلت:عليؤإوانتقدمسلمأخرجهالذيعائشةعنمالك،بن

منعر@كسماعوفي
عائشة

رضي
عنها،،عروةعنيرويإنمافإنهنظر،عنهاال@ه

أحمد،عننقلثم
أنهالشهيد،عماربنالفضلوأبيالحمال،هارونبنوموسى

عنلعراكالبخارييخرج@اولمقال:ثممنهايسمعأ
@شيئا..عائثة

جمعهماوقدلاسيمامنها،بالكليةسماعهعدمعلىيدللاعنهارجلعنوحديثه

حمهرمسلمعندالسماععلىمحمولومثله-وهذا-واحد،وعصرواحد،بلد

دله،@
اكعرفسماعكتابه،مقدمةفيعليهنصكماخلافه،علىالدليليقومحتى

عائشةمن
منوغيرههريرةايمنسماعهثبتوقدممكن،جئزعنهاال@هرضي

اللهرضيالصحابة
@أعلمد@هو@عنهم،

9بقوله:المرادفليم@العلائيكلمةوأما
يريدماوالبلد!السنحيثمن

أتحدثأنلابدذلكيتضحولكيالقرائن،منحتمالأخ
القر@ئنمعنىعن

(2)

(2630)حليثملم،اصحغ

"@راسبل@"@ظر.@
ص

1 1صلمسلم!لى@لصحبحالأحالبتعللو"6،2 2،7

1صللحاكم!محرد@لجزيسزالاتو" 1:9،1"اقحققتنقيحر"5،1

مه..3@لتهلكاويخب

"

@عرر@لفو@ند@
حمر

تحه
2ص 66.



ال@لبفاييهال@بنا@ل@دينبهذثعبا@لطله.تللي@@لااللا@لفمل

ءت

العلالي.بكلاموصلتهاونفيه،السماعإثباتفيبهايستعانالتي

تعيننوعلىاخرمنراوسماعإمكانأنالأمروخلاصة

مثلا-لسنين-سبعفابنثلهحدودلافهذاالعقيا،الإمكانالأول:

أنعقلايمكنه
تحلاريكونأنلاحتالبلده،غيرفيكانانداخر،منيسمع

أنلأحرىوباعنه،روىمنإليهمارتحلأووالديه،مع
أوبيتهأهلمنيسمع

بلده.فيهوممن

بالكثير،لي@لكنه@لرواة،فيموجودهذهمالةو@آخرمنراوفسماع

منوذل@وصحةبالسماع،تمريح@لىيحتاجمثلهأننيختلفلاولهذا

كلامه.فيقريباشأتيكمامسلم،هؤلاء

الرواة،عادةعليهجرتمامراعاةوهوالحديثي،لإمكانا@لثك:

يرتحلىأنيمكنهالذيالسنثمفيه،يحفظالذيالسنواعتبارالعلم،وطلاب

والرو@ية.العلمطلبتاصدابلغهبخا

قريب،فالسماعبالغة،بكثرةموجودهذهوالحالةآخرمنر@ووسماع

وهوممكن،،جائز@بقوله:مسلميقصدهالذيهوفهذا
يقصدهالذينفسه

"بقوله:العلائي
والبلد@.@لسنحيثمن

الإمكانقاممتىالقرائنيعتبرلامسلماانتقدم-كمايظهر-فالذي

مريظهر-فيماوهو-العقلي،لاالحديثي،والتجويز
قولحكايةمنالعلائياد

السببولهذاالسماع،نفييردكأنبينة،دلالةذلكيعارضأنإلامسلم،



هت
المطئلن@@لبطلنادفببال@2@بللهشا@

القراثن.لذكرتعرضون@مسلمقولالأئمةيحكي

فيكافيالإمكانوجودأنحينئؤوالجمهورمسلمبينفالفرق

رالجمهوعندوأماالبلدان،اختلافيفرولامسلم،رأيفيالسماعإثبات

حديثيا.ممكناكانو)نالسماع،عدمعلىدليلالبلد@نفاختلاف

يكتفيلاأنهعلىفدلالساع،لنفيالفر@ئنأعملمسلماأن@لثاني:@لدليل

عدداحاتمالأخوذكرالقرائن،يعملبلالسماع،بإمكان
منوالنصوص،من

هذا،قولهلتأييدمسلمتصرفات
يلي:كماوهي

محمدروايةفيقولهالأول:
اللهعبدبنعليبن

عبلس:ابنعنعباس،بن

لهيعلملاعليبنومحمد9
رامهأولقيهأنهولاعباس،ابنمنسماع

سنو@تعرنجحوجدهموتقلأي6،0شةنحوولدهذاومحمد

ومعممكن،جدهمنفماعه
تصريحوجودوتطلبمسلم،يثبتهفلمهذا

اللقي.أوبالسماع

إمكانفيهايتوافرلمالحالةهذهفإنسليم،غيرالنصبهذاوالاستدلال

لإمكاناهواللقيبإمكانالمقصودفإنمسلم،وقد@شزطهأصلا،اللقي

يسمع،لمأنهالغالبفالظنسنينعثرثونهوومنالحقلي،لاالحديثي،

مسلم.مرادهوفهذابذلك،لهليحكمسماعهئبوت@لىفيحتاج

1

2ص@لتمير، 1

5:2@لقذي@هلتهذب 3مه:7،89



ييههدبناال@بنا@لىيني@ال@سلى.هذثعبا@تلليادأاللا@دفعل@

كات

ومن
لثمعبة:قلت@قال:قتيبة،بنسلمعنالمدين@ابنرواهماالبابهذا

حدثناالبريإن
أنهإسحاق،أبيعن

أنهيحدثعبيدةأباسمع
مسعوابنسمع

د،

جبهته-!يضربوجحلسنين-سبعابنعبيدةأبوكانأوه،فقال:

سماعهعنالدارقطنيسئلوقدمسعود،بنال@هعبدابنهوعبيدةوأبو

يسمعلمأنهعنديوالصحيحفيه،يختلف9فقال:منه
اصغيركانولكنهمنه،

يديه!بين
(@)

الصغيرسماعصحةاعتبارمنالمصطلحكتبفيبماذلكعلىيعترضولا

صحةشروطمنتخففواحينالمتاخرة،العصورياهذانإنسنين،ضبلغإذا

افعلوكماالإسناد،علىثبوتهايتوقفلامعروفةكتبايروونلكونهملإسناد،ا

يافلك
التحملوطرقوالضبط،العدالة

لاأنهفيمسلمكلامذكرحينحاتمالأخأنهناعليهالتنبيهينبغيومما

لمحمديعرف
ة-المعاصرتحققمعرآهأولقيهأنهولاجدهمنسماعاعليبن

سببعنسؤالااورد
عنأجابقال:إئمذلك،

فيالفلصيالقطانابنذلك

1و@لتعحيل!@رخل@ 4 7 01.

12:1(،633)لؤة8ط2@لرحالاومعرلة@لعلل@@لمغير.دحلىو@ن@ ، 0

لقرة

1لا 2ة3اكر@حد@تحقيقأحمد،ردسند70،3ةا"ول@تنكيل3(،8 71-2 8،1

3@لك@لهولتهذب 6 4 7

5:3@للارفطي،علل" 08.

يلاعدص@حنمقدمةا
3 0،73 .6،069ه،هيلليشصعلومرخن@@رال@13-315



تء
د@ئلأد@دلد@فيبال@لثلما@بلده

سببأنمبيناوالإيهام(،الوهم)بيان
ابنجدهمنعليبنمحمدسماعفيالثك

عهحديثهبعضفيواسطةبينهأدخلأنهعباباس

مسلم،كلاميفسر@لقطان@بنأنهذابصنيعهللقرئحاتمالأخفأوهم

محمدإدخالوهيالقرينة،هذههوللسماعمسلمإثباتعدمسببوأن
عليبن

لهعلاقةلاالقطانابنفكلامقطعا،كذلكالأمروليم@جده،وبينبينهوالده

لاوأيضامسلم،بكلام
عنيتحدثالقطانفابنبه،مسلمكلامتفسيريصح

خطأأنهفبيئمحمد،والدإسقاطفيهوقعمعينإسناد
من

يديزوهورواته،أحد

هووأنهوالده،ذكرفيهالذيالتامبالإسنادذلكعلىواستدلزياد،أببن

@الصو@
(1

كلامهولي@خطا،فيهوقعمعيئإسنادالقطان@بنكهيتحدثفالذي

أصلاالساععدمعلى@لد@لةر@وينبينراوإدخالقريةعن

لاحاتمالاخأنتقدموقد
أنهأووهذا،هذابينالتفريقعلىيقوم

بينهما.الخلطفييتسامح

محمدسماعأنوالخلاصة
اللهعبدجدهمنعليبن

ممكناكانإنعباسبن

مسلماأنعلىبهالامشدلاليصحلمممكنايكنلمو)نمسلم،اصلانتقضفقد

الأسلم.هوالثاف!المسلكأنشكولااللقي،إمكانمعالقرائنيعمل

"-@و@

ملمصحغ
"

ك@(3)حلبت

5والإبهالأل@يار@لومم@و@ 5 8



يالهدبفاال@ينبدعلابأ@@@د@.ثمبا@ملأتللي@دااللدفعلا@@

ءت

يخارجبابنذكر@لثك:@لدليل
"

أممولىصالحلأيحديثاالباري!فتح

الحديثهذاالتفصيل،:9كتابهفيصلموقال9قال:ثمعبطم@،ابنعنهانئ،

@بنمنسماعلهيئبتولاحديثمياتقى@لنلسقدبافامصالحوأبولابت،ليس

عباص!

قبلماتوااخرينصحابةعنرواياتهعليهتدلكماقديم،هذاصالحوأبو

فقولوغيرهم،هريرة،وأبيهانئئوأمطالب،أب!بنكعليبمدفعبلس@بن

اعتبارهعلىيدلله-معاصرتهمععباس،ابنمنسماعلهيئبتلاتمسلم

وعدمللقرائن،
بالمعاصرة.اكتفائه

بنصالنغمحلغيرفيهوإذالحجب@منعجبالضبهذاوالاستدلال

باذامصالحأبو"ذاته:النصفييقولمسلمافمانمسلم،
حديثهإ،النلمىاتقىقد

وكذبه،أوتركه،منومنهمتضعيفه،علىفالجمهورمسلم،قالكماوالأمر
ما

قدومسلم@لنزلمحللاالراويهذامثلفهلذلكيقاوملاتحدي@منفيه

بالاتصال؟.للحكمالراويثقة@ثترط

عنوتغاضىللاستدلاليصلحلاأنهيعرفكانإدطالنصبههذاوالمستدل

هذايعرتلاكاناندمصيبة،فهذهذلك
ينبغيكانفماظهورهمع

يقحمأنله

@لعويصة.المسألةهذهفينفسه

"

لمجه@ل!فتح
4 0 3 02.

4@لتهديبهتهذب 1 6
0



هت
ل@ئدلد@للانا@فببال@2بدله@@ا،

"عباسابنمنسماعلهيثبتولا@قوله:بانالتسليمبعدكلهوهذا
من

تضعيفعلىبهيعقبرجب،ابنكلاممنيكونأنيحتملإذمسلم،كلام

9فيه:حبانابنقالوقدصالح،ابيبافامبحالللحديثمسلم

منيسمعلم

عبل@ى!ابن

روايةللبخاريفيهانكرومسلم،للبخلىيجرتقصة@لثالث:@لدليل

أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنعقبة،بنموسىعنجريج،ابن

أيبنسهيلعنوهيب،رواهبماأعلهالبخريوأنالمجلس،كفارةفيهريرة.

9البخلىي:وقالقوله،منعليهموقوفاد@هعبد@بنعونعنصالح،

يذكرلم

بلالبخاري،علىيعزضأمسلماوأنسهيل!،منسماعاعقبهبنموسى

وافقه

ذلكيانفيوكتفيأبدا،حاتمالأخمر@دعلىتدللاالقصةوهذه

أمور:للانة

عنثابتوهيببروايةجريج@بنلروايةالبخاريتعليلأنالأول:لأمرا

(2)

1ا:@لجروحيره" 8 5.

"في@خرحها@طاكم
1@ديشاص@علوممعرفة 3:9ا@رضد!فياو@طليلي1،3 6،0

الاملاهأثب"فيو@لسمعف!ا،"2:2،813:2بحد@راترلخفي.و@ططص

1والاصسلاعاص "فيعاكرو@ثن3،6

الأب@ا@لنفي.رئيدو@لن@مثق،،تريخ
ص

1 1:5رك،تد@ل@أيصا:@و@3،8 9شهلأضر@اولقفة3،6
0

سبر@حمر"91،4
21ط@ب@

0

4 3 7
ص

51،1
13:54،5"@ب@ريفتحوإلملا،عر@لسرلمجهوسدي

@@بى@ك@علىالكتو"
2حح

0
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ال@لبفايبال@بنا@لىين!تل@يا@ذثعبا@ه.@لاالل@لفط

ءت

أحمدبهاتفردقدهذهالقصةأنغيرالبخاري
ريالنيسابوالحافظحمدونبن

عليهوأنكرالنيسابوري،عليأبوالحافظفيهتكلموقدلأعصئي،با@عروف@

أحمدحدثا"يقول:وكانأحاديث،
عنه-!،الروايةحئتإنحمدون-بن

الحاكمعنهودافع

ةالحكايةألفاظبعضالعراقيواستنكر
واتهمالحكاية،صحةعدمفرجح

أحمدبها
بسبطالمعروتالحلبيالديفبرهانذكرهذلكأجلومنحمدونبن

افع@ولكنهالحديث!،بوضعرمىعمنالحثيثالكشفكتابهإفيالعجميابن

حجرابنبواسطةأيضاعنه

منفيهالماصحتهافيشكسيعتريهفيهاالنظرورررالقصةتأملومن

للبخاري:قالمسلماأنففيهاوالمبالغة،@،لاضطر@ا
@

دعني
يارجلي@قبلا

مسلماانوفيهاطعللهفيالحدي@وطبيبحدئين،@سيد@وياالاستافيى،أستاذ

البخاريمنوطلب@رتعد،معلولالموصولالإسنادبانالبخلىيأخبرهحين

أنوكادرأسه،وقبلمسلم،عليهفألحأولا،عليهفأبىبالعلة،يخبرهأن

ل@تا
1@لكيراخر 0 5

4@لصغير!ل@يحاوه0،4 12.

1@طرو@5،0ا:الاكد@لىير@ن@
3ةاالأنسصه0 حكاي@ساني@ل@لهستىفقد1،5

أسبالهلهفه@ليسرريعليأب@يموقصعلى@تحل

صوالإيفع،@تق@د"
1 1 5.

لوضعرميعمى@طنتال@لك@
@دينه@ص@

5 @كتبعلىال@كتدو@3
@لصرح@



ض@
د@لمطئدن@@ل@سنافببالالح@لطاللله

ماأيضاالقصةوفييبكي،
ىسوعلهابقفلمههذالحديثعلةبأنيوحي

وتعليلها.بنقدهابعضهمعنالنقلوسياتيعنها،غفلواالكبلىوأنالبخلىي،

بهاوالمستدلعليها،حكملبناءإيراثصاغير@ناف@فيالقصةلاير@د

ينبغيكانوصاراويها،ولافيهاالطعنيلىثرولمصحيحة،أنهاوذكرأ@رلمحما

عليه.ومامالهيوردانعليهفحقفلك،له

فليسفيه،نحنماغيرفيصحتها-فرضعلىالقصة-انالثاني:الأمر

صالح،أببنوسهيلعقبة،بنموسىبينبالانقطاعيعللهاأنالبخلىيمراد

لاوانهعقبة،بنموسىعلىالخطأيبينأندهمر@و)نما
إذإليه،الإسناديصح

يحالتصرالقصةيخافإنلاد@صالح،أببنسهيلعنأصلاروايةلهليى

يذكرلافإنه@القصة:فيالبخلىيلفظأنأيضاعليهويدلبيهما،بالتحديث

"فيحجرابنعلقهفيمالفظهبل"،سهيلمنسماععقبةبنلموسى
هدي

مسنداعقبةبنلموسىيذكرلا9نيسابور":تاريخفيإالحاكمعنالساري!
عن

."سيل

عقبةبنموسىيذكر@المقوله:وهوحاتم،الأخأورثهالذياللفظوأما

"فيهوو)نماالقصة،طرقمنشيءفيفليسثسهيل،منسماعا

الت@يخ

والكبيرإ،
"

فلاالقصة،بدونالصغير!،التاريخ
يصح

افقومسلماإنيقالأن

لهليتمعالقصةفيالوارداللفظمكانوجعلهأخذهحاتموالأخعلي@

هذا؟استسخكيفأثويولاالاستدلال،

بما@رصول@أعلالبخاريأنفيهاالقصةروايكبعضأنوالعجيب



يبدبنا@لىيني@بنا@ال@سد@.مذثعبا@تثليادااللدفعلا@@

ءت
@رو@بماولي@مرسلا،اللهعبدبنعونعنعقبة،بنموسىعنوميب،رواه

اللهعبدبنعونعنسهيل،عنوهيب،
صحفلوقوله،من

@ليلالكانهذا

عفبة،بنموسىعلىخطأبأنهالحديثتعليلالبخاريمقصودأنعلىقاطعا

فيكثيراضطرابفيهافكرتكماالقصةلكنأصلا،سهيلعنيرويهلاوأنه

منه.وهذاالمتن،

عنوهيب،بحديثعللهقدالبخاريأنمنالحاكمذكرهماأيضاومنه

الأحبار.كعبعنأبيه،عنسهيل،عنعقبة،بنموسى

مامعنىولي@
"فيالبخاريكلمةأنتقدم

والكبيرأ،الاريخ
"

التاريخ

البخارييكونأنأيضايمكنإذعقبة،بنموسىعلىالعهدةتجعلالصغير،

أصلا.يروهفلمعقبفبنموسىعلىالخطأبيانبهاضد

@بنبتدلي@الحديثأعلوالكبلىالائمةمنجماعةلانفلكقلتو)نما

الخطأيكونأنلا@حتمابعضهموذكرجريج،
الدارقطني:قالسهيل،من

أحمدوقال"
وهم،وفيهعقبة،بنموسىعنجريج،ابنبهحدثحنبل:بن

جريج@بنيكونأنوأخىوقال:وهيب،قولو@لصحيح
موسىعلى@لسه

أحمدإقالكماوالقولعنه،الضعفاءبعضمنأخذهعقبه،بن

حاتم:إأبيابنوقال
جريج.ابنرواهحديثعنزرعةوأباأبيسألت

@

موقوف،اللهعبدبنعونعنسهيل،عنوهيب،رواهخطأ،هذافقالا:

ابنمنالوهميكونأنيحتملقال:هو؟ممنالوهملأبي:قلتأصح،وهذا

@لد@رقط@يعلل"لا(
2 0 4

0

81.



ه-
المطئلنا@للسنارفب3بالما@بللهشا@

هذادلىجريجابنيكونأنوأخثىسهيل،منيكونأنويحتملجريج،

موسى،منيسمعهولمعقبة،بنموسىعنالحديث
أخذه

بعضمن

الضعفاء@ا

الحديثهذاروىأعلملايقول:مرةأبيسمعت"ةحاتمأبيابنقال

ماإلاأحد،سهيلعن
ابنيذكرولمعقبة،بنموسىعنجريج،ابنيرويه

أخذهيكونأنفاخثىالخبر،فيهجريج
وهيرلمإذيحيي،أبيبنإبراهيمعن

سهيل.-!أصحاب

حجرابنوساق
لكنهبالتحديث،جريجابنتصريحفيهارواياتعدة

جريجابنعنالمحفوظلكونفيهاةتردد
لاأنه

بالتحديثيصرح
(2

وكلام

لاوأنههذا،يؤكدالذكرالانفالأئمة
عنه.المحفوظفيبالتحديثيصرح

بينبالانقطاعالإممناديضعفالبخاريأنافزضنالوالأمر@لثالث:

ذلكوأنوسهيل،موسى،
عدمعلىقرينةوهيبروايةوتكونموسى،من

لأن3،النزمحلعنالمثالهذالخرجمسلم،ووافقهالبخاريأعملهاالسماع

الإسناد،بهذاالدنيافياخرحديثيوجدلاألهمسلمفيهايذكرالقصة

أنتينلماوعليهذلك،علىوافقهوالبخاري
هووسيل،منيسمعهلمموسى

همأولأنهمدلسا،بهذاصارمحتملة،بصيغةعنهورواهمنه،السماعيمكنه

"

19502@حقمأبي@سعلل

الملاح@بركتلبعلىالكت1
2لأ

0
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ال@لبفايبال@بنا@ل@دينبهذثعبا@لطله،تلليا@ملى@لفعلا@

ت5

يسمعلمممنالسماع
صفهووقدلمعاصرته،منهالماعبمكنهوهومنه،

بالتدلي@لدارقطيا
(1)"

ازيلراحاتمأبوتدلشهبلىوأشار
(@

قدومسلم

مدلسا،يكونلاأنالمعاصرروايةلقبولاشترط
فخرج

شرطعنالمثالهذا

القرائن.فيهأعملمسلماإنيقالفلامسلم،

@،النبيحياةفيولدمنالتابعينمنذكرمسلماأن@لر@بع:@لدليل

هموالمخفرمين،فيجزءاصنفأنهكماباسمه@النبيسماهوبعضهم

أنعلىيدلفهذا@فالنبييلقواولموالإسلام،الجاهليةأدركواالذين

القرائن.يعملبلبالمعاصرة،يكتفيلامسلما

حياةفيولدمنفإنالمراد،علىبداليمافكرهوليىحاتم،الأخقالكذا

الحدثيالإمكانفيهيتوافرلمهذاأنتقدموقدصغير،وهو@مات@النبي

يحالتصروجودبالإتفاق-فيهم-يثترطإذالنغ،محلخارجفهوللسماع،

هوو@،النبييلقوااانهمعلىقامتقدالبينةفالدلالةالمخضرمون

مسلم.بنص@لهل،محلخارجأيضافهذافلك،علىيدلماورود

صلتقدب@!@@مليفلحنر
46.

حقم!أب@بنلحكللل
3 5 7

0

1

ا:722@لطقاشها

صللحاكم@لبشه@علرمسرفة"
44.



هت
د@لمطئلنا@للسلافيحبال@@بللهشل@

أنكافةالأئمةبلىينسببحثهمناخرمكانفيحاتمالأخأنوالعجيب

ولوبالتحديث،التصريحورودعليهيلزممعينةطبقةمناويالركونإثبات

وأنباللقاء،بالتصريحيكتفيمنومنهمفوقه،اليالطبقةمنواحدر@برعن

الإسناد.باتصالالحكملقضيةمغايرهذا

هذاكلامهفيمابيانالثكالفصلفيوسيأتي
السببوالاضطراب،من

تلىفالقضيتينبينتوحيدهفيتناقضهبيانهاالئاهدلكنلهذا،دفعه@لذي

أخرى.تارةبينهماوالتفريق

بنعمرانعنالبصري،للحسنالإخراجتجتمسلماأن@ناص:

معالسماع،عدممنخوفاحصيئ،
ثلاثينعلىيزيدماعمرهمنأدركقدأنه

الأخونقلفيها،للتعليممتصدرا@طسنوكاننصفها،البصرةفيساكنهعاما،

اقعمرعنللحسن،الإخراجتجنباومسلماالبخلىي@نالحاكمعنحقم

الإرسال.خية

)نومشكلة،فهذهفيهدلالةلائنهيعرفلاكانإنبهذايستدلحينوهو

ولاشئطأعظمفالمشكلةللقارئ،استغفالاهذاعنوتغاضىفلك،يعرفكان

يخرجلمأنهعلىيخصلممسلمافإنجدا،ظاهرللاشدلاليصلحلاوكونه

ييق.لاغيرهباجتهادومحاسبتهالب،لهذاعمرانعنللحسن،

هذاأناضافتروعلى
شيئاةالمذكورلإسنادباإخراجهعدمفيالسببهو

رمشهومدل@البصريالحنإذالنغ،محلخلىجفهوأبدا،فيهدلالةفلا



ال@لبفاكلهال@بفا@ل@دينبهذثعبا@سله.تثلي@@لفعلا@لأالل

ت5

يحهتصرعلىالوفوفمنلابدالمدل@انعلىالإجمحمسلمنقلوقدبالتدلير،

هذاعلىمستقلةلهرسالةأقامقدبذلك،معزفحاتموالاخبالتحديث،

لأساس.ا

كماعمر@نمنبالتحديثتصريحهوردقدالبمريالحسنلكنقيل:فإن

مسلمابلغقدكانإداقمريحهذاأنةفالجوابالثالث.المبحثفيشأتي

اجالإخرتجنبمسلمايكونأنينتفيإذحاتم،الأخعلىحجةفهذاوصححه،

له
لالكنهبلغهأومسلما،بلغقديكنلمو)نالإرسال،خيةعمرانعن

ت@لاأنهبلىالأمرعاديصحح@
ريح

يثبتفلامدلس،وهوعنه،بالتحديثله

هنا.للقرالنمكانولابالاتفاق،السماعله

إثباتحاتمالأخبهاقصدتصرفاته،أومسلم،نصوصمنخمسةفهذه

وعدمللقرائن،مسلمإعمال
لاأنهتبينوقداللقاء،و)مكانبالمعاصرةاكتفائه

بإمكانيكتفيمسلمالأنالقولوبقيفيها،النظريحكملموأنهفيها،دلالة

اب.الصوهوالعقلي-الإمكانلاهو@طديثي،لإمكانوااللقاء-





ال@لبنااليههال@بنا@لمدينبسه.غ@عبا@@تللي@@لاالل@لفعل

ت5

الثافيالمبعث

والبخال@الم@ينماابققولتعرير

المدي@،والنالبخاري،قولتحريرفيوالباحثينالأئمةبيناختلافوقع

إنمااللقيأوبالتحديثللتمريحالبخلىياطاشزإنفقيلالمسألة،هذهفي

يجعلهولمالصحة،ثوجاتأعلىفيهتطلبلأنهفقط،صحيحمافيإالتزمه

للصحة،ثرطاجعلهفقدالمدينيابنشيخهبخلافالصحة،أصلفي@ثرطا

ين.المعاصرالمثايخبعضعليهوتابعهكثيرابنقولوهذا

فيطهيثزالبخاريأنالصحيح-وهوالعلماء-جمهورعليهوالذي

أ@لىفإنهبخلافه،الدليىبلعليه،دليلفلاذلكسوىوماالصحة،أصل

"فيكلها،كتبهفيفالقةعنايةالمسألةهذه

الصحيح
لهبأنوالقولوغيره،@ا

قوي،دليلإلىيحتاجكتابهعليهاعملالتيغبرالصحيحالحديثفي@ثروطا

دليلولا

كانتإذااللقاء،أوالسماعيثبتلموانبالاتصاليحكمالبخاريإنوقيل

الدرس@خالدالأخالفاضلالبثهذابلىتوصلوقدجدا،قويةالقرائن

فيالبخاريأخرجهايسيرة،أحاثيثعلىاعتمدإذإليه،توصلمالييظهرولم

صديشه@@علوماختصر"
61.

@علىت@لكت"@ن@:
@لصلاح!@

2:5 صألامام@هموف@ولأ9،5
1 37

صالإماميرهلموفف
1 41-1 5



هت
@للطلناثالمطئلنافب2بالا@بللاشد@

ولي@اللقاء،ولاالتصريحفيهايثبتوأآخر،مكانفيقواهاأودا،@اصحيح@

الفصلمنالانيالمبحثفيهذاةمنا@وستأتيالمراد،علىدلالةنكرهيما

الثالث.

لاواللقاء،بثبوتيكتفيانالمدي@-ابنشيخهوكذاالبخلىي-إنوقيل

باقحديث.التمريحثبوتطاديشتر

بالاكتفاءملمقولثلائة:الأقوالفجعلرجص،ابنبذلكصرحوممن

العلماطباشترالجمهوروقولاللقاء،اطباشتروقولهمااللقاء،بإمكان

فينحالفه،لقولمسلمحكايةعلىبناهأنهكلامهسياقمنويظهربالسماع

بحديث،تثافهااوقط،التقياأنهماالرواياتمنشيءفينجدولمقوله:إثل

لاالحجةأن
بأنهماالعلمعندهيكونالمجيء،هذاجاءخبربكلعدهتقوم

فيهخبريردأوبيهما،بالحديثتشافهاأوفصاعدا،مرةث@رهمامناجتمعاقد

"فوقهافماث@رهمامنمرةوتلاق@همااجتماعهمابيان

أنههذافظاهر
عنهعبرالذيباللقاءيكتفي

بالاجتماع.مسلم

ابنفيهااكتفىبنصوصوأيدهالدرش@،خالدالأخأيضاهذاإلىبوف@

سماعفيهاولي@فقط،اللقاءبئبوتوالبخلىي

(2)

(3)

إ

25مدي!@لزعللثرح 9،05 9،25 9،55 9 6.

"

مسلم!192صح@ح

@
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ال@لبنايبال@بنا@لملاينبسلى.@هذدع!تثديا@ملاللفعلا@

ءت

اطاشزوهوالجمهور،كقولالإماميرهذينقولأنيظهروالذي

يديرأوبالرد،يريدهماأنهاضافترعلىمسلماتوعبربالتحديث،التصريح

أمرهوإذفائدة،السماعلذكريكنلملادباللقي،اكتفاءهماتفيدلاأحدهما-

اتعبارفيفكرقدمسلماأنعلىلذكره،معنىفلاحينئذ،اللقيعلىرائد

عنأخرى
تخبرصحيحةروايةتأت@اولمقولهمثلفيالسماع،اسزاطنحالفه

وسمعمرةلقيهقدصاحبهعنالراويهذاأن
شيثا@امنه

منوصفتلمااحتجت-وقوله:إ
كلراويسماععنالبحثبلىالعلة-

عنديعنهثبتشيء،لأثنىمنهسماعهعلىهجمتأنافإذار@ويه،عنحبر

جمغبذلك
يروىما

بعدلماعنه

السماع.علىينصكلامه،فيهذامثلتكرروقد

خاص،نظربلىتحتبمنصوصهيعنهماالدري@خالدالأخذكرهوما

اطاشترإفالمحةفيأقوىأخرىبنصوصمعلىضةوهيبذكره،لإطالةاأخثى

وعدمبالسماع،@لعلم
فالأمرالثالثالمبحثفيسياتيكماباللقاء،الاكتفاء

جدتوو)نمايعتمد،تنصيصاعليهنجدلمالحرفوهذا"رشيد:ابنقالكا

ألاوسماع،يذكرلموإنالمحقق،باللقاءعندهاالاكتفاءيحصلأنمحتملة@رظو@

@

مسلمصحيح
ا:92."

"

.301"صلمصجح

5الأد@اص@لسى"@ظر@



هت
المعئ@ن@@للسنا@فب2باسالا@ب@لا@ثلا،

ابصوبلىوالأقربتجحريهما،الأليقو)نهبالسماع،إلاالاكتفاءيحصل

واحدامعنىوالسماعباللقاءمرادهمافيكونالصواب،
(1)

@ا.

هووالنقاد،جمهوركقولوالبخويالمدين@ابنمذهبأنوالخلاصة

منقطع.لإسنادفاوالابالسماع،العلماطاشتر

(1)"

.54الأد@اص@لن@



الثان@الفحل

الكلعطونيشت@النقاداجم@انعل@دلةان

بالسماءلىثباته

مبعثان:@فيه

النظرية.النصومهالأول:المبعث

التطبيقية.الفصوم@الفان@:المبعث





داثبا2باساثيلطت@ط@نا@بلدهدنقا@@بع@عي@نطده@اللةس@لا@لثافي

لأولالمبعثا

النظريةالنص@د!

والس@اع،باللقيالعلمفيهايثترطوننصوصمنعنهموردمابهاواعني

فلكنسبةمنويحررونهاقواعدهمفيينظرونالذينالأئمةعنما@ردوكذلك

قائل:ليفقال"الواحد:خبرعلىكلامهفيالثافعيقالالأول:

ماأقللياحدد
الخاصة،خبرعليهميثبتحتىالعلم،أهلعلىالحجةبهتقوم

إببهانتهىمنأوالنبي،بلىبهينتهيخىالو@حد،عنالواحدخبرفقلت:

دونه.

منيكونأنمنها:أمورا،يجمعالخاصةبخبرالحجةتقومولا

بماعالمابه،يحدثلماعاقلاحديثه،فيبالصدقمعروفادينه،فيثقةبهحدث

منالحديثمعكيحيل
سمع،كابحروفهالحديثيؤديممنيكونواناللفظ،

معناهيحيلب@اعالمغيروهوالمعنىعلىبهحدثإفالأنهالمعنى،علىبهيحدثلا

فيهيخافوجهيبقفلمبحروفهاهأ@وإذاالحرام،بلىالحلاليحيللعلهيدرثلم

منبهحدثإنحافظاالحديث،إحالته
منحدثإنلكتابهحافظاحفظه،

مدلسايكونأنمنبرياحديثهم،وافقالحديثفيالحفظاهلشركإفاكتابه،

يسمعلممالقيعمنيحدث:
خلافهالثقاتيحدثماالنبيعنويحدثمنه،

بلىموصولابالحديثينتهيحتىحدثه،ممنفوقهمنهكذاويكونالنبي،عن



تء
د@لمعئدف@للطدنا@فب2لالابابدله@شا@

ومثبتحدثه،لمنمثبتمنهمواحدكللاندونه،إليهبهانتهىمنإلىأوالنبي

وصفدا.عمامنهمواحدكلفييستغنىفلاعنه،حدثمنعلى

فيوأقبلوالشها@ة:إالروايةبينالفرقعنحديثهمعرضفيقالأنبد

إلاالشهادةفيأقبلولامدلسا،يكنلمإذافلان،عنفلانحدثنيالحديث:

ني!.أشهدأورأيت،أوسمعت،

عن،يقول:أنبالتدلي@تعرفهلمممنقبلتبالدفافقال:1قال:أنبد

أصحاءعدولالعدولالمسلمونةلهفقلتيسمعه؟لميكونأنيهيمكنوقد

إذاأنيىترالاغيرهم،فيحالهمغيرأنفسهمفيوحالهمآنفسهم،فيالأمر

هم!غيرشها@ةعلىشهدواو)ذاشهاثتهم،قبلتانفسهمفيبالعدلعرفتهم

عدلمعرفتيعدلهم-معرفتيتكنولمحاله،أعرفحتىغيرهمشهادةأقبل

الصحة،علىوتسميتهمانفسهمخبرعنوقولهمشهادتهم،علىشهدوامن

خالفالذيالموضعفيمنهمفنحترسنلك،يخالفب@افعلهممننستدلحتى

عليهم.يجبمافيهفعلهم

إلااصحابنامنأدركنامنولامضى،فيمنببلدنا-بالتدلي@نعرفوأ

الرجل:قولوكانله،خيراكانعليهتركهلوعمنقبلهمنمنهمفإنحدثا،
فلان-عنفلانوقوله:فلانا،سمعتيقول:فلاناسمعت

سو
اء

ماإلالقيعمنمنهمواحديحدثلاعدهم،
سمع

بهذهعناهممننه،



لالللد@لطهنيشتلطه@لنقاد@ب@مي@نطله@لاثلة@لفعلا@لثانب

فلان-،عنفلانمنه:قبلناالطريق،

كلامهونفاسةالثافعي،لجلالةمنهالنقلفياطلتالثافعيكلامهذا

اطالثتروهواد،المرتوضيحفيأهميتهلهمنهتركتوماوجلاله،ووضوحما

تخفيفا.أئبتهولموالسماع،باللقيالعلم

وهولرسالته،شارحأشهرعليهنصالثافعيكلامفهممنذكرتهوما

حفيا.فيالصيربكرأبوفمرهرجب:ابنقالواختاره،الصيرفي،بكرأبو

علىفهوالسماععلمإفاوأنهالعنعنة،لقبولالساعثبوتباشزاطالرسالة!

صحفإذاوقف،يسمعلمأوسمعيعلملماذادالتدلي@،يعلمحتى@لسماع

قالهالذيوهذاقال:غيره،يعلمحتىعليهفهوالسماع
صحيح،

مقتفىأنهوالسخاوي،حجر،وابنلبلقيني،وارجب،ابننصوكذا

الثافعيكلام

حاتم،الأختجرأفقدمطلقا،للتأويلقابليتهوعدمالنص،وضوحومع

المعنعنالإسنادقبولعلىللإجماعالثافعيمننقلأنهعلىفأثبتهمعناه،وقلب

منالملالمراد@بتدألهليتمولكنهباللقا.،العلملحونمتعاصرينبين
قوله:عند

(2)

(3)
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هت
لللد@لمعئدنا@فببالط@2بلله@فلل@

عن،.يقول:أنبالتدليىتعرفهاممنقبلتبالكفمافقال:"
ماوترك@ا،

إنحاالعنعنةالمتعاصرينمنقبلتبالكماهكذا:السؤالمعنىأنوذكرقبله،

التدلير؟منسلموا

عنلي@السؤالأنلهتبينالثافعيكلامتأملومن
عنهونمادهذا،

قهفومنوبينبينهالروايةكانتإذاحديثهليقبلالراويفيالثافعياشتراط

فقدمنه،يسمعهلمبمالقيعمنيحدثفلاالتدلي@،منبريايكونأنبعن،

أنلقبولهالثافعياشترط
منروايةتقبللميقول:فالسائلبالتحديث،يصرح

يسمعه؟لميكونأنفيهيمكنوقدبالتدليس،تعرفهأإفاثلقيهعمنبعنيروي

افزضهماوأمابعده،وماالسؤالقبلماالكلام،سياقعليهيدلالذيهذا

مطلقا.الشافعيكلامفيفكرلهيجرفلمحاتمالأخ

العلماشتراطعلىيدلأنهعلىالثافعيكلامفهميشبلمحاتموالأخ

في.الصيرأبوبكرمقدمتهموفيالباقين،ذكروأغفلحجر،ابنبلىإلابالسماع

لافكرهفقدآخر،أمرامعهارتكبلكنهتماما،الصيرفيكلامأغفلوليته

مكان
أنذكرنهف@الآتي،السمعانيكلامعنحديثهمعرضفيبحثه،منمنزو

لافيهفالنظرالاضطراب،هذافيالنظروتركعنه،النقلاضطربالصيرفي

صالحه.غبر

@الرسالةشارحا(330)تفيالصيرلمجرأبوالإمامفهذا@اقال:

عهينقلبالماع،العلميشزطأنهالخبليرجبابنعهينقلليماللشافعي،

كلاهما-رشيد-وابنالعلائي،فنقلذلك،خلافغيره
علىأنهالصيرفيعن



2باسا@بللهيشتلطمن@لنقاد@@حع@@نلمحلمه@لاثلة@لفعلا@لثانب

نقلهامسلم،مذ@تؤيدللصيرفيطويلةعبلىةوجدتوقدمسلم،مذهب

المحيطالبحرفي!الزركيعنه

أوأنهمإليه،القولبشةالاكتفاءفيهالصيرفيعنالنقلأنقراءهفأوهم

ريقروأنهليه،إشكاللاواضحفيالصيركلامأنيدركهوإذعه،نصاينقلوا

منفزفلذابالماع،@لعلم@هثتراط
ماأوضحوأنانقله،

@الاضطر@منوقع

رجبابنعنهنقلفقدالصيرفي،بلىنسبفيما
ما

تقدم
أنهفيصريحوهوآنفا،

بالسماع.العلميثزط

كلفيالخديثاشزاطبعدمالعلماءجماهيرقولالصححوفكر@بن

الر@ويأنالبرعبدابنعننقلثممطلقا،العنعنةتقبللاوأنهحديث،حديث

فهوالروايةأدىصيغةفبأيوشاهدهوجالسهعنهروىمنلقيأنهإذا@ح

قال،فلاناأنأوفلان،قالأوفلان،عنأوحدثنا،قالسواءالاتصال،على

مدلسا.الراوييكنلمماكبرها،أو

لهعلممنكل@ونصه:ذلك،مثلالصيرفيعنالص@حابننقلثم

يسمعأأنهيعلمحتىالسماع،علىفهوعنهفحدثإنسانمنسماع
مامنه

قالثمالحكم،،هذافحكمهعنه،فحدثإنسانلقاءلهعلممنوكلحكاه،

@اتدليسهيظهرلمفيمنهذاقالو)نماالص@ح:إ@بن

@بر@لصححل@قم@ةيا(
"

ص
2 23.



هت
@للطلناد@لمعئلن@فببال@ل@@بلل@لثلل@

منجداوظاهر
بالسماع،العلماطاشترالصلاحابننقلهالذيالنصهذا

باللقاء.بالعلمالاكتفاءيحملكلامهأنفيهماغاية

منفنقلرشيدابنجاءثم
انوزادالصحح،ابنعنالموضعهذا

قةفرمذهبهعلىمسلماتبعوقد9رشيد:ابنقالمسلم،مذهبعلىالصيرفي

الطيببنبكرأبوالإمامالقاضيمنهمالأصوليين،منوفرقةالمحدثينمن

حكاهفيماالمالكيالباقلاني
فيالصيرالشافعيبكروأبوعنه،الفضلأبوالقاضي

لهعلممنكلةقالأنهعنه،الصلاحابنحكىفيما
إنسان.-!.منسماع

معمسلم،مذهببلىالصيرفينسبرشيد،ابنقالكذا
التيعبارتهأن

علىلامسلم،ردهالذيالمذهبعلىأنهعلىتدلالصححابنبواسطةنقلها

أخرى،مذاهببعدهوفكرالصحح،ابنمنهفهمهالذيوهومسلم،مذهب

مسلم.مذهبمنها

ةبالمعاصرالاكتفاءمذهبفكرأنبعدنمهمافقالالعلائيجاءثم

ال@ه،عبدأبيوالحاكممسلم،لإماماقولوهذا"اللقاء:و)مكان
أبيوالقاضي

أصحانجا"منفيالصيربكرأبيوالإمامالاقلاني،بنبكر

جمغقرأومن
9فيالمسألةهذهحولالعلائيكتبهما

لم@،التحصيلجامع
بلىالصيرفينسبراهلماأنهفالظاهررشيد،ابنكتبلحصأنهشكيتخالجه

الصيرلا.عنرشيدابننقلفييتمعنولماعتمده،مسلممذهب

صالقحصل!حامع)1(إ
1 3



لمباسا@بلل@يشتلطون@لنقاد@@نا@م@عيطله@نلة@لفعلا@لثانب

نعم
غيرملم،مذهبعلىأنهمهيفهمقدآخر،نصالصيرفيعننقلة

قدمسلمقولإلهنسبمنمرادأنيظهرفلاها،عهيذكروهلمالأئمةأن

غيرصحابيعنالتبعيروايةياقولهالصيرفيعنالعراقيفنقلقصده،

مسمى:
@النبيأصحابمنرجلعناقبعيئ:بعضالحديثفيقالو)فا9

صمعأعلملالأنييقل،لا-
منالابعيذلك

يحدثقدإذالرجل،ذلك

فلكلقاءأمكنهلأدريولاالصحابي،عنرجلين،وعنرجل،عن@تابعي

سمعتقال:ذاد@العصر،كمدركلجعلتهمهإمكانهعلمتفلولا؟أمالرجل

عدولأالكللأنقبل،@@لنبيأصحابمنرجلا

هذاقولهضمافا@
لايقصدأنهتبينرجب،ابنعهنقلهالذيقولهمع

فائدة،بالسماعالعلملذكرهيكنلمالاداللقاء،بإمكانالاكتفاءالنصبهذا

مباشرة:ولقال
وعليهلا؟!،أم@لرجلفلكلقاءامكنهلأثويلالأني"

@حتمالتقريبفيتفيدذلكمعرفةأناللقاءإمكانفكرمنغرضهفيكون

اللقاء.إمكانلهيعرفلممنفوقفهي@لسماع،

لأنمؤئرا،هذايكنمسلم!بقوليقولهناالصيرلاأنافترضناولو

وتصحيحهالئافعي،لعبارةشرحههوالأولالصيرفيكلاممنالغرض

السماع.اطلاشتر

المحيط!البحرفيإالزركيعندحاتمالأخإليهاأثارالتيالعبارةوأما

لايصعوا@تفيد5(1)
"

ص
74.



كات
د@ل@ئلللنا@فببال@2@بللهثاط

بنصهاالانفسأذكرهامسلم،مذهبعلىأنهعلىتدلوأنهاالصيرفي،عننقلا

العلميئترطأنهأومسلم،مذهبعلىالصيرفيأنعلىتدلهلللقارئليتبين

للقارئ.فلكوأتركبشيء،النصعلىأعلقولنبالسماع؟

الزركثي:قال
كلوالأعلام،:لائلالد9كتابفيفيالصيربكرأبوقال9

الثقاتغيرعنتدليسهظهرمن
(1)

أوحدثنييقول:حتىخبره،يقبللم

سمعت،
الظاهرلأنخبره،قبلفلانعنفلانحدثناالحديث:فيقالومن

فهويظهرلمند@فيه،لناظهرلعيبالمدلس@فيتوقفناوإنماعنه،حكىإنماأنه

قبيلتهحدثيكونأنلإمكانحدثنا،فيلتوقيناتوقيناهاولوسلامته،على

احتماللأنهحاضرا،يكنولمبالبصرة،فلانخطبناالحسن:كقولوأصحاله،

لانج،
فكذلك

صحابيقالإفاوكذلكمدلسكيركانإذاسماعهعلممن

بخلافوالقائلالسماععلىمحمولفهوكذا،اللهرسولقالوعمر:بكركابي

يغفل!ذلك

لهفإنالصيرفيكلاممنحاتمالأخموقفعنالحديثوبمناسبة
مو

قفا

اكنصأنعلىأيضاكلامهيدلاخر،شافعيلإمامآخر،نصمنمثابها
فعي

تمامامطابقفكلامهبالسماع،العلماطاشتريفيدإنما
هذاوالافعي،لكلام

(3)

1

1الحةفي

@@ههأرجحأنةوماكير@لفقشه،من
@

بهالايشقبم@عىو@مدل@!،صكانأبثاالخةي

3@حيط@" 1 1 4



2لابابلدهدنقاثيتلطينا@@@ب@عي@ناطدهداثدة@نبدثا@للفعلا@

السمعاني.@ظفرأبو@هوالإمام

والإنصاتمئرقا،فأصبحالتعصب،فيجداتاسحاتمالأخأنكير

فييخطرلابماالإمامهذاكلامتأولإذمغربا،بحثهياإليهيدعوفتئما@لذي

ا.وعرمركباالحقيقيةدلالتهعنصرفهأجلمنوركباحد،بال

حاتم.الأخكلامفيانظرثمالإمام،هذانصأنقلوأنا

مناعتراضافكرأنبعدللمراسيل،الشافعيلردبحثهفيالسمعانيقال

نحنالسمعاني:إقالللعنعنة،قبولكم@عالمرسلتر@ونأنكموهوالمخالف،

حدثنايقول:أنومومرصل،غيرأنهالظنعلىيغلبأونعلمأنإلانقبللا

لأنحبته،@أطالقدويكونفلان،عنيقول:أو6فلاناسمعتأوفلان،

حديثطيقبلفلاهذابغيرفأمامنه،سمعهأنهعلىتدلأملىةذلك

الالأحوأقلفيأوبالسماع،العلماطاشترإفادتهفيهذاالسمعانيوكلام

اطالقديكونأنفلكعلىزادبلإيضاح،بلىتحجلاباللقاءالعلمائمتر@ط

يرويمنصحبة
كلامهفينظرمنكلالسمعانيبلىنسبهزائدشرطوهذاعنه،

من
ذلك.فييترثدواولمالأئمة،

منيتخلصأنحاتمالأخوأراد
اخرنصاأولافذكرالنص،هذا

فيالسمعانيقولوهومسلم،مذهبعلىأنهعلىيقول-كمايدل-للسمعاني

طعقو@"(1)
4ة2لأدلقاا 56.



ه-
@لمعئلنا@ل@طلنا،فب2بالط@اشدا@بلله

اشتهرمنأنالبابهذافيالثافعيمذهبوبيانالمدل@.إروايةحكملان

أوحدئني،أوسمحت،فيقول:بالسماع،يخبرأإذاروايته،تقبلابالتدليس

فأماإرسال،لأنهيقبل،لمفلان-عنقال:إذافأماأثبهه-ماأوأبرني،
من

فيالأمروحملفلان،عنقال:إذامنهقبلبه.يعرفولمبالتدلي@يمئمتهرلم

عليهمأسهلهوإذللخفة،طلباذلكيفحلونقدالناسلأنالاع،علىذلث

مقاميقامفلكلاالجاريوالعرفحدثنا،حديث:كلفييقولأنمن

التمريحأ

لاأنهيفيدالثانيفالنصتعلىضا،النصينبينأنحاتمالأخفافترض

مدلسا.الراوييكنلمإفابالسماعالعلميثترط

لاهافكرلاشي@الراجح،هوالئانيالنصوأنجيح،التربلىأولافذهب

النصساقكونهالترجيحوجوهمنذكرأنهفيهاالمهمومنالتعقب،تشحق

فهوالمسالة،هذهببحثالأليقالمكانوهوالمعنعن،الإسنادعنحديئهفيالثاني

إفا.لأحكموالأرجحا

وطشرعنالثكالنصفييتحدثفالسمعانيقال،كماالأمرولى

لاالراوي،
ئمبالتدلى،معروفايكونلاأنمنهاوذكرالإسناد@لعنعن،عن

وحكمه.الدلىبيانفي@ثرع

(1)1
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4لاول@بللايشتلطين@لنقاد@ب@حعي@فاطله@لا@لة@لثافي@لفمل

فيهوردالذيالمكانهوالمسالةهذهببحثال@ئقالمكانإنقائلقالفلو

عنالحديثلأنالأول،النص
أنعلىالصو@ب،هوقولهلكانلإرسال-ا

رظهومعكثيرا،عندهاالوقوفينبغيلاالمسألةببحثالأليقالمكانقضية

النصين.معنى

طريقته،علىلكنالجمع،مسلكالتعرضلإزالةحاتمالأخاختلىثم

فسرهماعلىالثانيالنصأبقىإذ@لعقل،فييدخللامافقررقوله،يؤيدوب@ا

السماع،لهيثبتلمو)نبعن،روىإذاالقبولالمدل@غيرروايةحكملوأنعليه

يقل،لمماالسمعانيعلىبهتقولجدا،بعيدبتزيلإليهالأولالنصورد

أطالقدويكونفلان،عنيقولأو"قوله:حملإذبه،يلتزملمماوألزمه

يكونأنوهوالمدل@،حالاتمنخاصةحالةأرادالسمعانيأنعلىصحبتط

يسمعه،لمأنهيثبتحتىعنهمقبولةفعنعنتهشيخه،عنالروايةمنمكثرا

إذامطلقا،مقبولةالمدلدغيرمنالعنعنةأنالمكانينفيالمعانيكلامفمعنى

قدكان
@كانأوسمع

قدكانإذاالمدلحمنومقبولةالسماع،مكانه
سمع

يرويمنصحبةوأطال
عنه.

هكذا
منجداخاصةحالةيقصدالأصوليالإمامهذاجعلصنع،

سمعالذيشيخهعنعنعنتهفيهاتقبلالمدلس،حالات
منالحالةوهذهمنه،

ومعمنها،خلتقدالحديثعلومكتبغالبأنبحيثالعلم،هذا@تائق

الاصول.كتبمنكتابلهاتعرضذلك

لكنهاحتمالا،ذكرههذاذكرحينوليته
ينمسبأنحينئذفصحبه،جزم



@لل@د@لئ@أفهبال@2دا@بله@

تء

سمعالذيشيخهعنالمدل@عنعنةيقبلأنهالسمعانيبلى
أطالقدكانإذامنه،

ضاءماحاتمالاخأمهلوأناصحبته،
عنيذكرأنالسنيئمن

أحد
الأئمةمن

كلامه.منيفهمتدأنهأوالمعاتي،بلىهذانشة

يجرلموالمدل@،عنيتحدثاالنصهذافي@لسمعانيأنفلكيؤكدومما

معيصحفكيفكلامه،يخاذكرللتدلي@
الحالةهذهيقصدإنهيقالأنهذا

هذانجدل@@@حالاتمنالخاصة
يكون.ماأبعدمن

لهظهر@كانين@في@لسمعانيكلاملاتأملبأدنىنظرومن
لاأنيوضوح

ى.أخرقضيةفيوهذاقضية،فيفهذاأصلا،بينهماتعلىض

الارسال،عنفيهيتحدث@لصحبةطولفيهاشزطالذيالأولفالنص

عن؟.بصيغةالروايةكونمعلارمالايزولوش

@لر@ويأنوئتالارصال،زالإذاالففةفيفالكلامالكالضوأما

حكمفي@لئافعيكلامفذكريخئذ؟الفعنةتقلفمتىعهروىممنسمع

عنتحدثإنا@لتدبىعنحدفيفيأنتقدموقدالمدل@،رواية

وسمعلميماعمنتديى@لراوي
حذتحاتمالأخلكنفه،

كلاممن

نقلهالسمعك
اثعن

كحديثحدثهوأنبه،يظهر@رتباطهلئلافعي،

الملاقي.السامعتدلي@عنالئافعي

كلاممنيظهرمحناه؟ماالصحبةطولالسمحانياطاشترفيالنظرويبقى

قدأنهعلىأمارةذلكليكون9وقوله:السمعاني
سمع

العلميئترطأنهنمه-



بال@ل@@لعلايشتلط@نث@ع@ا@لنقاد@أ@لحله@لاثلة@لئانى@لفعل
ت

منبصحبةيعرفأنحيننذلهويثمترطباللقاء،فيكتفييكنلمنف@بالسماع،

يروي
فيه.غرابةلاالقولوهذابالسماع،التصريحمقامذلكليقومعنه،

تقدمفقد
لانوهذااللقاء،بثبوتالاكتفاءالنقادبعض@لىنسبقدأنه

علىولي@عليه،شرطزيادةهوإنماالسمعافيفقولتقدم-كمانظرعلكان

بالسماع،الملماطاشتر

إلهفمبكمابالسماع،العلماشتراطعلىزياثةإنهعنهحاتمالأخفقول

اأنهعلىيدلالسمعاني-صيدافعبتأويلهفهومستنكر،شاذوأنهالصر،@بن

تأويل.يلىيحتجلاجدا،قريبهوبليتمعنه،

بالسماع@لعلميئزطلا@لسمعانيأنعلىحاتمالأخاستدلالويبقى

فيسيأتيويقرره،هكذاذلك،علىيدلالحاكموكلامالحاكم،كلامنقلبكونه

تعالىالهشاءإنالحاكمكلامفيالنظرالئالث@لفصل

الحديثتركفيالحجةفماقائل:قالنف@9الحميدي:قال@لثافي:@لنص

الاسيزلوأذلك،منوأكثرساقطرجلإسنادهفييكونوالذي@قطوع،@

لانتلت:وأكثر؟ساقطرجلإسنادهفيكانومابالمقطوع،يتحدثون

فإن-@النبي@لىالحديثيتهيحتىسمعت،تفيهيقللمو)نالموصول

الذيالئاهدكظاهرذلك،غيرفيهيتبينحتىالمدرك،السامعكظاهرظاهره

عليصشهدمنلإدراكهيشهدكماعنديذلكفيكونله،@دركالأمر@علىيشهد

منيدركلمبأنهيحيطالعلموالمقطوعذلك،غيرمنهأعلمحتىفيه،شهدوما

ئمهدكشاهدوذلكعلما،بهأحطتلماحديثهعندييثبتفلاعه،حدث



د@ل@ئلأفيالبنبال@2شلا@بلا

هت

علىشهادت@أجيزفلاعبده،وأعتقبدارهتصد@انهيدركهلمرجلعلىعندي

يدركه!لممن

منأتماخرنصياالمعنىهذاالحميديوترر
يلالتطوخوفلولاهذا،

لنقلته

لاوأنهالعنعنة،قبولفيالصحيحالمذهببيانهناالحميديوغرض

ظاهرهنف@عنعنمنوأنحديث،حديثكلفيبالتحديثالتصريحثترط

روىالذيأدركأنهمنهيعلمأنبثرطسمعت،حديثه:فيقالمنكظاهر

العصر،إدر@كهولي@هناالإدراكأنمنهفعلمبالشهادة،شبههئمعه،

عنوالتعبيرواللقيا،السماعإدراكهوبلواحد،عصرفيوكونهما
بالإدر@كهذا

معروف.شئعأمر

الاكتفاءمنمسلمقررهمايقررأنهالحميدينصمنفهممنوأما

)الاثو@ك(،كلمةظاهرعلىهذافيالاعتمادإذابعيد،فقولهبالمعاصرة-

عنمعروىمنالراوييدركأنالسماعلاثباتيكفيلاأنهعلىمتفقونوالجميع

إدر@كمجردعلىزاثداأمرابالإدراكيقصدالحميديأنفعلموغيره،مسلم

ةعبارسياقوفيبالساع،العلممراثهأنعلىيدلبالشهاثةوتشبيههالعصر،

ماالمكنيئفيالحميدي
الشافعي.شيخهيقررهمايقررفهومرا@ه،منهيتضح

ا@لكمايةا

ص@لبغد@ثيللخطب
3 91.
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2بالا@بللهيشتلطين@نا@م@عوا@لنقادلمحلد+@لاثلة@لثانب@لفعل

عنعنةالمرادوأنالحميدي،مقصودفيبالقين@لثكويقطع
علممن

به،يحكمالذيالظاهرفهذاالاخر:أنصهنهايةلاقالأنهعنهروىممنساعه

عنا:غابماوالباطن
وهممن

وبينبينهادخالهدونشانه،وكذبهالمحدث،

من
علىفلكيكونأريمكنمماذلك،اشبهوماأكثر،أورجلاعهحدث

لماتجولهحئذيعنافلالا،ظهربئيءإلاعلمهنكلففلاقال،ماخلاف

"ظهرلامنه

فيلنايظهرأنإلاتقدمفيماذكرتهماقبولالأصليقول:فالحميدي

القبول.منالحديثهذافيستثنىذكر،ماخلافمعينحديث

علىدالبينهماالسماعيردلمراويينبينراوإدخالأنالمعلومومن

فياوواسطة،فيهأدخلالذيالمعيئالحديثهذافيسواءبينهما،الانقطاع

حديثفيواسطةويثبتسماعهعلممنيدخلأنالحميديمر@دأنفعلمغير@

منقطعا.ويعدفقط،الحديثذلكفيفيتوقفمعين،

عنيتحدثفالحميدي
أنيلزمفلاوعلم،سماعهثبتمنعنعنة

يصرح

اللقياوالسماعإدراكهوكلامهفيالمذكوراكلإثووارواية،كلفيبالتحديث

أتبحفيذكرهوقدخليفةبنخلفترجمةفيحبانابنقال@لثالث:

.25ل@لكفايقاص(1)



د@ل@ئألللظفببالص@2لفدما@بله

كات

"الشبعين:

خلفندخللم
الصحابةمنرؤيةلهكان@)نالتابعين-لىخليفةبن

شيئا.عنهيحفظولمصغير،صبيوهوحريثبنعمرورأىلأنه-

دونرؤيةلهو)نما@لتبعيئ،فيالأعمشأدخلتفلمقائل:قالفإن

بواسطأنساراىالأعمشإنله:يقال@؟صو@خليفةبنلخلفكماروايقع

المقام،عنديصليبمكةوراهخطبته،منهويحفظيعقلبالغوالاعمشيخ@،

البالغغيرحكموحفظرأىإذاالبالغحكمفليسحكاها،أحرفاعهوحفظ

يحفظولمراىإذا
،1(

".

سعدوذكر
وكانالتابعين،أتباعفيعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبن

سماعهلانالتبعيناتباعفيأدخلناه@ترجمته:فيوقالالتبعين،فيأولاذكرهقد

دلهعد@من
خبرهفيمبيناالساعكان@)نفيه،مافيهجعفربن

عنسماعالهأحفظولست"المصري:يزيدبننافعترجمةفيأيضاوقال

لكنبمنكر،فليسللتابعينرؤلةفأماالطبقة،هذهفيأدخلناهفلذلكتابعي،

ماعلىالاربعالطبقاتهذهتقسيمفيالكتابهذافياعتمادنا
صح

عندنا
لقيمن

عدف@أماالسماع،معبعضابعضهم
نقولفلابهالعلموعدمالإمكانوجود

6:2@نفك!. 7 0
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2بالما@لطلهيشت@طمن@لنقار@لا@عم@لمحله@لا@لة@لثانب@لفعل

لهأحفظالستالسعدي:مهلهلبنمفضلترجمةفيأيضاوقال
عن

منسمعيكونأنأنكرولستالطبقة،هذهفيأدخلناهفلذلكسماعا،تابعي

لأعمش،خالدكلواأبي

بلىةوالإشاربلالماع،ثبرتاثتراطفيجداواضحةالنصوصوهذه

الأخأنبحيثبه-القولوعدمالسماعبإمكانالاكتفاءوهوالاخر،@لقول

حا
3

يقرأنعليهوصعبكعالمحت@،تأويلهماعنعجزمنها،الأخيرينذكرلما

بينالاتصاللإثباتبالسماعالعلمبوجوبلمح@رهمنيومافالقدحبانابنبأن

"كتابهيخافلكخالفقدكاناندمتعاصرين،

حاتمالأخوساقالصحيح!،

الثالث،لفصلسنالثاني@بحث@فيفيهاالنظرسيأتيمنه،نصوصافلكلإثبات

الأخمنوهكذااخر،شيءثانمكانفيقالهماوردشيء،بها@لتسليملكن

ناقد.نصفمعهيكونأنمخالفهعلىحقم

منكانغريبةطريقةفهيالضينهذينلردسلكهاالتيأما@لطريقة

كأنوولابد،أساسهعليهانتقضلأنهالبحث،ينهيأنسطرهاحين@فروض@

فيهاننظرذلكوتبعةالآن،النصينهذينمننتخلصيقول:حالهلسان

لاحقا.

