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أما بعد :

و الصالة و السالم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثي ار

فإن احلديث و الفقه توآمان ال ينفكان ؛فان جزءاً كبرياً من الفقه امنا هو مثرة للحديث ؛ ذلك ألن احلديث النبوي الشريف أحد املراجع الرئيسة للفقه
اإلسالمي ؛ و من هنا كان علم احلديث رواية و دراية من أشرف العلوم و أجلها  ،بل هو أجلها على اإلطالق بعد العلم بالقرآن الكريم الذي هو أصل
الدين و منبع الطريق املستقيم  ،ف احلديث هو املصدر الثاني للتشريع اإلسالمي  ،بعضه يستقل بالتشريع  ،و كثري منه شارح لكتاب اهلل تعاىل مبني ملا
جاء فيه قال تعاىل (( :وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل اليهم. ))1
و مما ال خالف فيه  :ان احلديث النبوي الشريف مل يدون تدوينا رمسيا يف عهد الرسول صلى اهلل عليه و سلم و ال يف عهد اخللفاء الراشدين ؛لذا فقد
لقي من السلف و اخللف عناية كبرية  ،و جهدا مميزا كي ال ينضاف اىل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما ليس منه ؛ لذلك نشأ جبانب علم
احلديث رواية علم آخر خيدمه و هو ما أطلق عليه اسم  :علم احلديث دراية  ،و هذا األخري تندرج حتته علوم كثرية  ،و من تلك العلوم  :علم العلل ،
و هذا الفرع من فروع علم احلديث جليل املقدار ؛ألنه كامليزان يف رد أو قبول األخبار و اآلثار  ،و معرفة هذا النوع من أدق فنون علم احلديث  ،و
أكثرها تشعبا .
و مل أقف على مصنف مستقل مجعت فيه مجيع دقائق هذا املوضوع ؛و امنا هي أحباث يف بعض جوانب املوضوع أو كتب مل تستوعب مجيع موضوعات
هذا العلم  ،ثم هي – يف الغالب -قد اقتصرت على دراسة املوضوع من ناحية فن احلديث دون ربطه بعلم الفقه بواسطة مناذج لذلك .
و قد دفعين ذلك اىل التفكري يف اختيار هذا املوضوع املمتع النافع املليء بالعوائد و الفوائد لطالب احلديث و الفقه  .و بعد أن شجعين من استشرهتم
من األساتذة و حصلت موافقة اجلامعة املوقرة عليه كان عملي فيه على النحو اآلتي:
حاولت حصر ما يعد علة عند احملدثني  ،و ما يشبه ذلك عند الفقهاء مما يعد وجوده
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مانعا من العمل به ؛ لذلك حاولت ما وسعين اجلهد استقراء كالم علماء احلديث املتعلق هبذا الشأن يف كتب التخريج و الشروح و العلل و الرجال ،
فيسر يل ذلك الوقوف على العلل اليت تعل هبا األحاديث عند احملدثني  ،و درست كل علة حبد ذاهتا من حيث اقوال العلماء فيها  ،مع بيان ما يبدو يل
أنه الراجح منها .

ثم حاولت حصر ما يشبه ذلك عند الفقهاء  ،و هو ما يعده هذا االمام أو ذاك
مانعاً من العمل باحلديث ؛ و ذلك ألن أثر اعالل احلديث عند احملدثني هو
االمتناع عن استنباط األحكام منه و بنائها عليه  ،فاذا وجد عند الفقهاء ما مينع
من العمل باحلديث و بناء احلكم عليه فان هذا يعد علة عندهم  -ألن هذا
أهم أثر إلعالل احلديث -و ان كان ذلك ال يعد علة يف اصطالح احملدثني أو
مجهورهم ،و ذلك كـ ((اعالل احلديث ملخالفته القواعد العامة  ،و اعالل احلديث
ملخالفة عمل اهل املدينة  ،و اعالل احلديث ملخالفته القياس  ،و اعالل رواية
الراوي اذا خالفت فتياه  ،و حنو ذلك)) .
فهذه أعل هبا بعض اهل العلم بعض األحاديث  ،و مل يعتربها آخرون علال ؛ لذلك ذكرهتا على شكل علل و ذكرت أقوال أهل العلم و اجتاهاهتم فيها و
مناقشاهتم هلا .
و من هنا جاء الربط بني علم احلديث و علم الفقه و أكدت هذا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب منوذجا أو أكثر أبني فيه أثر هذه العلة أو تلك يف
اختالف الفقهاء .
هذا و قد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه املقدمة اىل أربعة فصول :
خصصت الفصل األول منها لبيان ماهية العلة و قضايا أخرى تتعلق هبا  ،و قد تضمن هذا الفصل ستة مباحث :
املبحث األول  :عرفت فيه العلة يف اللغة و اصطالح احملدثني .
و املبحث الثاني  :ذكرت فيه منوذجا تطبيقيا للعلة .
و املبحث الثالث  :تكلمت فيه عن أهم األسباب اليت تكون األحاديث معلة بسببها .
و تكلمت يف املبحث الرابع عن أقسام العلة باعتبار حملها و قدحها .
و يف املبحث اخلامس  :تكلمت عن اهم األمور اليت ترفع العلة و تزيلها .

و تكلمت يف املبحث السادس عن أمهية معرفة علم العلل .
أما الفصل الثاني  :فقد خصصته لعلل السند .
و قد اشتمل على متهيد و أربعة مباحث -:
تكلمت يف التمهيد عن تعريف اإلسناد و أمهيته .
و يف املبحث األول  :تكلمت عن اإلنقطاع بأنواعه .
ويف املبحث الثاني  :ذكرت اعالل السند بتضعيف الراوي .
و املبحث الثالث :تكلمت فيه  :عن تفرد الراوي .
و يف املبحث الرابع :تكلمت عن انكار األصل رواية الفرع .
اما الفصل الثالث  :فهو يف علل املنت و قد تضمن سبعة مباحث -:
املبحث األول  :االعالل بالتعارض و قد تكلمت فيه عما يبدو من تعارض ظاهر بني النصوص الشرعية .
و املبحث الثاني  :االعالل بالشك .
و املبحث الثالث :اعالل خرب اآلحاد بكونه مما تعم به البلوى  ،و ذكرت فيه  :أقوال اهل العلم و مناقشتها .
و املبحث الرابع  :يف اعالل خرب اآلحاد مبخالفته فتيا الصحابي الذي يرويه .
و املبحث اخلامس  :يف اعالل خرب اآلحاد مبخالفته القياس .
و املبحث السادس :يف اعالل خرب اآلحاد مبخالفته امجاع أهل املدينة .
و املبحث السابع  :اعالل خرب اآلحاد مبخالفته القواعد العامة .
و قد ذكرت آراء الفقهاء يف كون هذا األمر أو ذاك علة أو ليس بعلة  ،و بينت ما يبدو يل أنه الراجح منها .
و أما الفصل الرابع  :فقد خصصته للعلل املشرتكة  ،اليت تقع يف االسناد و املنت .
و ضمنته مخسة مباحث :
املبحث االول  :االعالل باالضطراب و االختالف  .و تضمن هذا املبحث مطلبني :
املطلب األول  :االضطراب يف االسناد .
و املطلب الثاني  :االضطراب يف املنت .
املبحث الثاني :االعالل بالزيادة  ،و تكلمت فيه عن زيادة الثقة و ذكرت اهم أقوال أهل العلم يف قبوهلا و ردها ثم ذكرت الرأي املختار .
و املبحث الثالث  :االعالل بالشذوذ .
و املبحث الرابع  :االعالل باالدراج .
و املبحث اخلامس  :االعالل باخلطأ و ما أشبهه .

و قد مثلت ملا ذكرته من علل و بينت أثر كل علة يف اختالف الفقهاء  ،و خرجت األحاديث الواردة يف الرسالة و ذلك بالرجوع اىل كتب احلديث
املعتمدة عند احملدثني  ،و أطلت التخريج يف كثري من املواضع ؛ ألن موضوع العلل يستدعي ذلك ؛ فان العلة ال تعرف اال جبمع طرق احلديث من مظاهنا
.
و قد عزوت أحاديث صحيح البخاري يف اجلزء و الصفحة لطبعة دار الفكر اليت تقع يف ثالثة جملدات بتسعة أجزاء  ،و هي الطبعة املصورة عن الطبعة
األمريية  ،ثم اعقبت اجلزء و الصفحة برقم احلديث من فتح الباري برتقيم االستاذ حممد فؤاد عبد الباقي  ،و ذلك لتداول هاتني الطبعتني يف أيدي أهل
العلم .
و كذلك صنعت عند العزو لصحيح مسلم فقد عزوت اىل اجلزء و الصفحة من الطبعة االستانبولية  ،ثم اعقبت ذلك بالرقم من طبعة االستاذ حممد
فؤاد عبد الباقي ؛ و ذلك ألن هاتني الطبعتني أكثر تداوال .
اما أحاديث سنن ابي داود و ابن ماجه و الرتمذي فقد ذكرت اجلزء و الصفحة و رقم احلديث  ،و قد رتبت الكتب عند التخريج على وفيات املؤلفني
.
و قد حاولت بيان درجة األحاديث الواردة يف الرسالة مهتديا بأقوال األئمة السابقني و مستعينا بقواعد احلديث اليت وضعها االئمة االعالم .
وقد ترمجت لالعالم اليت دار عليها االسناد يف هامش الرسالة و من ذكر يف احلديث زيادة أو اخطأ يف احلديث أما بقية االعالم فقد عملت هلا تراجم و
ضمنتها ملحقا يف آخر الرسالة .
أما اخلامتة فقد ضمنتها أهم النتائج .
بعد هذا العرض أرى من الواجب علي ان اعرب بالثناء اجلميل عما يكنه صدري من عرفان بالفضل لكل من مد ايلَّ يد العون أثناء اعداد هذه الرسالة
سواء بارشاد او هداية ملصدر أو تشجيع أو دعاء  .و أخص بالذكر استاذي الذي أشرف على اعداد هذه الرسالة
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المحقق االمام الدكتور هاشم جميل .فقد خصين بالكثري من اجلهد و الوقت  ،و أمدني بتوجيه متواصل  ،و ال أملك شيئا يوازي فضله هذا اال
الدعاء له بالعافية و العمر املديد و العطاء الدائم يف اخلري وأن يكمل اهلل تعاىل له طريق الوصول اىل مرضاته  ،و جيزل له املثوبة .
كما أتوجه بالشكر اجلزيل اىل اساتذتي األفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة و تقوميها  ،و شرفوني بالنظر فيها  ،فجزاهم اهلل تعاىل عين
خري اجلزاء .
و ختاما فإن هذا هو جهدي املتواضع الذي ارجو من اهلل تعاىل له القبول  ،فقد بذلت فيه ما وسعين من جهد  ،فان وفقت فيه فلله تعاىل الفضل و
املنه  ،و ان كان غري ذلك فحسيب أني حاولت الوصول اىل خدمة هذا الدين عن طريق الربط بني الفقه االسالمي و بني علم من أهم علوم احلديث
النبوي الشريف  ،و الرب سبحانه و تعاىل يثيب على القصد و يعفو عن اخلطأ  .فأسأله سبحانه و تعاىل ان جينبنا الزلل و يرشدنا اىل الصواب و يوفقنا
اىل ما حيبه و يرضاه .
و احلمد هلل رب العاملني  ،و الصالة و السالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني  ،و على آله و صحبه  ،و التابعني هلم باحسان اىل يوم الدين .

Conclusion
1. A suitable lexical definition adopted by the narrators to identify the word "cause" or "reason" is
ailment because any hadith being explicitly sound might be refuted.
2. Unimously the cause is considered as an implicit factor . The narrators refer to the cause and admit
that no cause otherwise is observed can be considered as a clear-cut restriction to define the sound
hadith (Al-sahih). Thus they include the "cause" to refer to the idiomatic meaning . It is the actual ,
critical cause . In criticizing the hadith , they use the "cause" to refer to the reason of AL-hadith
ailment,explicit or implicit, critical or not which has its counterpart by the narrators .
3. The cause is defined idiomatically by following all the methods and by comparing AL-hadith
contents and its series of narrators .
4. To spot out any defect in weak hadith needs precise approach parallel to the efforts exerted in
evaluating the geniune hadith .
5. Singularity is not a cause by itself but might be a cause of certain effect . it helps in outlining the
cause and underline the mistakes .
6. The fake like the coordinators, the deserted and the charged don't need any follow-up procedures
because their singularity is enough to convict them.
7. If a weak hadith is accepted by the scientists (Scholars) , it is a ccepted and followed without
changing its identify , i . e . , into sound hadith .
8. This field of knowledge is like a scale to indicate the right from the wrong and the true from the fals
.
9. Some hadiths can be crossed by acquentence .
10. Suspicion is not a cause in hadith but the scholars may check a word or term .
11. Enhancement of confidence is acceptable unless proved otherwise.
12. The causes in the content is the outcome of the scientists' conditions.Most of them are due to
justification. It means that some of them depend on the cross reference basis rather than the singularity
basis especially if the singularity depends on the problem or contradicts with a hadith narrated by a
companion. Or,some scientists believe in depending on general rules or the behaviour of AL- Madina
citizen on rather than singularity .
13. Thus,it is very important to encourage all studies which link different fields of AL- hadith sciences
to jurisdication and its sources .Then, may Allah prays on his prophet Mohammed and on his relatives
and companions.

الفصل األول
ماهية العلة و قضايا أخرى تتعلق هبا
و فيه ستة مباحث
املبحث األول  :تعريف العلة .
املبحث الثاني  :منوذج تطبيقي للعلة .
املبحث الثالث  :أسباب العلة.
املبحث الرابع  :أقسام العلة باعتبار حملها و قدحها .
املبحث اخلامس  :ما تزول به العلة .
املبحث السادس  :أمهية معرفة العلة .

المبحث األول
تعريف العلة
وفيه مطلبان
املطلب األول  :تعريف العلة لغة .
املطلب الثاني  :تعريف العلة اصطالحا .

المطلب األول

تعريف العلة لغة
عل  -بالم مشددة مفتوحة  :-متعد و الزم  ،نقول فيهما  :عل يعل – بضم العني و كسرها  -و مصدرمها :عال .
و أعله اهلل  :أي  :أصابه بعلة .
و العلة  :املرض  ،و حدث يشغل صاحبه عن وجهه  ،كأن تلك العلة صارت شغال ثانيا منعه من شغله األول .
و علله بالشي تعليال  ،أي :هلاه به كما يعلل الصيب بشيء من الطعام عن اللنب
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قال ابن فارس (( :عل  :أصول ثالثة صحيحة :
أحدها  :تكرار أو تكرير  ،و الثاني عائق يعوق  ،و الثالث  :ضعف يف الشيء :
فاألول العلل و هو الشربة الثانية  ،و يقال علل بعد هنل و يقال أعل القوم اذا شربت ابلهم علال .
قال ابن األعرابي يف املثل  :ما زيارتك ايانا اال سوم عالة أي  :مثل االبل اليت تعل .و امنا قيل هذا ألهنا اذا كرر عليها الشرب كاان
أقل كشرهبا الثاني .

 2خمتار الصحاح 451 :

و الثاني :العائق يعوق ؛ قال اخلليل  :العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه  ،و يقال  :اعتله كذا أي اعتاقه  ،قال  :فأعتله الدهر
و للدهر علل .
و الثالث  :العلة املرض ،وصاحبها معتل ،قال ابن االعرابي  :عل املريض يعل فهو عليل ))
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و املعل  :اسم مفعول من أعله  :أنزل به علة فهو معل  ،يقولون  :ال أعلك اهلل أي ال أصابك بعلة  ،و احلديث الاذي اكتشافت فياه
علة قادحة هو معل ألنه ظهر أنه مصاب بتلك العلة . 4
و هبذا يتضح أن أقرب املعاني اللغوية ملعنى العلة يف اصطالح احملدثني هو  :املرض ؛ و ذلك ألن احلديث الاذي ظااهره الصاحة اذا
أكتشف الناقد فيه علة قادحة فان ذلك مينع من احلكم بصحته .
و قد أطلق بعض العلماء على احلديث ((املعل)) اسم  :احلديث ((املعلول)) و أطلق بعضهم عليه اسم احلديث(( :املعلل)).
و قد أعرتض النووي على تسميته با((املعلول)) و قال (( :هو حلن)).
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و ذلك ألنه مأخوذ من  :أعل ه  :يعله  ،فاسم املفعول منه  :معل  .مثل  :أضره يضره  ،فاسم املفعول منه  :مضر. 6
و قد اعرتض السيوطي على التسميتني ؛ فأيد النووي يف قوله  :ان التسمية با (املعلول)) حلان  ،و قاال :ألن اسام املفعاول مان أعال
الرباعي ال يأتي على مفعول .
ثم اعرتض على التسمية با ((معلل )) فقال  :األجود فيه ((معل)) بالم واحدة ؛ ألنه مفعول أعلاه قياساا  ،و اما((معلال)) فمفعاول
علل ؛ و هو لغة مبعنى  :أهلاه بالشيء و شغله  ،و ليس هذا الفعل مبستعمل يف كالمهم .7

 3معجم مقاييس اللغة . 15-13/4 :
 4لسان العرب مادة ((علل)) .
 5التقريب مع التدريب . 251/1
 6شرح البيقونية يف مصطلح احلديث البن عثيمني . 115
 7تدريب الراوي  , 251/1قال العراقي يف شرح التبصرة (( : 225/1واألجود يف تسمية املعل))

المطلب الثاني

تعريف العلة اصطالحا
عرفها احلافظ ابن الصالح بقوله ((هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه)) . 8
و عرفها النووي بقوله(( :عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه )). 9
و هبذا يتضح لنا أن العلة شيء خارج عن اجلروح املوجهة اىل رجال االسناد ؛ و ذلك ألن ميادان التعليال امناا هاو األحادياث الايت
ظاهرها الصحة  ،و لذلك يقول احلاكم (( :و امنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل )).10
و يقول ابن الصالح (( :املعلل  ،هو الاذي أطلاع فياه علاى علاة تقادح يف صاحته ماع أن ظااهره الساالمة منهاا  ،و يتطارق ذلاك اىل
االسناد الذي رجاله ثقات اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهر )).

11

و كل من جاء بعد ابن الصال ح و عرف املعل اشرتط فيه خفاء العلة و كوهنا قادحة  :كالطييب  12و العراقاي

13

والسايوطي  14و

أبي الفيض حممد بن حممد بن علي بن فارس  15و غريهم.
لكننا مع ذلك جند بعض العلماء يطلق العلة و يريد هبا ما هو أعم من ذلك ؛ حيث يدخل فيها العلة الظاهرة  ،و العلة غري الظاهرة
؛ فهذا احلافظ ابن الصالح يقول (( :ثم اعلم انه قد يطلق اسم العلاة علاى غاري ماا ذكرنااه مان بااقي األساباب القادحاة يف احلاديث
املخرجة له من حال الصحة اىل حال الضعف املانعة من العمل به على ماا هاو مقتضاى لفاظ العلاة ؛ و كاذلك جتاد يف كتاب العلال

 8علوم احلديث ص. 81
 9التقريب مع التدريب . 252/1
 10معرفة علوم احلديث ص. 112
 11علوم احلديث ص. 81
 12اخلالصة ص. 70
 13شرح التبصرة 226/1
 14التدريب . 252/1
 15جواهر األصول ص48

الكثري من اجلرح بالكذب و الغفلة و سوء احلفظ و حنو ذلك من أنواع اجلرح  ،و مسى الرتمذي النسخ علة 16من علل احلديث ثم ان
بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه اخلالف حنو ارسال من أرسل احلديث الذي أسنده الثقة الضابط )). 17
و قال احلافظ ابن حجر(( :و العلة أعم من أن تكون قادحة أو غري قادحة خفية أو واضحة)). 18
و قد ذكر الصنعاني ما يدل على أن تقييد العلة بكوهنا خفية قادحة هو عنده قيد أغلايب  ،حياث قاال (( :و كاأن هاذا التعرياف
أغليب للعلة  ،و اال فانه سيأتي أهنم يعللون بأشياء ظاهرة غري خفية و ال غامضة)) . 19
أقول :
ومن ينظر يف كتب الشروح و التخري ج و العلل جيد اطالق لفظ العلة و املعلول و املعل على كثري من األحاديث اليت فيهاا
جرح ظاهر و قد قمت باستقراء كتاب علل ابان اباي حاا و أشارت علاى األحادياث الايت أعلات بااجلرح الظااهر فوجادهتا كثارية
العدد يزيد جمموعها عن مائتني و سبع و أربعني حديثا فقد أعل باالنقطاع سبعة وعشرين حديثا  ،هي األحادياث التالياة 23 (( :
، 724 ، 622 ، 594 ، 550 ، 214 ، 164 ، 140،143 ، 132 ، 127 ، 119 ، 108 ، 87 ، 74 ، 57 ، 26 ، 24 ،
.) 1371 ، 1357 ، 1352 ، 1259 ، 1220 ، 905 ، 903 ، 765 ، 753
و قد أعل بضعف الراوي مائة و ثالثة و أربعني حديثا هي ، 106 ، 105 ، 102 ، 100 ، 99 ،98 ، 97 ، 73 ، 53 ، 36( :
، 321 ، 309 ، 285 ، 281 ، 250 ، 217 ، 208 ، 200 ، 176 ،151 ، 146 ، 137 ، 125 ، 113 ، 112 ، 109
، 735 ،727 ، 645، 641 ، 609، 565 ، 561 ، 548 ، 515 ، 507 ، 500 ، 449 ، 421 ، 382 ، 361، 336 ،324
، 1156 ، 1095 ، 1061 ، 1053 ، 988 ، 959 ، 954 ،911 ، 906 ،899 ، 855 ، 854 ، 783 ، 766 ، 757 ، 743
،1515،1516 ، 1505، 1496 ، 1473 ، 1446 ، 1300 ، 1285 ، 1270 ، 1241 ، 1235 ،1228 ، 1208، 1189
1892 ، 1860 ، 1859 ، 1852 ، 1848 ، 1814 ، 1764، 1738 ، 1733 ، 1657 ، 1637 ، 1629 ، 1575 ، 1529
، 2108 ، 2101 ، 2087 ، 2047 ، 2035 ، 2031 ، 2017 ، 2016 ، 1998 ، 1978 ، 1936 ، 1924 ، 1922 ،
 16و كذلك ابن أبي حا كما يعلم ذلك من صنيعه يف علله  .أنظر حديث رقم ( )114و ( )246و مل يرتض العراقي هذا االطالق ؛ و ذلاك أن الرتماذي
ان أراد النسخ علة يف العمل فهو كالم صحيح مقبول أما ان أراد انه علة تقدح يف صحة احلديث أو يف صحة نقله ذلك غري مقباول ألن يف كتاب الصاحيح
احاديث كثرية صحيحة منسوخة .انظر شرح التبصرة و التذكرة . 239/1
 17علوم احلديث ص. 84
 18النكت . 771/2
 19توضيح األفكار . 27/2

، 2308 ، 2293 ، 2292 ، 2279 ، 2270 ، 2259 ، 2250 ، 2247 ، 2235 ، 2213 ، 2178 ، 2142 ، 2130
، 2473 ، 2463 ، 2460 ، 2458 ، 2441 ، 2435 ، 2405 ، 2400 ، 2385 ، 2367 ، 2364 ، 2352 ، 2346
، 2759 ، 2724 ، 2663 ، 2643 ، 2616 ، 2581 ، 2551 ، 2541 ، 2533 ، 2490 ، 2480 ، 2479 ، 2475
. )) 2818 ، 2811 ، 2800 ، 2763
و قااد أعاال باجلهالااة مثانيااة و سااتني حاديثا هااي ، 441 ، 417 ، 356 ، 345 ، 342 ، 314 ، 180 ، 149 ، 129 ، 89 ( :
، 1311 ، 1262 ، 1257 ، 1152 ، 1124 ، 1108 ، 1088 ، 1071 ، 1070 ، 1059 ، 839 ، 701 ، 476 ، 459
1812 ، 1798 ، 1760 ، 1714 ، 1711 ، 1689 ، 1638 ، 1581 ، 1579 ، 1556 ، 1487 ، 1485 ، 1484 ، 1346
، 2179 ، 2151 ، 2014 ، 2009 ، 1966 ، 1889 ، 1882 ، 1878 ، 1866 ، 1838 ، 1832 ، 1831 ، 1829 ،
، 2597 ، 2591 ، 2477 ، 2451 ، 2443 ، 2383 ، 2382 ، 2354 ، 2349 ، 2333 ، 2321 ، 2286 ، 2207
. )2735 ، 2678 ، 2670 ، 2618
و قد أعل باالختالط مخسة أحاديث هي . )2220 ، 1233 ، 569 ، 465 ، 279( :
و قد أعل بالتدليس أربعة أحاديث هي . )2579 ، 2275 ، 2255 ، 2119( :
و كذلك جند يف كالم كثري من جهابذة العلم اطالق العلة على اجلرح الظاهر كما يف نصب الراية للزيلعي  ،اجلزء الثالاث ص  85و
 239و  358و  370و  287و  . 431و اجلزء الرابع ص . 47
و يف كالم ابن القيم كما يف زاد املعاد  177/ 1و . 244
و كذلك وقع يف كالم احلافظ ابن حجر  :اعالل بعض األحاديث بالعلة الظاهرة كما يف التلخيص احلبري ج 25/1و  62و  67و 88
و ج ، 47/2و فتح الباري ج 83/ 1و ج 446/2و أنظر سبل السالم  69/1و  72و . 75
و قد أشرت فيما سبق اىل أن الصنعاني قد عد تقييد العلة يف التعريف بكوهنا خفية قادحاة قيادا أغلبياا  ..و قاد قاال احلاافظ
ابن حجر (( 20ان الضعف يف الراوي علة يف اخلارب و االنقطااع يف االساتاد علاة يف اخلارب  ،و عنعناة املادلس علاة يف اخلارب و جهالاة
حال الراوي علة يف اخلرب))  .ويف حوار مع استاذي العالمة الدكتور هاشم مجيل قد تنبهت اىل امر آخار  ،وهاو  :ان احملادثني اذا
تكلموا عن العلة باعتبار ان خلو احلديث منها يعد قيدا ال بد منه لتعريف احلديث الصحيح .فاهنم يف هاذه احلالاة يطلقاون العلاة و

 20النكت 407/1

يريدون هبا املعنى االصطالحي اخلاص  ،و هو  :السبب اخلفي القادح  .و اذا تكلموا يف نقد احلاديث بشاكل عاام فااهنم يف هاذه
احلالة يطلقون العلة و يريدون هبا  :السبب الذي يعل احلديث به  :سواء كان خفيا أو ظاهرا قادحا أو غري قادح .
و هذا توجد له نظائر عند احملدثني  ،منها  :املنقطع : 21فهو باملعنى اخلاص  :ما حصل يف اسناده انقطاع يف موضع أو يف أكثر مان
موضع ال على التوايل .
هذا املصطلح نفسه يستعمله احملادثون أيضاا اساتعماال عاماا فرييادون  :كال ماا حصال فياه انقطااع يف أي موضاع يف الساند كاان ،
فيشمل :
املعلق ، 22و هو  :الذي حصل فيه انقطاع يف اول السند.
و املرسل ، 23و هو  :الذي حصل فيه انقطاع يف آخر السند.
و املعضل ، 24و هو  :الذي حصل فيه انقطاع يف أثناء السند باثنني فأكثر على التوايل  .و يشمل أيضا املنقطع باملعنى اخلاص الذي
ذكرناه . 25
و هكذا نرى أن مصطلح املنقطع يستعمله احملدثون استعماال خاصا يف املنقطع االصطالحي  ،و يستعملونه اساتعماال عاماا يف كال
ما حصل فيه انقطاع فيشامل املنقطاع االصاطالحي  ،و امل علاق  ،و املرسال  ،و املعضال  .و علاى هاذا املناوال جارى اساتعماهلم
ملصطلح العلاة ؛ فهام يساتعملونه بااملعنى االصاطالحي اخلااص  ،وهاو  :السابب اخلفاي القاادح  ،و يساتعملونه اساتعماال عاماا  ،و
يريدون به  :كل ما يعل احلديث به فيشمل العلة باملعنى االصطالحي  ،و العلة الظاهرة  ،و العلة غري القادحة .

 21أنظر تعريفه علوم احلديث ص 51و ما بعدها .
 22أنظر تعريفه علوم احلديث ص. 20
 23أنظر تعريفه علوم احلديث ص. 47
 24أنظر تعريفه علوم احلديث ص. 54
 25أنظر التدريب  207/1و ما بعدها  ,شرح البيقونية يف مصطلح احلديث  .98و كاذلك املرسال يساتعملونه اساتعماال عاماا يف كال انقطااع يف الساند و
يستعملونه استعماال خاصا و يريدون به ما أضافه التابعي اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم .

المبحث الثاني
نموذج تطبيقي للعلة
قاد أشاارت فيمااا ساابق  :اىل أن املعنااى االصاطالحي اخلاااص للعلااة امنااا يشاامل العلاة القادحااة اخلفيااة الاايت يكااون الظاااهر
السالمة منها  .و هذه ختتص برواية الثقات  .أما العلة باملعنى األعم فاهنا تتعلق بالرواية عموما  ،سواء أكان الراوي ثقة أم ضعيفا
و سواء كذلك أكان الوهم باالسناد أو باملنت و من املالحظ  :أن اخلطأ يف رواية الثقة أشاد غموضاا مان اخلطاأ يف رواياة الضاعيف
ألن األصل يف رواية الثقة الصواب و اخلطأ طاريء – فالقلب من حيث األساس  -مطمئن اىل رواية الثقة  .و لايس كاذلك رواياة
الضعيف  ،فالقلب غري مطمئن اساسا اليها فاألصل احلكم عليها باخلطأ و الصواب طاريء  :و مع ذلك فان معرفة اخلطأ يف رواية
الضعيف ليس باألمر السهل و ذلك ألن احلكم عليه بالضعف أساسا حيتاج اىل متابعة روايته و مقارنتها برواية الثقات  ،فان كثارت
خمالفته هلم حكم بضعفه  .و أيضا فان الضعف درجات ؛ و الضعف يف الاراوي اذا مل يكان شاديدا فاان باالمكاان االساتفادة مان
بعض أحاديثه  ،و ذلك ألن خطأ الضعيف غري مقطوع به  ،و امنا قد يصيب و قد خيطيء ؛ كذلك من الضروري أن نعرف  :بأن
معنى قوهلم فالن ضعيف أنه اذا تفرد بشيء عن شيخه ال حيتج به لغلبة احتمال اخلطأ عليه و عادم اطمئناان القلاب الياه و لايس
معنى هذا أن كل ما يرويه ضعيف و أنه خمطيء يف كل ما يرويه ؛ لذلك فان من أحاديثه ما يصح و ماا يضاعف و يعارف اخلطاأ و
الصواب بالبحث و املوازنة .
و هذا يفهم من صنيع الشيخني حيث رويا عن مجاعة ممن خف ضبطهم ألهنماا علماا أن هاذه األحادياث قاد صاحت ،26و ذلاك
باملوازنة و املقارنة مع أحاديث غريهم مان الثقاات  ،فلماا توبعاوا علاى أحااديثهم  ،و تباني لصااحب الصاحيح صاحتها أخرجهاا يف
املتابعات مقرونة باحاديث الثقات .

 26أنظر كالم احلافظ ابن حجر يف هدي الساري حول انتقااء الشايخني الصافحات التالياة (( 338و  406و  414و  424و  442و  444و  . ))449و
أنظر نصاب الراياة  , 341/1و صايانة صاحيح مسالم ص , 94و العواصام و القواصام ج 96/3و ماا بعادها و شارح صاحيح مسالم للناووي  , 18/1و
التنكيل ج. 77/1

و قد خيرج له صاحب الصحيح اذا قامت قرينة أو أحاط روايتاه ظارف يارجح صاحتها  :كعناياة الاراوي اخلفياف الضابط برواياة
شيخ معني أو مالزمته له  ،فيخرج صاحب الصحيح روايته عن ذلك الشيخ يف األصول و ليس يف املتابعاات فقاط .و هاذا حيتااج
اىل جهد كبري  ،و متييز دقيق بني األحاديث ليستفاد مما يصح منها .
و من أبرز النماذج الدالة على ذلك كله  :محاد بن سلمة :
فهو محاد بن سلمة بن دينار البصري ؛ ثقة له أوهام .
قال أمحد  :هو أعلم الناس حبديث خاله محيد الطويل  .و قال ابن معني  :هو أعلم الناس بثابت  -يعين ثابت البناني.27
و قال احلافظ يف التقريب  :ثقة عابد  ،أثبت الناس يف ثابت  -تغري حفظه بأخرة. 28
اذن فحماد بن سل مة يف أول أمره ثقة له أوهام ؛ و هذا التعبري يشري اىل خفاة يف الضابط لكان خفاة الضابط تنجارب بطاول املالزماة
للشيخ و شدة العناية حبديثه  .و محاد كما ذكرنا – كثري املالزمة لثابت البناني  ،شديد العناية حبديثه  ،اذن فما حدث به محااد
قبل – اختالطه -عن ثابت يعد من احلديث الصحيح  .و حديثه عن غريه من قبيل احلسن  .ثم تغري محاد ملا كرب فسااء حفظاه
 .فكان حديثه يف هذه املرحلة ضعيفا .
اذا عرفنا هذا لننظر ماذا فعل الشيخان حبديث محاد بن سلمة :
أما البخاري فقد أخرج له يف التأريخ  ،لكن ترك احلديث عنه يف الصحيح .
و أما مسلم فقد غربل حديثه  ،و ميز منه أحاديث حدث هبا قبل االختالط ،
ثم قسم هذه األحاديث اىل قسمني :
القسم األول  :األحاديث اليت حدث هبا محاد عن ثابت  ،و هذه أخرجها مسلم يف الصحيح أصوال حمتجاً هبا .
القسم الثاني  :األحاديث اليت حدث هبا عن غري ثابت  -و هذه مل خيرجها مسلم يف األصول .و امنا أخرجها يف الشواهد.
يقول الذهيب  :احتج مسلم حبماد بن سلمة يف أحاديث عدة يف األصول  .و حتايده البخاري .
و يوضح ما أمجله الذهيب هنا كالم نقله احلافظ ابن حجر عن البيهقي يتحدث فيه عن محاد بن سلمة  ،قال البيهقي (( :أحد أئمة
املسلمني اال أنه ملا كرب س اء حفظه فلذا تركه البخاري  ،و أما مسلم فاجتهد و اخرج من حديثه عن ثابت ما مسع قبال تغاريه  ،و
ما سوى حديثه عن ثابت  -ال يبلغ اثين عشر حديثا -أخرجها يف الشواهد))
 27هتذيب التهذيب  11/3و ما بعدها  ,امليزان  590/1و ما بعدها .
 28التقريب . 197/1
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وكذلك امساعيل بن أبي أويس فهو صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه ، 30فقد روى عنه الشيخان مما علما أنه مل خيطيء فيه و
احتجا به اال أهنما مل يكثرا من ختريج حديثه و مل خيرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثني مما علم أناه قاد حفظاه  ،و أماا مسالم
فقد أخرج عنه أقل مما أخرج البخاري  ،و غالب رواية البخاري عنه يف أحاديث موطأ مالك فهو عامل بأمره اذ أنه ابن أخت االمام
مالك و هو متابع فيما رواه عن مالك حيث أن رواة املوطأ كثريون  31و موطأ مالك عند البخاري عان مجاعاة مان الارواة .و قاال
احلافظ ابن حجر(( :و روينا يف مناقب البخاري بسند صحيح أن امساعيل أخرج له أصوله و أذن له أن ينتقي منهاو أن يعلم له ما
حيدث به ليحدث به و يعرض عما سواه و هو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عناه هاو مان صاحيح حديثاه ألناه كتاب مان أصاوله
))

32

بعد هذا نذكر منوذجا ملا أعل بوهم الثقة فيه ؛ و هو النموذج اآلتي :
روى شعبة بن احلجاج  ،عن سلمة بن كهيل  ،عن حجر أبي العنبس  ،عن علقمة بان وائال أن النايب صالى اهلل علياه و سالم قارأ:
((غري املغضوب عليهم و ال الضالني ،فقال  :آمني  ،و خفض هبا صوته ))

33

قال أبو عيسى الرتمذي (( :و مسعت حممداً يقول  :حديث سفيان أصح من حديث شعبة يف هذا ؛ و أخطأ شعبة يف مواضع من
هذا احلديث  :فقال :عن حجر أبي العنبس و امنا هو حجر بن عنبس و يكنى أباا الساكن  .و زاد فياه :عان علقماة بان وائال و

 29ميزان االعتدال  590/1وما بعدها  ،تقريب التهذيب  ،197/1هتذيب التهذيب  ،11/3الكواكب النريات .460
 30تقريب التهذيب 71/1
 31وقد عد االستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يف مقدمته ملوطأ مالك رواية حممد بن احلسن الشيباني ص  19-16النسخ املشهورة للموطاأ فبلغات ساتة
عشر نسخة
 32هدي الساري  390وانظر هتذيب التهذيب  310/1وما بعدها ونصب الراية  341/1وما بعدها.
 33هذه الراوية ذكرها الرتمذي  28/2تعليقا  ,و رواه موصوال من حديث سفيان عن سلمة برقم (( , ))248و قد أخرجاه الادار قطاين  334/1و قاال
(( :كذا قال شعبة و أخفى هبا صوته و يقال أنه وهم فيه ألن سفيان الثوري و حممد بن سالمة بان كهيال و غريمهاا رووه عان سالمة فقاالوا  :رفاع صاوته
بآمني و هو الصواب))  .و قال احلافظ يف التلخيص  (( 252/1و قد رجحت رواية سفيان مبتابعة اثنني له خبالف شعبة فلذلك جازم النقااد باأن روايتاه
أصح)) و قد أخرجه أمحاد  , 316/4و الادار ماي  , 284/1و أباو داود ( , )932و النساائي  , 245/2و البيهقاي  , 57/2و الادار قطاين 334/1
من طريق سفيان  .و أخرجه ابن أبي شيبة  , 299/1و أبو داود ( , )933و الرتمذي ( )249من طريق العاالء بان صاا  ,و الطرباناي  113/22مان
طريق حممد بن سلمة ؛ ثالثتهم عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل و لفظ رواية سافيان (( مياد هباا صاوته)) و عناد أباي داود و الطرباناي
((يرفع هبا صوته)) و لفظ العالء بن صا ((فجهر بآمني))  .و قد صححه ابن حجر يف التلخيص . 252/1

ليس فيه عن علقمة  ،و امنا هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر  .و قال  :و خفض هباا صاوته  ،و امناا هاو  :و ماد هباا
صوته )) .
قال أبو عيسى  (( :و سألت أبا زرعة عن هذا احلديث فقال حديث سفيان يف هذا أصح من حديث شاعبة قاال و روى العاالء
بن صا األسدي عن سلمة بن كهيل حنو رواية سفيان ))  .ثم ساق الرتماذي متابعاة العاالء لسافيان 34فهاذا مثاال احلاديث املعال
باملعنى االصطالحي اخلاص ،و ذلك ألن الذي ينظر اىل رواية شعبة بن احلجاج رمحه اهلل ال يظن أن فيهاا علاة ألهناا رواياة جااءت
بسند متصل برواية الثقات املعروفني ال سيم ا و هو من رواية شعبة املعروف بالتشدد يف رواية األحاديث النبوية لكان عرفات علتاه
جبمع الطرق و املوازنة و النظر الدقيق يف أسانيده و متونه .
بعد هذا أذكر منوذجا آخر للحديث املعل خبطأ الراوي الضعيف  ،و هذا بناء على املعنى العام للعلة و هو النموذج اآلتي:
روى ابن أبي ليلى ، 35عن سلمة بن كهيل  ،عن حجية بن عدي  ،عن علي أناه مساع النايب صالى اهلل علياه و سالم يقاول (( :آماني
حني يفرغ من قراءة فاحتة الكتاب)) .
قال أبو حا الرازي (( :هذا خطأ عندي امنا هو سلمة عن حجار أباي العنابس عان وائال بان حجار عان النايب صالى اهلل علياه و
سلم)). 36
فق د روى ابن أبي ليلى هذا احلديث و حممد بن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه  ،و قد أخطأ يف االسناد و بني ابن أبي حا هاذا
اخلطأ .

 34برقم (. )249
 35هو حممد بن عبد الرمحن بن أبي ليلى األنصاري الكويف القاضي أبو عبد الرمحن  ,صدوق سايء احلفاظ جادا  .تقرياب التهاذيب  , 184/2هتاذيب
التهذيب . 301/9
 36علل احلديث ج 93/1رقم . 251

المبحث الثالث
أسباب العلة
أذكر هنا أسباب العلة باملعنى العام الذي أشرت الياه فيماا سابق  ،و قاد حصار بعاض البااحثني أساباب العلاة يف سابعة
رئيسة  ، 37و يبدو يل أهنا ميكن أن تصل اىل تسعة أسباب  .أذكرها باجياز فيما يأتي :

أوال  :السبب العام :

38

و هو الضعف البشري الذي ال يكاد خيلو منه انسان و أن دخول اخلطأ و النسيان و الوهم على اجلنس البشري مماا علام
بالضرورة فالوهم ال خيلو منه حتى كبار األئمة الضابطني ،و هذا واضح لنا من تعريف احلديث الصحيح ( : 39فهو الذي رواه عدل
تام الضبط عن مثله اىل منتهاه متصل السند  ،و ال يكون شاذا و ال معلاال )  .فاشارتاطنا لصاحة احلاديث عادم الشاذوذ و العلاة
يدل على أن الرواة التامي الضبط يدخل يف حاديثهم الشاذوذ و العلاة  ،و لاذا يقاول االماام أمحاد  (( 40 :و مان يعارى مان اخلطاأ و
التصحيف ؟)) .
و يقول االمام مسلم ( 41 :فليس من ناقل خرب و حامل أثر مان السالف املاضاني اىل زمانناا وان كاانوا مان أحفاظ النااس و أشادهم
توقيا و اتقانا ملا حيفظ و ينقل – اال الغلط و السهو ممكن يف حفظه و نقله) .
و قال ابن معني  (( 42 :و لست اعجب ممن حيدث فيخطيء امنا أعجب ممن حيدث فيصيب))

 37الدكتور مهام عبد الرحيم يف دراسته على شرح علل الرتمذي ج.119-93/1
 38شرح علل الرتمذي قسم الدراسة ج. 93/1
 39أنظر تعريف احلديث الصحيح :علوم احلديث ص , 6التقريب مع التدريب  , 63/1اختصار علوم احلديث ص 21
 40علوم احلديث . 252
 41التمييز ص. 124
 42شرح العلل . 436/1

ثانيا  :خفة الضبط و كثرة الوهم :

43

حيث أن كثريا من الرواة مع صدقهم و ثبوت عدالتهم كانوا كثريي اخلطأ و الوهم  ،لكن ذلك ليس الغالب على حديثم و
هؤالء الذين كثر غلطهم يف حديثهم مقبول عند أئمة احلديث كما صنع االمام مسالم  ، 44و لكان لايس معناى ذلاك ان حاديثهم كلاه
مقبول دون متييز بل كان لألحاديث الصحيحة نصيب  45من حديثهم مما ترجح فيه للناقد  -علاى ماا ذكرنااه آنفاا -أن الاراوي هناا
قد ضبط و حفظ حديثه  ،و لكتب العلل نصيب آخر مما ترتجح للناقد أن فياه خطاأً و ومهاا  ،و مان هاؤالء الارواة  .حمماد بان
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي  ،و عبد الرمحن بن حرملة  ،و شريك بن عبد اهلل النخعي قاضي الكوفة  ،و أبو بكر بن عياش
 ،و الربيع بن صبيح  ،و مبارك بن فضالة  ،و سهيل بن أبي صا  ،و غريهم كما ذكره ابن رجب . 46

ثالثا  :االختالط :

47

و هو آفة ع قلية تورث فسادا يف االدراك  ،و تصيب االنسان يف آخر عمره  ،أو تعرض له بسبب حادث  :لفقد عزيز أو
ضياع مال ؛ و من تصبه هذه اآلفة لكرب سنه يقال فيه اختلط بأخرة

48

فاالختالط قد يطرأ على كثري من رواة احلديث النبوي مما يؤثر على روايتاه فتصابح فيهاعلاة  ،و معرفاة املختلطاني مان غاريهم أمار
شاق على علماء العلل  ،فكان احملدثون يسمعون احلديث من الراوي مرارا حتى يعرفوا أنه خلاط فياه أم ال  ،قاال محااد بان زياد :
(ما أبايل من خالفين اذا وافقين شعبة ألن شعبة كاان ال يرضاى أن يسامع احلاديث مارة واحادة يعااود صااحبه مارارا  . ) 49و مماا
ياذكر يف معااو دة الاراوي و الساماع مناه ماا حصال ملاروان بان احلكام  :اناه اساتدعى اباا هريارة رضاي اهلل عناه واجلاس كاتباه ابااا

 43شرح العلل قسم الدراسة . 98/1
 44حيث أخرج ألصحاب الطبقة الثانية كما أشار يف مقدمة كتابه  39-38/1شرح النووي ،تدريب الراوي . 92/1
 45كما أشرت اليه يف انتقاء الشيخني ألحاديث من كان يف حفظهم شيء  ,و انظر التنكيل ج. 77/1
 46شرح العلل ج. 425-403/1
 47شرح العلل قسم الدراسة ج. 102/1
 48لسان العرب مادة ((خلط))
 49اجلرح و التعديل . 168/1

الزعيزعة خلف السرير دون أن يعلم أبو هريرة  ،و جعل يسأله و أبو الزعيزعة يكتب  ،فلما حال احلول دعى ماروان أباا هريارة و
أجلس أبا الزعيزعة من وراء حجاب و جعل يسأله عما سأله عنه سابقا من ذلك الكتاب  ،فأجاب دون تقديم و ال تأخري ). 50
و أحيانا كان الناقد يدخل على الراوي ليختربه فيقلب عليه األسانيد و املتون  ،و يلقنه ما ليس من روايته  ،فان مل ينتبه الشيخ ملا
يراد به فانه يعد خمتلطا و يعزف الناس من الرواية عنه  . 51قال الدكتور مهام عبد الرحيم( : 52و لكن بصرية الناقد و يقظة اجملتمع
ليس هلما تلك القدرة اليت حتدد ساعات بدء االختالط  ،اذ االختالط حالة عقلية تبدأ خفية ثم يتعاظم أمرهاا بالتادريج  ،و باني
اخلفاء و الظهور يكون املختلط قد روى أحاديث تناقلها الثقات عن الثقات و ما دروا أهنم أخذوها عن الثقة و لكن يف اختالطه)
.
و هكذا تدخل العلة يف احلديث النبوي بسبب اختالط بعض الرواة لكن العلماء عاجلوا هذه القضية بواسطة الارواة عان املختلطاني
 ،و قسموهم اىل أربعة أقسام :
 -1الذين رووا عن املختلط قبل اختالطه .
 -2الذين رووا عنه بعد اختالطه .
 -3الذين رووا عنه قبل االختالط و بعده و مل مييزوا هذا من هذا .
 -4الذين رووا عنه قبل اختالطه و بعده و ميزوا هذا من هذا .
فمن روى عن املختلط قبل االختالط قبلت روايته عنه و من روى عنه قبل االختالط و بعاده و مياز ماا مساع قبال االخاتالط و مل
يقبل ما مسع بعد االختالط  ،و من مل مييز حديثه أو مسع بعد االختالط مل تقبل روايته . 53

 50مقدمة التمييز ص ،41سري أعالم النبالء  598/2و املستدرك  510/3قال الشيخ شعيب– يف تعليقه على السري(( : -أبو الزعيزعة ال يعرف)).
 51أنظر املثال على ذلك يف احملدث الفاصل . 399-398
 52شرح علل الرتمذي قسم الدراسة . 105/1
 53أنظر العواصم و القواصم البن الوزير . 102-101/3

رابعا  :خفة الضبط باألسباب العارضة :

54

قد يكون احملدث ضابطا لروايته ثم تعرض عليه أمور طارئة جتعل الوهن يف ضبطه فتدخل العلة يف حديثاه  ،و مان هاذه
األمور الطارئة .
أ -ضياع الكتب  ،فقد يعتمد الرا وي يف ضبطه على كتبه  ،فاذا ضاعت كتبه و حدث مماا علاق بذهناه دخلات العلاة يف حديثاه
كما حصل هلشيم بن بشري فقد كتب صحيفة مبكة عن الزهري  ،فجااءت الاريح فحملات الصاحيفة فطرحتهاا فلام جيادها  ، 55و
كذلك علي بن مسهر الكويف

56

ب -احرتاق الكتب -و قد يعتمد الراوي على كتبه ثم حتارتق فيحادث مان حفظاه فتادخل العلاة يف ذلاك  ،و ممان احرتقات كتباه
فحدث من حفظه بعدها عبد اهلل بن هليعة . 57
ج  -من مل يصحب كتابه معه و حدث من حفظه  -كاذلك بعاض الارواة اصاطحبوا كتابهم يف أمااكن و حادثوا منهاا فلام خيطئاوا و
حدثوا يف أماكن عند غياب كتبهم فأخطأوا كمعمر بن راشد قال يعقوب بن شيبة ( :مساع اهل البصرة من معمار حاني قادم علايهم
فيه اضطراب ألن كتبه مل تكن معه) . 58
د -االنشغال عن العلم من أسباب خفة الضبط فقد ضعفت رواياات بعاض احملادثني النشاغاهلم عان العلام حفظاا و كتاباة بالقضااء
كشريك بن عبد اهلل النخعي حيث ويل قضاء واسط سنة  155ها – قاال عناه احلاافظ يف التقرياب (( : 59تغاري حفظاه مناذ ويل
القضاء بالكوفة)) .

 54شرح العلل قسم الدراسة . 107/1
 55هتذيب التهذيب . 60/11
 56ويف هتذيب التهذيب (( 384/7قال العجلي صاحب سنة ثقة يف احلديث صا الكتاب كثري الرواية عن الكوفيني  ,و قال أبو عباد اهلل يعاين أمحاد بان
حنبل ملا سأل عنه ال أدري كيف أقول كان قد ذهب بصره فكان حيدثهم من حفظه)) .
 57هتذيب التهذيب . 379-373/5
 58شرح علل الرتمذي  . 767/2و انظر ميزان االعتدال  154/4و التقريب  266/2و هتذيب التهذيب . 379-373/5
 . 351/1 59و أنظر امليزان  270/2و هتذيب التهذيب . 333/4

و – فقدان البصر فقد كان بعض الثقات يعتمد على كتبه فلما ذهب بصره حدث من حفظه فدخل الوهم يف حديثاه بعاد ذلاك ،
كعبد الرزاق بن مهام الصنعاني مع أنه من رجال هذا امليدان قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب (( : 60عمي آخر عمره فتغري))
.

خامسا  :قصر الصحبة :

61

قصر الصحبة للشيخ و قلة ممارسته حلديثه  ،و هذه يف األصل ليست علة تعل هبا األحاديث لكن العلماء أعطوها أمهية كبرية ألنه
يستفاد من ذلك يف ترجيح رواية على أخرى عند االختالف ؛ ألن من طالت صحبته لشيخه و كثرت ممارسته حلديثه يكاون أتقان
حلديث شيخه و ترتجح روايته عمن قصرت صحبته هلذا الشيخ . 62

سادسا  :اختصار الحديث أو روايته بالمعنى :

63

اختلف العلماء سلفا و خلفا يف حكمه  :فذهبت طائفة اىل منع رواية احلديث باملعنى  ،و ذهبت أخارى اىل جاواز ذلاك يف غاري
حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و ذهب اجلمهور اىل جتويزها باملعنى يف اجلميع ما روي عن النيب صلى اهلل عليه و سلم
و ما روي عن غريه اذا قطع باملعنى و كان عارفا باملعاني و دقائق األلفاظ . 64
و قد يروي أحد الرواة احلديث باملعنى بصورة ختال بااملعنى و تاذهب املقصاود فتكاون علاة يف احلاديث  .كماا يف احلاديث الاذي
روي من طريق ابن أبي ذئب قال  :حدثين صا موىل التوآمة ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل علياه
و سلم (( :من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء عليه)) . 65
 . 505/1 60و أنظر امليزان  609/2و هتذيب التهذيب . 310/6
 61شرح العلل قسم الدراسة . 113/1
 62انظر على سبيل املثال علل ابن أبي حا رقم ( )2024و (. )1647
 63شرح العلل قسم الدراسة . 116/1
 64احملاادث الفاصاال ص , 533الكفايااة  , 168املستصاافى  , 107/1التمهيااد  234/1و  , 63/6شاارح الساانة  , 238/1توجيااه النظاار  , 298أعااالم
احملدثني ص. 42
 65أخرجه أبو داود ( , )3191و ابن ماجاه( , )1517و أمحاد  444/2و  455و  , 502و البيهقاي  51/4و سانده قاوي ألن ابان أباي ذئاب مساع مان
صا قبل االختالط  .و ابن أبي ذئب هو حممد بن عبد الرمحن ابن املغرية ثقة فاضل كماا يف التقرياب  184/2و صاا بان نبهاان ماوىل التوآماة صادوق

و قد جاء يف بعض النسخ و الكتب ((فال شيء له)) . 66و هذا من تصرف الرواة باملعنى . 67

سابعا  :تدليس الثقات :

68

أن التدليس يكون أحيانا سببا من أسباب العلة  ،و التدليس أنواع كثرية  .أشهرها تدليس األسناد  ،وهو أن يروي عمن لقيه ما مل
يسمعه منه . 69
و تدليس الشيوخ و هو  :أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف . 70
و كال النوعني يكون أحيانا سببا يف اعالل احلديث  ،فقد يكشف األئماة النقااد عان ساقوط رجال يف االساناد أساقطه املادلس و
يكون هذا الساقط ضعيفا كما يف تدليس االسناد أو يكنيه بكنية غري الكنية اليت اشتهر هبا  .أو يسامى مان اشاتهر بكنيتاه  .أو
يكين من اشته ر بامسه  ،أو يصفه بصفة غري الصفة اليت اشتهر هبا مما يوهم أنه رجل آخر و هذا هو تدليس الشيوخ.

71

ثامنا  :االنقطاع في السند أو الطعن في أحد رجال األسناد عدالة أو ضبطا :

و هذا حسب ما ذكرت سابقا  :من أن املراد هنا املعنى العام للعلة فهي لذلك تشمل القادح  :الظاهر منه و اخلفي .

تاسعا  :التفرد :

اختلط بأخرة  ,قال ابن عدي  :ال بأس برواية القدماء كابن اباي ذئاب و ابان جاريج  .و أنظار امليازان  303/2و هتاذيب التهاذيب  , 405/4و هتاذيب
الكمال  102/13و ما بعدها .
 66كما يف زاد املعاد  500/1و عون املعبود  182/3و مصنف عبد الرزاق  527/3حديث ( )6579و سنن أبي داود قال املزي يف حتفة االشراف 10
 /حديث ( )13503قال يف رواية حييى ......( :فال شيء له)) .
 67كما ذكره الشيخ حممد عوامة عن الشيخ حبيب الرمحن األعظمي  .أنظر أثر احلديث يف اختالف الفقهاء ص. 30
 68شرح العلل قسم الدراسة . 118/1
 69علوم احلديث ص. 66
 70علوم احلديث ص. 66
 71و يف هتذيب التهذيب ( 225/7ان عطية العويف كان يأتي الكليب و يسأله عن التفسري و كان يكنيه بأبي ساعيد)  .و أنظار علاوم احلاديث ص , 291و
اختصار علوم احلديث ص. 209

و التفرد حبد ذاته ليس علة يف اخلرب  ،و امنا يكون أحيانا سببا من أسباب العلاة  ،اذا مل يكان الاراوي ماربزا يف احلفاظ ،
فالتفرد قد يلقي الضوء على وجود العلة و سوف يأتي لذلك مزيد بيان ان شاء اهلل تعاىل .

المبحث الرابع
أقسام العلة باعتبار محلها و قدحها
العلة تكون أحيانا يف األسناد  ،و تكون أحيانا يف املنت  ،فاذا وقعت العلة يف األسناد  :فاما تقدح يف السند فقط أو فيه
و يف املنت أو ال تقدح مطلقا  .و هكذا اذا وقعت العلة يف املنت  ،فعلى هذا يكون للعلة مخسة أقسام  72نشري اليها فيما يأتي :
 -1تقع العلة في األسناد و ال تقدح مطلقا

مثاله  -:ما رواه املدلس بالعنعنة  ،فهذا يوجب التوقف عن قبوله  ،فاذا وجد من طريق آخر قد صرح فيها بالسماع تبني أن العلة
غري قادحة .

73

 -2تقع العلة في األسناد و تقدح فيه دون المتن

مثاله  -:ما رواه يعلى بن عبيد الط نافسي  ،عن الثوري  ،عن عمرو بن دينار  ،عن ابن عمر  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم :
((البيعان باخليار)) 74فغلط يعلى يف قوله  :عمرو بن دينار  ،امنا هو عبد اهلل بن دينار كما رواه األئمة املتقنون من أصحاب سفيان
الثوري مثل :الفضل بن دكني  ،و حممد بن يوسف الفريابي ،وخملد بن يزيد  ،و غريهم. 75

 -3تقع العلة في األسناد و تقدح فيه و في المتن معا

و ذلك كأن يوجد يف احلديث ارسال أو وقف  ،أو ابدال راو ضعيف براو ثقة .