بينو"معينةطبقةمنالراويكونإثباتبينالتفريقالطريقةوخلاصة

عنهروىممنالراويسماعيثبتأنفيهنحتاجفالأولوصحته،الإسناداتصال

9:1@لنفشه@(1) 8



كات
اد@لمطئدأباللافياللد@بللهلثلد@

وأمكنالطبقةتلكأهلمنغيرهعنروىنإذاواحد،راوياواحدة،مرةولو

الثلني-وأماالسماع،ثبوتيشترطولاالاتصال،علىذلكحملمنهمسماعه

أبدا.بالتحديثالتصريحثبوتفيهيشترطفلاوصحته-لإسنادااتصالوهو

يرويراوعلىوقفنالومثلا-أننا-نلكومعنى
عنأحالمحيثخمسة

هذهوالحالةلأحاثيثفاممكن،منهوسماعهبالساع،يصرحولا@اللهرسول

هذاأنغيرالحرام،بهاويحرمالحلالبهايحلحبان،ابنعندمتصلةصحيحة

أحا@يطراوروىلووتابعيهم،التبعيئفيوهكذاصحبة،لهشبتلاالراوي

شيءفيبالتحديثيمرحلمأنهغيرممكن،الصحابةمنوسماعهصحابي،عن

نهكويثبتلاالر@ويهذاأنإلاصحيحة،متصلةفالأحاديثعنهمرواياتهمن

منها.لصيءفيبالتحديثيصرحلملأنهالأحاثيث،لهذهبروايتهتابعيا

ينالآخربلىذلكونسبةلثيء،بهوالقولمحينقولتبنيإنأقولوأنا

الإمام،هذابلىمالايحقلنسبةفييترددلمحاتمفالأختماما،مختلفاخرثيء

الكافةقولهذاأنحاتمالأخكلامفيبلتحتمل،مالانصوصهيحملوأن
من

الاكتفاءبينالطبقةإثباتفيدائرةالحلماءأقوالأنذكرفإنهالنقاد،
دبمجر

فيماهوومنهما،الثانيعلىحبانابنوأنالساع،ثبوتاطاشتروبينالرؤية،

ةبالمعاصرالاكتفاءعلىأحدهناكفليسهذاوعلىالحاكم،تلميذهاختيلىيظهر

بالاتصال.والحكمالحديثلتصحيحبذلكيكتفونكانواواناللقي،وإمكان

قالحبانابنأنسوىدليلاعليهيذكرلمهؤلاءبلىنسبهالذيوالتفريق

ما"ثقاتهفيأ
@فيفلكخالفوأنهتقدم،

الصحيحأ.



2بالمايشتلطينا@لطلهبم@عيا@للقادللحله@لاثلة@لئانب@لفعل

ت

فليمستمختلفين،قولينحبانلابنبأنيعزفأنذلكعنيغنيهوكان

بلقولا@يختلفعالمبأولهوولي@قولان،فيهالهيكونمسألةأولهذه

يرطه.ينقضماحبان!ابنثقاتفيإيجدأنيمكنه

هوفيمافوقعيدعيه،الذيالإجماعنقضوهوذلك،تبعةمنفئلكنه

إجمح.مقابلإجمحالتفريقهذافيإذمنه،أعظم

ثم
لدقتهمناسبة،كلفيعليهينصأنينبغيموجوثاكانإنالتفريقهذا

العلمثونبالاتصالويحكمالإسناديصححمنقول@قل!وتقييدهوأهميته،

ذلك،بمجردتئبتلاوأنهاالطبقة،ثبوتباستثناءذلكتقييدفينبغيبالسماع،

هذاعلاينص
مباحثوفيالمسند،مبحثوفيالمعنعن،الإممنادمبحثيا

أبدا.هذاعلاينصواوأ@لطبقات،

أوالرؤيةاشتراطهممنوأخذالاشدلال،لقلبحاتمالأخأنصفولو

الإسناداتصالفيفلكاشزاطهمعلىدليلاالطبقةلإثبات@لسماعثبرت

وأئبتهافيها،تسامحواولهذاالطبقة،إئباتمنوأهمأعظمنهف@وصحته،

الرؤيةبمجردبعضهم

عنينفصلأنأيضاويمكنه
إثاتعنفرعالطبقةإثباتفيقول:هذا

دفتعوولابد،الطبقةمعهيئبتاللقي،إمكانبمجردالسماعيثبتفمن@لسماع،

"@نظرة(1)

فتح
كلا،541..4@يشه@



ه-
د@لمعئدن@لأ@فب2لسابابدله@شل@

@الثقاتفياحبانابنكلاملأنذلك،يقللملكنهالنزل،محلأصلبلىالقضية

دعو@هتنتقضلاأنعلىحريصحاتموالأخبالسماع،العلماشتراطفيصريح

هذهعليهتنتقضأنفخشيوبعده،مسلمقبلمسلم،قولعلىالإجمحبصحة

الإنصاف،يكونوهكذاد،الثقا@@فيحبانابنإليهذهببماالدعوى

لالستدلال.افيالعلميبالمنهجاملالتزوا

مطلقا،العنعنةيقبللامنقولذكرأنبعدالخطيبقال@لر@بع:@لنص

العلموأهل9الفقهاء:متأخرىبعضبلىامهرمزي-الرعننقلاونسبه-

فلان-عنفلانحدثناالمحدث:قولأنعلىمجمعونبالحديث
صحيح

عنه،حدثالذيأثوكقدأنهيعرفذكرهالذيشيخهكانإذابه،معمول

وسمعولقيه،
أنهيعلمولايدل@،ممنالمحدثهذايكنوأمنه،

إذايستجيز

منالإسناديابينهمافسمىنازلا،حديئاأثوكمنبعضعنشيوخهأحدحدث@

ذلك،يسقطأنبه-حدثه
عنفلانحدئنافيقول:عاليا،@طديثويروي

مماروايةالسالمالحديثمنالظاهرلأنمنه-يسمعهلمالذيأعنيفلان-

العنعنةكانتو)نالاتصال،وصفنا:
إسنادطعلىالغالبةهي

الحديثقبولأنعلىالإجماعقيامعلىالخطيبمنصريحنصوهذا

عن،بصيغةروايتهصيغةأبدلتالذيالمحدثشيخكانإذابمامثروطالمعنعن

طوسمعولفيهعنه،حدثمنأثوكقد
يرتكبممنالمحدثهذايكنولممنه،

2الكفايقاص)1(ا 9



4بالا@بللهيشتلط@ن@لنقارث@عم@@لاطله@لأثلة@لعطا@لثانب

ت

منوبينشيخميبينالروايةويجعلشيخصشيخيحذفأنوهوالتسوية،تدليى

سماعفأو@بينهما،الواسطةأسقطقدأنهوالحالعن،بصيغةالإسنادفيفوقه

ينقضأنهالنصهذافيمافأقلأدركصقدلكونهفوق@ممنللحديثشيخه

اللقاء.و)مكانبالمعاصرةالاكتفاءعلىالإجمحدعوى

فيلأنهتسوية-تدليىيدلىالمحدثيكونلاأن@فطيباشترطوانما

ممنليستفالعنعةشيخه،روايةصيغةأبدلالذيفهوالمفعن،هوالحقيقة

فيذلكشرحتكماالادر،فيإلاثونهممنهيو)نماعن،بصيغةروايته@ردت

اخرمكان

التعسففيالغايةبلغحاتمالأخفإنالخطيبنصدلالةظهورومع

تعاملهفيوالتمحل
مع

مذهبعلىللإجمحنقلافيهأنزعمإذالنص،هذا

بفهمالوثوقمعهايبقىلابتأويلاتوأتىاللقاء،لإمكانيكتفيوأنهمسلم،

المتأول.هذاعقلعلىيعرضحتىنصأي

مسلممذهبعلىكانذال@مسلم،مذهبعلىالخطيبأنأولاقررفقد

مذهبعلىالخطيبكونواخذالعنفة،حكمياالنصهذاتأويلمنفلابد

قال،حكمبيانفيالخطيبقولمنمسلم
مع

وهذاقرره،مايفيدلاالنصان

منالمعروتكانفإنفحن،قال@حدث:@قولواما9الخطيب:نص
أنهحاله

كانو)نحدثنا،غيره:فييقولمابمنزلةذلكجعلسمعهماإلايرويلا

لانقطعوالاتصالا"(1)
ه

ص
17-24.



هت
دععئلل@لللطنا،فيال@3بابلدا@شا@

فيه...الخبربينبماإلارواياتهمنيحتجلمسماعوغيرسماعايروي

عليهزيجوممنوكانسماع،غيرروىفيمنأهو،إن@اذكرناهالذيوالحكم

فأماجهة،كلمنالأحاثيثوأخذالتدلي@،
أنهغيريسمعهمالميرويكانمن

منوعرفله،أجيز
ذلكأخذفيالاحتياطحاله

فإنبهاالموثوقالجهاتمن

قااالإجازتصحيحفيالأصلعلىفيه،الخبريبينأدنبه،يحتجحديثه

ة،إجازاوبسماعإلااتصاللاأنهفيجداظاهروهوالخطيب،كلامهذا

أنهعنهعرفمنوأن
التمريحإلامنهيقبلفلامنهيسمعهما!لقيهعمنيروي

العلمنوصاللقاء،إمكانمعبالاتصالالحكمقضيةفأينبالتحديث،

أنهمنهعرفمنانالخطيبمرادإنةقلت
امالقيهعمنيروي

صانصوساقالخطيبلأنبالتحديث-التصريحإلامنهيقبلفلامنهيسمعه

نصسوىمنهم،سمعواأنلم@عنقال،بصيغةرووارواةذلك،فيكلها

لموفلان،قالأقول:أنمنبلىأحبأزنيلأن@افيه:قالشعبةعنواحد

منهاسمع

9يقول:بعضهالموفينحتلفةبالفاظشعبةعنوردالنصوهذا

أسمعوأ
سمعبمنشعبةيمئلبعضهاوفي"،مهالحديثذلك

نه

2ص@لكفاية!@ 89.

1وال@نمهيد"لكامل!ا@ظر.!@ 6
0

3صوال@لكمافي1، و5،6
1

7للاعه@أعلامسبر
"

2 1،0



2باللل@ايتلطيفا@بلله@لنقاد@ث@عيطلطانا@لاثلة@لفعلا@لئافج@

ت

يعادالاحتمالومعذكرته،لمامحتملأنهللخطيبالثانيالنصفيماوأقل

محكم،نصنهف@بعن،الروايةحكمالخطيبفيهأوضحالذيالأولالنصبلى

معناه.لفهمشرحبلىيحتجلا

استبعادعلىفيه@كلتمدفإنهالأولالخطيبنصحاتمالأخبهتأولماوأما

مسلمقولويغفلمسلم،رأيخلافعلىالإجماعينقلالخطيبيكونأن

ينقليكونأنفلابدكذلك.كانداذاالإجمح،فيقادحايراهولاواختياره،

بنقلالخطيبيمرحلملماذاالسؤال:يبقىولكنمسلم،قولعلىالإب

سيخأنيعرتأناشزاطذكرلمافااياللقاء؟الاكتفاء@امكانعلىالإجمح

وسمعولقيه،الإسنادفيفوقهمنأدركقد@حدث@
لابماالتأويليأتيهنامنه؟

مسلكين:لذلكحاتمالأخفسلكأحد،حسبانفييدخل

مطلقا،العنعنةيقبللامنعلىالردمعرضفيكانالخطيبأنالأول:

هناالإجمحاهلفيكوأدخلإجمحمحلهومالهيذكرأنفأر@د
مسلمقصدمن

الحديث.اهلمنلي@الذكر،خاملجاهلشخصوهوعليه،@لرد

دمجرعلىتعتمدإنئائية،مقدمةعلىمبنيتأويلوهوحقم،الأخقالكذا

بلىيلتفتولابالسماع،العلماشتراطعلىالإجمحالخطيبينقلأناستبعاد

بمنعيجيبأنالمتأولهذالمخالفويمكنمسلم،خلاف
فلاالمقدمة،هذه

بالسماع،@لعلماشتراطعلىالحديثأئمةجمهوررأىلماالخطبيكونأنيبعد

يايخالفلموأنه
أمرالإجماعنقلفيفالتسامحإجماعا،عدهالقليلإلافلك

للخلافناقلهيلتفتلمرب@االفقهية،المسائلفيالإجماعاتنقلفيكمامشهور،



هت
در.لناا

د@ل@ئدناللللانا@في2بالط@الللهدطا@

ماالخطيبكلامفيثم
العلموأهل9بقوله:كلامهصدرفإنههذا،يدفع

هوممنلاغيرهمالحديث،أئمةإجمعينتلأنهعلىفدلمجمعون...!بالحديث

منشعريوليتالذكر،خاملجاهل
شغلالذيالذكرالخاملالجاهلهذا

القرون؟.هذهطيلةلأمةا

المسلكفييأتيماعليهرجحولذاالتأويل،هذابضعفمقرحاتموالاخ

الثاني.

فكرهالذيشيخهكانإذا9الخطيب:قولأنوخلاصته@لثاني:@سلك@

وسمعولقيه،عنه،حدثالذيأدركقدأنهيعرف
مخرجخرجفرطمنه!

المسلكمنفرتأوله،هكذاكذلك،المدلسيئغيرعنعناتغالبإذالغالب،

الخطيبكلامفييكونأنخهذلكبلىثنعهمنه،أغربهومابلىالأول

به.يقولالذيالإجماععليهفينتقضبالاشزاط،يقوللمنالمسنمسكمنشيء

النص،منالوقتيالتخلصطريقةعلىيأتيفكونهالأويلهذاغر@بةأما

الأويلعنياوقداخر،تأويلفلهإشكالمنالتخلصهذاعنيئاوما

العبارة،هذهحذفيمكنأنهالأويلهذامعنىإذأيضا-.،إشكالالآخر

حذتعليهلزمالجارةهذهحذفتلافا
كانتلانقوله:إب@النصباقي

الفحنة
هووالوقوع،نا@وآخرشرطبينهماماإذإسناثمما،علىالغالةهي

بينالروايةويجعلشيخميشيخيحذفالتسويفتدليسالمحدثارتكاب

)عن(حكمشرحالخطيبأنحاتمالأختأويلمنفيلزمبحن،فوقهومنشيخه



ال@با@@بللهنيشتلطه@لنقاد@بع@ع@@ناطله@لاثلة@لفعلا@لثانص
ت

دمقصوغيرأغلبيقيدفيمنهاستةأسطر،سبعةبنحوبالحديثالعلمأهلعند

العلم@اوأهلهكذا:العبارةصارتالعبارتينبينماحذفإذا

فلان-عنفلانحدئناالمحدث:قولأنعلىمجمعونبالحديث
صحيح

الفعنةكانتوانبه،معمول
نقلقدالخطيبفيكونإسناثم@،علىالغالةهي

منلاأحد،بهيقوللاالإطلاقهذاأنيخفىولاالإطلاق،بهذاالإجماع

اللقاء.بإمكانيكتفيمنولابالماع،العلملثزط

قبولعلىالحديثأهلإجماعينقلالخطيبأنسبقماكلمنوالخلاصة

أبدلت@لذياويالريكونأنوهوذكرهما،اللذيفبالثرطينالإسنادفي@لعنعنة

بعنروايتهصيغة
وسمعولقيه،الإسنا@فيفوقهمنأثوكقد

يكونوأنمنه،

بينالو@سطةفيحذفالتسويةتدلي@يرتكبلاروايتهصيغةأبدلالذيتلميذه

الإسنا@فيفوقهمنوبينشيخه،

بينالفرقعلىكلامهفيأخرى،مرةالقضيةهذهعلىالخطيبتكلموقد

بعضسقوطاحتمالمعالروايق@فيالعنعنةقبولوسبوالروايفالشهادف

تمنعلاالعنعنةإذرواته،
الحديثأهلقبلهاالتيالعنعنةأنالخطيبفثرحذل@

أنقلهنصهولنفالسةتخفيفا،بعنالصيغةفأبدلتبالتحديث،التصريحأصلها

بطوله.

منزوسماعهلهلقاؤهعلمالذيلغيرهالمعاصرالقاثلقول"الخطيب:قال

عنهيحدثالذيشيخهأنيقتضيظاهرقولفلان،عنفلان@عنفلان@حدئنا



هت
د@لمطئدن@@للظفب2بالس@ا@بللهشل@

قد
وبينهمافلان،عنفلانحدثنايقول:أنجازفإنواسطة،بلابعدهممنسمع

زيجووليلىالكلام،فيوحذفاوتوسعاتجوزايكونذلكأنغيريدكر@أرجل

ظاهره.علىحملهلذلكفوجبدليل،بغيرظاهرعنالكلامصرف

ولحاجتهمتكررها،لكثرةالعنعنةعلىالاقتصارالحديثكتبةامشجلىو)نما

حدثاالمحدث:منالقولفتكررواحد،بإسنادالمجملةلأحاديثاكت@لى

منسماعيعنأحدثكمقال:لولأنهويصعب،يثقفلان،منسماعهعنفلان

يأتيحتىفلان،منسماعهعنوفلانفلانمنسماعهعنفلانوروىفلا@ع

يرحديثكلوفيل@،النبيإلىيرفعأن@لىالخبر،مسنديجمغأسماءعلى
مثلد

ةعثريبلغواالإسنادرجالكثروربماوأضجر،لطالالإسناد-ذلك

والحاملينمنهم،المقليئوخاصةالحديث،بكتبةارإضروفيهنلك،علىوزياثة

مدةمثلناهمابذكرويذهبالأسفار،فيلحديثهم
لأجللهمفسخالزمالنطمن

فلانطعناستعمالالضرورةهذه

"البر:عبدابنقال@فاص:@لنص

تأملتأنيد@ه-@وفقكاعلم-

منهمالنقللاالصحيحاشترطمنكتبلاونظرتالحديث،أهلأئمةأقاويل

خلافلاالإسناد@لنن،قبولعلىأجمعوافوجدتهملثزطه،لمومن
فيبينهم

ثلاثة،شروطاجمعإذاذلك،
بعضهمولقاءأحوالهم،فيالمحدثينعدالةوهي:

@لتدلي@!.منبرءاءيكونواوأنومشاهدة،مجالسةبعضا

.3ورص@لكفابته@(1)



2باسا@بللهنيشتلطهبم@موا@للقاد@ناطله@اللة@لفعلا@لثانب

اطاشزعلىالإجمحنقلفيهبسواء،سواءالسبقالخطيبكلاممثلوهذا

منأنالأحوالأقلفيأوبالسماع،العلم
طه.استرمنالحدي@أئمة

تنفعلاودقة،وضوحاأكئرالبرعبدابنكلامأنغير
التأويلاتمعه

الحديث،أهلأئمةأقاويلتأملأنهفيصريحهوإذالخطيب،لكلامالسابقة

خاملجاهلهومنإدخالقصدلعلهيقال:لأنمجالفلاكتبهم،فيونظر

لذكر.ا

فلابها،خاصبشر@واثماهدةوالمجالسةاللقاءأفردالبرعبدابنإنثم

بلىالبرعبدابنكلامتأويلفيحاتمالأخفعدلأغلبي،إنهيقال:لأنمجال

لمأدريفلاالحطي@،نصتأويلفييقول-كماأيضا-يصلحثاك،مسلك

المسلك؟.بهذاعليهشخ

سياقهضمنحاتمالأخذكرهالبرعدابنفنصهذاعلىوزيادة

سياقهضمنالخطيبونصمسلم،رأيعلاالإجماعنقلتالتيللنصوص

تمريقهوجهلييظهرفلممسلم،قولعلىأصحابهافيهامثىالتيللنصوص

بينهما.

بعضهملقاء"بقوله:البرعبدابنمرادأنهوهناسلكهالذيوالتاويل

ةالمعاصرأيومشاهدق@مجالسةبعضا
جوووعدماللقاء،دلائلوجودمع

د

ينقلإذافهومسلم،رأيوهذاوثبوته،صرود@لسماعولي@عدمه،علىقر@ئن

مسلم.رأيعلىالإجماع



كات
@لل@د@لمالئلأفب2@بللابالساشل@

دليل@لىفيحتاجالنزل،محلبلىظاهرهعنللنصصرفهذاوكلامه

ليقبل.قوي

أشياء:بئلاثةالتأويلهذاعلىاستدلوقد

ابنيكونوثبىتهالسماعورودالمثرطبهذاادالمرإنقلناإفاأنناالأول:

معحبان،وابنخزيمة،وابنمسلم،قولأغفلقدالبرعبد
تأملهفكرقدأنه

)فاولهؤلاء،إخراجهيتصورفلافيه،يؤلفأومنالصحيحفيألفمنلصيع

منفلابدكذلكالأمركان
مملم.أيرعلىالإجمحينقلأنهعلىحمله

البرعبدابنبأنالنصفهموحصرسليم،غيرتقريروهويقرره،هكذا

سياقفيالنظرينحملمذلكفاعلأنعلىيدلالرأيين،أحدعلىالإجماعينقل

وهيالقضية،هذهعنيتحدثلاالبرعبدفبنالنص،
)نماوالمعاصر،عنعنة

وهيوأشمل،أعمقضيةعنيتحدثهو
لاأوذكرفقدالإسناد،لاالعنعنة

مطلقا،العنعنةيقبلولارواية،كلفيبالتحديثالتصريحيشترطمنقول

القدرالقول-هذاتضعيفمجالفيوهوالبر-عبدابنيذكرأنهنافالمناسب

الثلاثة،المثروطهذهتوافرتإفاالعنحنةقبولوهوالجميع،عليهيتفقالذي

ومنمسلمفيهفيدخل
أوليا.دخولامعه

علىمطلقاور@ا)العنعنة(مسالةبحثتاثيربدهناالإشلىةمنولابد

هجموالنصوص،سياقيتمعنلمفمنالمتعاصرين،بينالمعنعنالإسنادمسألة

مرادعلىوتنزيلهافهمهايحكملمهكذا-عليها



2باللل@اي@طتلط@فا@للله@للقاد@@عي@نطله@لأاللة@لثانب@لفعل

عبدالنونصالسابق،الخطي@نصمنفهمالباحثينبعضرأيتفقد

ومعالبخاري،رأيعلىالإجمحينقلانأنهماهنا،البر
مم@بكثيرأقربهذاأن

نصعلىالكلامفيأوضحتهكمامسلم-رأيعلىالإجمحنقلعلىحملهما

هووفكرت،ماعلىقصرهمايرجحللنصينالعامالسياقأنإلاالخطيب-

علىالأحوالأقلفيإفادلالتهافتبقىمطلقا،العنعنةيردمنقولتضعيف

اد.المرهووهذاوثبرته،السماعورودسثزطمنوجود

وكيفسألتين،@@يعالجإمامصنيعأذكرللقلىئالصورةتتضحولكي

المعاصرلمسألةأنثأثمالبر،عبدابنصنيعبمثلمطلقا(العنعنة)ردمسألةقرر

فهيالأولى،المسألةعلىاقتصرعبدالبرابنأنبينهمافالفرقا،جديىكلاما

الأهمية،حيثمنالمعاصرعنعنةوبينبينهامطلقامقارنةولاالأم،المسألة

الصلاح:ابنقالونحتصروه،كتابهثراحوتابعهالصلاح،ابنهوالإماموهذا

بحضعدهفلان-عنفلانفيه:يقالالذيوهوالمعنعن،الإسنادا

بغيره.اتصالهيتبينحتىوالمنقطع،المرسلقبيلمنالاس

أنهالعملعليهالذيوالصحيح
ذهبهذا@لىالمتصل،الإصنادقبيلمن

منالجماهير
تصانيفهمفيللصحيحالمثترطونوأودعههم،وغيرالحديثأئمة

الحافظالبرعبدابنعمرأبووكادوقبلوه،
دلك،علىالحديثأئمةإجماعيدعي

بشرطوهذاذلك،علىالنقلأهلإجماعالحافظالمقرئالدانيعمروأبووادعى

معبعضا،بعضهمملاقاةثبتتقدإليهمالعنعنةأضيفتالذينيكونأن

فيهيظهرأنإلاالاتصال،ظاهرعلىيحملفحينئذالتدليمى،وصمةمنبراعتهم



ه-
ذلك!.خلاف

@للأد@لمطئلنافب2باسا@بللاشل@

بلجدا،ظاهرالبرعبدابنتقريرمعوتماثلهالأ@لى،المسألةفيكلامههذا

بينالفرققضيةعلىلهكلامبعدعادالصلاحابنإنثمكلامه،يختصرهو

9فقال:المعتاصرينبينالروايةقضيتنا:@لى)أنمأ،وصيغة)عن(،صيغة

ثم

أواللقاءمطلقعلىونحوهذلكفيالممثروطالشرطهذافياقتصرمنمنهم

السماع...!
(1)

الخ.

هذهمسألتاعلىمطلقا(العنعنة)ردالقضيةهذهتأثيرإلىالإشلىةوستأتي

منمواضمعفي
البحث.هذا

البر،عبدابننصلسياقإغفالهحاتمالأخفكهلالسؤال:ويبقى

معرضفيقررهأنهبدليلذلك،أظنلامطلقا؟العنعنةيردمنيناقثىوأنه

جاهلهومنفيهليدخلالإجماعحكىالخطيبوأنالخطيب،لنصتأويله

هذابصنيعهيخرجواالذكر،خامل
وحينئذالحديث،أهلمنبهيعتدمن

النموص؟معالجةفيالاضطرابهذافيحاتمالأخوقعلمالمهم:فالسؤال

"نحلك:بعدقالقدالبرعبدابنأن@ثاني:
لةمحموعنأنعلىالدليلومن

أبوحكاهمافيها-الانقطاعيتبينالاتصالعلىبالحديطالعلمأهلعند

عنالأثرم،بكر
أحمد

النبيأن"شعبؤبنالمغيرةحديثعنسئلأنهحنبل،بن

حمنالرلعبدفكرتهالحديثهذافقال:"،وأسفلهالخفأعلىمسحالسلامعليه

حدثتثور،عنقال:أنهالمبارك،ابنعنفقال:مهديبن
بنرجاءعن

@@مقدمة@(1)

صالص@ح،ن
2 20-2 2



2باسايلطتلط@نا@ب@له@للقاد@ث@عي@لا@له@لاثلة@لفعلا@لثانب

فيه:ادفزالوليدوأماأحمد:قالالمغيرة،فيهوليسة،المغيركاتبعنحيوة،

المبلىكابنلأدرجاء،منثوريسمعهولمرجاء،عنثوروجعله:المغيرة،عن

رجاء.عنحدثتثور.عنفيهقال

أحمدأنترىألا
له:قومسلمبنالوليدعلىعابالله-رحمهحنبل-بن

حتىالاتصال،ظاهرهاأنبيانفهذاالاتصال،فيليدخلهمنقطع،فيعن،

العلماءكئير@.عنهذاومثلذلك،غيرفيهايئبت

منحاتمالأخفأخذ
الاتصالعلىمحمولةالبرعبدابنعند)عن(أنهذا

حتىالانقطاعفيهايبينبالسماعالعلموعدمالانقطاع،فيهايتبينحتى
عند

عدمعلىالإجماعينقلالبرعبدابنأنفالنتيجةبالسماعالعلممئزط

بالسماع.العلماشزاط

لاالعنعنةأنبلىيذهبمنعلىالردبالقصةقصدالبرعبدوابنقال:كذا

قد)عن(أنعلىبهاالبرعبدابنفاستدلذلك،يدركحاتموالأخأبدا،تقبل

هوالقدرفهذا)عه،و)حدثت(،بينفرقهناكيكنلموالاالاتصال،تفيد

عبدالبرابنلهيتعرضلمفهذاالاتصالتفيدمتىأمابالقصة،الاحتجاجموضع

لائق.غيرهذابمثلالواضحالصريحكلامهفتأويلهنا،

خىالاتصال،ديفيد@ترتف@@كاتهبالماع@لل@عدمبلى@نحهلاحقمالأخيدمب

شأنيفرلومذاونوته،الانفطحنينتمدولاللاتصال،بال@ح@لحلمصز@عد

@لنالث.@بحثفيناثة



هت
د@ل@ئلل@بدفب2بال@اشلا@بله

ماويؤكد
فيصريحةوهيأغفلهاالبرعبدلابننصوصاهناكأنتقدم

ةكثيرأمثلةالمتصلفيذكرفقدذلك،ثبوتوأنهاوالمشاهدة،بالمجالسةمراده

سمي@او)نماقال:ثمبالسماع،العلمكلهاليها
صحتبعضهملأنمتصلا

منهسماعهوصحالإسناد،فيبعدهلمنولقاؤهمجالشه

خلافبلىأشروقد)أن(،وصيغة)عن(،صيغةعلىكلامهفيوقال

)ان@أ-و)عن(،أنعلىالعلمأهلفجمهور9بينهما:التفريقفيالعلماءلعض

والسماع،والمجالسة،باللقاء،هووانمابالحروف،ليرالاعتباروأنسواء،

عنبعضهمحديثكانصحيحا،بعضمنبعضهمسماعكانفإفاهدة،و@لث@

الانقطاععلةفيهتتبينحتىالاتصال،علىمحمولاورد-لفظبأيئبدابعض
"

(@

هناحاتمالأخقررهوما
يتبينحتىالاتصالفيهاالأصل)عن(أنمن

ذلكوأخذهالانقطاع،
أحمدقصةمن

فالأصلدقيق،كيرمسلم-بنالوليدمع

منهيو)نمانفسه،الراويكلاممنليستالغالبفيأنها)عن(صيغةفي

كحدثنا،الاتصال،فيصريحةصيغةعنبدلةتكونوقدبعده،منتمرف

كحدثتالانقطاع،فيصريحةأووأخبرنا،
أوفلان،عنبلغنيأوفلان،عن

2@لئمهيد،" 3
0

1-24

2@لتمهيما" الأولالمصللىتومععنهاتكلمت)@ن(ر)عأبيرالمرقوقصه6،1

لانقطمعوالاتصالا@كتب.من



2لابايصتلطينا@بلدهدلقار@@بمحعي@ناطدهفدةاني@دئادفعلا@@

ونحوهماوذكر،كقال،وهذا،الهذمحتملة

تصرفخطأيظهرحمامسلمبنالوليدعلىأحمدإنكارسبيتضحوبهذا

محتملة.بصيغةفأبدلهاالانقطاع،فيصريحةبصيغةكانتالروايةفأصلالوليد،

قصتهفيجاءماضدفيهالأحمد،قصةالانوسأذكر
مسلم،بنالوليدمع

خطأحدثاصيغةأنيرىلأنه)عن(،حدثنابصيغةإبدالففيها
من

أحد

الاتصال،تفيدلاالتي)عأأحمدبفأبدلهافوقه،ممنيسصعلمفالروايالرواة،

أحمدسالت"زرعة:أبوقال
عنالثيباني،عنأسباط،حديثعنحنبلبن

أسباطإنفقلت:عاس،ابنعنفقال:عباس،ابنسمعتقال:إبراهيم،

قلت:إذاولكنعلمت،قدفقال:يقول،هكذا
عن-

وخلصتخلصته،فقد

المعنىهذانحوأونفي،
(1)

له:قوفييخطئأسباطاوأنعبلس،ابنمنيسمعلمإبراهيمأنأحمدومراد

هيو)نماالس@اع،تفيدلاالتي)عن(بصيغةأحمدفابدلهاعباس،ابنسمعت

بعضهاوفيكتابه،أثناءفيأحاثيثعلىتكلمالبرعبدابنأن@لثالث:

يؤكدفهذاغيره،عنفلكيحكىبعضهاوفيالمعاصرة،بمجردالسماعيرجح

إمكانمع@عاصرة@والمثاهدة:والمجالسةاللقاءباشتراطقصدعبد@لبرابنأن

عنتحدغت
وترصع@لقضيةهده

وا@مقطح!الاتصال"
@ل@

صح
مهلأرلا

صصرعظلأبي@لبرذعيئلة@@@
7 12مسد@حد!@@ظر.و@6،8 31.



تء
@لعالئللال@سنا،فب3بالس@االللهشاط

السماع.انتفاءعلىدلائلوجودوعدماللقي،

العلماهمنأنيفيدماوغايةبه،مسلمالبرعبدابنتصرفمنفكرهوما

وليم@أحيانا،هذايختوقدالبرعبدابنوأناللقاء،بإمكانالسماعيثبتمن

هذا
بعدالمتأخرينتطبيقاتحولكلمةالتاليالمبحثلاوسأذكرنقاش،موضع

فيه.المختلفالثرطلهداالنقدعصر

منوهوالبر،عبدابنلصنيعأذكرهمئالعنالحديثهناوأستعجل

اللهعبيدرواية
اللهعبدبن

الليثيواقدأباسألالخطاببنعمرأنعتبة،بن

مالك،روايةهذهالعيدين،في@النبيقر@حةعن
عنسعيد،بنضمرةعن

بنضمرةعنعيينة،بنسفيانروايةشرحهفيالبرعبدابنوذكرال@ه،عبيد

قال:اللهعبيدعنسعيد،
ثمالليئي-.،واقدأبافسألعيد،يومعمرخرج

الحديثهذاأنبالحديثالعلمأهلبعضزعموقد"البر:عبدابنقال

دتهعبيد@ولقاءمسند،متصلهوكيره:وقالعمر،يلقلمعبيدال@هلانمنقطع،

اللهعبيدسمعوقدمدفوع،غيرالليئيواقدلأبي
الصحابة-أمنجماعةمن

هاتينإنأحديقلفلمإليه،يسبقلمالبرعد@بنقالهالذيوهذا

بهاتينالحديثهذاملانعلىقائموالإجمعالاتصال،تفيدانالصيغتين

القصة،أدركقددلهعبيد@يكونأنلاتصالهمايشترطإذمرسل،الصيغتين

هذهبحثفيفلكعلىالإجمحنقلمنذكرتوقدكذلك،الأمرولش



بال@4يستلطينا@بللا@لنقاد@@نا@ع@لحله@لا@لة@لثانب@لفعل

منحاتمالأخيأخذهلأثويفلا@سألة@
الإجمح،نقضالنصهذا

فلك؟.لتأييدببحثفيخرج

التقطأنهعيه-بغريبيىكانوانهنا-يستغربومما
ابنر@ت@من

ذلكفمنعه،تغافلفقدالإجماعدعوىعليهيخقضماأماله،يحلوماالبرعد

بلىالجدةجاعت9ذؤيب:بنقبيصةحديثعلىكلامهفيقالالبرعبدابنان

@لحا،:بكر..أبي
لملأنهبالحديث،العلمأهلبعضعندمرسلحديثوهو

هواخرون:وقالالقصة،لتلكشهودولابكر،أبيمنلقبيصةسماعفيهيذكر

منسماعهمعهاينكرلاسنولهبكر،أباأدركفؤيببنقبيصةلأنمتصل،

رضيبكرابي
عفاالله

(@)

أنهأحدهماالحدث،هذااتصالفيللعلماءقولينعبدالبرابنفذكر

بالسماعتصريحهلقبيصةيحفظولمالقصة،حفرأنهيذكرلمقبيصةلأنمنقطع،

منولهبكر،أباأثوكقبيصةلأنمتصل،انهوالئاف!بكر،أبمن
معهاينكرلا

السماع.ثبوتيثترطولامن@سماعه

بكرأبوفاةحينلهكانفؤيببنقبيصةبأنالمثالهذاعلىيعترضولا

عامولدإنهوقيل:الهجرة،منسنةأولولدإنهقيل:إذسنة،عثرةاثنتينحو

وير(1)
@هى@ل@حكتبعلىد@لكتأيضا:@و@)أد(،و)عا@ينقلقضيةتصلة



كات
@لعئ@أ@للنا،فبباس@2لفدلأ@بله

فيذكرتهذافمثلشيننحوضبكرأبيوفاةحينعمرهفيكونالفتح،

عندبالسماعالتصريحمنفيهلابدأنهالأولالفصلمنالاولالمبحث

لأنتقدم،بمايعزضلاقول:اموجود،غيرالحدث@لإمكانالأنالجميع،

الائمة-عندسماعهإثباتالسنهذافيهوفمنبهذا،معترفغيرحاتمالأخ

هذاتقدموقدبالتحديث،التصريحبلىيحتجولاائ@،للقريخضعحرره-كما

الاول.المبحثفي

الأخيدعيهالذيللإجماعناقضفهوقلبتهمهماالمثالفهذاحالوبكل

العلميشترطونولاالسماع،لإثباتالقرالنيعملونالنقادأنوهوحاتم،

للقارئ!ذلكتمعنوأتركبالسماع،

8صما@لىولخهديب119،2لالتثيد!(1)
0

3 4 7.



4بالايصتلطيلا@لطله@للقاد@ث@عيعل@ت@لاثله@لفعلا@لئانب

لثافياالمبعث

التطبيقيةالنصيثه

منالنوعهذاعلىالنقادجمهور@لىبالسماعالعلماشتراطنسبةفيالاعتماد

معالتطبيقية،النصوصوهيالنصوص،
التيالنظريةبالنصوصذلكتألد

الاكتفاءعلىالإجماعدعوىتنقضأنهافيهاماوأقلالأول،المبحثفيتقدمت

بعده.أومسلمقبل@سو@اللقيبإمكان

شيئين:منتؤخذللنقادالتطبيقيةوالنصوص

نفيميأوالسماع،@اثباتلأحاديطاأوالأسانيدبعضعلىكلامهمالأول:

يسمعلمبأنهآخرعنشخصروايةعلىالناقدفيتكلم
سمعأولكذا،منه

منه

النصوصوهدهدلك،بنحوإسنادهفيفيتكلمحديثعنيسألأولكذا،

@استقر@بلىتحتبم

السؤالات،وكتالمراسيل،كتبمثلمظانها،منوتتبع

ها.وغيرجال،الروكبلعلل،اوكتب

هللينظرالصحيحةالأحاثيثتخريجفيهايلتزمونللنقادكتبو@لثك:

لا؟اوبالسماعالعلمفرطاعتبروا

نكربلىممبيلفلاالثانيوأماالأول،منفهونصوصمنسأذكرهوما

ومنيلتزمه،كانالناقدذلكإنيقولأنالمستقرئويكفيمنه،نصوص

كافبقدربالإتيانالاستقراء،ذلكنقضعليهيعارضه
ضحتوالأحا@يثمن

لا؟أوما@رعاهعليهتخرمهل@ستمرئفيها@ينظرثميلتزمه،لم@لناقدأن



كات
دمعئلن@@دلطلنا،@فب2ل@ابابلدا@شد@

فلكالزمالصحيحفيألفممنأحداأنالمسألةهذهبحثإماميدعولم

الالأتودعندصذلكبلىلإشلىةاتقدمتوقدصحيحملا،@افيالبخاريسوى

قبلجاءقدانهلاسيماحجة،وصاحبهالكتاببهذاوكفىالاول،المبحثفي

عنهما.تأخرفقدبعدهماالصحيعفيألفومنمسلم،

نقضمناذكراللقيبإمكانالاكتفاءفيمسلملقولالاحتجاجسياقوفي

الأئمةعلى
فيالنقضهذافيوأنظريلتزمه،لمالبخريإنوقالامشقراصم،

وقوته.اللهبحولالثالتالفصل

مابجلاءتكشفالتيالتطبيقيةالنصوصبسردالآنوأبدأ
منلياتضح

النقاد،عمل
النصوصهذهتقسيمليبداوقدبالسماع،العلماطاستروهو

أقسام:أربعة

معالمدل@،غيرمنالساععنتفتيشهميفيدماةالأول@لقسم

يفتئونلاكانواإنهميقولمنقولينقضوهذاعنه،روىممنسماعهثبوت

المدل@.معإلاالسماععن

لشعبةكانوقدالسماع،علىلثيوخهمتوقيفهمالنصوصهذهفمن

مندهئاوكانعامة،بصفةالمعنعنالإسنادلاتوقف
عندالإرسالكثرةمن

عنهحكيقدكانو)نوهوالرواة
المعنعنالإسنادقبولعدمعنرجوعه

عرفمنحتىوكيرهم،المدلسيئمعالسماععنالتفتيشكثيركانأنهإلا

ضيبلىاضرت(1)
ه

من
والانقطحالاتصال"كتدفيملا

"

مهالأوليى@لمصل



4باس@ايتلطينا@بلله@لنقاد@@عي@نطله@لااللة@لفعلا@لثانب

"قوله:عهوردفقدحديث،كلفييوقفهكانفإنهشيخه،منبسماعه

شيءكل

بينتهماإلاحدثني،أوسمعت،ةقالبه،فهورجلعنبهحدثتكم

التوقيفهذاشعبةتعلموان@االنص:إهذاعلىتعليقاالمدي@ابنقاللكم!،

القاسمأبنالغفارعبدمريمأبيمن

"القطان:سعيدبنيحيىوقال
فلارجلعىشعبةبهيحدثشيءكل

عنتقولانتحتاج
سمعإنهالرجلفاك

أمرمأكفاكقدفلانا،

الطيالي:داودأبووقال
أوحدثن@،قل:لعبة.يقولرجلارأيت"

قبلي؟،بهذاأحدجاءوهلوعدمتك،فقدتكشعبة:لهفقالأخبرني،

عرب:بن@لبراءعنحديثالهروىحينلابتبنلعديقولهعهوجاء

"حدثإيايقال:البراء؟منسمعتأنت@

2ه@لرحالسرلة 1 1@لرحا@هومعر@ةل@لحللأيضا@ظرر@0،2 5 11-1 5،2

1ة2 6 صالعردسانل@2
@

ص
1 9ودمح@صكلللرد@41 ا@@ا.لتيلاو@بمحرد@@2

سمعوقدحال،بملمعايةلهكادهذا@لقممبنوجد@لحفار
فقدتركه،3سعبة،نه

رصيعثلانببو@طلروى@حاديتغالا،تيمياكان
ورماه@بمهور،نزكهعه-،@له@

@@@سلكبئرماهوممنالحديث،لوصعبحصهم
@رو@و@لم@ماليهقالوهو@لديديي،

و@تعليلللبرح@ظر.@
65ه 3 6ة2@هوللير@0، 44ول@للسانه4،0 2

1ا:و@لتحديل!ل@برخ 62.

و@يحديلل@برخ
1ةاه ول@لكمل6،6

87ه 01.

"

6ةسسلم،1عجح



ء-
@لمطئلأفي@ال@للطا،2بالط@االللهشاط

لكلنأبيهعنيحدثالقلمممبنالرحمنعبدشعبةوسمع
لبحديثعائثة

اسألهأناتقيإنيحرب:بنلسماكقلت"يثعبة:قالاللاث،بريرةقصص

حدث:بعدماسماكلهفقالخلقه...-فيوكانقال:أنت-فملهالإسنادعن

سماك:ليقالخرجفلمانعم،الرحمن:عبدقالعاثة؟ع@أبوكهذاأحدثك

من@الكاستوثقتشعبةيا

أنهشيخهتحليفبلىالأمربهوصلوربما
قصتهفيكماسمع،

ال@هعبدمع

عمرابنعنحديئالهروىحيندبناربن

عنالطحان،زيادأبيعنشعبة،بحديثالسجستانيداودأبووحدث

يادزأبو@قال:ثمالحديث،@قائما-يمثربرجلا@النبيرأى9هريرة:أيا

هريرمهأباسمعتلقدوالرحمنفقال:شعبة،حلفهالطحان

عروة،بنوهامالثوريسفيانعنجاءسعبةعنجاءماومثل

بأنهأيضااشتهرشعبةأنإلاوغيرهمالقطان،سعيدبنيرتلمبذهموعن

(2)

(3)

)،(

"

1"و@لتميلالحرح 6 5
0 1.

7و@تلريع@عرفة@" 0 1"و@لتحيلبرحود@3،2 6 4
0

،11 7 0

@
2:3أحمدجهأخرلحديتوا2:1،0ود،ثالأيىلاجريالا@مؤا حديتميلد@ررا0،1

(2134).

1

.82ا.*،و@تعديل!الحرح

"@لظر.

2ة1حال!ومعرفة@لعلل 4،25 8صحرسهمسانلر@1،7 تلىسخو"@9

0معير!اسصالدوري 13 1ة2حالهمعرفةو.0،6 2:7و@نارلح،@حرمة@و"5،6 4،3

3"وايعديلالحرحو@ 4 0



2لالا@ب@لهيشتلطمن@لنقاد@@م@عيلعله@لأثلة@لثانب@لفعل

"بإبدالهابيختصرهاولاالسماع،بألفاظيؤديها
عن

اللهعبدقال@ا،
بن

أحمد:

فقال:الأعمش-؟حديثفيأعيسجة-فوقمعاويةأبولأب!:قلت"

يفيوالعلم-الكرةفيأبومعاوية
حدي@صاحبشعبةبإلأعمث@-علمه

يؤلمحي
عن.-!عن،معاوية:أبولأخبار،والالفاظا

فقدالساع،ترجيحبمثابةشعبةروايةيعدونالائمةكانالسبولهذا

سليمانقتلقال:إاليشكري؟سليمانمن@يناربنعمروسمعهلأحمدةسئل

قديم،رجلوعمروالزبير،ابنفتنةفي
عنعمرو،عنشعبة:عنهحدثقد

قدوأراهسليمان،
سمع

أنهوالظاهرمه!
وليسشعبة،بروايةسماعهرجح

عمروسماععنأخرىمرةسئلفقدبالسماع،التصريحعلىبوقوفه
فقال:منه

أثوكهاعمرا@العل

نفيأوبه،التصريحلوجوداللقيأوالسماعإثباتفيهما@لئاني:@لقسم

وجودهلحدمذلك

بنحجبمقولذلكفمن
عليا؟ربعيأثوكهللشعبة:قلت@محمد:

نعم،قال:
ربعياءيعنيسمع-يقل:ولمعليعنحدث

377@لرحالاومحرلةالعلل" 0 2

3ثه.3جالهرمحرفة@للع"

ومعرلعلل@"
4هلرحا@@فة 87 02.

"

1حثمة!أب@برت@يح 6 9 03.



تء
لمعئدد@د@لللطنافيا2لس@ابابدله@ثلدا@

ابن)يعنيزرارةسمعهلالقطان:سعيدبنيرالمدين@بنعليوسأل

سمعتإشيء:فيها@اليسفقال:عباس؟ابنمنأوفى(

اللهعبدوقال
بن

وأني:قال"اليشكري:لمجصبنضليمانشأنفيأحمد
قد

له:فقلتعمان،أبوالجعدعهحدث
سمع

حدثالجعد:يقولقال:منه؟

سمعيعنيأثوي-فلاسليمالطحدثسليمان،
لا-،أممه

(2

فقال:بثير؟بنالنعمانلقيهلمنبهبنوهبعنمعينابنوسئل

"
@لقيهأنهحديثفيعنهيروى

عمر،ابنسمعتقال:@انعم،قال:عمر؟ابنسمعثابتله:وقيل

بنعبداللهوقال
عثمانا@منالسختيانيأيوبسمعليحى:قلتاحمد:ا

قلت:عنميروىقدنعم،قال:النهدي؟
سمع

نعم،قال:منه؟

المديي:ابنوقال
"

وعثمان،وعمر،بكر،أ@منسمعحرمأبيبنقي@

قال:سماعا؟حازمأببنقيىمنهمسمعكلهمهؤلاءله:قيل"،."وعلا

ا

سماعا"لهنعدلمفلكولولاسماعا،منهمسمعنعم،

6لأص@ر@شل@" 3

7@انخالر@وسر@لعلل"
0

ها2

"

2ص@لراسل! 28.

ا.مأا.@لرجالهلمعرمة

ا

4وانطر.31،5@لرجالهومعرفةالعلل 9 7
0

2

@@بناعلل
ص@ديب!

61.



لاللل@2@بللهيشتلطمن@لنقالا@@نا@عيطله@لااللة@لفعلا@لثانه
ت

"الحارث:بنهممامفيأيفاودال
لقاؤهينكرولا@،الدرد@أبيعنروى

سمعت!ةيقلولملقيه،وقدعندنا،

سعدالمدين@:لابنوقيل
ال@هعبدمنسمعإبراهيمبن

فقال:جعفر؟بن

"قال:ثمسماع،،فيهلي@"

سحديلقلم
أحداإبراهيمبن

أصحابمن

"@النبي

عطاءياالمدين@ابنوقال
ربع:أيبن

يطوفالخدريسعيدأبارأى"

يسمعولمبالبيت،
يسمعولمعمرو،بنعبداللهورأىمنه،

"منه

البيأصحابعنيحدثكان9@ئبيب:أبيبنميمونياالفلاسوقال

شيءفيعندناولي@@--.،
آحداأنأخبرولمسمعت،يقول:منه

يزعم
آنه

@ق!ابخبيأصحابمنسمع

الحافظالحمميعوفبنمحمدوسئل
منعبيدبنشريحسماععن

أحد

ثيء:فييقوللاأنهوذلكفلك،أظنما"فقال:@،النبيأصحابمن

وهوسمعت،
@ثقة

عنسئلحينحاتمابووقال
خالد

هوهلهريرة،أبيعنمعدان،بن

@علل1
ص@لديبإ@

61.

2@لكلطتهنب" 4 4 1 0

ث@ص@ر@شل@@
1 ثه@ديي@ى@@علل1و@نطر:5،5

ص
6 6

1
2@لك@لهطيب 0 6 : 29.

.64023"@فقان@لخ



تء
ر@ل@ئلل@للانافبباس@2@ثدا@بله

سماع،يذكرولاهريرة،أباأدركقد@امتصل؟:

قد"عفان:بنعئمانمنالسلميالرحمنعبدابيسماعفيوقال
عنهىور

سماعا@ايذكروأ

علي:عنمجاهد،روايةفيوقال
سماعولارؤيةيذكرلاعليا،أثوك@ا

"

منأكثرفقدالبخاريوأما
الحكمأوالسماع،ذكربعدمالأسانيدنقد

نهويصفوالسماع،لذكربالاتصال

النزلمحلقيكثيرشيء

"ةكتابهفيالبخلىيكانوقد

بيانعلىالحرصشديدالكبير"التريخ

لهالمترجمروايةكيفية
منوعلىبالتحديث،التصريحعلىفينصشيوخه،عن

)أدن@بصيغةأوبالعنعنة،عنهروىمنوعلىرؤية،عهذكر

سماعهونفىعه،روىلمناويالراكإثوإثباتيخهما@لثالث:@لقسم

منه.سماعهوينفونعليهدخولهأولهرؤيتهيثبتواأنذلكوفوقمنمي

أوطالب،أببنعليةالعاليةأبورفغأثوكقدشعبة:إقولذلكفمن

(2)

(3)

ص@راشل!@@
53.

1ص@رايل!ل@ 0 7.

ص@راسيلال@
0 7أبضاصرانطر6،2 ص)282(،@قرة9

1(،3ولفرةلمه

2ص 2ص)087(،@قرة0،9 (90ررفقرة4،2

"@نالر
@الإمامبنموف

1ص 65-2 5،02 5،94 56.

1الطر
"الإماميرموقف

1ثا-ص 07.



لال@حنا@لطهيطلتلطه@لنقاد@ثع@عي@لا@له@لاثلة@لثالج@@لفعل
ت

يسمع
شيما،نه

ومنثابت.ابنزيدعنالرواةفيقولهالقطانيحىعن@دين@@ابنونقل

السماعلهيثبتولالقاؤه،لهيثبتولاأدركه،ممنعنهروكماممنالمدينةأهل

ثممنط،
جماعةعد

عطاء-أحمد:إوقال
رب@-أيابنيعني

يسمعوأعمر،ابنرأىقد

معين:ابنقالوكذا
عطاءإنقالوا:"

عمر@بنمنيسمعلمرلجعأبيبن

يصححولارآه،قدولكنهشيئا،
سماعله

"

أحمدوسئل
سماعوأماراه،قدفقال:اأنى؟منسمعهلعونابنعن

أعلم،فلا

بنالجبلىعبدحديثفييقولمعينبنيحى@اسمعتةالدوريوقال

المنذر،عبدبنلبابةأبيعلىدخلتقال:يزيد-أيبناللهعبيدعنالورد

(5)

201@@برمع@ص@لدريت@ريخ @ص@راملو@6،7
5 1او@لتعديلإرح@@را8 3،1

"والطر

33@لبهير!الريح 32التهدسابخه@و"2،6 العالةأبوروى@قد8،5

رصيعليعى
@ه.سماعهفير@حتلفعه،@ثه@

@ديب@بر@علل"
@

ص
48.

صلل@ر@هل!
1 5 4

1"@لرجالمعرفة" 2 يصحالولامع@ابنقولوفي6،1
سعله

دصرقدئههبلىبشلىة"

بال@حتصريحه
لالكهنص

ماومذايصح،
عمر،@ب@منسماعه@دبي@بر@إنتيمر

صمعيهعى@هنالمليني@برعلل"@ظر@
6 6

ص@لروفبهعلل"
41.



تء
فياللنثالعئلأباس@2شدا@بلله

أدري!لافقال:لبابة؟أىمنسمعليحى:فقلت

النخعي:إبراهيمفيحاتمأبووقال
يسمعواأنسا،أثوك9

منه!

"أيضا:وقال
أظةولامسعود،ابنأدركقدظبيانأبوجندببنحصيئ

سمع
@امنه

يسمعولممالك،بنأن@رأى@لسختيكأيوبأيضا:أحاتمأبووقال

منه،
الأعمش،مثلوهو

منلأ،يسمعواولممالك،بنأن@رأواقدبالبصرةجماعة"أيضا:وقال

كثيرأبيبنويحيىخالد،بنوقرةعون،ابنمنهم:وذكر

عليطدخلواثلة،منيسمعلممكحول"ايضا:وقال

منزيعنيأثوك-وقدشيئا،عثمانمنيسمعلمطاوسأيضا:اوقال

قديم،لأنهعنلان

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

@

3معي@2:@برصالحوريتريخ "@ر@ملوال@8،4

ص
012.

@

.9ص@لراسل!

.99صا@لرابل!

1ص@رابلال@ 4

"لالرا@ل

1ص 1،31 7،72 44.

2ص@ر@يل،@@ 13.

6صو@هطر@يضا:9،9ص@المر@سيل! 5
3-348)فقرةلمهص)232(،فقرة 5،)1

ص
ص)593(،فقرةا01

1 3 ص)094(،فقرة6
1 4 5،35يلامقرة6 ص9(،2

1 9 2

1ص)607(،ةلؤ ص1(،07)ةفقر93
2 4 .(091)ةفقر4



2باسا@بلدهيشتلطينردنقاا@بع@عو@ناطدهدااللة@نبدئا@دفعل@

الإدر@ك،علىالنصدونللسماعنفيمنعهمجاءما@لر@بع:@لقسم

الراويين.ترجتميمنممكنبينهمااللقاءوأنذلكيعرفلكن

منالسلميالرحمنعدأبيلماعشعبةنفيفلكفمنجدا،كثيروهو

منومجاهدعثمان
منومجاهدمنوحثيةأبيبنوجعفرعالشة

عبلم@ابنمنسيرينبنومحمدسالمبنحبيب

9مالك:وقال

@ثابتبنزيدمنالمسيببنسعيديسمعلم

"أبيه:منعفانبنعئمانبنأبانسماععنسئلحينأحمدوقال

يسمعا

سمعأينمنأبيه،من
@منه؟

صحتاينمنومر@ره:بقوله:اهدهأحمدكلمةعلىرجب@بنوعلق

مستبعدإغيرحتالهو@فلكإمكاننف@لاد@منه؟بساعهالرواية

10أحممه@صد
@لحاريصجحولأ5،8

صولالمر@بل،5(،270)حديته
0 6،10 81.

5ا:@لرجا@اومحرلة@لعلل" -1775)حديت@لحوي،صجحو"لها،:0،82

77 صول@لر@يلا1(،6
302

ص@ر@مايل@@
3ا:و@تعديلاالجرح@ر2ه 25 7 ، 15 8 ، 83@لهبخهلبو1،1 : 2

ص@ر@بل!@"
يلو@لنطالجرحو.2،6

"101 3،25 7،11 5،8204 73.

صلدي@،@@ينعلل"
يلول@لر@6،0

"
ص

1 87.

ص@دين@ا@بر@ل@كلل
ص@ل!@ر@@و"4،8

72.

ص@لر@ملا،
16.

"

2:5@لترسذي،عللضرح و@نظر:9،1
"

4ةا@لبهيرا@يريخ سلماصجحو"0،،

1يهحدبت@رد"أيى@ودمن4(،1فى،حدبت @لزمذيوالصنن3(،8
5(،9يأحدبطه

2:3خئ@تاأث@@بدت@يخو"لملأ،1:5،9ولمشد@حما ه@ر@جلول@6،9
ص

1،6

2:2يل!و@تطبىحول@ منهس@مهفالر@حح9،5



تء
د@لمعئدنا@ل@سنافب2بالط@ا@بللهشا@

أمامةأبفيزرعةأبووقال
"حنيف:بنسهلب@

عمر@منيسمعلم

هذا@بقوله:هذاكلامهعلىرحصابنوعلق
مع

رأىأمامةأباأن

@ه!النبي

مالك،بنأن@منيسمعلمالزنادأبو"البخلىي:وقال

ةظاهردلالةتدلعصره،وفيمسلم،عصرقبلالأئمةعننصوصفهذه

لاتصال.باللحكمالسماعورودبسزطونأنهمعلى

عنهمفالنصوصوالدارقطني،كالبزار،الحفاظمنمسلمبعدمنوأما

أيضاةكثير

ذلكوبها،الاستدلالعلىاعترضهذهالتطبيقجةوالنصوص
من

عنهما.الجوابمعأذكرهماوجهين،

لمالسماعأنبلىمرجعهليىالسماعبنفيمنهايتعلقماأنالأول:@لوجه
ايةروفيمعينبنيحمىقالفقدورد،قدالسماعنفيلأنيكونقدولكنيرد،

محمدإسماعيل:بنحاتمرأى@اقدالدوري:
لموأسلم،بنوزيدالمنكدر،بن

حاتمأبيابنهكذاعهونقلهشيئا!منهمايسمع
(6)"

فيىأضمرةقالولكنه

(2)

(4)

"@راشل@"
1،62ص 58.

"

5@لزملي!عللشرح 9 1 2.

@

9@لكير" 6 4
0

2

2-2ممهصالإمام@!ل@وفف@@ 9 0

@

@للت@يح
9مع@ه@بنص@ري 1

0

،22 4 5
03.

"@رامل@،

ص
5



4بالا@بللهيشتلطون@لنقاد@@فا@عيعله@لا@لة@لثانب@لفعل

محمدإسماعيلبنحاتمأثوكقدأيضا:االدوريرواية
بنوزيدالمنكدر،بن

شيئا"منهماأسمعولمرأتهما،قدلنا:وقالأسلم،

1أيضا:معينابنقولومثله

ولكنهشيئا،علقمةمنإسحاقأبويسمعأ

نفسهإسحاقأيعنثابتالسماعنفينف@راطقد

أنسا،رأيتقوله:إعنهجاءقدفإنهأن@منالأعصئىسماععدموكذا

بأصحابي!استغنائيإلامنهأسمعأنمنعنيوما

ذلك،فيكلامولاالنفي،يردحينالسماعينفونأنهمعلىيدلهذافمثل

فلك.يردلمإذافيماالنغمحلفإن

يهيألالكنهالنصوص،بعضيايتهيأقدالمعترضذكرهماأنوالجواب

عنالسبقالنصفيكماكلها،فيها
معين@بنوعنأن@،مععونابنفيأحمد

ال@هعبيدفي
جولولايرد،لملكونهالسماعيثبتافلملبابة،أيمعيزيدأيبن

د

تقدموقدنفيه،
مئله

الأئمةعن
لملكونهالسماعنفوافقدالرؤية،وجودعدممع

ير
ور.ورلووأثبتوهد،

يقيموناخرمنراوس@اععنيسألونحيئالأئمةنرى@لثاني:@لوجه

"

تريخ
@له

2:9،13:2مع@ه@بىصصري 45.

ا.لمأا@لرجايهمعرفة"

@ر@شل@@نظر"
ص،41"

6:2@لنلاعلأأعلاملمير 46.



ه-
@لمالئلد@@للسنا،في2باللل@اشدا@ب@لا

يسمعأانهعلىالدلي@
أكثر،أورجلا،وبينهبينهيدخلأنهمثلافيذكرونمنه،

يقولأنهيذكرونأوآخر،بلدفيعنهوالمرويبلد،فيكانهذاإنيقولون:أو

ثبوتيتطلبونكانوافلووحينئذعنه،بلغنيأونبئت،عنه:روياتهبعضفي

لإقامةحاجةولاالسماع،يثبتلمإنهبالقول:لاكتفوابالاتصالللحكمالسماع

ذلك.علىآخردليل

عنوالجواب
لسببين:هذايفعلونأنهمذلكجدا،سهلهذا

عدممنالسماعنفيفيأقوىالسماععدمعلىقرينةوجودأنالأول:

فعدمأحد،هذالايجادللاقوة،النفيازدادالقرائنكثرتوكلماوجودها،

حينثذوالسماع،لإثباتيكفيلاالسماعإمكانمعالننيعلىقرينةوجود

هذافعملهم
هذاويجليثابت،حكمتأكيدبابمن

النقادعننصوصبوضوح

هذا.في

ماذلكفمن
يزيد،بنسعيدبينواسطةإدخالفيحاتمأبيعنتقدم

لهتثبتلمعليهاالوقوفقبللكنله،صحبةلاأنبهاتأكدفقد@،والنبي

لا".أمصحبةلهندريلاكناحاتم:إابوقالولهذافلك،بمجردصحبة

محمدتعلممعين:بنليحىقلت9الجنيد:ابنوقال
يدخلسيريفبن

بناللهعدوبينبينهيدخلأوسبنعقبةأوأحدا،أوسبنعقبةوبينينه

بنيعقوبأيضا:لهيقالأوسبنوعقبةأعلمه،،لافقال:احدا؟عمرو



3بالايشتلطمنا@ب@له@لنقاد@ث@عي@فالمحله@لااللة@لثانيى@لفعل

ت

منيسمعلمالسدولصيأوسبنعقبةأنيزعمونالغلابي:ابنقالأوس،

ال@هعبدقاليقول:إنماعمرو،بنعبدال@ه
عمرو!بن

فكانالسماع،عدمعلىتدلقرينةعنالبحثالنصهذافيفنلاحظ

ذلك،فيقرينةأشهرعنالسؤال
قوفالووعدمراويين،بينراوإدخالوهي

السماع.عدموهوشيئا،الحكممنيغيرلمعليها

هثاممنهلالبنحميدسمعهلسئل:حينأحمدقولالنصهذاومثل

سمعأراهماةإفقالعامر؟بن
وبعضهمرجل،بينهمايذخلأنهوذ@كمنه،

الدهماء"أبوةيقول

بينهيدخلعامر،بنهاميلقأهلالبنحميدفقال:احاتمأبووأما

ةيقولوبعضهمالعدوي،قتادةأبوهثام:وبين
لاوالحماظالدهماء،أبيعن

بينهميدخلون
ماقال:إأصح؟ذلكفأيله:قيلهثام!،عنحميد،ةأحدا

حمادرواه
هامعنحميد،عنأيوب،عنزيد،بن

"

أحدا،بينهمايدخلامنروايةيرجححانمأباانفنلاحظ
ومع

ذلك

يسمعلمأنهعلىأحمدو@فق
احمدنكرهاالتيالقرينةأنفاتضحيلقه،ولممنه

(2)

(3)

ص@بيد"@بنسفا@"
3 @بنو@م@طيد،مر@بن@لغحي-ابنقالر@لقانل:1،8

محير.ابنتلاميذأحدوهرعسان،بن@لمصل@لغ@بم

صم@وداأبلمسانل
4 52.

@ر@مل@"
"

ص
1الأشر@فتحمة@ظرو@4،9 14 2 90.



د@لمطئدنا@للسناف!2بالا@بللاشل@

هت
@نتفائها.معحتىباقبذلثوالحكمواللقي،السماععدمتأكيدبهاقصد

وجود@لثافي:@لسبب
فيحرصبالتحديث،التصريحفيكثيرةأخطاء

يحالتصرفيخطأوقوعخثيةيسمعلمأنهعلىالقرائننكرعلىالأئمة

بنعليقولفلكفمنالطريقة،بهذهفعالجوهكثيرافلكوقعوقدبالتحديث،

المدين@:
خالد،أبيابنعنروىالفزاريالقطان:سعيدبنليحىقلت"

عن

هلاليكونانأنكريحيى.قالمسعود،أباسمعتقال:يسافبنهلال
سمع

عليأياممسعودأبوماتيحى:قالمسعود،أبيمن
"

اللهعبدوقال
بن

شريك،عنحجج،حدثناقال.أبي،@اأحمد:

عنكليب،بنعاصمعن
محمد

طالب،أبيبنع@اسمعتقال:كعب،بن

هذاابي:قال
وهم،

محمد
بناللهعبدعنيحدثكعببن

شداد،
علي،عن

يصححأبيأرولمعلي،عنربعي،بنشبثوعن
منسمعكعببنمحمدأن

علي
@ا

أحمداللهعبدأبوقال9قال:الأثرموروى
سمعالبهيدتهعبد@حنبل:بن

من
فيأحمد(:)يعنيوقالعروة،عنيرويإنماشيئا،هذافيأرىماعائثة!!

حدقال:البهيعنالسدي،عنز@ئدة،حديث

ةالخمرحديثفيعائة-ثتني

سمعهقدمهدي(ابن)يعنيالرحمنعبدوكان-،
فيه:يدعفكانزاثدة،من

"@ر@يلل@
2ص 29.

@@
5"حال@لرهومعر@ 2 71.



2باسايشتلط@لا@بلله@لنقارثم@@نا@طله@لأثلة@لئاني@لفعل

ت

وينكرطعائشة،حدثتني

خالدحديثوذكراللهعبدأباسمعت@قال:أيضاالأثرموروى
بن

بنعراكعنالصلت،
مالك،

عن
عائثة-

رضي
@النبيعنعنهما-،الله

قال:مالكبنعراكله:فقلتمرسل،فقال:القبلة،،بلىمقعديمماحهلى9قال:

عائة-سمعت
رضي

اكعروقال:فأنكره،عنها-،الله
بن

مالك
أينمن

منسمع
منلي:قالخطأ،هذاعروة،عنيرويإن@اولعاثة،مالهعائشة؟

حمادقلت:هذا؟روى
بن

عنسلمة،
عنواحدغيررواهفقال:الحذاء،خالد

عنأيضاواحدغيروقالسمعت،فيه:لي@الحذاءخالد
حماد

بن
لي@سلمة،

الله-عبدلأي@اقلتأيضا:الأثرموقال
يعني

أحمد
الزهريحنبل-بن

ثمأزهر،بنالرحمنعبدمنسمعأراهماقال.أزهر؟بنالرحمنعبدمنسمع

معمريقولكذايحدث،أزهربنالرحمنعبدكانالزهري:يقولإن@اقال:

حفظ،أراهماشيئا،عندييصنعاولمأزهر،بنالرحمنعبدسمعتوأسامة:

طلحةوبينه:بيةأدخلوقد
ال@هعبدبن

@اعو@بن

(2)

(3)

ص@راسيل،@1
1 4ثاولاصأب@ممانل@ظر.و@1،5 5 هالأنر@رلشمة4

4-4كلاا.ا @لطر@ش@@لكتومحها7،4

ص@رايلأال@
1 ول.@لتدس@3.التهذب@و@6،2

صل@لر@يل!
1 وص9،1

صعى@لزمري،ريد@رويابنامةوأ@معوا،ط@حد@@@



هت
د@لمالئدل@للظفببال@3@بللاشد@

محمدوقال
"اء.البربن

د-الأسوحديثعنالمديني(ابن)يعنيسئل

يع-:سابنوهو
إسنادهفقال:القتل-!،فأكثرواسرية@اللهرسولبعث@ا

منيسمعلمعندناوالحسنيع،سبنالأسودعنالحسن،روايةمنقطع،

فقلتبالمدينة،الحسنوكانعلي،أيامالبصرةمنخرجلأسودالأنالأسود،

@اللهرسولأتيتالأسود:إعنالحسن،حديثفييقولالمبلىكفإنله:

حمدتإنيفقلت.
فيالمبلىكعلىيعتمدفلمالأسود،أخبرنيبمحامد...!:ربي

دلك،

بابفيجداضخمةقضيةبالتحديثالتصريحفيالأخطاءوقضية

فعرفييخطئكماالمتأخراويفالركثيرا،لأئمةاشغلتلانقطح،والاتصالا

إبدالفييخطئفلك-وغيرنقصهأورجلزيادةوفيوصله،وفيالحديث،

أوبالتحديثالتصريحيضعأيالأدن@،بدللأعلىافيضعالرواية،صيغة

أوصراحة،الانقطاعفيهاالتيأووعدمه،للسماعالمحتملةالصيغةمكاناللقي

هذهلكشفلأئمةاوسخرثونه،لمنفوقهعمنالروايةفتكونرجلا،يسقط

علمسلكياوبيانهاالأخطاءهذهفانتظمتالمرويات،مقارنةعلمالأخطاء

خطالمحلكوعد@حدلالتحديث،يخهممرحا@لرمريأرهرلنعد@لرص
ممحر،من

لمحلكعلىقربيروأفامو@سامة،

"

"اسعلل

ص
يروآخرالأرلؤوطشبتحقيقأحمد!لأمسدو@م@.5،5

23:3 1يلاحليت5،753-2 5 .39ص@ر@سيلأول@1(،58-5589



2لاللل@ايشتلطملا@بللهدلنقاا@ب@مي@لاطله@لااللة@لثانب@لفعل

ت

الحديث()علل

خطأبالتحديثالتصريحوقعوربلاا
تعير،يكونكأننفسه،الراويمن

يسمعلمباخرفسماهشيخهاسميضبطأأو
أحمدذكركمامنه،

قال:وهيبعن

عطاءأتيت"
سمعتكمله:فقلتالسئببن

ثلاثينقال:شيئا،عبيدةمن

تغير@اقدأنهعلىذلكويدلقال:عبيدة؟منيسمعولمقال:حديثا،
(@)

معاويةبنزهيرأنوالدارقطنيحاتم،وابومعين،وابنأحمد،وذكر

فيمعينابنونصحيان،بنواصليلىاسمهفقلبحيان،بنصالحمنسمع

@بنوقاليدركه،لمإنهحاتم:أبوقالوكذاحيان،بنواصليرلمأنهعلىرواية

"لمه،4لمد@حطفي:اللقيأولالتحديتتحطاء@لتصريحمىن@نج@يطر
أل!ومانل

صثاوثه
4 0،54 5،34 و5،4

5ا:جالهرمعر@ةالحلل1 مما،ما،.0،82

و
1

صالديني،@ث@علل
2:5مع@ه@سص@لد@ريت@يخو@5،45،56،1 5،0

2ةا@لكبير!@لت@يخر" و7،8
و@تلىلح@عرفة@1

"2:3 @لكيرهول@لحلل@9

@ر@مل@ر"259،6
"

ص
2،13،43،63،73،80،42،51،68،69،620،1

1 2،41 2،51 3،84 2،15 11؟6 5،71 5،91 6،31 7،61 8،29 1،10 3،2

42،01 3،22 1،52 2،72 2،92 3،62 )61(،حليثحقم،أي@هىعللوه4،6

(14،)3(05،)5،)597(،)997((18،)2،)228((80،)9،)759(،)669(

01،41ا:"و@لتحديلبىحرد@دالمعا( 4،72 4،32 ط@لك@خهذبود4،5
0

2 02،3

@لتحمي@جاسعو"ك@4،:4@لرط@حمسير@و"
"

ص
1 9،02 عللفرحو"2،7

215،95؟مذي!لز@ 93-5 9،4789.

ص@ر@يل،@ا
1 صثاوثهأبيلمسائل@ظر:و@5،7

2 87.



هت
ئ@أددلدد@@فبباس@2@بلهشا،

واصلوهوواحدا،فجعلهماجميعا،منهماسمعإنهروايةفيمعين
(1

لونفيقوبالتحديثالتصريحأخطاءبلىعباراتهمفيالأئمةئيرماوكئيرا

يصحأمئلا:الراويفي
لهيثبتلاأوفلان،منسماعله

أوفلان،منسماع

صحإنما
سماععنيسألأوالعبارات،هذهونحووفلان،فلانمنالسماعله

أمافيقول:اخرمنشخص
عن

أمافيقول:صحبتهعنيسألأوفلا،ثقة

اخر،منراوسماعينكركانأنهآخرإمامعنالإمامينقلأوفلا،صحيحة

نلكونحو

أخطاءولثه
موهمةألفاظمنالرواةعنيأتيماواللقيبالسماعالتصريح

فلان،عليناقدمالراوي:يقولأنمئلذلك،بهايقصدولااللقي،أوللسماع

الناس.يقصدوهوحدثهم،فلاناأنأوقومه،يقصدوهوفلان،خطبناأو

يعصبنالأسود"أحمد:قولفلك:مثال
سمعأرىما

ذ@كوالحسن،منه

حدثهميقول:يونسان

(2)

1ص@اولمحهأبيدحزا@@ 22معيه@برعنري@ل@تريحو"6،3 6،3

3ا:ثلرثلألأبيالآحريسزا@و@ قطنياضعفاء@لد@روا،@@1ة4وال@لكامل0،8
2ص 2:8مدي،لز@عللرحو@4،6 3ةيب@4@لتهفتهذيبوا1،9 8 6

"نلا.@طر@

@@بنعلل
@ديي

@
ص

1:0@لصحير،@لتلىلخر"لملأ،-54 8 ، 1 202،4؟87

ص@راميل!@و!9،ثلأ.2@لبهير!@لعللو@
1،62،63،84،20،55،15،26،3

0 2،10 41 4 6 ،،11 8،51 9،212 1 6 ، 2،123 0

@4،ثارثأصأبي@مانل
@بها@يتقيمولاسدنط،@لحة:فيووقع

نى



الحبا@يشتلط@نا@بللا@لنقاد@عم@@نلمحله@لااللة@لثانب@لفعل

خليدقلت:معين-ابنيعنيوسألته-منصور:ابنإسحاقوقال

يعنيقال:علينا،وردلمايقول:إنهقلت:لا،قال:سلمان؟لقيالعصري

البصرقما

ابنمنيسمعلمالحسنالمدين@:بنعليقالالبراء:ابنمحمدوقال

استعملهبالبصرة،عباسابنكانأيامبالمدي@الحسنكانقط،راهوماعباس،

رضيعلي-عيها
ةالحسنحديثعنليوقالصفين،@لىوخرجعهما-الله

بنعمرانعليناقدمثابت:كقولهوإنمابالبصرظ-عباسابنخطبنا9

بنيراقةإنةالحنوكقولعلي،عليناخرجمجاهد:قولومثلحصين،

مسعود"بنمجاشعنجاعزاوكقوله:حدثهم،جفمبنمالك

ماكدويف
معالسماعلنفيالقرائناستخدمواالنقادأنتقدم

@دلسين@

هما،وغيروقتادة،البمري،الحسنجمةترفيكاأيضا،
لاتفاق-باأنهم-مع

يرلمحقهم:يايقولوابأنالقاديكتفولمبه،بالعلمإلاالسماعلهميثبتلا
د

بالتحديث.التمريح

@ر@شلل@
ه

ه.ص،

@علل@
ص@لدينب!@

ص@ر@هلو@1؟5
33

في.أخرىنلذجأيضاو@نطر
"

@لدمئقي،ررعةأبيتريح
6 3 @ر@شل!@ر"2،1

ص
2مه؟4،0 1 7 ، 4@لهقي،2صو"ام@،االآنلرامحافيولنرح7،6 2؟6

2@لتهلب@هوقهدب9،0ا:@لراجماو@هص@ 6 9
0



الالئأفياللندباس@2ابللهشلا

كات

فيقال:السؤالبقلبوفلكأصله،من@فعهيمكنهذاالثانيالوجهإن3

لونفيقوبه،العلمعلىأحياناينصونالسماعإئباتيريدونحينالأئمةنرى

اللقيإمكانمجردكانفلوحدثن@،يقول:أوسمعت،حدث@:فييقولمثلا:

ماوجودعدممععليه،معتمداسماعه،فيثبتبه،يكتفيالناقدلكانكافيا

ينصإنماالجواب:فيقيلفإن
@لىيحتاجحينبالسماعالعلمعلىالناقد

إذذلكيوجدلموإنيفعلهأنلهثمالسماع،عدمقرينةوجودمئلفلث،

اللقي،إمكانعلىاعتمادابهالحكممجردمنأقوىبالساعالعلمأنبالاتفاق

هوالجوابوهذاالمعارص،وعدم
أنهوهوهذا،الثانيالوجهعلىبهنجيبما

معالنفيلأنعدمت-إذابالسماعيحكملمو)نللنفي-القرينةيستخدم

قدئمواكد،أقوىوجودها
صحيحا،يرهلمالسماععلىدليللدفعإليهايحتج

بالتحديث.خطأكالتصريح

بالسماع،العلميثترطونالجمهورأنعلىالأدلةالفصل-هذاختاموفي

الحجةأنمنحاتمالأخإليهذهبمابلىأشيرأنأودعليها-اضوالاعتر

فيهايقولالتيالنصوصهيالسماعثبوتاطاشترإليهمنسبلمنالوحيدة

منالسماعلفظيتطلبونأنهمفمعناهفلان،منسماعالفلانأعلملاالناقد:

الرا
وي.

حجةلاالنصوصهذهأنملخصهطويل،بكلامالحجةهذهنقضثم

جهات:ثلاثمنفيها



2باسا@بللهنبشتلطه@لنقار@بم@عي@ناطله@اللآ@لثانب@لفط

ت

معناهيىفلانمنسماعالفلانأعرفلاالاقد:قولمعنىأنالأط:

عنهروىممنالراويسماعبحثأنهمعناهنماد@السماع،لفظتطلبأنه

لديهترجحولوالعبارة،بهذهفعبرثبوته،عدملدي@جحفترالقرائنباستخدام

بالسماع.تصريحعلىيقفلموانبهلحكمالسماع

هذايقولالناقدبأنفلكعلىواستدل
كهيدرلموأنهلإرسال،اظهورمع

عنعبرواورب@اأصلا،
عنهاوعبروابالس@اع،العلمبنفيالواحدةالحالة

بصريح
لانقطاع.والإرسالا

العلمفينفونالانقطح،غيرأخرىمعانلهبالسماعالعلمنفيأن@لثانية:

والمناولة،كالعرض،أخرى،تحملبطريقةعنهروايةلهويكونبالسماع،

لانقطاع،ايقصدونولابالسماعالعلمينفونبلوالوجاثة،والكتابة،

معبالاتصالفيحكمون
هذا.

السماعيمكنمتعاصرينبينبالساعالعلمباشزاطيقولمنأن@لثالة:

لاوبقصللي@حينئذفالإسنادبالانقطاع،يحكملاأنهعليهيلزمبينهما

المدينيوابنالبخاري،قولوأنهبذلكالقطان@بنصرحوقدبمنقطع،

الانقطاععلىدالكلامهمابأنعليهالذهبيردوأما
(@"

مضطرب،غريبفهو

كفىوبالاشتراط،القولالأئمةبلىيشبمنلكللازمالقطانابنقولبل

والابهام3@لوبيان"
كلاه.اه

ص3لايهارا3ياد@لونقد"
83.



ه-

النسبة.لهذهصعفابهذا

د@لمطئدن@@للأفب2باسالا@ب@لالثلل@

وزعمالقضية،هذهلمححثفيأطالذكرت-كماحاتم-والأخ
إفاأنه

أساسها.منالجمهورإلىاطالاشزنسبةنقضالاستدالهذانقض

يغترأنينبغيولايريد،الذيللأمرالتهويلفيطريقتهعلىجرىوقد

مندقيقغيرفهوبكلامهالقلىئ
جوانب.عدة

صحيح،غيرالوحيدةالحجةهيالنصوصهذهإدفقولهئملأ
النقادفألفاظ

التيالالفاظعلىتقتصرلامتوعة،بالسماعالعلماشزاطعلىالدالةوطرقهم

م@نها،جملةرجبابنذكروقدالإثبمت،فيومهاالنفي،فيمنهاذكرها،

أقسام.إلىوتقسيمهاذكرهاالمبحثهذافىوتقدم

فيالبحثمعناهالأنبالسماع،العلمنفيعبلىاتفيدلالةلاخوقوله:

الإرسال،صريحفيهمنهاجزءابأنواستدلالهبذلك،والحكمالسماع،قر@ئن

معباقيةالدلالةبلصحيح،غير
ساللإراوكونالقرائن،استخداملأنفلك،

هذا،يعلىضلاصريحا-واضحا
النظرأنمعناهليسبالسماعالعلمفنفي

السماع،نفيلتأكيدالقرائنفيالنظرمنفلابدبالتحديث،التصريحيوحده
فلاناأعلملاالناقد:قالفإفا

فلان،منفلانسماعأعرفأولافلان،منسمع

يكونوقدالسماع،ورودعدمإلىانضمتكثيرةقرائنعلىالنفيبنىيكونقد

فقط،السماعورودعدمعلىبناه
النصوص،منالأخيربالنوعوالاحتجاج

الثلاثة:الشروطفيهتتحققالتيأيخلاف،للاالنزلمحلفيالتيوهي

فلكإلىويخضمالتدليس،وعدمالرواة،وثقةاللقي،و)مكانالمعاصرة
عدم



3بالس@ايشتلطينا@بلله@نا@ع@عوا@لنقادطله@اللة@لثافي@لفعل

بالسماعالعلمنفيفيالنقادنصوصمنويصفوالمي،تساعدقرائنوجود

السماع.ورودعدمعلىمبنيافيهاالحكميكونمنها،كبيرقدر

لعدمفيهاالسماعالأئمةنفىالتيوهيالنصوص:منالأولوالنوع

فقدأيضا،لالةدفيهالذلك،مؤيدةائنلقراوجاع@وروده،
الفصلتقدم

)نواللقي،إمكانسوىكلامهفيفليسالقر@ئن،عنيتكلممسلما!أنالأول

هناك.ألمحلتهمناثةوتقدمتذلك،أبىحاتمالأخكان

معالخاص،السماعبهالمراديكونقدبالسماعالعلمنفيإنوقولهش

لافهذاوانماولة،كالكتابة،التحمل،طرقمنأخرىبطريقةعنهروايتهثبوت

عمناويالرتحملالنقادإثباتلأنشائعمعروفأمروهوفيه،جدي@

أنحاتمالأخيستطيعلاب@العلمعلىبوهإن@االطرق،هذهبإحدىعنهروى

ذلكوأطلقواعنهروىممنالراويبسماعالعلمالنقادنفىفإذاهذا،غيريقول

يصحولاورد،أوالساع،يئبتماعنهيردلمأنهفمعناه-
عنهيردولمذلك،له

ما
ائنقرعلىمبنيةبالحكمالجزمدرجةتكونذلثبعدئمالسماع،مقاميقوم

عنه.روىعمنبروابتهتحف

يرأأنهأيالمجرد،الخبربالسماعالعلمنفيمعانيمنإنوقوله*
عنهد

ومعسماع،
عليهاستدلفقدمعه،وقفةمنلابدمتصلة،بينهمافالروايةفلك

فيأبيهعنبريدة،بنسليمانحديثح@نالبخاريأنأحدهمااثنين،بمثالين

مه.الاول@لمصلوالانقطاعاالاتصال"كاب@نطر(1)



كات
لم@ئدن@د@ابمنا@فب2لابابدله@شل@

أبيمامنسماعاسليمانيذكر@المهو.قالوقدالصلاةمواقيت

ال@هعبدفيالثانيوالمثال
فيالبخاريقالفقدسليمان،أخيبريدةبن

حصينإبنعمرانومنسمرة،سمعأبيه،عنشيوخه.إنكرفيتربهته

وعمرانسمرة؟وعنبالعنعنة،أبيهعنروايتهأنالبخاريفذكر

ومعبالسماع،
9فيلهأخرجهذا

حديئينصحيحط

لاهكذاالقواعدتحريروطريقة
فهذهالصحيح،الحلميالمنهجمعتستقيم

إمامصنيعمنبمثاليئحاتمالاخعليهايستدلالجبالخهزاليالضخمةالقاعدة

العلمبنفيعليهاحتجمنكلإليهايلجأانيمكنالقاعدةوهذهواحد،

متصلوالإسنادالتعليل،يقصدلاوالناقدمجرد،خبرهذاسيقول:إذبالسماع،

بالسماع.العلمنفىالذيالناقدرأيعلىحتى

قاعدةيحررأنيريدلمنخطواتتسعوضعحاتمالاخأنوالعجيب

أقربعهابمجموأنهاومعالمقترح!،المنهجكتابهإفيالمتقدمين،للأئمةينسبها

هناأنهإلاتعجيزية،كونأنبد
ةخطويخطوانواهلهالفنهذاعلىمن

منها.واحدة

(2)

(3)

2ةا@لكمبر!لأالعلل 02.

لتاا1
خر

4لكير،@
0

4

ا

5ه@لكيرهاقلرسخ 1

.

صحيح
04)حديثبخرب@ 3،)5(4473).



ال@با@يتلطيفا@بلله@نا@م@ع@ا@لنقا@طل@@لااللة@لفعلا@لثانب

يتمولكي
فيفيهاالغايةبلغبمقدمةقدمالمثالينمناستنبطهماله

ثلاثينوالدهماحياةمنأدركاالله،وعبدسليمان،أنأثبتأنفبعدالتهويل،

يقصدأناستبعادفيأسهبواحدة،مدينةفيمعهعاشاوأنهماأكثر،أوسنة

معالسماع،نفيالبخاري
أنيكميهتقولون-كماأنه-

الراوييمرح

ليثبتشاميا،عنهوالمرويعراقيا،اويالركانولوو@حدة،مرةبالتحديث

نفيأنبها@لىوصلعليظة،فظةبعباراتهناحاتمالأخوأتىبينهما،السماع

بتلكوقصدالبخلىي،رأيعلىمتصلوالإسنادمجرد،خبرهنابالسماعالعلم

ومعناهوسببه،البخلىي،كلاميتأملأنالقرئعلىالطريققطعالعبلىات

الصحيح.

ابنيال@هوعبدسليمان،عنبالسماعالعلمنجفياالخلىيمقصدماوالان

اسمضرطوأنالاتصال،عدممقمودهأنلحظةأترددلاأبيهما؟منبريدة

منوغيرهالبخلىييشترطهالذيبالسماع
هذينانفالحقهنا،توافرأالنقاد

بأبيهما،يلتقيالمأنهماالبخارييقصدولماشزاطه،علىالأثلةأقوىمنالمئالين

تأيدوقدالسماع،عدمفيهيحتملأبيهماعناحاثيثمنيرويانهماانقصدو)نما

أوبالتحديث،التمريحعنهماواحدحديثفييردولمعنه،روايتهمابكثرةذلك

الدرش@خالدالفاضلالأخقالوقدذلك،علىيدلمااومسألة،عنالسؤال

عنفيهيصرحواحداحديثالهأروأا،كئيرابيهعنروىوقد9سليمان:عن



ه-
لفدنطن@@للاد@فبل@2بالدلها@ثلد@

عنفثتوقدبالتحديث،أبيه
"أمرهفأعيكطاقيقدرهذا

يسمعاهالميرويانهاالتيالأحاديثهذهتكونأنجدافيحتملوحينئذ

يلوالتهوالاتصال،شرطيتحققفلمكتاب،منتكونأنيبعدولاأبيهما،من

منيسقطبالبخلىييتعلقفيماحتمالأخسطرهالذي
منأنعرفناإذاأساسه

النقاد
"الحربي:إبراهيمقالفقدالبخري،إليهألمحبماصرحمن

منيسمعالم

أبيهما@ا

اللهعبدسماععنسئلحينأحمدوتوقف
أدري،ما"فقال:أبيه،من

ماعامة
حديثه-!وضعفعنه-بريدةعنيروى

لاأناستبعادوقضية
موجوللسماعالقويةوالقرائنآخرمنراويسمع

دة

-

بماروابي@منالابنسماعخاصةالباحثن،منكثيرأذهانفيجداحاضرة

قدوالسماع،ينفونحيئالنقدأئمةعلاالإنكارمنشيءفيهاألفاظاأطلقوا

تكلمت
اخرمكانفيالقضيةهذهعن

ولد@منراوسماعينفونقدالنقدأئمةأنهايفافومما
مع

الولدان

علموقواعدوائل،بنبكرولدهمعداود،بنوائلقصةفيكماأبي@قبلمات
يصحولاتؤيد@بلهذاتعارضلاالرواية

بينوالحديث،سماعبينأبداالخلط

(2)

(3)

23صالإمام@هلموقف

1التميا،لخهدب 58.

1يبه@لتلهليب 5 8

عىوالالقطمع!الائصال1
1 44-1 5



ل@2بابدله@يتلطين@لنقادفا@م@عي@طل@@لااللة@لئانب@لفعل

ى.لأخراالحياةأمور

منيمعاداودبنوائلقوله:إعيينةبنسفيانعنالمديني،روى@جن

@@لوليمةحديثكتابهفينظرو)نماشيئا،@بنه

لي:الطياجحفروقال
لم@اودبنوائليقول:المدينيبنعلي)سمعت

بيتهفيصحيفةلهكانتإنماابنه،منيسمع
@

اللهعبدروايةأنيرىالبخلىيكانلاذا
له-ترجمتهحسببريدة-بن

ال@هلعبدأخرجفلماذامتصلة،غيرأبيهما،عنبريدة،بنسليمانصرواية
بن

اقيت،الموفيأبيهعنسليمان،حديثحسنولماذاصحيحمه،@فيحديث@بريدة

الباب؟.هذافيالأحاديثأصحمنبأنهووصفه

ال@هعبدإخر@جهأما
فيمكانه،قيفلكعلىالكلامفسيأتيبريدةبن

العلميئترطلمالبخاريأنعلىحاتمالأخبهااستدلالتيالأحاديثمنائ@ة

فيبالسماع
"

."صحيحه

اقفأنفلابدالمواقيتفيسليمانحديثعلىكلامهوأما
حاتمالأخمع

1و@لتاردح!فة@عرل@ 4 32.

صل@لكفايقه
3 5 عنثاود،بنوانلصعييفبنممانيرولهالوليةوحديت4

بكر@هه

وتمر@.لريقصميماعلىأوأ@@لنبيأن@ةأن@عن@لذهري،عنو@ئل،بن

وو@لسفي)5901(،حديتو@لومذي4(،37لأحديتد@ود@بر@حرجه
@لن"

1لاحديتماجهو@بن)1066(،حديت@لكبرىا 9



كا-
دعطئلن@د@للدفيا2لمابابلده@@ثلل@

هذانماد@الباب،فيالأحا@يثأصحمنبأنهيصفهأفالبخاريقليلا،فيه
من

النصفيفزادالحديث،بتحسينالبخرييكتفيأنيحجبهلمحاتم،الأخكيى

والنصموسى،وأبيجابر،حديثيعلىمعطوفابريدةحديثوصارواوا،

هكذا.الصحيح

طعبد@بنجابرحديثالمواقيتفيعنديالاحاديثاصحةمحمدقال9

علقمة،عنالثوري،سفيانوحديثقال:موسى،أبيوحديث
ابنعن

حديثمنإلايعرفهولمحسن،حديثهوالمواقيتفيأبيهعنبريدف

ري،لثوا

أصحمنبأنهبريدةلحديثحكمقدالبخلىييكونأنآجلفمن
ة:عبارقبلالعطفواوفزادالبخلىي،نصفيتمرفالمواقيتفيالاحاديث

9
الكلاميكونوبحذفهاالنص،فيموجو@ةوليست@،حسنحديثهو

يفعلأنلهكانوماموسى،وأبيجابر،حديثعلىمعطوفاولي@مستانفا،

هي،كماتساقفالضوصفلما
في@لبخاروقولالباحث،يريدكالا

إ
حسنحديثهو

"

الترمذي:قولبقرينةالغرابةبهيريدأنيحتمل
"

@الثوريحديثمنإلايعرفهولم
كثيرالغريببمعنىالحسناطلاقد

"

@لحلل

12@لزمذبسنن10@@ 2 2:1لآثى،وامعرلةو"6 59.



2بال@ايشتلطانا@بللا@لنقاد@نا@عم@لحله@لاثلة@لثاني@@لفط

متد@ول

يةتقوفيكونالحديث،درجةبهيريدأنقوي-وهولاخر-الاحتمالوا

قالفقدأيضا،بالاتصالالحكمعلىفيهدلالةلاالاحتمالهذاوعلىله،

"ةالمستحاضةفيجحشبنتحمنةحديثفيالبخاري
أنإلاحسن،حديثهو

محمدبنإبراهيم
بن

طلحة
سمعأدريولاقديم،هو

اللهعبدمنه
محمدبن

بن

أحمدوكانلا؟أمعقيل
بينت@ؤمفلاصحيح!حديثهويقول:حنبلبن

وربينالسماعو)ثبكباتصاله،الحكموبينبالحسن،الحديثعلىالحكم
اته

لفلانأعلمالاالناقدقولأنعلىحاتمالأخاصتدلالضعفيؤكدومما

بينهما،السماعيثبتكانو)نالسماع،ورودنفيبهيريدقدفلان@امنسماعا

ايةروفيقالقدالبخلىيأنذلكيؤكدممابريدفبنعبداللهمعالبخريبمنيع

جبير:بنسعيدعنإسحاقأي
بنسعيدمنسماعاإسحاقلأبأعرفلا9

ومعجبير@
حديثاعنهلهأخرجههذا

قائملاتفاقفاحالههذاكانومنبالتدلي@،مشهورمدلى،إسحاقوأبو

(2)

(3)

(4)

5)

3جالهومعرفة@لللمثدا 5 0 ميلو@لت@طرحول@)6455(،لقرة3
@

72 @لاصل@حدث@و،3،2
ه

ص
5 6 @لر@ريألأخلاق@طمعوأ)177(،@قرة3

0@3؟693،9بعد@وتلىلحا،ا.:2
57.

1لكسير!@ال@لحلل 87
0

@ظر:و@1،
من

2ا:ملي!تر@ 2 2:1لائلى!وا@لسن@فةرالمعر@6 5 9

صتكلمت
في@لقفيةهده

"

لىوأيصا@،@@طديثبثلى@لظر،نرمةشرح

لانقطعوالالاتصال
"

@لر@بع@لف@ب
الانقطح()درحكمبحثفيمه

21:9@لبهيرل@لحلل 6 5.

"

6لاحديثياصحيح 29-.63



كا-
@للطلناد@لمعئلنافيباس@2@بلله@ا@

يرويممنسماعهلإثباتبالتحديثتصريحهمنلابدأنهعلى
نصقدوعف

هذا.علىمسلم

بأنالقولمنهيلزمبالسماعالعلماطباشترالقولإنحاتمالأخوقولء

ىسوبهقالأحداأرولمجدا،غريبثيءمنقطع،ولابمتصللي@الإسناد

الإمامين،موقف"كتابهفيالدري@خالدلأخاعليهووافقهالقطان،ابن

الذهبيردحاتمالأخووصففأجاد،القطانابنعلىالذهبيردوقد

لاأنهسوىبذلكوصفهعلىحاتمللأخمستندلامضطربكريبلأنه
افقيو

ابةبالغرأحقأيهماالقولينعلىبنفسهيحكمالكريمالقارئوأحغير،لامبتغاه

النقاد:@لىلاشزاطابنسبةالقوللازمهوالذيوأيهمالاضطراب،وا

أنراويينبينلاتصالواالسماع@اثباتللحكميشترطقلنا:إفاالأول:

منقطع.فالإسنادالسماعيردأإفانقول:الساع،يرد

أنراويينبيئوالاتصالالساعلإثباتللحكميترطقلنا:إذاالاني:

بمنقطع.ولىبمتصلليىفالإسنادالماعيردلمإفانقول:الماع-يرد

@

2صالإمامير،مهت@ 51-2 بىوالالقطح،،الاتصال"لىلهماقتي@طرو@5،3
افلى@لمصلس@لكحت@@



الثالثالفحل

احتفاءبال@ثاصاةانسبهلة3آ

3النقابالسماءإل@للححعاللق@@ممان5

ومبعثان:مدخل،لنيه

ية.النظرالفصالد!الأولى:المبعث

لقطبهقمة.االفصوم@الفافى:المبعث





@للقا@له2بالاللثحاللقب@هحانالابال@ا@ل@4لاكتعا@نلطبةلة@@لفعلا@لثالث@

ت

مدخل:

مقدمةفيمسلمهوالمسألةلهذهعرضمنأولأنالتمهيدفيقدم

الدلالةقياموعدماللقي،إمكانمعبالمحاصرةالاكتناءاختاروأنهصحيحم@،"

يسمعلمأنهعلىالبينة
منإجماعهوالقولهذاانوذكرمنه،

أنقبلالنقد،أئمة

مسلم.يناقسهمنبهيقول

جماعةجاءبعدمسلمثممخالفابحجج،نصبهعلىمنمسلمواحتج

أخرى.حججالهوذكرواقولهنصروا

منمسلمفكرهلماوبالنسبة
فهذابتلخيصه،وسأكتفيفيه،أطيلفلنأثلة

كتابهفيرشيد@بنأولهموالباحثين،الأئمةمنجماعةفيهأفاض@لوضوع

حمنالرعبدثمالتحصيل!،جامعكتابهإفيالعلاليثمالابين!،السنن"

فيالخلافبحتفيمسلمبهااستشهدالتيالاحاثيت@رسالتهفي@علمي@

ىسولإمامين!،اموتف9رسالتهياالدرش@خالدثمباللقاط،@لعلم@شزاط

حجر،وابنرجب،و@بنالصلاح،كابنباختصار،لذلكتعرضمن

أمر@ن:مسلمبهما@حتج

سرز@دقداللقياأوبالسماع@لعلمباشتراطالقائلأنالأول:الأمر
فيطا

بذلك،الإجمحخالفوقدالأئمة،عنديكنلمالصحيحالحديثثروط

بينهميثبتلملمتعاصرينإسناثاعشرستةبلغتكئيرةأسانيدمسلموساق



كات
ر@لمعئلأظ@@فب2باسا@بللهشد@

ومعالصحابة،عنالتابعينروايةمنكلهااللقاء،
يصححونها،فالأئمةذلك

ومنبثيء،فيهايتكلمواولم
ماالأسانيدهذه

ويرالواحدلوماالحديثبهروي

أحا@بث.اللاثةبهرويوماالحدلان،به

عنروايتهمنصبناالذينالتابعينهؤلاءفكل"ساقها:أنبعدمسلمقال

علمناهسماععنهميحفظلمسميناهمالدينالصحابة
لاوبعينها،روايةفيمنهم

بالأخبارالمعرفةذويعندأسانيدوهيبعينه،خبرنفسفيلقوهمأنهم

االتمسوولاقط،شيئامنهاوهنوانعلمهملاالأسانيد،صحاحمنوالروايك

غيرصاحبه،منممكنمنهمواحدلكلالساعإذبعض،منبعضهمسماعفيها

"فيهاتفقواالذينالعمرفيكانواجميعالكونهممستنكر،

عنوالجواب
الائمةوأنالإجماع،دعوىبنقضيتلخصالحجةهذه

تدلتقدم-كماكثيرة-نصوصعهمجاع@وقدالسماع،عنيفتشونكانوا

وطشرمننقصالذيفهويشزطهلمومنبالسماع،العلمشرطاعتبوعلى

شرطا.الصحيحالحديت

ساقهوما
متدلاأسايدمنمسلم

بتصحيح
اعتلىعدمعلىلهاالأئمة

خمسةأنذلكخلل،فيهالحثرط-هذا
من

التصريحثبتقدالأسانيدهذه

فيهالتصريحالخمةهذهوأحدوالصحابي،اقبعيبينفيهابالتحديث

أحاديث،ثلاثةبهأخرجوقدنفه،مسلم،@اصحيحفيموجودبالتحديث

(1)@

33ملم،صحيح 01-3



@للقا@لهلالا@لللح@نا@للقبعحاال@بالملامل@4@للحتفانسة@ثلةللثالئ@@لفعل

بالتحديث.التصريحفيهاكلها

يحالتصرفيهماالباقيةعثرالأحدالأسانيدمنيكونأنيبعدفلاوحينئذ

سهىأومسلم،عليهيقفولمبالتحديث،
عنه.

مافيهالي@عرالأحدالأسانيدهذهإنثم
ىسوأصلحديثبهروي

عنصحيحةأيسانيدلهاممهاوخمسةوارساله،وصلهفينحتلفو@حدحديث

منوو@حدالصحاب!،نفس
البخاريورجحوارسالهوصلهفينحتلفالخمة

اهدشولهاالباقيةوالخمسةالصحاي،فيهلي@وأنهإرساله،
صحابةعن

ين.خرآ

ىسوالبخلىيمنهايخرجأعثرالستةالأسانيدهذهأنالعجيبومن

عئرثلاثةمنهافأخرجمسلموأمابالتحديث،التصريحفيهاكلهاأصانيدثلاثة

ا.دإسنا

منخافوغير
منمسلمساقهماسيماولاالحجة،هذهأنالعرضهذا

تصحيحعلىبهاليدل@أسانيد
سماع-يثبتأوإنالمتعاصرينلروايةالائمة

لاعنهوالجو@بأحد،نلكيخايجادللاالمسألة،لهذهبخهياضعفنقطة

المعضلةهذهبلىجاءحينحاتمالأخفإنولهذاالتعسف،بارتكابإلابمكن

فيالصحيحالعلميالمنهجعنالبعدبعيدكللئيءفاتىجو@با،فيهاحلى

يناقشمسلماأنمنهوقررهقدكانمابلىفلكفعزىوالمناقثة،الاستدلال

منليىشخصا
"قال:الذكر،خاملجاهلهونماد@الحديث،أئمة

إنيبل

غايةبخصمهمستهيناكانأنهذلكبعضفيلمسلم@لسهووقوعمنلأتلمس



هت
لعطئدلد@ل@طلنا@فب2لس@ابالدلها@ثللا

الروية،لهصفيوالادلة،لهينقرأنمنوأدنىأقلعندهكانوأنهالاستهانة،

السنة،أئمةمنغيرهماأوالمدين@،ابنعلىأوالبخاري،علىيردمسلمكانولو

ذكر،كاالردفيمزددامسلمكانلقدالأمر،اختلفولاذلك،غيرلرأيت

هووالرد،علىتصبرثمالقول،لذلكالمستحدثالمبتدعبذلكاستخفافا

يحزمأولذلكمستنقله،
."عدتهكللهأعدولاحموله،كلله

بصفحاتهذاقبلقالوقدالمطية،هذهركوبفيحاتمالأخيترثدوأ

أنباستبعادمسلمذكرهالذيالإجماعصحةعلىالدليليقيموهومعدودة

9ةالإجماعنقلفيمسلميخطئ

غيرمقدمتهفيبالحديثالعنعنةمسألةأفردمسلم

أنهعلىيدلممافيها،وأطالة،كبيرمساحةمقدمتهمنوأخذتالمطولة،

يصحفهلجهده،فيهاوأخلصعلمه،فيهاومحصالخاصة،عنايتهأولاها

الخطاتصور
.@وصفنا؟كماوالحالةمثله،من

حاتمالاخأنياتيفيماذلكوسافكرسابقة،مناسباتفيذكرتوقد

أمامم@الذيالدلي@تلميعفهمهتمحيص،ولاتوازن،غيرمناتجاهكلفييطعن

مادفعأو
عليه.بهيحتج

إنماواحدةمرةولوبالماعالعلميشترطمنأنوخلاصتهالأمر@لثاني:

العنعنةيقبللاأنيلزمهكذلككانفإذاالإرسال،لاحتمالدفعاذلكيفعل

غيرالراويكاناندمحتملفيهاالإرساللأنالسماع،ثبرتبعدحتىاصلا

بعضعلىاختلاففيهاوشعأسانيدعدةذلكأجلمنمسلموساق



@لنقالهبالم@لو@للثحاللق!@الا@حانبال@لامل@4@لاكتعانل@لةلة@لفعلا@لثالثلأ@

عنهأصحابهبعضالواحدالحديثفيرويالرواة،
عن

فين،المعروشيوخهأحد

ومعشيخه،وبينببنهواسطةبإدخالعنهالآخرالبعضويرويه
قبلفقدهذا

النقاد
واسطة.فيهيدخلوالمفيماالإرسالاحتمالمععنعنتهم

يلزمفلاهذا،الإلزامبدفععنهاأجيبوقدمسلم،حجةخلاصةهذه

سمعكونهمنتحققإذالأنهمطلقا،العنعنةردبالسماعالعلماشتراطمن
منه

عنهيعرفمدلساكانإنإلااللهمالاتصال،علىذلكبعدعنفعتهحملت

ووجوبذلك،بعدال@ثرطفيستمرمنهم،يسمعهمالمشيوخهعنالرواية

باقحديث.تمريحه

ابالصوفليسوحذفهراوذكرمنالمدلسيئغيرالرواةلبعضوقعوما

مافيهامسلمذكرهاالتيلأحاثيثواالزيالة،نكرمعدائ@افيه
الزياق،تترجح

ماوفيها
فيهيترجحوماالوجهين،علىصوابهوماوفيهاالنقص،يترجح

منهوفليسالراوي،علىخطأالتلاميذمنالإسقاطيكونقدالزيادةنكر

أخرىوذكرهمرة،الواسطةأسقطالذيهوأيالراوي،قبلمنهووماقبله،

-

علىكذلك،لي@وهومدلسا،الراويلعدكثرلوإذله،حكملانادرفهذا

الإسقاط.مجردغيرشروطلهبالتدليس@لراويوصفأن

رفالصوالصورتين،بيناقفريقعلىاساسايعتمدهذالإلزاماورد
ة

المعا@مطالبةوهيالأ@لى
مرعلىمباهامرة،ولوبالتحديثباقصريحر

اعاة

عنالابعينروايةالعليا،الطقاتلابكثرةوجودهامكانإذالرواة،حال

العصرذلطفيالرواةوحالالتبعيئ،عن@لتبعيئتابعيورواية@لصحابة،



كات
النمأيلل@ادفبباس@3@بلهلاثاط

منالإكثار
ملفعوأرسل،وقدإلاالرواةمنراوفقلوالخفي،الجليلإرسالا

عاصره،عمنبالتحديثالر@وييصرحلمفإفاالاساس،هذاعلىكلهمالرواة

سمعيكونلاأنفويااحتمالافلكولد
هذافاشترطعنه،وارسلمنه،

سمععمنالراويإرسال
أناسيفعلهفإنماحديثهبعضمنه

عنهمضبطمعروفون،
غيرهممنيقعوماأيضا،بالتصريحفطولبواذلك،

العنعنةفقبلتالحكم،فيلهتأثيرولايذكر،يكادلاجداناثوفهو
منهم.

مسلم،إلزامعنالجوابفيلهتعرضمنأرلمأمربلىهناأشيرأنولابد

له،مناظرلسانعلىنفسه،علىمضمونهالثافعيأوردقدالإلزامهذاأنوهو

سمععمنالمدلرمطالبةقضيةفي
منه

غير@لدل@،عنعنةوقبولبالتصريح،

فيهذاذكرتقدموقدمسلم،علىوالباحثونالأئمةهؤلاءبهردمابنحوورده

هذا.قبلالذيالمبحث

هذابتضعيفالإجماعنقلهفيمسلمقولينمروهوحاتمالأخردوقد

تقويةبذلكيريدوهومنها،مفرلاملزمةقويةمسلمحجةوأن@،الجو@

نقلهالذيالإجمح
وبيانمتماثلين،بينتفريقالنقادمنيقعأنيبعدوأنهمسلم،

يكنلمذاف@باتفاق،تدليمىيلقهولمعاصرهعمنالراويروايةأنعندهفلك

عنعنتهفتكونبمدلس،هوفليسيلقهولمعاصرهعمنبالروايةمعروفاالراوي

الإرسال،احتمالمعالسماع،يعلملمو)نمقبولةلقاؤهلهوامكنعاصرهعمن

فالبابالإرسال،@حتالمعمقبولةفعنعنتهعنهروىممنس@اعهثبتمنأنكما



لللقالمحلل@لالل@اللثحهلا@للقبعحاال@لالملاهل@4@لاكتفانطلبة@ثلة@لفعلا@لثالثه

قدبحده-ومنحجركالنمسلمإلزامعلىردمنبعضأنوذكر

إلزامدفعوافلهذاالتدلي@،منيلقهولمعاصرهعمنالراويروايةأخرجوا

مسلم.

لاد@اختصرته،مسلمذكرهالذيالإلزامعلىالجوابردخلاصةهذه

ميروله،يستدللماالتهويىفيعاثتهعلىحاتمالأخفيهجرىمطول،فهو

فيه.لي@بمامخالفه

مسلمعلىردمنبعضإنقولهمنبدءاأبدا،دقيقغيرهذاوكلامه

الدلي@،منيلقهوأعاصرهعمنالراويروايةأخرجلأنهذلكفعلإلزامه

يكونوكيفصحيحا،الإلزاميروالمأنهمالشبن@ا@السب،هوهذافلش

يلقهولمعاصرهعمنالراويروايةأنيقررمنالإلزامهذاردوقدالبهو

حمنالروعبدوالعلاثي،والنووي،الصلاح،ابنمئلالنقاد،عندتدلي@

إخرلفيحجرابنماقثةفيخاصبحثلهالمعلميإنبل@علمي،@
هذه

مسلم،امإلزدفععلىالتدل@فيلهاإدخالهميؤثرولمالتدليى،عنالصورة

الاكتفاءفيمسلمرأيينصرمنهؤلاءومنالحالين،بينالفرقلوضوح

مربيانفيأسهبفقدالمعلمي،الرحمنبمدوهواللقي،إمكانمعبالمعاصرة
اد

منملم
مسلم-قالهما@افالمختارالنهاية:لاوقالواوضحه،الإلزام،هذا

الإجماعمنذكرهلمانخزهولمللصحة،بثرطيىاللقاءثبرتإنالله-رحمه

مستكملةللظن،محصلةظاهرة،دلالةحيئذالدلالةانقدمنالمابلوالإلزام،



كات
لم@ئدلد@لل@@فب2لابابدله@شل@

أعلم،واللهالحجية،لنصاب

خطامكتشفهوأنهعلىمصرحاتمالأخلكن
ةالصورهذهأخرجمن

الحالوليم@عليها،مترتبمسلمإلزامدفىأنعلىايضاومصرالدلي@،من

الأمرين.فيكذلك

صفهوعدممعيتناقضلابالسماعبالتصريحالمعاصرمطالبةأنجدافظهر

بالدلي@،فاعلهلوصفموجبايلقهلممعاصرعنإرسالكلفيمىبالتدلي@،

سمعالذيسيخهعنيرسلقدالراويأنكما
وهومنه،يسمعهلمشيئامنه

نفسه،مسلمنكركابكئرةموجود
ومع

فلابالتدلي@،فاعلهيوصفلمذلك

الأخكلاميوهمهكماالتدلي@،وبينوقبولها،العنعنةردبينتلازم

منبعضقابلهقدمسلمإلزامإنثم
يخاوذلكمثله،بإلزامفيهناقة

تثبتولمعاصره،أنهيحتملراوعنبالتدليسيعلملمالذيالثقةروايةصورة

معبالتحديث،التصريححينئذيشزطمسلمافإنالمعاصرة،
مدل@،غيرأنه

فهوهذا،عنجواباكانفماله،لقاؤهحينئذفيحتملواردلهمعاصرتهو@حتمال

حينئذ،ضعيفاللقاءاحتمالإنالصورةهذهعنقيلفلوهذا،عنجواب

عدم@حتمالإنالمحاصرصورةلاكذلكيقالالعنعنة،تكفيلاأنهفالاحتياط

بالعنعنة.يكتفىلاأنفالاخاطأيضا،و@رداللقاء

هذه
هي

أشرتالذيللسببباختصار،مناقشتهامعسقتهامسلمأدلة

(1)"
2ص@لقبررهع@رة 3



@لنقال@ه@3لابالللح@نا@للقبعحاال@بال@لا@لا8@لاثتفانطلبة@لثالثا@ثلة@لفعل

يدمزلابماوتوسعوافيها،أفاضواقدوالباحئينالأئمةمنجمعاأنوهوإليه،

التوسع.أرادلمنمتداول،مطبوعكتبوهوماعليه،

ةقسمينتنقسمفهيمسلمبعدذكرتالتيالأثلةوأما

مسلم.نقلهالذيللإجماعتأييدفيهماالأول:

مسلم.إليهفصبالذيالقوللقوةبيانفيهماو@لئاني:

لي@إذالآخرثالقوللقوةأتعرضاكماله،أتعرضلنالثانيوالقسم

أئمةعنصحفإناثانوي،امرالحقيقةفيهوثمالرسالة،هذهغرضمنهو

قوته.علاادلةإقامةبلىحاجةهناكيكنلمالقوليئأحدالنقد

والصوصالظرية،لنصوصابين:ضرعلىفهوالأول:فأما@لقسم

مبحثين.فيوساتاولهماالتطيقية،





للقا@له@4ساباللثح@للق@لا@الا@حامد@ل@الا4لاكتفا@نطلبةثلة@لثاك@@لعل

ت

الأولالمبعث

النظريةالنصص

إليهذهبمامثلبلىف@بواأصحابهاأنعلىتذكرالتيالنصوصوهي

فلك.علىالإجمحنقلوأومسلم،

ومن
ماالنصوصهذه

اطاشترعلىالاثل@فيالثانيالفصلفيذكرهتقدم

و@بنوالخطيب،والحميدي،الافعي،نصوصوهيبالساع،للعلمالنقاد

نقلصحةعلىهنابهافاستدلبها،الاستدلالقلبحاتمالأخإنإذالبر،عبد

هناكذلكذكرتوقدللإجماع،مسلم
مع

بها.استدلالهفيمناقشته

محمدقولأيضاالنصوصومن
ييعنيالوليدأباسألتالذهلي:إيحروبن

فقال:وعن؟أخبرني،بينيفرقشعبةأكان@لطيالي(:الملكعبدبنهئام

وهمالعلماءأدركت
بينهما!يفرقونلا

أنعلىللإجماعنقليقول-كمافيه-إذحاتم،الأخالنصبهذااستدل

علىالإجمحينقلأنهمنهفيؤخذالاتصال،إفادةفيأخبرنيصيغةمثلعنصيغة

دلالةفيهولي@النص،بهذااستدلهكذامسلم،نقلهكماالمعاصرعنعنةقول

@لسببمعرفةمنلابدإذهكذا،فهمهمايمكنلا@والجو@السؤالفهذاأبدا،

بهوالتحديد،وجهعلىبهوالمقصودالجواب،معنىيفهموعليهللسؤال،@لير

ا(1)

@لزمنيعللشرح
ه.مه:2"



هت
@لملئلد@@للسنا،فب2بالالااللله@ثلد@

منليسالنصهذاأنيدرك
انعلىيدلبهوالاستدلالبسبيل،القضيةهذه

جنايةهوثمالعنكبوت،خيطمنأوهىهووبمابالقة،يتمسكنلكفاعل

يحتمله.لامالنصهوتحميلالنص،صاحبعلى

مطلقا،العنعنةيقبللاأنهشعبةعناشتهرأنههوللسؤالالمثيروالسبب

مدل@،غيرومنمدلسمنغيره،منولاعنه،روىكلسماعهثبتممنلا

عنرجعشعبةإنقيلوقد
هذاوجاءهذا،

أيضاشعبةغيرعن

رواية،كلفيبالتحديثالتصريحيشترطهلشعبةرأيعنإذنفالسؤال

السؤال.هذاعلىالجوابوجاءمطلقا؟العنعنةيقبلولا

وهمالعلماءأدركتقوله:يكونأنمحتملهوثم
معناهبينهما-يفرقونلا

هذاأعرفلمأتي
)أخبر@أ،موضع)عن(يضعونالعلماءزالف@اشعبة،عن

تئددهذافإنبينهما،شعبةتفريقيضرلامعناه:يكونأنويحتملويقبلونها،

منه،
بينهما.يفرقلاغيرهالعلماءمنأثوكتهومن

هذاأنعلىويدل
يمكنلاأنهوفقه،علىأتىوالجوابالسؤال،محلهو

إماوغيره،شعبةعدعنعنتهتقبللابالتدلي@المعروففإنإطلاقه،علىحمله

علىهذاالرليدأبينصالبيهقيحملولهذاالتديى،صوربعضفيأومطلقا،

المدلىغير

مهالأول@لنصعلالقطمع،والاتصالدا@نطر.
@@ص

ي
ماأيضا

.81-78صتقدم

"

ه.ه@:2مدي،لز@عللشرح



@له2لالالللحهلا@للق!عحاال@د@لم@ا@با4@للحتفالطلبة@لثالئا@ثلة@لفعل

فيلهللاستدلالصالحايعداالإطلاقعنوخرجثيء،النصقيدوافا

بأدحاتمالأخعليهفردأيضالقيهثبتبمنرجبابنقيدهوقدن@ل،محل

فلانحل،محلهذا
عنخرجوقدبه،-والاستدلالله:فيقالبه،تقييدهيصح

محلعلىاستدلالبالسماعالعلملمحونالمعاصرعنعنةقبولعلىباتفاق-الإطلاق

فالنصالمطلوب،هووهذاخارجي،لمحلي@عنالبحثبلىلأمرافيعودالنغ،

أصلا.فيهايردلملأنهالقضية،هذهفيبهللاستدلاليصلحلا

منوأكثر
اطاشترعلىيدلماالوليدأبيكلامفيإنقائلقاللوأنهنلك

بينيفرقونلاكانواأنهمعنهمنقلأنهفلكبعيدا،قولهيكنلمبالسماع@لعلم

مكانوضعتإذاتقبلإنما)عهأنعلىتدلالتسويةفهذه)أخبر@ا،و)عن(،

سماعه.ثبتفيمنإلايكونلاوهذابالتحديث،صريحةصيغة

منحديثاتعليلهالطحاويعلىراداالبيهقيقولأيضاالنصوصومن

بنقيسرواية
سعد،

قالسماع،منهلهيعلملابأنهدينار،بنعمروعن

@لبيهقي:
متىأنهالأخبار:قبولفيوالفقهالحفظأهلمذهبيقتضيهوالذي"

بنقي@كان
ولقيه،سنهيحتملهشيخعنيرويثمثقة،عنهوالراويثقة،سعد

بنوقي@مقبولا،ذلككانبالتدلي@معروتغيروكان
ووعمرمكي،سعد

أبيابنعمروتمنموتاوأقدمسناأكبرهوعمنقي@روىوقدمكي،ثياربن

قي@،روايةإنكارجاءأينفمنجبر...،بنومجاهدرباح،

ب@لز@عللالثرح(1)
ه.@ه2؟



هت
@لمثئلأ@للطلنا،فب2باسا@بللهشد@

عمرولاعن

المتأملومسلم،نقلهكماللإجمحنقلأنهعلىحاتمالأخالنصبهذااستدل

أنذلكللإجماع،نقلالاللإجماع،نقضايجدهومناسبتهالبيهقينصفي

القر@ئنقوةمعالسماع،يثبتولمبالانقطاع،الحديثأعلكانإفاالطحاوي

حاالأخكانإذاإلااللهمالإجمع؟فأينالسماععلى
3

منالطحاوييعدلا

اخر.شأنفهذاالإجماعأهل

قدبالانقطاعالطحاوياعلهالذيالحديثهذاأنإلىهناالإشارةوتجدر

"فيمسلمأخرجه
بالاهدالقضاءفيعبلمىابنحديثوهوصحيحمدا،

والمين
(@)

مخالفمناثةسياقفيورودهملاحظةالنصهذامثلفيجداالمهمومن

البيهقي:قولفإنهذا،مثلفيالحبلىةفيالشامحويقعلدليل،راد
فلككان"

أنفيهماغايةعمرو؟اعنقيس،روايةإنكلىجاءأين@افمنوقوله:مقبولا،،

سيأتيكمافيه،إشكاللاوهذاالجملة،فيالقبولحيزفيتدخلالحالةهذهمل

بدلائله.توضيحه

الأحاديثبعضعنالجوابفيالطحاويسلكهمايسلكالبيهقيإنثم

التركماني.ابنيناقشهالطحاويبهنال@ماوبمثلمذهبه،تخالفالي

1
2لآثو"واالنمعرثة 87 0 1 4

"

ملمصحح
(1712)حلعت"



بالد@لمهلللحهال@علانا@للقببالملا@ل@4لاكتفالطلبةلة@لتالثد@@لفعل

ت

منوكثر
إفاوالإرسالبالانقطاعالتعليلإلىلجأرب@االبيهقيأنفلك

عنالتاسعيروايةيسمىفهوذلك،فيهيوجدلاموضعفيبحديثعليهاحتج

ص@اوأعجببقوله:حاتمالأخبهأجابومامرسلة،المسمى.غير@لصحابي

عفوبدليلباللقاءالعلميشتر@البيهقيأنادعواالذينالمعاصرينبعض

عنغافلينمرسل،بأنهالصحابةسالمبهمعنالتابعيحديطأحيانا@لبيهقي

لاكلامفهذا@ا-الأحيانبعضفيالصورةهذهفيأصلاالمعاصرةتحققعدم

مطلقالهمعنى
بأييواجههمماالتخلصفيطريقتهعلىحاتمالأخبهيسير

فقدالمعاصرة،تحققمعبالإرصالهذامثلالبيهقيوصففقدكانت،وسيلة

@النبيأصحابمنرجلالقيتقال:الحميريالرحمنعبدبنحميدروى

هذا@@تعليله:فيالبيهقيفقالالحديثفذكرهريرةأبوصحبهمامثلصحبه

بمعنىفهوحدثه،الذيمماالصحابييسمأحميداأنإلاثقات،رواتهالحديث

جيد...مرسلأنهإلاالمرسل،
"

المالكي،القبسيالحسنوأبيكالحاكم،لأئمة،ابعضعننصوصوتبقى

الكلامأجملحاتمالأخبهااستدلالمقدسي،طاهرو@بنالداني،عمروواي

بأمرين:الإطالة-خشيةعليها،

1
رول،1)حديثثاود!أيىسس

1
أحمد!والم@دل@32(،حديث@لنافي!سنن

4."1،11 1،13 6 9
0

محتمةبالماط5،

@لجقيلمن@
1 9 0

0

1



كات
اللأد@لمالئلن@فب2باسا@بلله@ثلا@

احدونصفيهاليسمحنملة،نصوصالنصوصهذهأنالأول:الأمر

مذهبعلىللإجماعنقلافظنهبه،المشدليفهمهلمبعضهابلالمراد،فيصريح

هيوتدلي@،فيهاولي@المعنعنة،الأحاديثمعرفةالحاكم:ا

التدليس،-عنرواتهاتورععلىالنقل،أهلبإجمحمتصلة
(1)

إجمال،فيه

قبولعلىالإجماعينقلالحاكمإنإذمكبرة،كذلكلي@أنهعلىوالإصرار

فهذااتفاق،محلوهذارواية،كلفيالتصريحيشترطلاوأنهالمعنعن،الحديث

ظاهروهذارواية،كلفيالتصريحاشزطمنعلىبذلكار@يريد،الذيهو

كلامهفيوليسبالمعاصرة،الاكتفاءلقضيةأصلايتطرقفلمعبلىته،منجدا

ذلك.علىيدلما

للإجمحنقلاالحاكمعبلىةفيأنيرىالباحثينبعضأنذلكمنوأكثر

نقلهمابضد
فيهاالماعثبوتبأسانيدللمعنعنمثلالحاكمإنإذمسلم،

لكنمحتمل،ذلك-يخادلالةلاإنهحاتمالأخوقولمشهور،معروف

سقطهذاسقطفإناحتمالا،أبعدمسلملنقلموافقأنهعلابالنصالاستدلال

هذا.