 72النكت  , 747/2توضيح األفكار  , 32-31/2مقدمة علل الدار قطين  , 39/1مقدمة البحر الزخار . 19/1
 73النكت  , 747/2مقدمة علل الدار قطين  , 40/1مقدمة البحر الزخار . 19/1
 74أنظر تفصيل الروايات و الطرق يف جامع األصول  574/1حديث ( , )407و تلخيص احلبري  , 20/3و مسند أباي يعلاى  ، 193-192/10واحتااف
املهرة  528/8حديث ( , )9890و املسند اجلامع  439/10حديث (. )7730
 75علوم احلديث للحاكم  , 83-82و تدريب الراوي  , 254/1مقدمة علل الدار قطين  , 40/1مقدمة البحر الزخار . 19/1

مثال ذلك  - :ما وقع ألبي أسامة  -محاد بن أسامة الكويف  ،و هو ثقة  - 76يف روايته عن عبد الارمحن بان يزياد بان جاابر  -و
هو من ثقات الشاميني  - 77قدم عبد الرمحن الكوفة فكتب عنه أهلها  ،و مل يسمع منه أبو أسامة  ،ثم قدم بعد ذلك الكوفاة عباد
الرمحن بن يزيد بن متيم  -و هو من ضعفاء الشاميني  - 78فسمع منه أبو أسامة  ،و سأله عن امسه فقال  :عبد الرمحن بن يزياد
 ،فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار حيدث عنه و ينسبه من قبل نفسه فيقول :
حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  ،فوقعت املناكري يف رواية أبي أسامة عن ابن جابر  ،و مل يفطن اال أهل النقد فميازوا ذلاك و
نصوا عليه كالبخاري  ،و أبي حا  ،و غري واحد. 79
 -4تقع العلة في المتن و ال تقدح فيه و ال في األسناد

مثاله  - :كل ما وقع من اختالف ألفاظ كثرية من أحاديث الصحيحني اذا أمكن اجلمع رد اجلميع اىل معنى واحد فان القدح ينتفي

عنهما . 80
 -5تقع العلة في المتن و تقدح فيه دون األسناد

مثاله  -:ما انفرد مسلم  81باخراجه يف حديث أنس رضي اهلل عنه من اللفظ املصرح بنفي قاراءة ((بسام اهلل الارمحن الارحيم)) ،
فعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا األكثرين امنا قالوا فيه (( :فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد هلل رب العااملني)) مان غاري تعارض
لذكر البسملة و هو الذي اتفق البخاري  82و مسلم 83على اخراجه  ،و رأوا أن من رواه باللفظ املذكور رواه باملعنى الذي وقع لاه

 76تقريب التهذيب . 195/1
 77تقريب التهذيب . 502/1
 78تقريب التهذيب . 502/1
 79النكت  , 748/2توضيح األفكار  , 32/2مقدمة العلل  , 41/1مقدمة البحر الزخار . 19/1
 80النكت  , 748/2توضيح األفكار  , 32/2مقدمة العلل  / 41/1مقدمة البحر الزخار . 19/1
 81اجلامع الصحيح  12/2رقم ( )399كتاب الصالة  ,باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة .
 82صحيح البخاري  189/1رقم ( )743كتاب الصالة  ,باب ما يقول بعد التكبري .
 83صحيح مسلم  12/2رقم ( )399كتاب الصالة  ,باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة .

ففهم من قوله (( :كاانوا يساتفتحون باحلماد هلل رب العااملني)) أهنام كاانوا ال يبساملون فارواه علاى فهام و أخطاأ فياه ؛ ألن معنااه أن
السورة اليت كانوا يفتتحون هبا من السور هي الفاحتة  ،و ليس فيها تعرض لذكر البسملة

84

 84علوم احلديث للحاكم ص , 83النكت  , 748/2الباعث احلثيث ص , 67مقدمة علل الدار قطين  , 42/1مقدمة البحر الزخار .20/1

المبحث الخامس
ما تزول به العلة
أشرت فيما سبق اىل أن العلة ظاهرة و خفية :
فالعلة الظاهرة قد تزول باملتابعات  85و الشواهد ، 86و يكون ذلك باالعتبار 87و سرب الطارق  ،و قاد تازول العلاة بتلقاي أهال العلام
للحديث فيقبل احلديث و يزول أثر العلة  .أما العلل اخلفية فال تزول  ،و هي على نوعني :
أحدمها  -:ما سببه املخالفة  ،فالراجحة حمفوظة أو معروفة و املرجوحة شاذة أو منكرة .
و ثانيهما  :أحاديث أعلت باسباب أخرى غري املخالفة  :كمعارضة القرآن  ،أو نص صاحيح متاواتر أو تاأريخ جمماع علياه فهاذه ال
تزول ، 88و يبقى احلديث معال .
فالعلاال الظاااهرة و هااي الاايت ساببها انقطاااع يف السااند  ،أو ضااعف يف الااراوي  ،أو تادليس  ،أو اخااتالط تتفاااوت مااا بااني الضااعف
الشديد و الضعف اليسري  ،فما كان يسريا زال مبجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن منه  ،و ما كان ضعفه شديدا فال تنفعه كثرة
الطرق  ،و بيان ذلك  :أن ما كان ضعفه بسوء احلفظ أو اختالط أو تادليس أو انقطااع يساري  ،فالضاعف هناا يازول باملتابعاات و
الطرق ،و ما كان انقطاعه شديدا أو قدح يف عدالة الراوي فال يزول  ،قال احلافظ ابن الصالح رمحه اهلل تعااىل(( : 89لعال الباحاث

 85ا ملتابع  :هو احلديث املشارك حلديث آخر يف اللفظ و املعنى مع االحتاد يف الصحابي فان كانت املشاركة من أول السند تسمى متابعة تامة و ان كانات
املشاركة ال مان أول الساند تسامى متابعاة قاصارة  ,أنظار ضاوء القمار ص , 39و قاارن باختصاار علاوم احلاديث ص 59و اخلالصاة  58-57و النكات
. 682/2
 86الشاهد  :هو احلديث املشارك حلديث آخر يف اللفظ و املعنى مع عدم االحتاد يف الصحابي أنظر ضوء القمر ص , 39و قارن باختصار علوم احلاديث
ص 59و اخلالصة  58-57و النكت . 682/2
 87االعتباار  :هاو أن يعماد الناقاد اىل حاديث بعاض الاارواة فيعتاربه برواياات غاريه مان الارواة بساارب طارق احلاديث و ذلاك باالتتبع و االختباار و النظاار يف
املسانيد و اجلوامع و املعاجم و غريها ليعلم هل هنالك للحديث متابع أو شاهد أم ال  .تدريب الراوي  , 202/1ضوء القمر ص. 39
 88كما يف حديث الوضوء بالنبيذ عند الرتمذي ج 147/1حديث ((. ))88
 89علوم احلديث ص. 30

الفهم يقول انا جند أحاديث حمكوما بضعفها مع كوهنا قد رويت بأسانيد كثرية من وجوه عديادة مثال (( :األذناان مان الارأس)) 90و
حنوه  ،فهال جعلتم ذلك و أمثاله من نوع احلسن  ،ألن بعض ذلك عضد بعضه بعضا كما قلتم يف نوع احلسن على ما سبق آنفا ؟ و
جواب ذلك  :أنه ليس كل ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه  ،بل ذلك يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئا
من ضعف حفظ راويه و مل خيتل فيه ضبطه له  ،و كاذلك اذا كاان ضاعفه مان حياث االرساال زال بنحاو ذلاك  ،كماا يف املرسال
الذي يرسله امام حافظ؛ اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر  ،و من ذلاك ضاعف ال يازول بنحاو ذلاك لقاوة الضاعف و
تقاعد اجلابر عن جربه و مقاومته ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كاون احلاديث شااذا  ،و هاذه مجلاة
تفاصيلها تدرك باملباشرة و البحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزة)) .
و قال احلافظ ابن كثري(( : 91ال يلزم من ورود احلديث من وجوه متعددة أن يكون حسنا؛ ألن الضعف يتفااوت  :فمناه ماا ال يازول
بامل تابعات  ،و منه ضعف يزول باملتابعة  ،كما اذا كان راويه سيئ احلفظ أو روى احلديث مرسال فاان املتابعاة تنفاع حينئاذ فريفاع
احلديث عن حضيض الضعف اىل أوج احلسن أو الصحة )) .
من هذا يتبني لنا أن األحاديث الشديدة الضعف اذا كثرت و تعددت تبقى ضعيفة و ال ترتقي اىل درجة القبول .
و قد ذكر السيوطي عن احلافظ ابن حجر أن شديد الضعف بكثرة الطرق رمبا يرتقي مبجموع طرقه عن كونه منكرا أو ال أصل لاه
اىل درجة املستور السيء احلفظ. 92
و قد مشى احلافظ ابن حجر رمحه اهلل على هذه القاعدة يف بعض حتقيقاته لبعض األحاديث كما صنع يف قصاة الغرانياق 93حياث
قال ( : 94و كلها سوى طريق سعيد بن جبري اما ضعيف و اما منقطع و لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصال)) .
و قد أصل السيوطي هلا فقال يف ألفيته: 95
 90بل هو قوي  ,أخرجه أمحد  , 268/5و ابن ماجه ( , )444و الدار قطين  103/1و ذكر طرقه الزيلعي يف نصب الراية  , 18/1و قد مجع احلافظ
ابن حجر طرقه و أشار اىل تقويته معقبا على تضعيف ابن الصالح للحديث  .النكت . 415-410/1
 91اختصار علوم احلديث ص. 40
 92تدريب الراوي . 177/1
 93قال العالمة أمحد شاكر يف تعليقه على جامع الرتمذي (( : 465/2و هي قصة باطلة مردودة كما قال القاضي عياض و النووي رمحه اهلل و قد
جاءت باسانيد باطلة ضعيفة أو مرسلة ليس هلا اسناد متصل صحيح و قد أشار احلافظ يف الفتح اىل أسانيدها و لكنه حاول أن يدعي ان للقصة
أصال لتعدد طرقها و ان كانت مرسلة أو واهية و قد أخطأ يف ذلك خطأ ال نرضاه له و لكل عامل زلة و عفا اهلل عنه)) .
 94فتح الباري . 355-354/8

ضعفا لسوء احلفظ أو ارسال أو

تدليس أو جهالاة اذا رأوا

جميئه من جهة أخرى و ماااااااااااااااا

كان لفسق أو يارى متهمااااا

يرقى عن االنكار بالتعااااااااااااااااادد

بل رمبا يصري كالذي بدي

و قد تعقب العالمة أمحد شاكر هذا بقوله( : 96و أما اذا كان ضعف احلديث لفسق الراوي أو اهتامه بالكذب ثام جااء مان طارق
اخرى من هذا النوع فانه ال يرقى اىل احلسن بل يازداد ضاعفا اىل ضاعف  ،اذ أن تفارد املتهماني بالكاذب أو اجملاروحني يف عادالتهم
حبديث ال يرويه غريهم يرجح عند الباحث احملقق التهمة و يؤيد ضعف رواياهتم  ،و بذلك يتبني خطأ املؤلف و خطؤه يف كثري مان
كتبه 97يف احلكم على أحاديث ضعاف بالرتقي اىل احلسن مع هذه العلة القوية ) .
و هذا هو احلق الذي ال مرية فيه  ،فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهرعندهم فقاط  ،و ال جناده يف رواياات الثقاات
األثبات مما ال يزيد الضعيف اال ضعفا على ضعف .
و قال ابن مجاعة( : 98و الضعف لكذب راويه و فسقه فال ينجرب بتعدد طرقه).
و قال اجلرجاني( : 99و أما الضعيف لكذب راويه و فسقه ال ينجرب بتعدد طرقه كما يف حديث (( :طلب العلام فريضاة)) 100قاال
البيهقي  :هذا حديث مشهور بني الناس و اسناده ضعيف و قد روي من أوجه كثرية كلها ضعيفة) .

 95ألفية احلديث للسيوطي بشرح أمحد شاكر ص. 15
 96شرح األلفية ص . 15و له حنوه يف الباعث احلثيث ص 40فأنظره فإنه من النفائس .
 97كدفاعه عن كثري من األحاديث الواهية يف الآليلء املصنوعة لكثرة طرقها الواهية  ,أنظر على سبيل املثال ج 4/1و  11و  12و  15و  18و  24و
 31و  34و  43و غريها  .و كما يعلم ذلك من تسويده كتابه اجلامع الصغري باألحاديث الضعيفة و الواهية و تقويتها  .أنظر انتقاد املناوي عليه يف فيض
القدير ج 1األرقام اآلتية  53و  62و  202و  231و  486و  507و  581و  668و  696و  728و  840و  847و  871و  919و  924و  926و
 934و  950و  960و  1006و  1017و  1018و  1032و  1060و  1071و غريها أضعافا كثرية .
 98املنهل الروي ص. 37
 99رسالة يف علوم احلديث للجرجاني ص. 76
 100بل هو حسن كما نص عليه املزي فيما نقله السخاوي يف املقاصد ص . 424و قد مجع السيوطي طرقه يف جزء لطيف بلغت مخسني طريقا .

أما تلقي العلماء حلديث بالقبول فهو من األمور اليت تزول به العلة و خترج احلديث من حيز الرد اىل العمل مبقتضاه  ،بل ذهاب بعاض
العلماء اىل أن له حكم الصحة ؛ قال احلافظ ابن حجر (( : 101و جزم القاضي أباو نصار عباد الوهااب املاالكي يف كتااب امللخاص
بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد الرب 102يف االستذكار -ملا حكى عن الرتمذي أن البخاري صحح حديث البحار(( :هاو الطهاور ماا ه))  : - 103و
أهل احلديث ال يصححون مثل اسناده لكن احلديث عندي صحيح ألن العلماء تلقوه بالقبول ).
و يف التمهيد( 104روى جابر عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  :الدينار أربع و عشرون قرياطا).
قال ((و يف قبول مجاعة من العلماء و امجاع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي(( : 105ان احلديث الضعيف اذا تلقته األمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة املتاواتر يف أناه ينساخ
املقطوع))
و عند احلنفية يعدون الضعيف اذا تلقااه العلمااء باالقبول يف حياز املتاواتر كماا ناص علياه اجلصااص 106فقاد قاال عناد الكاالم علاى
حديث (( :طالق األمة تطليقتان و عدهتا حيضتان)) (( : 107و قد تقدم سنده و قد استعملت األماة هاذين احلاديثني يف نقصاان
العدة و ان كان وروده من طريق اآلحاد فصار يف حيز املتواتر ألن ماا تلقااه النااس باالقبول مان أخباار اآلحااد فهاو عنادنا يف معناى
املتواتر ملا بيناه يف مواقع )) .

 101النكت . 373/1
 102تدريب الراوي  67/1أوجز املسالك  72/1و هي يف التمهيد  218/5و  219ومل اجد هذا النص يف االستذكار.
 103سيأتي خترجيه .
 104ج  146-145/ 20و نقله عنه السيوطي يف التدريب  67/1و الكاندهلوي يف أوجز املسالك . 72/1
 105يف نكته على ابن الصالح  497/2نقال عن مناهج احملدثني . 22
 106احكام القرآن 386/1
 107أخرجه أبو داود ( , )2189و الرتمذي ( , )1182و ابن ماجه ( )2080و احلاكم  , 502/2و البيهقي  370/7و فيه مظاهر بن أسلم املخزومي
املدني ضعيف من السادسة كما يف التقريب ج. 255/2

و الذي يبدو يل أن الشاف عي رمحه اهلل تعاىل هو أول من أشار اىل تقوياة الضاعيف بتلقاي العلمااء فقاد قاال(( : 108فاساتدللنا مباا و
صفت من نقل عامة أهل املغازي عن النيب صلى اهلل عليه و سلم أن ((ال وصية لوارث ))  109علاى أن املوارياث ناساخة للوصاية
للوالدين و الزوجة مع اخلرب املنقطع و امجاع العامة على القول به)) .
ثم ان االمام الشافعي قد أشار اىل ذلك عند كالمه عن شروط قبول املرسل فقال (( :و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتاون
مبثل معنى ما روي عنهم عن النيب صلى اهلل عليه و سلم)).
و رمبا التمس الرتمذي ذلك من كالم الشافعي فأخذ يقول يف كثري من األحاديث الضعيفة 110االساناد مان حياث الصاناعة احلديثياة
((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشريا يف ذلك -و اهلل أعلام -اىل تقوياة احلاديث عناد أهال العلام ألن عملهام مبقتضااه يادل علاى
اشتهار أصله عندهم  .و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رمحه اهلل فقد قال يف كتاب الوصايا من صحيحه(( : 111و يذكر أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية))  .و قاد علاق علاى ذلاك احلاافظ ابان حجار قاائال(( : 112و كاأن البخااري
اعتمد عليه العتضاده باالتفاق على مقتضاه  ،و اال فلم جتر عادته أن يورد الضعيف يف مقام االحتجاج)) .
و قال ابن الوزير (( : 113و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي األمة هلا بالقبول)) و قال احلافظ ابن حجر( : 114من مجلة
صفات القبول اليت مل يتعرض هلا شيخنا أن يتفق العلماء على العمل مبدلول حديث  ،فانه يقبل حتى جيب العمال باه  ،و قاد صارح
بذلك مجاعة من أئمة األصول  ،و من أمثلته قول الشافعي رضي اهلل عنه  :و ما قلات مان أناه اذا غاري طعام املااء و رحياه و لوناه
يروى عن النيب صلى اهلل عليه و سلم من وجه ال يثبت أهل احلديث مثله  ،و لكنه قاول العاماة ال أعلام بيانهم خالفاا  .و قاال يف

 108الرسالة ص. 142
 109يبدو أن احلديث مل يصل اىل الشافعي اال بسند ضعيف و اال فهو حديث صحيح ثابت متصل أخرجه الرتمذي (( ))2121و قال" :حسن صحيح"
 ,و أخرجه النسائي  , 247/6و قد بوب له البخاري يف صحيحه 4/4
 110و كما يف االحاديث التالية  37:و 54و 113و 188و 198و 199و 282و 288و  345و 359و  364و  408و  411و  509و  513و  591و
 625و  638و  720و  846و  1117و  1142و  1182و  1450و  1460و  1462و  1467و  2109و  2112و  2113و . )) 2122
 6/4 111و احلديث و صله أمحد رقم ( , )595و الرتمذي ( , )2122و ابن ماجه ( )2715و فيه احلارث األعور كذبه الشعيب و رمي بالرفض و يف
حديثه ضعف كما يف التقريب . 141/1
 112الفتح . 377/5
 113العواصم و القواصم . 397/2
 114النكت . 495-494/1

حديث (( :ال وصية لوارث)) ال يثبته أهل العلم باحلديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا آلية الوصية))
.
أقول :
فالشافعي رمحه اهلل تعاىل يشري بذلك اىل حديث أبي سعيد اخلدري ان النيب صلى اهلل عليه و سلم قال (( :املاء طهور
ال ينجسه شيء)) .أخرجه أمحد ،115و أبو داود

116

،و الرتمذي ، 117و النسائي . 118و قد صححه أمحد بن حنبل و حييى بان

معني و ابن حزم. 119
و قد جاء هذا احلديث من طريق ضعيف عن أبي أماماة البااهلي عان النايب صالى اهلل علياه و سالم ((املااء ال ينجساه
شيء اال ما غلب على رحيه و طعمه و لونه)) . 120فزيادة قوله (( :اال ما غلاب علاى رحياه  ...ا )) ضاعيفة ألهناا مان طرياق
رشدين بن سعد 121و هو رجل صا لكن أدركته غفلة فخلط يف حديثه
فالشافعي رمحه اهلل تعاىل يشري اىل هذه الزيادة  ،فهاو قاد احاتج هباا ماع ضاعفها ؛ ألن األماة تلقتهاا باالقبول  :حياث الخاالف باني
العلماء أن املاء اذا غريته النجاسة تنجس .
أما حديث الوصية فقد أشرت آنفا اىل أنه ثابت و مل يصل للشافعي اال بطريق ضعيف.
و قال الكمال بن اهلمام(( : 122و مما يصحح احلديث أيضا  :عمل العلماء على و فقه)) .
و قال السيوطي يف التعقبات على املوضوعات - 123بعد أن ذكر حديث حنش ،عن عكرمة ،عن ابن عباس عان النايب صالى اهلل
عليه وسلم قال (( :من مجع بني الصالتني من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر))  -أخرجاه الرتماذي و قاال  :العمال علاى
 115يف مسنده  31/3و . 86
 116يف سنة ( )66و (.)67
 117يف جامعة (. )66
 118يف اجملتبى .174/1
 119التلخيص احلبري . 24/1
 120أخرجه ابن ماجه (. )521
 121قال احلافظ يف التلخيص ( : 26/1فيه رشدين بن سعد و هو مرتوك) .
 122فتح القدير . 143/3
 123ص. 12

هذا عند أهل العلم ؛ فأشار بذلك اىل أن احلديث أعتضد بقول أهل العلم  ،و قد صرح غري واحد بأن مان دليال صاحة احلاديث
قول أهل العلم به و ان مل يكن له اسناد يعتمد على مثله)) .
و اكتفي مبا نقلته من نصوص عن األئمة يف هذه املسألة و لكن يبدو يل من كالم االمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل  :أنه ينبغاي التفرياق
بني احلكم بصحة احلديث و بني قبوله و العمال باه ؛ و ذلاك أن التصاحيح علاى مقتضاى الصاناعة احلديثياة شايء و قباول احلاديث
شيء آخر  ،فاذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنه ال يسمى صحيحا و رحم اهلل احلافظ ابن حجر حيث قال: 124
((ألن اتفاقهم على تلقي خرب غري ما يف الصحيحني بالقبول و لو كان سنده ضعيفا يوجب العمل مبدلوله)) فقد أشار رمحاه اهلل اىل
العمل و مل يتكلم عن الصحة االصطالحية  ،و من دقق النظر يف كالم الشافعي السابق ذكره جيده ينحو حنو هذا االجتاه .

 124النكت . 372/1

المبحث السادس
أهمية علل الحديث
اذا كان كل علم يشرف مبدى نفعه فان علم علل احلديث لذلك يعد من أشرف العلوم ؛ ألنه من أكثرها نفعاا فهاو ناوع مان
أجل أنواع علم احلديث و فن مان أهام فنوناه  ،و رحام اهلل االماام الناووي حياث قاال  ( :ومان أهام أناواع العلاوم حتقياق األحادياث
النبويااات  ،أعااين  :معرفااة متوهنااا صااحيحها و حساانها و ضااعيفها  ،متصاالها و مرساالها و منقطعهااا و معضاالها و مقلوهبااا  ،و
مشهورها و غريبها و عزيزها ومتواترها و آحادها و أفرادها  ،معروفها و شاذها و منكرهاا و معللهاا و موضاوعها و مادرجها و
ناسخها و منسوخها)). 125
فعلماء احل ديث قد اهتموا باحلديث النبوي الشريف عموما ألنه املصدر التشاريعي الثااني بعاد القارآن الكاريم  ،و قاد اهتماوا ببياان
علل األحاديث النبوية من حيث اخلصوص ألن مبعرفة العلل يعرف كالم النيب صلى اهلل عليه و سلم من غريه و صحيح احلديث من
ضعيفه و صوابه من خطئه ؛ قيل لعبد اهلل بن املبارك : 126هذه األحاديث املوضوعة ؟ قال(( :تعيش هلا اجلهابذة)). 127
و قد ذكر احلاكم  :أن معرفة علل احلديث علم برأسه غري معرفة السقيم و اجلرح و التعديل . 128و علم العلل ممتد من مرحلة النقد
احلديثي الذي ابتدأت بواكريه على يدي كبار الصحابة رضوان اهلل علايهم أمجعاني  ،حياث كاان أباو بكار الصاديق و عمار الفااروق
رضي اهلل عنهما حيتاطان 129يف قبول األخباار و يطلباان الشاهادة علاى احلاديث أحياناا مان أجال متيياز اخلطاأ و الاوهم يف احلاديث
النبوي  ،ثٍم اهتم العلماء به من بعد لئال ينسب خطأ اىل السنة املطهرة شيء ليس منها  .فعلم العلل له مزياة خاصاة فهاو كاامليزان
لبيان اخلطأ و الصواب و الصحيح من املعوج  ،و قد اعتنى به أهل العلم قدميا و حديثا ؛ و ال يزال الباحثون حيققون و ينشرون لنا
 125مقدمة شرحه لصحيح مسلم . 2/1
 126هو عبد اهلل بن املبارك املروزي ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد مجعت فيه صفات اخلري  .تقريب التهذيب . 445/1
 127رواه عنه بسنده ابن اجلوزي يف مقدمة املوضوعات  ،46/1و نقله املعلمي اليماني يف التنكيل . 49/1
 128معرفة علوم احلديث ص. 112
 129يف احتياط الصحابة  ,أنظر السنة و مكانتها يف التشريع االسالمي ملصطفى السباعي ص , 75و كان علي بن أبي طالب يستحلف الراوي أحيانا ,
فقد روى االمام أمحد يف مسنده حديث ,رقم ( )2عن علي قال ( :كنت اذا مسعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حديثا نفعين اهلل مبا شاء منه
و اذا حدثين عنه غريي استحلفته)) قال احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب (( : 268 -267/1هذا حديث جيد االسناد)).

الثروة العظيمة اليت دوهنا لنا أولئك األئمة العظام كعلاي بان املاديين  ،و أمحاد و البخااري  ،و الرتماذي  ،و ابان أباي حاا و الادار
قطين و غريهم . 130و ما ذلك اال ألمهية هذا الفن  .و ألمهية هذا العلام جناد أن بعاض جهاباذة العلمااء يصارح باأن معرفاة العلال
عنده مقدم على جمرد الرواياة يقاول عباد الارمحن بان مهادي (( :الن أعارف علاة حاديث واحاد أحاب ايل مان أن أساتفيد عشارة
أحاديث)). 131
و يزيد هذا العلم أمه ية أنه من أشد العلوم غموضا  ،فال يدركه اال من رزق سعة الرواية  ،و كان مع ذلك حاد الذهن ثاقاب الفهام
دقيق النظر  ،واسع املران .
قال أمحد بن صا املصري(( : 132معرفة احلديث مبنزلة الذهب و الشبه فان اجلوهر امنا يعرفه أهله  ،و ليس للبصري فيه حجة اذا
قيل له :كيف قلت :ان هذا اجليد و الرديء)) 133لذلك فان وجود العارفني يف فن العلل بني العلماء عزياز ؛ قاال ابان رجاب (( :و
قد ذكرنا فيما تقدم يف كتاب العلم شرف علم العلل و عزته  ،و أن أهله احملققني به أفراد يسرية من بني احلفاظ و أهل احلديث  ،و
قد قال أبو عبد اهلل بن مندة  134احلافظ  :امنا خص اهلل مبعرفة هذه األخبار نفرا يسريا من كثري ممن يدعي علم احلديث))

135

و قال احلافظ ابن حجر(( :املعلل من أغمض أنواع احلديث و أدقها مسلكا  ،و ال يقاوم هباا اال مان رزقاه اهلل تعااىل فهماا
ثاقبا و حفظا واسعا و معرفة تامة مبراتب الرواة و ملكاة قوياة باألساانيد و املتاون  ،و هلاذا مل ياتكلم فياه اال القليال مان أهال هاذا
الشأن  :كعلي بن املديين  ،و أمحد بن حنبل  ،و البخاري  ،و يعقوب بن أبي شيبة  ،وأبي حاا  ،و أباي زرعاة  ،و الادار قطاين
))

136

ثم ان معرفة علل احلديث من األمور اليت ال تنال اال مبمارسة كبرية يف االعالل و التضعيف و معرفة الساند الصاحيح مان
الضعيف  ،فمن أكثر االشتغال بعلم احلديث و حفظ مجلة مستكثرة من املتون حتى اختلطت بلحمه و دمه و عرف خفاياا املتاون

 130أنظر ماكتبه شيخنا األستاذ صبحي السامرائي يف مقدمته لشرح علل الرتمذي البن رجب ص 20-18يف الكتب املؤلفة يف العلل و ما طبع منها .
 131علل احلديث البن أبي حا  , 9/1و قد نقله احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص , 112و ابن رجب يف شرح العلل . 470/1
 132أمحد بن صا املصري أبو جعفر املعروف بابن الطربي ثقة حافظ  ،هتذيب التهذيب  ،49/1تقريب التهذيب .16/1 :
 133اجلرح و التعديل . 96/2
 134أبو عبداهلل بن مندة احلافظ هو حممد بن حييى بن ابراهيم بن الوليد ابن مندة املتويف  , 301تذكرة احلفاظ ص , 741و طبقات احلفاظ ص. 313
 135شرح علل الرتمذي . 340-339/1
 136نزهة النظر ص. 48-47

و األسانيد و مشكالهتا استطاع أن مييز احلديث الصحيح من احلديث املعل  ،و لذا يقول الربياع بان خياثم (( :ان للحاديث ضاوءا
كضوء النهار تعرفه و ظلمة كظلمة الليل تنكره)). 137
ثم على الباحث قبل أن حيكم على حديث بعلة أن جيمع طرق احلديث و يستقصيها من اجلوامع و املسانيد و األجزاء ،
و يسرب أحوال الرواة فينظر يف اختالفهم و يف مقدار حفظهم و مكانتهم من الضبط و االتقان  ،و عند ذلك و بعد النظر يف القارائن
يقع يف نفس الباحث الناقد أن احلديث معل بارسال يف املوصول أو وصل يف املرسل أو املنقطع  ،أو سقوط رجل بسابب التادليس
 ،أو وقف يف املرفوع  ،أو معارضة مبا هو أقوى ال حتتمل التوفيق  ،أو دخول حديث يف حديث أو وهم أو ما أشبه ذلك من العلل
القادحة  ،ثم يغلب ع لى ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة احلديث أو يرتدد فيه فيتوقف عن احلكم  ،و قد يغلب ظن الناقاد علاة يف
احلديث ثم تقصر عبارته عن اقامة احلجة يف دعواه فيعله بغري قادح  ،أو يعله من غري أن يفصح عن القادح  ،لكناه حياس يف نفساه
احساسا ال دافع له بان يف هذا احلديث علة كاحسااس اجلا وهري احلااذق بزياف الزائاف  ،مماا جيعلاه يارى يف نفساه أن ذلاك كااف
لالعالل كاالعالل بالتفرد ؛ لذا قال عبد الرمحن بن مهدي (( 138 :معرفة علل احلاديث اهلاام فلاو قلات للعاامل بعلال احلاديث مان أيان
قلت هذا ؟ مل يكن له حجة)) .