المسند"الحاكم:قولوكذلك
المحدثيرويهأنالحديثمن

شيخعن

بصلأنبلىشيخه،منشيخهسماعوكذلكيحتمله،لسنمنهسماعهيظهر

.34ص@طدلشهعلوم@معرله(1)



لاللقا@ل@@2باسالللحهللق@الا@حالا@بالم@امل@4لاكتفا@سبةلة@لثه@لثا@لفط

ءت
@ا@طاللهرسولإلىمشهور،صحابيإلىلإسنادا

-"يحتملهلسن9فجملة:

موضعوهي
نسخفيهااختلفتالشاهد-

بعضفيجاعتلقدرشيد،ابنفكرهقديم،الاختلافوهذاالحاكم،كتاب

فيهيوهكذا@ايحتملهلي@"بعضها:وفييحتملمد،لبسنالنسخ:

فيبهصوويحتملها،لسن"بلى:عدلهامحققهأنغيرحجرلابن"النلاكتإ

حاتم.الأخالتعديلهذا

ينبغيكانف@االمحققأماالاثنان،يصبولم
دلمجرالنصفييتصرتأنله

وهوعه،المنقولالكتابمنالمطبوعةللنسخةمخالفته
الحديث(علوممعرفة"

أصحأنسيمالاجدا،كثيرالواحدالكتابنسخفيفالاختلافللحاكم،

"،الحديثعلوممعرفة"كتابمحققعند@لنسخ
فيها:أصلااعتمدهااليوهي

كماةالعبارنقلحجروابنقراءتها،يحسنلمالمحققكانانديحتمله،،لي@"

قولوالأسلس،هذاعلىالنصعلايتكلموهو@،يحتملهليس9نسخته:فيهي

يحتمله!لسن"بلفظ:العبلىةنقليكونأنيقتصيحجرابنكلامإنحاتمالأخ

-

حج،كير
معمتمشفكلامه

فيالسخاويعهنقلهوقدالأول،اللفظ

"

شيخهمتعقباعليهاوعلق"،يحتملهلي@9بلفظ:العبارةونقل@،المغيثفغ

صالحليفلحصر@فكلوم
17.

صلأد@هال@لس@
58.

@لصلاح@بنعلىكب@لنكت@
ا:805.



كات
@لم@ئلأ@للسنا،فب2بالط@اشدا@بللا

يحتملها@السنبلفظ:تكونأنمعهيحتمللابماحجرابن

وعمرأباأنبدلالة"يحتملهلسن@بلفظ:العبارةتكونأناضافتروعلى

المسند"ةقاليظهر-فياالحاكمكلامعلىيعتمدوهوالداني-
الذيالاثارمن

ماهو:اتصالهفيإشكاللا
المحدثيرويه

منهسماعهيظهرشيخعن
بسن

بلىالصحاي،بلىالإسناديصلأنبلىسيخه،عنسيخهوكذلكيحتملها،

ل@اللهرسول
(@)

استفادقدأيضاوهولاثير،الابنونحوه
الحاكممن

(3

أنهعلىالتنبيهبهاقصدالحاكمويكوناللقي،الاكتفاء@امكانعلىفيهادلالةفلا

وكونهسنه،فيينظرحتىفلك،منهقبلراومنسماعاادعىمنكللي@

غيروهوالسماعادعىمنالرو@ةمنوجدقدإذعنه،روىممنالسماعيمكنه

صادق

أنوفلك،علىيدلانولغير@لندللمسندالحاكمذكرهمااللذانلانوالمثا

ليتضحأسوقهماوأناكافية،غيرالمعاصرةوأنوصحته،بورودهيثبتالسماع

ذلك-ومثال"الحاكم:قالمراده،
يعني

بنع@نعمروأبوحدثناهماالمسند-

ن@،يوأخبرناعمر،بنعثمانثنامكرم،بنالحسنثناببغد@د،السماكأحمد

1

122-12اا@جف@فشح

5الأب@اص@لن" 9

"

الأعرل@10701حمع

@ة@هظر

صالأد@ه@ل@
5



@لنقاله@لاطال@لللحههحالا@للقبالابالمطامل@8@لاكتفانطلبةلة@لثالثد@@لفعل

اللهعبدعنالزمري،عن
أبيابنتقاضىأنهةأبيهعنمالك،بنكببن

ص@اللهرسولسمعهحتىأصواتهمافارتفعتالمسجد،فيعليهكانديناحدرد

وأشلىهذا-@ينكمنضعكعب،يافقال:حجرتهستركثمفحتىفخرج

فقضاه.نعم،فقال:الشطر-،@يإليه:

الحسنمنوسماعهظاهر،@لس@ك@بنعنسماعيأنذكرتمامئالوبيان

عمربنعثمانوسماععمر،بنعثمانمنالحسنسماعوكذلكظاهر،مكرمبن

وكذلكبالزهري،معروفويون@لعثمان-عالوهويزيد-بنيون@من

بنكعبببنيالزهري
مالك،

دله@برسولوكعببأبيهم،مالكبنكعبوبو

وصحبته.@

احدع@الوالحديثبهذايشدلالحديث،منلألوفضرقيمثلوهذا

فهمرزقمنجملتها
العلم.هذا

الحسنثنابمكة،الصنعانيعليبنمحمددتهعبد@أبوحدثناهماهذاوضد

عنمعمر،عنالرازق،عبدثاالصنعاني،الأعلىعبدبن
عنواسع،بنمحمد

9ةص@@ل@هرسولقالقال:هريرةأبعنصالح،أب
اللهأقالهنالمحمااقالمن

نفسه
ومنالقيامة،يوم

يومكربمنكربةعنهاللهكثفكربةمسلمعنكت

."أخيهعونفيالعبدكانماالجدعونلاواللهالقيامة،

صحتهفييشكلمالصنعةأهلغيرمنفيهنظرمنإسنادهذاالحاكم:قال



كا-
@لمعئلن@@للطلنا،فب2باساشاكا@بلله

منيسمعمأمودنولمثقةالصنعانيراشدبنمعمرفإنكذلك،ولي@وسنده،

واسعبنومحمدواسع،محمدس
@صالحأبمنيسمعوأمأمون،ثقة

بعدقالبلالمسند،تعريففيذكرهبمايكتفأالحاكمأنكلهذلكووراء

فا،موقويكونلاأنمنهافكرناه،ماغيرشرائطللمسندثمالسابقين:االمثالين

@امدلسرواتهفيولامعضلا،ولامرسلا،ولا

يكون،ماأبعداللقيبإمكانيكتفيللمسندتعريفهفيالحاكمبأنفالقول

بالسماع.العلماشزاطعلىثالاكلامهيكونأنوالأقرب

فيالحاكمبصنيعحاتمالأخاستدلوقد
نصيهأنعلى"المستدرك9

المستدرك،ياانهف@مسلم،مذهبعلىالإبهاعينقلأنهعلىيدلانالسابقين

للاالمستدرفياالحاكمفتمرفاتسليم،غيرالربطوهذابالمعاصرة،يكتفي
هي

قررهاالتيالقواعدمنكثيرعنكثيراتنازلقدوهوواحدة،حالةبمجموعها

ضعبالورماهملرواةأخرجبلوالعلة،الشذوذ@واعدمثللأخرى،اكتبهفي

هذاولب@كتبه،بعضلا
المسألة.هذهضرحموضع

@طديئما:علوممعرفة"فيالحاكمقاللاتصال-اوهوفيه-نحنوفيما

"

لاوجابر،منولاهريرة،أبيمنيسمعلمالحنأنالحديثصاحبليعلم

أنى،منيسمعلمالأعمشوأنقط،شيئاعبسابنمنولاعمر،ابنمن

(1)

2)

"
ص@طلبشهعلوممعر@ة

1 7

"
ص@دبف@علوممعرفة

18.



ل@ه@3سالالللحه@للقبالا@حاند@بالم@ا@4@لاكتفانلطبةلة@لثالثا@@لعل

منيسمعأالشعبيوأنأن@،غيرصحابيمنيسمعلمالتيميوأن
عائثة،

منولامسعود،بنعبد@لتهمنولا
أسامة

رؤية،راهإن@اعلي،منولازيد،بن

منولا
معاذ

صحابيمنيسمعلمقتاثةوأنثابت،بنزيدمنولاجبل،بن

@اأن@-غير

منهسماعهنفىعمنهؤلاءلبعضالحاكمأخرجوقد
(@)"

أنبعدوقال

اللهعبدعنلقتاثة،حديثاأخرج
معحس،سبن

قتا@ةسماعنفىأنه
من

يتوهممتوهماولعل"غيرأن@:صحاب
دتهعبد@منسماعايذكرلمقالةأن

بن

هذاولي@ج@،س
بمستباع،

فقد
سمع

قتادة
يسمعأالصحابةمنجماعةمن

اللهعبدعنعاصم،بحديثمسلماحتجوقدالأحول،سليمانبنعاصممنهم

@االبصرةساكنيمنوهولرج@،بن

لهليسقتادةلأنثبالمعاصرةيكتفيالحاكمبأنحاتمالأخعليهوعلق

عليه،ماوتركلهماحاتمالأخفذكرجس،سبناللهعبدمنبالسماعتمريح

الأخو@ا،الحديثعلوممعرفة"فيقررهماينقضالحاكممنالتصرفهذافإن

معمتوافقا@المشدرك"فيتصرفهيجعلأنيريدحاتم
علىكلامهمنفهمهما

المسند.تعريففيحررهوماالمعنعن،الإسناد

ص@ديشه@لمحرءعلوم
1ا 1

ةاالمسندرك
0

3 ، 1 8 61 4،44337@365.

1ا:"ركلمسندا" 86.



كات
د@لمالئدن@للسناافب2بالا@بدلهشل@

كله،بحثهحاتمالأخعلىينقضالمثالهذاأنوهوآخر،أمرذلكووراء

فيالآخربحثهوينقضبل
وفمعرمدل@،قتادةفإن@ا،الحفيالمرسل"

لهيثبتفلابذلك،معزفحاتموالأخبالتدلي@،
إلاعنهروىممنسماع

كتابهحاتمالأخعليهوبنىمسلم،ذلكعلىالإجماعنقلكمابالتصريح،

فيأيضاالإجماعهذاسينقضحاتمالأخكانإنإلااللهم"،الخفيالمرسل"

فيالحاكمبأنالقولمنمفرفلاوحينئذآخر،بحث
فيالحاكمغير"المشدرك"

اكتبه

القبسي:قول
أوحدثناناقلوه:فيهقالماالاتصال:البين"

فيه،إشكاللااتصالفهذاعليه،قراعةمنهسمعناأوأنبأنا،أوأخبرنا،

المنقولأدركناقلهأنعرفإذامتصل،فهوعن،عن،فيه:قالواماوكذلك

"بالتدليسعرفممنيكنولمبينا،إثواكاعنه

فيهايقولالتيالمعنعنةالأحاديثمننىوماالداني:إعمروأبيوقول

أدركالناقلأنعرفإذاالنقل،أهللإجماعمتصلةفهيعن-عن،ناقلوها:

سماعا!يذكرلمند@بالتدلي@،عرفممنيكنولمبينا،إثواكاعنهالمنقول

علىزيادةيكونوقدالبينة،المعاصرةبهالمراديكونقدهناالبيئفالإثواك

السماع،منالتحققأيضايكونوقدالموانع،وانتفاءاللقي،إمكانأيذلك

صالقليوتلجص@لقلمم@ل@برواية@وطأ،@@
39.

صالأد@!ل@لن
5



@@له4لاسالللحهنا@للقبعحاال@بالملا@ل@4لاكتعا@نلطبةلةللفعلا@لثالثد@

اكالإثولفظفإنالصحبة،طولأينلك،علىزياثةيكونوقدبه،والعلم

لاالمعاصرةفيأكثروكونهالسماع،بهويراديطلق
غيره،احتمالقياممنيمنع

الأول،الاحتمالوفكررشيد،ابنالنصينفيالاحتمالبلىأثلىوقد

و
لأخيرا

القبسي:عبارةمنالصححابنفهموكذا
إثواكاعنهالمنقولأثوكإفا"

أنهالدانيعمروأبعننقلبلوالسماع،اللقاءثبوتعلىشرطزياثةأنهبينا"

اللقاءثبوتعلىشرطزيادةوهوعنه،بالروايةمعروفايكونأنشر@

والسماع

يسلملابالمعاصرة-الاكتفاءفيواضحانالنصينإنحاتمالأخوقول

أيضا.قائمةالأخرىلاتلاحتمافاله،

الذيبالمثالللقابيبالنسبةإليهف@بماعلىحاتمالأخاستدلوقد

الرقولحمل@او)ن@االقابسي:قولوهوالمتصل،للحديثمثالاالقابيذكره

الزبير،بنعروةعليهفدخليوماالصلاةأخرالعزيزعبدبنعمرأنشهاب:

معلعروة،شهابابنصحبةلاستيقان@تصل-@محمل
التدليس،منسلامته

لاستيقانأبيه،عنيحدثمسعودأببنبشيركانكذلكعروة:قولوكذا

اتصالبيانمالكغيرحديثفيأنعلىبثير،مناكبرهومنعروةإدر@ك

صالأبين!أ@لن
61.

الصلاح@بر@مفدمة
"

ص
2 @و@2،4

ى
أيصا

"

"

مسلمضرح
11للنووي" 2



كات
المطئدن@اللأدفب2بالا@بللهشل@

ةوعرسماعفإنبالسماع،العلماطاثترعلىثليلهذايقول:أنفلمخالفه

جاءقدبعينهالحديثهذابأنإيضاحاالقابيزاثهثممعروف،بثيرمن

ى،أقوبالاتفاق-هذا-أنولاشكاخر،طريقمنبالسماععروةفيهمصرحا

ا.نادركانو)نالإرسالاحتمالينتفيإد

تعالىاللهرحمهماكاناإذ"الشيخين:ثرطبيانفيالمقدسيطاهرابنوقول

عنإلايخرجاأ
"تقدمهممنالسماعومولدهسنهيحتملحافظ،عدلئقة

أنوهوالثرط،منعليهاتفقاماذكرقدفهوفيه،إشكاللامستقيمكلام

علىادزعماوسكتعنه،روىممنسماعهيحتملومولدهالراويسنيكون

العمل،عليهالذي@اوالصحيح@ا:التقريب"فيالنوويقالكماوهذاذلك،

لاانبثرطمتصل،أنهوالاصولوالفقهالحديثاصحابمنالجماهيروقاله

لقاءإمكانوبمثرطمدلسا،المعنعنيكون
بعضا".بعضهم

رالجمهوعنيذكرالنوويأنعلىبهيستدلالباحثينبعضرأيتفقد

ماذكرالنوويفإنكذلك،لأمراوليىهذا،كتابهلايختلىهوأنهمسلم،كقول

وفي9السابق:نصهبعدفقالعليه،اختلفوامازادثمالشروطمنعليهاتفقوا

خلاف،عنه،بالروايةومعرفتهالصحبة،وطولاللقاء،ثبوتاطاستر
منهم

@لقل@وتلجصالقممابرلرو@بة@وطأ@1
صيا

39.

1

.31@لصجح@هرجالدير@طمع



للقا@@ل@2لالاللثحا@للقبالا@حانبال@امل@4@لاكتفاسبةلة@لفعلا@لثالثا@

منشيئايثترطأمن
الإجماعوادعىالحجاج،بنمسلممذهبوهوذلك،

المديني،وابنالبخاري،قولوهووحده،اللقاءفرطمنومنهمفيم@

"والمحققين...

وسكت،عليه،اتفقاماذكرالأولأنوالنووي،طاهر،ابنبينفالفرق

فيه.اختلفواماذكرفزادالنوويأما

معوقفةمنلابدوأخيرا
حزمابنعنحاتمالأخذكرهما

الإجماعينقلأنه

حزم،ابننصوهذامسلم،مذهبعلا
منمفرلاإذبطوله،أنقله

قالفلك،

عنهروىمنأثوكقدالعدلالراويأنعلمناوإذاحزم:إابن
العدول،من

أنفيتكذيب@يضادوالقبولالقبول،العدلشرطلأنوالسماع،اللقاءعلىفهو

منذلكعلىثليليقومأنإلايسمعه،مالمكيرهبلىيسند
قال:وسواءفعله،

علىمحمولفلككلفلان،قالقال:أوفلان،عنقال:أوأنبأنا،أوحدثا،

أحداأنعلمناولومنه،السماع
العدالة،ساقطكانبذلكالتلبيسيستجيزمنهم

والصدتالورععلىفهوعدالتهثبتتقدالذيالعدلوحكمالمدل@،حكمفي

يصححتىبالنص،المحرمالظنوسوءوالتهمة،الفسقعلىلا
ذلك،خلاف

فيتناقضمنتناقضنماد@المسلميئ،منأحدبينالجملةهذهفيخلافولا

"@لسائليعتفر
(@

(2)

1:2@لتقريبما" صمقنى"@طلابإرشاد"لص:@و@1،4
86.

2:1الأحك@هأصولفيالاحكم1 89.



كات
د@لم@ئلنا@للطلنافببال@3@بلله@ا@

حزمابننصعلىالاعتمادأنشكولا
أفلكفاعلأنعلىيدلهذا

للظنإحساناوذلكوتغافل،فهمهقدإنهأقولولاوضوحه،معمراثهيفهم

بالأخ

ليم@حزمابنفنصأخرى،مرةحزم@بننصفينظرهيعيدأنأرجو

لهرأيهوو)نماللإجمح،نقلفيه
بين@بملةهذهفيخلاف@اولاوقوله:هو،

أحد
ط،المسلمين..من

9قوله:بلىر@جع

عدالهثبتتقدالذيالعدلوحكم

بالنص،المحرمالظنوسوءوالتهمة،الفسقعلىلاوالصدق،الورععلىفهو

يصححتى
ذلكخلاف

يدلوتكلف،بلىفهمهيحتاجلاظاهر،بينالجملةهذهراجعا@دوكونه

9بقوله:تعبيرهعليه
أحدبين

له:قوبوضوحأيضاعليهويدل"،المسلميئمن

مسألةعلىتتفرعمسائلفأيالمسائل،،تفريعفيتناقضمنتناقضو)نما"

ثبتتالذيالعدلحكمقضيةعلىالمتفرعةالمسائليريدأنهلاشكالسماع؟

عداله.

بالإجماععليهاوشتدلفيها،رأيهحزمابنيذكرفانماالمسألةأصلوأما

عدالته.نبتتمنحكمعلا

مسلم،فكرهالذيالإجمحنقيضعلىيدلحزمابننصأنذلكوفوق

مسألةفيخلافبلىيئيرهوإذ
منتناقضلانماقوله:إفيوفلكالسماع،

يعنيالمائل!،تفريعفيتاقض
العدل،حكمعلىموافقانه

ومع
خالفهذا

الماع.مسألةفي



لاللقا@@له4بالالللحه@للقبعحانال@بال@لامد@4للاكتفانطلبةاللةا@لفعلا@لثالث@

ءت

وبعدمسلم،بعدجاعوامتأخرين،أئمةعنالنقولهذهأنالأمر@لثك:

عصر
منوالمحدثين،لقواعدالتعرضعندمراعاتهامنلابدقضيةوهذهالنقد،

ينالمنرمنكئيراأنينازعلابالسماعالعلماشزاطعلىالنقادأنبلىيذهب

حبانابنمنهموسمىرحب،ابنذلكعلىنصوقدمسلم،قالهماعلى
(1)

بعده؟بمنفكيف

مهجعنوابتعاده@تأخر@وقضية
لأهمية،اغايةفيإثواكهالأولينالنقاد

مننعانيولازلناسلكه،القدمتسامحافيطريقاوجدكلماالمتأخرأنفالملاحظ

ةخطيرأخرىمساثلفيبالذاتليستالساعمسالةوتعداليوم،بلىهذا

اتمقدمينطريقةعنالمتأخرمنهجفيهااختلفوالتعليل،كالتفرد،جدا،

كالقابصي،الحدث،بعلمالمختصينغيرمنالإمامكانإفااهذ

قدهاكلهوقو@للسنةالنقديةالدراساتفإنحزم،وابنالداني،عمرووأبي

منمنهمبلذلك،يدركحاتموالأخالأخرى،الفنونأهلباراءكثيراتأثرت

حزمابنيقررهاالتيالقواعدفينظرتفلوالنقد،أئمةقواعدعنجداأبعد

التعليل،ويخاالثقات،@وزياد@التفرد،وفيوالتعديل،الجرحفيعجبا،لرايت

بلىذلكتجاصزربمابلعليها،أحديوافقهولمإليها،ي@قلمقاعدةقرر@رب@ا

هذاولي@عليهم،والتثنغقواعدهم،فيالنقدأئمةعيب
شرحموضع

ذلث،

مديلز@عللالنرح(1)
ه.لم@:2"



تء
ر@لعلئلأ@للأفب3بالا@ب@لهشد@

@اكتابهفيحاتموالأخ

لابماحزمابنسلخالمقترح،المنهج
يصح

كهينقلأنمعه

السنة.نقدبقواعديتعلقفيماحرفا

الحكميتغيركهذه،خطيرةمسألةفيهؤلاءكلامعلىفالاعتمادوحينئذ

بمستقيم.ليسحذفها-أوكلمةبذكرفيها

نقلهمعلىفالاعتمادالمتأخرين،آراءعلىلي@الاعتمادبأنيقالوقد

فمنهممسلم،مذهبعلىللإجمحنقلكلامهمفيلي@أنهفالجوابللإجماع،

مسألتنا،غيرفيكلامهمنومنهممحتمل،كلامهمن
لهأيركلامهمنومنهم

هو.

للإجماعالمتأخرنقلافتراضعلىأنهوهومراعاته،منلابدأمرهاهناثم

له،ومستروحامسلم،قالهبمامتأثرايكونأنبعدفلامسلم،ذكرهماعلى
و

قد

مسلم:نحاطبارشيدابنقال
فيلكمقلداكنتإبانقديما-أرىكنتوقد9

ىورلمنتهمعاصرثبتتممنالاتصالعلىمحمولة)عن(أنفيالإجماعدعوى

لاحيثوبحثه،فيوفرقهفيه،أطالكلامحاتمفللاخهنا،الأمرينتهولم

فيه.أنظرثمسأختصره،فإف!بطولهسوقهيمكن

إنمامذهبهعلىمسلمبعدالإجماعنقلعمنبحثهأنفيكلامهويتلخص

(1)1

1عرالأد@ه@لر 21.



@لنقاباللا@لهلللحهلا@للق!عحالال@لاملآ@4@لاكتفاسدةلة@لفملا@لثالئد@

الإجمح،نقلقدمسلمافإنذلك،وجودعدمأبدايفرولاحاصل،تحصيلهو

مدعييأتولمللمذهب،واستدل
فئتمذلك،يعارضواحدبنقلمسلمخطأ

اتأتولمبلذلك،يعارضواحدبنصتأتواولمالإب،نقللنقضجونحت@@@

عنبنص
بعده.ولامسلم،قبللايخالفه،أحد

منومنهمالعلماء-بقيوقد
مسلم!صحيحفيإأحاثيثانتقد

كبنالشيخين،شرطفيكتبمنومنهمالشهيد،الفضلوأيكالدارقطني،

أحديتعرضالمسلم،موافقينساكتيئو@طازمي-طاهر،و@بنمندة،
منهم

عةرزأبيعلىكتابهعرضمسلماإنبلعليه،اعترضولامسلم،لكلام

عنمسلمواعتذرالفسفاء،لبعضلتخريجهزرعةأبوعليهفاعترضالر@زي،

لكلامزرعةأبويتعرضولممشهورة،قصةفيعذره،زرعةأبووقبلذلك،

الإجمح.نقلهعلىاعترضولاالمعنعن،الإسنادفيمسلم

سنةفىالمتوعياضالقاضيهوكلامهفيمسلمعلىاعزضمنوأول

5 فنسبالمديني،وابنالبخلىي،هولمسلمالمخالفأنفكرالذيوهو4،4

بعده-جاءومنفلك،علىدليلايذكرأن@ونإليهما،بالسماعالعلمشرط

كا
بن

لذاوتيمية،بنوالمزي،وارشيد،بنوالنووي،والصلاح،@
بنواهبي،

منهموكيرحجر،،وابنوالعراقي،رجب،
عصربلىوالبثيئلأئمةا

نا

يرجحمنأومسلمقوليرجحممنهذا،
للقاضيمقلدينكانواإنماخلافه-

فصلىوتمعن،ثواسةدونبالتسليم،قولهأخذواعنه،نقلمنأوعياض،

هما،وغيرالمدينيوابنالبخاريبلىنسبومامسلم،مذهببين@لوازنةهمهم



ه-
لالمالئلأ@للسنافب2بالط@ا@بلله@ثلاط

النصوص،يستقرؤواولمبه،يشتغلوافلمإليهمنلكنسبهصحةفيالتحقيقأما

يسرحتىمحض،تقليدفعملهم
لهتعالىالله

@لسنو@بالاستقراءفقامهو،

أخطأعلىمجمعونمجيثه-يلىعياض،القاضيمنذالائمة-أنفوجدطويلة،

الحقيقة.عنوكثفلذلك،هوتصدىحتىأحد،يتبيه

حه،طرالذيبالرايجداجازممسلماأنالأئمةهؤلاءخطأعلىيدلومما

له،الاممتدلالفيوأطال
المهمة.المسألةهذهمثلفيخطؤهيبعدناقدإماموهو

أنهذكرالذكر،خاملجاهلبلىيخالفهالذيالقولنسبقدأيضاوهو

ولكنهلقوله،إماتةتركهإذمصيبا،لكانفلكتركلووأنهعليه،الردفيددمتر

إنيقولعياضوالقاضيبكلامه،أحديغترأنخثيةعليهالردعلىعزم

أيهمافيذلكبحدالاختلافجرىثمالمدي@،بنوعليالبخاري،بالردالمقصود

تتلمذالذيشيخهوهوالبخاري،مسلميصفأنيعقلفهلبالرد؟المقصود

الخشنةالكلماتبتلكشانهمنوالرفعتعظيمهفيمحروفةكلماتولهعليه،

النقدأئمةمنعظيما،إمامايصفأنيعقلوهلجدا؟
بهذهالمدينيبنكعلي

لأوصاف؟ا

صنيعاستقراءإنثم
فيالبخلىيصنيعوكذلكتطبيقاتهم،فيالنقاد

9
مخالفه.علىوردمسلم،حررهالذيالمذهبعلىأنهمعلىيدلصحيحط

ستةأخرجقدالبخاريأنهذايؤكدومما
مسلم،ساقهااليالأسايدمن

نها.يصححووالأئمةالسماع،فيهائبتأأنهاذاكرا



دنقا@ده@لالل@دللحادلقبعحالا@@بال@عامد@8@للحتفانمبةثلة@لفعلا@لثالثما

ت

خاملجاهلمسلم:قالكماهومسلميعنيهالذيأنذلككلمنفاتضح

منليىأنهأيالذكر،
النفد،أئمة

منهمإجمحالمسألةأنبذلكوصح

ته،اختصرجدا،طويلذكرت-كماوهو-حقملأخاكلامملخصهذا

مناقشتهفيواستخدمطوره،عنعبلىاتهمنكثيرفيخرجويعيد،فيهيبدئ

@لىوألمحوالبخاري،مسلمعلىبالجنايةفيهاواحهمهمخثنة،عبلىاتللأئمة

عنالدفاعغرضهبأنكلامهوختمينبغي،كمامعهمايتأ@بوالمأنهم
9

صحيح

عنالدفاعثمأولا،مسلم!
رالعصومزعلىقررتقاعدةبنسفالبويةالسنة

السنة.نقديخاكبيرأئريقول-كمالها-كان

دأعوفرباوعباراته،أسلوبهلمنقاشةهناأتعرضلنفمانيبدءذيوبادئ

معفكرها،التيأدلتهعلىهناوسأتكلمبعد،فياذلكبلى
منكثيراأنملاحظة

المسائللىاستعمالهيحسنلاإنشائيكلامعنعبلىةسقتهاالتياستدلالاته

معالبيان،قوةعلىيعتمدهوإذ@لعلمية،
للمخالف،@حزامقلة

ومع
ذلك

الأسلوب،هذابمثلاكئيريتأثرالأخوةبعضرأيتلانيله،التعرضمنظربد

والتعجب.الاستفهامعلاماتكثرةوتربكه

ل@تلقضاياتعرضقدفهوأيضا،التطويليحتملكلامهمناثةإنثم

أنيغبرالبسط،منشيءوتأصيلها@لىعنهاالحديتوتحاجالمسألة،صلبلا

-

أمكن.ماالكلامسأختصرالقارئ-وثتالموضوع،عقدانفراطحثية

مدعيإنفقوله"
صحيح،غيريعارضه-و@حدبنقليأتلممسلمخطأ

حاتمالأخأنهناكوذكرتالثافعي،عنالنقلالسبقالفصللاتقدمفقد



كات
@ب@ثالمطئلأفببال@3@بلله@ثلد@

شارحوأنكلامه،تأويلفيجداتعسف
قدالصيرفيبكرأباالرسالة،@ا

صرح

الأخلكنالرط،هذاالصيرفيوصححبالسماع،العلملثزطالثافعيبأن

اطاشترعلىيدلوأنهالثافعي،كلامفهمفيحجرابنعنبالنقلاكتفىحاتم

جب،رابنعنالنقلتركوكذاالصيرفي،عنالنقلوتركبالسماع،العلم

هناالمهملكنوالسخاوي،
سنةوفاتهكوكفتالصيرلاعنالنقلإغفالهو

وثلاثمئة.نلانين

هذهمثلأنقليلقبلذكرتوقدالأصول،أهلمنالصيرفييقال:ولا

تأخذالمسألة
الثافعي.لكلامشرحههوهناالمقصودلانالفن-أهلمن

ساكتةكلهاالأمةأنمراراكررقدحاتمالأخإنثم
اطباشترالقولعن

سنةفىالمتوعياضالقاضيجاءاشتراطه،عدمعلىمجمعةبالسماعالحلم

5 عليهينقضالصيرفيفكلاموحي@ذالمديني،وابنالبخاري@لىفنسبه4،4

فيه.ينظرولمأغفله،لذلكوكأنهقوله،

تلامذةمنوهوالحميديعنأيضاالسابقالفصلفيالنقلوتقدم

وتقدممسلم،شرطيوافقبماكلامهأؤلقدحاتمالأخكانوإنالثافعي،

هذا.فيالنظر

الأخلكنالتأويل،يقبللاوكلامهحبان،ابنأيضاعنهالنقلتقدموممن

هناك.أوضحتهاغرية،بطريقةمنهنخلصحاتم

فهوأيضا،صريحوكلامهماالبر،عبدوابنالبغداثي،الخطيبوكذلك



@للقاله@3بالالللحاللق!@الا@حانبال@ا@ل@4@للحتعانلطبةلة@@لثالث@@لفعل

نقلافجعلهكلامهما،تفسيرفيجداتعسفلكنهللخلاف،نقلالأحوالأقلفي

الخطب.كلامتفسيرفيعليهمزيدلابماتعسفهوظهرمسلم،قولعلىللإجمح

عياض.القاضيقبلهؤلاءفكل

"@تحرضممنأحداإنحاتم:الأخوقول*

مسلمصحيح
لمبالنقد@ا

الاختلافإلىيثرأالشيخيئسرطفيتكلممنوأنالإجماع،دعوىفييناقثه

الأخفكلامالمسألةفيفتكلمعياض،القاضيجاءحتىالثرط،هذافيبينهما،

حاتم
لافالساكتمراده،علىيدللالكنمستمهنا

يصح
ينسبأن

قولله

ينصفلم،
طاهرابنسوىبمخالفةولابموافقةلاالشرطهذاعلىأحد

يبا.قرفيهالنظرتقدمكماحاتم،الأخ@مر@علىيدللاوكلامهالمقدلصي،

تتبعغرضهمكانمسلماانتقدواالذينإنثم
وأماونقدها،أحادثه

لهايتعرضوافلممقدمته
مامسلم-لانتقادبالشبةوفيها-بشيء،

منأهمهو

فيسيذكرأنهمقدمتهفينصقدمسلماأنفلك@تعاصرين؟@بينالعنعنةقضية

يقبل:ومتى@لتفردعنتحدثأنبعدفقالالأحاثيث،عللمنشيئاكتابه
قد"

القوم،سبيلأرادمنبهيتوجهمابعضوأهلهالحديثمذهبمنشرحنا

@بن3ر@نمة،نحنةجين@@ئرطرا@لذي@عنحدنهمحرضفيحقمالأخفكر

عاض،@لقاضيملكلهمأ-تدالى@ثهنحمد@بفارقال@لزمي،و@طاهر،و@بنمده،

للحارمي،بالنةثكرهكماالأمرويى
عاصوتوفيه،كهسةولاتهكلت@قد

5شة لليبمالدلك.4،4



هت
لمطئدأد@للطدنا@فب3للط@ابالطله@شد@

الكتاب،منمواضعلادايضاحاشرحاالله-شاءإنوسنزيد-لها،ووفق

الرحبهايليقالتيالأماكنفيعليهاأتيشاإذاالمعللة،الأخبارذكرعند

@تحالى-شاء@لتهإنوالإيضاح-

فيوطرقاألفاظاهناكأنعلىيدلهذاوكلامه
"

لبيانأخرجهاصحيحها

لتضعيفها.أيعلتها،

علىيدلمامعهوساقصحيحط،فياشيئاأخرجانهالأكيدغايةويؤكده

لالوجدا،عظيمةمسألةوهذهاقمييز!،"كتابهفيبقوةانتتدهوقدتعليله،

لها،امثلةلسقتالاطالةخثية
باحثداللىعميق،خاصبحث@لىتخاجوهي

زن.امتو

فيكتبهممقدماتفيهذايذكرواأنمنتقدي@علىمسلمحقكانوحينئذ

خراجصنغرضهويرضحوالهيعتذرواوأنويفسروه،يثرحوهوأننقده،

علل"كتبفينظرومنيحدث،لمهذاوكلالمنتقدة،والطرقالالفاظبعض

"كتابفيالاحاثيث

المحح
"

أوالشهيد،الفضللابي"،الحججبنلمسلم

"

البع
"

علىمسلمنصمايذكرونإنهمبلبسهولة،ذلكأثوكللدارقطني،

خطأأله

عنالمدانعونلجأوتد
"

مسلمصحيح
أنهوالمقدمة،لانكرهمابلى"

"

7مسلم!صحيح
0

مسلمصجحعلى@لد@رقطنيأنكلماعلىالأحولة@ا@
"

3ص 19.



@له3بالاللثحهال@عحانا@للقبلالملا@لاللاكتفادنمبةلة@@لتالث@@لفعل

كلامهفيالدمشقيمسعودأبيقولذلكفمنلتعليلها،وألفاظاأسانيدسيخرج

9زياورعلى
ادأرانمادالأشعري:إموسىأبيحديثلافأنصتوا!قرأاذاد0

علىالحديثفيالخلاتليبينالزياثقأبهذه)يعنيالتيميحديثبماخراجمسلم

@يثبتهأنهلاقتادة،

مسلموفاءموضحاقالحيثعياض،للقاضيكانلذلكبيانوأوضح

قدوبها،يأتيأنهووعدذكرالتيلأحادي@اعللأيضاالوكذلكبه:وعدب@ا

سالالإروالأسانيد،فياختلافهممنالأبو@ب،منمواضسهافيبهاجاء

المصحفين!تصاحيفوذكرلنقص،واوالزيادةلإسناد،وا

أنيمكنممامسلمعلىالمنتقدةفالأحاديثالحد،هذاعدالأمريقفولم

ونيعزالأئمةز@لوماينتقد،لملمابالشبةفيضمنغيضعلتهبينإنهفيهيقال

مسلمصحيحفياحديثكل
اجإخركيفيةبلىملتفتينغيربه،محتجيئإليه،@

أمروهوألفاظه،أوأسانيده،بعضتعليلقصديكونأنواخمالله،مسلم

السهولة.غايةفيأمرامعهمتعاصرينبينالعنعنةقضيةتصبحجدا،مشكل

حولمسلمكلاميقرأأنالكريمللقارئبالشبة@سألةتصور@مكن@

بالتعليل،لهاتعرضالتيالنماذجببعضذلكويقارنمقدمته،فيالقضيةهذه

(2)

صسلم!صحغعلى@رقطني@لىأشكلعمالالأجهبة
1 )32(،حديتأيضاو@5،9

.(25)حديثو

@حلم!ك@لى@!"
87



هت
د@لف@نطأفيعالللطنا2بالس@اشدا@بلله

9حديث:مئل
للحيفةنقضهأفأ"وحديث:الإمام،معركحةأدركمن

ا،خيرقولوالناس،بينيصلحالذيالكذابلي@"توحديثلأوالجنابة

خيرا"نميو

"مقدمةفيأخرىقضيةوهناك

فقدلبس،تفسيرهافيوقعمسلم،صحيح

حفظهمفيومنالمتقنون،الحفاظطبقات،ئلاثعلىالأخبلىرواةأنفكر

ثملأ@لى،االطبقةأهلرواياتلاأوسيذكروأنه@تهمون،@وكونوالمترثيء،

الطبقةأهلرواياتبتخريجيتئاغلولاالثانية،الطبقةأهلبرواياتيتبعها

كلامهملخصهذاالثالثة،

متهاخزوالأ@لى،الطبقةمنالف@ل@إلادهيقدرلممسدماأنالحاكمفذكر

أنقبل@لنية
عليأبوأيضاهذاوفكرالأولالقسممنإلاغرضهيتم

الحاكم.فيهتبعوكانهالجياني

أنفوجدكتابه،مستقرئامسلمكلامسياقفتمعنعياضالقاضيجاءثم

(2)

(3)

(5)

(6)

"

مسلمصحيح
"

@لركوعلعراكهكعةالمأموميدركملرسالة!و@لطر)706(،حديث

الإمممع
"3

4صللمعلمي 4

"

ك@(.)حدلطمسلماصحح

@

(2605)حدتملم،صحمح

"

7-41مسلم،صحيح

1ص@لصجح،@@@دحلال@ .87صيش@م@@أعولفي@دخل@و"1،2

@علمإك@لى@"
93ه



@للقال@ه@لال@ل@للثحهالا@حالا@للقببال@لامل@8@حتفا@نطلبةا@لة@لثالث@@لفط

وصنيعه،مسلمكلاممعيتوافقولامستقيم،غيرالإمامانهذانإليهف@بما

المقدمةفيبكلامهقصدمسلماأنوالصواب
شرح

الصحيحكتابافيصنعهما
"

اماخترمنمسلمعلىالحاكمأبوعبداللهتأولهالذيهذا9عياض:قالالموجود،

لمأنهفيالناس،عليهوتابعهالشيوخ،قبلهمماغرضه-استيفاءقبللهالمنية

إنأقولوأناسواها،تأليفهقيأدخلولاالأصلى،الطبقةمنإلاغرضهيكمل

يرووجدته-سمعه.-،مابتقليديتقيدولمنظره،حققلمنمسلمغيرهذا
حمه

التيالأوليينالطبقتينحديثأحاثيثهوتصنيفكتابه@أبو@لاذكرقد@لله-

بالأط،جاءكماوحديثاسماهاالتيالئانيةالطبقةبأسانيدوجاءأبوابه،فيذكر

البابفييجدلمحيصأوبها،والاستشهادالأ@لىلأحاديثالإتباعطريقعلى

شيئا...للأولى

يفهممنفيهورأيهذافيتأويليفيفاوضتوقد
جدتوف@االباب،هذا

وطالعالكتابتأمللمنظاهروهوذكرت،مالهوبانصوبه،إلامنصفا

الأبو@ب!مجموع

تقدممماوالمقصود
بكونالتهويلمنحاتمالأخماصنعهأنعلىالتنبيهكله

المدين@،وابنالبخلىيقولهومسلمرثهماأنذكرمنأولهوعياضالقاضي

وسكوتزمنه،لتأخرعياضالقاضيإليهف@بماضعفعلىدليلذلكوأن

له.يلتفتأنلاينبغيالصنيعهذاقبله،الناس

ثا.ا.أيضا@و@8،7-8601@لم@@إك@ل1(1)



كات
@للند@لعئللفببال@2@بلله@اثا،

كأمرسبقعمنينقلهأنهمنهتلص@عياضالقاضيكلامفيالمتأملإنثم

أئمةعليهالذيهومسلمردهالذيوالقول"قال:أنبعدفإنهمشهور،متقرر

أنولابد@بقوله:عليهعقبهما!وغيروالبخاري،المديني،بنعليالعلم:هذا

معالراوييكونأنيشزط
منشيئانقلثمبالتدليس!يعرتلاممنذلك

الثاني.الفصلمنالأولالمبحثفيالماضيالبرعبد@بنكلام

عرضوأما
9

مسلمصحيح
لةمتد@ومشهورةكلمةفيفهوزرعةأبيعلى"

الحجاجبنمسلمسمعت9قال:عبد@ن،بنمكيمسلمعنوراويهالمسلم،

الكتابهذافيعليأشلىوكلمازرعة،أيعلىالمسندهذاكتلىعرضتيقول:

هذا@لذيعل@لهولي@صحيح،إنهقالومابقوله،تركهوسبباعلةلهأن

@جتهأخر

معزرعةأبافإنمشكل،وهومكي،إلىمسنداالنصهذاعلىأقفولم

فيمسلمعلىالحملشديدكانالصحيحالحديثمحرفةفيمسلمعلىثنائه
"كتابهتألف

مماعنه،ثابتوذلكالصحيح،
قالالسابقة،الروايةلامايوهن

9كتابذكرزرعةأباشهدت9البرذعي:

ألفهالذيالصحيع
الحجاجبنمسلم

قبلالتقدمأرادواقومهؤلاءزرعة:أبوليفقالمئاله،علىالصائغالفضلثم،

لأنفسهمليقيمواإليه،يشقوالمكتاباألفوابه،يتشوفونشيئافعملواأوانه،

1@علم!ك@لى@!" 6 4
0

عال@"
سلمصحيح

"

ملاه.:12@لبلاعاأعمسيرو@لمأ،ص



للقا@@له2لالالللحاالا@حالا@للقببالم@امل@4@للحتفانطلبة@ثلة@لفعلا@لثالث@

وقتهاقبلرياسة

@ذ@وأتاه
لصحيحابكتابارجلشاهد-وأنايوم-

"
مسلم،روايةمن

أبعدمازرعة:أبوليفقالنصر،بنأسباطعنحديثفإذافيه،ينظرفجعل

قطنالكتابفيرأىثمنصر!!،بنأسباطكتابهلايدخلالصحيح،منهذا

عنأحاديثوصلنسيربنقطنالأول،منأطتموهذالي:فقالنسير،بن

عنيرويفقال:نظرثمأن@،عنجعلهائابت،
أحمد

فيالمصريعيسىبن

9كتابه

أحمدأنفييشكونمصرأهلرأيتمازرعة:أبوليقال"،الصحيح
بن

لي:قالثمالكذب-،يقول:كأنهلسانه،بلىبيدهزرعةأبووأشلىعيسى-

الدعلأهلويطرقونظر@مه،عجلانبنمحمدويزكهؤلاء،أمثالعنيحدث

فيهذالي@به:عليهماحتجإذاللحديثيقولوابأنالسبيلفيجدواعلينا،

9كتب

وضعيذمورأيتهالصحيح،،
ويؤنبه.الكتاب،هذا

أبيإنكارالحجاجبنلمسلمذكرتالثانية،المرةفييخسابوربلىرجعتفلما

وأحمدنسير،بنوقطننصر،بنأسباطعنالكتابهذافيروايتهعليه@رعة

قلتإنمامسلم:ليفقالعبسى،بن
أسباط،حديثمنأدخلت@إنماصحيح،

عنهمبليوقعربماأنهإلاشيوخهم،عنالثقاترواهقدماوأحمد،وقطن،

علىفأقتمربنزول،منهمأوثقهومنروايةمنعنديويكونبارتفح،

النقات.روايةمنمعروفلحديتاوأصلأولن@

أنهفبلغنيالري،بلىذلكبعدمسلموقدم
بنمحمداللهعبدأيإلىخرج

زرعة:أبوقالهممانحوالهوقالالكتاب،هذاعلىوعاتبهفجفاه،وارةبنمسلم



ه-
د@ل@ئلأ@بدفببال@2شلا@بلله

هذاأخرجتإنماوقال:مسلم،إليهفاعتذرعلينا،البدعلأهليطرقهذاإن

هذالاالحديثمنأخرجهاماإنأقل:وأصحاح،هووقلت:الكتاب،

عذره،فقبلمسلمبنمحمدبدمسلمبهاعتذرمماذلكونحوضعيف،الكتاب

الصلاح:ابنوقال
قال:و)يانا،اللهرحمهالحافظقريئ@ابيعنروينا@

وجلسعليهفسلمالحجاج،بنمسلمفجاءهالرازي،زرعةأيعندكنت

هذاله:قلتقامأنفلمافتذاكرا،ساعة،
صحيح،حديثلافاأربعةجمع

الباقي؟تركفلمنزرعة:أبوفقال
(2"

محمددارىلوعقل،لهذالي@فيها:وزادالذهبي،الحكايةهذهوذكر

رجلا"لصاريحىبن

فمكلترضمسلم،،صحيحفيإنظرزرعةأباانعلىتدلالنصوصفهذه

غرضهوأنالكتابتأليفمنوغايته،مسلمغرضفيأحدهابأشياء،عليه

لاوهذاالرياسضفيالتقدم
و@لثانيبافاتالعالموحدهفالتهله،يلتفتأنينبغي

محمدعليهوافقهوهذاالبدع،لأهلمدخركونهفي
و@حتذروارة،بنمسلمبن

على@لد@رقطنيعما@شكللأحربةا"والطر.67،7-674صررعقهلأي@لردعيأشلةا

مسلمصحيح
"

3ص صللحلرميالخمسنهالأنصةنروطوإ2،9
73.

ملمصحبحصالة1
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ص
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@للقال@ه@طال@باللثحهللقب@محانال@بالعلاهل@@لاكتما،نل@بةلة@لفعلا@لثالثد@

ت

لأهميةابالغأمروهوللضعفاء،تخريجهوالثالثبعذره،واقتغمسلم،له

مادخولمنالخشيةإذللنقاد،بالنسبة
مسلمواعتذرمناكير،منهؤلاءيرويه

عة،رزلأب!العذرهذافكرأنهذعيالبريذكرولممقبول،ظاهربعدرللبرذعي

هذاوالصحيح،بعضعلىالاقتصارناحيتين،يلىمتجهللكتابزرعةأيفنقد

التخريجبسببالصحيحغيرمنشيءودخولالبدع،لاهليطرقالذيهو

للضعفاء.

عنحديثهمعرضفيالذهبيأشلىوقد
"

ممنجماعةأنبلىمسلم!صحيح

لكونهم-لأنفسهممستخرجاتعليهعملوابعضهمأومسلمشيوخأثوكوا

نزولهبسببمسلم،عنيروونهلابالكتاب-أعجبواوقد

لثته،ماهناكلي@مقدمتهفيمسلمكلامفينظرزرعةأبابأنفالقول

سوىالنصفيلي@إذعبدان،بنمكيبلىنسبمابصحةالتسليممعحتى
أنه

ومعزرعة،أيعلىالكتابأحاديثعرض
رواهاليالنصوصافهذهذل@

بنمكيبلىنسبماصحةفيقويةريبةتثيرالحافظ،قريشوأبو@لبرذعي،

مماونقحهحدش@،حديثاالكتابأحاديثتغكونهيستقيمكيفإذعبد@ن،

معللاير@ه
ومع

اللادع؟.النقدهذاينقدهذلك

أنهقريبا-سلفكماكتابه-مقدمةفينصمسلماأنهذايؤكدومما

يستقيمفكيفالأحاديث،عللمنشيئاسيذكر
هذا

ماذكرمنهحذفكونهمع

5@لبلاعادسير@كلحم(1) 6 9
0

12.



كات

علة؟.فيهأنأبوزرعة

ند@لفدن@نا@ل@فب3بالل@ا@بللهشل@

فيتذكرإنماالعرضحكاياتأنوهوالأهمية،كايةفيآخرأمرههناثم

سمعرض
المسائلفيبهايستدلأناماالكتاب،منزلةوبيان@ناقب،د@

مسلمصحيحفياأحاديثفهناكآخر،ثيءفهذاالعلمية،
ابوفيهاتكلمقد@ا

فلاالسماع،وعدمبالانقطاعيتعلقماكلامهومنوعللها،زرعة،
يصح

أن

ماجهابنوهذاعبدان،بنمكيروايةفيماعلىاعتمادافيهاآخرقوللهيذكر

وقال:فيه،فنظرالرازي،زرعةأبيعلىالسنن،9هذه@اعرضتقوله:عنهجاء

لعلقال:ثمأكثرها،أوالجوامع،هذهتعطلتالناسأيديفيهذاوقعإنأظن

ذا!.نحوأوضعف،إسنادهفيمماحديثاثلاثينتمامفيهيكونلا

مناكير،الكتابفيأنذكرأنبعدبقولهالحكايةهذهعلىالذهبيوعلق

حديثا:بثلاثينعنىفإنماصح-إنزرعة-ابيقول"ةالموضوعاتمنوقيلا

ة،فكثيرحجة-بهاتقوملاالتيالأحاديثوأماالساقطة،المطرحةالاحا@يث

الألفأنحولعلها

عنالناسسكوتقضيةفيأطالوقدحاتم-الأخأنوالعجيب
نالة

قدورجله-بخيلهفيهاوأجلبالإجماع،دعوىفيمسلم
مماأعظمهوياوقع

ثمعياض،القاضيمجيءحتىقرونئلاثةالأئمةسكوتيمتبعدإذاشبعده،

يدعيهو
لهو@لخالفونلمسلمالموافقونالأئمةظلئيءعلىوقفأنهلنفسه

(1)"
2@للاء!أعلاممير 78 13.



ر@لدقايلهال@دلللحهنا@للقبعحاال@المدامد@د4@للحتعانسةلة@@لمعلا@لثالث@

ءت

احديتنبهلمقرون،ثانيةطيلةفيهيخطئون
القاضيفيهوقعالذيالخطأ@دمنهم

النلسكانالأطالحالةإذالحالتين،بينالفارقوجودمعفيه،فقلدوهعياض،

ومعساكتيئ،
هذا

الحالةوأماعليه،نبهماعلاينبهأنهعياضالقاضيعلىشح

ومعناطقون،فالناس@لئانية
عدلاومخالفتهم،علىالإقدامعنيتو@نلمهذا

هذا
قولضعفعلىدليلاالأطالحالةكنتفإنقوله،ضعفدلاثلمن

له.قوضعفعلىدلالةأقوىالثانيةفالحالةعياض،القاضي

استقراء،ودونإثو@ك،دونقلدوهعياضالقاضيبعدالأنمةإنوقوله"

النقادنصوصفاستقراموجاءحتى
كلامنحطئين-الأئمةفوجدوصنيعهم،

بهذا.التصريحدونقولهتقريريمكنهوكانإنسان،بهيتفوهكيفأدريلا

علىمر@ودفقوليستقرؤوالموأنهمإدراك،@ونقلدوهالأئمةكونفأما

قولبلىقولهتركثملمسلم،مقلداكانأنهيذكرالذيرشيدفابنقائله،

أنيحتملانهوذكروالبخاري،المديخي،ابنقولتحقيقيلىجاءحيننحالفه

اللقاء،بتحققيكتفيانيكوناآنويحتملالسماع،تحققائسزاطقولهمايكون

باللقاء:يريدانأنهماعلىالمدينيوابنالبخاري،قوليحملأنلوينبغيتال:

محتملةظواهروجدتان@اديعتمد،تنصيصاعليهنجدلمالحرفوهذا@لسماع،

يحصللاوأنسماع،يذكرلماند@حقق،باللقاء@عندهمالاكتفاءيحصلأن

فيكون@،الصو@صوببلىوأقرببتحريهما،الاليقلانهبالسماع،إلاا@تفاء

صالأب@ه@لن1(1)
1 21.



هت

واحدا"معنىوالسماعباللقاءمرادهما

لفدنالأد@لللطنا@فب2لط@ابالللهاشاط

يسمى؟.ماذاوالبخاريالمدينبابننصوصتتبعفيهذارشيدابنفعمل

فقدالبخلىي،،@اصحيحبكتابوصلتهماحجر،وابنرجب،ابنئم

يسمىفمافامنه،كبيراجزءارجبابنوشرححديئا،حديثاحجرابنشرحه

هذا؟.عملهم

@فيقرأومن

المسألةهذهأنبسهولةأدركرجبلابن"البلىيفتح

ف@نهفيحاضرة
الكتاب.يثرحوهو

النفم@،فيهاأطالبالسماعالعلماطاشترمسألةعلىرجبابنتكلمولما

بهيعزضمافكرثمبالسماع،العلماشتراطفيعديدةنصوصاالأئمةعنونقل

مذ@تحقيقوعلىالساع،عدمقرائنعلىوتكلمعنها،وأجابعليها،

عمله؟.يسمىفماذاالجمهور،

فيالبخاريالزمهبالسماعالحلماطاشترأنبعضهمعنحجرابنونقل
إ

هذابلالدعوى،هذهفيوأخطأ9بقوله:حجرابنفرثهفقط،صحيحه،

تاريخ@ا"فيالأحا@يثتعليلمنكثرفقدالبخاري،عد@لصحةأصلقيلثرط

@ذلكذكربمجرد

فليستسنو@ت،ثمانفيهأمفىأنهيذكرالذيحاتمالأخ@استقر@وأما

صالأب@!@لش1
5

5@ل@ح@بنعلىكب@لكت" 9 3
0
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لاقا@لديل@2الادللثحهلا@للقبعحاال@لمدا@ل@اد4@الحتفانطدبة@ثلة@لثالنه@لفعل

ت5

منثيءالأولالفصلمنالأولالمبحثفيمضىوقدبالزمن،العبرة

بينبالقراثنيعملمسلماأنمنإليهذهبماعلىالكلامفياته،@استقر@

ىأخرنمادجالتاليالمبحثفيويأتيلذلك،صاقهاالتيوالنصوص@تعاصرين،@

وفائدتواممتقرائهقيمةولغيرهلهيتبينحاتمالأخاستقراءوبفحصلاستقرائه،

ذكروقدالبخلىي،أخرجهاأسانيدمنذكرهفيماالنظرقريبعماويأتي

استقرائه.منزلةيتضحوبهرواتها،بعضبينيردلمالسماعأنمسلم

محلبكونهجازم@ختلىه،الذيبالرأيجازممسلماإنحاتمالأخوقول*

بثر،لخطأاستبعادايكونأنالدلي@هذايعدوفلاذلك،فيخطؤهفيبعدإجمح،

منقريبوهو
له،العصمةادعاء

مع
فيمسلماستحدادقضيةفيتناقضأنه

علمه،فيهاومحصالخاصة،عناتهأولاهاأنهذكرفمرةالقضية،لهذهبحثه

فكرومرةمسلم،خطأاستبعادعلىبهليستدلهذاذكرجهده،فيهاوأخلص

يحزمفلذلك!الذكر،خاملجاهلوأنهبال،فيخصمأماميكنلمأنه
كلله

هوومسلم،سهوعنالجوابأرادحينهذاذكرعدته،لهأعدولاحموله،

ذكرهفمماالعلم،أهلعندصحيحةوهيسماع،فيهايردلمالتيالأسانيديسرد

ومواضع،ثلائةفيصحيحط"فينفسهمسلمعندبالتحديثالتصريحفيهما
قد

ضرحتقدم
الثالث.الفصلمدخلفيهذا

والمناقثة.الاستدلالفيحاتمالأخطريقةفيالنظرللقارئوأترك



هت
@للند@مطئلأفببال@ا،@بللهلثلل@

أوالبخاري،يناقثىمسلمكونمنالأئمةبعضإليهذهبماإنوقولهمم@

بنعليوكذلكله،معظمللبخري،تلميذفملمجدا،بعيدالمديخي،ابن

مسلماأنبذلكفصحمسلم،شيوخوأحدالمعروفي،النقدأئمةأحدالمديني،

فهذاالذكر،خاملجاهلوأنهبالحديث،العلمأهلمنلي@شخصايناث@

الاستبعاد،مجردعلىيعتمدإنثائيا،كلامايكونأنيعدوالامنهالقول

أمور:فيومنافثته

ا-
الماقئاتمعرضفيوتقالتردالتيالخثنةالعباراتأنالمعلوممن

عنفمنبلغتمهماا،وروث@يستغربفلاحقيقتها،بهايقصدلاوالردود

لتضعيفوصولاالمخالف،شأنمنالتهوينأجلمنتستخدموهيوقسوة،

منه.والتنفيروفعله،قوله،

لذلكبالاستدلالواكتفى
9مقدمةمن

اثنينموضعينفيمسلم،صحيح

المعنعن.الإسنادقضيةفيبعبارتهشبيهةخثنة،عبارةمسلمفيهمااستخدم

فلكوبيانالسقيم،منالصحيحتمييزوجوبعلىكلامهنهايةفيقال

"تأليفعلىموافقتهسببوشرحللناس،

ال@ه-يرحمك@اوبعد-الصحيح،:

منيلزمهمفيامحدئا،نفسهنصبممنكثيرصنيعسوءمنرأيتالذيفلولا

علىلاقتصاراوتركهمالمنكرة،والرواياتالضعيفة،الأحاديثطرح

لامانة-وابالصدقالمعروفونالثقاتنقلهمماالمشهورة،الصحيحةالأحاديث

سألتلماالانتصابعليناسهللما
ماأجلمنولكنوالتحصيل،التمييزمن

أعلمناك
قذفهموالمجهولة،الضعافلاسايخدباالمنكرة،لأخبلىاالقومنشرمن



@لنقا@له2باسالللحانا@للقب@حاال@بالملامل@4@حتفا@لطلبة@ثلة@لثالث@@لفعل

مابلىإجابتكقلوبناعلىخفعيوبها-يعرفونلاالذينالعوامبدبها

@سألت

قبلهالصحيحعلىالاقضارمنمسلمفعلهلمايقصدلمأنهيعرفوالكل

همغيروأماالبخلىي،سوى
علىوكيره،الصحبحتشملكتبهمفكفت

ومعمعروفة،أغراضذلكياولهمبينها،تفاوت
بقوله:مسلمغمزهمذلك

"
الكلمة.هذهإليهتومئمالثرححاجةولامحدثا@ا،نفسهنصبممن

منالغرضوبيانفيهم،والكلامالرواةجرحلوجوببيانهبعدوقال

كانفإفا"والأمالة:الصدقأهلعلىالروايةفيالاقتصارووجوبفلك،

عهالروايةعلىأقدمئموالأمانة،للصدقبمعدنلي@لها@لر@وي
من

عرفمعقد

املعوغاشافلك،بفعلهاثماكانمعرفته-جهلممنلغيرهفيهمايبينولم

سمعمنبعضعلىيؤمنلاإذ@سلمين،@
أويستعملها،أنالأخبارتلك

لها،أصللاكافيبأكثرهاأوولعلهابعضها،يستعمل
مع

الاخبلىأن

ليسمننقلبلىيضطرأنمنأكثرالقناعةوأهلالئقاتروايةمنالصحح

مقنع.ولابثقة

منوصفناماعلىالناسمنيعرجممنكثيراأحسبولا
الأحاديثهذه

هنالتومنفيهابمامعرفتهبعدبروايتها،ويعتدالمجهولة،والأسانيد@لضعاف

عندبذلكالتكثرإرالةبهاوالاعتدادروايتهاعلىيحملهالذيانإلاو@لضعف-

(1)"

صلمصحح
8اة"



4ت
د@لفدن@ل@للطدنافب2بالطعاالللا@ثلاط

ماأكثرمايقال.ولأنالعوام،
جمع

منوالعدد،منوألفالحديث،منفلان

أنوكانفيه،لهنصيبفلاالطريقهذاوسلكالمذ@،هذاالعلمفيفص

علمبلىيشبأنمنأطجاهلايسمى
@ا

و@لتعديل،الجرحفيالهامةالقضاياإحدىلثيوخهالراويانتقاءوقضية

ومنهمكثيرون-جماعةوقعوقد
مسلمفكرهفياحماظ-أئمة

(2

كلامهوفي

أنإلىإشارة
منمنهم

يحملأنالسنةعلىغيرتهدفعتهوقدالسنة،فيالف

علم.إلىينسبواأنيستحقونلاوأنهمالكلام،بهذالجهم

لاوىيطوأنينبغيكانمامسلمفيزرعةأبيكلاممنقريباتقدموقد

معوقسوته،حدتهفيينمثر،
أنه

فعله.منينفرأنأرادحينمسلماسمى

أنههوومسلم،طبعمنشيءبلىالأخيرةعبلىتهفيزرعةأبوأشاروقد

أشاروكذامنه،العباراتهذهمثلصدوريستغربفلاوحينئذالمداراة،قليل

فلكمنشيءإلىالذهبي
(3

النقاد-والأئمة
يعتريهمبمثر،الله-رحمهمسلمومنهم

ما
البمثريعتري

ماالندرةعلىمنهمالواحدعنيصدرأنيستغربفلاوالرضا،الغضبمن

وبعض،فيبعضهموكلامالأقرانمسألةذلكمنويكفياتقاد،محليكون
قد

(2)

(3)

"

2ملم!عجح 8 0 1.

"و@لتعديللأ@برحفيالسألةمذهعلىتكلمت

@لتلإ.@لفصلسافاني@بحث@في
إ

73اللاطأعلامسير
0

1،2



@لدقاله@3اسادلللحهنا@للقهعحاال@ل@دا@ل@اد8لاكتعا@نسةلة@لئالثد@@لفعل

اللسان،طويلأنهإلامأمون،@اثقةالسعدي:اللهعبدبنإبراهيمفيالحاكمقال

حجقدبلامسلمفغمزهالحجبع،بنبمسلميستخفوكان

رصووبالبخاري،مسلمعلاقةموضوعكلامهفيحاتمالأخأثلى-2

ماوالمعنعن،الإسنادقضيةسوىيخدشهامافيهالي@العلاقةهذهأنللقارئ

وتركله،ماذكرلكنهذلك،فيوأطالبالرد،البخلىييقصدمسلماأنمنقيل

ولمزوغمزبالرد،الخاريمسلميقصدأناستبعادفيجدافأسهبعليه،ما

ألهبب@اجدا،ذلكفيوهولبالرد،المقصودهوالبخارييكونأنافترضمن

ياالكلامأتجنبكنتوقدالقارئ،حماسبه
لهفيهالكلاملأنالموضوع،هذا

إليه.اضطرنيحاتمالأخلكنالزمن،عليهعفامنهوكثيرسلبية،جو@نب

شيءيكتنفهاوالبخاريمسلمبينالعلاقةحقيقةإنأقولبدءفيفبادئ

فهوحاتم،الأخكلامإليهيوحيكماواضحةوليستلنا،بالشبةالغموضمن

مسلمتتلمذفيحكاياتوفكرمنها،الحسنالجانبعن@طديثفيأطبقد

فهوفيه،إشكاللانكرهماوبعضله،وتعظيمهإليه،وتردثهعلى@لبخاري،

بينىتروقصةفيالوارثةالتعظيمعبلىاتيرددفتئمالكنهالتتلمذ،على@ال

ا.كثيرفيهامبالغ@عبار@وهيالمجلس،كفارةحديثحولومسلم@لبخلىي

وقدمتنها،جهةومنإسناث@ا،جهةمننكارةفيهاالمذكورةوالقصة

يجدلموها،أعيدهفلاالأولالفصلمنالأول@بحث@فيذلكإيضعتقدم

للحاكم@لجريلاتسيا"(1)
"

ص
82.



كا-
@ل@تلل@للد،فبشلا@بلاباس@2

سواما،مسلممنالصادرةالتعظيمعبلىاتعلىبهيسندلماحاتمالأخ

ا.كثيرفردث@ا

يحيىبنلمومحمدمسلمبينالعلاقةتكدرسببفييروىماوكذلك

ذلكوأنالذهلي،
محمدموقفبسبب

فانتمرالبخلىي،منالذهليمجيىبن

معكثيرا،حاتمالأخعليهأكدوقدللبخلىي،مسلم
منقطع،بإسنادوردأنه

بعيدولاقريبمنبالبخلىيلهعلاقةلااخرلسباتذكرالمتصلةوالاسانيد

دفاعاأذكرهعنهسكتالذيالاخروالجانب
عن

اأبدوالذينلأئمةا

اوذلك،لامعذ@رونوأنهمالبخلىي،هوبالرد@لقصوديكونأناحتمالا

نةخثومنمسلمعار@تفيمارغمحاتم،الاخيصورهكماجنايةيرتكبوا

المسألة،هذهغيرلاكدرفيهابينهما@لعلاقةأنالكريمللقارئفأوضحمتناهية،

طويلة.بمدةعاضالقاضيقبلذلكفيتكلمواقدالأئمةوأن

"فيمسلمموقفالجانبهذامنيصزماوأول
البخلىي،منصحيحمما

مقدمته،فيفكرلهيردفلم
مع

عدخاصةبثأنه،والتنويهذكرهيقتضي@لقامأن

مامسلمكلامففيسائل،لسؤالإجابةوأنهالكتاب،تألفسببعلىالكلام

معإليه،مسبوقغيرأنهبلىثير
فيالسبقفضلصاحبهوالبخاريأن

ةا@نظر
1بعد@ر"تريغ 300،1

و
ومسلم!3،71،45،5-36ا:ه@هملتق@د@1

لمحديحرج
ييحدتفلملم،@درقد@هصفححر@بنقالولداايضا،ير@لمليبن

كاله
مدا".عنولاهدا،عن)بحى@لصحيهأ

4ص@لري،دمدي 91.



ل@ه@3س@اباللثحه@للقبالا@حانلالملامد@4@لاكتفانطلبةلة@@لئالثهللفعل

ومعالصحيحة،للأحاثيثكتابتخصيص
صيعمنكثيرااستفادمسلماأن

وأي@عنده:الصحيحين،"ذكرىجروقدلد@رقطني،اقالحتى@لبخاري،

فيهصزادمستخرجا،عليهفعملالبخاريكتابأخذإنمامسلم؟صنعثيء

زياد@تما
(1)

واحدا،حديثافيهالبخلىيعنيروأمسلمافإننفسهالكتاببلىجئنافإذا

مطلقا.ذكرهولا

لعلهيقال:ولا
لأنهذايقاللاشيوخه،منكثيرفيشركهأنهأجلمن

عنهميرويوهومسلم،يدركهملماخرينشيوخفيمنهأعلاالبخاري

يخرجفلم@حديني،بنعليالبخاريشيخفيفلكفعلقدئمبو@سطقي
عنه

شينا.مسلم

احاديثهاكأنالمسألة-هذهفيلاهمبةابالغأمروهوفلك-وفوق

يذكرفلميدركه،لمعمنعلقهاأوأصحابه،منيسمهلمعمنمسلمأخرجها

من
محمدونقلموصولة،البخاريعدموجودةالأحاديثوهذهبها،حدثه

منمسلميسملمالتيالاحاديثأحدلامثايخهبعضعنالمقدسيطاهربن

انهبهاحدثه
عنكىدان@االبخلىي،بهيعني

اسمه

صملى@لوي!1
11.

1@نظر:

مسلمصحيح
1-5571))963(،الأحا@يث" 5 5،)8،)7352(

2يا)+3(،1(،1للاالأحا@يثي!صحيحو@ 4،)2(2705-2 7 06)



كات
لعطئلدأر@لللطنا@قي2باللل@اللله@اثدطا

ينقلولمذكر،فيهاللبخلىيفليسالأخرىمسلمكتبإلىجئناإفاثم

عنسؤالهولامعلومة،إليهنسبولاشيئا،عنه
مسألة،

استفاثتهظهورمع

هومسلمكلامغالبأنبلىالأثمةبعضف@ببلكتبه،منواقتباسهمنمي

اوركنيةعنيتكلموهوالحاكمأحمدأبوقاللنفسه،مسلمنسبهللبخاري،

مسلم:وتابعهالبخاري،ضبطهفيأخطأ
محمديكونأنوخليقا@

إسماعيلبن

بنمسلمنقلهفلماعليىاشتبهبالحديث-ومعرقهجلالتهمعأبوجدالله-

زلته.فيتابعهكتابهمنالحجبع

منمنقولأنهعلموالكنىالأساميفيالحجبعبنمسلمكتابتأملومن

محمدكتاب
يسهلماإلافيهعليهيزيدلاخىبالقذفالقذةحذوإسماعيلبن

حكايةوحكاهقائله،بلىيشبهأإدالجلاثضحقنقلهفيوتجلدعذ@العاذعلى

مجر@ة.

محمدوكتاب
بعدهألفومنإليه،يسبقلمكتابالتريخياإسماعيلبن

ع@يستغنلمالكنى،أوالأسماىأوالتاريخ،منشيئا

نفسصبلىنسبهمنفمنهم

حكاهمنومنهمالحجاج،بنومسلمحاتم،وأبيزرعضأبيمثل
محمدعن

بن

إسماعيل.

7ة3تق@د@لهل،و" 9،7180-8 لأحاديتا@جموعتا@ند@ود0،248،0

،)1(،)6(،)7((10-12).



@للقال@هلالل@ئو@لللحاهحانا@للقبالالملامل@با4@لاكتعانسةلة@@لفعلا@لئالثه

ت

يرحموالله
صاللناس.وبينالأصول@ألفالذيفإنهإسماعيل،بنمحمد

فويعندالحقصورةتخفىفلامعاند،الحقوعاندمكابر،العيانكابرو)ن

لمجهلألباا

@ايقولماأكثرفيالبخلىييتبعومسلمعساكر:اابنوقال

لاحالترمذيوهوللبخارياخرتلميذبصنيعمسلمصنيعتىنافإذا

انفاإليهأشرتماوتأكدبينهما،الفرق
غيرومسلمالخاريبينالعلاقةأنمن

بحث.مزيدإلىوتحتاجالمعالم،واضحة

عياضالقاضيالأئمة-بأنللقلىئمايوحيحاتمالأخكلامفي-3

ابنعلييقصدأولالرد،البخارييقصدمسلمابأنجرمينكانوابعده-ومن

بعضينقلأنعليهينبغيوكانذلك،فيحاتمالأخينصفولمالمديني،

مسلمردهالذيالقولأنيذكرونإنماالأئمةأنللقلىئتوضحالتيعبلىاتهم

فيماالتجوزبعضحصليكونوقدوغيرهما،المديني،وابنالبخاري،قولهو

هومسلمرثهالذيوالقوليقول:إعياضفالقاضيالعبلىة،تحريريخابعد

هما"وغيروالبخاري،المدينى،بنعليالعلم:هذاأئمةعليه@لذي

2@لكى!1 7 صقلبمىمشعي@ا@لصإقامةفيفاتجهدتشديد،تحريصولى@لحة4،2

@@ع@لح@@رماكه@أحمد@أبكلام
ى

لإرناد،ا@
0

39 22لالححيتهاطفاتو!6،2 2 5

ثفق،51؟273لت@يخ

1ا:@علم!لاكللى@ 6



كات
العالئدلأ@للأدفب2باللط@ا@بللهشل@

ةالذهيو@الوغير@ما،والنوويالصلاحابنقالهذاونحو

حديئا،لهيذكرولمالبخاري،عنأيصاانحرفخلقه-فيلحدةمسلما-إد@اثم

ويرلمناللقياشترطمنعلمابالحطالكتبافتتحبل@اصحيحطا،فيسماهولا

فلكفييتوقفولاكافية،المعاصرةأنفيالإجماعوادعى)عن(،بصيغةعنه

اللهعبدأبوذلكيقولو)نمافلك،اشترطمنووبخبالتقائهما،العلمعلى

هذاولي@لأقوى،والأصوباوهوالمدينب،بنعليوشيخهلبحلىي،ا

"المسألةهذهبسطموضع

عليشيخهأوالبخاريعلىكانمسلمردأنفيهلش@الأئمةهؤلاءفكلام

القولأنفيهو)نمالأحدهما،أولهماموجهةالعبلىاتتلكأنولاالمدينى،بن

قفومسلميكونقدأنههذاومعنىغيرهما،وقولقولهما،هومسلمردهالذي

الإجمحأنوظنالعبارات،بتلكيقذفهأنعليهسهلممنلغيرهماكلامعلى

فيغايةبعبارةرشيدابنهذاأوضحوقدالحملة،تلكعليهفحملبخلافه،

قائله،علىبالإنكارفيهاشتدمسلم:الكلاموصفهفيقالوالجمال،الأدب

إنماوكأنهوالبخاري،المدين@،ابنقولأنهيعلململعلهالحمل،أشدعليهوحمل

لونهف@أعلم،واللهالمذهب،بذلكقالممندونهمنأوأقرانه،بعضمعتكلم

مئمهة"
@ر@لصح

"

2ص 2 4

1

1مسلم!صححنرح 2 8
0

1.

"
@للاء121375أعلامسير



دقا@لدله@3ساادلللحهلا@للقب@حاال@مل@ل@داله@الاكتعا@سدةلة@لثالثد@@لعل

كات
لكفعلمه

الكفعيسمهماولمالجنعلهماوخفضكربه،من
"

متقدموهوالثافعي-أنالئانيالفصلمنالأولالمبحثفيتقدموقد

كذاوجدا،صريحةبعبارةبالسماعالعلماشتراطمذ@قررقدمسلم-على

تلكقيإفنمشهورفتقريرهأيضا،البخلىيشيخوهوالحميدي،تلميذه

هومنكلامفيراهمسلمايكونأناحتمالمنرشيدابنقالهفيمابعدفلاالحقبف

عليه.فحمللمحونه،ممنأوأقر@نه،من

ظاهره،علىمسلمكلاميكونأنالاحتمالاتأبعدفمنالأمركانماوأيا

فهذاالحديث،أهلغيرمنوأنهخامل،جاهل@ئمخصكلامهفيراهالذيوأن

وسيلة،مناستطحماعليهللردحثدقدمسلمايرىوهوعقل،يقبلهلا@لكلام

ذلكأجلمنوأحصرالدقة،غايةفيوبحججالنقل،أهلبإجمحعليهواحتج

شخصمعإلايكونلاهذافمثلالأسانيد،ومنالأحاثيث،منكبيراعددا

يفهم
فيه.لا@ئمكظاهرهذاويدركه،مسلميقولما

بغضمطلقا،مشساغهغيرمسلمأطلقهاالتيالعباراتتلكفإنولهذا

موضوعزالتومايقصده،عمن@لنظر
قول@اوأنكرر@ئميد:ابنقالكانقد،

من
مستوبلتاومعاننحئوشنة،بألفاظشديدا،إنكاراخالفه

(@)

وألفاظه،مسلمبعباراتفرحالوحدهحاتمالأخيبقىأنغرابةولا

صالأبين!@ل@@
1 4 9

هلأالأد@اص@لن@@



كات
لمالئدأد@للطدنا@فب2لمابالللهشدطا

علىبحوثهلايطلقهاوعباراتبألفاظقورنتإذاهيإذموضعها،فييراها

تعدنحالفا،يظنهمنأونحالفيه،
من

وأخفها.العبلىاتألطف

النقدأئمةأنمنحاتمالأخفكرهوما*
@فيالبخلىيومنهم

صحيحما

الثاني.المبحثفيمناقثتهستأتيمسلم،مذهبعلى

ساقهاالتيالأسانيدمنأسانيدستةأخرجالبخاريأنمننكرهوما*

لاأنهعلىيدلفهذايصححونها،والأئمةالسماع،فيهايثبتلمأنهاعلىمسلم

قدهوإذبالردالبخلىييقصد
يكونأنبهأ@دالاستدلالهذابعضها-صحح

د.بالرالبخارييقصدأنهعلىثليلاأسانيدمنمسلمذكرهمايجعلأيمقلوبا،

منأخرجالبخلىيأنفلكوبيان
أحدهاأسانيد،ثلاثةالأسانيدهذه

اللهعبدإسناد
حديثابهأخرجعمرو،بنعقبةمسحودأبيعنالخطمي،يزيدبن

بهأخرخأيضا،مسعودأبيعنحازم،أبيبنقيمىإسنادوالثانيو@حدا

الخدري،سعيدأبيعنعياش،أبيبنالنعمانإسنادوالثالتأحاديثثلاثة

أحاديثأربعةبهأخرج

1

(5351)مم@،..6))55(،حديث@لحلىي!صحيح

"

7)2.7(،).9(،حدحتالحدري!صحح 7لا).116(،3(،. وحدلت5(،1

.(5303))7834(،4(،983)كم(،.2)وحدت@(4032)@@5701@@،1401@

"

يصجح
"

6يلاوحدبت)3556(،وحديت2(،ممه.)حديت وحلبت5(،5

،)4856((7051)



@لنقاباللا@لهللثحهنا@للقبعحاال@لالملاهد@8@لاكتمانملة@ثلة@لئالثه@لفط

بالتحديثالتصريحفيهاثبتقدوكلهاالبخلىي،أخرجهاالثلاثةفهذه

"فيموجودفيهالتصريحماسبق-كماومنها-"،البخاريصحيحفيإ

صحيح

مسلم
منمواضعثلاثةفيموجودمنها،الثالثوهونفسه،@

9

صحيح

مسلم،

هيوأخرجها،البخلىيأنحاتمالأحفكرالتيالأخرىالثلاثةوأما

رقمبلىوعزاهأنس،ع@ليلى،أبيبنالرحمنعبدإسناد
5 حبيربنونافع38،1

رقمبلىوعزاهالخزاعي،شريحأيعنمطعم،بن
6 0 يسلى،بنوسليمان1،9

2رقمبلىوعزاهخديجى،بنرافععن 3 4 خطأهناحاتمالأخأخطأفقد6

منيخرجلمفالبخاريفاحثا،
رالمذكولأرقامواشيئا،الئلاثةلاسانيداهذه

ة

يخرجواالصحاي،عناخرطريقمنولكنالصحابة،هؤلاءلأحاديثهي

شيئا.المذكورينالصحابةعنالتابعينلهؤلاء@لبخاري

ثمانيحاتمالأخلاستقراءالعظيمةالنتائجإحدىلناتظهروهكذا

البخاريفيأسانيدستةالأئمة:منأحدفيهيقاربهأوإليهيصللممماسنو@ف

إ!.نصفهافييخطئ

حاتمالأخعنبهيعتذرماوأحسن
لبعضبمتونهاالأسالدهذهأعطىأنه

9فيعنهاللبحثطلبته،

هؤلاءعنالطالبفوجدهاالبخاري!،صحيح

تلميذهبح@بلى@ثيئواسزوحشيخه،مطلوبهوهذاأنفظنالصحابة،

(1)1

(12كلا-(1762))3971(،لأحاثيثا@سلم،صحيح



كات
@للثالمعئلنافببال@3@ب@لهشا@

منفلابدبهذايعتذرلمو)ن
بينيفرقلايكونأناحدهماأمرين:أحد

بعيدهذاوالمقصود،غيراخر@اسنادتخريجهوبينلإسناد،ابهذاالحديثتخريج

ينبغيكانفماالقدربهذعلمهكانولوحاتم،الأخمنزلةمن
فييخوضأنله

العويصة.المسألةهذه

القلىئ،علىيلش@أن@أر@ولكنهبذلك،علمعلىيكونأنوالاني:

عه-ينزهمماوهذامسلم،ذكرهمماالبخارياخرجهاالتيالأسانيدعددبتكثير

أظةلاقريب،كشفهأمرهوثمتعالى-اللهشاءإن
عليه.يقدم

كلهاومسلم،ذكرهمماأسانيدثلاثةسوىيخرجلمالبخاريأنتبينلاذا

ثلائةسبق-كمامسلم-مهااخرجحينلافيها،باقحديثالتصريحئتقد

أإنبالرد؟البخلىيقصدمسلماأنعلىدليلاهذايكونأفلاإسنادا،عر

يقصد@لامسلماأنعلىدليلايصلحلاأنهأحوالهفأقلذلكعلىثليلايصلح

عدملأنفلك،لإثباتكافيهالباقيةالئلاثةالأسانيدبقال:ولا

هوفهاجدا،واردأمرالبخريكتابفيالثلاثةهذهلكونمسلماستحضار
قد

معفيها،بالتحديثتصريحعلىيوقفلمإسناداعمثرالستةبأنجزم
الواقعان

فيوأحدهابالتحديث،التصريحفيهاثتمنهاخمسةأن
9

نفسهمسلم!صحيح

هذا.تقدموقدمواضع،في

ايةوريجدالبخلىيعلىمسلمزوائدفيالناظرأنالقضيةهذهفيولومن

لهيثبتلمالذيالمعاصر
التيالأسانيدعلىزيادةبكثرة،فيهاموجودةسماع

علىالاستدر@كقصدمسلميكونانأبدابعدفلامقدمته،فيمسلممردها

ىبرمسلم-أيوهو-الكئيرفالأحاديثهذهتركقدرآهلماالبخلىي،

صحقها.



باللا@لهعحالا@للقيطلثحاال@ل@لاملالا4@لاكتطنل@بةلة@@لفعلا@لثالث@

الثلنيالمبعث

التطبيقيةالنصهص

يتطلبونلاالنقادأنعلىبهايستدلالتطبيقيهالنصوصمننوعانهناك

صريح،سماعوروددونالاتصاللإثباتالسماع
النقدية،النصوصأحدهما:

عنوردمابهاوأعني
والئاني:آحر،منر@وسماعإثباتعلىالكلاملاالنقاد

مطلبيئ.فيوسأعرضهماالسماع،فيهايثبتألأسانيدالصححالتزممنتخريج

الأولالمطلب

النقديةالنصدمه

عنجاء@ستدل:@يقول
بالقرائ@،السماعإئباتفيهاكئيرةنصوصالنقاد

دليلبالتحديثالتصريحأنعلىيدلوهذافيها،بالتحديثللتصريحفكرلا

سماععنالإماميسألكأنوذلكوحده،عليهالاعتمادولي@الأدلة،من

أومنه،السماعيمكنهقديمبأنهأوأدركه،قدبأنهفيجيبآخر،منشخص

قدمنهأصغرهومنأنيذكر
سمع

قدعنهالمسئولأنيذكرأومنه،
منسمع

فلك.ونحوالسؤال،فيعنهروىمنقبلماتشخص

إنيقول:منبهيتمسكأنيمكنماأهمهيالنصوصهذهأنولاشك

مع@لباحثين،منكثيرعلىمشكلةرأيتهاوقدبالقر@ئن،يكتفونالأئمة
أن

علاتدلالتيللنقادلأخرىابالنصوصومقارنتهاشاقها،اودفيهاالمتمعن

لامنضبطواحدفمنهجهمإشكالا،فيهايجدلابالسماعالعلماشتر@طهم



كا-
@للسناد@لمطئللفببالد@بللهشا@

إثباتعلىالقرائنإذبالسماع،العلماطاشترإلىتؤولالنصوصفهذهينخرم،

ر@ا.أوقبولاورد،إذاالسماعلورودالممحصبمئابةنفيهأوالسماع

عنأجابرج@ابنفإنذلكفرحوأما
وأمثالهاالنصوصهذه

(1)

بما

بمجردالسماعإثباتفيهاليسأنهملخصه
انمادأجوبتهم،فيذكرما

لأمرين:يستخدمونها

يحتصرعلىالوقوفعندمنهيستفادفقدالسماع،إمكانتقربالأول:

ا:قالوفإفاالاتصال،فيهيحتمللاماوبينبينهللتفريقوأيضابالتحديث،

سمعيكونأنينبغي
فهذاذلك،ونحوأدركه،قدقالوا:أوقديم،لانهمنه،

القرينة.بهذهالسماعلإمكانتقريب

بنلسعيدحديثاأخرجأنبعدالزمذيقولرجبابنحملهذاوعلى

هذاإلاأن@عنروايةالمسيببنلسعيدنعرفلا"أنس:عنالمسيب،

بسنتين،بعدهالمسيببنسعيدومات9،3سنةمالكبنأنىوماتالحديث،

!95سنةمات

سفينه؟منسمعهلريحانهأبيعنسئلحينأحمدقولأيضاعليهوحمل

"ةفقال

قدقديم،هوينبغي،
عمر!.ابنمنسمع

رجب:ابنقال
"

هوقال:إنمامتصل،صحيحسفينةعنحديثهإنيقللم

@

5ه-م@:2ه@لزمذيعللسرح 99.

2لهحليتلسنى@لزمذيا مطولفهو@لنص7(،6



@ل@2لاياليحاالامحالا@للقببال@لاماة8@لاكتفانملةلة@@لفعلا@لثالثه

ت

سمعيكونأنينبغيقديم،
كلامهفيوليسسماعه،لإمكانتقريبوهذامنه،

منكثر
هذا@ا

للقرائنذكرهمأنمنرجبابنإليهأشارماتؤيدالتيالنصوصومن

أحمدقولالسماع-تقريبمنهالغرضيكونقد
و،عمربنخحص@روايةيا

عليمنسمعخ@ص@لأحمد:قلتداود:إأبوقالعلي،عن
قدةقال3

سمع

وإلاعمارمنسمعيكونفلاعلي،معالثرطفيوكانعمار،من
أدركقد

عليا!

يرويفهوعلي،منسماعهتقريبالنصهذافيأحمدومراد
فيوكانعنه،

هذاكلامهفيليرلكنعلي،قبلماتوعمارعمار،منسمعوقدشرطته،

اية:وروفيكتابإعلي:عنخلاس،9رواية:فيقالفقد@لسماع،إثبات

كتابيقال:عليعنوروايتهعلي،ضرطةمنكان"

ومن
منالحسنسماععنسئلحينحاتمأبيقولأبضافلك

محمد
بن

أدركمأقد"سلمة:

(3)

(5)

"

5ة2@لزمذيما"عللثرح 99.

ص@اوداأبيمانلا
4 صالحصالل"ر@ن@:2،6

"
ص

@لرحال،ومعرفةرد@للح7،1

@لظءالكبير"5.2:92

صلأحيللى@لرحاله
1 96.

@ر@صيلل@
ه

ص
4



هت
@لللاد@لم@ئللفبباللا@بلله@ل@

الخولاني:إثويىأبيفيوقوله
قدإدرش@أبويكونأنويحتمل"

منسمع

منفإنهأيضا،والمغيرةعوت،
حسنإإثواكولهالثام،أهلتابعيقدماء

منمقسمسماععنسئلحينوقوله
أدركها@قد"ةعائئة

اللهعبدبنليوسفقصةأوردأنبعدالبخلىيقولذلكومن
الحارثبن

مع
"قيى:بنالأحنف

عنروىالوليد،أبوالحارث(ابن)يعنياللهعبد

عائثة،موتبينلأنمنهما،سمعيكونأنننكرولاهريرة،وأبيعاثة،

سنق@عرةائتيمنقريبقيىبنوالأحنف

ال@هعبدإدراكعلاتدلاخرىقصةوهناك
دخولفيهالعائثةالحارثبن

اللهعبد
قبلكانثابتبنزيدوموتبالمديةثابتبنزيدعلىالحارثبن

عائشه.موت

ثبتلاالبخاريأنعلىمستدلبهاستدللوالسابقالبخاريونص

دلهلعبد@يخرجلمأنهفلكبجدا،ذلكيكنلمالمعاصرةبمجردالماع
@طارثبن

علىرجالهعائثةوحديثحدثينمسلمعنهمالهأخرجوقدشيئا،عنهما

1

1@حقمأب@بنعلل
0

2أيضاةرانظر0،4
"

4 .(0716)حليث3

@

2حقم،أب@بنعلل 5 61.

1

@لصعير،1951.@يويح

و@لئ@مح!@عرفة@1
5 8 0 2

@

(1613))195(،@احلحتملمصجح



لاللل@المحالهلللحهال@محانا@للقهلالملامل@@لاكتفاءنسةلة@@لئالثه@لفعل
ت

مايخرجلمبابه،فيأصلىوهو@لبخلىي،شرط
يقوم

أبيحديثوكذلكمقامه،

أنهإلابابه،فيأصلهريرة
اللهعبدبنيوسفروايةمن

أبيه،عنالحارث،بن

اللهعبدحديثالبخاريوأخرجشيئا،البخاريلهيخرجلمويرسف
بن

إذنالبخويفمرادمنهبالساعصرحوقدعبمس،ابنعنالحارش@

إثباتهلامنهماالحارثبناللهعبدسماعتقرب

لهاستخدامهمللسماع:تقريبهوإنماللإثواكذكرهمأنعلىيدلومما

وروايتهال@هعبدبن@طلبلا@حاتمأبيقولفيكماالإرسال،كثيرهومنمع

عنهميرسلجابرغيرالصحابةمنجماعةعدأنبعدجبر،عن
أنيثه9ة

"قال:آخرموضعوفيأثوكه!يكون

جبر!منيسمعلم

مهسماعهيقربحاتمفأبو
أثوكه،يكونأنيشبهوأنهالسن،جهةمن

ثبوته.لعدممنهسماعهينفيثم

استخدامهموكذلك
له

سألهلماالبخاريقولفيكماالسماع،عدمقريةمع

يجى،ابيعنوروىأدوكه،قدعباس:إابنمنزرلنأبيعماععن@لترمذي

عباسإابنعن

"

صحيح
19))866(،)616(،حديثلحلىي!@

5

3والتعديل!@طرح 5 9 8

ص@ر@جل،ا@
2 1

6@لك@ير@لحلل@ 2 2 25.



د@ل@ئدأ@للسنافببال@4شلا@بله

هت

استخداملثفب:
ورد،قدبالتحديثتصريحصحةلتأكيدائنالقرهذه

وحدها.عليهامبنياالحكمفليى

يحتمرخطاعلى@لدلالةفيتستخدمالقرائنأنبلىرحبابنوأشر

شرحتقدموقدبالتحديث-
تصريحصحةتأكيدفيتستخدمفكذلكهذا-

بالتحدي@.

رجب:@بنقال
منسمعسوقةبنمحمدقلت:أحمدسألتالأئرم:قال9

نعم،قال:جبير؟بنسعيد
قد

لثيء،غيرالأسودمنسمع
بنيقول:كأنه

ومنه،بسماعهالتصريحوجدأنهأحمدمستنديكونقدلكنأقدم،الأسود
ما

منسماعهذكرمنقولصحةعلىبهلشتدلذكرهإنماالأسودقدممنذكره

ماكثيرافإنهجبير،لنسعيد
روى@بنوقدخطأ،ويكونبالسماعالتصريحيرد

بنبكرأباسمعتشحبة:عنمهدي
محمد

نلموقالأحمد،فأنكرهحزم،بن

منشعبةيسمع
أحد

منالمدينةأهلمن
أنهعلىبهيستدلماالقدماء

منسمع

قديم،المقبريإنله:فقيلحديثا،عنهروىفإنهالمقبري،سعيداإلابكرأيى

أحمد"فسكت

علىبهاللاستدلالالقرينةفكرأحمدكونمنرجبابناستظهرهوما

منه،بالسماعجزمهعليهيدلجدا،قويعليهوقفبالتحديثتصريحصحة

محمدفيأحمدقالوقدالقرينة،بذكريكتفولم
قد9أيضا:سوقةبن

منسمع

(1)@

5"@لزمذيعللثرح 8 "وانظر.9،2
صحرس@مسانل

4 5 0

بساهأحمدنص@يه



@@لد.2بالالللحهنا@للق!عحاال@بال@لا@لا8لاكتعا@نسةلة@@لثالث@@لفعل

ت

جبير،بننافع
عيينة!ابنحدثناه

لهلقيهمكانعنوسئلجبير،بننافعمنبالتحديثتصريحهجاءوقد

بذلكفأخبر

بالتحديثتصريحصحةلتاكيدالقرائناستخداممنرجبابنذكرهوما

عننصوصعليهتدل
النقاد.

منالبختريأبوسمعويحيى:لأحمد،قلتمهنا:إقولذلكفمن

بنزيدنعم،فقالا:حديفة؟منوهببنزيدفسمعقلت:لا،قالا:حذيفة؟

قديموهب
"

معروتثابتحذيفةمنبالسماعوهببنزيدوتصريح

قديم،ثقةالأشهبأبوقال:أحمدسمعتثاود:إأبووقال
يجى،حدئنا

لمالأشهبأبوقال:منقوللهذكرتالجوزاء،أبوحدثنالاشهب،اأبوحدثا

@إالجوز@أبايلق

(5)

1"جاللر@ومعرلحةللللل 3 6
0

3

"لكبير@لتريحإ@
0 10 جحو@2،1

@
@تحو@)5576(،حديثحباد"@

.4:034لارلمجا@

ص@م@لإعللمنتختب1
1ا 7(4658)

"ملابنطر

"كأ،658)ممأ،658)حدبث@لخوياصجح

حديثمسلم!صحيح

صرد،د@أبالسؤا@
3 27.



هت
لالعالئلأظ@ل@فب3بالما@بللهلفد@

أحمدسألأنهثاودابيكلامومعنى
الاشهب!أباإنقال:منقولعن

منبالسماعتصريحهجاءوقدقديم،الاشهبأبابأنأحمدفرثهالجوزاء،أبايلق

عنه.القطانيحىرواهماوهوصحيح،الجوزاء@اشادأبي

إبراهيمبنمسلمروايةصبالتحديثالأشهبأيتصريحجاءوكذا

@االبخاريصحيحفي!وذلثعه،الفراهيدي

فقالالأعرج،منلهيعة،ابنسماععنسئلالدارقطنيأنذلكومن

"

كبير"لهيعةوابنمصرالأعرجقدمصحيح،

لاوبمجرث@ا،السماعإثباتبهاالمرادلي@الدارقطنيفكرهااليفالقرينة

يصح
لقيفيالنظرمنولابدبمجرث@ا،السماعيثتونأنهمعلىبهايستدلأن

وسمعلقيماأنهتبينفافامنه،وسماعهللأعرجلهيعةابن
حينئذفالاعتمادمنه،

اندذلك،منأكئرفيهالي@صحته،علىوتدلتؤكده،القريةوهذهعليه،

هذهعلىالسماعإثباتفيالاعتمادأنيظنقدوهلةلأولالنصفيالناظركان

@بنرواياتوتتبعمعروفمنهوسماعهللاعرجلهيعةابنولقيالقري@

أنهأفادالأعرج،عنلهيعف
كثيرةأحا@يثفيعنهبالتحديثيمرح

(2)

(3)

"

"@بخ@ريصحغ
سأ5لاحليت

"

1الد@رقطي!علل 2 8 1

442:2"@لت@لح@الصر@ة

@

2:3ودمد@حد!)0424(،حديط@احه،اسص 4،93 معكشرحو"5،0

لانلى@1051أ



يلهبالسط@للثحهعحالا@للقب@بال@ا@ل@8للاكتفانلطبةلة@@لثالث@@لعط

"قال:ثاود،أبورو@هماومثله
لأحمد:قيل

ان؟عمرمنالحسنسمع

سمعسنينبعمثرمنهأصغرسيرين@بنأنكره،ماقال:
وقتادةأحمد:قالمنه،

هيبمبينهماوعمر@ن-الحسنيعنييدخل-
@

أنهعلىتدلقرينةأولاأحمدفذكر
سمع

مه،

وهي
سيرينابنأن

قد
سمع

السماعإثباتأحمديردولمسنين،بعشرالحسنمنأصغروهوأحمد،رأيفيمنه

بنعمر@نمنالحسنبسماعالتصريحمنوردماأنأرادو)نمافلك،بمجرد

بالساعوتصريحهلهلقائهوورودأنكرط،ماقال:اولهذامستبعد،غيرحصيئ

بلىعادأحمدولعلهذاتخطئةعلىاكثرهمآنإلاالأئمة،عندمشهورمنه

وإدخالوهي@لسماع،عدمعلىقرينةذكرفإنهالجواب،نهايةفيتخطئته
اسطة

عنجاءوقدعمر@ن،وبينبينه
لتصرمجهإنكارهفيهاأخرىرواياتأحمد

عمرانعنبالتحديث

تصريح@صو@جيحلزالناقدعندالقرائنتعارضياذلطولثه

ترحيحأوبالتحديث
عنالثوري،سفيانرواهماذلك-خطا

كهيل،بنسلحة

1
صد@ر@هأب!مانل

4 48.

صد@رد،أبلاتسنرا"انطر.
2 1@لرحالهمعر@ةو"8،9 3 عىالد@رمينويخو@0،1

صمم@ه@بن
1 @دي@@بر@رلحلل0،0

"
ص

@ر@ميل@و"5،1
"

ص
3،83،95@

2ملأ.2يبلتذ@وتهذب

صصالح!مانل"
1 @ر@سلوال@8،9

"
ص

و@،3،8
1

دل،و@لتىالحرح

54@ل@طء@لبهيرو"8:33،9
0

2 2



لمطئدل@د@ل@سنا@فب2سابابلله@شل@

هت

عنياص،بنعمارعنأبزى،بنالرحمنعبدعنالغفاري،مالكأبيعن

حمن،الرعبدبنحصينعنشعبة،منهمجماعةورواهالتيممفي@النبي

بدونهكذاالرواياتأكثرفيمرفوعغيرعمار،عنالغفاري،مالكأبيعن

شعبتعروايةلاعمارمنبسماعهمالكأبووصرحوعمار،مالك،أبيبينواسطة

حاتم:أبيابنقالتساؤل،محلوهو
مالكفأبوقلت:"

شيئا؟عمارمنسمع

ع@را،سمعتتحصينعنشحبة،روىقدلك!،أقولماأدويمافقال:

أنهشعبةيعلملمولو
أحفظوسلمةيرويه،شعبةكانماعمارمنسمع

من

قال:عباس؟@بنمنسمعوقدعمارمنسمعيكونأنتنكرماقلت:حصين،

سنقاعمثرينمنقريصعمارموتوبينعباسابنموتبين

حرصوهيبالسماع،التصريحلتصحيحقرينةأولاحاتمأبوفاستخدم

هذاتخطئةعلىقرينتينفذكرعادثمثبوته،منوالتأكدالسماعتفقدعلىشعبة

سلمةأنوهماالتصريح،
أحفظكهيلبن

عماروأنالرحمن،عبدبنحصينمن

3ة4و@حد)513(،حديثوالشئي)223(،حديتلاودألرأخرحه 1 9

9شيةأيىالنأحرحه
0

5:1و@لطبري1،1، و@للحال@2:5،2@ندر@و@ب@1،0

1ةاو@لدارقطي121،1 8،31 84.

2الحدلشهلأعلل 4

@لكتب@خطوطة@لا@لشحأيضاموهكذاسقهعثرينسقرب"وقوله.
حقم،أيى@ن

سةصم@محركةفيقتلياصرلنع@ار@@@عروفو@
سنةمتعل@و@روتحغين،مبع

"@لص:صحة@تكرروستير،ثلا
أعلم.و@لتهثحغ@ه،منقريب



د@لدقا@له2ال@ادللثحهنا@للقبعحاال@د@لمدا@اد8@لاكتفانصدة@ثلة@لفعلا@لثاك

ت5

الوفاة.قديميايربن

سماعهفيمالكوأبو"فقال:السماع،ثبوتعدمالدارقطنيرجحوكذا

سلمةنف@نظر،عمارمن
مالك،أبيعنفيه:قالكهيلبن

عنأبزى،ابنعن

نح@الئوريقالهعمار،

فيهليىحصينعنرووهشعبة-غيرجماعة-أنأيضانلكويزيد

ذكر@بنفقدحصين،لمحونممنالخطأيكونأنفيحتملبالسماع،@لتمريح

ويكونشيوخه،عنالإخبارفيهيذكرشيءغيرلهوجدواشعبةأنالمديني

منقطعا

قدمسلمقولعلىالمحدثينإجماععلىيشدلوهوحاتمالأخرأيتوقد

معين،وابنالمدين@،كابنالنقد-أئمةأنإثباتبهاقصدكئيرةنصوصاساق

اخرمنراوبسماعللحكمائنالقراستخدموازرعة-لوأبيحاتموأدوأحمد،

ساقهماوكلبالتحديث،التصريحبلىالنظردون
تقدمعماتخرجلانصوصمن

تقدموقدبالتحديث،تصريحلأ@دأوالسماع،لتقريبإمافهيأبدا،
انفا

شيء

نلك.عليهاالتعليقفيوأوضحتساقها،الي@نصوصمن

ومن
الحسنسماع@حتمالترجيحياأحمدنصأيضاالنصوصهذه

ايةالروبلىالإشارةتركفقدآنفا،ذكرهالماضيحصين،بنعمرانمن@لب@ري

1@للارقطي،لس 83 01.

"

@لزمني!عللشرح
5 9 42.



ه-
@لفلن@نا@للطلنا،فب2بال@ا@بللهشا@

عنالأخرى
يصرخإليهالطرفبعضفيالحسنأنفيهاذكرالياحمد،

أحمدجوابفيأنبلىأيضايثرولمبالتحديث،
بلىإيماعةالسماعاحتالبزجيح

يعنيأنكرط،ما"أحمد:قالإذهذا،
بالتحديطالتمريحصحةأستبعدلا

ذكرها.التيللقرية

علىالاعتادأنعلىالدلالةفيهإذالنص،اخرحذفأنهوالعجيب

يعنييدخل-وقتادةأحمد:قال9فيه:لنصافاخربالتحديث،التصريح

السماع،عدمعلىقرينةفيهاالعبارةفهذههيبى!،بينهماوعمران-الحسن

يرلمإذاالماع،عدمعلىالدلالةفيكثيرايمستخدمونهاوالأئمة
يحتصرد

هموالتصريح،وردإذايستخدمونهاكماهذا،ينكرلاحاتملأخوابالتحديث،

أنعلىإفنتدلفهيالثاني،الفصلمنالئانيالمبحثفيتقدمكمايخطئونه

ترجح
يبعد@نإذبالتحديث،التصريحعلىنجاهإنماالسماعئبوتلاحتمالأحمد

والتصريح،يردلملوالنفيعلىالقريةهذهوجودمعالسماعثبوتيرجح
هذا

حاالأخافباعتر
3.

منلهيعةابنسماعصحةلاالدارقطنيكلامذكرهاالتيالنصوصومن

نوضيحه.تقدموقدالأعرج،

ماكذلكالنصوصومن
عنالثا@الفصلمنالثانيالمبحثفيتقدم

أحمد

فقداليشكري،سليمانمن@يلى،بنعمروسماعترجيحفي
أنحاتمالأخاوهم

كونعلىاعتمدإنماأحمدنف@كذلك،ولي@المعامرة،مجردعلىالاعتاد

علىبهذايستدلونوالأئمة@،الجو@فيذكرهولهذاشعبة،هوعمروعناويالر



له@3لاس@اللثحاعانا@للق!ال@ل@داهد@ا@لاكتفاكدنمدةلة@لثالئد@@لفعل

تقدمكماالسماع،علمقدشعبةأن
مالكأبسماععلىحاتمأب!كلامفيانفا

عمار.منالغفاري

وهوقيس،بنسليمانعنروىقدإياسبنجعفربثرأباأنهذاويؤكد

ومعقي@بنسليمانكتبفيإنهقيلبلله،معا@ر
أحمديثبتفلمهذا

يعنيسليمان-يقول:بعضهميقول:أحمدسمعت"داود:أبوقالمنه،سماعه

يسمعلماليشكري-
أممنهأسمعأدريفلابثر،أبوعنهروىقال:أحد،منه

كانفإنحديثا،ثيناربنعمروعنهوروىلا؟،
سمع

أحد-
سليمانمنيعني

-

ياسليمانقتلأحمد:قالفهو،
الزبير،ابنفتنة

قال:الدوريرواهماأحدهما:أيضا،نصينمعينلابنحاتمالأخوذكر

قديقول:مجىسمعت"
عبيدةمنسمعالحديث،بالكوفةسيرينابنسمع

شريح،منوسمعونحوه،
سيرين،ابنعنيرويشبرمةابنإنليحيى:قلت

لعلهولكنشبرمة،ابنيكنلموقتفيالكوفةدخلقال:
سمع

سم،الموفيمنه

لؤبقومنهالأخيرالجزءذكرأنبعدحاتمالاخعليهعلقنحو@أأوهذاقال

عاصرهعمنالروايةمنمكثرايكنلمسيريفابنلأنفلك،معينابنيقول9

يلقما.ولم

4لهحا@رمعرفةللع@1 3 6 0 3

صد@رلمحهأبيلمائل
4 51.

"

معيه@نعى@اللوريت@يخ
5 2 1 02.



هت
د@لمالئدلللسنا@فبس@2بابدله@@ثلل@

لابنفالرواية@،مكثرا.-يكنلمشبرمةابنلأن9وصوابه:قادكذا

هذاولي@سيرين،لابنوليستشبرمة
لامنفجلالمناقثة،موضع

يسهو،

حاتمالأخأنفلكالنص،هذافيبالمعاصرةالاكتفاءدعوىفيالمنالةو)نما

لاحدهمارحلةولاالبلدين،اختلافالسماععدمعلىالقرائنمنبأنمعزف

فالعنعنةالاخر،فيهيكنلموقتلىرحلةأولهالاخر،بلدبلى
هذهدوجومع

الإرسال.علىمحمولةالقرينة

منىاقوأخرىقرينةعلىاعتمدمعينابنيكونأنيحتملبأنهيجبوقد

أنللمخالفإذنافع،غيرابالجووهذاوارد،أمرائنالقروتعارضهذه،

علىاكمديكونأنالأقربوالاحتمالأخرى،قريةيذكرلممعينابنيقول:

ينةقربهاليدفعلذكرها،قرينةعلىالاعتمادكانلولأنهبالتحديث،التصريح

هووهذابالتحديث،شبرمةابنتصريحعلىوقفأنهفالأظهرالسماع،عدم

لعله9قوله:منبد@ثةيفهمالذي
سمع

.@الموسمفيمنه

قفناووقدفكيفسيرين،ابنشبرمةابنلقيعلىنقفلملوكلهوهذا

لقيه؟.أينييننصعلى

9ترجمته:فيالبخاريقال

زرعة-،وأباوالشعبي،سيرين،ابنسمع

أىرولكنلا،قال:الحسن؟جالسشبرمةابنكانلسفيان:قلتعلي:قال

بواسط،سيرينابن

(1)"

@لبهير،5:711@تاريح



@لنقال@ه@2س@الاللثحه@للقبعحانال@بالملامل@4@حتفا@نطلبةلة@@لثالثه@لفعل

جلارأجرأرأيتف@ابواسط،سيرينابنعلىدخلت"شبرمة:ابنوقال

منه،الفتيافيأجبنولاالرؤيا،على

مكانفيكلامهتنقضبنصوصالاستدلالمنجداأكثرقدحاتموالأخ

اخر،مكانفيأصلهماعليهتنقضبطريقةيعارضهنصمنالتخلصأوآخر،

يأتي.فيمافلكوسأفعلمفى،فيماهذابلىأشرتوقد

حمادليحيى:قلت9الجنيد:ابنقولالثاني:النص
بن

دخلسلمة

قدمقال:هؤلاء؟لقيأينفمنقلت:الكوفة،دخلأعلمهلاقال:@لكوفة؟

لقيفأينقلت:أرطاه،بنوالحجاجسليمان،أبيبنوحمادعاصم،عليهم

الكوفةدخلكانلوالمواضع،بعضفيلقيهعسىقال:حرب؟بنس@ك

عنهملأجاد
"

والنصهذاعلىوالاعتمادثيء،النصعلىحاتمالأخبعلقولم
أمثاله

منحيرةفيزلتولابه،يستدلفيمايتخبطأنهعلىيدل
النص،بهذااستدلاله

عنفالسؤالثابت،معلوملقيعنالسؤالأنجداظاهر@ؤ
وهؤلاءمكانه،

شيوخمنالمذكورون
عنهمبالتحديثتصريحهالمعروفين،حماد

السهلملأقد

منويكفيوالجبل،
بنحمادوسماعأحمدأمسندفيإماذلك

منسلمة

ا

1:4قزوين،@يح 46@لنلاءاسير@ححمو"7،4 14.

ص@ميىأ@بنلمزا@
1 07.

صئابتعيرعنمد@حدفيومرولاتهملمةحمادس"@لي.@
2 70-2 9،1130-

93،1055-5 8،3166-574.



د@لمطئلأ@لأفب3باسا@بللهشل@

تء

وغيرهأحمدذكرهبواسط،كانحرببنماك

عطاءروايةمنحديئاروىالزمذيأنأيضاوذكر
ابيعنيسلى،بن

عنمحمدا@اسألتالترمذي:قالثمالليثي،واقد
هذاأترىله:فقلتهذا

نعم،قال:محفوظا؟الحديث
ةفقالأباقد؟أدركيساربنعطاءةلهقلت

عطاءأدركه،يكونأنينبغي
قديم!يساربن

حاالأخوكان
منفهم3

هناالحفظ
الامروليسالحديث،تصحح

عنراويهأسلمبنزيدعلايخهاختلفقدالحديثمذاإذكذلك،
عطاء

بن

الترمذيفسأليخهلأوجهاأحدالليثيواقدأيعنوجعلهيسار،

ألأ@لترمذيثمأسلم،بنزيدعنأيمحفوظ؟هذا@لوجههلالبخاري:

عطاءإثو@كعنيسأله
واقد.لأبييسلىبن

@لىبمحتاجهووليىوالمعاصرة،بالإثو@كالسماعإثباتيخهليىإنهثم

منأكثرفيهلي@بالإثواك،الساعيقربالبخلىيأنعلىيدلفظاهرهتأويل،

يعتمدلمالبخاريأنيذكرحاتموالأخمنهبالسماعتصريحهوردوقدهذا،

.167-12:067@لكامل"

6@لكمير"ل@لملل 3 2 0 2.

1102@لد@رتطي!6:792،عللو)9741(،حليش@حقمأب@@بنعلل@ 5،9

و
5:3الأشر@شهتحمة1 8دهرقهتحد@وال@4،911011،1

"

3 2،516:3 24.

"
3رحديت@لد@رمي!من

للأ(.



د@5د@3سالادللحهدلقبنا@عحاال@مد@ل@ابا4لاكتفا@لطلبةثلة@لثالثه@لفعلا@

قدويكونمحتمل،فهوهذا،علىثليلابقمولمبالتحديث،على@لتصريح

وهذاعليه-يطلعأإنهقيللانأثوكه،بكونهالتصريحمذاصحةعلى@ستدل

يبه.تقروإنماالسماع،إثباتأصلا@لنصفيفليسأيضا-محتمل

عننصوصاحاتمالأخوفكر
خزيمة،كابنمسلم،عصربعدجاعواأئمة

منوكثيرحبان،و@بن
دمجرعلىفيهاالاعمادأنيزعمكماليىالنصوصهذه

حاتمالأخأنللقلىئلابينبعضهاوأذكر@،والإدر@المعاصرة
يستدلماثحد

تمحيص.دونبه

عنبريدة،بندتهلعبد@حدثاحبان@أابنلجعنيوأخرجقوله:ذلكفمن

قدإسنادهذا9قال:ثمحصين،بنعمران
الأخبلى،صناعةيحكملممنتوهم

دتهعبد@لانكذلك،وليسمتصل،غيرمنفصلأنهالاثارصحيحفيتفقهولا

عشرة.-ا،خم@سنةالخطاببنعمرخلافةمنالثالثةالشةفيولدبريدةبن

منبريدةبنعبد@لتهسماعصحةبينأنهوخلاصتهحبان،@بنكلاماخر@لى

هيفهذه@لبمرةفيلهومساكنتهله،معاصرتهثباتب@حصينبنعمر@ن

الدليليقيمحبان@بنأنيظهرفالذيحاتم،الأخذكركماالامر

وتمعرأمروهوعمران،عنباقحديثبريدةبنعبد@لتهتصريحصحةعلى

.(2513)حليث"جان@ر@محغ(1)



لمالئدللللد@@فب2لمابابدله@@ثلل@

تء

التمريحهذالصحةحبانابنبيانوسببعينهالحديثهذافيشهور

فبينوسكنها،ته،أسمعقدمهامروزي،بريدةبنعبداللهأنلهوالاستدلال

و.مربلىانتقلواومنهاالمدينة،منرحيلهمبعدالبصرةسكنواقدأنهمحبانابى

عنلمجاهدصحيحهفيوأخرجأيفا:حاتمالأخوقال
عائئة

رضي
@ل@ه

سنةعائثةماتتقال:إثمعنها،
إحدىسنةمجاهدوولدوخسين،سبع

منيسمعلممجاهداأنزعممنأنعلىهذافدلعمر،خلافةفيوعثرين

"ذلكقولهفيواهماكانعائثة

عنهثبتقدمجاهدالكنقيل:فإن9بقوله:حاتمالأخعليهعلق

منبالسماعالتمريح
عائثة

رضي
لكنناةقلناعنها،ال@ه

حبانابنبكلامنحتج

عنلمجاهدأخرجإنماوهوبالمعاصرة،السماععلىواستدلاله
عائئة

ضير
دته@

عنهابالعنعنة!.

حبانابنأخرجفقدقال،ماعلىالأمرولي@حاتم،الأخقالكذا

فيالسابقفكلامهمشهورةقصةفيعائشةمنبالسماعتصريحهلمجاهد

التمريح.لهذاتأييدهوإنماالمعاصرة

(1)"

4:4مد@حد"و")5111(،حديت@لحوي،صجح @لبهيراد@لريخ@لى:و@4،3

"

(3021)حليثحا@ه@بنصحيح

"

.(3ثا5)حديتجا@ه@ينصجح



@للقالهلالط@لللحهلا@للقب@حاال@لملا@ل@با8لاثتعا@نلطبةلة@لئالثد@@لفط

منسماعهمعفعلمابمثلهريرةأيمنمجاهدسماعفيحبانابنوتكلم

هريرأبيمنمجاهد@اسمعقال:ثممعنعنا،حديثالهأخرجفإنهعائثة،
ة

زعممنوهموقدفو،بنعمرفيهاصماعهبينمعلومة،أحاثيث
يسمعلمأنه

ية،معاوإملىةفيوخمسينثمانسنةماتهريرةأبالأنشيئا،هريرةأيمن

مجاهدوماتالخطب،بنعمرخلافةفيوعرينإحدىسنةمجاهدمولدوكان

هريرةأباسمعمجاهداأنعلىهذافدلومائة،ئلاثسنة
(1)

".

بالقرائىاكتفاؤهممنهايبدوقداليالنقادبنصوصالاستدلالإنثم

منمدفيع
فيةبكثرالقراثناممتخدمواالنقادأنلاحظناإذاوذلكأساسه،

بالتحديثصالتصريحعلىالنصثونشيوخهم،بعضمنالمدلسينسماعإثبات

يلقهمواعاصرهمعمنبالروايةالمعروفالمدلىأنعلىلاتفاقاجرىوقد

النقادكانفإذابالتحديث،بالتمريحمطالبتهمنفلابدالنزل،محل@رج

بالاتفاق،السماعلإثباتكافياهذايكنولمالمدلى،معالقرائنهذهاستخدموا

فلا
هاظاهرمنيبدوقدالتيالنصوصببعضالاستدلالحينئذيصح

المدل@.غيرمعائنبالقراكتفاؤهم

عنالنصوصيحثدوهوحاتمالأخرأيتوقد
منجملةذكرالنقاد،

هذه

أنهالبحثخلالمنظهرلكنالمدلسين،فيفهيعليه،حجةوهي@لنصوص

لبحئهالقارئيعدولماستفاثة،أثنىالنصمنسيستفجدمادامبذلكلايبالي

(1)
(6535))4585(،حديت@طرو@كأ،603)حديثجاد،@بنصجح



هت
الطئدن@د@للدنا@فب2لللعابابدلا@شل@

سماء.أيتحتأوهو،أرضأيفوقيعرف

ماأحدهماالبصري،الحسنفينصانذكرهاالتيالضوصفمن
تقدم

البز@ر:قولوالثانيحصيئ،بنعمرانمنالحسنسماعفيأحمدعن

محمدعنالحسن@اروى
بن

قدحتمأباوأنضداسماعهأبعدولامسلمة،

أدركطقد"بقوله.السماعهذاقرب

حاالأخلهخصصقدالبمريوالحسن
أنإثباتبهاأرادرسالة3

يسمعولمعاصرهعمنيروىأنهبالتدلي@برميهقصدإفاالمدل@
فإنمنه،

ذلكبعدعنعنتهثمواحدة،مرةشيخهمنبالتحديثبالتمريحيطالبونهالأئمة

أيفعلىأبدا،بالتمريحيطالبونهلاالأئمةأنمعناههاوصيعهمقبوله،عنه

يستقر؟ايين@لر

ال@هعبدابنهسألهحينأحمدقولذكرهاالتيالنصوصومن
سماععن

قتاق
اللهعبدمن

@رجس:بن
عنهروىقدأشبهه،ما9

"الأحولعاصم

"أخرى:مرةاللهعبدوقال

سمعلأليما(:)يعنيقيل:
قتادة

بناللهعبدمن

عنهحدثقدنعم،قال:جس؟س

قتادةيعنيهام-
بناللهعبدعن

9أ@يقهاسصص 0
0

4ص@راسيل،@1 4

.86ة3لهلرحا@ومعردةلعللا"



@لنقا@له2لاساللللةللق!عحالا@ال@ل@لاهل@كبالاكتما@نسةلة@@لثالثه@لفعل

"لأحولاعاصمعنهحدثوقدواحدا،حديثاجى-س

وهو
قتاثةصنفقد

إليه،الإشلىةتقدمتفيماالبصريالحنمع

أبدا.تمريحإلىيحتاجلاوأنهفلك،يعارضهناوصنيعه

اللهعبدبنالمطلبسماععنسئلحينزرعةأبيقولأيضاوذكر
بن

منحنطب
منها@اسمعيكونأن@رجوعائثة:

نصعلىبناءالسماعاحتماليقويزرعةأبوكانفلوبقوله:اعليهعلق

نعم،ولقال:@،الجو@بهذاأجابلماعليهيدل
قد

منها،.سمع

مكاندبالمعاصرةيكتفيزرعةأبوكانولويقول:أنولمخالفهقال،كذا

ىسوزرعةأبيكلامفيفليسمنها،سمعنعمولقال:أيضا،ترددلمااللقي

موضعهووهذاالسماعتقريب
اللهعبدبنالمطلبفإنهنا،المناثة

أشهرمن

بالنظرإنهقائل:قالفلويلقه،ولمعاصرهوعمنيدركه،لمعمنرواية@لرواة

عمنويحدثالمراسيل،يروىمنأشهرهومتصلارواهومامنقطعارو@همابلى

فيه،النقادنصوصلنقلتالإطالةخوفولولابعيدا،قولهكانلمايلقهم،أ

لاووبالقرائن،اللقي،امكاندبالمعاصرة،فيهيكتفىالراويهذامثلكانفاف@

(2)

32لرجاله@ومحرمةلعللل@ صيل@ر@@"@طر:و@!84
"

ص
1 6،81 برحرل@7،5

سماععنهرو@يةلىلحقد@مى@حدا،ك@ة7يل!و@لتط
قاثة

ليمامرج@،لنعد@لثهص

حقم.@هرأنة

@

لتعديلو@@برح
83؟ه 59.



ه-
فيالللطناد@لمطئلل2بالط@ا@بللاشاط

أنيئزط
حملمنفلابدزمام،لهايعدولمالمسألة،انفلتتبالتحديثيصرح

يكونأنبعدعلىويحتملله،إثباتلاللسماعتقريبأنهعلىزرعةأبيكلام

فيه.ترثدبالتحديثتصريحعلىوقف

منسماعلهيثبتلاأنهعلىالنقادجمهورلأنبعد،علىقلتو)نما
أحد

من

البخاري،عليهنص@لا،النبيشهدمنقوله:سوىالصحابة،

عائثةيدركلمأنهعلىحاتمأبونصبلوالدارمي،

بهااستدلالتيالنقدي@النصوصمناقثةفيالمحثهذاكتبتأنوبعد

أحدألفهكتاباقرأتالسماعلإثباتبالقرائنيكتفونالأئمةأنعلىحاتمالأخ

المعنعن(،)الإسنادقضيةالكتابهذافيلهترضمماوكانالفضلاء،الإخوة

الماعيثبتونجمهورهمأنإلىفذهبفيها،النقادمذهب)تحرير(وأراد

اللقي.مكاندبالمعاصرةلإثباتهواكتفىفلك،فيمسلموخالفهمبالقرائن،

بعددبالقرائنالساعيثبتونالنقادجمهورلكوناستدلألههناوالثاهد

لاامشئناء-بلاكلها-النصوص،من
بها.الاستدلاليصح

وأناقشها.بها،اشدلالتيالنصوصهذهوسأدكر

بنانعمرمنالحسنسماععنسئلحينأحمدقولالنصوصفمن

@

صالمر@يل!و@9،ممأ.2الكير،الحلل
2 1@لتهذب@ي@و!0،9 0

ص@تؤيس@و"
5 3

1 7،8



د@للقا@له2باسالللحهمحالا@للقبالالال@لامل@4@لاكتفانط@بةلة@@لثاك@لفعل

ت5

سمعسنينبعشرمنهأصغرسيرينابنأنكره،ماحصين:ا
من@لا.