 137املوضوعات . 103/1
 138معرفة علوم احلديث للحاكم ص. 112

الفصل الثاني
علل السند
و فيه تمهيد  ،و أربعة مباحث
املبحث االول  :اعالل السند باالنقطاع
املبحث الثاني  :اعالل السند بتضعيف الراوي
املبحث الثالث  :اعالل السند بتفرد الراوي
املبحث الرابع  :اعالل السند بسبب انكار االصل رواية الفرع

تمهيد
تعريف االسناد  .و أهميته

اوال :تعريف االسناد

أ -االسناد لغة :

االسناد مصدر للفعل الثالثي املزيد ((أسند)) من قوهلم  :أسندت هذا احلديث اىل فالن أسانده اسانادا اذا رفعتاه  ،و ساند اىل

الشيء و استند اليه مبعنى  ،و اسند غريه .
و السند يطلق على عدة معان  ،أشهرها  :ما ارتفع من االرض يف قبل اجلبل و الوادي  ،و يأتي مبعنى املعتمد . 139
قال ابن مجاعة ((:و أخذه اما من السند و هو  :ما ارتفع و عال من سفح اجلبل؛ ألن املسند يرفعه اىل قائله ،او مان قاوهلم :فاالن
سند  ،أي  :معتمد فسمي االخبار عن طريق املنت سندا العتماد احلفاظ يف صحة احلديث و ضعفه عليه)) . 140
ب  -االسناد اصطالحا :

عرفه الطييب يف اخلالصة  141بقوله ((:االسناد رفع احلديث اىل قائله)) .
و عرفه احلافظ ابن حجر بقوله ((:االسناد حكاية طريق املنت)) . 142
و السند و االسناد مبعنى واحد  ،قال الطييب ((:السند و االسناد يتقاربان يف معنى االعتماد))

143

و قال ابن مجاعة ((:احملدثون يستعملون السند و االسناد لشيء واحد)) . 144
لكن االسناد اعم من السند ؛فاالسناد يطلق على سلسلة الرواة املوصلة اىل املنت فيكون بذلك مرادفا للسند  ،و يكون
مبعنى عزو احلديث اىل قائله فهو أعم .

145

 139مجهرة اللغة  ، 266/2لسان العرب مادة ((سند))  ،القاموس احمليط مادة (سند) .
 140قواعد التحديث للقامسي ص ، 202و مل أجده يف املنهل البن مجاعة .
 141ص30
 142نزهة النظر . 19
 143اخلالصة ص. 30
 144تدريب الراوي  ،42/1ومل أجده يف املنهل .

"ثانيا  :أهمية االسناد"

لالسناد أمهية كبرية عند املسلمني و أثر بارز ؛ و ذلك ملا لالحاديث النبوية من أمهياة  ،اذ أن احلاديث النباوي الشاريف ثااني أدلاة
أحكام الشرع  ،ولوال االسناد و اهتمام احملدثني به لضاعت علينا سنة نبينا صلى اهلل عليه و سلم و الختلط هبا ماا لايس منهاا و
ملا استطعنا التمييز بني صحيحها من سقيمها ؛ فغاية دراسة االسناد و االهتمام به هي معرفة صحة احلاديث أو ضاعفه  ،فمادار
قبول احلديث غالبا على اسناده  ،قال القاضاي عيااض ((:فااعلم أوال أن مادار احلاديث علاى االساناد فباه تتباني صاحته و يظهار

اتصاله))  .146و قال ابن االثري  -يف جامع االصول ( : - 147اعلم أن االسناد يف احلديث هو االصل و عليه االعتماد و به تعارف
صحته و سقمه)) .
و هذا املعنى مقتبس من عبارات املتقدمني :
قال سفيان الثوري ((:االسناد سالح املؤمن  ،اذا مل يكن معه سالح فبأي شيء يقاتل ؟ )) . 148
و قال االمام شعبة (( :امنا يعلم صحة احلديث بصحة االسناد)) . 149
و قال عبد اهلل بن املبارك ((:االسناد من الدين  ،و لو ال االسناد لقال من شاء ما شاء)) . 150
اذن فاالسناد ال بد منه من أجل أن ال ينضاف اىل النيب صالى اهلل علياه و سالم ماا لايس مان قولاه  :هناا جعال احملادثون االساناد
أصال لقبول احلديث ؛ فال يقبل احلاديث اذا مل يكان لاه اساناد نظياف  ،أولاه أساانيد يتحصال مان جمموعهاا االطمئناان اىل أن هاذا
احلديث قد صدر عمن ينسب اليه ؛ فهو أعظم وسيلة استعملها احملدثون من لادن الصاحابة رضاوان اهلل علايهم اىل عهاد التادوين
كي ينفوا اخلبث عن حديث النيب صلى اهلل عليه و سلم و يبعدوا عنه ما ليس منه.
و قد اهتم احملدثون كذلك جبمع أسانيد احلديث الواحد  ،ملا لذلك من أمهية كبرية يف ميزان النقد احلاديثي ألن جبماع الطارق يتباني
اخلطأ  .اذا صدر من بعض الرواة  ،و بذلك يتميز االسناد اجليد من الرديء  ،قال علي بن املديين (( :البااب اذا مل جتماع طرقاه مل
يتبني خطؤه)) . 151
 145أنظر تيسري مصطلح احلديث ص. 15
 146االملاع ص. 194
 147ج10-9/ 1
 148حبوث يف تأريخ السنة ص. 54
 149التمهيد . 57/1
 150مقدمة صحيح مسلم . 15/1

و يستفاد كذلك من مجع الطرق تفسري بعض النصوص ؛ اذ ان بعض الرواة قد حيدث على املعنى  ،أو يروي جازءا مان احلاديث و
تأتي البقية يف سند آخر ،
قال االمام امحد ((:و احلديث اذا مل جتمع طرقه مل تفهمه و احلديث يفسر بعضه بعضا)) . 152
و قااال احلااافظ أبااو زرعااة العراقااي ((:و احلاديث اذا مجعاات طرقااه تبااني املااراد منااه  ،و لاايس لنااا أن نتمسااك بروايااة و ناارتك بقيااة
الروايات)) .153
و يعرف كذلك جبمع الطرق احلديث الغريب متنا و اسنادا  ،و هو الذي تفرد به الصحابي أو تفرد به راو دون الصاحابي  ،و مان
ثم يعرف هل املتفرد عدل أو جمروح ؛ فتكرار االسانيد مل يكن عبثا و امنا له مقاصد و غايات يعلمها املشتغلون هبذه الصنعة  ،قال
االمام مسلم يف مقدمته للجامع الصحيح (( : 154و انا نعمد اىل مجلة ما أسند من االخباار عان رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم
فنقسمها على ثالثة اقسام و ثالث طبقات من الناس على غري تكرار  ،اال أن يأتي موضاع ال اساتغنى فياه عان تارداد حاديث فياه
زيادة معنى أو اسناد ي قع اىل جنب اسناد لعلة تكون هناك؛ ألن املعنى الزائد يف احلديث احملتاج اليه يقوم مقام حديث تام  ،فال بد
من اعادة احلديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة  ،أو أن يفصل ذلاك املعناى مان مجلاة احلاديث علاى اختصااره اذا أمكان و لكان
تفصيله رمبا عسر من مجلة فاعادته هبيئة اذا ضاق ذلك أسلم)) .
اذا متهد ذلك فاني سأحتدث عن علل االسناد يف أربعة مباحث و على النحو اآلتي :

المبحث االول
اعالل السند باالنقطاع
 151اجلامع ألخالق الراوي و آداب السامع  270/2و علوم احلديث ص ، 82و شرح التبصرة  227/1و تدريب الاراوي  253/1و توجياه النظار ص265
.
 152اجلامع ألخالق الراوي . 270/2
 153طرح التثريب . 181/7
 154مسلم هامش النووي . 39-38/1

ذكرت فيما سبق  :أن أول شرط اشرتطه احملدثون لصحة احلديث هاو االتصاال ،فكال حاديث فقاد هاذا الشارط فاألصال  :هاو
احلكم عليه بالضعف  ،اال أن يتقوى بأمور أخرى .
و االنقطاع يف سند احلديث النبوي يشمل عدة انواع حسب موضع االنقطاع :
فاذا كان االنقطاع من أول السند مسي معلقا . 155
و اذا كان من آخر السند مسي مرسال . 156
و اذا كان يف وسطه  ،و كان الساقط واحدا مسي منقطعا .
و اذا تواىل سقوط رجلني من وسط االسناد مسي معضال .

157

158

و اذا سقط رجالن ال على التوايل ؛ يكون السند منقطعا يف موضعني .
و قد يكون يف االسناد مدلس مل يصرح بالسماع ؛ فيخشى سقوط رجل فله حكم االنقطاع .
و عد بعضهم وجود رجل مبهم يف االسناد انقطاعا . 159
و املنقطعات ليست على درجة واحدة من الضعف  :فمنها الضعيف  ،و منها  :ما هو أشد ضعفا ؛ فاالنقطاع آخر السند أيسر
من االنقطاع يف أوله أو وسطه ،
و اذا كان الساقط واحدا أيسر من سقوط اثنني  ،و تدليس  160من يدلس عن الثقات أيسر من الذي يدلس عن الضعفاء.

 155انظر علوم احلديث البن الصالح ص. 20
 156انظر علوم احلديث البن الصالح ص. 47
 157انظر علوم احلديث البن الصالح ص. 51
 158انظر علوم احلديث البن الصالح ص. 54
 159كماا صاانع البيهقاي يف الساانن الكاربى ج 333/3و ج 54/4و  ، 134/7و احلاااكم يف معرفاة علااوم احلاديث ص ، 28و اباان الصاالح ص ، 49و قااارن
بالنكات  ، 561/2و املنهال الااروي ص 49و قاال العالئااي يف جاامع التحصاايل ص((: 108و التحقياق أن قااول الاراوي  :عاان رجال و حنااوه متصال و لكاان
حكمه حكم املنقطع لعدم االحتجاج به)) .
 160التدليس قسمان :
احدمها  :تدليس االسناد و هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما مل يسمعه منه مومها انه مسعه منه .
ثانيهما  :تدليس الشيوخ و هو أن يروي عن شيخ حديثا مسعه منه  ،فيسميه أو يكنيه  ،أو ينسبه  ،أو يصفه مبا ال يعرف باه كاي ال يعارف  .أنظار علاوم
احلديث ص . 66وهذان النوعان اكثر تداوال ،وسيأتي لذلك مزيد بيان ان شاء اهلل تعاىل.

و سوف أتكلم عن االنقطاع يف سبعة أنواع  ،و على النحو اآلتي :
النوع األول من أنواع االنقطاع  :التعليق

احلديث املعلق  -:هو ما حذف من مبدأ اسناده واحد أو أكثر. 161
فاحلديث املعلق هو  :ما حذف من مبدأ اسناده راو أو راويان أو ثالثة أو مجيع االسناد  ، 162كل ذلك يسمى معلقا .
و قد علق البخاري  -رمحه اهلل تعاىل  -مجلاة مان األحادياث يف كتاباه الصاحيح  ، 163و قاد وصالها احلاافظ ابان حجار يف كتاباه
تغليق التعليق  ،و خلصه يف مقدمة الفتح  ، 164و قد تكلم احلافظ نفسه عان تعااليق البخااري يف نكتاه علاى ابان الصاالح  165مباا ال
مزيد عليه فقال ((:أقسام التعليق عند البخاري

أ-

منها ما يوجد يف موضع آخر من كتابه .

ب -و منها ما ال يوجد اال معلقا
فأما االول  :فالسابب يف تعليقاه :ان البخااري مان عادتاه يف صاحيحه أن ال يكارر شايئا اال لفائادة  ،فااذا كاان املانت يشاتمل علاى
أحكام كرره يف األبواب حبسبها أو قطعه يف األباواب اذا كانات اجلملاة ميكان انفصااهلا مان اجلملاة األخارى  .و ماع ذلاك فاال يكارر
اال سناد  ،بل يغاير بني رجاله اما شيوخه أو شيوخ شيوخه و حنو ذلك  ،فاذا ضاق خمرج احلديث و مل يكن له اال اساناد واحاد و
اشتمل على أحكام و احتاج اىل تكريرها فانه و احلالة هذه اما أن خيتصر املنت او خيتصر االسناد  ،هذا أحد األساباب يف تعليقاه
احلديث الذي وصله يف موضع آخر .
و أما الثاني  :و هو ما ال يوجد فيه اال معلقا فهو على صورتني  :اما بصيغة اجلزم و اما بصيغة التمريض  ،أما األول  :فهو صحيح
اىل من علقه عنه  ،و بقي النظار فيماا أبارز مان رجالاه  ،فبعضاه يلتحاق بشارطه  .و السابب يف تعليقاه  :اماا لكوناه مل حيصال لاه
مسموعا و امنا أخذ ه على طريق املذاكرة او االجازة أو كان خرج ما يقاوم مقاماه فاساتغنى باذلك عان اياراد هاذا املعلاق مساتوفى

 161علوم احلديث البن الصالح ص ، 24التقريب مع التدريب  ، 117/1اخلالصة ص .47
162شرح الفية السيوطي ص 79حممد حمي الدين عبد احلميد .
 163و املعلقات ليست من منط الصحيح ؛فال يعاب عليه اخراجه هلا ؛ ألنه وسم كتابه با ((اجلامع الصحيح املسند)) فكل حاديث لايس مساندا مل حيكام
عليه البخاري بالصحة  ،هدي الساري ص  8و  ، 19توجيه النظر ص. 88
 164من صفحة  20اىل صفحة . 70
 165ج 1ص. 326-325

السياق او املعنى أو غري ذلك  .و بعضه يتقاعد عن شرطه و ان صححه غريه أو حسنه و بعضه يكون ضعيفا من جهة االنقطاع
خاصة .
أما الثاني  :و هو املعلق بصيغة التماريض مماا مل ياورده يف موضاع آخار فاال يوجاد فياه ماا يلتحاق بشارطه اال مواضاع يسارية  ،و قاد
أوردها هبذه الصيغة لكونه ذكرها باملعنى  ،و فيه ما هو صحيح  ،و ان تقاعد عن شرطه اما :
لكونه مل خيرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده  ،و منه ما هو حسن  ،و منها ما هاو ضاعيف و هاو علاى قسامني  :أحادمها  :ماا
ينجرب بأمر آخر  ،و ثانيهما  :ما ال يرتقي عن مرتبة الضعيف))

166

أما ذكره عن شيوخه  :فقد قال العراقي -رمحه اهلل((: -أما ما عزاه البخاري اىل بعض شيوخه بصيغة اجلزم كقوله  :قال فاالن و
زاد فالن و حنو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عان شايوخ شايوخه و مان فاوقهم بال حكماه حكام االساناد املعانعن  ،و حكماه
االتصال  ،بشرط ثبوت اللقاء و السالمة من التدليس  ،و اللقاء يف شايوخه معاروف  ،و البخااري ساامل مان التادليس فاان حكماه
االتصال)) . 167
أما التعليق عند االمام مسلم :فقليل جدا جعله احلافظ ابن حجر اثين عشر حديثا .

168

و قد تبني مما ذكرناه :
أن معلقات البخاري بصيغة اجلزم تعد صحيحة اىل من علق اليه  ،هذا ما استقر عليه األمر عند مجهور العلماء .
و قد خالف ذلك بعض العلماء – منهم :ابن حزم  -فلم جيعلوا ملعلقات الصحيح مزية علاى غريهاا  ،ساواء كاان بصايغة اجلازم أو
بصيغة التمريض  ،و امنا جعلوا هلا حكم غريها من املنقطعات .
و لعل أبرز مثال يوضح ذلك :حديث هشام بن عمار يف املعازف  ،فقد اخرجه البخاري يف الصحيح على صورة املعلاق  ،ماع أناه
ليس معلقا يف الواقع ؛ألن هشام بن عمار شيخ البخاري ،فظنه ابن حزم معلقا  ،و حكم عليه باالنقطاع و مل حيتج به ،و فيما ياأتي
نسوق احلديث و نبني آثره يف اختالف الفقهاء .
((حديث هشام بن عمار في المعازف و أثره في اختالف الفقهاء))

 166انتهى كالم احلافظ .
 167شرح التبصرة  75/1و أنظر علوم احلديث ص 65و  69و . 70
 168النكت 352/1

قال االمام البخاري يف صحيحه : 169و قال هشام بن عمار  :حدثنا صدقة بن خالاد  ،قاال  :حادثنا عباد الارمحن بان
يزيد بن جابر  ،قال حدثنا عطية بن قيس الكالبي  ،قال  :حدثنا عبد الرمحن بن غنم األشعري  ،قال :حدثين أبو عامر  -أو أبو
مالك األشعري  -و اهلل ما كذبين -مسع النيب صلى اهلل عليه و سلم يقول (( :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر و احلرير و اخلمر
و املعازف  ،و لينزلن أقوام اىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم  ،يأتيهم -يعين الفقري -حلاجة فيقولوا ارجع الينا غدا  ،فيبيتهم
اهلل و يضع العلم و ميسخ آخرين قردة و خنازير اىل يوم القيامة)) .
و هشام بن عمار من شيوخ البخاري  ، 170لكن البخاري مل يصرح بالسماع بل ذكره بصيغة التعليق جمزوما به .
و قد أعل ابن حزم هذه الرواية بالتعليق فقال ((:و هذا منقطع مل يتصل ما بني البخاري و صدقة بن خالد و ال يصح يف هذا الباب
شيء ابدا و كل ما فيه موضوع و اهلل لو أسند مجيعه او واحد منه فأكثر من طريق الثقات اىل رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم
ملا ترددنا يف األخذ)) . 171
و قد رد عليه ابن الصالح بقوله (( :و ال التفات اىل ابي حممد بن حزم الظااهري احلاافظ يف رده ماا أخرجاه البخااري مان حاديث
ابي عامر أو ابي مالك األشعري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلريار و اخلاز و املعاازف
 ...احلديث )) من حجة أن البخاري أورده قائال فيه  :قال هشام بن عمار)) . 172
و كذلك أجاب العراقي عن قول ابن حزم هذا بقوله :
أما الذي

لشيخه عزا بقال فكذي

عنعنة كخرب املعازف

ال تصغ البن حزم املخالف

173

فمعناه أن له حكم املعنعن بشرط اللقاء و عدم التدليس و البخاري مل يكن مدلسا و ثبت لقا ه هبشام بن عمار . 174

 169ج 138/7رقم ( 5590من الفتح)
 170هتذيب التهذيب  52/11و هتذيب الكمال  433/24و  ، 244/30التاريخ الصغري  382/2الكاشف للذهيب  337/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 171احمللى 59/9
 172علوم احلديث . 62-61
 173شرح التبصرة  ،274/1فتح املغيث . 50/1
 174فتح املغيث . 55/1

قال احلافظ ابن حجر ((:و اما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قاال فاالن و زاد فاالن و حناو ذلاك  ،فلايس حكماه حكام
التعليق عن شيوخ شيوخه و من فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من االتصال بشرط اللقاء و السالمة من التدليس )) . 175
و قد استشكل العراقي  : 176بأن البخاري قد يوجد يف صحيحه أحاديث يرويها عن بعض شيوخه قائال  :قال فالن و يوردها يف
موضع آخر بواسطة بينه و بني ذلك الشيخ .
و قد أجاب احلافظ ابن حجر عن هذا بقوله ((:و قد تقرر عند احلفاظ ان الذي يأتي به البخاري من التعااليق كلهاا بصايغة اجلازم
يكون صحيحا اىل من علقه عنه و لو مل يكن من شيوخه لكان اذا وجاد احلاديث املعلاق مان رواياة بعاض احلفااظ موصاوال اىل مان
علقه بشرط الصحة أزال االشكال )) . 177
ثم ذكر احلافظ  :ان الطرباني أخرجه يف مسند الشاميني  ،فقال  :حدثنا حممد بن يزياد بان عباد الصامد  ،قاال حادثنا هشاام بان
عمار . 178
((أثر حديث هشام بن عمار في اختالف الفقهاء))
(حكم الغناء و حكم بيع آالت الغناء)

ذهب اجلمهور اىل حرمة الغناء و حرمة بيع آالت الغناء  ،على خالف بني املذاهب يف تفصيل ذلك  179و مما
استدلوا به حديث هشام بن عمار السابق .
و ذهب ابن حزم اىل جواز الغناء و جواز بيع آالته فقد قال ((:و بيع الشطرنج و املزامري و العيدان و املعازف و الطنابري حالل كله
و من كسر شيئا من ذلك ضمنه  ))..ثم قال ((:ان بيعها حالل و كذلك بيع املغنيات و ابتيااعهن حاالل ألناه مل ياأت ناص بتحاريم
بيع شيء من ذلك)) .ثم ساق ما احتج به املانعون و ضعف ذلك كله و قال ((:ان ما احتجوا به من آثار ال تصح أو يصح بعضها
و ال حجة هلم فيها)).

180

 175النكت . 220/1
 176التقييد و االيضاح ص 91و ما بعدها .
 177فتح الباري . 51/10
 178املصدر السابق  ،قلت  :وهو يف مسند الشاميني  334/1رقم ( )588كما ذكر احلافظ .
 179املغين  ، 175/9هناية احملتاج  ، 281-280/8احياء علوم الدين  ، 249 -248/2فتح الباري  ، 442/2الفتاوي اهلندية . 351/5
 180احمللى . 61-55/9

النوع الثاني من أنواع االنقطاع  :االرسال بمعناه الواسع
تدل كلمة االرسال من حيث عمومها على عدة معان :

أوال  :االنقطاع الظاهر .
ثانيا  :التدليس .
ثالثا  :االرسال اخلفي .
رابعا  :سقوط ما فوق التابعي .
و املرسل يف اطالق املتقدمني يراد به كل انقطاع يف السند سواء كان االنقطاع يف أول السند أو يف آخاره أو يف وساطه ،و ذلاك هاو
مذهب أكثر االصوليني و أهل الفقه و اخلطيب و مجاعة من احملدثني . 181
ثم استقر االصطالح يف  :ان املرسل ال يطلق اال على ما رفعه التابعي اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم. 182
و قد مزج ابن الصالح بني التدليس و االرسال اخلفي  ،فقد عرف التدليس  -أي  :تدليس االسناد -بقوله ((:هو أن يروي الاراوي
عمن لقيه ما مل يسمعه منه ؛ مومها أنه مسعه منه  ،أو عمن عاصره  ،و مل يلقه مومها أنه لقيه و مسعه منه)).183
و قد اعرتض احلافظ ابن حج ر على قوله ((:عمن عاصره و مل يلقه )) بأنه ليس من التادليس  ،بال هاو مان املرسال اخلفاي اذ قاال
((:و التحقيق فيه التفصيل :و هو أن من ذكر بالتدليس أو االرسال اذا ذكر بالصيغة املومهة عمن لقيه فهو تدليس  ،أو عمن أدركه
و مل يلقه فهو املرسل اخلفي  ،أو عمن مل يدركه فهو مطلق االرسال )) . 184
فتبني لنا من هذا أن كلمة االرسال تدل على أربعة معان :
األول  :االنقطاع الظاهر  ،و هو :أن يروي الراوي عمن مل يعاصره .
الثاني  :تدليس االسناد  ،و هو  :أن يروي الراوي عمن لقيه و مسع منه ما مل يسمعه .
الثالث  :املرسل اخلفي  ،و هو  :ان يروي الراوي عمن عاصره و مل يلقه  ،او لقيه ومل يسمع منه.
الرابع  :سقوط ما فوق التابعي .
 181علوم احلديث ص ، 52شرح النووي على مسلم  ، 30/1اخلالصة ص ، 66شرح التبصارة  146/1جاواهر االصاول ص ، 44-43النكات ، 543/2
فتح املغيث  ، 131-130/1شرح الفية السيوطي ص. 27
 182و ذلك كما هو متداول يف كتب املصطلح  .و أنظر الكفاية ص. 21
 183علوم احلديث ص. 66
 184النكت . 614/2

و سوف أتكلم عن كل صورة من هذه الصور و أمثل هلا مبا يصح التمثيل به و أذكر أثر ذلك يف اختالف الفقهاء ان شاء اهلل تعااىل
.
((الصورة األولى :االنقطاع الظاهر))

و هو ما يسمى باملنقطع عند االطالق ،و وجد التعبري عنه باملرسل كثريا عند املتقدمني . 185
و هو لغة :اسم فاعل من انقطع  ،و االنقطاع ضد االتصال . 186
و اصطالحا  :ما سقط من اسناده راو واحد قبل الصحابي أو أكثار مان راو بشارط عادم التاوايل يف أي موضاع كاان مان مواضاع
السند . 187
و األصل يف احلديث املنقطع  :أنه ضعيف عند احملدثني ؛ ألنه فقد شرط االتصال ؛ و للجهالة حبال الساقط الذي مل تعرف عدالته
 ،و ال ضبطه  .قال الشوكاني ((:و ال تقوم احلجة باحلديث املنقطع  ،و هو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابي،و ذلك
للجهل حبال احملذوف من حيث عدالته و ضبطه ؛ ألن ثبوت هذا شرط لقبول احلديث)).188
((مثال للمنقطع و أثره في اختالف الفقهاء))
(العدد الذي تنعقد به صالة الجمعة)

اختلف العلماء يف العدد الذي تنعقد به صالة اجلمعة على أقوال  ،نذكر أمهها فيما يأتي :
القول األول  :ان اجلمعة ال تنعقد بأقل من أربعة أحدهم االمام .
و بذلك قال أبو حنيفة و بعض الفقهاء منهم  :الثوري  ،و الليث  ،و ابن املنذر من الشافعية  ،و هو رواية عن األوزاعي و أبي ثور
.

189

 185أنظر استخدام الرتمذي يف جامعه  22/1عقيب ()14
 186تيسري مصطلح احلديث ص. 76
 187شرح التبصرة  ، 158/1نزهة النظر ص ، 44فتح املغيث  ، 149/1توضيح األفكار . 324/1
 188ارشاد الفحول ص. 66
 189املغااين  ، 172/2شاارح فااتح الق ادير  ، 415/1اجملمااوع  ، 373/4احمللااى  ، 46/5فقااه االمااام سااعيد  9/2و مااا بعاادها و مس اائل ماان الفقااه املقااارن
. 132-129/1

و استدلوا لذلك مبا روي عن الزهري  ،عن أم عبد اهلل الدوسية  ،قالت :مسعت رسول اله صلى اهلل عليه و سلم يقول ((:اجلمعة
واجبة على أهل كل قرية  ،و ان مل يكونوا اال ثالثة رابعهم امامهم ))
أخرجه الدار قطين  190 ،و أعله باالنقطاع فان الزهري مل يسمع من أم عبد اهلل .
و ذهب بعضهم اىل أهنا ال تنعقد بأقل من ثالثة .
و هو مذهب أبي يوسف و الزيدية . 191
و جاء مبعنى هذا املذهب حديث الزهري السابق  ،عن أم عبد اهلل الدوسية  ،فقد جاء يف بعض رواياته عند البيهقي  192بلفظ
(( :اجلمعة واجبة يف كل قرية فيها امام  ،و ان مل يكونوا اال أربعة  ،حتى ذكر النيب صلى اهلل عليه و سلم ثالثة)) .
و ذهب بعضهم اىل أهنا ال تنعقد بأقل من أربعني .
و ممن قال بذلك الشافعي  ،و أمحد يف رواية . 193
و ذهب بعضهم اىل أهنا ال تنعقد بأقل من مخسني .
و هو رواية عن أمحد . 194
و ذهب بعضهم اىل أهنا ال تنعقد اال جبماعة ميكن أن تتكون هبم قرية مستقلة  ،و يكون بينهم بيع و شراء من غري حصر بعدد  ،و
ممن قال ذلك مالك

195

و ذهب بعضهم اىل أن اجلمعة تنعقد مبا تنعقد به اجلماعة .
و بذلك قال ابن حزم . 196

 190سنن الدار قطين . 7/2
 191املغين  ، 172/2شرح فتح القدير  ، 415/1اجملموع  ، 373/4احمللى  ، 46/5فقه االمام سعيد  9/2و ما بعدها .
 192السنن الكربى . 179/3
 193املغين  ، 172/2اجملموع  ، 373/4فقه االمام سعيد  9/2و ما بعدها .
 194املغين . 172/2
 195االشراف للبغدادي . 127/1
 196احمللى . 46/5

فمن أخذ باملنقطع أعمل مقتضاه هنا  ،و من مل يأخذ به اجته لالستدالل اجتاها آخر و قد صارح غاري واحاد مان احلفااظ  :بأناه مل
يثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة

197

و مثال ذلك ايضا :
حديث يعقوب بن ابراه يم االسكندراني  ،عن عمرو بن أبي عمرو  ،عن املطلب  ،عن جابر بن عبد اهلل  ،قاال  :مسعات رساول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول ((:صيد الرب حالل ما مل تصيدوه او يصاد لكم)).

198

و هذا سند منقطع ؛ فاملطلب بن حنطب بن احلارث املخزومي مل يسمع من جابر .
قال الرتمذي ( :ال نعرف له مساعا من جابر).

199

و قال أبو حا ((:عامة أحاديثه مراسيل  ،مل يدرك أحدا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم و مل يسمع من جابر))

200

((أثره في اختالف الفقهاء))
(حكم أكل الصيد للمحرم)

ال خالف يف حتريم الصيد على احملرم اذا صاده بنفسه أو ذحبه . 201

و كذلك حيرم على احملرم أكله اذا صاده حالل و كان من احملرم داللة أو اشارة

202

و اختلفوا فيما اذا صاده حالل  ،مع أنه مل يكن من احملرم اعانة و ال داللة و ال اشارة :
فقال بعض السلف  :حيرم على احملرم األكل من حلم الصيد مطلقا .
روي ذلك عن علي  ،و ابن عمر  ،و ابن عباس  ،و غريهم

203

 197نصب الراية  ، 197/2نيل االوطار . 265/3
 198أخرجاااه عباااد الااارزاق ( ، )8349و أمحاااد  362/3و  387و  ، 389و أباااو داود  171/2رقااام ( ، )1851و الرتماااذي  203/3رقااام ( ، )846و
النسائي  ، 187/5و ابن خزمية ( ، )2641و ابن حبان ( ، )3971و احلاكم  ، 452/1و البيهقاي  ، 190/5و البغاوي ( )1989كلهام مان طرياق عمارو
بن أبي عمرو  ،هبذا االسناد .و أخرجه الشافعي  ، 323/1و الطحاوي يف شرح املعااني  ، 171/2و الادار قطاين  291/2مان طرياق عمارو بان أباي
عمرو  ،عن رجل من بين سلمة  ،عن جابر  ،به .
 199اجلامع  204/3عقيب ()846
 200املراسيل ص . 210و أنظر حتفة االشراف  379/2حديث ()3098
 201املغين . 289/3
 202املصدر السابق .

و حجتهم حديث الصعب بن جثامة الليثي  :أنه أهدى للنيب صلى اهلل عليه و سلم محاارا وحشايا و هاو بااألبواء أو باودان فارده
عليه  ،و قال ((:انا مل نرده عليك اال انا حرم)) . 204
لكن هذا حيمل على أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قد رده ألنه علم انه صيد من أجله .
و ذهب بعض الفقهاء اىل أنه ال حيرم على احملرم أكله اال اذا علم أنه صيد من أجله  ،و باذلك قاال مالاك  ،و الشاافعي  ،و أمحاد
. 205
و ذلك حلديث جابر الذي سبق الكالم عليه .
و قال أبو حنيفة  :ما دام الذي صاده حالل و مل يعنه احملرم بشيء حتى و لو باشارة جاز للمحرم األكل منه و ان صاده احلالل مان
أجله . 206
و دليله حديث أبي قتادة مرفوعاً و فيه ((:هل منكم أحد أمره أو أشار اليه بشيء ؟ قال  :قالوا  :ال ،قال :فكلوا ما
بقي من حلمها)) . 207
لكن هذا ينبغي محله على أنه مل يصد من أجلهم حتى جيمع بني األحاديث  ،و ال يكون بينهما تناقض .

تعريفه :

((الصورة الثانية  :التدليس))

التدليس لغة  :من الدلس  ،و هو اختالط الظالم بالنور .

208

 203املغين  ، 290/3اجملموع . 304/7
 204أخرجه البخاري  16/3رقم (، )1825و مسلم  13/4رقم ( ، )850و ابان ماجاه  1032/2رقام ( ، )3090و الرتماذي  206/3رقام ( ، )849و
ابن خزمية (. )2637
 205املغين  ، 289/3القوانني الفقهية ص. 120
 206املغين  ، 289/3القوانني الفقهية ص ، 120االختيار  233/1بدائع الصنائع . 198/2
 207أخرجااه أمحااد  ، 301/5و الاادارمي ( ، )1833و البخاااري  14/3رقاام ( ، )1821و مساالم  15/4رقاام ( ، )1196و اباان ماجااه  1033/2رقاام
( ، )3093و النسائي  ، 185/5و ابن خزمية (. )2642
 208لسان العرب مادة ((دلس))  ،القاموس احمليط . 224/2

و عند احملدثني انواع :
األول  :تدليس االسناد  ،و هو أن يروي الراوي عمن لقياه ماا مل يسامعه مناه بصايغة حمتملاة  209 .و الصايغة احملتملاة أن ال يصارح
بالسماع حنو ((حدثنا  ،أخربنا  ،أنبأنا  ،مسعت ،قال لنا))  .لكن يأتي بصايغة حمتملاة حناو ((ان  ،عان  ،قاال  ،حادث  ،روى ،
ذكر)) ؛ لذا مل يقبل احملدثون حديث املدلس ما مل يصرح بالسماع . 210
الثاني  :تدليس الشيوخ  ،و هو :أن يأتي باسم شيخه أو كنيته على خالف املشهور به تعمية ألمره و توعرياً للوقوف على حاله

211

.
الثالث  :تدليس التسوية  ، 212و هو  :ان يروي عن شيخه  ،ثم يسقط ضعيفا بني ثقتني قد مسع أحدمها من اآلخر أو
لقيه  ،و يرويه بصيغة حمتملة بني الثقتني . 213

و ممن اشتهر هبذا الوليد بن مسلم  214و بقية بن الوليد . 215
الرابع  :تدليس العطف  :مثل ان يقول الراوي  :حدثنا فالن و فالن و هو مل يسمع من الثاني . 216
اخلامس  :تدليس السكوت :كأن يقول الراوي  :حدثنا أو مسعت  ،ثم يسكت برهة  ،ثم يقول  :هشام بن عروة أو األعمش مومها
انه مسع منهما و ليس كذلك .217
السادس  :تدليس القطع  :هو أن حيذف الصيغة و يقتصر على قوله -مثال -الزهري  ،عن انس . 218
 209علوم احلديث ص ، 73التقريب مع التدريب  ، 223/1اخلالصة ص. 74
 210املصادر السابقة ،و أنظر العواصم و القواصم . 60/3
 211علوم احلديث ص ، 66اختصار علوم احلديث ص. 55
 212و قد مساه القدماء جتويدا  ،فتح املغيث  ، 182/1توجيه النظر ص ، 250تدريب الراوي 226/1
 213املصادر السابقة .
 214الوليد بن مسلم القرشي  ،ثقة كثري التدليس و التسوية  ،التقريب . 336/2
 215بقية بن الوليد بن صائد الكالعي صدوق كثري التدليس عن الضعفاء  ،التقريب  . 105/1و أنظر الكالم حول تدليسهما املوقضة ص.46
 216الباعث احلثيث . 56-55
 217املصدر السابق

السابع  :تدليس صيغ األداء  ،و هو ما يقع من احملدثني من التعبري بالتحديث أو االخبار عن االجازة مومها للسماع و ال يكون مسع
من ذلك الشيخ شيئا . 219
و أكثر أنواع التدليس وجودا تدليس االسناد و الشيوخ  ،و الذي يعنينا يف دراستنا هاذه تادليس االساناد حياث قاد ساقناه حتات
االرسال .
و التدليس مكروه عند احملدثني  ،و قد يصري حراما حسب األسباب الدافعة اليه كأن يادلس عان ضاعيف شاديد الضاعف  .و
كان االمام شعبة بن احلجاج يذم التدليس ذما شديدا  220 .و أسباب التدليس كثرية  ،منها  :العلو يف االسناد أو لصغر شايخه أو
لضعفه . 221
و حديث املدلس مردود اال أن يصرح بالسماع .
أما تدليس التسوية فيشرتط فيه  :التحديث و االخبار من أول السند اىل آخره.

222

و سبب رد احملدثني حديث املدلس اذا مل يصرح بالسماع خشية سقوط رجل بني املدلس و من عنعن عنه  .كما يف حديث عبد
امللك بن عبد العزيز بن جريج  ،عن نافع  ،عن ابن عمر مرفوعا (( :ال تبل قائما )) أخرجه ابن حبان  223و قال  :أخااف أن ابان
جريج مل يسمع من نافع هذا اخلرب )) . 224
((أثر التدليس في اختالف الفقهاء))
(حكم تغميض العينين في الصالة)

ذهب بعض الفقهاء اىل أن تغميض العينني يف الصالة مكروه .
و به قال مالك و الشافعي و أمحد . 225

 218املصدر السابق
 219املصدر السابق
 220اختصار علوم احلديث ص. 56
 221املوقظة ص. 48
 222النكت . 293/1
 223االحسان  271/4رقم (. )1423
 224و لقد صدق ظن ابن حبان فقد صرح ابن جريج  ،و ذكر الساقط  .راجع ما كتبناه ص

و احلجة هلم  :ماا روي عان ابان عبااس قاال  :قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم (( :اذا قاام أحادكم يف الصاالة فاال يغماض
عينيه)) .
قال اهليثمي ((:رواه الطرباني يف الثالثة  ،و فيه  :ليث بن أبي سليم  ،و قد عنعنه )) . 226
و ذهب بعضهم اىل عدم كراهيته . 227
أما اذا صرح املدلس بالسماع فيقبل حديثه .
مثال ذلك  :حديث حممد بن اسحاق  ،عن يعقوب بن عتبة  ،عن الزهري  ،عن عبيد اهلل بان عباد اهلل  ،عان عائشاة  ،قالات :
رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم من البقيع  ،فوجدني و أنا أجد صداعا يف رأسي  .و أنا أقول  :وا رأساه  .فقال (( :بل
أنا  ،يا عائشة  ،وا رأساه)) ثم قال ((:ما ضرك لو مت قبلي ؛ فقمت علياك فغسالتك و كفنتاك و صاليت علياك و دفنتاك

228

)).
و مدار هذا احلديث على حممد بن اسحاق و هو مادلس  229و قاد عانعن يف بعاض الطارق و هباذا أعلاه البيهقاي  ، 230لكناه قاد
صرح بالسماع عند البيهقي نفسه  ، 231فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه .
((أثر حديث محمد بن اسحاق في اختالف الفقهاء))

اختلف الفقهاء يف غسل أحد الزوجني اآلخر  ،اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسال امليات واجاب علاى الكفاياة اال ماا حكاي عان
مالك يف رواية عنه أنه سنة  ، 232و أمجعوا على جواز غسل املرأة زوجها  ،و اختلفوا يف جواز غسل الرجل زوجته على قولني :
القول األول  :جيوز للرجل غسل زوجته .

 225املغين  ، 662/1مغين احملتاج . 180/1
 226جممع الزوائد  83/2وهو يف الكبري ( )10956واالوسط ( )2239والصغري (.)24
 227كاالمام النووي فقد قال ((:و األظهر عندي جوازه)) املنهاج هامش مغين احملتاج . 180/1
 228أخرجه عبد الرزاق ( ، )9754و أمحد  ، 228/6و ابن ماجه  470/1رقام ( ، )1465و النساائي يف الكاربى ( ، )7079و ابان حباان (، )6586
و البيهقي يف السنن  ، 396/3و يف دالئل النبوة . 169-168/7
 229هو حممد بن اسحاق بن يسار صدوق يدلس تقريب التهذيب  144/2وانظر الكاشف  156/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 230السنن الكربى . 396/3
 231دالئل النبوة  -168/7و  169و كذلك صرح عند ابن هشام يف السرية النبوية . 292/4
 232الشرح الكبري  ، 309/2حاشية الدسوقي  ، 407/1نيل االوطار  ، 23/4شرح السنة . 310/5

و بذلك قال مجهور العلماء و اليه ذهب الشافعي  ،و أمحد يف املشهور عنه

233

و استدلوا حبديث حممد بن اسحاق السابق .
القول الثاني  :ال جيوز للرجل غسل زوجته .
و هو مروي عن بعض السلف .
و به قال أبو حنيفة و هو رواية عن أمحد . 234
و كأهنم مل يأخذوا حبديث حممد بن اسحاق لعنعنته له يف بعض الطرق .
و احتجوا بأن املوت فرقة تبيح اختها و أربعا سواها ؛ فحرمت النظر و اللمس كالطالق . 235

((الصورة الثالثة  :االرسال الخفي))

تعريفه  :عرفه احلافظ ابن حجر بأنه ((:ما رواه الراوي بصيغة حمتملة عمن عاصره و مل يعرف أنه لقيه  ،بل بينهما واسطة)) .

236

و قد سبق أن بينت أن ابن الصالح -رمحه اهلل-قد مزج بني املرسل اخلفي و التدليس  ،فأدخله يف تدليس االسناد .
و مسي هذا باخلفي خلفائاه علاى كثاري مان النااس  ،فهاو أشابه بالتادليس ؛ لاذا اختلاف العلمااء فياه اختالفاا كثاريا

237

 .و رجاح

السخاوي تعريف احلافظ ابن حجر فقال ((:بل هو على املعتمد يف تعريفه حسبما أشار اليه شيخنا االنقطاع يف أي موضع كان من
السند بني راويني متعاصرين مل يلتقيا  ،و كذا لو التقيا  ،و مل يقع بينهما مساع فهو انقطااع خمصاوص ينادرج يف تعرياف مان مل يتقياد يف
املرسل بسقط خاص . )) 238

 233املغين  ، 298/2اجملموع  ، 119/5شرح السنة . 310/5
 234بدائع الصنائع  ، 305/1املغين  ، 398/2اجملموع  ، 119/5شرح السنة . 310/5
 235املغين . 298/2
 236نزهة النظر ص 45و أنظر فتح املغيث . 79/3
 237منهج النقد ص. 286
 238فتح املغيث . 86-85/3

و عرفه الزبيدي بقوله ((:و اخلفي من املرسل ما يرويه عمن عاصره و مل يعرف أنه لقيه ))

239

مثال ذلك :
حديث فاطمة بنت املنذر ،عن أم سلمة ،قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:ال حيرم من الرضاع اال ماا فتاق األمعااء
يف الثدي و كان قبل الفطام)) . 240
و قد أعل هذا احلديث باالنقطاع (أي :أنه مرسل خفاي) باني فاطماة بنات املناذر و أم سالمة ألن فاطماة كانات أسان مان زوجهاا
هشام باثين عشر عاما  ،فكان مولده يف سنة  60و مولد فاطمة يف سانة  ، 48و ماتات أم سالمة سانة  ، 59و فاطماة صاغرية مل
تبلغها فكيف حتفظ عنها . 241
و أجيب عن هذا :بأنه ال يلزم انقطاع احلديث من أجل أن فاطمة بنت املنذر لقيت أم سلمة صغرية  ،فقد يعقل الصاغري أشاياء و
حيفظها  ،و قد عقل حممود ابن الربيع اجملة ،و هو ابن مخس سنني . 242
و مساع من له أحد عشر عاما ممكن صحيح  ،غري اننا ال نسلم أهنا كان عمرها أحد عشر عاما بل كان عمرها أربعة عشر عاما
حني توفيت أم سلمة ؛ فقد ثبت يف صحيح مسلم ((: 243أن احلارث بن أبي ربيعة و عبد اهلل بان صافوان دخاال عليهاا يف خالفاة
يزيد بن معاوية  ،فسأالها عن اجليش الذي خيسف به  ...احلديث )) .
و كان ذلك يف حني جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام اىل املدينة  ،و كانت وقعت احلرة سنة ثالث و ساتني . 244
و هذا يرد قول من قال  :أهنا ماتت سنة تسع و مخسني اعتمادا على رواية الواقدي. 245

 239بلغة األريب ص. 192
 240اخرجه الرتمذي  458/3رقم ( ، )1152و ابان حباان ( ، )4224و الطرباناي يف االوساط ( )7513و اخلطياب يف التاأريخ  ، 55/7و قاال الرتماذي
((:حسن صحيح)) و له شاهد من حديث عبد اهلل بن الزبري  ،مرفوعا خمتصرا بلفظ ((:ال رضاع اال ما فتق األمعاء)) أخرجه ابن ماجه  626/1رقام
( )1946من طريق عبد اهلل بن وهب  ،عن ابن هليعة  ،عن أبي األسود  ،عن عروة  ،عن عبد اهلل بن الزبري  ،به و هذا ساند جياد رجالاه ثقاات غاري
ابن هليعة و هو سيء احلفظ اال يف رواية العبادلة  ،و هذا منها .
 241زاد املعاد  585/5والكاشف  515/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 242صحيح البخاري  29/1رقم ( )77و قد بوب له البخاري ((:باب متى يصح مساع الصغري))
 243اجلامع الصحيح  166/8رقم (. )2882
 244تأريخ اخللفاء ص. 209
 245زاد املعاد . 585/5

((أثر حديث فاطمة في اختالف الفقهاء))
(وقت الرضاع المحرم)

اختلف الفقهاء يف وقت الرضاع احملرم الذي يكون منه التحريم على أقوال :
القول األول  :شرط حتريم الرضاع أن يكون يف احلولني .

و هو قول أكثر أهل العلم منهم  :عمر  ،و علي  ،و ابن عمر  ،و ابن مسعود  ،و ابن عباس  ،و أبي هريرة  ،و أزواج النايب صالى
اهلل عليه و سلم  -سوى عائشة -و اليه ذهب  :الشعيب  ،و ابن شربمة  ،و األوزاعي  ،و الشافعي  ،و اسحاق  ،و أبو يوسف
 ،و حممد  ،و أبو ثور  ،و هو رواية عن مالك . 246
و حجتهم احلديث السابق .
القول الثاني  :حيرم الرضاع يف ثالثني شهرا .
و به قال أبو حنيفة . 247
القول الثالث  :مدة الرضاع ثالث سنني .
و به قال زفر . 248
القول الرابع :رضاعة الكبري حترم .
و يروى هذا عن عائشة و عطاء و الليث و داود . 249
((الصورة الرابعة :االرسال بالمعنى الخاص))

املرساال لغااة  -:هااو :امااا مشااتق ماان االرسااال مبعنااى :االطااالق و عاادم املنااع ؛ و منااه قولااه تعاااىل ((:انااا ارساالنا الشااياطني علااى
الكافرين))

250

فكأن املرسل أطلق احلديث  ،و مل يقيده براو معروف .
و قيل :انه مأخوذ من قوهلم جاء القوم أرساال  ،أي  :متفرقني ؛ألن بعض االسناد منقطع عن بعض .
 246املغين  201/9و ما بعدها  ،بداية اجملتهد  ، 27/2احمللى  ، 17/10بدائع الصنائع  6/4نيل األوطار . 315/6
 247املصادر السابقة .
 248املصادر السابقة .
 249املصادر السابقة .
 250سورة مريم اآلية . 83

و قيل  :مأخوذ من قوهلم :ناقة رسل  ،أي  :سريعة السري  ،كأن املرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض اسناده . 251
و يف االصطالح  :ما أضافه التابعي عن النيب صلى اهلل عليه و سلم من غري تقييد بالكبري . 252
و قيده بعضهم حبديث التابعي الكبري . 253
و حده بعضهم (( : 254أنه قول غري الصحابي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم)).
و املشهور األول و هو الذي استقر عليه االصطالح عند احملدثني .
آراء العلماء يف االحتجاج باملرسل :
اختلف أهل العلم يف االحتجاج باملرسل على أقوال كثرية  . 255أشهرها ثالثة أقوال رئيسة :
القول األول  :ان احلديث املرسل ضعيف ال تقوم به حجة  .و هذا ما ذهب اليه مجهور احملدثني  ،و كثري من أهل الفقه و األصول
. 256
قال االمام مسلم  -رمحه اهلل تعاىل ((: -و املرسل يف أصل قولنا و قول أهل العلم باالخبار ليس حجة)). 257
و قال ابن الصالح (:و ما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل و احلكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء مجاعة حفااظ احلاديث
و نقاد األثر و تداولوه يف تصانيفهم)

258

 251لسان العرب مادة ((رسل))  ،االسناد عند احملدثني ص. 309
 252علوم احلديث للحاكم ص ، 25التمهيد  ، 20-19/1ما ال يسع احملدث جهله ص ، 29جامع األصول ج ، 115/1علوم احلديث البن الصالح ص، 51
التقريااب مااع التاادريب  ، 195/1اخلالصااة ص ، 66اختصااار علااوم احل اديث ص ، 48النكاات  ، 540/2نزهااة النظاار ص ، 43فااتح املغي اث ، 129/1
توضيح االفكار  ، 283/1ظفر األماني ص. 343
 253التمهيد  ، 19/1فتح املغيث . 29/1
 254نقله ابن كثري (اختصار علوم احلديث  :ص )48عن ابن احلاجب .
 255أو صلها احلافظ ابن حجر (النكت  )552-546/2 :اىل ثالثة عشر قوال .
 256الكفاية ص ، 384علوم احلديث ص ، 49اخلالصة ص ، 49جامع التحصايل ص ، 48البحار احملايط  ، 404/4شارح التبصارة  ، 148/1نزهاة النظار
 ، 44اختصار علوم احلديث ص  ، 48تدريب الراوي  ، 162/1شرح السنة . 245/1
 257مقدمة صحيح مسلم هامش النووي  ، 112/1و نقله عنه ابن الصالح يف علوم احلديث ص. 50-49
 258علوم احلديث ص ، 49و نقله عنه ابن كثري يف اختصار علوم احلديث ص. 48

و حجااتهم :هااو جهالااة الواسااطة الاايت روى املرساال احلاديث عنااه  ،اذ قااد يكااون الساااقط صااحابيا و قااد يكااون تابعيااا  .و علااى
االحتمال الثاني قد يكون ثقة و قد يكون غري ثقة ؛ قال اخلطيب البغدادي (( :و الذي خنتاره سقوط فارض العمال باملرسال ،و ان
املرسل غري مقبول  ،و الذي يدل على ذلك  :أن ارسال احلديث يؤدي اىل اجلهال بعاني راوياه  ،و يساتحيل العلام بعدالتاه ماع اجلهال
بعينه  ،و قد بينا من قبل أنه ال جيوز قبول اخلرب اال ممن عرفت عدالته  ،فوجب كذلك كونه غري مقبول ،و أيضا فان العدل لو سئل
عمن أرسل ؟ فلم يعدله مل جيب العمل خبربه اذا مل يكن معروف العدالة من جهة غريه ،و كذلك حاله اذا ابتدأ االمسااك عان ذكاره
و تعديله ؛ النه مع االمساك عن ذكره غري معدل له فوجب أن ال يقبل اخلرب عنه)) . 259
و قال احلافظ ابن حجر بعد أن ذكر املرسل يف أنواع املردود (( :و امنا ذكر يف قسم املردود للجهال حباال احملاذوف ألناه حيتمال أن
يكون صحابيا و حيتمل أن يكون تابعيا و على ال ثاني حيتمل أن يكون ضعيفا و حيتمل أن يكون ثقة  ،و على الثاني حيتمل أن يكون
محل عن صحابي  ،و حيتمل أن يكون محل عن تابعي  ،و على الثاني فيعود االحتمال السابق  ،و يتعدد اما باالتجويز العقلاي فااىل
ما ال هناية  ،و اما باالستقراء فاىل ستة أو سبعة  ،و هو أكثر ما وجد يف رواية بعض التابعني عن بعض)) . 260
القول الثاني  :يقبل املرسل من كباار التاابعني دون غاريهم بشارط االعتباار يف احلاديث املرسال و الاراوي املرسال  ،أماا االعتباار يف
احلديث :فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور  :أن يروى مسندا من وجه آخر  ،أو يروى مرسال مبعناه عن راو آخر مل يأخاذ عان
شيوخ األول ؛ فيدل ذلك على تعدد خمرج احلديث  ،أو يوافقه قول بعض الصحابة أو يكون قال به أكثر أهل العلم  ،و أما االعتبار
يف راوي املرسل :فأن يكون الراوي اذا مسى مان روى عناه مل يسام جمهاوال و ال مرغوباا عناه يف الرواياة ،فااذا وجادت هاذه األماور
كانت داللة على صحة خمرج حديثه فيحتج به .
و هو قول االمام الشافعي . 261
القول الثالث :يقبل املرسل و حيتج به اذا كان راويه ثقة .
و هو قول أبي حنيفة  ،و مالك  ،و رواية عن أمحد  ،و هو مذهب كثري من املتقدمني . 262
((أثر المرسل في اختالف الفقهاء))
 259الكفاية ص. 387
 260نزهة النظر ص. 44-43
 261الرساالة ص ، 465-461الكفايااة ص ، 384االحكااام يف أصااول االحكااام  ، 112/2علاوم احلاديث الباان الصااالح ص ، 49جااامع التحصاايل ص، 39
البحر احمليط . 413/4
 262أصول السرخسي  ، 361/1علوم احلديث ص ، 51اختصار علوم احلديث ص  ،اخلالصة  67فتح املغيث  ، 146/1تدريب الراوي . 171/1

(االرض الصلبة اذا اصابتها نجاسة مائعة)

ذهب احلنفية اىل أن األرض الصلبة اذا أصابتها جناسة مائعة فال سبيل اىل تطهريها اال بقلب اعالها حتى يصري أسفلها.263
و استدلوا باملرسل الذي رواه عبد اهلل بن معقل بن مقرن قال :صلى اعرابي مع النيب صلى اهلل عليه و سلم -هبذه القصة، 264 -
قال فيه  :و قال النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:خذوا ما بال عليه من الرتاب فألقوه واهريقوا على مكانه)) .
رواه أبو داود و قال  :هو مرسل  ،ابن معقل مل يدرك النيب صلى اهلل عليه و سلم

265

و ذهب اجلمهور اىل أن الصب مطهر لألرض و ال جيب احلفر . 266
و استدلوا مبا رواه أبو هريرة قال  :قام اعرابي فبال يف املسجد  ،فتناوله الناس  ،فقال هلم النيب صلى اهلل عليه و سلم (( :دعوه و
أهريقوا على بوله سجال  267من ماء أو ذنوبا من ماء  ،فامنا بعثتم ميسرين و مل تبعثوا معسرين))

268

مثال آخر :
((حكم زكاة مال الصبي و المجنون))

اختلف الفقهاء يف زكاة مال الصيب و اجملنون .
فذهب اجلمهور اىل وجوب الزكاة يف ماهلما .

269

و احتجوا حبديث يوسف بن ماهك  ، 270أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ((:ابتغوا يف مال اليتيم أو يف أموال اليتاامى ،ال
تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .

 263اللباب  ، 107/1عمدة القاري  ، 123/1فتح القدير . 138/1
 264اختصره ابو داود و أشار اىل الذي قبله .
 265سنن أبي داود  103/1رقم ( )381و ابن معقل هو عبد اهلل بن معقل الكويف ثقة  ،التقريب . 453/1
 266نيل األوطار  ، 42/1شرح السنة  81/2و . 82
 267السجل  :الدلو الكبري .
 268أخرجه البخاري  11/8رقم ( ، )6010و الرتمذي  275/1رقم ( ، )147و ابن ماجه  176/1رقم (. )529
 269اجملموع  ، 331/5املغين  ، 492/2املدونة  ، 10/2احمللى  ، 205/5شرح السنة . 64/6
 270يوسف بن ماهك بن هبزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست و مائة  ،تقريب التهذيب . 382/2

رواه البيهقي و هو مرسل  . 271و هذا املرسل منوذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعاة  ،فقاد
اعتضد هذا املرسل بثالثة أمور من األربعة :
فاحلديث روي موصوال من حديث عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جاده  ، 272و رواه الادار قطاين مان طاريقني آخارين  . 273و
قد اعتضد بفتيا ثالثة من الصحابة مبوجبه  :عمر و علي  ،و أم املؤمنني

274

و أيضا  :فان القول مبوجبه هو قول مجهور الفقهاء .
و ذهب بعض العلماء اىل اهنا ال جتب يف ماهلما .
و بذلك قال أبو حنيفة و بعض الزيدية  ،و هو الراجح عند االمامية  ،لكان اساتثنى أباو حنيفاة و مان وافقاه مان الزيدياة الازروع و
الثمار  ،فأوجبوا فيها الزكاة ال فرق بني أن يكون املالك قاصرا أو غري قاصر

275

و ذهب بعضهم اىل أهنا جتب يف أمواهلم الظاهرة كالزروع و املواشي و حنو ذلك و ال جتب يف نقوده

276

النوع الثالث من انواع المنقطع  :المعضل

املعضل لغة  :اسم مفعول  ،من أعضله مبعنى أعياه . 277

و يف اصطالح احملدثني  :هو عبارة عما سقط من اسناده اثنان فصاعدا على التوايل . 278
و مسى ابن الصالح حديث تابع التابعي اذا كان مرفوعا معضال . 279

 271السنن الكربى . 107/4
 272أخرجاه الرتمااذي  32/3رقاام ( ، )641و الاادار قطااين  ، 110/2و البيهقااي  ، 107/4و البغااوي ( ، )1589و روي موقوفااا ماان قااول عماار أخرجااه
أمحد كما يف سؤاالت عبد اهلل ( ، )744و الدار قطين . 110/2
 273سنن الدار قطين . 111-110/2
 274أنظر اآلثار عنهم يف احمللى  ، 208/5و سؤاالت أمحد برواية ابنه عبد اهلل (. )744
 275خمتصاار الطحاااوي ص ، 45اجملمااوع  ، 99/5تبيااني احلق اائق  ، 252/1شاارح فااتح الق ادير  ، 115/2شاارح الساانة  ، 64/6مس اائل ماان الفقااه املقااارن
 190/1و ما بعدها .
 276املصادر السابقة .
 277تيسري مصطلح احلديث ص. 74
 278علوم احلديث ص ،59التقريب مع التدريب  ، 211/1اخلالصة ص ، 69اختصار علوم احلديث ص.51
 279علوم احلديث ص. 59

و احلديث املعضل ضعيف عند احملدثني جلهالة الساقطني من االسناد  ،قال اجلوزجاني ((:املعضل أسوأ حاال من املنقطع و املنقطع
أسوأ حاال من املرسل  ،و املرسل ال تقوم به حجة)) . 280
((نموذج ألثر المعضل في اختالف الفقهاء))
(حكم من جامع زوجته و هي حائض)

اتفق الفقهاء على حرمة مجاع الرجل زوجته و هي حائض . 281
و اختلفوا يف وجوب الكفارة :
فمنهم  :من مل يوجب كفارة يف ذلك .