قدالنصوهذا
الحسنتمريحجاءقدوأنهومناقثته،قريا،ذكرهتقدم

القرينة.هذهعلىالاعمادفليمىعمران،منبالسماع

لإعماليشترطونالنقدأئمةأنعلىنصقدالبثهذافإنوأيضا

أشهرهوالحسنأنأحدعلىيخفىأظنهولامدلسا،الراوييكونلاأن@لقرائن

يسمعولمعاصرهعمنويفييدل@من
معهيكتفونإنهميقالفكيفمنه،

ئن؟القربا

منإسحاقابنسماعفيأحدهمانصينالمدلس@فيالنصوصمنوذكر

عطاء
بير،الزبنعروةمنثابتأيبنحبيبسماعفيوالئانيرباخ،أبيبن

فلامشهوران،نمدلس@وهما
إثباتفييكتفونلأئمةابأنالقولابدايصح

بالقرائن.معهمانفيهأو@لسماع

عننصاوذكر
تقدموقدجبير،بنسحيدمنسوقةبنمحمدسماعفيأحمد

عنهو@بوابذكره
رجب.ابنمن

وهذاالليثي،واتدأبيمنيساربنعطاءسماعياالبخاريعننصاونكر

قدأبضا
ومناقثته.ذكرهتقدم

منالغفاريمالكأبيغزوانسماعفيلهابنهمحاورةحاتمأبيعنوذكر

حاتم:أبيابنوقولياس،بنعمار
ياس،بنعمارمنسمعيكونأنتنكرما

يبقرعمارموتوبيئعباس،ابنموتبين9قال:عاس؟ابنمنسمعوقد



تء9
د@لمئدأ@لل@فبل@2بابله@شاط

."سنةعثرينمن

قدالنصوهذا
@مر@فليىجيدا،يتمعنهلموالبثبطوله،ذكرهتقدم

بينهماوالحو@رعمار،منسماعهلأثبتلولاهاأنهالقرينةهذهبذكرهحاتمأبي

اةوالرلنفم@اخرإسنادمععمار،منمالكلأببالتحديثتصريحفيجرى

أنحاتمأبوفأرادبالعنعنة،الروايةفيهجاع@وقد
يرجح

ويخطئالعنعنة،

قدمعروف-شئعأمروهذابالتحديث،التصريح
@لئاني@بحث@فيذكرهتقدم

لتخطئةالقرائنيستخدمونفهمالثاني-الفصلمن
أوبالتحديث،تصريح

@لعينة@لقرينةهذهأنلوالسماعإثباتغرضهمولي@سماعه،استبعادلبيان

حميد؟أباأدركسهلبنعبمم@لأحمد:قلت9داود:أبقولأيضاوذكر

."قديمعباسقال:
(1)

ليسو@لقرية،بهذهالسماعيثبتاحمدأنعلىالنصبهذاالبثفاستدل

جاءقدبالتحديثتصريحصحةعلىأحمدبهايستدلانمادكذلك،الأمر

للسماع.مقربةقريةفهي

ينبغي،قال:إسفية؟منسمعريحانةأبيعنسئلاحمدأنأيضاوذكر

"

4ص@ود!أيى@مائل 54.

"

4:3الاترلأمحلىضرحو")186(،حديتحزيمتهالنصجح و5،8
قا@هر@إتحف1



@للقاله@لحبا@لللحا@حالا@للقبال@لالملاهد@8@ل@تفانل@لةثلة@لعلا@لئالثلأ@

قديم،هو
قد

عمر،.ابنمنسمع

كلامفيليىبأنهعنهأجابوقدرجب،ابنعنذكرهتقدمالنصوهذا

منه.السماعيقربهوو)ن@امتصلا،يراهانهأحمد

القرينة،بهذهمعضداوردإنحايثبتوالسماعصحيح،رج@ابنوكلام

فيأحمدعندمنهسماعهجاءوقد
مسندمما"

فيحدثأحمدأنالباحثوذكر
محمدحدئافيه:قالبحديثالم@د@ا"

بنعداللهفقال@العاتكةأببنعمانعنالواسطي،يزيدبن
قلتاحمد:

سمعأينمنلأب:
أصلهكان9قال:العاتكة؟أبيبنعثمانمنيزيد،بنمحمد

سمعشاميا،
مبانمنه

"
"

أنجهةمنعبداللهعلىدخلتالثبهةلعل9بقوله:البثعليهعلق

إنماالواسطيبكونأبوهعنهفأزاحهابالعنعنة،شاميعنويرويواسطي،هذا

منجعلفكأنهبالشام،كان
إثباتعلاكافيابرهاناوالسماعالللقاءمظنة

لاتصال،-ا

وهوالباحث،قالكذا
رحلةولاالبلداناختلافأنهذاقبلذكرقد

بعضا،بعضهينقضالمكانينفيوكلامهبينهما،سماعلاأنهعلىدليللأحدهما

بنعبداللهانوبيانه
عندهفهوشامي،يزيدبنمحمدأنيعرفأنقبلأحمد

.2مماه.لمد@سحه

.2علاه.سد@حد".



ه
اللأد@لم@ئدلفي2بالااللله@ثلل@

أنهومتصلة،غيربينهماالروايةأنعلىعندهالقرينةبهذهالدلي@قامقدواسطي،

يرفعدليلعندهيكونأنفلالدبينهما،سماعلا
السماع،ثبوتوهوالقرينة،هذه

سمعأينمنيقول:لأله
صيغهفهذهعاتكة؟أبيبنعثمانمنيزيدبنمحمد

سمعهللقال:الباحثيريدكماكانولوسؤاله،
بنعئمانمنيزيدبنمحمد

ثابت.معروتسماععنإفنفالسؤالالعاتكة؟أبي

محمدوأيضا
أنجداالمستبعدفمنلأحمد،شيخمتأخرة،طبقةفييزيدبن

ألهيعرفأحمديكونلا
يرويوليسعثمان،منسمع

ظاهر،أمرهذافقط،عنه

تقدمكمامعروف،ثابتسماععنإفنكلهفالحوار
مةشبرابنسماعفيقريبامئله

ري.الدووتلميذهمعينابنبيندارالذيوالحوارسيرين،ابنمن

بنبسرسعيد:بنليحيى@اقلتالمديني:بنعليقولالباحثوذكر

عنروىقلت:لقيه؟قديكونأنتنكروماةقالئابت؟بنزيدلقيسعيد

عنرجل،عنشقيق،روىقدةقالثابت؟بنزيدعنصالح،أبي

عبدا@ه
(1

وقوعجهةمنالمدينيلابنالثبهةطرأت9بقوله:الباحثعليهعلق

القطانفرلهمنه،بالسماعروايةعلىلهيوقفولمبالواسطة،دزعنلبسررواية

قدالراويبكون
كلفيوجوثصامنهبلازموليسبالواسطة،شيخهعنيروي

"

2:1حيثحقاأبي@بنتويح 2ا:"و@لتعديل@برحو"7،1 @بنعلل"ةو@نظر4،4

@
عر@.يه@الص4،9ص@ديني!



دللقا@@له2لالالللحهنا@للق!عحاال@بالم@امل@4لاكتعا@سلبةلة@لثا@@لثا@لعل

ت5

يرولهما
@ا.عنه

منوبينينهالراويإدخالأنذلكقبلذكروقدالباحث،عليهعلقكذا

يروي
منفلابدهذاوعلىالأئمة،يراعيهاالسماع،عدمعلىقرينةرجلاعنه

يدفعفيء
الذيالمثاللأنوفلدالسماع،ورودأنهجداوظاهرالقرينة،هذه

قدشقيقيقول:فهوكذلث،هوالمدينيبنلعليالقطانضربه
منسمع

يدفعأنبذلثوأرادعه،رجلعنيرويوقدا،كثيرشيئاعنهوروىعبداللهع

السماعتخطئةعلىالواسطةبإدخالالاستدلالمنالمدين@ابننفسفيوقعما

@لو@رد.

فلاثابتبنلزيدرؤيتهسعيدبنبسرعنجاءقدأنهأيضاعليهويدل

الحوار.موضعوهوبالسماع،التصريحعنهجاءقديكونأنأبدايبعد

بنزيدمعاخرراوحالأيضاهذايؤكدومما
الزبير،بنعروةوهوثالت،

يترددفلميردلمالساعلكونولكنعنه،رجلعنوروىعنه،روىفقد

يسمعلمبكونهالجزمفي@لقطان
منه،

نقلالسماع،علىالأخرىالقر@ئنقوةمع

أوالمدينةأهلمنثابتبنزيدعنروىمنيعددوهوقولهالمدين@ابنعنه

يسمع
عنه،روىعمنوروىثابت،بنزيدعنروىالزبير،بنوعروة@منه:

أنهأبيه،عنعروفبنهثامروىوقد
الصدققبحديثيحدثحميدأباسمع

سمعهفقدثابتبنزيدوسلواعينيه،وبصرأفنيه،سمعحميد:أبوفقال
معي،

"

@لدنقي!ررعةأيىت@يخ
16 4 42لآنلى"امعكو@سرح4،546-0 5 6



هت
@ابمناد@لمالئدأفببالس@2@بللاشد@

سمععروةأنيدلفهذا
هذا

حيوزيدحميدأبيمن
@ا

فيذكرتهماللقارئلأوضحومناقشتهاالنصوصهذهبذكرأطلتوإن@ا

منكثيرعلىأشكلتقدوأمئالهاالنصوصهذهأنمنالمطلبهذابداية

بها.لاستدلالالىواستعجلواجيدا،يتمعنوهاولمالباحثين،

"

لاونفه،@يني@بز@كح@3منيكونأنعتمليهو@لنص4،9صالمدي@!@بنعلل

يمر
لهالاستدلالفيهذا



ردلقا@كلد@3سالادلقيطدلحهالحالا@ال@لملامد@با8داثتفا@سلةدة@دثالنهدعلا@@

ءت

الثافيالمطلب

السما@فيهايعلملمأسانيد

صعيعهفيالبخالك@أخرجها

اعد@حاتمالأخذكر
@ا،البخاريداصححمنالأسانيد،من

و
9

الاخوزادالسماع،لحيهايعلماجان،ابنصحيحوإ"،خزيمةابنصحيح

فياحتجاجهأحدهما:بالسماع،العلملايشترطالبخلىيأنعلىثليلينحاتم

إ
انتقادني:والثاوالوجالمحة،والمناولة،لكتابة،باصحيحمد

النقادمنجمع

@االبخلىي@اصحيحفيلأسانيد

العلميشزطالبخاريكانفلوالسماع،بحدم

يعلم.لامنعلىحجةعلممنلأنانتقدوه،لمابالس@اع

هنامنهاالمهمأنولاشك
هو

خزيمة،ابنأماالبخلىي،بصنيعيتعلقما

يمة،خزابنشرو@فيوالكلامومسلم،البخلىيممابعدجاءافإناحبان،وابن

عامةبصفةالصحيحالحديطثروطيتعلقفيماصحيحيهما""فيحبانو@بن

الأخكتبمنييءقراعةالسماعفيتسامحهمالإثواكويكفيبسط،@لىيحتاج

الهبري:مبلىك
قدوالصحابة.-!،م@سماعهمفيالمتكلمالثقكالتابعون9

يؤئرلالمومسلممذهبعلىحبانابنأنرجبابنتقريرالثانيالمجثفيتقدم

معالأولين،النقدأئمةمذهبتحريرفيهذا
ىأخرنصوصلهحبانابنأن

تأويلها،فيجداتعسفقدحاتمالاخكاناند@اصحيحمما،فيصنيعهتخالف

@ثاني.@بحث@فيهذاتقدموقد



كات
الللطنار@لم@ئلف@فب2بالط@اشدا@بللا

عنفكرفيماالانالنظرويبقى
"

التيبالأسانيدوأبدأالبخاريا،صحيح

هي:وفيهاالسماعيعلمولمأخرجهاالبحلىيمماإنقل

سلمةأمعنالزبير،بنعروةحديثا-
رضي

رسولأنعنهاالله

الناسوبعيركعلىفطوفيالصبحصلاةأقيمتإذا"لها:قال@الله

"يصلون

الدارقطني:عنهقالالحديثهذاانحاتمالاخذكر
وبينمرسل!،هذا9

سلمة،أبيبنتزينبعنعروة،طريقمنجاءأنهالدارقطني
سلمةأمعن

أممنسماعالهنعلملمعروةالحديث:اهذاعلىكلامهفيالطحاويوقال
@اسلمة

وعرلأناللقي،امكاندبالمعاصرة،البخاريفيهاكتفىإسنادفهذا
ة

واحد.بلدفيمعهاوهوسنة،وثلاثيننيفاسلمةأمحياةمنأدرك

امرين:فيأختصرهلإسناداهذاعنوالجواب

عنبالسماعالعلميثترطونالائمةأنإلىيذهبمنبحثلوالأول:

سلمةأممععروةحالأنذلكالمثال،هذامنآفضليجدلمقولهتؤيدنصوص

ومعذكر،ما
بأنهالدارقطنيحكموكذلكالسابقة،كلمتهالطحاويقالهذا

(2)

(3)

ا

أ@لحريصحيح
1يلاحديث 62).

"

ص@لتع!
2 46-247.

@

1الآنلى!منمكلنرخ 4 19.



@له2لالالللحا@حالا@للقبال@دالعدا@ل@@لاكتفا@نطدلةا@لة@لثالثا@لعمل

ت

عنفهوللبخاري،بالنسبةهذاسلملوبالمعاصرة؟الاكتفاءفأينمرسل،

الأخيدعيهالذيللإجمحنقضالإمامين

ىأقومنبينهماالسماعيعلملمراويينبينراولإدظأنالمعلوممنالثافي:

مسلم،علىيقررهإنهبلهذا،يدركحاتموالأخبينهما،الانقطاععلىالقرائن

إدخالكانإفاجداهذاويتأكدالأول،الفصلمنالأولالمبحثيتقدمكما

ة،مبا@ثربينهمابالروايةآخرطريقمنجاءالذينفسهالحديثفيبينهماالراوي

فيالانقطاععلىدليلهوراويينبينراوإدخالأننلكالحديث،هذافيكما

أحا@يثفيمعلوماثابتابينهماالسماعكانولومباثرة،عنهمابالروايةجاءإسناد

يخدمقواعدهابطة،مترحلقةالسنةوعلممقررة،معروفةمسائل

بعضمنيظهركماالز@بط،هذاإثواكعلىيقوملاأنهإماالأخبعضا،بعضها

لكنههذا،يدركأنهواماجليا،التناقضفيهافيظهربحوئه،فييطرحهما

منأعظموهذهالمعينة،القضيةفينحالفهعلىالاحتجاجسبيلفيعينيهيغمض

اخطروأشدلألدا

عدجزما،منقطعةسلمةأمعنالزبير،بنعروةفروايةهذاتقررإفا

منقطعلإشادالخاريإخراجحوليكونأنينبغيوالبحثوغيره،البخاري

صحيح@ا."في

الإسنادبهذاالبخاريأخرجوقدأبيه،عنبريدة،بندلهعبد@رواية-2

الخمس-ليقبضخالديلىعليا@النبيبعث"حديث:أحدهماحديثين،
"



كا-
@الأد@لم@ئلن@فبدبال@@بللاشل@

وظغزعمثرةست@ل@هارسولاغز"حديث:والانيالحديث،

بالعنعنة،أبيهعنروىأنهبريدةبندلهعبدترجمةفيفكروالبخري

سمعمنالبخاريوسمى
االبخاريأنعلىيدلفهذابريدة،بناللهعدمه

تصريحعلىيقف
ومعأبيه،منبالسماعله

"فيلهأخرجهذا
أبيهعنصحيحط

الاستدلالتقريرهذابالسماع،العلميشترطلاأنهعلىفدلالحديثين،هذين

الإسناد.بهذا

اللهعبدسماعأنوالجواب:
عدةجاتفقدمعلوم،أبيهمنبريدةبن

عنواقد،بنالحسينبنعليطريقمنوهيبالسماع،التصريحفيهاأحاثيث

اللهعبدعنأبيه،
أبيهعنبريدة،بن

يكونأنبعدفلاثبوته،جهةمننظرمحلكانو)نالتمريحوهذا

@لبخاريرآهقدواقدبنالحسيئبنفعليواعتمده،بعدفبماعليهاطلعالبخاري

كانإسحاقلأنعنه،يكتبولمراهويه،بنإسحاقشيخهحياةفي
الرأيبء

عنهإسحاقعنكتبثمالإرجاء،بسبفيه

صحيحا،يرهلماوالتصريح،هذاعلىيقفلمالبخاريأناضافتروعلى

هو:@لؤالويكونالإشاد،باتصالحكمهعلىللحديئيئتخريجهفيدلالةفلا

(2)

(3)

"

صحيح
.(4473))0534(،حديثلبخوي!@

1

حديت@لزمذصهو@حنن)2425(،)3482(،2(،)27،حديت@ود"@أبيصى

03-3689)2(،)كس .(02)حديتمقه@حمد@ول@ل@نل7(،37لى9(،6

0البهير!@لضعفاء" 32 8جان@ه@بنثقكو"2،6
0

4 6



@لمحلد@هلط@اباديحهدلقبنا@@حاال@مد@ل@لابا8لاكتفا@لطلبةةدلثا@لئا@@لفعل

منقطع؟.وهوالإسنادبهذاالحديثيئهذينأخرجكيف

ال@هعبدالرحمنعبدأبيرواية-3
عثمانعنالكوفي،السلميحبيببن

"حديث:ةأحدهماحديثين،الإسنادبهذاالبخاريأخرجعفان،بن
كمخير

عئمان()حصارةحديثوالثاني:وعلمما،القرانتعلممن

أحمدوروىعثمان،منالرحمنعبدأب!سماعمعينوابنشعبة،نفىوتد

عئمان:منسماعهعنسئلحينحاتمأبووقاللئيء،يعزضهولمشعبةنفي

سماعا"يذكرولمعنه،روىقد"

العلميثترطولااللقي،و)مكانبالمعاصرةالبخارياكتفاءعلىيدلوهذا

بالسماع.

ثبوتطونيثترالنقادأنعلىجداقويليلالإسناد@هذافيوالجواب:

فيفكانعثان،منالرحمنعبدأبيسماععلى@حتمالقويةفالقراثن@لسماع،

إقراؤهوكانلأول،اللحدثتتمةالبخارياخرجهكماللقران،مقرئازمنه

بسبللقرآن
@رفوع:@ساقأنبعدعنهالر@ويولفظالحديث،هذا

أبوواقرأ"

حتىخانإمرةياالرحمنعبد
مقعديأقعدنيالذيوفاكقال:الحجاج،نى

هذا!،
يذكرلمبأنهذلكحاتمأبووعللسماعه،الجمهورنفىهذاكلومع

(2)

"

.(2778)5(،270)حلبت@بحري،صحبح

5سد@حد" 8
0

ص@هن@@عللصول@تب1،
1 ص@لد@ريتلىلحو"2،0

@
@ى

2:3معيه صيلر@@ول@0،1
ه

ص
1 06-1 قحو"0،8

لإي@
"7 5



ه-

سماعا

@للسناو@لمطئلأفببال@2@بللهشا@

لهالبخاريو)خراج
لسببين:بالمعاصرة،الاكتفاءعلىيدللاعثمانعن

أنهالسلميالرحمنعبدأبيترجمةفيالبخاريجزمالأول:
منسمع

9فقال:عثمان،

أنبعدولاأبيمأعنمسعود-.،وابنوعثمان،عليا،سمع

الأسانيدكنتوإنعفان،بنعثمانعلىقرأأنهوردب@ايأخذالبخارييكون

لهذاالبخاريإخراجسبببحثهفيحجرابنمالهذا@لىمقالفيها

يسمعلمإنهذكرهمالسابقالأئمةقولمعالإسناد
منه

(3

حقمالأخكانو)ن

اجهإخرالبخلىيعلىيقررأنهعلىفحملهحجر،ابنكلامفيالنظريحكما

هذايئبتالبخاريغيريكونوقدعنه،روىعمنبالتحديثيمرحلملمعاصر

سماعفياختلفواالتمييزأهلمنالعلمأهلانعوانةأبوذكرفقدأيضا،السماع

عث@ان،منلسماعهشعبةنفيالذهبيوذكرعثمانمنالرحمنعبدأبي

لاالبخارييكونأنافتراضعلى@لثاني:
يصحح

بماوير@رالسماع،هذا

(1)

2)

(3)

(5)

"

2ا:@لصفب!@لتلريحو@5:7،3@لكير!@لتلىدخ 0 1

@لىسثللف@.@@
@رقطني

"6 أعلامولصير5،7-52ا:اء@لكرهعر@ةر@0،3
2ة4@نلاعه 67-2 72.

.9:76@لاليه@نح

11:5دهرقه@بشد@

4:2عهل@@أعمسيرولأ5،45،7ا:لك@ر!@@لقالؤ@ 6



قالد@الط@لى@لهدلللحهنا@للقبعحاال@لمداهل@اد8@لاكتفانمدةلة@لثالثد@@لفعل

علىالحديثينلهذينإخر@جهفيدليلفلافقط-السماعورودبيانترجمتهفيذكره

انموالذينالنقادجمهورالبخارييخالفأنجداويبعدبالمعاصرة،السماعإثبات

لاوهومنهسماعه
يررللجمهوالبخاريلمخالفاتفالمتتبعالسماع،يصحح

اه

يصححه.لاوغيرهبالسماع،تصريحعلىمعتمدافيها

فإنهمنقطعا،الإسنادهذايرىأنهعلىقويدليلالثانيالحديثفيبل

أنيحتملنعمالسبب،لهذاذلكفعليكونأنالقويفالاحتمالمعلقا،أخرجه

باق.الأوللاحتمالالكنإسناده،فيللاختلافذلكفعليكون

ومسندا،رواهالذيللحديثالبخلىيإخراجسببفيفالنظرهذاوعلى

منقطعا.يراهكونهمعالأول،الحديتوهويعلقه،لم

حازم:أبيبنقي@رواية-4
إنماكنتإنبكر:لأيقالبلالاأن@ا

@شزيتني
اللهوعملفدكيلتهاشزيتنيإنماكتنل@فأمسكني،لنفسك

حاتمالأخذكره
بىربنبلالعنحازم،أبيلنقيىحديثهكذا:

رضي
المديني:ابنقولذكرثمبكر،لأب!قالأنهعنهالله

9
لموللال،عنروى

يلقه
(1)

لقيمىأخرجحيثبالمعاصرة،يكتفيالبخاريأنعلىبهذااشدلثم@،

وهوبلال،عنرواية
عاصره.فد

الاتصال"كتبمنالأولالفصلفيذكرتهلمامثالالصنيعوهذا

@ليني@@بنعلل!(1)
"

ص
5



ه-
@مئدأ@للند@فبباس@2بدلهشلا@

"،والانقطاع
اكثيرأنمن

بينقونيفرلاحاتم-الأخومنهمالباحثين-من

أنصيغة:وبينعنه،روايةصورتهافهذهكذا،لفلانقالأنهفلانعنصيغة:

أبيبنفقيسعه،روايةوليستللقصة،حكايةفهنهكذا،لفلانقالفلانا

لاحازم
قيسلانمابكر،أبيوبينبينهجرىلموقفحكايةبلالعنيروي

عدمه،منوحضورهالموقفلهذاإثواكهفيفينظربنفسه،الموقفهذايحكي

أنينفيالمدينيوابنلهم،ولقيهلاصحابهبإثواكهيعرتالموقفلهذااكهو)ثو

بعيدالثامبلىالمدينةمنخرجبلالافإنظاهرة،وحجتهبلالا،لقييكون

هذابكر،لأبيؤفنولم@،وفاته
المدينةقدموقيىذلكفيالراجحهو

علىويلقه،اأنهفالظاهربلال،منسماعهيردولم@هالرسولوفاةبعد

إذبالاتصال،للحكميكفيلابكرلأبيلقيهوثبوتمنقطع،إفنفالإسنادهذا

اكهإدومنفلابدمعه،لبلالوقعتقصةيحكيو)نماعنه،النصيسندلاهو

القصة.لهذه

هووالإسنادهذاالبخلىيأخرجلمهو:فالسؤالبعد،يتهلمالنظرلكن

(2)

3:،32اسعد@بنطقتو"2(،2140))7281(،حلبثعد@ر@رقللاممص1@

-2 15@طديشاولأعلام3،8 3020،2@حلى"@و"@6
@بجقيو@سن

"191،4

3@للاعائمحمولسير 5 )مانلالحرزي@حنالتحيق،أحعيثيول@لتحيئ7،1

الأد@ن(
1ص@تحقمي، 3 4

3@لتهدبتهذبا 87



@لنقاله@لل@لاللثحاهحالا@للقبالالمدا@لآاد4@لاكتفانطدلةلة@@لفعلا@لثالثه

عنبالجوابالان
معتكررالذيالسؤالهذا

لأربعةالأسانيدا

منقطعة؟أسانيدوهيالبخاريأخرجهالموهو:كلها،

عنوالجواب
فصفيواضحةتكونأنلابدبقضيةيتعلقالسؤالهذا

عنوالنزولالثرط،قضيةوهيالأمر،عليهيلتبسلئلا@لكريم،@لقرئ

هيالصحيحالحديثشروطأنعرفنافماذا@لثرط،
واتصالالرواة،ثقة

امالالزانإدر@كهذابلىنضمأنلابدوالعلل،الثذوذ،منوخلوهالأسناد،

فماموجود،غيرأمرالصحيحلثرطيصلحالذيبالقدرالثروطبهذهالدقيق

منشرطمن
ولنالثرط،عنالصحيحصاحبافيهنزلوقدإلاالمثروطهذه

شرحفيأبتعد
فلنالإسناد،اتصالشرطبهوأعنيفيه،نحنعماللقلىئفلك

هذاإذالصحيح،شرطعلىوكونهمالرواة،ئقةشرطعنالنزولعلىأعرج

مقدمتهفيمسلمبهعرحوقدالسنة،علمطلبةمنالمبتدئةيعرفهأمر

وتقدم
عة،زرأب!معحكايتهفيالثالثالفصلمنالأولالمبحثفيأيضاعنه

القادحة،العللمنالخلوشرطعلىأيضاأعرجولنوارة،بنمسلمبنومحمد

شرحه.يطولأمرفهذا

تدلي@هوالذيالتدلي@فيالخوضفسأتجصالإسنادلاتصالوبالشبة

سمععمنالراوي
الموضوع.يتشبلئلامنه،

(1)"

ه.:11ملمصجح



ه-
@لللطناد@لمطئدأفب3بالما@بللهشل@

وسأحاولهنا،موضوعنافهولإرسال،اقضيةعنسيكونهنافالحديث

انتظامهبسهولةالقارئيدركبحيثفيهالكلامتلخيص
العامة،القضيةمع

كلها.الروطعنالنزولوهي

سماعفيهايعلملمقليلةلأسانيدالبخلىيإخراجأنالكلاموخلاصة

فيهدلالةولابالسماع،العلموهولمرطهعننزولهوإنماعنهروىممنالراوي

جهوتذهبأنالإمامهذاعلىالجنايةفمنيشترطه،لاأنهعلىمطلقا
ده

فيبذلكالتزامهوفيالسماع،تتبععلىالحرصفيتمثلتالتيالعظيمة

9
فيوالسماعإثباتمنهماالغرضأسانيدفكرربماأنهحتى"،صحيحه

العلمعدملولاالصحيحشرطعلىهيالتيالأسانيدعثراتعنإعراضه

مئاتأثناءفيوقوفنابمجردالجهودهذهتذهبأنعليهالجنايةمنبالسماع،

لهاصحيحةمخرجوجودمعالسماع،فيهايعلملمأسانيدبضعةعلىالاسانيد

به.العلميشزطلاكونهغير

لافإنيشرطهعنبهانازلاالقليلةالأسانيدهذهأخرجبأنهأقولوعدما

ظاهردليلعلىا@كلتا@أقولهو)نمامنها،التخلصبغرضجزافا،ذلكأقول

فيأسانيدنجدأتاوخلاصتهجدا،
9

لانقطحاظاهرةالبخلىي!صحيح

لأسانيداللاربعةالبخلىيبإخراجاستدلمناستدلالمنويلزمبالاتفاق،

يشترطلاالبخارييكونأنبالسماع-العلميثزطلاالبخلىيأنعلىالسابقة

(1)"

صح@ح
@

1ة@و@كثكأ،2ث@4-)ا(10)حديتي،

.14@للىعهصملي



لالا@يلهللثحهنا@للق@عظال@بال@لا@لا8يلاكتعانسةلة@@لنالن@@لفط

ضحوأوسأوضحه،كمافعلا،ابهذالبخاريامإلزوقعوقدأصلا،لاتصالا
أنه

تمامانحتلفالشرطعنفالنزولله،لازمغير
الشرط.عنالتخليعن

حمادطريقمنالبخلىيأخرجفقد
بنمحمدعنأيوب،عنزيد،بن

رضيعباسابنعنسيرين،
قامثمكتفا،@اللهرسولتعرق9قال:عنهماالله

قال:عباسابنعنعكرمة،عنوعاصم،أيوب،وعنيتوضأ"،ولمفصلى

يتوضأ@اولمصلىثمفأكل،قدرمنعرقا@قالنبيانتثمل"

أعنه،عكرمةمنسمعو)نماعباس،ابنمنيسمعلمسيرينبنومحمد

أحدذلكلايخالف

حجر:@بنقال
الثاني-،السندعلىهوإن@االمتنهذافيالبخارياعتماد"

يسمعلمسيرينابنأنمنذكرتمابلىالثانيالسندبإيرادأشارالبخاريوكأن

والحديث،هذاغيرعبلمىابنعنالبخاريفيلهوماعبطمى،ابنمن
قد

عنالطباع،بنعيسىبنمحمدطريقمنالإسماعيليأخرجه
حماد

يد،زبن

صحو)نماعكرمة،عبلمى:وابنسيرين،بنمحمدبينفأدخل
منلمجيئهعنده

"

5-54"لاحليت@بحرلمجاصحيح 4 05)

الص@ود@أيلمسائل
2د87ا:ال@@لرجاومعرفةلعللر@@5ه

0

5 ماثلو3،4

صصالح،
2 صحرسهوسسانل0،802-7

5 مح@ه@ب@عن@لد@ريتلىلخو"@9

5 2 0
0

ص@بى@لدينياعللو"2،
حترو@رفة@ول@6،0

5ه 5
0

ا:بز@راوسسند@2،

ص@ر@بل،ول@7،3
1 87.



كا-
@للسظلا@ع@ئلأفبل@3بابلده@ثاط

سمعطالذيالوجهعلىفأوردهالثاية،لأخرىاالطريق

عدداالبخار@وأخرج
وقعتحكايةالتبعيفيهايرويالأسانيد،من

تقدمتوقدالصحاب،بلىيسندهاأندون@،@ال@هرسولمعللصحابي

متصل.كيرمرسلهذاأنعلىالإجماعقيامبلىالثانيالمبحثفيالإشلىة

الصحابيعنبالروايةمعروفاالتابعيكانإفاهذافييتسامحوالبخاري

عنه،أخذهايكونأنالكبيرفالاحتمالالقصة،صاحب
اخر،أمرضميمةمع

أوالبخاري!،صحيحفيالأصلهاأوللقصةأخرىطرقهناكيكونكأن

خارج
"

فرعي.حكمفيهلي@المرسلالحديثيكونأوالصحيح،،

ان"أخبرته:عاثثةأنعروةعنالزهري،طريقمنأخرجأنهذلكفمن

اضاعترأهله،فراشعلىالقبلةوبينبينهوهييصليكان@ال@هرسول

الجنلىة!

هعر@بطريقأعقبهثم

مالك،بن
يصليكان@النبيأن"عروة:عن

عليمهينامانالذيالفراشعلىالقبلة،وبينبينهمعترضةوعائثة

"ةحجرابنقال
أنهعلىمحموللكنهالإرسال،بهذا:سياقهصورة

سمع

@

@ل@ي!9545.فغ

"

5(،51-115)5(،ل@0)283(،الأحاديث@ظر:و@حديش@383(،صه@بخكلصجح

(91،)5،)799((902،)1(6276).

،

.(38لاحديث@بخري،صجح



ر@للقالهلمحالالاليح@لللقبالا@حانبال@لامل@4لاكتفا@نسةلة@لثالث@@لفعلا@

ء-
منذلك

تقييدفيهأنإيرادهفيوالنكتةقبلها،التيالروايةبدليلعائثة،

قولها:فإنقبلهاالتيالروايةبخلافعليه.-،ينامانالذيبكونهالفراش

غيرطأوعليهناماالذيهويكونأنمناعمأهله!فراش"

@@اللهرسولأتي"قال:كيسانبنوهبعنمالك،طريقمنوأخرج

@سلمة-أببنعمرربيبهومعهبطعام

@بنقالالقصة،يحضرولمتابعي،كيسانبنو@فإنمرسل،وهذا

نماد@9ارساله:دوصلهفيمالكعلىفيهالاختلافعننحدثأنبعدحجر

لأنهالإرسال،مالكعنفيهالمحفوظكانو)نإخراجه،البخارياستجاز

أبيبنعمرعنكيسان،ب@وهبساعصحةقبله@لذيبالطريقتبين

سلمة...!

وهب،عنكثير،بنالوليدروايةقبلهبالذيويعني
أنه

ابيبنعمرسمع

بنعمروبنمحمدوروايةبالقصة،سلمة
أب!بنعمرعنوهب،عنحلحلة،

بالقصةسلمة

بنمصعبعنمصرف،بنطلحةطريقمنواخرج
رأى"قال:سعد،

1:4@للىي،لفح 9 2

"

صحح
ريالخا@

(5387)يثحد

ي@ل!لعتح
5 2 4 : 91.

"

صجح
5ك@5-6)حديثريالجا@ 3 77).



ه-
@لم@ئ@أ@الظ،فب2بالا@بللهشد@

إلاوترزقونتنصرونهل@ه:فقالدونه،منعلىفضلالهأنسعد

بصحفالكم؟،

فلك:عنالجوابفيحجرابنوقالمرسلبأنهالدارقطنيوتعقبه

9
مصعبروايةمنمعروفلأصل،افيموصولأنهإلا@رسل،صور@صورته

بن
سعد،

فأخرجهالسياق،هذاأمثالمنكثيراالبخارياعتمدوقدأبيه،عن

فيرويناهوقدذكره،عمنبالروايةمعروفاالروايكانإفاموصول،أنهعلى

"
سعد،بنمصعبحديثمنالنسائي،.-سنن

فذكر@"رأى-أنهأبيه:عن

منالكتابفيأحاثيثالدارقطنيتركوقد
يتتبعها"لمالجنسهذا

مالك،بنعراكطريقمنوأخرج
خطب@النبيأن"عروة:عن

ثينفياخيأنتله:فقالأخوك،أناإنمابكر:أبولهفقالبكر،أبيبلىعائشة

حلال،ليوهيوكتابه،الله

كانفإن9لإسماعيلي:ازادسل،مربأنهارقطنيوالدعلي،لإسمااوتعقبه

(2)

(3)

1

.(2896)حليتالح@ري!صحبع

.

@ئغ
"

2ص 43.

3صلسلىي!لملى@ ي:@و@6،2
"

@سن@
3لدحليثنسني! @لشولهشد@7(،1

@

ا

1لاحديت @لد@رفطنيوسكلل)07(،حديتمد@لاضي،و"5(،1
"4:3 وسلية1،4

52،68:2اثل@لم! 3:3@@@لنكا@لو@و@لمه،.6@للربفغو"9،0 19.

،

.(5"81)حديط@لحلىيأصحبح



@للقا@له4لال@الللحهنا@للقب@حاال@بالم@امل@8لاكتما@نل@لةلة@@لفعلا@لثالثه

ت

@االمراسيلمنغيرهفيفيلزمهالصحيحفيهذامثليدخل

عنعروةحملهأنهالظاهربأنالإرسالعنحجرابنوأجاب
خالته

عنأوعائشص
لأالقصةبقوله:الإلزامعنوأجاببكر،أبيبنتأسماءأمه

صريحياالتساهلفيهافوقعمتأصل،حكمعلىتشتمللا@ذكورة@
الاتصال،

منيلزمفلا
الصحيحاالكتابفيالمراسيلجمغإيرادذلك

عنوالجواب
عنالجوابوأماظاهر،لإلزاما

إذفيه،ماففيهلإرسالا

أومابعايخرجهلموالبخارياخر،تابعيعنحملهيكونان@حتالمناك

الثرط.عنالزولفيبالتسامحالقولمنمناصفلاشاهدا،

معالبخاريأخرجهااليالماضةالأربعةالأسايدبلىعدنافإفا
السماعأن

جهأخرلماتوجيهمنفكرهعماتخرجلاوجدناهاوالصحابي،الابعيبينيعلمأ

أنسلمة،أمعنالزبير،بنعروةفروايهمرسل،لإتفاقباوهو@بخاري

الناسوبعيركعلىفطوفيالصبحصلاةأقيم@إذا9لها:قال@ساللهرسول

التلبيىمنضروباارتكبحاتموالأخمابعة،البخاريذكرهإنمايصلون@لا-

تهقدرعدمعنكفأنهجهةمنفالإشكالقصدبغيركانإنالقلىئ،على

فلاالمختلفة،والرواياتالثائكة،المسائلهذهفيالنظرعلى
يصح

له
مع

أنهذا

كانو)نبالجث،المعاصر-منالماع@سالةالعويصة-المسألةهذهيتناول

(2)

@

@ل@غ
"

ص
5 يقحو"1،4

@1249

ا

1الاري!فتح 2 4 09.



هت
اعظم.فالامربقصدهذا

ل@ئدلفياللند@باس@2بدلهشدا@

@البخلىيصحيحمنإالإسنادهذاساقفقد

أنهمفاثهبماعليهوتكلم

الامسنادأسوقواناحجر،لابنبكلامفلكعلىواستشهدأصل،حديط

قالمتابعة؟اوالبخاري،عندأصلإسنادهوهلللقارئليتضحبتمام@

اللهعبدحدثناالبخاري:إ
مالك،أخبرنايوسف،بن

محمدعن
الرحمن،عبدبن

سلمةامعنزينب،عنعروة،عن
رضي

@لثهرسولبلىشكوت9عنها:الله

محمدوحدثني@ا،
حرب،بن

الغساني،زكرياأبيبنيحىمروانابوحدثنا

سلمةأمعنعروة،عنهثام،عن
رضي

رسولأن"@ق:النبيزوجعنهاالله

بالبيت،طافتسلمةأمتكنولمالخروج،وأرادبمكة،وهوقال@الله

علىفطوفيالصبحصلاةأقيمتإذا@ق:اللهرسولفقالالخروج،وأرادت

خرجمداخىتصلفلمفلك،ففعلتيصلون،والناسبعيرك

مقرونا،سلمةأمعنعروة،طريقساقإنماالبخريأنيدركفالمبتدئ

ي@ئمعرماكلهالسياقوفيزيب،فيهالذيالأول@وصول@الطريقعلىفاعتماده

المعاصرة.بمجردالسماعيثبتفلموحينئذ،منقطعاالثكيرىالبخاريبأن

إسنادالثاني-الإسنادأخرجالبخلىيأنعلىأصرحاتمالأخأنكير

البخاريأنحجرابنعننقللمانهف@متابعة،لاأصلاسلمة-أمعنعروة،

"قال:متابعة،أخرجه

قدبلمختلف،الروايتينلفظأنالحافظافاعترمع

"لا(

ه@لخاريصحيح
1لاحليت 62).



للقا@اللالالهدلللحهعحالا@للقهال@بالمدا@ل@4@للحتفافمدةلة@@لثالئه@لفعل

ت

رجح
النحر،يومالإفاضةطواففيأحدهما:نحتلفان:حديثانأنهماالحافظ

ة،وعرروايةعلىمعتمداكانالبخلىيأنيظهربلالو@ل،طواففيوالاخر

لمثمسلمة،أمعنزينب،عنعروة،حديثإسنادأوردلأنهسلمة،أمعن

بإسنادهوأورثهسلمة،أمعنعروة،حدثلفظعلىوأحاللفظه،يذكر

الذيالبخلىي،كتابموضوعأصلفيداخلالحديثفهذاإذنكاملا،ومتنه

الصحةفيهيثترط

عننقلثم
منفهمامستبعد،غيرممكنسلمةأممنعروةسماعأنالحافظ

شة.وثلاثيننيفاحياتهامنوأدركواحد،بلد

يكتفيالبخاريبأنويعترفيقرحجرابنأنهذاكلمنفالخلاصة

الس@ح.لإثباتبالمعاصرة

مختلف،الروايتينلفظبأنمعترفحجرابنحاتم:الأخيقرركذا

الاخروالنحر،يومالإفاضةطواففيأحدهمامختلفان،حدثانأنههاويرجح

نح@لفتيئ،قصتينبالإسناثينإفن-أخرج-فالبخاريالودل،طواففي

أصل.كلتاهما

لوفإننافظاهر،الاستدلالأماالاستدلال،فيومجلىفةالفهم،فيخطأ

يصحفهلهذايقررحجرابنأنجدلا-افزضنا-
بماالبخارييحاسبأن

الذيالعصرفيوكأنناحجر،@بنكلامعنالنظرولنقطعحجر؟ابنيقرره

هذافيالمبتدئمتابعة؟أمأصلالثانيللإسنادالبخلىيإخراجصفةماقبله:

لإسناداساقوأنهمتابعة،أخرجهأنهوهلةلأوليدركقدمت-كماالعلم-



كات
@لمالئلأ@للسنا،فيبال@2@الدطال@له

فة،ومعرسلمةوأمعروة،بينالواسطةوأنعليه،اعتمادهليوضحأولاالمتصل

منمواضعفيالمتصلالإسنادساقوقدسلمة،أمبتزينبوهي

"
ضعالموهذافيإلايخرجهفلمزيبفيهلي@الذيالإسنادوأماصحيحمه

لفظهوساق،
وهيفيه،زياقاجلمن

الطوافركعتيتصللمسلمةأمأن

هيومواضعه،جميعفيالأولالإسنادفيليستالزياثةهذهفإنخرجت،حتى

سلمة.أمفعلمنالحديثمنموقوتجزء

منفظهر
لهغرضلاالبخويأنهذا

ليبينإلاالأولالإسنادسوقمن

لهذاالئانيالإسنادإخراجفيتسامحوأنهسلمة،وأمعروة،بينالواسطةفيه

موقوف.الزيادةمنفيهماأنسيمالاالسبب،

مراد@بنفهمفيجداالنجعةحقمالأخأبعدفقدالفهمفيالخطأوأما

ذلكوبيانالمذكورين،بالإسنادينمختلفتان،قصتانأنهمامرادهفليسحجر،

البخاريأخرجهوقدالثاني-لإسنادالتخريجهالبخلىيتحقبالدارقطنيأن

محمدعن
عنهشام،عنالغساني،زكريابنيحىمروانأيىعنحرب،بن

الدارقطنيواستدلمنقطع،وأنه-3الودطوفبقصةسلمةأمعنعروة،

زينبعنأبيه،عنعروة،بنهشامعنرواهقدكيكبنحفصبأنذلكعلى

سلمة،أمبنت
عنعروة،يتيملأسوداأبورواهوكذلكبالقصة،سلمةأمعن

(1)"

1لاكا،لللأالأحعيث@@لحلىيصجح لأ.853))ك@61(،1(،6



@للقال@ه@لاس@2لللحه@للق!محانال@بالم@ا@ل@8@لاكتفانسبة@ثلآ@لثالثه@لفعل

سلمةأمعنزينب،عنعروة،

بنهامعنغياث،بنحفصبروايةاستدلالهفيحجرابنفتعقبه

بنهامعلىدونهمنأوغيثبنحفصخطأحجرابنواشظهرعروف

هوهشامعنفالمحفوظالودل،طواتقصةفيزيتبذكرعروة،
رواهما

بنعليوسليمان،بنوعبدةالغساني،زكريابنيحىأصحابه:منالجماعة

هلث@
زينب.بإسقاطالمورع،بنومحاضرم،

عنأبيه،عنعروة،بنهاميرويهالذيالإسنادأنحجرابنبينئم

مزدلفة،ليلةسلمةأمتعجلوهيأخرى،بقصةهوإنماسلمة،أمعنزينب،

3الودطوافقصةفيولي@النحر،يومبمكة@لصبحصلاةوصلاتها
كل@كذا

معهورواهالضرير،أبومعاويةهثامعنرواه
وكيع،منهم:جماعةهامعن

بنوعبدةعيينة،وابنالئوري،هثام:عنأيضارواهوكذلكلقطان،اويحى

إسنادهفياختلفواأنهمإلااخرود،وجماعةسليلان

أباأنوهولانقطاع،اعلىالدارقطنياستدلالمنالئانيالشقوأما

ابنيدفعهفلمسلمة-أمعنزينب،حنعروةعنرواهعروة،يتيمالأسود

معيدفعهوكيفحجر،
بزيالمحةجاءإذاراويين،بين@عنعنالإسناد@أنقاعدة

"

@لئشع
3 5 9 1.

ص@لتييزهأيضا:@ظر@
1لما-6 4وسسند@حده8،7 4

0

لو@لأراتحقيئ96-9،8



كات
د@لالئلأ@الدفب@بال@لفلا@بلله

كانإذافأمابينهما،ثاتاالسماعكانند@حتىللزيادة،فالحكمب@نهما،راو

الانقطع.علىادلفهوهنا-كماثابت-غيرالسماع

القاعدةهذهذكرقدحاتموالأخ
فيهذاتقدمكماالقطان،ابنعن

ضعها.موفييفسهالمحاتمالأخكانوإنالأول،الفصلمنالأولالمبحث

منالد@رقطنيذكرهماأنأوضحكلامه-معرضفيحجر-ابنلكن

أنيفتهلمفالبخاريالخاري،فعلهماعينالأسودأيبإسنادلاستدلالا

احدة،ولقصةفهماالمتصل،لإسنادبامقروناذكرهولهذامنقطع،الانيلإسنادا

معالئانيوالإسناد
جدا،قريبالسماعفإنالانقطع،بفاحث@يىانقطاعه

سنة.وثلاثيننيفاحياتهامنوأثوكواحد،بلدفيسلمةوأمفعروة

هذا
ولاالباري!،فتحلاإحجرابنكلامتوضيح

"

الساريا.هدي

منحديثاأذكرأنهناالمناسبومن
9

"البخار@صحيح

فيهصنع

كلاممنمأخوذفيهوالانقطعسلمة،أمحديثفيصنيعهنحوالبخاري

مجاهد،كلكنالأعمشطريقمنأخرجفقدتصرفه،منوليم@نفسه،البخري

طريقمنأيضاوأخرجهاالقبرين،صاحبيقصةعباسابنعنطاوس،عن

قدومجاهدطاوسفبهلي@عباس،ابنعنمجاهد،عنمنصور،
منسمع

يسمعهلمأنهعلىالأعمشروايةدلتبعينهالحديثهذافيلكنعبلم@،ابن

(1)"

(60@)ا(،ك@8))1631(،2(،18)2(،1للاالأحعيت"الخ@يصجح



للدل@ه@طال@لالللحانا@للق!محاال@د@لمدا@اد8لاكتفا@نسةلة@لثالثد@@لفعل

عنالبخاريالترمذيسألوقدمنص
فقال:أصح؟أيهماالاختلافهذا

@لأعمشالحديث
(1)1

"أصحالأعمشحديثمذي:،الزقالوكذا

أنمنسأذكرهوماذكرتهمايؤكدوهوتعليق،بلىيحتجلاالمثالوهذا

وهيأسانيديخرجقدالبخاري
منقطعة.

اللهعبدحديثيفييقالوهكذا
بعثفحديثأبيه،عنبريدة،بن

معبابهافيالبخاريساقمشهورة،قصتهباليمنخالدبلىعليا@@لنبي

أخرج@@النبيغزواتعددوحديطأخرأحاثيثأربعةبريدةحديث

اخرينحديث@بريدةحديثمعالبخلىي

اللهعدروايةأنالثواهدفيلهمالاخر@جهلهماالبخاريانتقاءيؤكدومما

الحديثين،هذينسوىالبخاريمنهايخرجلملنسخة،أبيهعنبريدة،بن

الئواهدياوبعضهاالأصول،لابعضهاأحايث،خمسةمسلممنهاوأخرج

شيئا،البخاريمنهايخرجولمأيضا،نسخةأبيهعنبريدة،بنسيمانورواية

1:1@لكبير،@للح@ يعمدةو"3،9
"1 1 5

0

@وحلكن3،
@@ل@لكىاد@

@لغشيخه@ططأرلعلطرسا،يسقطمو@لنىالأعشى

.(70)يثحد"مذيلزسى@

"

صحيح
4-4349)لأح@يثالبخري!@ 3 54)

"

صحيح
4-4471)ثيثلأحاالخري!@ 4 73)

.

صلمصجح
41)1(،941))779(،)397(،الأحعث" 8،)1(6951).



كات
@لمالئلن@ظ،فيمال@2باس@الللااشد@

مع
منهاوأخرجلأئمةاعندحديثاوأصحال@ه،عبدأخيهمنأقوىأنه

الأصولومنالشواهد،فيوبعضهاالأصول،فيلبعضهاأحاثيثعثرةمسلم

ما
الأحكامأحا@يثمنهو

فيبصنيعهشبيهأبيم@عنبريدة،بنعبداللهروايةفيالبخلىيوصنيع

بنسعيدعنإسحاق@لأبيأخرجفإنهجبير،بنسعيدعنإسحاق،أبيرواية

لا@اقال:وقدبالتدلي@،معروفإسحاقوأبوحديثاعباسابنعنجبير،

مختلفالسببأنغيرجبير@ابنسعيدمنسماعاإسحاقلأبيأعرف

صريحا.مرفوعشيءفيهليسلكونهالبخاريفيهتسامحعباسابنفحديث

يكونأنفيحتملبكر،لأبيبلالقولحرمأيبنقيصروايةوأما

فيه،فتسامحتقريبا-تقدمكمابكرأبالقيقدقي@كونعلىاعتمدالبخاري

منبصحبةمعروفاالراويكانإذاهذا:مثلفيالبخارييستامحإنماةقيلفإن

سعدبنمصعبحالفيكماقصته،حكى
معالزبيربنوعروةأبيه،مع

عائئض

@نبهذا-:التسليمبعدفالجواب-بكر-أبيمعلقيسبالشبةكذلكوليم@

@
1لتهديسهاهدي@ 7 4

0

،41 5 7 0

@

كلاا(،)ا)5961(،)9411(،)579(،)316(،2(،)كلاالأحدبتملم،صحح

(1897).

"

صح@ح
063-6299)حلبتلبخاري!@

@

9@لبهير! 6 5
0



@للقالهلمحالالاللثحهلا@للقبعحاال@لملا@لابا8@لاكتفانلطلةلة@@لعلا@لثاك

ت

بلال،كلاممنموقوففهوكتابه،أصلمنلي@لكونهفيهتسامح@لبخلىي

ظاهر.وهذا@،للنبيفيهفكرلا

قالهمايخهيقالفهذاعثمان،عنالسلمي،الرحمنعبدأبيحديثويبقى

حكم،فيهليسالحديثأنوهولعاثة،@@اليخطبةقصةفيحجر@بن

حمنالرعبدأباأنعلىيدلماسيافوفيالقرآن،تعليملاترغبفيهولانما

اخذه@لسلي
منالقرآنيعلممكثأجلهومنبه،عملفإنهبه،لقعمن

الحجج.زمنبلىعئمانعهد

ممافتلخص
سوالاتصال،شرطعنالبخلىينزولأنتقدم

فياء

سمععمنفيأوالخفي،الإرسالفيأوالظاهر،الإرسال
فيمنه-

منمواضح
"

صحيحه
تقدميخماأستوفولممعروت،مشهورأمر@ا

ما
فيهجرى

أوممامنها،شيءتقدملأسبابفلثيفعلإنماوالبخلىيالبخاريمعبحث

يتقدم
ضع،الموهذاغيرفيذلكشرحتكمانقدها،بغرضأسانيديخرجقدأنه

الاتصال.فرطعنالبخارينزولعلىدلالةكلهذلكيخاولي@

أنلسبب-الاتصالشرطفيالتسامحوهوفيه-نحنمايؤكدومما

الذيشرطهأنعلىبهايستدلفهلثرطه،عنفيهانزلأمانيدأخرجمسلما

معتبرغيرشرحه
أيضا؟عنده

0نلابطر:
صيامدى@لس@1

63،53 @لثصل37،938،2ك@8،3،*5،3

)52(،لثا(،لأحاثيتاعلى@لحلىي،وعيرهلد@رقطنيما@@تقد@لتي@لأحاديثانامن،@

،)26(،)78(،)29(،)39((801)



ه-
@للسنار@لعالئللفب2ابال@@بللاشد@

شدادحدثناعمار،بنعكرمةطريقمنأخرجأنهذلكفمن
دئهعبد@بن

أباشدادولقيعكرمة:قالأمامة-أيعنكئير،أبيبنويحىعمار،أبو

وصحبوواثلة،أمامة،
انبلىأنسا

ا-وخيرفضلاعليهوأثنىم،
أبيعن

الحديطعشة-بنعمروقالقال:أمامة

يسمعلمفإنهمنقطعة،أمامةأبيعنكثير،أبيبنيجىورو@ية
فه

يروأبالاتفاق،
أحدا

وهورؤيةراهمالكبنأنسسوىالصحابةمن

عنعنتهتفبلفلابالتدلي@،موصوفلإرسال،بامشهور
إلا@نعاصرهعمن

شدادروايةعلىلاعتماثهرواتهمسلموساقمسلم،بنصبالتحديثيصرح
بن

عبدالله.

سلمة،بنموسىعنالتي@،أبيحميدبنيزيدطريقمنمسلموأخرج

أييبنسعيدطريقمنأخرجهئمالمعطوبة(،)البدنحديثعبلم@ابنعن

قتادة،عنعروبة،
سلمة،بنسنانعن

أبيذؤيبعنعباس،ابنعن

بنليحيىقلت"الجنيد:ابنقالسلمة،بنسنانمنيسمعلموقتادة

@النل!سلمةبنسنانمنيسمعلمقتادةأنيزعمسعيدبنيحيىإنمعين:

أنهذا،يخايثكومنمعين:ابنفقال)البدن(،فيالخزاعيفويبحديث

(2)

(3)

.(832)حليثملمإإصحيح

صا@ل،@"
2 41-2 @ئقتو"4،4

7:5حا@ه@ن 5@لك@طتهدبو"9،2 0 6
0

31.

"

ملمصحح
1-1325)حلعت" 3 26).



@@لهبالل@لللحهلا@للق!الا@حابالملاماة@لاكتعا،نطلبةلة@@لثالثه@لعل

ت

يسمعلمقادة
معينالنعنخيثمة،أبيابنروىوكذايلقه؟،ولممنه،

بنسانيدركلمقتادة"قوله:
يسمعوأسلمة،

شيئا@امنه

قدشعبةأنمنالبرعبدابنفكرهوماأيضا،بالدلي@مشهوروقتاثة

قدأنهفيحتملوعليهعهالحديثهذاروى
شعبةلأنباقحديط،صرح

ماإلاعنهيحمللاكان
البرعبدابنفإنشيئا،يفيدلابالتحديث-فيهصرح

شيدرقالوقدشعبة،بلىطريقهفيالنظرمنفلابدمعلقا،الإسنادهذاذكر

عدمتصلعيرالإسنادلاوهذاهدا:سنانعنقاثة،إسنادعنالعطارالدين

بهذاهذا@طديثأخرجإن@اأنهاللهرحمهلمسلموالعذرالنقل-.أهلمنجماعة

الثواهد-فيالإسناد
@ا

منوكثر
فقدأصل،حديثفيفرطهعننزلرب@امسلماأنفلك،

هوو@قالنبيبلىانتهيترفاعة:اأبوقالقال:هلالبنحميدطريقمنأخرج

يدريلادفي،عنيسألجاءغربرجلاللهرسوليافقلت:قاليخطب،
ما

فأتيإلي،انتهىحتىخطبته،وترك@ه،اللهرسولعليفأقبلقال:ثينه،

صيد!@@ابن@مقالات
2ممه

1ة3@لر@يقالهصب 62.

2للتمهيد" 2
0

2 و6،7
1سذكلىلالا 2

0

2 7 9

الص@جموعةعرر@ل@ر@ئد@"
2 3@لرايالص"ر@هظر.6،1

"

6 لملم@اخرينناليى@طرلو@ا2

9ا@@،13@حديتملم!اعجحفيمذا@بنحص 6:1@رقطني،@ل@عللو@،0 1،2

3ة@لمهيد،3و، 07.



هت
@للسناد@لمالئللفب2بالط@اشلا@بللا

يعلمنيوجعل@،اللهرسولعليهفقعدةقالحديدا،قوائمهحسبتبكرصي

اخرها"فأتمخطبتهأتىثمالله،علمهمما

علىوهو@النبيأتيترفاعة:!أبيحديثالمديي:اابنقالوقد

يلقأورفاعقيايعنهلال،أبيعنالمغيرة،بنسليمانرواه"حديدمنكرسي

"رفاعةأباعدي

جدا،مقلصحابيرفاعةفأبوالمدين@،ابنقالهمابلىتثيرالدلائلوكل

يروإ
عنه

أشمبنوصلةهلال،بنحميدسوى
(3

الستةالكتبلالهولي@

أناحتماليردفلامعنعنا،هووليىوالنسئي،مسلم،عدالحديثهذاسوى

هلالبنحميديكون
بنوحميدبعده،ممنالصيغةفأبدلتبالتحديث-صرح

أصلارفاعةأبايدركلمأنهوالأقربيرسلأنهترجمتهمنيظهرهلال

"وفي

مسلمصحيح
الاتصال،فيمسلمشرطعلىليستكثيرةأسانيد@ا

جاتو)نماتخريجها،يقصدلمأووالشواهد،اتمابعات،فيإماأخرجهاويكون

جدتوبأنهابعضهاعناعتذرواوربمامعه،اخريريدوهوالإسناد،فيهكذا

(1)

(4)

"

8ة5وأحمد)2935(،حديث@لنسئيو@حرجهلمأ،7للاحديتملم!صحيح

.86@لينىلأص@ى@@)علل

9التهديبهتهذيب@ 6 0 1

5@لتهديبهخهذيب@ 2 3

@لصحاتحهمنسطحمفينكلم@لدين@ا@@اقا@عون"انطر.
3-389ص 9 1.



@لدقا@له2الط@ادللثح@للقجه@عحانال@الع@اهل@د4لاكتعا@دطدبةلة@@لثالثه@لفط

رغر@اكتابه:فيالعطلىالدينرشيدأوردهاوقددا،@اصحيحهخارجموصولة

مابيانفيالمجموعةالفوائد
ضاالمقطوالأسانيدمنمسلمصحيحفيوقع

علىكمامستدلاحاتم،الأخذكرهمااللدينالدليلينفيالانالنظرويبقى

كمسلم:بالمعاصرةالاكتفاءهوالبخاريشرطأن

جاثضوالوولة،والمنالكتابة،باصحيحممافي!لبخارياحتجبمائحدهما:

لذلكأمثلةوذكر

صحيحفيإوجدمابضعفاممتشعارهعلىيدلهذابمئلواستدلاله

لاالبابفهذاسنو@ت،ئماني@استقر@بعدوذلكله،دليلايصلحمما@لبخلىي!

اللقاء،بينهمايعلمأمتعاصرينبينالروايةوهيالبحث،محلبالمسألةلهعلاقة

بوجوالقويالاخماللذلكدفعهإنماباللقاء،العلميشزطمنأنذلكوبيان
د

بوجاثة،أوبمناولة،أوبكتابة،هذاانتفىفإفاالإرسال،لئيىعبينهما،و@سطة

محتملا.الأمريبقوأالإرسال،منثحىمازال

أسانيدفيبعضمنالرواةبعضسماعنفواالأئمةمنجماعةأن@لثاني:

فيهي
"

حاتم،وأباداود،أباحاتم:الأخوذكرالبخاري!،صحيح

الدمشقي،مسعودوأبادويه،مروابنلعقيلي،واوالدارقطني،لإسماعيلي،وا

والحازمي.و@نطيب،البر،عبدو@بن

"

بلىلالعلم@لمأملوكتب@لاولة،فييذكرما)بد)@لل@(كبي!صحغ

1:1@لبلد@ن( 2يهوحديت5،3 صالإمم@هموقص"ة@ظرو@1(،8
1 32.