و هو مذهب أكثر الفقهاء  .و اليه ذهب أبو حنيفة  ،و مالك  ،و الشافعي يف اجلديد  ،و أمحد يف رواية. 282
و منهم  :من أوجب عليه الكفارة .
و هو مذهب بعض الصحابة و التابعني  ،و مان جااء بعادهم  ،مانهم ابان عبااس  ،و قتاادة  ،و األوزاعاي  .و هاو قاول الشاافعي
القديم  ،و أمحد يف رواية . 283
و قد قال األوزاعي  :عليه أن يتصدق خبمس دينار .
و احتج مبا رواه هو عن يزيد بن أبي مالك  ،عن عبد احلميد بان عباد الارمحن  ،عان النايب صالى اهلل علياه و سالم يف الاذي ياأتي
امرأته و هي حائض  ،قال :آمره أن يتصدق خبمس دينار قال أبو داود (( :هذا احلديث معضل)) . 284
و وجه االعضال هنا  :هو سقوط راويني بني عبد احلميد بن عبد الرمحن و بني النيب صلى اهلل عليه و سلم فان عبد احلميد هذا
هو ابن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ثقة من الرابعة  285و هو يروي  ،عن النيب صلى اهلل علياه و سالم بواساطة اثناني  ، 286فهاو
مرسل من وجه و معضل من وجه.

 280النكت . 581/2
 281عمدة القاري  ، 266/3اجملموع  ، 359/2احمللى  ، 162/2نيل األوطار . 241/1
 282اجملموع  ، 360/2احمللى  ، 162/2التمهيد . 175/3
 283معامل السنن  ، 175/3اجملموع  ، 360/2الشرح الكبري  ، 317/1احمللى . 187/2
 284سنن أبي داود  69/1رقم (. )266
 285تقريب التهذيب . 468/1
 286و أنظر بذل اجملهود . 284/2

و ذهب بقية من ذكرهتم اىل أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار .
و ذلك حلديث احلكم  ،عن عبد احلميد  ،عن مقسم  ،عن ابن عباس  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم يف الذي يأتي امرأته  ،و
هي حائض ؛ قال ((:يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

287

و قد اختلفت اجتاهات العلماء يف احلكم على هذا احلديث .
فقد صححه احلاكم  ،و ابن القطان  ،و مال اىل ذلك أمحد و ابن دقيق العيد و ابن حجر بينما أعله مجاعاة مان احلفااظ و باالغوا
يف تضعيفه  ،منهم  :البيهقي  ،و ابن عبد الرب  ،و املنذري  ،و قال النووي  :اتفق احلفاظ على تضعيفه . 288
و يبدوا أن اجلمهور  ،مالوا اىل تضعيف األحاديث اليت فيها الكفارة ؛
لذلك قالوا بعدم وجوهبا ؛ ألن األصل براءة الذمة من الكفارة  ،و ال جتب اال بدليل صحيح  ،و حيث مل يصح عن النيب صلى اهلل
عليه و سلم عندهم فيها شيء ؛ لذلك فهي عندهم غري واجبة .
النوع الرابع من انواع االنقطاع  :االختالف في سماع الراوي

بينت فيما سبق :أن االتصال شرط لصحة احلديث النبوي الشريف  ،و االتصال  :هو تلقي الراوي من الشايخ الاذي يلياه  ،و قاد
خيتلف العلماء يف اثبات مساع راو من شيخه أو نص مساعه منه  ،و هذا االختالف يؤدي اىل اختالفهم يف اعالل احلديث أو عدم
اعالله  ،فمن يثبت السماع يعده متصال  ،و من ال يثبت السماع يعده منقطعا مما يؤدي اىل رد احلديث أو قبوله ؛ مما حيصل خالف

للفقهاء بسبب ذلك .
مثال ذلك :

 287و هاااو حاااديث صاااحيح  ،رجالاااه ثقاااات  ،أخرجاااه أمحاااد  229/1و  237و  286و  312و  339و  ، 367و الااادارمي ( )1110و ( )1114و
( ، )1116و أبو داود  69/1رقم ( )264و ( )266و ( ، )2168و ابن ماجاه ج 210/1رقام ( ، )640و الرتماذي  245/1رقام ( ، )137و النساائي
 153/1و  ، 188و أبااو يعلااى ( ، )2432و الاادار قطااين  ، 287/3و احلاااكم  ، 171/1و البيهقااي  ، 317/1و البغااوي ( ، )315و املاازي يف هت اذيب
الكمال  452/16و حاصل ما أعل به هذا احلديث أنه روي مرفوعا و موقوفا  ،و قد تفرد شعبة يف رواية بروايتاه موقوفاا  ،و قاد رفعاه هاو يف رواياة و
عمرو بن قيس املالئي  ،و قتادة  ،و مطر الوراق  ،و أنظر العلل البن أبي حا  ، 51-50/1و تعليق العالمة أمحد شاكر على جاامع الرتماذي -245/1
. 254
 288فقه االمام سعيد  ، 128/1عون املعبود . 109/1

حديث جماهد  ،عن عائشة  ،قالت ((:كان الركبان ميرون بنا و حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حمرمات  ،فاذا حاذونا
سدلت احدانا جلباهبا من رأسها على وجهها  ،فاذا جاوزونا كشفناه)) .289
فقد اختلف العلماء يف مساع جماهد -و هو ابن جرب املكي -من عائشة  :فأنكره حييى بن معني و حييى بن سعيد القطان و شعبة
بن احلجاج  ،و قال أبو حا ((:جماهد عن عائشة مرسل)) و أثبته مجاعة . 290

و كذلك  :اختلفوا يف مساع راشد بن سعد من ثوبان كما يف حديث ((:املسح على التساخني)) . 291
فمن مل يثبت مساع راشد من ثوبان أعله باالنقطاع ،و من أثبته جعله متصال . 292
و اعالله باالنقطاع مردود  ،فانه قد عاصر ثوباان قراباة مثانياة عشار عاماا  ،و مل يصافه أحاد بالتادليس  ،و قاد جازم البخااري يف
تأرخيه أنه مسع منه

293

((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))
(حكم المسح على العمامة)

اختلف الفقهاء يف املسح على العمامة على قولني :
القول األول  :جيوز املسح على العمامة .

و به قال سفيان الثوري و األوزاعي  ،و أمحد  ،و أبو ثور  ،و اسحاق بن راهويه  ،و حممد بن جرير و داود . 294
 289أخرجه أبو داود  167/2رقم (. )1833
 290هتذيب التهذيب  ، 42/10نصب الراية  ، 94/3و قال أبو حا ((:مل يسامع منهاا)) (اجلارح و التعاديل ج /8الرتمجاة  ، )1469و قاال ابان معاني ((:مل
يسمع جماهد من عائشة)) (تأرخيه  )549/2و أنظر هتذيب الكمال  232/7وحتفة االشراف  293/12وجامع التحصيل ص .273
 291أخرجه أمحد ( 277/5و من طريقه أبو داود  36/1رقم ( ، )146و احلاكم  ) 169/1عن حييى بن سعيد  ،عن ثور بن يزيد الكالعي  ،عن راشاد
بن سعد  ،عن ثوبان قال :بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سرية فاصاهبم الاربد  ،فلماا قادموا علاى النايب صالى اهلل علياه و سالم شاكوا الياه ماا
أصاهبم من الربد فأمرهم أن ميسحوا على العصائب و التساخني  ،و له شاهد من حديث املغارية بان شاعبة عناد الرتماذي ج 30/1رقام ( ، )19و ابان
ماجه  185/1رقم ( ) 559قال عنه الرتمذي ((:حسن صحيح))  .و العصائب  :هي العماائم  ،و التسااخني  :اخلفااف  .أنظار مساائل عباد اهلل ألبياه
ص. 35
 292املراسيل البن أبي حا ص ، 59جامع التحصيل ص ، 210و علل أمحد  104/1رقم ( )627و هتذيب الكمال . 11-9/9
 293ج 3ص ، 292و أنظر نصب الراية  ، 165/1و هتذيب التهذيب  ، 226/3و هتذيب الكمال .11-9/9

و استدلوا باحلديث السابق .
القول الثاني  :ال جيوز االقتصار يف املسح على العمامة .
و به قال مالك  ،و أبو حنيفة و الشافعي  ،و هو قول أكثر أهل العلم  .و ذلك لعدم اثباهتم هلذا احلديث

295

النوع الخامس من انواع االنقطاع  :االختالف في سماع مخصوص

قد خيتلف أهل العلم يف مساع خمصوص  ،كاختالفهم يف رواية عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده  .و هو عمرو بن شعيب بن

حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص .
و جده املراد به جد شعيب  ،و هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص .
و هذه السلسلة اضطربت فيها أقوال النقاد  ،اضاطرابا كثاريا  ،و اختلفات فيهاا أقاواهلم  ،ماا باني قباول و رد و تفصايل  ،و قلماا
اختلفوا مثل هذا االختالف .
و حاصل ما اعلت به هذه السلسلة أمران :
األول  :انه وجد صحيفة جلده عبد اهلل بن عمرو بن العاص ؛ فحدث هبا و هو مل يسامعها  ،و هباذا أعلهاا ابان معاني  ، 296و ابان
حزم . 297
و هذا مردود فقد ثبت مساع شعيب من جده عبد اهلل كما سيأتي  ،على أنه اذا كان روى بعض األحاديث بالوجادة  ،فال باأس
ألن الوجادة احدى صيغ التحمل . 298
الثاني  :ان عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو  ،ان أراد جبده حممد -والد شعيب -فهو مرسل ؛ ألن حممدا مل يدرك
النيب صلى اهلل عليه و سلم و ان أراد جبده عبد اهلل بن عمرو فهو منقطع ؛ ألن شعيبا مل يلق عبد اهلل.299
و أجيب على هذا :أن املراد جبده جد شعيب -والد عمرو -و هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص الصحابي اجلليل  .و قاد مساع
شعيب منه كما سيأتي مفصال  ،و قد ثبت مساع عمرو من أبيه شعيب  . 300فتكون الراوية موصولة .
 294املغين  ، 300/1اجملموع  ، 406/1احمللى . 89-81/1
 295شرح فتح القدير  ، 40/1املغين  ، 300/1اجملموع  ، 406/1تبيني احلقائق  ، 52/1مغين احملتاج  ، 60/1بداية اجملتهد . 10/1
 296هتذيب الكمال . 72/22
 297احمللى  131/10و . 324/11
 298هتذيب التهذيب  54/8و أنظر علوم احلديث البن الصالح ص. 157
 299هتذيب التهذيب  ، 53-51/8شرح ألفية السيوطي ص ، 246هامش جامع الرتمذي . 141/2

و حاصل أقوال أهل العلم يف قبوهلا و ردها ما يأتي :
أوال  :مردودة ألهنا وجادة  ،و به قال ابن حزم . 301
ثانيا  :ذهب الدار قطين اىل التفصيل  ،ففرق بني أن يفصح جبده أنه عبد اهلل فيحتج به أو ال يفصح فال حيتج به  ،و كذلك ان قال
 :عن أبيه  ،عن جده مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال أو حنو هذا مما يدل على أن املراد

الصحابي فيحتج به و اال فال

302

ثالثا  :ذهب ابن حبان اىل تفصيل آخر  ،فان استوعب ذكر آبائه يف الرواية احتج به  ،و ان اقتصر على قوله  ،عن أبيه عن جده
مل حيتج به . 303
رابعا  :عمرو ضعفه بعضهم مطلقا و اجلمهور على توثيقه

304

خامسا  :قبوهلا و اهنا متصلة غري منقطعة  ،فقد قال االمام البخاري(( :رأيت أمحد بن حنبل  ،و علي بن املاديين و اساحاق بان
راهويه  ،و أبا عبيدة وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جاده  ،ماا تركاه أحاد مان املسالمني ))
. 305
و قال اسحاق بن راهويه (( :اذ ا كان الراوي عن عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمار ))
. 306
و قال ابن عبد الرب ((:و حديث عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل)) . 307
 300هتذيب التهذيب . 51/8
 301احمللى  131/10و . 324/11
 302هتذيب التهذيب  ، 51/8شرح ألفية السيوطي ص ، 246هامش الرتمذي . 140/2
 303هتذيب التهذيب . 53/8
 304هتذيب التهذيب  ، 51/8و حجة من ضعفه ما ورد مان أحادياث منااكري يف رواياتاه  ،و قاد أجااب عان ذلاك أباو زرعاة الارازي  :باأن املنااكري الايت
وقعت يف حديثه امنا هي من الرواة الضعفاء عنه  .أنظر اجلرح و التعديل ج. 239/ 6
 305تأرخيه الكبري  /6الرتمجة ( ، )2578هتذيب الكمال  69/22الكاشف  79/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 306هتذيب التهذيب . 49/8

و قال النووي (( :و هو الصحيح املختار الذي عليه احملققون من أهل احلديث و األكثرون  ،و هم أهل الفن  ،و عنهم يؤخذ))

308

.
و الذي يهمنا هنا هو مساع عمرو من أبيه شعيب ،و مساع شعيب من جده عبد اهلل  ،فقد صح مساع عمرو من أبيه شعيب  ،ال
خالف يف ذلك  ،و كذلك قد صح مساع شعيب من جده عبد اهلل بن عمرو  ،و ذلك ألن عبد اهلل هو

الذي ربى شعيبا  ،ملا مات أبوه حممد كما قرر ذلك الذهيب  309و العالئي  ، 310و غريهم . 311
قال البيهقي ((:و مساع شعيب بن حممد بن عبد اهلل صحيح من جده عبد اهلل  ،لكن جيب ان يكون االسناد صحيحا اىل عمرو
)) . 312
و قال الزيلعي ((:و قد ثبت يف الدار قطين و غريه بسند صحيح مساع عمرو من أبيه شعيب  ،و مساع شعيب من
جده عبد اهلل)) . 313
و قال أبو بكر بن زياد النيسابوري ((:صح مساع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب  ،و صح مساع شعيب من جده عبد اهلل))
و الدليل على ما سبق ثبوت قصة رواها الدار قطين يف سننه  ، 315و احلاكم  ، 316و البيهقي . 317

 307جتريب التمهيد ص. 255
 308اجملموع . 110/1
 309امليزان . 366/3
 310جامع التحصيل ص. 238
 311هتذيب التهذيب  49/8و ما بعدها .
 312السنن الكربى . 397/7
 313نصب الراية . 59/1
 314هتذيب الكمال . 73/22
 315ج. 51-50/ 3
 316املستدرك . 65/2
 317السنن الكربى . 95/5

314

 و ملخصها  -أن شعيبا والد عمرو قال ((:كنت عند عبد اهلل بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه يف حمرم وقع بامرأته  ،فقاال يل :يا شعيب  ،اذهب معه اىل ابن عباس  ...و ذكر احلديث  -قال البيهقي ((:و هاذا اساناد صاحيح  ،و فياه دليال علاى صاحة
مساع شعيب بن حممد بن عبد اهلل ابن عمرو بن العاص من جده عبد اهلل بن عمرو)) .
و قال احلاكم  -قبل أن يذكر هذه الرواية (( : -كنت أطلب احلجة الظاهرة يف مسااع شاعيب بان حمماد  ،عان جاده عباد اهلل بان
عمرو  ،فلم أصل اليها اىل هذا الوقت  -ثم ذكر احلديث املتقادم -و قاال (( :هاذا حاديث رواتاه ثقاات حفااظ  ،و هاو كاألخاذ
باليد على صحة مساع شعيب من جده .
و مما يؤكد ذلك أيضا  :ما رواه البيهقي  318عن عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،قال  :كنات أطاوف ماع أباي عباد اهلل بان عمارو بان
العاص  ...فذكر احلديث .
فكل هذا يدل على صحة ما نقلناه عن األئمة بأن حممدا  -والد شعيب -مات يف حياة أبيه عباد اهلل و تارك ابناه شاعيبا صاغريا
فكفله جده و رباه . 319
((أثره في اختالف الفقهاء))
((متى يعتق المكاتب))

320

ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعني  ،و اليه ذهب األئمة األربعة  :أن املكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته  ،و لاو
كان شيئا يسريا  ،فال حيكم بعتقه حتى يوايف مجيع ما عليه . 321
و احتجوا  :مبا رواه عمرو بن شعيب عن ابيه  ،عن جده  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،قال ((:املكاتب عبد
ما بقي عليه من كتابته شيء)) . 322
و قد أعله ابن حزم فقال ((:و أما حديث عمرو بن شعيب فإنه صحيفة)) . 323

 318السنن الكربى . 92/5
 319و أنظاار اجملمااوع  65/1و مااا بعاادها  ،و املياازان  ، 266/3و نصااب الرايااة  59-58/1و  ، 334-332/2و جااامع التحصاايل ص ، 238و هت اذيب
الكمال  ، 73/22و هتذيب التهذيب  ، 55-48/8تنقيح التحقيق  ، 452/1مسند أبي يعلى  ،140/10والكاشف مع حاشيته . 80-78/2
 320املكاتب  :هو العبد الذي يتعاقد مع سيده على عتقه  ،يف مقابلة عوض يؤديه اليه كان يكاتبه على ألف دينار مثال فاذا أداها اىل سايده صاار حارا،
أنظر فقه االمام سعيد . 246/4
 321احمللى  ، 229/9املدونة  ، 86/7املغين  ، 349/12فقه االمام سعيد . 246/4
 322أخرجه أبو داود  20/4رقم (، )3926و البيهقي . 324/10

و أجيب عن ذلك  :بأن أكثر أهل العلم على قبول رواية عمرو بن شاعيب  ،عان أبياه  ،عان جاده  ،و قاد صاح مسااع عمارو بان
شعيب من أبيه شعيب  ،و مساع شعيب من جاده عباد اهلل  ،علاى اناه اذا كاان روى بعاض االحادياث بالوجاادة  ،فاال باأس ألن
الوجادة احدى صيغ التحمل.
و ذهب بعض أهل العلم اىل أنه يعتق بنفس عقد الكتابة وكتابته يف ذمته . 324
و ذهب بعضهم اىل أنه ان أدى الربع عتق و ما بقي يف ذمتاه و هاو رواياة عان النخعاي  325و ذهاب بعضاهم اىل أناه ان أدى الثلاث
عتق و ما بقي يف ذمته  ،و هو رواية عن ابن مسعود .326
و ذهب بعضهم  :اىل أنه ان أدى النصف عتق و ما بقي يف ذمته و هو رواية عن علي و شريح . 327
و ذهب بعضهم  :اىل أنه ان ادى ثالثة أرباع قيمته عتق و ما بقي يف ذمته و بذلك قال عطاء . 328
و ذهب بعضهم  :اىل أنه ان أدى قيمته عتق و ما بقي يف ذمته . 329
و ذهب بعضهم  :اىل أنه يعتق منه بقدر ما أدى  ،و هو رواية عن علي ،و به قال ابن حزم . 330

 323احمللى . 321/9
 324احمللى  ، 230- 229/9فقه االمام سعيد . 248-247/4
 325املصدرين السابقني
 326املصدرين السابقني .
 327املصدرين السابقني .
 328املصدرين السابقني .
 329املصدرين السابقني .
 330املصدرين السابقني .

المبحث الثاني
اعالل السند بسبب تضعيف الراوي
و فيه
متهيد  ،و ثالثة مطالب

تمهيد :

لتحمل  331احلديث و أدائه  332شروط جيب أن تتوفر  ،و الاذي يعنيناا يف دراساتنا هاذه أهلياة  333األداء  ،فيشارتط فايمن ياؤدي
احلديث النبوي الشريف  -ذكرا كان أو أنثى -الشروط اآلتية:
أوال  :االسالم  334؛ فال تقبل رواية الكافر أبدا  ،و ال يعقل أن تقبل روايته ؛ ألن يف قبوهلا تنفيذا لقوله(( :على املسلمني)) و كيف
تقبل رواية من يكيد لالسالم ؟ و قد أمرنا االسالم أن نتوقف يف خرب الفاسق  ،فكيف نأخذ برواية الكافر ؟
ثانيا  :البلوغ  : 335فال تقبل رواية من دون سن التكليف ؛ حيث أن البلوغ مدار التكليف  ،و قد قال النيب صلى اهلل عليه و سلم
(( :رفع القلم عن ثالثة  :عن اجملنون املغلوب على عقله حتى يربأ  ،و عن النائم حتى يستيقظ  ،و عن

 331التحمل  :هو أخذ احلديث عن الشيخ بطريق من طرق التحمل  .االقرتاح ص. 238
 332األداء  :هو تبليغ احلديث و أدائه  .أصول احلديث ص. 227
 333األهلية  :صالح املرء لروايته احلديث  .أصول احلديث ص. 227
 334علوم احلديث ص ، 94البحر احمليط  ، 268/4التقييد و االيضاح ص ، 136ارشاد الفحول ص ، 48توضيح االفكار . 115/2
 335املصادر السابقة  ،سوى البحر احمليط فانه . 267/4

الصيب حتى حيتلم))

336

و البلوغ مظنة االدراك و فهم أحكام الشريعة ؛ لذلك نيط التكليف به  ،و املراد بالبلوغ العقل مع ادراك سن االحتالم  ،و لذا فلقاد
قرنه هبا بعضهم  .أي – البلوغ و العقل 337 -و قد اكتفى الشافعي بذكر العقل  338؛ ألنه ال يتصور االدراك و العقل دون البلوغ عند
الغالب  .فاشرتاط العلماء البلوغ  ،فيه احرتاز عان حاديث الصاغري  ،اذ أناه ال يعارف أثار الكاذب و ال عقوبتاه  ،فاالبلوغ و العقال
يزجران املكلف عن الكذب  ،أما اذا حتمل صغريا  ،و أدى الرواية كبريا قبلت روايته  ،و مل يرتدد أحد يف قبول رواية  :عباد اهلل
بن عباس  ،و يوسف بن عبد اهلل بان ساالم  ،و ابان الازبري  ،و النعماان بان بشاري  ،و احلسان بان علاي  ،و الساائب بان يزياد  ،و
املعروف من ساري السالف :أهنام كاانوا حيضارون األطفاال و الصابيان جماالس العلام و الرواياة  ،فااذا كاان يف كاربه جامعاا للشاروط
األخرى ال تردد يف قبول روايته. 339
ثالثا  :العدالة  : 340و هي كما قال ابن األثاري اجلازري ((: 341عباارة عان اساتقامة السارية و الادين  ،و يرجاع حاصالها  :اىل هيئاة
راسخة يف النفس حتمال صااحبها علاى مالزماة التقاوى و املاروءة  342مجيعاا  ،حتاى حتصال الثقاة للنفاوس بصادقه  ،و ال تشارتط
العصمة من مجيع املعاصي  ،و ال يكتفى اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما ترد به الشهادة و الرواية  ،و باجلملة فكل ما يدل علاى
ميل دينه اىل حد يستجيز على اهلل الكذب باألعراض الدنيوية  ،كيف و قد شرط يف العدالة التوقي عن بعاض املباحاات القادحاة

 336حديث صحيح  ،أخرجه أمحد  100/6و  ، 144و الدارمي ( ، )2301و أبو داود  139/4رقم ( ، )4398و ابن ماجه  658/1رقام (، )2041
و النسائي  ، 156/6و ابن اجلارود ( ، )148و أبو يعلى ( ، )4400و ابن حباان ( ، )142و احلااكم  59/2مان حاديث عائشاة  .و أخرجاه أباو داود
 140/4رقم ( ، )4401و ابن ماجه  658/1رقم ( )2042و الدار قطين  138/3و احلاكم  258/1و  ، 59/2و البيهقاي  264/8مان حاديث علاي ،
و صححه احلاكم  ،و مل يتعقبه الذهيب .
 337الكفاية ص ، 76بدائع الصنائع . 266/2
 338الرسالة ص. 370
 339املنهج االسالمي ص ، 153و ظفر األماني . 474-473
 340علوم احلديث ص ، 94البحر احمليط  ، 273/4التقييد و االيضاح ص ، 94ارشاد الفحول ص. 48
 341جامع األصول . 74/1
342

املروءة  :آداب نفسية حتمل مراعاهتاا االنساان علاى الوقاوف عناد حماسان األخاالق  ،و مجيال العاادات  .و قاال بعضاهم  :هاي كماال املارء كماا أن

الرجولة كمال الرجل  .و قاال بعضاهم  :املاروءة هاي قاوة تصادر عنهاا األفعاال اجلميلاة املساتتبعة للمادح شارعا و عقاال و عرفاا  .أنظار املانهج احلاديث
ص. 59-58

يف املروءة حنو  :األكل و الشرب يف السوق  ،و البول يف الشوارع و حنو ذلك ؟ فعلى هذا يشارتط يف الاراوي حتاى يسامى عادال :
أن ال يفعل الكبائر و ال يصر على الصغائر و ال يفعل ما خيرم مروءته)).
رابعا الضبط  -: 343هو اتقان ما يرويه الراوي و ذلك  :بأن يكون متيقظا ملا يروي غري مغفل حافظا لروايته ان روى مان حفظاه ،
ضابطا لكتابه ان روى من الكتاب  ،عاملا مبعنى ما يرويه و مباا حييال املعناى عان املاراد ان روى بااملعنى  ،حتاى يثاق املطلاع علاى
روايته و املتتبع ألحواله بأنه أدى األمانة كما حتملها مل يغري منها شيئا ، 344
و هذا مناط التفاضل بني الرواة الثقات  :فاذا كان الراوي عدال ضابطاً مسي ثقة . 345
و يعرف ضبطه مبوافقة الثقات الضابطني املتقنني  ،اذا اعترب حديثه حبديثهم  ،و ال تضر خمالفته النادرة هلم  ،فان كثرت خمالفته هلم
و ندرت املوافقة اختل ضبطه و مل حيتج حبديثه . 346
فهذه شروط أربعة جيب أن تتوفر مجيعها يف الراوي ،فاذا اختل شرط مان هاذه األربعاة ساقط االحتجااج حبديثاه و يكاون حديثاه
ضعيفا حتى ينظر هل له متابع أو شاهد ؟ يتقوى هبا .
و اعالل السند بسبب تضعيف الراوي يعود يف الغا لب اىل  :فقدان العدالة  ،او خللل يف العدالة  ،أو الضابط ؛ فهاذان أماران  ،و
سأضم اىل ذلك حكم الراوي اذا اختلف يف توثيقه و جترحيه  ،و أتكلم عن كل واحاد منهاا يف مطلاب مساتقل ؛ لاذلك فاان هاذا
املبحث سيتضمن ثالثة مطالب :

 343علوم احلديث ص ، 94البحر احمليط  ، 307/4التقييد و االيضاح ص ، 136ارشاد الفحول ص ، 48نزهة النظر ص. 29
 344هامش جامع األصول  ، 72/1و أسباب اختالف احملدثني . 135/1
 345توجيه النظر ص ، 69فتح املغيث  ، 18/1العواصم  ، 27/8تدريب الراوي . 63/1
 346جامع األصول . 72/1

المطلب األول

و فيه ثالثة فروع

اعالل السند بسبب الطعن في عدالة الراوي
((الفرع األول  :كذب الراوي أو اتهامه بالكذب))

قد يرد حديث ما و يكون يف رجال اسناده راو طعن يف عدالته فيختلف العلماء يف االحتجاج به فمنهم  :من يرده هلذا الضعف ،
و منهم  :من يأخذ به حلسن ظنه به أو لعدم وجود حديث يف الباب عنده أو لقرينة عند هذا االمام يتقوى هبا احلديث
((مثال ألثر ذلك في اختالف الفقهاء))

اختلف الفقهاء يف ذلك :

(حكم التطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث)

347

348

فذهب األوزاعي و مالك يف رواية عنه  ،و هو قول قديم للشافعي و رواية عن أمحد اىل أنه مطهر . 349
و احتجوا مبا روي عن ا بن مسعود مرفوعا ((:من نسي مسح الرأس  ،فذكر و هو يصلي فوجد يف حليته بلال فيأخذ منه و ليمسح
به رأسه  ،فان ذلك جيزئه  ،و ان مل جيد بلال فليعد الوضوء و الصالة )) .
قال اهليثمي ((:رواه الطرباني يف األوسط  ،و فيه هنشل بن سعيد و هو كذاب)) . 350
و ذهب كثري من الفقهاء اىل أنه طاهر غري مطهر فال يرفع حدثا و ال يزيل جنسا .
و به قال أبو حنيفة يف املشهور عنه و الشافعي و رواية عن أمحد . 351

 347أنظر كشف األسرار  ، 21/3و قواعد التحديث ص 330و ما بعدها .
 348املاء املستعمل  :عرفه الشافعية  ،بأنه :ما انفصل من أعضاء احملادث يف وضاوئه أو مان بادن اجلناب يف غساله  .و عرفاه احلنفياة  :بأناه ماا أزيال باه
حدث أو أستعمل يف البدن على وجه القربة  .احلاوي للماوردي  ، 296/1اهلداية . 20/1
 349اجملموع  ، 207/1املغين  ، 20-18/1كشاف القناع  ، 32/1مغين احملتاج . 62-61/1
 350جممااع الزوائااد  240/1وهااو يف املعجاام االوسااط  282/8رقاام ( .)7569و أنظاار ترمجااة هنشاال يف التقريااب  307/2و التهاذيب  479/10و املياازان
. 275/4
 351احلاااوي  ، 297/1املغااين  ، 118/1االسااتذكار  ، 253/1اهلدايااة  ، 19/1مغااين احملتاااج  ، 20/1بدايااة اجملتهااد  ، 21/1القااوانني الفقهيااة ص، 45
اخلرشي . 75-74/1

و قد الحظ اجلمهور :أن احلديث املذكور ال جيوز االحتجاج به لطعن يف عدالة الراوي ؛ لذلك فاحلجة هلم:
ما صح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ((:ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل منه)) . 352
و يف لفظ ملسلم ((: 353ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب)) .
و يف لفظ ألبي داود ((: 354ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل منه)) .
و هكذا نرى أن النيب صلى اهلل عليه و سلم منع من الغسل يف املاء الدائم كمنعه من البول فيه  ،فلوال أن ازالة احلدث باملااء ياؤدي
اىل منع التطهر به ملا هنى عنه .
فان قيل  :محل األحاديث على هذا يؤدي اىل القول بنجاسة املاء املستعمل يف الطهارة من احلدث كنجاسة املاء الذي يبال فيه .
أجيب  :بأن النهي عن االغتسال يف امل اء الدائم يدل على أنه يؤثر يف املاء و هذا األثر هو املناع مان التطهار باه  ،أماا اقرتاناه باالنهي
عن البول فهذا يقتضي املشاركة يف أصل احلكم ال يف تفضيله  ، 355و احلاصل على عدم التسوية بينهماا يف كال شايء هاو ماا صاح
((:أن النيب صلى اهلل عليه و سلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه))

356

اذن فتربكهم باملاء الذي توضاأ باه رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم قاد دل علاى أن املااء املساتعمل ال يانجس  ،فلان تباق داللاة
القرتان املاء املستعمل يف احلدث باملاء الذي يبال فيه اال الداللة على أن املستعمل طاهر غري مطهر .

((مثال آخر  ،حكم الماء المشمس))
 352أخرجااه احلمياادي ( ، )970و أمحااد  ، 265/2و الاادارمي ( ، )736و مساالم  162/1رقاام ( ، )282و أبااو داود  18/1رقاام ( ، )69و النس اائي
 ، 49/1و ابن خزمية ( )66من طريق حممد بن سريين  ،عن أبي هريرة .
 353اجلامع الصحيح  162/1رقم (. )283
 354السنن  18/1رقم (. )69
 355أنظر املغين . 20/1
 356جزء من حديث طويل أخرجه أمحد  323/4و  328و  331من طريق عاروة بان الازبري  ،عان املساور بان خمرماة و ماروان  .و أنظار املساند اجلاامع
 148/15حديث (. )11425

اختلف الفقهاء يف التوضؤ باملاء املشمس :
فذهب اجلمهور اىل أنه ال يكره التوضؤ باملاء املشمس . 357
و ذهب بعض الشافعية اىل أنه يكره . 358
و احتج أصحاب املذهب الثااني  :مباا رواه خالاد بان امساعيال  ،عان هشاام بان عاروة  ،عان أبياه  ،عان عائشاة  ،أهناا قالات :
أسخنت ماءاً يف الشمس  ،فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:ال تفعلي يا محرياء  ، 359فانه يورث الربص)).360
و خالد بن امساعيل قال عنه ابن عدي ((:كان يضع احلديث على الثقات))  .و قال ابن حبان ((:ال جيوز االحتجاج باه حباال ))
 .و قال الدار قطين ((:مرتوك))

361

لذلك فان مجهور العلم اء قالوا  :بعدم كراهته  ،و ممن قال بعدم كراهته بعض الشافعية  ،و اختار ذلك النووي -رمحه اهلل تعاىل -و
قال ((:هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أمحد و داود و اجلمهور .
و علل النووي اختياره لعدم الكراهة  :بأن الشمس  ،ال أصال لكراهتاه  ،و مل يثبات عان األطبااء فياه شايء  ،قاال (( :فالصاواب
اجلزم بأنه ال كراهة فيه))

362

و ذكر ابن قدامة  :أنه حكي عن أهل الطب  :أهنم ال يعرفون لذلك تأثريا يف الضرر

363

قال يل العالمة الدكتور هاشم مجيل :
(( ما ذكر نالحظ عليه عدة أمور :

 357املغين  ، 17/1الكايف  ، 3/1االنصاف  ، 24/1شرح منتهى االرادات  ، 13/1اجملموع  140-135/1و قال االماام الناووي ((:و الصاواب اجلازم بأناه
ال كراهية فيه  ،و هذا هو املوافق لنص الشافعي ؛ فانه قاال يف االم ( : )3/1و ال اكاره املااء املشامس اال مان جهاة الطاب  ))...ثام قاال الناووي ((:و
مذهب مالك و أبي حنيفة و أمحد و داود و اجلمهور  :أنه ال كراهة كما هو املختار)) .
 358فتح العزيز  ، 128/1الروضة  ، 11-10/1هناية احملتاج . 61-59/1
 359احلمرياء  :تصغري محراء مبعنى بيضاء اللون مشرب بياضها حبمرة (فتح الباري  )106/7و قال ابن القيم يف املنار املنيف ص((: 60كل حديث فيه ياا
محرياء أو ذكر احلمرياء فهو كذب خمتلق))  .و أنظر ما علقه الشيخ عبد الفتاح-رمحه اهلل -عليه و كذا تعليقه على املصنوع ص 212و ما بعدها .
 360أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات  ، 79/2و البيهقي  6/1و قال ((:و هذا ال يصح)) و أخرجه الدار قطين . 38/1
 361امليزان  ، 627/1لسان امليزان  ، 372/2اجملروحني  ، 281/1سنن الدار قطين  ، 38/1سنن البيهقي . 6/1
 362اجملموع . 133/1
 363املغين . 17/1

األمر األول  :نص كالم الشافعي يف املسألة  -كما ذكره النووي -رمحه اهلل تعاىل -هو قوله ((:ال أكره املشمس اال أن يكره من جهة
الطب))  .و قد ذكر النووي  :أن هذا ميكن أن يكون معناه ((:ال أكره اال من جهة الطب ان قال أهال الطاب أناه ياورث الاربص))
364

األمر الثاني  :املشهور عن اخلراسانيني  -من الشاافعية : -أن املشامس يكاره يف الابالد احلاارة  ،اذا مشاس يف األواناي املنطبعاة ،و
هي املطرقة .
و ذكر النووي  :ان يف املنطبعة ثالثة اوجه :
 -1كل ما يطرق  ،و هو قول الشيخ أبي حممد اجلويين
 -2النحاس خاصة و هو قول الصيدالني
 -3كل ما يطرق اال الذهب و الفضة لصفائهما و اختار هذا امام احلرمني . 365
األمر الثالث  :ذكر ابن قدامة يف املغين قول الشافعي (( :و ال أكرهه اال من جهة الطب )) و يف هاامش كتااب املغاين طبعاة املناار
366

 :جاءت التعليقة اآلتياة ((:قيادوا األواناي باملعاادن املنطبعاة كالنحااس ؛ ملاا يتحلال مان صادئها يف املااء  ،و صادأ النحااس و

الرصاص سام باتفاق األطبااء  ،فينبغاي تقيياد االحارتاز مناه باذلك))  ،هاذه التعليقاة الايت جااءت يف هاامش كتااب املغاين ينبغاي
التحقق من ذوي االختصاص عن صحة ما جاء فيها  ،فاذا ثبت ذلك ؛فان هذا يدل على رجحان قول الشافعي يف هذه املساألة
 ،فإن احتمال وقوع الضرر من استعماله كافٍ الثبات الكراهة و ان مل يثبت يف ذلك أثر  ،و ذلك يدل على مدى دقاة الشاافعي –
رمحه اهلل تعاىل -يف استنباطه األحكام  ،و على مدى توفيق اخلراسانيني لفهم كالم امامهم يف هذه املسألة .)) 367

و فيه فقرتان

((الفرع الثاني  :جهالة الراوي أو كونه مبهما))

 364اجملموع . 133/1
 365اجملموع  133/1و . 134
 366ج 1ص. 17
 367اىل هنا انتهى كالم الدكتور هاشم -حفظه اهلل و متعنا بعلمه-

((الفقرة األولى  :جهالة الراوي))

من شروط صحة احلديث العدالة و الضبط  ،و من كان عدال ضابطا مسي ثقة .368
و اجملهول مل تعرف عدالته و ال ضبطه ؛فهو يفقد شارط الصاحة  ،و وجاوده يف اساناد حاديث ميناع صاحته  .و ساأتناول تعرياف
اجلهالة يف اللغة  ،ثم أعقبه بتعريف اجلهالة يف اصطالح احملدثني و أنواعها عندهم:
فاجملهول يف لغة العرب يطلق على معان  ،منها :
كل شيء غري معلوم احلقيقة  ،أو غري معلوم الوصف على وجه الدقة  ،أو يف معرفته تردد أو تشكك .369
أما يف اصطالح احملدثني  ،فهو على ثالثة أقسام :
القسم األول  :جمهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن مع كونه معروفا برواية عدلني عنه .
و هذا القسم غري مقبول عند مجهور احملدثني .
و قيل  :ان كان من روى عنه فيهم من ال يروي عن غري عادل قبال و اال فاال يقبال  370و ذهاب االماام أباو حنيفاة اىل قباول روايتاه
مطلقا . 371
القسم الثاني  -:من عرفت عدالته ظاهرا و جهلت باطناا  . 372و يسامى باا (( املساتور))  .و قاد قبال روايتاه بعضاهم و ردهاا
آخرون . 373
القسم الثالث  :جمهول العني  ،و هو كل من مل يعرفه العلماء  ،و مل يعرف حديثه اال من جهة راو واحد . 374

 368تدريب الراوي  ، 63/1توجيه النظر ص ، 69و قارن بفتح املغيث  18/1و العواصم . 27/8
 369مقاييس اللغة  ، 489/1األساس للزخمشري  ، 68-67املعجم الوسيط . 144/1
 370علوم احلديث ص ، 100التقريب مع التدريب  ، 268/1اخلالصة ص ، 93اختصار علوم احلديث ص ، 97شرح التبصارة  ، 328/1جاواهر األصاول
ص ، 57فتح املغيث  ، 298/1املنهل الروي ص. 66
 371احكام األحكام لآلمدي  ، 70/2تنقيح الفصول ص ، 364فتح املغيث  ، 298/1املنهل الروي ص. 66
 372املراد بالعدالة الباطنة ما يف نفس األمر  ،و هي ترجع اىل أقوال املزكني و أما العدالة الظاهرة فرياد هبا ما يعلم من ظاهر حال الشخص  .شرح شارح
خنبة الفكر لعلي القاري ص. 154
 373علوم احلديث ص ، 101التقريب مع التدريب  ، 268/1اخلالصة ص، 93اختصار علوم احلاديث ص ، 97شارح التبصارة  ، 328/1جاواهر األصاول
ص ، 57فتح املغيث  ، 298/1املنهل الروي ص ، 66االقرتاح ص ، 324املوقظة ص ، 79التقييد و االيضاح ص ، 145نزهة النظر ص. 52
 374الكفاية ص ، 88علوم احلديث ص ، 101اخلالصة ص ، 94شرح التبصرة  ، 323/1املنهل الروي ص. 66

و قد ذهب أكثر أهل العلم اىل عدم قبول روايته  ،و قبلها بعضهم .

375

((نموذج لحديث المجهول و أثره في اختالف الفقهاء))
(حكم الوضوء بالنبيذ)

لكي ال حيصل لبس يف هذه املسألة أنبه اىل :أن املراد من النبيذ هنا هو :ما كان شربه حالال  ،و هو العصري غري املسكر  ،و قاد
كانت صفة النبيذ الذي يتخذ لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم هو  :أن تلقى مترات أو حنوها يف املاء لايال فيشاربه صاباحا  ،أو
تلقى صباحا فيشربه ليال . 376
اذا عرفنا هذا أذكر املسألة فيما يأتي :
اختلف الفقهاء يف حكم الوضوء بالنبيذ :
فذهب اجلمهور اىل عدم صحة الوضوء بالنبيذ . 377
و استدلوا بقوله تعاىل ((:فلام جتادوا مااء فتيمماوا صاعيدا طيباا))  ، 378و حباديث أباي ذر مرفوعاا ((:ان الصاعيد الطياب طهاور
املسلم و ان مل جيد املاء عشر سنني  ،فاذا وجد املاء فليمسه بشرته فان ذلك خري)) . 379
و ذهب بعض أهل العلم اىل صحة الوضوء بالنبيذ  :منهم اسحاق و سفيان و هو رواية عن أبي حنيفة .380
و احتجوا مبا رواه أبو فزارة  ، 381عن أبي زيد  ،عن عبد اهلل بن مسعود  ،قال ((:سألين النيب صلى اهلل عليه و سلم
(( ما يف أدواتك )) ؟ فقلت  :نبيذ  ،فقال (( :مترة طيبة و ماء طهور)) قال (( :فتوضأ منه)) . 382

 375شرح التبصرة  ، 324/1تدريب الراوي  ، 269/1املنهل الروي ص. 66
 376أنظر فتح الباري  ، 455/11عمدة القاري . 201/23
 377املغين  ، 10/1الكايف  ، 6/1كشاف القناع  ، 30/1اجملموع  ، 141/1فتح الباري . 354/1
 378سورة النساء اآلية . 43
 379أخرجه عبد الارزاق ( ، )913و أمحاد  ، 155/5و أباو داود  90/1رقام ( ، )332و الرتماذي  211/1رقام ( ، )124و النساائي  ، 171/1و ابان
خزمية ( ، )2292و ابن حبان ( ، )1311و الدار قطين  . 176/1و قال الرتمذي :حسن صحيح .
 380البحاار الرائااق  ، 144/1تبيااني احلق اائق  ، 19/1اعااالء الساانن  ، 356-341/1املغااين  ، 10/1احمللااى  ، 202/1رد احملتااار  ، 181/1فااتح الباااري
 ، 354/1شرح معاني اآلثار . 95/1
 381هو راشد بن كيسان  ،قال أبو حا :صا احلديث  ،و قال ابن حبان رمبا أخطأ  .امليزان  ، 35/2اخلالصة ص. 96

قال االمام الرتمذي ((:أبو زيد رجل جمهول عند أهل العلم  ،ال يعرف له رواية غري هذا احلديث )) . 383
و قال ابن حبان ((:أبو زيد شيخ جمهول  ،يروي عن ابن مسعود  ،و ليس يدرى من هو ،و ال يعرف من أبوه و ال بلده  ،و من كاان
هبذا النعت ثم روى خربا واحدا خالف فيه الكتاب و السنة و االمجاع و القياس استحق جمانبة ما رواه)). 384
و قال أبو زرعة الرازي ((:حديث أبي فزارة ليس بصحيح  ،و أبو زيد جمهول))

385

و قال ابن عبد الرب ((:أبو زيد موىل عمرو بن حريث جمهول عندهم  ،ال يعرف بغري رواية أبي فزارة  ،و حديثه عن ابن مساعود يف
الوضوء بالنبيذ منكر ال أصل له)). 386
((الفقرة الثانية  :ابهام الصحابي))

الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني كلهم عدول بتعديل اهلل تعاىل و تعديل نبيه صلى اهلل عليه و سلم .
و الصحاب ي  :هو من لقي النيب صلى اهلل عليه و سلم مؤمنا به  ،و مات على االسالم . 387
قال االمام النووي  -رمحه اهلل تعاىل((: -الصحابة كلهم عدول من البس الفنت و غريها بامجاع من يعتد به)) . 388
و قال اآلمدي ((:اتفق اجلمهور من األئمة على عدالة الصحابة مطلقا)) .389
فعلى هذا اذا انتهى االسناد اىل الصحابي فال نسأل عنه  ،و ال نبحث يف حاله ؛ ألهنم عدول بال استثناء ؛ لذلك فان جهالة اسم
الصحابي ال تضر  :كأن يقول التابعي قال  :رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سالم .و روى اخلطياب باساناده عان األثارم

 382أخرجه عبد الرزاق ( ، )693و ابن أبي شيبة  ، 25/1و أمحد  402/1و  449و  ، 450و أبو داود  21/1رقام ( ، )84و الرتماذي  147/1رقام
( ، )88و ابن ماجه  135/1رقم ( ، )384و ابن أبي حا يف العلل  ، 17/1و أبو يعلى (. )5046
 383جامع الرتمذي  ، 148/1عقيب (. )88
 384اجملروحني  ،158/3و نقله عنه الزيلعي يف نصب الراية  . 72/1و أنظر الكامل البن عدي .1330/4
 385علل احلديث البن أبي حا  17/1عقيب (. )14
 386نقله عنه الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على جامع الرتمذي . 148/1
 387االصابة . 7/1
 388التقريب مع التدريب . 214/2
 389احكام األحكام . 128/2

قال  :قلت ألبي عبد اهلل – يعين :أمحد بن حنبل  : -اذا قال رجل من التابعني حدثين رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و
سلم فاحلديث صحيح ؟ قال  :نعم)) . 390
و قال ابن الصالح ((:و اجلهالة بالصحابي غري قادحة ألن الصحابة كلهم عدول)) . 391
و روى البخاري  ،عن احلميدي  ،قال ((:اذا صح االسناد عن الثقاات اىل رجال مان أصاحاب النايب صالى اهلل علياه و سالم فهاو
حجة و ان مل يسم ذلك الرجل)) . 392
و هذا مذهب مجاهري احملدثني يرون ان جهالة الصحابي ال تضر ،و هي غري قادحة عندهم بصحة احلديث.
و خالف يف ذلك ابن حزم  -رمحه اهلل  -و اعتربه قادحا يف صحة احلديث .393
((نموذج للحديث الذي أبهم فيه اسم الصحابي و أثره في اختالف الفقهاء))
(الشهادة على هالل الفطر من رمضان)

حديث أبي عوانة ،عن منصور  ،عن ربعي بان حاراش  ،عان رجال مان أصاحاب النايب صالى اهلل علياه و سالم قاال (( :اختلاف
الناس يف آخر يوم من رمضان  ،فقدم اعرابيان  ،فشهدا عند النيب صلى اهلل عليه و سلم)) فشهدا باهلل ألهال اهلالل أمس عشاية
 ،فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الناس ان يفطروا))
رواه أمحد  ، 394و أبو داود  ، 395و الدار قطين  396و صححه  ،و البيهقي

397

و رواه البيهقي أيضا  398من طريق أبي عوانة  ،عن أبي بشر  :جعفر بن أبي وحشية  ،عن أبي عمري بن أنس  ،عن عمومة له مان
أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم ،بنحو حديث ربعي ثم قاال البيهقاي ( :و أباو عماري رواه عان عموماة لاه مان أصاحاب النايب
 390الكفاية ص . 415و أنظر شرح ألفية السيوطي ألمحد شاكر ص. 28
 391علوم احلديث ص. 51و أنظر قواعد يف علوم احلديث للتهانوي ص. 203-202
 392التقييد و االيضاح ص. 74
 393احمللى . 338/7
 394املسند  314/4و 362/5
 395السنن  301/2رقم (. )2339
 396السنن . 169/2
 397السنن الكربى . 249/4
 398املصدر السابق .

صلى اهلل عليه و سلم  ،و أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم ثقات فسواء مسوا أو مل يسموا) .و هذا احلديث تضمن الشاهادة
على هالل الفطر من ر مضان ؛ و هي موضع خالف  :فمذهب مجااهري العلمااء  :أن هاالل الفطار مان رمضاان ال يثبات بأقال مان
شاهدين ؛ و ممن قال بذلك األئمة األربعة  ،اال أن أبا حنيفة  ،قال ذلك فيما اذا كاان يف الساماء علاة  ،أماا اذا مل يكان يف الساماء
علة  ،فانه ال بد عنده من شهادة اجلمع الغفري من الناس . 399
و قد احتجوا بأحاديث  ،منها  :احلديث السابق .
و مثله حديث عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب  :أنه خطاب يف الياوم الاذي شاك فياه فقاال ((:اناي جالسات أصاحاب رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم و ساءلتهم واهنم حدثوني  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال  :صاوموا لر يتاه ،و أفطاروا لر يتاه و
أنسكوا هلا  ،فان غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما  ،فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا و أفطروا)).400
و خالف يف ذلك مجاعة من الفقهاء :
فذهبوا اىل أن هالل الفطر رمضان من يثبت بشهادة شاهد واحد .
و قد ذكر االمام النووي -رمحه اهلل تعاىل -أن هذا مل يقل به أحد من العلماء غري أبي ثور . 401
و يف ذلك نظر ؛ فقد قال به ابن حزم أيضا . 402
و حجة هذا املذهب أحاديث منها :
حديث ابن عباس  ،قال ((:جاء رجل اعرابي اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،فقال اني رأيت هالل رمضان  ،فقال؛ أتشاهد ان
ال اله اال اهلل ؟ قال  :نعم  ،قال  :أ تشهد ان حممدا رسول اهلل ؟ قال  :نعم  ،فقال  :يا بالل  ،أذن يف الناس فليصوموا غدا))

403

.
 399فااتح الق ادير  ، 60-59/2شاارح الاادردير  ، 511/1القااوانني الفقهيااة ص ، 102اجملمااوع  ، 305/6احمللااى  ، 335/6البحاار الزخااار  ، 245/3بدايااة
اجملتهد  ، 308/1شرح السنة . 244/6
 400أخرجه أمحد  ، 321/4و النسائي  ، 132/4و قال الشوكاني ((:اسناده ال بأس به)) نيل األوطار . 112/4
 401اجملموع . 306/6
 402احمللى . 335/6
 403أخرجه الدارمي ( ، )1699و أبو داود  301/2رقم ( ، )2340و ابن ماجاه  529/1رقام ( ، )1652و الرتماذي  74/3رقام ( ، )691و النساائي
 ، 131/4و ابن خزمية ( )1923و ( ، )1924و ابن اجلارود ( ، )379و ابن حبان ( )3446كلهم من طريق مساك  ،عن عكرمة  ،عن ابن عبااس  .و
قد أخرجه أبو داود  301/1رقم ( ، )2341و النسائي  ، 132/4و الدار قطاين  159/2مرساال بادون ذكار ابان عبااس  .و قاد نقال املازي يف التحفاة

فقد دل هذا احلديث على أن الرسول -عليه الصالة و السالم -قد قبل شهادة الواحد على هالل الصاوم  ،و هاالل الفطار مثلاه ال
فرق .
و أجيب عن ذلك  :بأن حديث عبد الرمحن بن زيد يدل مبنطوقه علاى اشارتاط شااهدين للصاوم و الفطار  ،و يادل مبفهوماه علاى
عدم قبول أقال مان اثناني فيهماا  ،اال أن هاذا املفهاوم عارضاه بالنسابة هلاالل الصاوم منطاوق حاديث ابان عبااس و اشاباهه و بقاي
بالنسبة هلالل الفطر ساملا من املعارض
((نموذج آخر))

اختلف الفقهاء يف ذلك :

((هل يقضى بالسلب للقاتل))

فذهب مجاعة من أهل العلم ،منهم :أبو حنيفة ومالك .اىل أنه ال يقضى بالسلب للقاتل

404

و احتجوا :حبديث محاد بن سلمة ،عن بديل بن ميسرة العقيلي ،عن عبد اهلل بن شقيق  ،عن رجال مان بلقاني ،قاال :أتيات النايب
صلى اهلل عليه و سلم  ،و هو بوادي القرى  ،فقلت يا رسول اهلل  :ملن املغنم ؟ قال :هلل سهم و هلؤالء أربعة أساهم  ،فقلات فهال
أحد أحق بشيء من املغنم من أحد ؟ قال  :ال حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه)) .405
و اعرتض ابن حزم -رمحه اهلل -على جهالة الصحابي  ،فقال ((:هذا رجل جمهول ال يدرى أصدق يف ادعائه الصحبة أم ال))

406

.
و ذهب مجاعة من أهل العلم  -منهم :الشافعي و أمحد  -اىل أن من قتل قتيال فله سلبه . 407
و احتجوا  :حبديث أبي قتادة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه)). 408

 137/5عقيب ( ، )6104و الزيلعي يف نصب الراياة  443/2و املناذري يف خمتصار السانن  228/3تارجيح النساائي للرواياة املرسالة قاال ((:هاذا أوىل
بالصواب)) و قول النسائي مل أجده يف اجملتبى  132/4و ال يف الكربى  . 69-68/2وكأن الرتمذي رجح املرسلة أيضا .
 404االختيار  ، 132/4القوانني الفقهية ص ، 129شرح معاني اآلثار  ، 228/3شرح السنة . 108/11
 405أخرجه الطحاوي  ، 229/3و ابن حزم يف احمللى  338/7و أورده اهليثمي يف جممع الزوائد  49/1و قال ((:رواه أباو يعلاى و اساناده صاحيح))  ،و
مل أقف عليه يف املطبوع من مسند أبي يعلى  ،فلعله يف النسخة الكبرية .
 406احمللى . 338/7
 407القوانني الفقهية ص ، 123شرح معاني اآلثار  ، 227/3احمللى  ، 335/7شرح السنة . 108/11

((الفرع الثالث :كون الراوي مبتدعا))

أعلت كثري من األحاديث النبوية و توقف عن العمل هبا ألن أحد رواهتا كان مبتدعا  .فاالبتداع أحد األسباب اليت جعلت قسما
من العلماء ال يقبلون بعض األحاديث  ،وسأتناول تعريف البدعة يف اللغة و االصطالح،
و أقسام البدعة ثم أذكر خالف العلماء يف قبوهلم حديث املبتدع و تركه .
البدعة يف اللغة  :قال ابن فارس ((:بدعت الشيء قوال و فعال اذا ابتدأته ال عن مثال سابق))

409

و قال الفريوزآبادي ((:البدعة -بكسر الباء -احلدث يف الدين بعد االكمال  ،أو ما استحدث بعد النيب صلى اهلل عليه و سلم من
األهواء و األعمال))

410

أما يف االصطالح  :فقد عرف ها الشاطيب بقوله ((:هي طريقاة يف الادين خمرتعاة تضااهي الشارعية يقصاد بالسالوك عليهاا املبالغاة يف
التعبد هلل سبحانه))

411

و قال احلافظ ابن حجر ((:تطلق يف الشرع يف مقابل السنة فتكون مذمومة)) . 412
و عرفها بقوله ((:هي اعتقاد ما أحدث على خالف املعروف من النيب صلى اهلل عليه و سلم ال مبعاندة بل بنوع شبهة)) . 413
و عرفها السخاوي بقوله ((:هي ما أحدث على غري مثال متقدم فيشمل احملمود و املذموم ،و لكنها خصت شرعا
باملذموم مما هو خالف املعروف)) . 414
أقسام البدعة :

 408أخرجااه مالااك  585/1رقاام ( ، )1311و عبااد الاارزاق ( ، )9476و احلمياادي ( ، )423و سااعيد باان منصااور ( ، )2696و أمحااد  ، 295/5و
الدارمي ( ، )2488و البخاري  196/5رقم ( ، )4321و مسلم  147/5رقم ( ، )1751و أبو داود  70/3رقم ( ، )2717و ابن ماجاه  946/2رقام
( ، )2837و ابن اجلارود ( ، )1076و ابن حبان ( ، )4805و البيهقي  ، 306/6و البغوي (. )2724
 409معجم مقايس اللغة . 309/1
 410القاموس احمليط . 403/3
 411االعتصام . 37/1
 412فتح الباري . 156/5
 413نزهة النظر ص. 46
 414فتح املغيث . 326/1

قال احلافظ ابن حجر ((:و أما البدعة فاملوصوف هبا اما أن يكون ممن يكفر هبا أو يفسق هبا  :فاملكفر هبا ال بد أن يكون التكفري
متفقا عليه يف قواعد مجيع األئمة  ،كما يف غالة الروافض من دعوى بعضهم حلول اآلهلية يف علي  -رضي اهلل عنه -أو غريه  ،أو
االميان برجوعه اىل الدنيا قبل يوم القيامة  ،أو وقوع التحريف يف القرآن  ،أو نسبة التهمة اىل السيدة عائشاة الصاديقة  -رضاي اهلل
عنها و لعن قاذفها -؛فرواية مثل هؤالء مردودة قطعا و املفسق هبا كبدع اخلوارج و الروافض الذين يغلون ذلاك الغلاو و غاري هاؤالء
من الطوائف املخالفني ألصول السنة خالفا ظاهرا لكنه مستند اىل تأويل ظاهره سائغ  ،فقد اختلف أهال السانة يف قباول حاديث
من هذا سبيله اذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسالمة من خوارم املاروءة و موصاوفا بالدياناة و العباادة فقيال  :يقبال
مطلقا  ،و قيل  :يرد مطلقا  ،و الثالث التفصيل  :بني أن يكون داعية لبدعته أو غري داعية  ،فيقبل حديث غري الداعياة  ،و يارد
حديث الد اعية  ،و هذا املذهب هو األعدل و صارت اليه طوائف من األئمة و ادعى ابن حبان امجاع أهل النقل عليه  ،لكن يف
دعوى ذلك نظرا  ،ثم اختلف القائلون هبذا التفصيل  ،فبعضهم أطلق ذلك و بعضهم زاده تفصايال فقاال  :ان اشاتملت رواياة غاري
الداعية اىل ما يشيد بدعته و يزينه و حيسنه ظاهرا فال تقبل و ان مل تشتمل فتقبل )) .415
و قال االمام علي بن املديين ((:من تنقص أحدا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أو بغضه حلدث كان منه
و ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يرتحم عليهم مجيعا فيكون قلبه هلم سليما)) . 416
فالكافر ببدعته ال تقبل روايته عند اجلمهور  ،و نقل االماام الناووي االتفااق علاى ذلاك  ، 417لكناه مل يوافاق علاى نقال االمجااع فقاد
اعرتض عليه يف ذلك احلافظ ابن حجر و السيوطي و نقال  :بأهنا تقبل عند قوم ان اعتقد حرمة الكذب . 418
أما اذا مل يكن كافرا ببدعته فقد اختلف العلماء يف ذلك اختالفا كثريا على أقوال منها :
القول األول  :رد روايته مطلقا و عدم االحتجاج هبا . 419
 415هدي الساري ص385
 416شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 169/1
 417التقريب مع التدريب . 275/1
 418نزهة النظر ص ، 52تدريب الراوي . 275/1
 419معرفااة علااوم احل اديث للحاااكم ص ، 135الكفايااة ص ، 152-148علااوم احل اديث الباان الصااالح ص ، 103اخلالصااة ص ، 95املنهاال الااروي ص، 67
التنكيل  44/1و ما بعدها  ،شرح السنة  ، 248/1شرح علل الرتمذي  ، 356/1تدريب الراوي  ، 275/1املوقضة  95اختصار علاوم احلاديث ص99
 ،ميزان االعتدال  ، 27/1شرح التبصرة  ، 329/1املنهج احلديث للسماحي ص. 143

القول الثاني :تقبل رواية املبتدع اذا مل يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه  ،و ال يستحل الشهادة بالزور ملان وافقاه ساواء كاان
داعية اىل بدعته أو مل يكن داعية . 420
القول الثالث  -:فصلوا ذلك  :فان كان املبتدع داعية اىل بدعته مل تقبل روايته و ان مل يكن داعية قبلت  ،و منهم  :زادوا تفصايال
آخر فقالوا :ان اشتملت رواية الداعية على ما يشيد بدعته و يزينه و حيسنه ظاهرا فال تقبل و ان اشتملت قبلت.