ه
دمالتللدللنلا@@فبس@2بابلده@شد@

الدليل:بهذاالاستدلالموجهاقالثم

بالنم@أعرفبعضوفيهمالعللى-فهؤلاء"
9

@،البخاريصحيح

@نعدهممتقرراكانلوالدمشقي-مسعودوأبيوالدارقطني،عيلي،لإساكا

)صحيحماأحاديثبعضانتقادعلىتجرؤوالمابالسماع،العلميثترطالبخاري

@لسماععدمقرائنمعالسماع،علىيدلماعلىيقفوالمأنهملمجردالسماع،بعدم

اطلاعهوعظيمالبخاري،بمكانةالناسأعرفأولالانهملهم،لاحتالتي

النلم@أدرىثانياولأنهموأخبارهم،رواخهاوأحوالوأسانيدها،السنةعلى

يدللاالعلمعدموأنيعلم،لممنعلىحجةعلممنالقائل:العلميبالأدب

أنالعللىأولئكعندمتقرراكانلولأقول:أعودفإنيلذلكالعدم،على

.@علمهمعدملمجردعلمهنازعوالماباللقاء،العلميثزطالبخري

السنةأئمةيضربف@بثم
بعدمالمتأخرينالأئمةويغمزببعض،بعضهم

صحيحمه.وإالبخاريمعالأدب

الأئمةهؤلاءيسردوهوحاتموالأخ
علىلب@الاستدلال-وجهويشرح

مرتين:القارى

علىكلامهمفيالبخلىيتعقبونكلهمالأئصةهؤلاءإنقولهالأولى:

حتمواباداود،أبافإنكذلك،لامراوليىإليها،عزىالتيالأسايد

هي،جثمنالأسايدعلىيتكلمانللبخلىي،معاصران
تعقببخصوصلا

@رو@سماعينفونالجاري،قبلأئمةكلامفيموجودوهذاالبخاري،على
من

@فيوأسانيدهمين،خرا

صحيح
وأحمد،لقطان،اويحىكشعبة،لبخاري!،ا



ل@لمحااولدللدحهنا@للقب@حاال@ل@داهد@ك@الاكتعا@ندطبةلة@للثالث@@لمعلا

ت

هم.وغير@مين،بنو@

لاحتقرائنمعبه،العلملعدمالسماعنفواالأئمةهؤلاءإنقوله@لئانية:

ترجحولوعندهم،النفيرجحتلهم
أنعلمهموفيلأثتوه،لإثاتا

لهلاحتالتيالقرائنلأنبه،العلمعدممعالسماعأثبت@لبخاري
جحتر

السماع.ثبوت

فعلكانإنوهوالدليع،بهذاالاستدلاللهليتمبالألفاظتلاعبهكذا

هذانقضأنالأمرفيماغايةسهل،فالخطبعلمهمبلغهذالأنفلك

سيوضحالاستدلال
الجليلة،المسألةهذهتناولعلىقدرتهضعفوللقاركأله

فهناإصر@روسبقبقصدفعلهكانوانسنوات،الثمانفياستقراثهوضعف

الخطورة.مكمن

للقارئ،واضحفالأمرالاستدلال،نقضفيتكلفبلىبحاجةأظننيولا

اخرجالبخلىيكانإذايتمإنمافالاشدلال
بالسماعوالتمريحالأسايخدهذه

فقط.القر@ئنمعدائرفيهالأمرواموجود،غيرفيها

يقال:فكيفبالسماع،التصريحوجودمعأخرجهاالبخلىيكانإناما

التيالسماععدمقرائنمعالسماع،علىيدلماعلىوقوفهملعدمنقدوهاإنهم

عدممعأخرجهاالبخاريأنعلمواوأنهملهم،لاحت
لأنبالسماع،علمه

السماع؟.ئبوترجحتلهلاحتالتي@لقر@نن

فيبالسماعالتصريحفيهاكئرهاحاتمالاخإليهاعزىالتيوالأسانيد



كات
@لمالئلأاللسنا،في2بالاالللهشد@

@ا

خارجالتصريحفيهوبعضها@ا،البخاريصحيح
@ا

"،الصحيح
هذهومن

السماع،أصلفيالبحثفليمىالمنتقد،ورجحهاواسطة،ذكرفيهماالأسانيد

بينالتفريقعلىيقوملاحاتمالأخأنليظهروقدبعينه،حديثفيهوو)نما

لكنشيئا،البخاريبهيخرجفلمحاتم،الأخفيهأخطأماومنهاوهذا،هذا

@افيأنهفظنالسماعبحثفيوارداالبخارياسمرأىحاتمالأخ

"،الصحيح
أو

كله.هذالبينتالإطالةخوفولولايراجع،

معالسماعبنفيالأسانيدمنانتقدوهماالأئمةهؤلاءانتقدفلموحينئذ

بالسماع؟التصريحوجود

العلماطاشترأنوملخصهعلم،طالبكليدركهجدا،سهلالجواب

يبقىأيوالنقد،التمحيصيبقىإذورد،سماعكلقبولمعناهليىبالسماع

السماع،صحةيرىالأسانيدهذهفيفالبخاريورد،ماصحةفيالاقداجتهاد

معالماع،بنفيأسانيدينتقدالبخلىيأنكماصحته،عدميرونومنتقدوه

مي:الحضرلقمانأبيترجمةفيقولهذلكفمنعنده،صحتهلعدموروده،

دله،عبد@عنلقمان،أبوحدئناصالح:وابنمهدي،ابنقالهريرة،أبا@اسمع

"أصح.-وهذاهريرة،أبيعن

منتقديفيكلهوهذا
"

الصحيح
الذينالنقادوأمابعده،جا@واالذين@ا

هيحيثمنالأسانيدعلىتكلموا
وا@ثر،وهوالسبب،لهذايكونفقد

قد

(1)"

.9:54هو@لتحديل@برحو@فظرا906،6@لكبيرأ@ترلح



دنقا@ده@3باسادللحادلقب@@حانلملا@لا@با4داثتفا@لطلبةدة@لئهدمعلا@لثا@

الخاري،إخراجعلىكلامهملي@لكنأصلا،السماععلىيقفوالملأنهميكون

.@@بتد@غلطهنافإقحامهم

سببأهموهيجدا،ضخمةقضيةوتخطئتهالسماعورودوقضية

لها،كافتصورعدمحاتمالأخمنرأيتوقدالسماع،فيالنقادلاختلات

كتابهفيوضوحاأكثربصورةعليهأثركماهذا،كتابهفيأرائهعلىذلكفأثر

سل(.)المرفيالمطول

يثترطالبخاريأنالعلماءاولئكعندمتقرراكانلو9ةفقولههذاوعلى

علمهمعدملمجردعلمه،نازعوهلماباللقاء،@لعلم
"-

مفىلامضطربكلام

علمقدالبخلىيينتقدممنالأئمةوهؤلاءللبخاري،معلومالسماعفإنله،

تقدمكماثابتفيهوالساع"،البخلىيصحيحينقدافهوالسماع،ورود
انفا،

منلىعتهمفاحتمالوروثه،بمجرديثبتلاالسماعلكن
واجتهادهمباقية،له

عليه.والوقوفالسماعورودمسألةغيرأخرىمسألة

وساكتفي
إليهاوعزىالأئمة،@نتقدهاالتيالاسانيدمنمثاليئبذكرهنا

حاتم،الأخ
البخاري،علىتعقباولي@هو،حيثمنللإسنادإمامنقدأحدهما

عمر،@بنعنالقرشي،معبدبنزهرةإسنادوهو
منالبخويأخرجفقد

عبدجدهعنمعبد،بنزهرةعنأيوب،أبيبنسعيدعنوهب،ابنطريق

بلىحمدبنتزينبأمهبهوذهبت@،البياثوكقدوكانهام-بن@لته

رأسه،فمسحصغير،هوفقال:بايعه،اللهرسوليافقالت:@،اللهرسول

بلىهثامبناللهعبدجدهبهيخرجكانأنهمعبدبنزهرةوعنله-،ودعا

رضيالزبيروابنعمر،@بنفيلقاهالطعام،فيشتري@لسوق
ال@ه

لانفيقوعنهم،



كات
د@لمعئدأالللطنافي2للل@اباشدا@بللا

بالبركفى.لكدعاقد@البيفإنأشركنا،ةله
(1)

الحديث.

سماعهفيتوقفحاتمأبالكنعمر،ابنمنزهرةبسماعتمريحفهذا

سمعادريولاعمر،ابنأدرك@اةقولهابنهعنهدنقلمنم@
لا"اممنه

كمافإنه-السماعهذاعلىوقوفهلعدميكونأنيحتملحاتمأبيوتوقف

ولب@فاقثضمعرضوليسهو،جثمنالإسنادعلىيتكلمتقدم-

فقدخطا،ويراهعليهوقفيكونأنويحتملعليه،بوقوفهيجزمفلاالبخلىي،

عمر-.ابنفيلقاه"قوله:وهيالحديث،اخرفيالزياثةعنالإسماعليقال
@

وهباابنإلاآخرهابلىالزيا@ةهذهأحديذكر@لمالخلق،رواهالخ،

يحالتصريثترطونالأئمةأنعلىثليلايكونأنحقهالمثالوهذا

اأثوكوقدمدني،فزهرةبالتحديث،
عه،ورىمدني،وهوعمر،بن

ومع
هذا

الكلمة.هذهحاتمأبويقول

نقدالثاتيوالمثال
أخرجفقدفلك،فيالبخلىيمتعقبالإسنادإمام

عائثةأموهيرومان،أمحدثتنيقال:مسروقطريقمنالبخاري
رضي

@لته

الإفكقصةيخاالحديثصهوعائثةأناقاعدةأنابينا"قالت:عنهما-

(2)

(3)

"

.(0172))3536(،2(،205-1052)لأحدبتا@لحلىلمجاصحغ

@@ر@ميل@و@"3516،و@لعحيلا@برح
ملا.ص

@

5:1"@لاريفتح 36.

"

(4143)حديث"@لخلريصجح



@ده@2لاسادلثحهدلق!نا@عحاال@بال@لامد@8دلحتفا@لطلبةدة@دثالئهدعلا@@

أوالنبوي،العهدفيماتترومانفأموهم،بأنهالبغداثيالخطيبفاعترضه

الخطي@قبلبهاعةبالإرسالالإسنادهذاعلىحكموكذامروق،يدركها

ماأنوبينواححر،وابنالقيم،ابنمنهماخرونجماعةللبخلىيوانتصر

ماتتأنهاوالصحيحضعيف،إسنادهالنبويالعهدفيرومانأموفاةمنذكر

وغيرهالبخاريبهجزمكمابمدة،@دوفاتهبعد
(@)

(2)

صجحرجالا
ري@لخ@

9ه
0

2اث@3@@@والر@مه،2 جاحو"6،6
صلتحصيل!@

3 4،1

لتحمل@قفةود
"

ص
2 فتحو@2،9

ي!ل!@
7

0

4 38.

@ن@
3:2المعاد@واز@6-*،1:3@لمحيراريخ تحو6،6

ريا@ل@
7:4 3،8

صمدى@لاري!ود
2بتهلإعما@و"كث@، 0 9 1





لهاللستقلاثات@لأ@لالستدلالم@قمةلل@بي!الفعل

بعلراا@لفصل

واستقرائهتمحاالأغاستدكلمعوقفة

ءت

الاستدلال،فيحاتمالأخطريقةعلىالتنبيهالبحثهذاثنايافيتقدم

إليها.يستندالتياستقراءاتهقيمةبيانوأيضابه،يستدلفيماتناقضهوكثرة

حاتمللأخنصحاالقضية،لهذهالفصلهذاأخصصأنباليفيخطروقد

أيضا.لغيرهوتنبيهانفسه،

تقدمالتيالأسانيدففيصنيعه،مننموفجعرضفياكثيرأبتعدولن

الأئمةأنحاتمالأخذكرالتيالأسانيدوهيالماضيالفصلنهايةفيفكرها

العلمبثز@لاأنهيدركونلأنهمذلكوفعلواالبخاري،على@نتقدوها

الأخطريقةيبرزحينموفجالأسانيدهذهفيعلمه-نازعوهلمالاد@بالسماع،

استقرائه.قيمةبظهركماالاستدلال،فيحاتم

البصري،الحسنإسنادوهومدل@،روايةمنهومامنهاالأسانيدفهذه

الدارقطنيفيهاتعقبهأحاديثأربعةالبخاريبهأخرجوقدبكرة،أبعن

عنالإرسالكثيرروايةمنهوماومنهابكرةأبيمنيسمعلمبأنه

العاص،بنعمروبناللهعبدعنالجعد،أبيبناساإسنادوهوالمعاصرين،

لحجح
لبخري@

040،10)387،حديث" 7 4،24 4 25)

"

@ل@ع
"

ص
)مه-19(حديثك@3



تء
لمطئدأد@بأ@فب2لس@ابابدله@شل@

كذلكالدارقطنيفيهتعقبهواحداحديثاالبخاريبهأخرجوقد

الانهمتعقبوهإنماالبخاريتعقبواالذينالأئمةأنيذكرحاتموالاخ

أنهمولهم،لاحتالتيالسماععدمقرائنمعالسماع،علىيدلماعلىيقفوا

بالسماع،العلماستراطمذهبهمنليسالبخاريأنيعلمونلأنهمفلكفعلوا

منعلىحجةعلممنالعلمية:القاعدةبلىاستناداله،ولسموانازعوه،لماوالا

هذايقررحاتمالأخكان
لاأنهظهرفقدالبصريالحسنمثلمع

يصلح،ومالايصلحمافيها،والتهويلالأدلةحثدهمهوأنيقول،مايدري

لادل@@@أنبذلك-معزفحاتموالأخمسلم،وقررهعليه-المتفقمنإذ

يحالتصرثوتمنلابدبلاللقي،وإمكانالمعاصرة،حقهفييكفي

كثروقدالل،محلينضبطولاالمسألة،عقدينفرططريقتهوعلىبالتحديث،

من
هذا

تملوبنصوصيستدلالصنيع،
مسلمنقلهماصاربهاالاستدلالله

لدفعبنصوصيستدلفهومنتقضا،المدل@عنالتفتيشعلىالإجماعمن
ما

ذلكيفعلعليه،وافققدلقولنقضبهاالاستدلالوفيخصمه،إليهيذهب

لماإدراكعدمأوتعمدا
فيه.يقع

البمري،@طسنأحاديثأنالقضيةهذهفيالتناقضفيوقوعهيؤكدومما

"

(3074)حديت@لحلىي،صجح

@

@نغ
"

ص
2 1 .(30)حدبت4



اللتل@لهثاتا@لالألللتفوالقفةللا@ئ@ل@ل@

ءت

قدبالسماع،العلملزطلاالخلىيأنعلاهابهااستدلالتيبكرة،أ@عن

بهااستدلالهمنالنقيضعلىالخفي(،)المرسلفيلهاخربحثفيبها@شدل

أحديرتكبكانإذاالمدل@انعلىهناكبهااستدلفقدهنا،
التدلي@،نوعي

صرحئميلقه،لمالذيالمعاصرعنوهو@لرواية
عنبالتحديطالمدل@هذا

شيخ
عنذلكبعدعنعنتهفإنواحدة،مرةله

أثرولامقبولة،الثيئهذا

تدليه.

صرحو@حداحديث@أخرجالبخاريأنالأحاثيثبهذهالاستدلالووجه

منسماعهوالبخاريالمدينهابنأثبتوبهبكرة،أبيمنبالتحديث@طسنفيه

لاوالحسن،فيهايعنعنأخرأحاثيثثلاثةالإسنادبهذاأخرجثمبكرة،أبي

بالتحديت.يمرح

عدممعالبخاريأخرجهابكرةأبيعنالحسنفأحاديث
بالسماع،علمه

قدنفسهاالاحاديثوهذهبالسماع،لهعلملاأنهيعلمونوهمناقثوهوالأثمة

الأخقررهالأولبعضها،ياعندهوثبتبالسماععلمانبعدأخرجها@لبخلىي

وهوالخفي(،)المرسلبحثفيقررهوالئانيهنا،بحثهفيحاتم
فيأعمدتهأحد

أهمهاانهسياقهمنيظهربلالاستدلال،

فلاضعين،الموفيالأحاثيثبهذهالاستدلالفيأخطأأنهوالعجيب

تقدمفقدهنابهاالاستدلالفيالخطاأمالذاك،ولالهذالابهاالاستدلاليصلح

منوعنده،وثبوتهبالسماع،للعلماخرجهاإنماالبخاريوأنإيضاحه،انفا

فيفهوبالسماع،علمعلىالبخاريانيعرفالبخاريناقق
9

صحيح



تء
د@لم@ئللظ@ل@فب2ابال@@بللهلل@@

يخلاللبخاريالأئمةمناقشةفيولالها،البخاريتخريجفيدلالةفلاالبخلىي!

بالسماع.العلميثزطلاالبخاريأنعلى

بالصفةكانإذاالمدل@عنعنةقبولعلىبهاالاستدلالفيالخطأوأما

وذلكمسألتنا،خلىجكانوانهنا،عنهللحديثمضطرافأجدنيالمتقدمة

فيبلغمهماالإنسان،ضعفمقدارثانياللقلىئثمأولا،حاتمللأخلأبين

منبهالةوبحوثهنفسهوأحاطتعالم،مهمالنقل:أوالعلم،
والإعجاب،الثناء

منضربقدحاتمالأخفإن
هذا

وسيتضحوافر،بسهم
الاستقراءأنأيضاله

هذابحئهفيفتئماوهوإليها،أسالتيبالنتيجةيقل@ىو)نمابالزمن،يقاسلا

9دطوخاصةالنقدائمةلصنيع@تأخرين@الأئمةاستقراءضعفيكرر
صحيح

"البخاري

ا،استقرؤوقدكانواإنهذابالتحديث،يمرحلمإذاالمعاصرروايةي

كلامه-أنقلانمناسبةفأجدهاالصحيح،بالاستقراءقامالذيوحدهوأنه

ة،بمرأياعنالحسن،لأحاثيثالبخاريبإخراجلالالاستدفيطوله-رغم

عليه.أعلقثمالمتقدمة،بالصفةتدليسهكانإذاالمدلسعنعنةقبولعلى

النص-:حواشيحذفتوقدحاتم-الاخقال

مسألة
معين،بنيحىمثلالأئمةبعضنفىبكرة:أبيمنالحسنسماع

منهمأيفا،واحدغيرالساعوأثبتبكرة،أبيمنسماعللحنيكودأن

تعالى.اللهشاءإنالانلكأذكرهكماالمديني،بنعليوشيخهالبخاري،الإمام

منالحسنسماعثبوتعلىالمدينيبنوعليالبخاريثليلأنهووالمهم

صحواحد،دليلبكرةأبي
عندهما

ة.بكرأيىمنبالسماعفيهتصريحهالحسنعن



لهالدستقل@ثات@لأدا@دصتلالالم@القفةدل@بيدفعلا@@

ءت
أبيمنبالسماعالحسنفيهصرححديثاصحيحهفيالبخاريأخرجفقد

صحإنما"قال:أنهالمديني،بنعليلشيخهمقالةالحديثعقبنقلثمبكرة،

الحديثط.بهذابكرةأبمنالحسنسماععندن@

صح)إن@االمديني:بنعليعبارةفيالواضحالحمربلىفاتبه
سماععدنا

الحديمه-بهذابكرةأبيمنلسق@

ومعنى
صحفيمابكرة،أبمنبالسماعيصرحلمالحسنأنالحصر:هذا

السابقزعبارتهالمدينيبنعليعقبهقالالذيالحديثفلكفيإلاعه،

يعنيوهذا
الدنيافيلهالي@المعنعنةبكرةأبيعنالحسنأحاديثبقيةأن

المدين@.بنعليعندبالسماع!الحسنفيهيمرحطريق

الحديثذلكيخاالسماعلدليلالمدينيبنعليحصرعليهيدلماهذا

عنورضاء@لبخاري@لو@حد،
به.واستدلالهذلك،

الحسنيرويهابكرة،أيعنللحسنأحاديثفلك-بعدوجدنا-فإفا

تصريعطرقهامنثيءفينجدفلمالأحاثيث،هذهوخرجنا)عن(،بصيغة

تلكفيبالسماعالحسنفيهيصرحطريقبوجودالأملقطعنابالسماع،الحسن

علىمطلعينحافظينإمامينحكمجهدناوافققديكونبذلكلانهالاحا@يث،

بهما!!وأعظموالبخاري...المديح،بنعليهما@لشة،

ثبوتفيشيخه:رأيعلى@لبخاريأنعلىيدلفهذاحال،كلوعلى

عنديئبتوأنه!هذا@لسماع،علىدليلهويابكرة،أبمنالحسنسماع



هت
@الئلأللند@@فبل@2بابلله@شاط

احد.الوالحديثنحلكفيإلابكرةأبيمنبالسماعصرحالحسنانالبخاري

البخاريعلىالواجبماالبخاري،عندالعنعنةمرثودالحسنكانفلو

فعله
رضيبكرةابيعنيرويهاالتيالمعنعنةالحسنأحاديثبقيةمع

عنه؟الله

فعلهعليهالواجبأنلاشك
مع

قبولها،وعدمردهاهوالأحاديثهذه

الحسنيصرحلمللحسن،معنعنةأحاثبثلأنهاصحيحه،لاإخراجهاوعدم

البخلىي.ورضيهالمديني،بنعليبذلكشهدكماطرقها،منشيءفيبالسماع

الحسنفيهصرحالذيالحديثسوىصحيحه،فيأخرجالبخاريلكن

)عأ!بصيغةبكرة،أبعنالحسنيرويهاأخرى،أحاثيثثلاثةبالسماع،

@للقاءثبوتبعدالحسن-لعنفاتيتطلبلاالبخلىيأنعلىيدلهذا

بالماع.تصريحامرة-

البخاري!الإمامعندالفعنةمقبولالبصريالحسنبأنيقطعوهذا

النتائج!!نتيجةوهذه

أالحسنأنعلىيوافقه-البخلىيوالإمامالمديني-بنعليكانو)ذا

بنعليقالالذيالحديثهوواحد،حديثفيإلابكرةأيمنبالسماعيمرح

انفا.المذكورةالعبلىةعقبه@لديني

والسبرالمتقمي،والبحثالثديد،التنقيببعدثمذلك..كانإفا

وهيبكرة،أبرمنبالماعالحسنتصريحفيهاأخرىأحا@يطوجدناالديق،

-

منها-.الابتفي



اللتل@لاثاتا@لالألستدلالم@القفة@للفعلا@لل@ئ@

ءت

الكبرى!.)السننفيوالبيهقيلشائي،واداود،أبوأخرجهحديث

فيأحمدلإماماأخرجهئان:وحديث
فيشيبةأبيوابنمسندما،"

الكامل9فيعديو@بنمسندط،"

فيلبلافويواصالح،،مسائلفي!أحمدلإماماأخرجهلث:ئاوأثر

"فيعساكروابنالاشرات!،أنساب"

دمثق!.تاريخ

رضيبكرةأبيمنبالسماعالحسنتصريحفيهاثبتثلاثةأحاديثهذه
دته@

عنه،
بنعليحصرالذيالحديثسوىوهي

سماعمعرفةطريقفيه@دين@@

فلث!!علىالبخاريالإمامووافقهبكرة،أبمنلس@@

التصريحالحسنعنثتماعدديكونالأحاثيث،هذهوجدناأنفبعد

أحاديث.أربعةلسماع:بافيه

ة،بكرأىعنالحسنأحاثيثمناخرىمجموعةعلىفلكبعدوقفنافإذا

الأحاديثهذهأناليقين!لثهعلماأنعلمسوففإننابينهما،بالعنعنةمروية

يلىسبيلولابالسماع،التصريحفيهطرقهامنلطريقوجودلابينهما@عنعنة@

ذلك!!وجود

حصربعدلأننافلك.-أقول
ما

فيةبكرأبيمنبسماعهالحسنصرح

بنعليعلله:فيوطبيبهالحديث،فيلسوفعليهنصكماواحد،حديث

@@
البخاري.الإمامالمحدثينوسيدالصنعة،شيخذلك:علىيوافقهثمديني،

حديثماغيرحفظهماعنندإذاالإمامين،هذينمنالحصرهذابعد



كات
د@لممئدأ@للطدنافببالط@بو@بللهشل@

أظنفلاعنه،سهياأوذلك،علمهماعنعزبو)ذابالسماع،الحسنفيهصرح

منيلطوزمنبعدعليهاالوقوفتمإنماالتيالأحالمحيثتلكيتجاوزالامرأن

الجهيد.الجهد

ة،بكرأيىمنبالسماعالحسنفيهاصرحالتيالأحادبثتلكأنأعي:

والبخلىيالمدينيبنعليحصرالذيالواحدالحديثذلكعلىالزائدة

صرحالدنيا،فييوجدسواهاحديثولاوحدها،هيفيه،بالسماعالتصريح

رصيبكرةأبمنبالسماعالحسنفيه
عنه.دله@

بالسماعالحسنفيهاصرحالتيالزائدة،الأحاديطتلكأجدلمأنيولو

أنهعلىله،البخريوموافقةبنعليبكلاماحتججتثمبكرة،أبيمن

ذلكفيإلامطلقا-بكرةأيمنبالسماعالحسنفيهيصرحلحديثوجودلا

يتفقانوأمرالإمامين،ابهذينكفىإذعائبا،لقوليألفيتلماالواحد،الحديث

أنهنعرفأنشاءاللهلكناليقين!العلميكونأنعليه،
كلأعاوحدههو

سبحانه!!سيء...

لماالإمامينذينكحصراتسعالأحاديث،تلكوجدتفاف@
فيهصرح

بقيةوبقيتحمره،يخاالأحاثيثتلكليشملبكرة،أبيمنبالسماعالحسن

قهاطرمنلطريقوجودلاانهعلامجزوماالمعنعنةبكرةأبيعنالحسنأحاديث

السماع.فيهبذكر

فيسعالتومععليهما،الفقيرالعبداستدر@كمعالإمامين،حصربل

معوبقائهاالمعنعنة،الاحاديثتخريج
لاكلهذلكمفعنة،التوسعفلك

يدع



اللت@ل@لهثات@@لألألستدلالم@القفة@@لل@ئ@@لعل

ءت

الأحالمحيثطرقمنطريقوجوداحتالبطرحهواتهه،يمارسأنللمتنطع

ذلك!!علالتهوالحمدبالماع-.تصريحفيه@عنفة@

لأحالمحيثالأئمة،منجماعةبتصحيحالاحتجاجأريدلأنيفلك:اقول

العنعنةمقبولالحسنأنعلىبكرة،أيعنللحسنمعنعنة
لأنعندهم،

تصحيحهم
لهاطريقوجودعدممعالأحاثيثتلك

بالسماع،فيهالحسنيصرح

ععنةاحملوأنهميعنيوهذاللسماع،طلباعنعنتهقبولفييتوقفوالمأنهميعني:

لها-قبوفيشكيساورهمولملاتصال،اعلىالحسن

العلم،هذافيبنفسهحجةمنهماو@حدكلوالبخاري:المدينع،بنوعلي

ماحصرواوقد
وحديثفيبكرةأبيمنبالسماعالحسنفيهصرح

احد.

اهسترفيمافلك،علىالبينةوأقامشيء،فاتهماقدأنهالفقيرالعبدوجدئم

يسرإنتعالى،شاء@ل@هبن
البحث.إتمامال@ه

فاتت:احاديثوجودادعاءيريدفالذي
حجتي

الجدوجهدلإسلام،ا

غةالفارالدعاويتكنلمإذالعلم،هذافيدعياكانالادالبينة،فعليه@لفتر،

طاعناجهد،يسبقهلمالذيوالكلامالهباء،منالمأخوفةلاتلاحتماوايوما،

كلاممننقلهأردتماانتهىجهوىسبقتهالجهد@لذييامشككاعلى@لعلم،

الأ@

العلمانتهىفقديستقرئ،أنغيرهعلىحاتمالأخحرمقلمبجرة

أحاديثمنعليهيقفمالمعلىغيرهيقفأناحتمالاوأبد@تكرموحينإليه،



كا-
لالم@ئلد@دلطلنا@فب2لساباللده@اثدطا

ساقط،احتمالبأنهفوصفهفحادنفسه،تطاوعهأبالتحديثالحسنفيهاصرح

المدينيابنالصنعة:إماميعلىيستدركأنلنفسهأباحأنههناالغرابةووجه

والبخلىي،المديي،ابنالمثلث:رؤوسواكتملتإليهماانضمفلماوالبخلىي،

الصحف.وطويتالاقلام،جفتحاتم-والاخ

ومع
ما

فيروقصوالفهم،فيضعفخطا،فيخطأكلهكلامهفإنتقدم

صحإنما"المدينح:ابنقولأنعلىالدليعبنىفقد@،الاستقر@
سماععندنا

ذلك-علاالبخلىيوموافقة"،الحديثبهذابكرةأبيمنالحسن
أأنهمايعني

يفيدلاوالنصبكرة،أبيمنبالتحديثالحسنفيهيصرحآخرحديثعلىيقفا

فيهالاعتمادكانوصحتهبالتحديثالتصريحثبوتأنمعناهو)ن@اأبدا،فلك

الحديثصهذاغيرفيبالتحديثتصريحوردفإذالإسناد،ابهذاالحديثهذاعلى

يمنعلمالقوة،فيثونهالأسانيدوكفت
ذلك

فيتر@ولأنهاقبولها،من

فيها.فيتسامحلاعتضاد،ا

لافلكفيوجعجعتهوالبخاري،المديي،ابنعلىفاستدراكهوعليه

مطلقا.لهمعنى

لملووسياقها،العبارةظاهرمنيفهمالذيهوذكرتهالذيالمعنىوهذا

إذافكيفبالتحديث،الحسنتصريحعلىالبخلىيفيهااطلعأحاديثعلىنعثر

بالتحديث؟التصريحعلىوقفالبخاريأنفيهاتينأحاديثهناككان

9فيبعضهاكانإذافكيف

حاتمالاخفكوقدنفسه،البخلىي،صحيح

ذلك؟



اللتالل@لهثات@@أفىلللته@القفة@لا@ئ@@لفعل

ءب
هنا

العريضة.ودعويه@ستقراعاته،قيمةتضح

فيهصرحالذيالحديثغيرأحاديثثلاثةأخرجالبخاريأنفكرفقد

@لثلاثةوالاحا@يثالمديني،ابنكلمةبعدهالبخلىيونقلبالتحديث،@طسن

صحيح،كيرقالهالذيوهذابالعنعنة،البخلىيأخرجها
يطالأحا@فأحد

البخارياخرجهالكسوف،صلاةفيبكرةأيعنالحسن،حديثوهو@لثلاثة

ضعالمووفيبالعنعنةالحسنعنعبيد،بنيونم@عنطرقمنمو@ضعفي

لفظةفيعبيدبنيونسعلىالاختلاتعنالبخاريتحدثالثاني
الحديث،من

حمادفذكرهاعبا@ا،بهمايخوفتعالىاللهولكن9قوله:وهي
لمويد،زبن

ذكرثمسلمة،بنوحماددله،عبد@بنوخالدوشعبة،الوارث،عبديذكرها

عنأشعث،وتابعهالبخلىي:إقالشيخه،شيخفيزيدبنلحادمتبعتيئ

ة،بكرأبوأخبرنيقال:الحسنعنمبارك،عنموسى،وتابعهالحسن،
عن

عبادم@،!.بهمايخوفتعالىاللهإن":@@لنبي

قدفالحسن
البخاريوذكرفضالة،بنالمبركروايةياباقحديثصرح

@بنقولأنأفادبالتحديثالتصريحفيهاوأنبنصها،لهوسياقهالمتابعة،لهذه

صحإنما"له:البخلىيومو@فقة@دين@،@
بهذاةبكرأيمنالحسنسماععندنا

-@الحديث
وهوالبصري،موسىبن@ئيلإسموسىأبيطريقمنوهو

ثقة،

لاالحسن-عن
الإسناد،هذاغيرفيبالتحديثتصريحيقفاعلىلمأنهماابدايحني

(1)5

عجح
.(5787)1(،)1،36(،620)1(،480)1(،4،)،بطلأحا@اي،@



كات
ل@ئدل@ل@سظد@فبل@2بابلهلفلا@

قامالذيو)ن@ا
كبلىمنلي@فضالةبنفمباركالصحة،هوالإسنادبهذاعندهما

يحوتصرالحسن،عنروايتهخصوصوفيفيه،تكلملموقدالحسنأصحاب

ايةورفيالمدينيابنفلكلاخطأهوممنشيوخه،عنبالتحديثالحسن

بإسنادبكرةأبيمنالحسنسماعثبتفإذالمريعبنالأسودعنالحسن،

مثلالدرجة،فيدونهأسانيدفيبالتحديثالتصريحذلكبعدقبلصحيح،

هذه،المباركرواية
بن@برك@روايةلابكرةأبيمنبالتحديثالحسنوتصريح

أيصامعينوابنأحمدذكرهمشهور،فضالة

جملةمنالحديثهذاذكرحجرابنرأيتبمدةهذاكتبتأنوبعد

يسمعفلممنقطع،وأنهالبخاري،علاالدارقطنيانتقدهاالتيالاحاثيط

حديثالبخاريأخرجوقدحجر:ابنقالثمبكرة،أبيمنالحسن

روايةفيهعلقهماجملةومنبعضها،علقالحسن،عنطرقمنالكسوف

بكرفأبوأخبرنيقال:الحسن،عنفضالة،بنمبلىكعنإسماعيل،بنموسى

ايمنيسمعلمأنهنفىمنعلىورثهالحسن،حدبثإخراجفيمعنمدهفنا

ا

@@@منعلل
ص

3و@تديل،الجرحوه،ه و9،8
@لصعفاء@لكببر"1

42 2ا:"@يهذساخهليبو"2،5 8

1

1ة2مع@ه@سعنالد@ريت@يح 4:2ول@لصعفاء@لكبير!1،2 2،5
اللىلمجاوستح

رح@57.@بى



دستقل@لهأثاتا@دالالا@يم@@قفةدل@ب@ه@دفل@

أثبتمهمنإثباتعلىباعتمادهبكرة

ت5

أيضاهذاعلىنبهقدالهاجريمباركالأخرأيتثم

ةبكرأبيع@الحسنحديثوهوالثلاثة،الأحاثيثمنالانيوالحديث

يادزعنيحيى،بنهمامطريقمنالبخاريأخرجهالصف،ثونركوعهفي

يحتصرلكنبالتحديث،فيهمصرحغيربكرة،أيعنالحسن،عنالأعلم،

عنزريع،بنيزيدروايةمنوهومشهور،الحديثهذافيبالتحديثالحسن

أبيبنسعيدعلااختلاتوقعلكنالأعلمزيادعنعروبة،أبيبنسعيد

الأعلمزيادع@رواهمنيذكرهلموكذلكبالتحديث،التصريحذكرفيعروبة

إثبكفيبهيكتفىلافمثلهزيادكيرالحسنعنرواهمنولأسعيد،غير

عند@بنآخرصحيحبإسنادالسماعصحوقدأمابكرة،ابمنالحسنسماع

(4)

"

@ل@ريمدي
ه

ص
3 54.

ص@لصحابتهص@همس@في@تكلم@@لتمعود@لنقت"
3 1 9

@@@
@لسن@وه)078(،حديتني!لن@@والسق@،ال@86حديتود،ثاأيىسنن

3:1الهقي،سنىو"ثا(؟3)حليث@لكرى، ر@ى@@بلىي!ولمتح0،6

حجرو@7،:5
فيوقعوقد6،مأ2

"
لك@حدشهأبا@كرةل@نثاوداأيىسس

و@صرجص،@م@نهوكماحدثمه،بكرةليا@ن1ويخه:ثاودآيىطريقصرو@و@بيهقي

لمح@ردأبيبدحجر

كيلزفيها،اللإر@واصلتعارصبلىسسهفيد@رد@نر@هو@لتيلأحاديث@ا@نطر:

1@لعميرص 10-117



هت
د@ئلأدلدد@@فيهبال@2لفلا@بله

نهبأسانيد@وأخرأحاديثفيإثباتهفيفلكبعدفيشامحوالبخلىي،المديني،

هذا.الحديطكإسنادالدرجة،قي

بالتحديقالتصريحوالبخلىيالمديني،ابنعلىامتدركقدحاتموالأخ

@@ابنلكلمةفهمهعلىبناءهذا،الصفثونالركوعحديثفي
وأنهادين@،

عليهيوقففاواحد،حديثفيإلابالتحديثالتصريحعلىيقفالمأنهماتعني

ذلكبعد
أساسه،مننحطئالفهمهذاأنتبينوقدفاتهما،قدبأنهيجزم

اطلاعو

يثبتهلمو)نالصف-ثونالركوعحديثفيبالتحديثالتصريحعلىالبخلىي

9في
رمشهوالحديثهذافإنلأقرب،اهوبلجدا،قريبأمرصحيحمه-

ممابابه،فيفردبطرقه،
به.يعتنى

عنالحسن،حديثالخاريأخرجهاالتيلأربعةاالأحاديثمنوبقى

لكنبالتحديث،للحسنتصريحعلىيوقفأفهذاالمرأة،توليةفيبكرةأبي

بعيدالحسنبعنعنةمكتفياأخرجهوأنهذلك،علىيقفأالبخاريبأنالجزم

فيهاممرحاالبخلىيأخرجهاالتيالثلاثةبالأحاديثإلحاقهوالأجدرجدا،

فضالة،بنالمباركروايةمنأيضامعروفالحديثهذافإنبالتحديث،الحسن

ةبكرأب!عنالحسن،عنبروايتهمشهورفضالهبنوالمبلركالحسنعن

انفاتقدمكمابالتحديث،الحسنبتمريح
أبدابعدفلامعين،وابنأحمد،عن

4أحمد!مد" 7
0

5للاحديتحبلف@@بنصحيحو55،1، والم@د@لنهاسالأ،1

8-864)حديث 6



اللستقل@نهثات@@للقلستدلالفرالقفة@لفعلا@لايبي

ت5

قد@طسنيكونأن
المبرك.بلىالطرقبعضفيبالتحديثصرح

أنهحاتمالأخزعماللذينالآخرينالحديئينأنهذاعلىيدلومما

@صوبالتحديثالحسنفيهمامصرحاالمدينح،وابنالبخاري،علىاستدركهما

الحن.عنفضالة،بنالمبوكروايةمن

يجبتخرواكتفى@لبخاريكبيرةنسخةبكرةأبيعن@طسن،ونسخة

الحسنأنبعضهافيولولباقيهاتركهسببيكونأنبعدفلامنها،الأربعةهذه

بواسطةأيضابكرةأبيعنيرويوهومدل@،فالحسنبالعنعنة،يرويها

بواسطتهحديثاومسلمالبخاريأخرجوقدقيى،بنالأحنف

فيهايمرحاحاديثمنعليهحاتمالأخوقفماأنبلىهناأشيرأنوأود

الأخضجيج-ثونولكنكلها-إليهاسبقهقدبكرةأبيمنبالتحديثالحسن

مندوكثرالهاجريمبارك
الذيالكسوفصلاةحديثعليهزادأنهذلك

منو"،مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثأخرجهوحديثاالبخاري،أخرجه

فينعيمأبوطريقه
بنحبيبعنزكريا،بنالخليلعنالصحابقا-معرفة"

ضعفهثمبالتحديث،الحسنفيهمصرحابكرة،ابيعنالحسن،عن@لشهيد،

(2)

13:5@هرمه@إتحفر"4،2-938لأنر@فاتحفة@فظر. 60-5 9،5

3@لصحالتاصص@س@@@تكلم@@لنقكولاتابعون 21.

1

حديطمسلم!عجحو"7(،830))5786(،3(،1)الأحادبامحه@لحصصحيح



هت
@للدد@ل@ئللفيبال@2شلا@بللا

الحديثمزوكوأنهزكريا،بنبالخليلمباركالاخ

اتضحوقد
مما

يجتخروهوالحسن-عنعنةقبولعلىالدليلهذاأنتقدم

فيبالتحديثالتصريحعندهثبتأنبعدمعنعنةأحاثيثللحسنالبخلىي

البخلىيوأنالمعاصر،سماعمسألةفيهناذكرهلمامناقضواحد-حديث

لاوهوناقشهوالدارقطنيبالتحدي@،تصريحهيعلملاوهوللحسنأخرج

معيصلح-لاأنهاتضحوأيضاكذلك،يعلم
إحدىفيبهبالاستدلالالاكتفاء

منهما-لواحدةدليلاالمسألتبن-

مناثةختاموفي
يشترطلاأنهعلىالبخلىيأخرجهابأسانيداستدلمن

هووكله،البحثهذافيعليهمثيتماكنتعلىالتأكيدأعيدبالسماعالعلم

معالتعاملفيومسلمالبخاريالإمامين:شرطيبينالجليالواضحالفرق

بالسماع،العلميشزطالبخلىيوأنسماع،فيهالي@التيالمعاصرينروايات

البخاريفيهتسامحجدا،قليلفهوثابتسماعيهلي@ممايخرجهوما

أاندبالاتصالحكمهوهومعروف،فثرطهمسلموأمامختلفة،لأغراض

9فيعليهومثىعليه،نصالسماع،يعلم
يقةطرتمعنتوكلماصحيحهه،

يحرثكمنفهوذلكفيشرطهماتوحيديحاولومنبهذا،يقيناازددتالإمامين

علىتواردهمفيلأئمةاأنليوتأكدبيديه،الشمسحجبيريدمنأوبحر،في

ص@لصحابقهمنم@حمي@تكلما@لالعرد@لنقد@(1)
3 12-3 @طالبل@@ظر.و@2،3

4-4478)حديت.الحالقه 7 عليه@احجر@بنوتعليقكأ،9



ل@لهت@ال@ثاتهلم@ألطلتلالالفومعهللى!اال@@لععل

ءت
كمااستقراء،لمحونفلكيفعلواولمف@ل@،منيتكلموايكونوالمقروننذهذا

حاتم.الأخبذلكيرمهم

فيالإمامينبينالفرقتقريرفيهلالأمر:هذحولمهمسؤالويبقى

"وكتابهمسلمشأنمنكضايعدماالثرطهذا

حاتمالأخرأيت@ا؟الصحيح

ريقرمنوأنالقارئ،عاطفةاستدراربهقصدالسماء،عانبهبلغغباراأثار

ثمعامة،بصفةالنبويةال@ةحقيرللمبلوكتابه،مسلمحقييللمفلك

عنالوحيدالمدافعنفسهنصب
المئاتمقابلفيالحق،هذا

م@
منذالأئمة

عمر

5سنةالمتوفىعياضالقاضي 4 هذا.يومنابلى4

أنيمكنلاالمتخصصةالبحوثهذهمثلقرئأنواحدةلحظةأشكولا

إليهاباحث-أيلجوء@باحث-أنيدركهوبلالأساليب،هذهعليهتنطلي

عنبهيخرجممامئلهابلىأو
رشعوعلىشاهدهو@تنة-@العلمةالاشدلالات

والفر@والنياحة،التهويلأساليببلىفيلجأالعلمية،أدلتهبضعفالبث

مىوترعلى
النبوية-السنة

منإلهوعملواوماواستقراء،جهدمنقبلهالأئمةبذلهماأنيدركوليته

هوالشرطهذافيالإمامينبينالفرقتقرير
عنالدفححقا

وكتابه،الإمامهذا

وعن
عنالدفحمجالاتأهممنفإنعامة،بصفة@لسنة

كتبثواسةالسنة

منمستنبطهووماعليه،نصواماأ@حابها،شروطوبيانالأ@لى،@لثنة

وهكذا.اخر،بالتزاموآخرشرط،بالنزامكتابيمتاز@احبوقدعملهم،

هذهكنتإفابذلكنسلمنحنرأيه:يرىومنحاتمالأخيقولوقد



كات
ل@ئدأد@للسنا@فب2ساباب@له@شاط

أننسلمفلاأصلا،الشرطبهذانسلملانحنولكنصحيحة،الروط

هذا.علىالدليلأقمفاوقدذلك،فيمسلمعنيختلفالبخلىي

يكونأنفينبغيالدليل،قضيةبلىالنهايةفيالامررجعأقول:وأنا

@لسائلفيإذن-حاجةفلاهذا،قبلالذيالفصلفيذلكوتقدمفيه،البحث

لاستجداء.واالتهويلأساليببدالعلمية-

حينوصاحبهكتابعلىمطلقاغضاضةلاأنهللقارئيستبيئولكي

أحدهماتددمفاثصانتيجةهذى@لىأثىو)ناخر،كتابوبينبينهيوازن

هووبالقبول،قولهتلقيإمامكلامباختصارالانأعرضالآخر-وتسامح

الإمامينبينالتفريقعنإعراضهفيإليهاستندقدحاتموالاخالحلىمي،الإمام

مسلمدرجةنزولفيهيقرراخر،شرطعلىيتكلمهووهاالاتصال،لثرطفي

مسلم،علىغضاضةفلكفييكنواالثرط،هذااعتبارفيالبخريدرجةعن

لافالحقالبوية،ال@ةعلىتجنفيهيكنلمكما
أحد،علىيجني

منهيغضبلاو

الحازمي:قالعاقل،

فيومايخه،فيالعدلالراويحاليعتبرأنالصحيحيخرجمنمذهب9

وهمعنهم،روىمن
يلزمهمثابتصحيحبعضهمعنوحدثهأيضا،ثقد

والمتابعات،الواهدفيإلاإخراجهيصلحلامدخولبعضهموعناجه،إخر

الأصل،راويعنالرو@ةطبقكمعرفةوطريقهغموض،فيهبابوهذا

بمئال:فلكولوضحمداركهم،ومراتب

لكلوخم@،طبقلتعلىالزهريأصحابأنمثلا-نعلم-انوهو



اللت@ل@نهثاتهلالألطلتدلالالقفقمو@لفعلا@لل@ئ@

ءت

فيالغايةفهوالأ@لىالطبقةفيكانفمنوتفاوت،تليهاالتيعلىمزيةمنهاطبقة

البخاري.مقصدغايةوهو@لصحة،

الحفظبينجمعتالأ@لىأنغيرالعدالة،فيالأ@لىشلىكتالثانيةوالطبقة

السفر،فياملهيزمنفيهمكانحتىللزهري،الملازمةطولوبينوالإتقان،

تملىسفلميسيرة،مدةإلاالزهريتلازملمالثانيةوالطبقةالحفر،فيويحؤمه

الئانية(الطبقةليعنيوهمالأط،الطبقةدونالإتقان،فيوكانواحديثه،

مسلم-@ثرط

دتهوعبيد@عيينة،و@بنمالك،فنحوالأولمماالطقةأهلأما
عمر،بن

اهم.سووجماعةحمزة،أبيبنوشعيبلأيليان،اوعقيل-ويرنس،

بنوالليثلأوزاعي،اعمروبنالرحمنعبدفنحوالئانيةالطبقةأهلوأما

بنوعبد@لرحمنراشد،بنوالنعلاسعد،
خالد

وغيرهم-مسافر،بن

أعيانعنومسلمالانية،الطبقةأعيانعنأحيانا@لبخرييخرجوقد

تقتضيه-،لأسبابوذلكالئالئة...،الطبقة

بالنسبةصلمإليهأشروقدالإتقان،منالغابةفيهناالحازميقررهوما

صحيحهه"مقدمةفيله
(@

منغضهذافييكنولم
منولامكانته

مكانة

النبوية.السنةعلىتجنهذافيولي@حيحمه،@

طقه@لأن@ةالحمثرو@
ص

.9لصيلكلسدى@و@56-6،1

.

ملم،15صجح



هت
المالئلنا@للسلارفب2بالس@االللهشدا

أذلكولولاالرواة،فيشرطهكنزولالاتصاللىمسلمشرطونزول

كماالأصول،فيمنهوكثيرالبخلىي،عنأفرادهمنالضخمالعددهذالهتهيأ

ابنصححهماكثرةسببفيالفلىق-معالقياسكانو)نهدا-مثليقال

فيسببهفإنأحدهما،أو"الصحيحين@افيليسمماحباد،وابنخزيمة،

كلها.الصحيحالحديثثروطفيتسامحهماالأعلب

معولابد-
هذا-

الفرقتقريرأنوهوالأهمية،غايةفيأمرملاحظةمن

لاالإجماليةالثرو@في
منعلىالنهايةفيفيهاتثددمنتفضيلبالضرورةيعني

هوفيهمسلميكونماوالانقطاعالاتصالقضيةتفاصيلفييكونفقدتسامح،

كلاموشيئا،بهيخرجلممسلمافإنبكرة،أيعنالحسن،إسنادمثلالمتثدد،

الأخفعنالحسن،حديطإخهل@علىاتفقاحينفيمعروف،فيهالعدماء
بن

انفا.تقدمكمابكرة،أبيعنقيس،

هذابحثيختاموو
كلمةلهأوجهأنأودال@ه-وفقهحاتم-الأخمع

الزمن-منبرهةيتوقفأنمنهأطلبهفالذيالنصح،فيهالهمخضتقصيرة

الأئمة،بلىونسبتهاالفن،هذافيالقواعدتقعيدعنمعدوثة-لسنواتولو

فيهاوقعالتيالأحاثيثفيخاصةأولا،النقدممارسةبلىجداماسهبحاجةفهو

مايستكثرلأوأنأكثرها-وماالرواة-بيناختلاف
بلغتند@به،يقوم

منإشراتتحتالأقل-علىالبدايةفيذلك-وليكنالمئات،
فيةخبرسبقله

لعددناقدةقر@ثقبعدفيماذلكبلىويضمالعمل،هذا
التيالأبحكمن

منالأحاديثلدراسةأصحابهايخصصها
اكهو)درفهمهليتلاقحالصنف،هذا



اللستقل@لهثاته@نلألستدلاله@القفة@لل@ئلى@لفعل

غيره.مع

ت5

تقعيدفيوأقربأسلوبا،أهدأسيكونأنهفلك-فعلإنى-وسير

التيأحكامهاجعوسيرالصواب،بلىالروافاختلاففيالنظروفيالقو@حد،

الحائط.عرضلأوليئاالنقادأقوالبهاضرب

أثناءلمستلأننيذلكقلتوان@ا
بحثي

منوالمعاصر،سماعمسألةمعه

لماقراءتيخلال
الاختلافات،معالجةفيالظاهرضعفهأخرىبحوثمنلره

ماتصوروفي
منالرواةمنيقع

المتأخرالبثقيمةإثواكذلكوقبلأخطاء،

إليها.يصلالتينتائجهعلىذلكوأثرالأفذاذ،لأولئكبالنسبة

مذاغيرأنباليفيخطرولكنالوحيد،السببهوهذاأنأزعمولست

السببزالإفااكئيرسيخفاوسيزولوأنهعليه،مترتبالأسبابمن

له:كتابمقدمةفيفيهتلامذتهأحدقولحاتماليئفييتحققوربما@لرئي@،

"-
منقلالتيوالعللالحديثعلوممسائلمنبهفاكرتهفياليونصح

فيالعالمأفرادمنذلكعلىفهوزاخرا،بحراالفيتهولقدالزمان@هذافييفهمها

ت،!.)شهادةمعضلاتهوحل@لفنفهم

الفارئوأستميحأستميحهحانمالأخعلىمتجنياقاسياأبدوالاولكي

قراعةومناخر،باحثأيضاوبحثهاحاتم،الاخبحثهامسألةعرضفيعذرا

منبينالفرقسيتضح@لبحئيئ
وملىسهالرواة،اخلافعلممنشيئاثاد

أحكامعندوقافهومنبينالفرقسيظهروأيضاذلك،يفعللمومنتطبيقا،

الطنانةالألقاببإطلاقيكتفيمنوبينلهم،والتقديرالاحزامعظيم@لنقا@



هت
د@لالئدلللس@افبل@2بابدلهشلا@

البتة.أثرلهذايكنلمالعملجاءفماذاعل@هم،

للماجستير:رسالتهفيوذلكالهاجري،مباركالأخهوالاخروالباحث

فيعنهمروايةلهمممنالصحابة،منسماعهمفي@تكلم@الثقاتالتابعون"

الستة-الكتب
1سنةمنهافرغالزاي!،حرفإلىالألفحرفمن 4 1 1،@

شيوخه،بعضمنالبصريالحسنسماعاتالرسالةهذهفيبحثوقد

الاستطر@دمنشيءفيهالي@صفحة،مئتيعلىيزيدمافلكواستغرق

لإنشئي.اوالكلام

إثباتفيالتسامحمنشيءفيهاطريقةعلىرسالتهفيسلىمباركوالأخ

السماعإثباتبلىيذ@يظهرفيماوهوسبيلا،لذلكوجدمافبثبنهالسماع،

باحثاللمقارنة-اخترت-إنكحينئذيقالفلااللقي،و)مكانبالمعاصرة

مثددا.

9رسالته:فيالمسألةفبحثحاتمالأخوأما

علاتهوالخفيالمرسل

.@االصريالحسنمروياتعلىتطبيقيةنظريةدراسةبالتدلي@-

المسألةوهذه
دئهعبد@بنجبرمنالبصريالحسنسماعهي

رضي
دثه.@

مبارك:الأ@قال

حهز:قال9
1

الله،.عبدبنجبرمنالحنيسمعا

"معين:ابنوقال

شيئا@.ال@هعبدبنجابرمنالحسنيسمعلم

شيئا!.ال@هعبدبنجابرمنيسمعلمالحسن"ةالمدينيابنوقال



لهالدستقل@تاثالمدأ@دالدتفرالقفةدلدبيدفعلا@@

ت5

جبرا...الحنيلقلميقول:المدينيبنعليسمعتمحرز:اابنوقال

حاتم:ابابنوقال
الله؟عبدلنجبرلقيالحسنزرعة:أبوسئل9

قال:

ال@ه-:رحمهأبي-سألتأيضا:إحاتمأبيابن
منالحسنسمع

جابرحدثنا"ةالحسنعنيقولحسانبنهامولكنأرى،ماقال:جبر؟

معكتاب،جبرعنو)نا@طسنهذا،أنكروأناالله!،عبدبن
جابرا،.ألوكأنه

"البزار:وقال
لموأحاديث،اللهعدبنجبرعنالحسأ)أيوروى

يسمع
مه!.

صحيحه:فيخزيمةابنوقال
منالحسنسماعفيأصحابنااختلفقد"

ه.عبد@بنجابر

."جبرمنالحسنسماعمن@لقلبفيإنو..اخر:موضعفيوقال

الحسنيكونأنينكركانعلمائنابعض-"@لتوحيد:كتابفيوقال

جبر".منسمع

لاوهريرفأباولاعمر،ابنثافهلمال@هرحمهوالحسن"حبان:ابنوقال

هعبد@بنجابرولاجندب،بنسمرة

جابر!.منسماعللحسه)أيئبتدولاالد@رقطني:وقال

هريرأبيمنيسمعلمالحسنأنالحديثصاحبفليعلم@طاكم:أوقال
ة،

."قطشيئاعباسابنمنولاعمر،ابنمنولاجابر،منولا



هت
@لمطئلل@لللظ،فببال@4@بللهشا@

جابر!.منالحسنسماعيصح@اولاحزم:ابنوقال

الله-عبدبنجبرأثوكالبمريالحسنقلت.
رضي

إدراكاعنه-الله

مسنةبعدوفاتهوكانتبالمدينة،موتاالصحابةاخرمنكانجبرافإنظاهرا،

تحديدها.فيخلافعلىسبعين،

وهذهعاما،خمسونتقدير-أقلعلىجابر-وفاةعندللحسنفيكون

أوبالمدينة،كاناللهعبدبنوجبربالبصرة،كانالحسنأنإلاعالية،سن

أنبعدللمدينةعادأنهالحسنعنيذكر
فيجابرالقييكونأنإلامنها،خرج

بالمدين@.كانأيامصباه

قدوكانحاجا،إلاالحجازقدمأنهعنهيذكرلمالبصريوالحسن
حج

من،بزجابروفاةبعدأياخره،فيوالأخرىعمره،أولفيلأولىاحجنين،

ة.البصر@لىيرحلأنقبلصباهأيامالأ@لىحجتهولعل

اختلافخزيمةابنذكرأنإلاجبر،منالحسنسماعأثبتأحداأرولم

يثبته.بعضهمأنإشلىةفيهذلكفيأصحابه

أنهأسانيدهامنلثيءلايثبتولمأحاديث،عدةجبرعنروىوالحسن

كتاب.جابرعنالحسنأنالر@زيحاتمابونصوقدشافهه،

أنلمغلطاي،الإكمالكابفيكماللإثوييسمرقندتاريخفيوجاء

حدثعبيدبنيون@
الصجفة؟عنشعبة:لهفقالجابر،يكنالحسنعن

الصحيفة.عننعم،قال:



@لهاللستق@ثاتا@لالملستدلالفرالقفة@لا@بل@@لفعل

ء@

بصحيفةف@بواالتيمي:قاليقول:يحمى@اسمعتالمدين@:ابنوقال

نيوأتوفأخذها،قتالةبلىوف@بوافأخذها،قال.أوها،فرواالحسنبلىجابر

هذاسمعتليحى.قلتعلي:قالأروها،فلمبها
برأسهقال-التيمي؟من

-

نعم
@ا.

كتبهاالبصري،اليشكريقيسسلسليمانهيإن@اهذهجابروصحيمة

بمكة.لقيهحينعه

الفسوي:قال
اليشكريسليمانكانقال:حرببنسليمانسمعت"

قدي@ا،وماتصحيفة،عنهوكتبال@ه،عبدبنجابرجاورسنة،بمكةجاور

تفعل،فلمتعيرهمأنإليهاالبصرةأهلفطلبأمه،عندالصحيفةوبقيت

قتاثةفحضرقال:فنعم،هذاأمافقالت:نقرأه،حتىمنهاأمكنينافقالوا:

أواليثكري،سليمانحدثأصحابنا:يقوللذياهذافهوفقرؤوه،وغيره

الكلام!.هذانحو

بكتاب،اليشكريسليمانأمقدمتيحى:بنهمامليقال"عفان:وقال

وأماكلها،فرووهالومطرف،لوالحسنبثركوأيلوقتاثةثاتعلىفقرئ

واحدا!.حديثامنهافروىثابت

"فيقولالصحف،منيأخذهفيمايتساهلالبصريوالحسن
أوفلان!عن

بخطوجدهأوفلانكتابمنأنهيبينأنغيرمنذلك،ونحوفلانأقال"

فلان.



كات
د@لمالئدأ@للطدنافب2بالا@بدلهشل@

مسا@ر-ثناسفيان،حدثناالحميدي،بكرأبو@الفسوي:قال

هذهعمنسعيد،أباياللحسن:قيلقال:شرأخيهعنالوراق-يعني

وجدناهاأ.صحيفةتقالتحدثنا؟التيالاحاديث

الله-عبدبنجبرعنالبصريالحسنوحديث
رضي

عنه-الله

فيمخرج

حديثا.عثرأحدفيهاجبرعنولهالأربعة،ال@ن

أبووأخرجمنها،و@حدإخراجعلىماجةو@بنوالنسائيأبوثاودانفق

الحسن،طريقمنوهوو@حد،بحديثمذيالزوتفردكيره،حديثيند@ود

9إسناثه:عنالزمذيوقالجبر،عنوعطاس
وأخرج"،مجهولإسنادهو

ىسوأحاديثأربعةماجةابنوأخرجلأول،اسوىأحاديثئلاثةالنسئي

لأول.ا

منثنءفيولي@
جابر،منبالسماعالحسنتصريحالأحا@يثهذه

يثبت.لالاسنادهماجه،ابنعندجاءماسوى

محمدحدئا9ماجه:ابنقال
ثنايحى،بن

هيرزعنسلمة،أبيبنعمرو

رسولقالقال:اللهعبدبنجبرثنايقول:@طسنسمعتسالم:قالقال:

9:@دته@

ىمأوفإنهاعليها،والصلاةالطريقجو@دعلىوالتعري@إياكم

كله.@الملاعنمنفإنهاعليها،الحاجةوقضاءوالباع،الحيات

نفسه،ماجهبإسناد@بنصحيحه،فيخزيمةابنأيضاالحديثهذاوروى

الحديثلهذاقدمخزيمة@بنأنإلاالتط،عبدبنجبرثناالحسن:اقولوفيه



الدستقل@لهثاتادالم@دلطتلالالفرالقفةدل@بيدفعلا@@

ءت

جابر@.منالحنسماعمنالقلبفيفإنالخبر،صحإنبقوله:

عنهئام،ثنايمان،بنيحىطريقمناخرإسناداخزيمةابنوساق

قال:ثمجابر@ا،ثنا"الحسن:قولفيهلي@بالعنعنةهكذاجابر،عنالحسن،

محمدسمعت"
سمعالحسنيكونأنينكراللهعبدبنعليكانيقول:يحىبن

جبر!.من

الله-حفظهالألباني-الثخقال
عن

ضعيف،إسنادهةإالحديثهذا

ابن)يعنيالمؤلفذلكبلىأشلىكماوجابرالحسنبينإسنادهفيالانقطاععلته

فيبالسماعوتصريحهالمدين@،ابنوهوالله،عبدبنعليعنرواهلمبماخزيمة

يحتيلامماالحسن(عنسالمروايةليعنيالسابقةالرواية
بنزهيرلأنط،

محمد

فيكمافيهالسماعيذكرفلمغيرهخالفهوقدلاسيماحفظه،قبلمنضعففيه

الضعفظاهرةكانتو)نوهيالحسن(،عنهثامروايةلمحعنيالروايةهذه

بنمحمدتابعهفقديمان،ابنأجلمن
رواههام،ثاهارون:بنيدويفسلمف

."الضعيفةلاخرجتهولذلكنكارة،متنهيخاإنثمأحمد،

منأخرىوجوهالأسانيداهذهفيإنثموأجاد،الثيخأحسنقلت:

بنزهيرفإن@لضعف،
ايةروأماالعراقيون،عنهروىإفابحديئهبأسلامحمد

الإسنادهدافيعنهوالراويبعضهم،ضعفهأجلهامنفمناكير،عنهالثاماهل

ابنفيهقالالدمشقي،التنيسيسلمةأبيبنعمروحفصأبووهوشامي،

حجر:
بنزهيرفيالأقوالأعدلومنأوهام،،له@دق"

الإمامقالهمامحمد

أماقال:إثممناكير"،عنه@روونعنه:@لثاميينروايةفيقالحيثأحمد،



د@لالئلأ@لبنفببال@2شلا@بلله

كات

أحاديثعامر،لوأبيمهديبنالرحمنعبدفمستقيمة،عنهأصحابنارواية

."بواطيلفتلكعنهالتنييفاكحفصأبيأحا@يثوأماصحاح،مستقيمة

الذهبي:فيهقالالخياط،ال@هعبدبنسالمهوالحسنعنالراويإنثم

أساإ

ابنهووهثامبالعنعنة،الحسنعنرواههشاماأنبلىالألبانيأشار

عنماجه،وابنلشائي،وااود،أبو@هذا:حديثهأخرجالفردوسي،حسان

الحسنتصريحفيهولي@متفاوتة،بألفاظبه،جابرعنالحسن،يكنهام

الحسن.عنروايتهفيتكلمواأنهمإلاثقةكانوانحسانبن

أحمد،عند:اللهعبدبنجابرعنللحسنأحاثيثعلىوقفتوقد

منهاشيءفيولي@هم،وغيروالحاكم،والدارقطني،يعلى،وأبيارمي،والد

اللهعبدبنجابرشافهالحسنأنعلىيدلما
رضي

حاتمأباولكنكه،الله

ا@ا،عدبنجابرحدئنا@الحسن:عنيقولحسانبنهامأنذكرالرازي

هذا.هامحديتعلىأقفولموأنكره،

حديثعنداودأباسألت"قال:الاجري،عبيدأبوذكرهماومئله

لافقال:الحائض،عنجابراسألتقال:الحسنعنأشعثعنشريك

ابنهوفأشعثالضعف،ظاهرأنهإلاأيضا،الإسنادهذاعلىأقففلم



@لهت@د@ثات@دل@دالا@دتم@ا@قفةدا@ب@@دفعل@

كات

حجر:ابنفيهقالالكوفي،سو@ر
@ضعيف"

عهوالراوي
بنشريكهو

عد

منذحفظهتغيركئيرا،يحطئصدوقحجر:إابنفيهقالالكوفي،الكندي@لته

بالكوضا.لقضاءوللي

"قال:أنهالبصريالحسنبلىبإسناثهمذيالترالحكيموروى

بىوجبرالدو@ي،هريرةأبومنهم:@،اللهرسولأصحابمنرهطسبعة

يسار،بنومعقلحصين،بنوعمر@نالخطاب،بنعمربنوعبداللهعبد@لته

بنوأنى
كثيرة،أشياءعن@النبينهيفيهطويلا،حديثافكرثممالك.-،،

عديوروى@بن
له.طوبلىوأشلىمختصرا،الحديثهذا

ضحهومنوهوالثقفي،كثيربنعبادعلىمدراهالحديثوهذا

الجوزجاني:قال
فلاكثير"،بنعبادحدثنا"يقول:التيميسليمانكان"

@ا.النهيبحديثعنهحسبكالعلم،فييذكرهأنلحكيمينبغي

ذكرالذيهوالجوزجانيإليهأشارالذيالنهيوحديثحجر:إابنوقال

عدي،ابنوصد@حدبثثلائمائةمقدارأنهعدي@بن
بتركلموكأنهرأيته،قد

عن@د@ه@رسولخهيفيهسقيماولاصحيحامتنا
الإسنادفلكعلىساقهإلاكذا

وهوركبه،الذي
9

البصريالحسنعنيون@،حدثنيلأعرج،اعثمانحدثني

بنال@هوعبدعمر،بناللهعبد:@اللهرسولأصحابمنسبعةحدثيقال:

فساق"،حصينبنانوعمريسلى،بنومعقلهريرة،وأبووجابر،عمرو،

منسمعنعمهؤلاء،منسمعالحسنأنزعمهفيوافزىعنهم،@طديث

هريرة.-،.أبمنسماعهفيواختلفدوعمران،معقل



د@لمطئلنا@للسنافيباس@2لفللأ@بلله

كا-

عبدبنجابرحياةمنأثوكالله-رحمهالبصري-الحسنأنوالخلاصة

الله-
رضي

منجماعةانإلاعاما،خمسينيقاربماعنه-الله
الشأنهذاأئمة

بعضهمونصبالمدينة،وجابرابالبصرةكانالحسنأنوذلكمنه،سماعهنفوا

أعثرفلمسماعه،بهيثبتعماالبحثفيتعبتوقدكتاب،عنهروايتهأنعلى

فلك.علىشيءمن

أدلةذكرأنبعدفقالحاتمالأخوأمامبارك،الأخكلامهذا
سماعنفي

جبر:منالحسن

4عنهما@للهر.عبد@للهبناجابرمقالعسقسهالحندلة

لاحاديثجابرعنالحسنروايةولاشك-ثبت-أدلةذكرناأنشققد

هذهالمريالحسنأفالذياليشكري،سلجمانمنولابلمه،يمعهاإ

سماع.غيرمنصحيفتهمنالأحاديث

رضيجبرمنالحسنسماعأ@لةوبقيت
عندعنه،الله

هذاأثبتمن

السماع:



الللطتقل@نهثات@@لالملال@م@القفة@@لا@ئ@@لفمل

كات

الأولا:ثللدليلا

منمتفدمموضعفيذكرناهقدالذيالإسناد،الصحيحالحديث
هذا

لهوقالالحسن،شهدت"قال:أنهفضالة،بنالمباركطريقمن@لبحث،

قال:لك،لداعماسلفقال:لنا؟تسندأننحبالكوفي:إسماعيلبنإبراهيم

الله،عبدبنجالربهحدثنيثلاثة،بهحدثنيفقال:الساعة؟قيامفيحديثك

بنان@وحدثنيه
الخبر."مالك...

أنعلىبهالاستدلالقوةعلىيدلأول:وجهالخبر،هذاإسنادفصحة

قد@لسى
جابر.منسمع

تصريحالخبرهذافيبالماعالحسنتصريحأنالاخر:والوجه
يقبللا

ثقتويحكيكلهالخبرلأنالوهم!أوالأويلعنيكونماأبعدهوبلالأويل،

بالسماع.مصرحايحدئهأنهالحسنولؤالهالحسن،إسنادمن@لراويذلك

ذلك!!فيعليهيعتمدماوأصرحأصحمنبالسماعالتصريحفهذا

رضيجبرمنبالسماعالحسنيمرحلمولو
اية،الروهذهفيإلاعنهالله

منه.السماعإثباتفيبهالكفى

ني:الثاو@لدليل

الاصم،البغوي،جعفرأبوالرحمن،عبدبنمنيعبناحمدالحافظقال

إحدىالحسنبناصلىقال:الطويل،حميدحدثنا@)مسنده(:فيهأ،244)

كنتقلت:انمرف،فلمالحيته،اضطر@بفرأيتفأطال،العشي،صلاتي



كات
ال@لطناد@لفدناللأفب2باللل@اشلا@بدله

ونسبحوقعودا،قياماندعوكناقال:الله،عبدبنجبرحدثناقال:تقرأ؟

ا،.وسجودركوعا

ترجمته.تقدمتواسط،حافظهارون،ابنمويزيدقلت:

صحيح،إسنادفهذا
فيه!مغمزلا

الفزاري،إسحاقأبيطريقمن)السنن(فيداودأبوالحديثأخرجلكن

بنوحماد
سلمة.

معاذطريقمن)المصنف(فيشيبةأبيابنأيضاوأخرجه
معازبن

معنعنا!جابر،عنالحسن،عنالطويل،حميدعن

كذا
الحمنخلفحميدصلاةقصةذكرغيرومنبالماع،تصريحغيرمن

منبالسماعالحسنبتصريححميد:عنهارونبنيزيدحديثيعللالكن!

رضيجبر
الرواة!منغيرهخالفهبأنعه،الله

للسماع،بصيغةالثقاتالرواةأحدتفردإعلالعدممنقررناه،لماأولا:

في@الرو@اختلافعند)عأ،بصيغة)حدثنا(تعللاأنأعنيغيره،@ون

ذلك.

الإمامعنسبقوقدقصة،حميدعنهارونبنيزيدروايةفيأنوثانيا:
حفظهأ.ر@ويهأنعلىدلقصة،الحديثفيكانإذا"قال:أنهأحمد

منقولنقلهعقبالسلا؟عيهبسنته)الإعلامفيمغلطايفإنولذلك



اللستقل@لاثات@@لالأيستدلالم@القفة@لل@ئي@لععل

ءت

رضيجابرمنالحسنسماعنفى
فيالذيالحديثرأياولو"قال:عنه،الله

منغ،بنأحمدمسند
ك@فهذاوقال:ساقه،ثموطاعة-.-سمعالهلأذعا

هذا@ا.بعدسماعهفيمطعنفلامنه،بسماعهتمريحفيهكالشممى،سندترى

مغلطاي!فالكماوالأمر

لث:الثاو@لدليل

الله:رحمهأبيسألت)المراسيل(:افيحاتمأبيابنقال
منالحسنسمع

جابر!حدئناالحسن:عنيقولحسانبنهثامولكنأرى،ماقال:جابر؟

هذا.انكروأنا

معكتاب،جابر:عنالحسنإن@ا
جبرا@.أثوكأنه

بنأحمدالعلامةقال
حاتم،أىكلامعلىمعلقاالله-رحمهشاكر-محمد

فيكافيةحسانبنهشامروايةأنأرى@اوأناالطبري(:لتفسيردتخريجهفي

النمسأعلمهثامكانعيية:ابنقالفقدجبر،منالحسنسماعإثبات

الحسن!.بحديث

للحمرة!!!فياهذه،حانبنهامروايةأجدولمقلت:

محله!فيشاكرمحمدأحمدالعلامةكلاملكن

4@لر@بمو@لدليل

رضيجبرعنالحسنروى
عراللهإنأ"قال:@،النبيعنعنه،الله

أسنتها،الركابفأمكنواالخصب،فيسافرتمفإذاالرفق(،يح@رفيقوجل



كات
د@لالئدأبئاف!باس@2شدا@بلله

فإنبالدلجة،وعليكمفاستبقوا،الجدب،فيتمو)فاسالمنازل،بهاتجاوزواولا

بالليل.تطوىالأرض

بالأفان.فناثواالغيلان،تغولتوإفا

السبعممرفإنهاعليها،تنزلواولاالطريق،جوادعلىوالصلاةو)ياكم:

الملاعنفإنهاالحاجة،وقضاءالحيات،ومأوى

التيلإبلافأمكنواأي:أسنتها@االركابفأمكنوا@اقوله:ومعنى

الرعي.منعليهاتسافرون

ابنووالليلة(اليوم)عملفيوالنسائيداودوأبوأحمدلإماماأخرجه

فييمةخزوابن)المصنف(لاثميبةأبيوابنالحديث()غريبفيعبيدوأبوماجه

فيابيلأعراوابنيعلىأبووأخرجهاتصاله،فيبالشكلهمقدما)صحيحه(

والليلة(.اليوم)عملفيالسنيو@بن)معجمه(،

معنعناكذاجابر-عنالحسن،عنحسان،بنهثامطريقمنكلهم

سنا@ه@@
البصري.الحسنإلىصحيح

الحسن،عنحسان،بنهثامعن)المصنف(،فيالرازقعبدأخرجهبينما

مرسلا!ص@-البيعن

الثقات!!اجتماعالواحد،انفراديعلولا

فيهلي@لأنهجابر،منالحسنسماععلىدلي@فيهلي@كلهوهذا

بالسماع!تصريح



@لهت@د@ثاته3دادالا@دتم@دا@ب@عقفة@دفل@

كات

بالسماعتصريحهفيهفذكرالحسن،عناخرراوهذا@طديثروىلكن

طاالله..عبدبنجابرحدثنايقول:الحنسمعت"الخياط:سالمقال

لحديت.اوذكر

صحيحه.لاخزيمةوابنماجهابنأخرجه

@طسنسماعمن@لقلبفيفإنالخبر،صح)إنةبقولهخزيمة@بنقدمه

من

يخكراللهعبدبنعليكانيقول:يحىبنمحمدسمعت9بقوله:

جابر!.منسمعالحسنيكون@ن

لىموسالموهومكة،نزل@لبصري،@نياطدتهعبد@بنسالمأنغير

سئصدوفاثنان،هماقيل"الحافظ:قالعكاشة،
الحفظ!.

)التقريب(-لاكماترجمتههذه

اساوالخياط،سالمبينحبانو@بنحاتمأبوابن@لبخاريفرققدلكن

الحافظ!كلاميوهمهكمالا@عتمد،@الصحيحفهوعكاشة،مرلى

عليه!الحكمفيالحافظوفقف@االخياط،سالموأما

نعم-
هناك

كلامدفععلىيقوىلافلكلكنسيأتي،كماوثقهمن

ائل!@@والدليلتضعيفه،فيا@ثرين

البحث،هذاخلالالر@وي،هذامناكيركئرةعلىبنفسكتقففسوف



الللطناد@لمطئدلفب3بالسا@بللهشد@

هت

تعالى.اللهشاءإن

هم:الخياط،سالماوثقواوالذين

مرضيا!وكانالمكي،سالم@احدثناقال:حيثالثوري،سفيانا-

ان:أمرالخياط،سالمهوالمكيسالماأنعلىدلناوالذي

تصريحلأول:ا
حاتم.أيوابنلبخوي،واأحمد،لإمامكابذلك،لأئمةا

منويرلسالم،التعديلذلكإسنادهفيسفيانقالالذيالخبرأنالثاني:

الخياطسالم@احدثناقال:أنهسفيان،عنآخروجه

@وال!-2

عنبقوله)العلل(،فيالثوريسفيانكلامقدمفقدأحمد،ام

الثوري!.سفيانعنهروىثقة،9الخياط:سالم

ال@هعبدوشك
بن

عنسألتهفقال:إ)العلل(،مناخرموطنفيأحمد

."بأسبهلي@قال:أوثقةفقال:المكي؟الخياطسالم

مكالكرإسماعيلبنحربروايةعن)التهذيب(،فيالحافظونقل

2)ت 8 سالم:عنقالأنهأحمد،الإمامعنهأ،0
ثقة،."

فيلائحهوكمافلك،فيالثوريسفياناتغإن@اأحمدالإمامأنوالظاهر

والمظهرالمستدلكعملالثوري،بتوثيقلهتوثيقهاتباعهومنالأول،كلامه

عنده.التيللحجة

بضعهلهأوردثم)الكامل(يخاالخياطسالمافذكرعدي،ابنأما-3

بأساأ.يرويهمابعامةأرىما"ةقالثمأحاديث،



اللطلتقل@لهثاته@لالملمتلالالم@القفة@لل@ئل@لفعل

ءت

فياهسزكماظاهرة،وهيمناكيره،بعضعلىيقفلمعديابنوكأن

تعالى!دلهضاء@إنهذا@لبحث،

عديابنحكمقصوربلىيئيرالذهبي،الإماموهذا
يخابقولههذا،

تسعةلهفساقعدي،ابنوأما9@حضف@:كلامذكرهعقب@يز@ن،@)

بأسا!!.يرويهمابعامةأرلموقال:المتونجيدة@حا@يث

له.)الكاشف(فيكاسالم،تضعيفيرجحونممنو@لذهبيهذا.

@ضعفون:أما@

يحدثانالرحمنعبدولاير،سمعتماالفلاس:،عليبنعمروفقال

بثيءقط!.@فياطسالمعن

معين:بنيروقال
بثيء!.لي@9

يسوىلا"أيضا:وقال
فلسا@.

الر@زي:حاتمأبووقال
لجه.يحتجولاحديثه،يكتببقوي،لي@"

.@بئقةلي@")@لضعفاء(:قيالنسائيوقال

@جروحين(:@)فيحبان@بنوقال
ليسمافيهاويزيدالأخبلى،يقلب"

أب!منالحسنيسمعولمس@حا،هريرةأب!عنالحسنرواياتويجعلمنها،

ب.الاحتجبميحللائيئا،هريرة

ونمح!صدقبلحبان،ابنيرفولم

الحدلمه.الينالدارقطني:وقال



كات
@لمالئلل@لأ،@يهبال@2@بلله@ثلد@

)الضعفاء(.فيالعقيليوذكره

ومع
مختصفهوالمطلق،الضعفهذاالخياطسالمضعف

وهووالخطأ،المخالفةأنولمن
صيغفيالخطأ

يذكرالتيالأداء

السابق.حبانابنكلامفيكماعنهم،

الر@زي!حاتمأبوذلكعلىحبانابنويوافق

أباهأن)المراسيل(كتابفيأبيهعنحاتمأبيابننقلفقد

أباه،حاتمأبيابنفسألهريرة،أبيمنالحسنسماعينكركان

هذافقال:هريرة؟أباسمحتقال:الحسن،عنروىايخا@

إ،.سالم

معينبنوعأيضا

ها
يرويعمن

ازي@لرحاتمابا

سالماإن"قائلا:

لاوبلبحال،عليهيعتمدلاهذا،مبحثنافيالخياطسالميكونوبهذا

عنهمعلومعنهم،رواهامنيقلهالمللسماعصيغبحكايةمختصلأنهبه!يعتبر

ضعفه.لة-أ@أحدأوالدليل-كانحتىذلك،

لافلذلك...
منالحسنلساعالخياطسالمبحكايةالاحتججيصح

كانأنبعدفيه،بالوهمسالماختصمادائرةفيلوقوعهاعنه،اللهرضيجبر

أيضا.المطلقبالضعفموصوفا

@لخلس@4و@لدليل

جعفر:أبوالفقيهحدثنا9الغافليزلأ:)تنبيهفيالسمرقنديالليثأبوقال

كان@لتي@النبيخطبةطلبتقال:البصري!الحسنيلىبإسنادهالثقة،حدثنا



اللستقل@لهثاته@ألألستدلالفوالقفة@لفطا@لل@بي

ءت

عدأنهابلغنيحتىعليها،أقدرفلمسنوات،أربعجمعةكلبهايخطب
جلر

اللهعبدبنجابرهوفإذافأتيته،الأنصار،مئ
رضي

أنتله:فقلتعنهما،ال@ه

يقولسمعتهنعم،قال:جمعة؟كلبهايخطبكانالتي@النبيخطبةسمعت

بلىافانتهونهايةلكمو)نمعالمكم،بلىفانتهواأمعالكمإنالناس،أيها@@:إ

يدريلامفىقدأجلبيننحاقين:بينالمؤمنالجدوإننهايتكم،
صانعاللهما

ما@ل@هيدريلابقىقدأجلوبينبه،
الحديث.آخريلى"في@..قاضبى

المطي،أعناقمفاوزهفيتنقطعبإسنادالسمرقندي،الليثأبوأخرجهكذا

ولا

موضوع!!شبهالنكارة،شديىوالحديثمظلم،إسناد

فيالبيهقيطريقه:ومنالأمل(،)قمرفيالدنياأيابنأخرجهوالحديث

الصحا@*@ممإبهاممعلكن)مسند@لفرموسيأ،فيو@لديلميالإي@ف@،يضعب

ذكره!وعدم

أحمدلأ@لدنيا:أب@بنقال
@كي،جعفر@أبوحدثنىلأعلى:اعبدبن

فلزمتفاعيتني،الجمعة،فيح@البيخ@طلبتالبصري:@طسنقال:

عنفسألته@،النبياصحابمنرجلا
وفكره.فقال:-!ذلك؟

الحسنيدركلممنطبقةوطبقتهيعينه،ماهذا@كيجعفر@لايأجدولم

@لبصري!

عن)المغنيللغز@ليالدينعلوملإحياءتخريجهفيالعراقيالحافظقالوقد



ه-
@للسنار@لمعئنفب2بالا@بلل@لاثد@

عنالحسنروايةمنالثسع@،لاالبيهقيرواه"قال:الأسفار(فيالأسفارحمل

."انقطحوفيه@،النبيأصحابمنرجل

معوالحديث
عظمته!وجمالعبارته،حسنمعمنكر،ذلك

بمثله!!المظلمالإسنادتفردفيونكارته

رضيجابرمنالحسنسماعأدلةهذه
عنه.الله

أحدفلكفييعارضولا@لسماع،ثباتب@كفيلانمنهاالأولانوالدليلان

أحدهما!علىوقف

تعلىض!!وهذا

أثلةتكون@ن
صحيحةمثبتيهأثلةتكونوأنصحيحة،السماعنفوامن

إ!إأيضا

أن@لتعلىضيلبثولنمفتوح،الجمعسبيللكن
بعدتوافقا،يصبح

السماع،إثباتأحاديثإنفأقوللذلك!وجلعزاللهوفقإنوالتفكر،@لنظر

رضيجابرمنالحسنسماعصحةفيقاطعةخاصة،منهاوالأولين
عنه.الله

ذلك،علىالقاطعةدلالتهمابيناأنسبقوقد
السماعصيغة@حتمالوعدم

فيلاحتمالقربالثانيفيولي@منهما،الأولوبخاصةللتأويل،الحديئينيخا

حجته،إظهاربقصدبالسماع،فيه@طسنيصرحالحديثينكلالأنأيضا!@لتاول

لكليهما.إسنادهبلىسامعهمحيلافيها،إسنادهإظهارمتعمدا

أصيغتهلتأولولاالسماع،لردمجالفلا



اللستقل@لهثاتا@ألملمتدلالفوالقفة@لل@ئو،@لفعل

ت5

صحيفةمنالحسنروايةثبوتفخلاصتها:السماع،نفىمنأدلةأما

رضيجابرمنسليمانكتبهاالتياليشكري،سليمان
عنه.ال@ه

رضيجابربمدنيةأيضا:و@ستدلوا
سماععدمتقررأنبعدعنه،الله

المدنيين.منالحسن

يكونأنالموطن-هذاغيرفيفيصلح-الساع،لنفاةالأولالدليلأما

للسماعنافيا
هذالغيروقيدتهالإرسال،بكثرةالحسناشتهرأنبعدمطلقا،

ضيرجبرمنالحسنسماعيثتألوفيمالذلك،يصلحإنمالأنهالموطن،
ال@ه

عه!

رضيجابرمنبالسماعالحسنتصريحثبتوقدأما
مافغايةعنه،الله

اياتروروىالحسنأنعلىدليلأنهالأول:النافيندليلعنيقالأنيمكن

رضيجابرعن
الصحيفة!منأخذهاوإن@امنه،يسمعهاأعنه،الله

قد@طسنفيكون
رضيجابرمنسمع

عنهوروىأحاثيث،عنهالله

سماع،غيرمنأخرىاحاثيث
اليشكري.صحيفةمنأخذها

للسماع!والمثبنينالنافيئ،ثليلبينالجمعسبيلهوهذا

رضيجابركونأما
سماععدمعلىقاطعادليلاليسفهذامدنبا،عنهالله

حتىيعضدها،بمامحتفةبها،يستشهدعليه،قويةقرينةهووانمامنه،الحسن

عدمعلىالدليلدرجةيعضدهابمابلغتربما@وطن-هذا@غيرفيإنها-

فيه!!الوهملوقوعاوللتأولمحتملابالسماعتصريحادفعتوربما@لسماع،



هت
للند@لالئلل@فببال@2بلله@شاط

رضيفجابرها:أما
عنه،الله

حيثالوفاة،متأخرانهإلامدنياكونهمع

عدوسبعين،ثمانسنةتوفيإنه
هم.غيرعندنحوهااوالأئمة،منجمع

رضيبهالحسنلقاءاحتمالنصيبيجعلالوفاةوتأخر
او@فرعنهدثه@

وقويا!

اجابرإنثم
رضي

والأشهر،السنةالله-شرفهابمكة-يجاوركانعنهدته@

رضيبجبرالحسنلقاءيكونأنيبعدفلاويحج،
لقيكمابمكة،كانعنهالله

أيضا!بهاالمدننمنغيره

فتوحيلىأوالعر@ق،بلىرحلةكه@لئهرضيلجابريكونانأستبعدلابل

عنه!@لتهرضيجابرافيها@طسنلقيلأموي،االعهدفيالإسلامي،المشرق

لاذلكمنشيئاعنه@لتهرضيلجبرئتماعلىوقوفيوعدم
عدميعني

منهيلزملاروايتهوعدمو@روده،روايته

فعلا!حصولهعدم

رضيجبرمنبالسماعالحسنتصريحأنالمقصود
يحالتمرذلكعنه،الله

لاوالسماعاللقاءلإثباتقائمالقاطع،الصحيح
ومتىكان؟!أينريب،

إ!كان؟

أنبلىذلك،بعدفنعود
يدفعهلائابتجابرمنبالسماعالحسنتصريح

@لنفاةجلالةولانفاه،منثليل
أيضا!وكئرتهم

مخالفةمنحزنيلبقدروالحق،الصواببمعرفةلبقدر@رحيإنهدته!وو@

لاجلالا،و)عظاماحباالقلبملءلانهمذلكالأئمة!لاولئكالصو@بذلك



ثاتهلم@لالاللتم@القفة@لل@بي@لفعل

فلكأنلنافاللهمرفقتهم،رجاءالإسلام،أئمةبمحبةتعالىبلى@ل@هلنتقربوانا

نقلهالمراد@فتهىرجم!....ياوالعفو-و@بودلالف@ذايا
الأخكلاممن

حاتم.

وهيواحدة،مسألةفيوحاتم-مبلىكالأخوين-كلامهذا
سماعمسألة

منفالغرضعليه،التعليقفيأطيللنالله،عبدبنجبرمنالبصري@طسن

ماعلىاقعليقأودلكنكتباه،ما@ةقر@منكثربلىيحتجلاظاهر،كلامهمانقل

لين،الأوالدليليئمعوسأقفجبر،منالحسنسماعأ@لةفيحاتمالأخذكره

عنها-بالحديثمباركلأخاتكفلفقدوأما@لباقي

فيكتبهمابلىالعودةيستوجبالدليليئهذينعلىحاتمالأخوكلام

(@@
منالمتأخرينابتعادأسبابحول"،المقزحنهج

عنالحديثائمة

يخا@نطى@علمدخرلبلىمردهاأنذلكوجملة@تقدمين،@الأئمةمصطلحات

لاوأناالمذهبي،و@لتعصبلفقه،اأصولأهلبكتاباتوتأثرهمبحوثهم،

الأخاستدلالفيموجودمنهاوكثرمجتمعةالأسبابهذهأنلالحظةأتردد

الدليلين.بهذينحاتم

بنالمباركروايةمنفهوالأولالدليلأما
وكلامالحسن،عنفضالة،

صيغفيالب@ريالحسنعلىأخطائهولا@بارك،@حفظفيالنقادالأئمة

ترجمتهفيحاتمالأخفكرهوقدمثمهور،معروفأمرض@يوخهعنالتحديث

لكنهللمبلىك،
مع

بحيثسألتين،@@فيأقوالهممنوتخلصجدا،تمحلذلك

منبالتحديثالحسنت@ريحجعلالمسألة،فقبهنا@زادالنهاية،فيردها



هت
@للند@للنمأفب2شلا@ب@لابال@ا

نفيفيالنقادكلامونقضجابر،منسماعهثبوتعلىقويادليلامبلىكطريق

علىدليلاطريقهمنبالتحديثالتصريحوروديجحلأنوالأصلالسماع،

الحديث،نكارةظهورمعلاسيماخطئه،وكثرةالمبلىك،لاالنتادكلامصواب

اثنانثلاثة،عنالحسنيرويهواحدفحديث
الصحابة!منمنهم

حاتمالأخضعفمنسابقاذكرتمايؤكدفهوالثانيالحديثواما

إلافيهيكنلملوالحديثفهذاالواحد،الحديثلاالاختلافمعالجةياالظاهر

بعنعنةالطويلحميدعنجماعةرواهفقدلكفى،بالتحديثالتصريحهذاشذوذ

الحفاظالأثباتوفيهمالحسن،
القطانسعيدبنيحىوهم:اصحابه،من

إنهحاتمالأخوقولسلمة،بنوحمادالفز@ري،إسحاقوأبومعاذ،بنومعاذ

عينهوغيره-@ونللسماعبصيغةالثقاتالرواةأحدتفردإعلالعدمقررقد

ما
الثقة.زيادةقبولطردمنحزم،ابنعلىبهشنع

@رو@قدهلىونبنيزيدبانالتسليمبعدكلهوهذا
بالتمريححميدعن

متأخرة،كتبمنمنقولفالإسنادالقتاد،خرطذلكثبوتوثونبالتحديث،

كيرتصحيففيهيقعلمبالتحديثالتصريحأنفتحققالزوائد،كتبوهي

عنينقللملأنهالنقاد-إجمحوأقول:النقاد،إجماعبهسنردأننالاسيماممكن،

أحد
جبر.منالحسنسماعلإثباتقولهمسمىمنهم

فيريرحقم،الأحينكرماأ@لت@ادرواية
أحمدم@د1

منعلن
@لحالته@طالب@"فيكما"

5 4 0 (509)حدتا4



الللطتقل@نهثاتا@لالمللطتدلالفرالقفة@@لفعلا@لل@ئي

ت5

غيرفيأو@تأخرة،@الكتبفيالتحديثلصيغبالشبةالأمريتضحولكي

عنحديئهبعدقالفإنهالصيغ،هذهفيللذهبيكلمةأنقلالأمهات،
عنعنة

يعسرزماننافيوهذاةاالمدلسين
لأئمةاأولثكنف@المحدث،علىنقده

نحنوأماعللها،فواوعرلأصول،اعاينواود،ثاوأبيحاتم،وأبيلبخاري،كا

دخلونحوههذاوبمئل@تيقنة،@العباراتوفقدتالأسانيد،علينافطالت

المستدركإإفياتمرفهفيالحاكمعلى@لدخل

سماعليثبتعليهماوقفلمنكافيانالدليلينهذينإنحاتمالأخوقول

تقولمالاكلةهذهعلىإشادمئةكفتفلومحرر،غيركلامجابر-منالحسن

سماعفيحاتمأبوقالكمافالأمرأقوالهم،نقلتالذينالنقادإجمعدفععلى

معالزبير-بنعروةمنثابتأبيبنحبيبوسماععئمان،بنأبانمنالزهري

لمالزهري"النقاد-:بعضعنصراحةإثباتهنقلقدأبانمنالزهريسماعأن

أكبرهومنوأثوكأدركه،قديدركه،اأنهلاشيئا،عثمانبنأبانمنيسمع

لهيثبتلاثابتأبيبنحبيبأنكمامنه،السماعلهيثبتلاولكنمنه،

وهوالزبير،بنعروةمن@لسماع
قد

الحديثأهلأنغيرنه،كبرهوممنسمع

حج@إيكونشيءعلىالحديثأهلواتفاقذلك،علىاتفقواقد
(@)

صل@لوقظته
46.

@لر@هيل1
"

ص
1 @لدشقي!زرعةأبيدتارلخ@ظرو@9،2

8
0

-،.15 1،0

9:4لتهنبسه@وتهديب 5



هت
يدللطناو@لفلنعنافب2بالط@ا@بللهلماط

فيالكلاممنشيئايذكرلمالناكالدليلفيانهحاتمالأخعلىيعابومما

مبلىك.الاخفعلكاالحسن،عنحسان،بنهثامرواية

الأخفعلكمايتعرض-لمكئيرا،حججابراأنحاتمالأخذكرحينثم

يلقه.لمأنهعلىثليلاسينقلبلهالتعرضنف@الحسن،لحجأيضا-مبارك

منوأعظم
بلىبلى@لثرق،رحلةلجبريكونأنيستبعدلاإنهقولهذلك

الحسنسوىفيهايلقهلمنحتفيا،جابرفيهايكونأنلابدالرحلةفهذهالجهاد،

حاتمالأخجاءحتىأحدبهايعلمفلمالرحلةهذهأخبلىطويتثمالبصري،

بها.العلمعليه@للهففتح

لينالأوللنقاد@لترينلائمةامخالفةبانجزمتإذاالقولاتكلفولن

حملةحاتمالاخعليهاحمل@لتيالمخالفةتلكوالمصطلحات،القواعدبعضفي

منبحوثهفييرتكبهمافىبالنظربالذاتليستطوره-فيهاتعدىجداعنيفة

نتيجةفييصبيسلكهالذيفالمنهجالتطبيق،فيأوالقو@حدفي@سو@مخالفات،

كانوإنالنقادقالهماكلو@حدة:
بلىبحاجةفهوالإجماعسبيلعلىمنهم

المستعان.وال@هينفيه،اوليئبتهحاتم،الأخمر@جعة



@فاتمة

الغاتملأ

ت5

ألخصالبحثهذاختامففيوبعد،الصالحاتتتمبنعمتهالذ@دئهالحمد

فلك:فمنالمهمقاقضاياهبعض

-

اخرمنراوسماعإثاتأنيرونالروايةعصرفيالمروياتنقادأنيترجح

يحالتصرهذاوثبرتن@والاعبالتحديثتصريحهورودمنفيهلابد

صجحا.إسنادهيكونبأن

-

وتلميذهالمدي@،بنعليالإمامانهمنهويكثرذلكيقررمنأشهرمن

ريمما.لبخاا

الصحيحإ،كتابهإفيهذااشترطالبخاريإنيقولمنقولرجحانعدم

هذا.يقررمنقولضعفوظهربعمومم@الحديثلصحةشرطايجعلهولم

أنالأئمة-إليهنبهوكماهو،يقررهكما@سألة-@هذهفيمسلمرأي

الساع،و)مكان@عاصرة@
كانإفاآخر،منراوسماعلإثباتالحكمفيكات

فذكرالثروطهذهعلازادمنيصبولمبالتدليى،يعرفولمثققيالراوي

فيمامسلمعندللقرائنذكرفلاالسماع،لإثباتالقرائنيعملمسلماأن

تطبيقات@فيولايقرر@

فيالعنعنةقبولمسألةبينالباحثينمنكثيرعندخلطاهناكأنليظهر

يعلملاالذيالمعاصرعنعنةمسألةوبينعامقيبصفةالألانيد
ممنسماعله



كات
د@لمئلأ@للنافبباس@2شلا@بلله

اتعرضوالذينالائمةأقوالفهمفيجداالخلطهذاأئروقدعنمطروى

ضعووالقواعد،تعقيدفيالخوضيريدحيثللباحثبالنسبةالمهم

بعلميتعلقماخاصةالمرويات،لنقدالممارسةمنيكثرانالضواب@

ضعففيهذاأثرظهروقدتقريرها،يرادقاعدةكلأسلسفهو)العلل(،

والاتصال.بالسماعتتعلقالباحثيئبعضيقررهاقواعد

لامعينلرأيلةالأ@خد
الأثلة،هذهتمحيصعدمالإطلاق-علىيبرر-

لاأدلةإقحاموتعمد
فيالشرعأوالقضية،فيجوعمنتسمنولاتغني

س
ا@المرعلىلتدلالنصوصلاالتصرفأوفيها،دلالةلاألمحلةد

البحثفيالإنشائيةالخطابيةالأ@لةاستخداميتجنبأنبالباحثيحسن

العلمي،بقصور@ليلهلشعورهإليهايحتاجالبثانفالغالبالعلمي،

والتزلزل.با@فبحثهعلىتعودإفنفهي



@لمدا@@ث@@لمعا

جعلمرالمصلدرواا

ت5

تحقيئحجر@لعسقلانيلابن@لعثرف@طر@فمنبالفوائد@لبتكرة@لرةاف@ا-

@لنةخدمةمركزننمر@الأصلى،5141@لطبعةوأخرين،زهير@خمر

ية.@لنبوبالمديخةلاسلاميةابالجامعة

معود@لدمثقي،لأبيمسلم،صحغعلىقطي@لدارأشكلعماالأجوبة-2

4الأ@لى@لطبعة@لكليص@بر@ممتحقيق 1 دا@9
@لرياض.@ر@لور@تر@

فيها،والإرسال@لوصلتعوض@لىسننهفيطردأبوأشر@لنييتالأحا@-3

ماجتير.رسالة@لغميز،كيلتر

لأحكاا@مولفيالاحكام-4
4@لظاهرلمجماتحزملابن7 محمدتحقيق5،7

5هاالأ@لىصنة@لطبعة@لفاهرفعاطفمكنبةنثرعبد@لعزيز، 13.

لأول،ا@لطبعة@لبسنويعبد@لعليمتحقيق@للجوزج@ل@لرجا@ل@حو@-5

1 4 1 1@
باكستان.كاديمي،حديثلر

وشرحتحقيقكثير،لابن@مدبصعلوم@ختصار-6
شاكر.@حد

1الأصلى،@لطبعةللسمعانيوالاسنملاسالإملاه@دب-7 4 0 د@ر@لكتبنثر@1

وت.ببر@لعليف

نور@لدينتحقبقللنوييخير@ملال@سننمعرفة@لى@طقائقطلاب@رشاد-8

عام@لنانية@لطبعةبيروش@الإسلامي@طر@لبثائرنئرعتر،
5 1 4 11.

الألاتناصر@لدينلمحمدمنر@لسبيل،أحاثيثتخريجفي@لغليل@@رو@-9

1بعف@لر@@لطبعة 3 9 وت.ببرلأسلامي،اللكتبنثر@9



ء-
د@لممئدن@ل@لطنا@فه4لابا@لطاللله

لى،لأوا@لطبة@لدخيل،يوسفتحقيئ@ثد@طاكه@لأبو@لكنى،لأساميا-10

1 4 1 لن@رف@دبنة@@يفلأئراب@لغر@مكتبةنثر@4

ننر@لزيني،طهنحقيقمنحجر@لعقلافيلابنتمييز@لصحابضفيالإصابة-11

لأولى.ا@لطبة@لقاهرفلأزمريفا@لكياتكطة

د@رنثرزهير@ناصر،تحقيقحجر@لعسقلانيلابنأحمد،الأماممند@طر@ف-12

ثمش@@لطيبود@ر@لكلمكثير،@بن
الأولىل@1415.@لطبعةوش@بير

عمدتحقيئللخطاب@لبخلريصحيحثرحفي@طديثأعلام-13
سعد+بن

1لأولى،ا@لطبعةسود، 4 0 مكة.@لقرع@أمجامعةنثر@9

@إكلل-14
@لطبعةإس@جل،يجىتحفبقعاض،للقاضيمسلم،بفواند@علم

1لى،لأدا 4 1 @لقاهرفث@ر@لوفاعطنثر@9

38تللدر@قطنيو@لتتغ،الالز@مات-15 @@لو@مقبلتحقيق@5

د@رنثرس،

@لكوت.@ملفاء،

وت.بيردمج،أمبنعمدلرللسمعانيالأنساب-16

صغير،حمادأيتحفيئ@لنذر،لابنوالاخنلاش@لإجماعوا@لننفيلأوسطا-17

4سنةالأول،@لطبعة 0 @لرباض.طيبفد@رنثرا@5

ر@الاجريبارك@لصحابفمنس@كلهمفي@لتكلم@لثقك@لنابعون-18
مان

ودكتور@ه.ماتجير

19-
جممعمطبوعاتمنقوجللىشكر@لتهتحفيق@لدمشقي،فرعةأبت@يخ

@للغة

دثق.@لعريف

20-

1الأ@د،@لطبعةندمريعمرنحقبقللذهيي،7الإسلاتاربخ 4 0 ننر@7



@ل@لاثو@@لمعال@

ب@وت.@@لعر@د@ر@لكتاب

ءت

الأ@لى،@لطبعة@س@نورئحدتحمق@مع@@بنعن@لد@رميتاريخ-21

1 3 9 لكرمز@مكة@لقرع@@مجامعةلعلمي،مركز@لبحثنثر@9

معينبنيركتاب:)ضمنشفنورتحقيقمعي@@بنعن@لد@حيتاريخ-22

سنةلأولى،ا@لطبعةالمكرمفمكة@لقرىأمجامعةنثر@لتاريئ،وكتابه

1الأولى،@لطبعةز@يد،محمودنحقيقللبخيي@لصنير،@لناريخك@- 3 9 نثر@7

حلب.ث@ر@لوعي،

@لوت@نرةنر@@لعلمي،عد@لرحمنتحفبقلبخا@ي@لكبير،@لتريخ-24

آباد.حيدر@لعن@نيض

4)ت@لبغد@اليللخطيب@بغدييتاريخ-25 6 هأ،3
لر

@@لعرب@ر@لكتابدا

وت.بير

دزوين.@خبوفي@لتدوينقزوين-تاربخ-26

و@لتتغ.اثلز@مات@لتتغ--27

@لهثرتعبد@لصمدتحقبئللمزيالأطر@شابمعرفةالأضر@فنحفة-28
نثرين،

5شة@لثانجة@لطبعة@الند،و@لد@ر@لقي@ق@وتبيرالإصلامي،لكب@ 1 4 03.

نو@رف@ت@عبد@تحقيئ@لعر@ثي،زرعةلأبالمر@سيل،رو@ةنكرفي@لتحصيلتحفة-29

1الأولى@لطبعة 4 1 5@
@لرياض.@لرشد،مكتبةلر

ننر@لعطاردي@ل@عزيز@تحقيق@لقزويني،للر@نعيقزوين،أنجلرفي@لتدوين-30

@لنبويز@لدينةلاي@ف@امكنبة



تء
د@لعطئلن@@للطلنافبباس@2شاكا@بلله

3

32-

33-

34-

35-

36-

4الأ@لى،@لطبعةعو@مفمحمدتحقيقحجر،لابن@لتهذببنقريب 0 ا@6

وت.بيرلإسلاميضاد@ر@بشدسطغ

للبىطي،@لر@هيندريبشرحهمعمطبوعللنو@يو@لنيسير،@لتقريب

@عد@للط@عد@لوهابتحقبئ
وت.بيردار@لفكر،لر

يز،عزومحمد@لعمر@ف@عليتحفيقللجبافيوتمييز@لشكل،تقييد@لهل

1الأيلى@لطبعة 4 2 مكة.ا@لفواند،عاد@رنثر@1

تحفقللعر@قي،@لصلاح،@بنكابمنوأغلقثطلقلماوالإبضاح@لنقييد

5مة@لنبويفالمدبنة@للفيق@@كتبةنئر@عث@ف@عبد@لرحمن 1 389.

من@لوطأفيلما@لتمهيد
منجماعةتحقيقعبد@لبر،لابنوالأسايد،@عافي@

لفرب.@لأوقاتارةنثر@ز@لحققي@@

@لطبعة@لرباض،الأعظمي،مصطفىمحمدتحقبق@طجبم،بنلمسلم@لتمييز،

5سنة@لثالق@ 1 4 02.

ك@-
الأ@لى@لطبةشعبانأيمنتحقيقعبد@الاث@طهلابن@لنحفئننفغ

5 1 4 1 بيروت.@لعلميق@@ر@لكتبنثر@9

ث@رنثرالمعلمي،لعبد@لرحمنالأباطل،من@لكوثريتأنيبفييردلما@لتن@ل-38

@لقاهرة.@للفيف@لكتب

@لطبعةابا@حيدر@لعث@يفلىت@@د@زةنثرحجرنلابن@تهذيج@تهذيب-39

1شةلأولىا 3 2 7@.

مؤسسةننرعو@د،بشلىتحقيقللمزمحما@لرجادل@@@في@لك@لتهذيب-40

1لأ@لىا@لطبعةب@وش@@لرسالق@ 4 0 0
@.



@لملا@و@@ل@عال@

ءت
1لأولى،ا@لطبةحبانلأبن@لثقات-14 3 9 1سنة@3 3 ةدائرنثر@93

أبا@حيدرني@لعث@@للعارت

لأرنائوط،اعبد@لقادرتحقيقلأثير،الابن@لرسود@حاديثفيلأصولاجامع-42

@@طلو@مكتبةنثر
@

وت.ببر

3جرير@لطبرتلابن@لقرتف@ايتأويلعن@لبيانجامع-43 1 مكتبةنثر@0

@ه@31شة@لثالثة@لطبعة@لقاهرف@لب@،مصطفى@

@لسلفبفنثمر@لكتب@عد@لبافي،فؤ@دعمدترقيملبخا@ي@لصحيح،@بامع-44

1السنةلأولا@لطبعة@لقاهرف 4 0 0@

@و!@لر@ويلأخلاق@بامعم@-
دمحموتحقق@بغد@ديللخطبب@لامع،@

1@لرياض،@عارش@@مكتةنئر@لطحات 4 0 3@.

@لطبة@لعلمي،عبد@لرحمننحفيقحانلأأبيلابنو@لتعديل،لمجرح-46

اباد.حيدر@لعث@نيفلارف@د@نرةطغا@ك@الأصلى،ا

1@لنايخف@لطبعةالمقدسي،طاهرلابن@لمحبحي@رجالبينممع@-47 4 0 5@

وت.بير@لعلميق@د@ر@لكنبلر

نعيمثيلأصفياساوطبقاتلأوي@احلية-48
@لثانية@لطبعةلأصبهانيا

1 387@
@@لعر@د@ر@لكتابلر

وت.بير

حماد-49
بن

سليلابنلمحمدغيرثاتجصعنلحدمسندفيومروياتهسلمة

ه.ر@دكتولةرساف@ز@لفو@

لأط،ا@لطبة@ليني،@تهعبد@تحقيقللكلابافي@بخا@ه@@حغرجال-50

1 4 0 ولدببرد@ر@لعرفضنثر@7



هت
@للطلناد@لمعئلأفيهبال@2@بللهشل@

51-

52-

53-

54-

55-

56-

مع@لركوعبلدر@ك@لركعة@لأمومبدركهلرسالة
نحققللمعلمي،لامابا

1الأ@لى@لطبعةعبد@لفادر،عد@لرحمن 4 1 صنعاالارضا"مكتبةنثر@4

الأرنا@رطضعيبنحقق@بهزبفقملابنخير@لعبا@هديفيالمعاد@ز@

1@لنانبة@لطبعةعبد@لفاث@،و@خيه 4 0 ب@رت.@لرسالق@مؤسةنثر@5

@لل@بنلعل!يخبةأي@بنسؤالات
@لطجةعبد@لقادر،موفقتحقبقبني،

1لأ@طمها 4 0
@لعارشا@لرياض.مكتبةننر@

@لد@ر،مكتبةلرشفصنورأحمدتحقبق@مع@بنليحمى@بنيد،@بنصؤالات

5شةلأولى،ا@لطبعة@لبوب@لديخة 1 4 08.

@ل@141الأول@لطبعةمنصور،زبادتحقيق@مد،مامل@@ردأبيسؤالات

@لنبوية.للديخةوي@كلا@لعلوممكنبةلر

@لطبعة@لبنوص@عبد@لعلبمتحققطر"لأبيالاجريلاتسؤا

1الأ@لىول 4 مة.المكرمكةلاستقامق@اطرنثر@1

لى،الأد@لطبعةعد@لقاثو،موفقتحقيئللحاكلأمسعود@لسجزيسؤالات-57

1 4 0 اد@ر@لغربنثر@8
وت.بيرلاسلامي،

د@رنثرالاسلاس،@لتر@ثنحقيئمكنبتحقيقللنسئي،@لصغرع@@لنن-58

1شة@لثانيف@لطبةبروت@لعرفض 4 1 2@.

بيروت.@لفكر،د،نئرلبيهقي،@لكبى@لنن-59

د@رلركر@ثط@وشدعد@لغف@ر@بد@ريتحقبقللنثي،@لكبى@لن-60

5الأولىلشة@لطبةبيروت@لعلميف@لكب 1 4 11.

ة.@لقاهرعيى@ملبي،طبععد@لباقي،@فؤ@محمدحقيئماجمالابن@لسنن،-61



@ال@

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

71-

@لملاب@

ءت
محصد@لسيدلرعبيد@لدعاس،عزتتحقيئد@رد@لجتافيلأب@لسنن،

1لمهالأ@طس@@لطبةحمص 3@.

ترعطوفابر@يمدعبد@لباقي،ومحمدشاكر،@حدنحقيقللزمذي@لنن،

دا
@@لعر@@@لز@بحيهر

وت.ببر

@نهعد@نحقيئللد@رقطي،@لن،
صنة@لقاهرفد@ر@لحاسن،طبعهاشلا

سةباكشف@كاديمي،حديثننرهاشه@عد@لتهتحقبئللد@رمي،@لنن،

@لايخة@لطبة@@لحقق@منمجموعةتحقيقللذبي،مإبخلاع@سير@كل@

1 4 0 لق@سالر@مؤسسةتر@2
وت.بير

@لثانية@لطبةبيروتد@ر@لفكر،نثر@هلنو@مسلم،صحغشرح

رجبلابن@لزمذيعللشرح
مكبةكرعبد@لرجه@مامتحقيئ@ن@@

لأولى،70415.ا@لطبعةلأردن،االمنار،

مؤسسةننرالأرناؤوط،ضعيبتحققللطحا@يالآئر،مشكلشرح

5لأول،ا@لطبعةوش@بير@لرسالق@ 1 4 05.

@لعلميق@د@ر@لكتبلرمحمد@لنجار،نحقيقللطحا@يالآنر،معافيضرح

5لأولى،ا@لطبعةوش@ببر 1 3 99.

1الأصد،@لطبةللحاصيلخمةاالأنمةشروط 4 0 ثار@لكبلر@5

ول@ببريف@لعل@@



تء
@للناد@ل@ئلأفببال@2سلما@بله

1الأ@لى@لطبةمحمد@لزعي،تحقيئللزمذي@حمديف@@ل@فل-72 4 0 3@

جدة.للطباعت@د@ر@لعلملر

73-
الأسلامط،المكتبنثرالأعظمي،مصطفىمحمدتحفيقخزيمف@بنصحغ

وت.بير

74-
@لصحيح.@بامع@لبخري-صحيح

3تحبكلابن@لصحبح،-75 5 @@لفلرس@ببكبنعلاء@لدينترتب@4

دالأرناؤوط،شعيبتحفيق
سنه@لثانيذ@لطبعةت@لرسالةمؤسسهر

76-

77-

78-

79-

81-

82-

@لبحوت@رةب@نئرعبد@لباقي،@فؤ@محمدنحقيق@طجبم،بنلمملم@لصحيح،

5شة@لسعوديف@لعريةبالمملكة 1 4 0

6ت@لصلاحلابنو@لغلط،الإخحلمنمسلمصحيح@انة تحقيق4،3

الاسلامي.ث@ر@لغربنثرعد@لقال@،موفق

@بحوث@رة@نثر@قلعجي،عبد@لعطيتحقبقللعقي@ر@لضعفاء@لبهير،

5شة@لعودبف@لريةبالمملكة 1 4 04.

@لطبعةعبد@لقادر،موفقتحقيقللد@رقطني،و@لتروكوزر@لضعفاء

لرياض.@للرف@مكتبةننر@س@041لألدا

حلدد@ر@لوعي،نثرز@بد،عمودتحقبئللنسئي،@و@لزوك@@لضعفاء

الأول،@لطبة@طلو،عد@لقعتحقيقللسبكي،@لكبى@لافعيةطقات
1 3 @لفاهرفعيسى@طلبي،مطبةنثر@83

موومنصوجضءببروش@صادر،د@رنثرسعد،لابن@لكبرص@@لطبقات



@@ث@ل@ما@

@لطبعةمنصور،زبادتحقيئبعدههأ،ومنالمديخةأهللتابعي@لتمم)@لقسم

ية.نبر@بالمدينةبسلاميةامعةلجابا@لعلميتر@لج@@لأولى،3041ا

لى،الأو@لطبعةسلدنحنمشهورنحفيق@طجبم،بنلمسلم@لطبقاش@-83

4 1 @لرياض.الهجرفد@رهنشرا1

ع@ربن@لفضلثي@طجاج،بنلمسلم@لصحيح،كتابفيالأحاثيثعلللهه-

1الأولى،@لطبعةحسن،علينحقيق@لشهيد، 4 1 د@ر@الجرفنئر@2

ضر،.@لريا

لرحانه@أبحبن@مديثعللمه-
بند@د،المثنى،مكة

ع@ونالأقمىمكنةنثرمصطفى،حمزةتحقيئللزمذي@لكبير،@لعلل-86

5الأولى،@لطبعة 1 4 06.

@@علل-87
ومعرلعلل@وذير

جال.لر@فة

@للفي،حمن@لرمحفوظتحقيئللد@رتطني،@لنبرقيلأحاديتافي@لو@ردة@لعلللمه-

5سنةلى،الأد@لطبعة@لرياض،طيق@د@رنثر 1 4 05.

للأمام@لرجادومعرفة@لعلل-89
وصينحقيئ@تصعبد@@بنهروابةأحمد،

عبلى،@ت@@

@لطبعة@لرياض،يطانيود@رولصبيرلإسلامي،الكبنثر@

5لأولىكها 1 4 0.

لللامام@لرجادومعرفة@لعلل-90
وعيتحقيقللروفيروابةأحمد،

عبل@ر،@له

1الأولى،@لطبة 4 @مند.نثر@لد@ر@لملفيق@@0

لأعظمي.ا@لرحمنحبببتحقبئ@لديني،بنلعلى@لعلل،-91

لعلم@،@لعبد@لرحمن@لقبور،ع@رة-92
ننر@لكتبةماجد@لزياثيللننر@مدما



تء
5سنةالمكرمفمكة@لكيض 1 4 18.

@للطلناد@لمعئلأفب2بالط@ا@ب@لهشا@

د@ر@حياءنثرملى5تللعبني@بخاريصحيحشرح@لقلريعمدة-93

@@لعر@@لز@@
وتبير

مايكفيغرر@لفو@ئد@لجرعة-94
عتمالمقطوالأصانجدمنملمصحغفيوقع

1الأولى،@لطبةمد،سعد@تحفبق@لعطلى،لرشيد@لدين 4 2 مكتبةنثر@1

ياض.لر@رفللعا

ما-
@لسلمةنثر@لطبعةحجر،لابن@لبخليصحغشرح@لباصيفغ

1هرفلقا@مكنبتها،و 38 0
@.

96-
@@لحفف@منجماعةتحفبقرجصلابن@بخا@يصحبحثرح@لباصيفتح

5لأولى،ا@لطبعة@لنورف@لدينة@لغرباسمكتبةنثر 1 4 1 7

97-
لر@بامعةحسص@عليتحقبقللمخا@ي@مدي@@لفبةشرح@لغبثفتح

ن@90415.لأ@لى@ا@لطبعة@الند،بنلرس،@لسلفيق@

98-

99-

1شةالأولى،@لطبعةعدكط@لابنضعفاء@لرجال@في@لكامل 4 0 4@
د@رلر

وت.ببرلفكر،@

الأعظمي،@لرحمنحبيبتحقبقللهنمي،زو@ئد@بزار،عناثش@ركنف
سالق@@لرمؤسهفثر@لأيط@931ا@لطبعة

وت.بير

تحقيق@دجمي،@بنبع@@طديثبوضعرميعمنلخب@لكثف

@لعر@قهلأوقافاصز@رةنثر@لسامر@ني،صبحي

دي@بغد@للخطبب@لر@رلفعلمفي@لكفاية
4ت @لعارفد@نرةنثر@63

الأوفى،75315.@لطبعةاباد،جدر@لث@يق@



@ل@لاب@ل@ما@ا@

ءت
1 و@لكى.الأسامي@لكنى=-02

1 0

1 0

1 0

1لأيلىا@لطبعةحجر@لعسفلافيلابنلليز@ف@لك 3 2 ةثاثرطع@9

اباد.حيدر@لعث@يف@لعارت

1@خية@لطبةللهيثمي،@لفو@ئد،ومنغ@لزو@ئدمجمع 4 0 6@
د@ر@لكتابلر

@ل@
وت.بيررب@ه

ش@نثر@ر@لعارعبد@لرحمن،عائةتحقبقلبلفيني،لاصطلاح،امحاسن

ة.هرلقا@

عجبمعمدتحقيقللر@مهرمزيو@لو@بر،@لر@يمبين@لفاصل@لحدث

5شةثق@@ن@لطبحةبيروش@د@ر@لفكر،نئر@ططيص 1 4 04.

-

@بمهوريةمكنبةنئرحسن،زيد@نتصحغ@لظاهري،حزملابنللحلى،

هرلقا@يضلعر@
ة.

-

@لرسانل)مجموعةضمنطعكصه.تللحاكماجمليل،يد@لدخل

لارت@مكنةنثر@لى@لصحغ،@لدخلباسم:(2يلديث@لك@لقني

@لطانف.

1 يلديشرفي@لك@ية@لرسائلضمنطغللحاكه@يلديت،@صولفيللدخل-09

@لطائف.لارت@مكتبةنثر@لنايخف@لجموعة

1 @الأولى،7931@لطبعةقووجانيدنةضكر@تحقيقحقه@أب@بن@لر@هيل،-10

لت@سا@لرمزسسةتر
وت.بير

1 ناصرنحقيئ@جل،بنحربرو@يةر@مويه@بنو)سحاق@حدمائل-11

1لأود،ا@لطبعة@لسلامض 4 2 @لرياض.@لرشد،مكتبةنثر@5



ه-
@ل@ئلناللد،فبباس@2@بلاشاط

1 1الأ@لى@لطبعةصالح،@بةروايةأحمد،مسائل-12 4 2 طن،ث@ر@لونشر@0

1 13-

1 14-

1 1

1 16-

1 17-

@لطبعةاتط@عوضطارقنحقيئ@ود@لسجناقأو@رو@يةأحمد،

1الأيلى، 4 2 0
تيمية.ابنمكتبةثر@

الإسلاب@@لطبوعاتمكتبلرللحاكلأ@على@لصحيح@المستدرك

حلب.

4الأ@لى@لطبعة@للفي،حمديتحقبقللقضاعي،مد@لشهاب 0 ا@5

لق@سالر@مؤسسةننر
وت.بير

@لطبعة@لت@زين@لرحمنمحفوظتحقيق@لشلثي،كليببنمسند@اليثم

4لألد،ا 1 @لنبوية.المديخة@كه@و@@لعلوممكتبةهنثرا0

عليممؤسةنشر@لتميزين@لرحمنمحفوظنحقيئبكر@بز@ر،لأبي@لسند،

لأيلى،ا@لطبعة@لبوي@دينة@@@و@طي@لعلومومكتبةوش@بيرف@ا@لقر

1 انثر@لكتبأحمد،مامل@@ند،-18
وت.ببرصادر،ود@رلإسلامي،

1 نثر@لد@روآخرين،الأفغنعبد@فالصتحقبقضيب@أىلابن@لصنف-19

5شة@لثاية@لطبعة@الد،@لسلمق@ 1 4 03.

1 @لعلمي،@جلسننر@الأعظمي،@لرحمنحبيبتحقبقلعبد@لرز@ت@لصنف-20

4سنة@لثانيف@لطبعةكر@تئي، 0 ا@.3

1 منمجموعةتحقبقحجر،لابنبزو@ئد@لسانيد@لث@يف@لعالية@لطالب-21

1لأيلىا@لطبة@حث@@لبا 4 1 9@
@لرياض.دلر@لعاصمة،لر



ال@لملاكر@ل@م@ث@

ء-
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

-

4نصار@سنةكاملمحمدنحقبقمعيهةبنليحى@لرجادمعرفة 0 ا@5

-

@لطبعةحسن،كرييشدتحفقلبهقي،والآثر،@لننمعرفة

1لأولى،ا 4 1 وت.بير@لعلميق@د@ر@لكبننر@2

-

@لطبعةوأخرين،عو@دبثرتتحقيقللذبي،@لقراء@لكبار،معرفة

1لأولى،ا 4 0 لق@سالر@مؤمسةنشر@4
وت.بير

-

@لئانبف@لطبعة@حس@معظمتحققللحاكه@@طدبش@علوممعرفة

1 3 وت.بير@لتجريلر@لكتب@97

-

1@لثانيض@لطبة@لعمريكرمتحقيقللفسويريخ،و@ن@لرفة 4 0 1@

لق@سا@لرمؤسسةنثر
وت.بير

للكتابالمصربةلر@النةعد@لرحمن،عائشةتحقبئ@لصلاح،لابن@لقدمق-

5 1 3 94.

1 28-

1 29-

1 30-

1 31-

1 32-

@الثمبنيزيدخالد،ابمارواية@لرجال@فيمعينبنيرزكرياأي@كلاممن

دمث@للز@ش@للامونث@رننرسيفصنورتحقبق@لدقاق
وت.ببر

ما@عوضطارقنحقيق@لقدسي،قد@مةلابنثال@@@عللمن@لنتخب

1الأ@لى@لطبعة 4 1 @لرياضد@ر@لر@بفنثر@9

المالكي،علويعمدتحغق@لفبسيونلخض@لقاسم@بنبرو@بة@لرطأ

1نجف@ن@لطبعة 4 0 جدة.وق@د@ر@لثرنثر@8

@لطبعةكدفأبوعبد@لفتعتحققللذبي،@مديثمصطلحفيللوقظة

1الألد، 4 0 حل@لإسلاميةالطوعات@مكتبنثر@5

منومسلم@لبخاصيالأمامبنموقف
@لشد@لننفيو@لماع@للقياتر@ط@@



هت
@للللطاد@لعطئلنافي2بالا@بللهشل@

1لأولىا@لطبعةلخالد@لدرش@،المنعاصرين،بين 4 1 شد،@لرمكتبةنشر@7

@لرياض.

فق@د@ر@لرنثر@لبجاييعليتحقيئللذهبي،نقد@لرجال،في@الاعتد@يز@نا-ك@

1لأيلىما@لطبعةوش@بير 38 2@.

1 1@لنانية@لطبعةللزيلعي،@الد@يفلأحاديث@لرايةنصب-34 3 ثارنثر@93

وت.بيرلأسلامي،اليهب@

1 اثشر@فتحفةبحاشية)طبعحجر،لابنالأطر@ش@علىط@لظر@@لنكت-35

5@لثانيف@لطبعة@لدين،شرفعبد@لصمدتحقيقللمزي(، 1 4 0 نثر3

بروت.لأسلامي،ا@لكتب

1 36-
حجر.لابن@لييفتحينظر:@لس@ي-هدي



طانفه@علما@ل@و@

ءت

المالضوعاتفهرس

1و@لبخري---@لدبني،و@بنملم،من@بلمحريرالأول.لفصل

ملم----.....مذمبنحريرالأول@بحت

و@لبخاري...@ديخ@@@بنقولنحرير@ئفىللبحث

3لأنبانه.-.-بالماع@لحلمطونبئزجمهور@لنفاد@على@لة@لن@.أث@@لفصل

ة.-@لنظرد@لنموصلأولا@بحث

1@لى@لنفادبالسماعللحكم@للقيامككدبالمحاصرةالاكنفاءنة@دلة@لالت.@لفصل 0 9

@لتطيقة..---.@لنصوص@لئك@بحث

صحيحه.--فيأخرجها@لبخلريفيها@لسماعيعلملم@مانيد@لثافي@لطلب
1 9

معوقفةةلالر@بع@لفصل
و@ستقر@ئه------حاتمالأخل@دلال

2 3



6لمركز:اهاتف 2 2 2 0 8 96.

6فاكس 3 2 2 0 6 12.

1بص.بريدة، 1 9 3

حثهيلى@كس@أولح3@@لنثه@مس@اول

@طل@ثالإاتالعملمطالة
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