421

((نموذج ألثر رواية المبتدع في خالف الفقهاء))
اختلف العلماء يف صحة امامة اجلالس على قولني :

(امامة الجالس)

القول األول  :ال تصح امامة اجلالس  .و من صلى خلف االمام اجلالس فصالته غري صحيحة .
و به قال بعض الفقهاء منهم :االمام مالك و حممد بن احلسن من احلنفية .422
و احتجوا مبا رواه جابر اجلعفي  ،عن الشعيب  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:ال يؤمن أحد بعدي جالساا))

423

.
و اجيب بأن هذا احلديث رواه جابر اجلعفي  ،و هو مرتوك ألن له آراء مذمومة و انه كان يؤمن بالرجعة . 424
القول الثاني  :تصح امامة اجلالس اذا مل يستطع القيام و هاو ماذهب مجهاور الفقهااء  425و احتجاوا :حباديث أناس بان مالاك (( :أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين  ،فصلى صالة من الصلوات  ،و هو قاعد  ،فصلينا
وراءه قعودا فلما انصرف قال :امنا جعل االمام ليؤ به  ،فاذا صلى قائما فصلوا قياما  ،و اذا ركع فاركعوا  ،و اذا رفع فاارفعوا ،

 420املصادر السابقة .
 421املصادر السابقة .
 422بدايااة اجملتهااد  ، 111/1عماادة القاااري  ، 191/5املدونااة  ، 81/1القااوانني الفقهيااة ص ، 82اخلرشااي  ، 24/2الشاارح الصااغري  ، 436/1رد احملتااار
 ، 323-321/1شرح السنة  ، 422/3فتح القدير  ، 320/1التمهيد . 142/6
 423اخرجه عباد الارزاق ( )4087و ( ، )4088و الادار قطاين  ، 398/1و البيهقاي  ، 80/3و هاو مرسال أيضاا فاإن الشاعيب وهاو عاامر بان شاراحيل
تابعي.
 424نصب الراية  50/2و تقريب التهذيب  ، 123/1و التهذيب  51-46/2و ميزان االعتدال . 379/1
 425املغين  ، 47/2احكام األحكام البن دقيق  ، 225/1فتح الباري  ، 175/2اجملموع  ، 190/4التمهيد  ، 142/6االنصاف  ، 260/2كشااف القنااع
 ، 561/1مغين احملتاج  ، 240/1األم  ، 171/1شرح السنة . 422/3

و اذا قال مسع اهلل ملن محاده فقولاوا  :ربناا و لاك احلماد  .و اذا صالى قائماا فصالوا قياماا  ،و اذا صالى جالساا فصالوا جلوساا
أمجعني)) .
أخرجه البخاري  426و قال عقيبه ((:قال أبو عبد اهلل  :قال احلميدي  :قوله ((اذا صلى جالسا فصالوا جلوساا )) هاو يف مرضاه
القديم  ،ثم صلى بعد ذلك النيب صلى اهلل عليه و سلم جالسا و الناس خلفه قياماا  ،و مل ياأمرهم باالقعود  ،و امناا يؤخاذ بااآلخر
فاآلخر من فعل النيب صلى اهلل عليه و سلم ))

 426صحيح البخاري  177/1رقم ()689

المطلب الثاني

و فيه ثالثة فروع

اعالل السند بسبب الطعن في ضبط الراوي
((الفرع األول  :سوء حفظ الراوي))

اذا كان يف سند حديث ما راو قد ضعف بسبب سوء احلفظ  ،و مل توجد قرينة دالة على أن الراوي السيء احلفظ قد
حفظ هذا  -كأن تكون له متابعات أو شواهد -فان هذا احلديث حيكم عليه بالضعف  ،و ال يعمل باه اال حياث يعمال باحلاديث
الضعيف  ،و حسب الضوابط اليت قررها العلماء للعمل به  . 427و ذلك ألن احلديث الذي يرويه راو خمتل الضبط قد فقد شارطا
من شروط الصحة اال و هو الضبط  ،و قد يرى امام من األئمة أن الراوي قد حفظ هذا احلديث و سلم فيه من اخلطأ كأن جيد له
ما يقويه  ،أو حيسن الظن بالراوي أوال جيد يف الباب حديثا غريه  -و هو ممن يرى العمل باحلديث الضاعيف الاذي ال جياد يف البااب
أحسن منه ما مل جيمع علاى تارك راوياه  -فااذا عمال الابعض هباذا احلاديث و تارك العمال باه آخارون كاان ذلاك ساببا مان أساباب
االختالف بني الفقهاء . 428
((اثره في اختالف الفقهاء))
(حكم ميتة السمك)

اختلف الفقهاء يف ميتة السمك ،هل حيل اكلها ام ال؟

فذهب مجاعة الفقهاء اىل :حل أكل ميتة السمك اال الطايف منه .
و هذا مروي عن علي  ،و جابر  ،و ابن املسيب  ،و احلسن  ،و ابن سريين  ،و طاووس و هو رواية عن ابن عباس و النخعي .
و الطايف من السمك هو  :الذي يعلو على وجه املاء و ال يرسب .
و به قال احلنفية  ،لكنهم يذكرون الطايف و يقصدون به  :أن ما ال يعلم سبب موته ال حيل أكله عندهم و ما علم سابب موتاه حيال
أكله . 429
و احلجة هلم :ما روي عن جابر بن عبد اهلل  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:ما ألقى البحر و جزر عنه فكلوه ،
و ما مات فيه و طفا فال تأكلوه)) . 430
 427أنظر أقوال أهل العلم و شروطهم يف العمل بالضعيف أصول احلديث ص. 348
 428أنظر قواعد التحديث ص. 114-113
 429فتح الباري  ، 485/8املغين  ، 40/11البحر الرائق  ، 196/8شرح السنة . 245/11

و اعرتض بأن اسناده ضعيف فيه  :حييى بن سليم الطائفي و هو سيء احلفظ .431
و ذهب كثري من أهل العلم اىل جواز أكل ميتة السمك مطلقا الطايف و غريه .
روي ذلك عن أبي بكر و عمر و أبي أيوب و أبي هريرة  ،و عطاء و مكحول و هو رواية عن ابن عباس و النخعي .
و اليه ذهب مالك و الشافعي و أمحد . 432
و قد دفع أصحاب هذا املذهب االحتجاج حبديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق .
و احتجوا بعموم قوله صلى اهلل عليه و سلم -يف البحر((: -هو الطهور ما ه احلل ميته)) . 433
حيث مل يفرق احلديث بني الطايف و غريه .
((الفرع الثاني :اختالط الراوي))

يشرتط يف الراوي أن يكون ضابطا ملا يرويه ان حدث من حفظه و حمافظا على كتابه من دخول الزيادة و النقصان عليه ان حادث
من كتابه  . 434و االختالط ينايف الضبط فكل خمتلط ليس ضابطا  ،و معرفة املختلطني فن مهم من فنون علم احلديث .
تعريف االختالط :

و االختالط يف اللغة كما قال ابن منظور (( :اختلط فالن أي فسد عقله و رجل خلط بني اخلالطة أمحق خماالط العقال  ،و يقاال :

خولط الرجل فهو خملط و اختلط عقله فهو خمتلط :اذا تغري عقله)) . 435
أما يف اصطالح احملدثني  ،فقد حده السخاوي بقوله ((:فساد العقل و عدم انتظام األقوال و األفعال  :اما خبرف أو ضرر أو عرض
أو مرض  :من موت ابن و سرقة مال كاملسعودي أو ذهاب كتب كابن هليعة أو احرتاقها كابن امللقن)).436
 430أخرجه أبو داود  358/3رقم ( ، )3815و ابن ماجه  1082/2رقم ( ، )3247و الدار قطين  ، 268/4و البيهقي . 255/9
 431التقريب  ، 349/2التهذيب  ، 226/11ميزان االعتدال . 383/4
 432معامل السنن  ، 251/4اجملموع  ، 33/9املغين  ، 40/11األشراف  ، 256/2شرح السنة . 245/11
433

أخرجه مالاك  55/1رقام ( ، )45و الشاافعي يف األم  ، 22/1و ابان أباي شايبة  ، 131/1و أمحاد  ، 237/2و الادارمي ( )735و ( ، )2017و

أبو داود  21/1رقم ( ، )83و ابن ماجه  136/1رقم ( ، )386و الرتمذي  100/1رقم ( ، )69و النسائي  ، 50/1و يف الكربى ( ، )58و ابن خزمياة
( ، )111و ابن اجلارود ( ، )43و ابن حبان ( ، )1243و احلاكم  ، 140/1و البيهقي  ، 3/1و البغاوي ( . )281و قاال الرتماذي (( :حسان صاحيح
)) و نقل عن البخاري تصحيحه كما يف العلل املفرد  ،له ()23
 434أنظر النكت  ، 267/1الكفاية ص. 227
 435لسان العرب مادة ((خلط))
 436فتح املغيث . 331/3

حكم رواية المختلط :

قال احلافظ ابن الصالح -رمحه اهلل تعاىل ((: -هذا فن عزيز مهم مل أعلم أحدا أفرده بالتصنيف و اعتنى به مع كونه حقيقاا باذلك
جدا و هم منقسمون  :فمنهم من خلط الختالطه و خرفه و منهم من خلط لذهاب بصره أو لغري ذلك  ،و احلكم فيهم  :أنه يقبال
حديث من أخذ عنهم قبل االختالط  ،و ال يقبل حديث من أخذ عنهم بعد االختالط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عناه قبال

االختالط أو بعده))

437

و قال االمام النووي ((:يقبل ما روي عنهم قبل االختالط و ال يقبل ما بعده أو شك فيه))

438

و قال ابن حبان ((:و املختلطون يف أواخر أعمارهم  -مثل  :اجلريري و سعيد بن أبي عروبة و أشاباههما  -فاناا ناروي عانهم يف
كتابنا هذا و حنتج مبا رووا  ،اال انا ال نعتمد من حديثهم اال ما روى عانهم الثقاات مان القادماء الاذين نعلام أهنام مسعاوا مانهم قبال
اختالطهم  ،أو ما وافقاوا الثقاات يف الرواياات الايت ال نشاك يف صاحتها و ثبوهتاا مان جهاة أخارى  ،ألن حكمهام و ان اختلطاوا يف
أواخر أعمارهم و حصل عنهم يف اختالطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة اذا أخطأ اذ الواجب ترك أخطائه اذا علم و االحتجاج
مبا يعلم أنه مل خيطيء فيه  ،و كذلك حكم هؤالء االحتجاج هبم فيما وافقوا الثقات و ما انفردوا مما روى عنهم القدماء مان الثقاات
الذي ساعدهم مساعهم من قبل االختالط سواء)) . 439
و للسلف نظرات ثاقبة يف معرفة احلديث الذي مل خيطىء فيه الراوي من الذي أخطأ فيه فهم ينتقون من أحادياث املختلطاني  :فماا
تبني هلم أنه مل خيطيء فيه أخذوه و ما تبني هلم أنه أخطأ فيه تركوه  ،قال وكيع بن اجلراح ((:كنا نادخل علاى ساعيد  ، 440فنسامع
فما كان من صحيح حديثه أخذناه و ما مل يكن صحيحا طرحناه)) . 441
و قال أبو نعيم ((:كتبت عنه بعد ما اختلط حديثني)) . 442

 437علوم احلديث ص. 352
 438التقريب مع التدريب . 332/2
 439االحسان . 161/1
 440يعين  :سعيد بن أبي عروبة  ،ترمجته يف التقريب  302/1و التهذيب  ، 63/4و اجلرح و التعديل . 65/2
 441هتذيب التهذيب . 64/4
 442هتذيب التهذيب . 64/4

و يبدو أن هذا هو صنيع صاحيب الصحيحني فقد اخرجا عن بعض املختلطني بطريق من مسع منهم بعاد االخاتالط  ،فقاد أخارج
االمام البخاري حلصني بن عبد الرمحن السلمي  443املختلط بطريق حصني بن منري الواسطي  ، 444قاال الساخاوي(( :ان حصاني بان
منري مسع من حصني بن عبد الرمحن بعد االختالط)) .445
و كذلك روى االمام مسلم ألبي اسحاق السبيعي  446بطريق عمار بن زريق .
قال أبو حا ((:ان عمار بن زريق مسع منه بعد االختالط))

447

يقول الشيخ عبد القيوم رب النيب ((:و احلقيقة أن صاحيب الصحيحني أخرجا كثاريا عان املختلطاني بوسااطة مان مسعاوا مانهم بعاد
االخاتالط و الااذي حيكاام باه يف هااذا البحااث هاو أن صاااحيب الصااحيحني ملاا خيرجااان عاان املختلطاني بطريااق ماان مساع ماانهم بعااد
االختالط ينتقيان من حديثهم و ال خيرجان مجيع أحاديثهم)) . 448
لكن هذا االنتقاء ال يكون اال من قبل امام كبري الشاأن فاال يساتطيعه كال مشاتغل باحلاديث بال هاو خصيصاة ألولئاك األئماة العظاام
اجملتهدين العارفني بعلل احلديث و مشكالته ،
فحكم املختلطني عند اجلمهور من أهل العلم كما سبق بيانه عن ابن الصالح  :أنه يقبل حديث من أخذ عانهم قبال االخاتالط و ال
يقبل حديث من أخذ عنهم بعد االختالط أو أشكل أمره فال يدرى هل أخذ عنه قبل االختالط أو بعده  .و هذا ما نراه جليا يف
حكم أئمة اجلرح و التعديل على املختلطني . 449

((نموذج يبين أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(حكم سؤر البهائم)

 443أنظر ترمجته  ،الكواكب النريات ص ، 147اجلرح و التعديل  ، 193/2هتذيب التهذيب  ، 37/2هدي الساري ص. 398
 444هدي الساري ص. 398
 445فتح املغيث . 338/3
 446هو عمرو بن عبد اهلل بن عبيد اهلمداني  ،هتذيب التهذيب  ، 63/8التاريخ الكبري  ، 347/3الكواكب النريات ص. 341
 447علل احلديث ج166/2
 448مقدمة الكواكب النريات ص. 14
 449أنظر على سبيل املثال اجلرح و التعديل  1/4و  2و  66و . 332/6

اختلف الفقهاء يف حكم سؤر سباع البهائم :
فذهب االمام أبو حنيفة و هو رواية عن االمام أمحد و هو مشهور مذهبه اىل أهنا جنسة  450و حجتهم يف ذلك أدلة منهاا :حاديث
ابن عمر  ،قال ((:سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن املاء و ما ينوبه من الدواب و السباع  ،فقال (( :اذا كان املاء قلتني مل
حيمل اخلبث)).

451

قال املباركفوري ((:صاححه الشاافعي  ،و أمحاد  ،و أباو عبياد  ،و اساحق  ،و ابان معاني  ،و ابان خزمياة  ،و الطحااوي ،و ابان
حبان  ،و الدار قطين  ،و ابن مندة  ،و احلاكم  ،و اخلطابي))

452

وجه الداللة منه:
أن سؤر السباع لو كان طاهرا ملا حده بقلتني .
و ذهب االمام مالك و الشافعي و هو رواية عن أمحد اىل أهنا طاهرة

453

و احتجوا  :مبا رواه داود بن احلصني  ،عن أبيه  ،عن جابر  ،قال  :قيل  :يا رسول اهلل أنتوضأ مبا أفضلت احلمر ؟ قال(( :نعم و
مبا أفضلت السباع كلها)) . 454

لكن اعرتض على االستدالل هبذا احلديث مبا يأتي :
حصني والد داود قال عنه االمام البخاري ((:ليس بالقائم)) ، 455
 450شرح فتح القدير  ،95/1تبيني احلقائق  ، 32/1رد احملتار  ، 223/1املغين  ، 48/1الكايف .92/1
 451أخرجاه ابان أباي شايبة  ، 144/1و أمحااد  ، 12/2و عباد بان محياد ( ، )818و الاادارمي ( ، )737و أباو داود  17/1رقام ( ، )64و ابان ماجااه
 172/1رقم ( ، )517و الرتمذي  97/1رقم ( ، )67و ابن اجلارود ( ، )45و أبو يعلى ( ، )5590و ابان خزمياة ( ، )92و الطحااوي يف شارح املعااني
 ، 15/1و احلاكم  ، 133/1و البيهقي  ، 261/1و البغوي ()282
 452حتفة األحوذي  216/1و أنظر السنن الكربى  ، 260/1و اجملموع . 114/1
 453بداية اجملتهد  ، 21/1االستذكار  ، 211/1القوانني الفقهية ص ، 46الشرح الصغري  ، 47/1األم  ، 7-6/1فتح العزيز  ، 174/1اجملموع 114/1
 454رواه الشافعي يف األم  ، 6/1و من طريقه أخرجه البيهقي . 250/1
 455الضعفاء الصغري ص. 24

و قال عنه أيضا ((:حديثه ليس يف وجه يصح))  . 456و ضعفه أبو حا .

457

و قال عنه ابن حبان ((:اختلط يف آخر عمره حتى كان ال يدري ما حيدث به  ،و اختلط حديثه القاديم حبديثاه األخاري فاساتحق
الرتك)).

458

((الفرع الثالث  :قبول الراوي التلقين))

بينت فيما سبق أن من شروط صحة احلديث ضبط الراوي ملا يرويه  .و عدم الضبط أمارة من امارات رد احلديث و تضعيفه ،
و التلق ني من وسائل الكشف عن الراوي هل هو ضابط أو غري ضاابط  ،فمان يقبال التلقاني فهاو سايء احلفاظ و خماتلط علياه غاري
ضابط  ،و من يرد التلقني و يصلح اخلطأ فهو ضابط حافظ ملا يروى .
قال ابن سيد الناس (( :و انه – يعين  :التلقني -لعيب تسقط الثقة مبن يتصف به  ،و قد كانوا يفعلون ذلك باحملدث جتربة حلفظه و
ضبطه و صدقه  ،فرمبا لقنوه اخلطأ كما فعلوا بالبخاري حني قدم بغداد))

459

و قال ابن الوزير ((:هو أن يلقن الشيء فيحدث به من غري أن يعلم أنه من حديثه)) . 460
و قال املعلمي اليماني ((:و التلقني هو أن يوقع الشيخ يف الكذب و ال يبني  ،فاان كاان امناا فعال ذلاك امتحاناا للشايخ و باني ذلاك يف
اجمللس مل يضره  ،و أما الشيخ فان قبل التلقني و كثر ذلك منه فانه يسقط)) . 461
و قال ابن حزم ((:من صح أنه قبل التلقني و لو مرة سقط حديثه كله ؛ ألنه مل يتفقه يف دين اهلل عز وجل وال حفظ ما

مسع وقد قال عليه الصالة والسالم (( :نظر اهلل امرءا مسع منا حديثا حفظه حتى بلغه ))  462فامنا أمر رسول اهلل صلى اهلل علياه
و سلم بقبول تبليغ احلافظ  ،و التلقني هو  :أن يقول له القائل حدثك فالن بكذا و يسمي له من شاء من غري أن يسمعه مناه فيقاول

 456التاريخ الكبري . 7/3
 457اجلرح و التعديل . 119/3
 458اجملروحني . 83/2
 459النفح الشذي  . 323/1و أنظر امتحان البغداديني للبخاري يف تأريخ بغداد . 21-20/2
 460تنقيح األنظار مع توضيح األفكار  ، 257/2و للسيوطي مثله يف التدريب . 339/1
 461التنكيل . 236/1

 :نعم  ،فهذا ال خيلو من أحد وجهني و ال بد من أحدمها ضرورة  :اما ان يكون فاسقا حيادث مباا مل يسامع  ،أو يكاون مان الغفلاة
حبيث يكون الذاهل العقل املدخول الذهن  ،و مثل هذا ال يلتفت له  ،ألنه ليس من ذوي األلباب ،و من هاذا الناوع كاان مسااك بان
حرب أخرب بأنه شاهد ذلك منه شعبة االمام الرئيس ابن احلجاج)) . 463
و التلقني ينشأ من االختالل الكبري يف احلفظ  ،و من اختل ضبطه فهو مردود الرواية قال احلميدي ((:و من قبل التلقني تارك حديثاه
الذي لقن فيه و أخذ عنه ما أتقن حفظه اذا علم ذلك التلقني حادثا يف حفظه و ال يعرف به قدميا  ،و أماا مان عارف باه قادميا يف
مجيع حديثه فال يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن)).

464

فالراوي اذا لقن ففطن اىل الصواب و مل يقبل التلقني فهو يف رتبة الثقة بل يف رتبة احلفظ و االتقان و من ال يفطن ففاي رتباة الارتك ال
سيما ان كثر منه ذلك .

465

أما من كان يتلقن فال يقبل اذا حدث من حفظه  ،أما اذا حدث من كتابه املصحح فيقبل ألن االعتماد علاى كتاباه ال علاى حفظاه
. 466
مثاله :
ما رواه احلميدي  467عن سفيان ،قال  :حدثنا يزيد بان أباي زيااد  ،عان عباد الارمحن بان أباي ليلاى  ،عان الارباء بان عاازب قاال:
((رأيت رسول اهلل حني افتتح الصالة رفع يديه حتى حاذتا اهباميه)) .
قال سفيان (( :و قدم الكوفة فسمعته حيدث ب ه فزاد فيه ((:ثم ال يعود)) فظننت أهنم لقنوه  ،و كاان مبكاة يومئاذ أحفاظ مناه ياوم
رأيته بالكوفة و قالوا يل  :انه تغري حفظه أو ساء حفظه )) .
 462أخرجاه الشاافعي يف الرساالة ( ، )1102و احلميادي ( ، )88و أمحااد  ، 436/1و ابان ماجاه  85/1رقام ( )232و الرتماذي  33/5رقاام ()2657
وأبو يعلى ( ، )5126و ابن حبان ( ، )66و الشاشي ( ، )275و الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ( ، )6و احلااكم يف معرفاة علاوم احلاديث ص ، 322و
أبو نعيم يف احللية  ، 331/7و البيهقي يف دالئل النبوة  ، 23/1و اخلطيب يف الكفاية  ، 29و ابن عبد الرب يف بيان جاامع العلام ص ، 45و البغاوي ()112
كلهم من حديث عبد اهلل بن مسعود  .و قال الرتمذي ((:حسن صحيح)) .
 463االحكام يف أصول األحكام . 159/1
 464الكفاية ص149
 465النفح الشذي . 326/1
 466قواعد يف علوم احلديث ص. 287
 467مسند احلميدي ( . )724و أنظر حتفة األشراف  ، 29/2و اجلرح و التعديل . 44/1

و قد رواه الدار قطين  468من طريق اسحاق بن شاهني  ،قال  :حادثنا خالاد بان عباد اهلل  ،عان يزياد بان أباي زيااد  ،عان عباد
الرمحن بن أبي ليلى  ،عن الرباء ((:أنه رأى النيب صلى اهلل عليه و سلم قام اىل الصالة فكرب و رفع يديه  ،قال  :و حدثين عدي بن
ثابت  ،عن الرباء  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،مثله  ،و هذا هاو الصاواب  ،و امناا لقان يزياد يف آخار عماره ((ثام مل يعاد))
فتلقنه و كان قد اختلط )).
و أخرجه عبد الرزاق - 469و من طريقه أمحد  ، 470و الدار قطين  471 -من طريق سفيان  .و ليس فيه الزيادة .
و أخرجه أمحد  ، 472و الدار قطين  473من طريقني  ،عن شعبة  ،عن يزيد  ،به  .و ليس فيه الزيادة
و أخرجه أمحد  474و البيهقي  475من طريقني عن أسباط  ،عن يزيد ،به و ليس فيه الزيادة
و أخرجه أبو داود  ، 476و أبو يعلى  477من طريقني عن شريك .
و أخرجه الدار قطين  478من طريق امساعيل بن زكريا ؛ كالمها (امساعيل بن زكريا  ،و شريك) عن يزيد  ،به و فيه الزيادة .
قال االمام البخاري ((:و كذا روى احلفاظ الذي مسعوا من يزيد قدميا منهم  :الثوري  ،و شعبة و زهري ليس فياه -ثام مل يعاد)) -
. 479
و قال أبو داود ((:رواه هشيم و خالد و ابن ادريس عن يزيد و مل يذكروا فيه ثم ال يعود))
 468السنن 294/1
 469املصنف (. )2530
 470املسند . 303/4
 471السنن . 293/1
 472املسند . 303/4
 473السنن . 293/1
 474املسند . 301/4
 475السنن الكربى . 26/2
 476السنن  200/1رقم (. )749
 477مسند ابي يعلى ()1690
 478السنن . 293/1
 479جزء رفع اليدين ص. 95
 480السنن  478/1عقيب ()749

480

و قال الشوكاني ((:و قد اتفق احلفاظ على أن قوله ((ثم مل يعد)) مدرج يف اخلرب من قول يزيد بن أباي زيااد  ،و قاد رواهاا بادوهنا
شعبة و الثوري و خالد الطحان و زهري و غريهم  .قال احلميدي :امنا روى هذه الزيادة يزيد و يَزيد يُزيد  .و قال أمحد بن حنبل
 :ال يصح  .و كذا ضعفه البخاري و حييى و الدار قطين و احلميدي  ،و غري واحد  ،و قال البزار  :قوله يف احلديث  :ثم مل يعد
ال يصح))

481

((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))

(حكم رفع اليدين عند الركوع و عند الرفع منه)

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني :

القول األول  :يشرع رفع اليدين عند الركوع و عند الرفع منه .
و بذلك قال مجهور الفقهاء من الصحابة و التابعني و من بعدهم و اليه ذهب الشافعي  ،و أمحد و هو رواية عن مالك.
وشذ أألوزاعي يف رواية فقال بالوجوب . 482
و احتجوا بأدلة كثرية منها  :حديث ابن عمر ((:أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصالة
 ،و اذا كرب للركوع  ،و اذا رفع رأسه من الركوع)) . 483
و ذكر االمام البخاري رفع اليدين يف الركوع و الرفع منه عن سبعة عشر صحابيا  ، 484و ذكر العراقي أنه رواه عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه و سلم مخسون صحابيا منهم العشرة املبشرة باجلنة . 485
القول الثاني  :ال يشرع رفع اليدين اال يف تكبرية االحرام .
و هذا قول أهل الكوفة  ،منهم :أبو حنيفة و سفيان الثوري . 486

 481نيل األوطار  ، 193/2و أنظر ميزان االعتدال  ، 423/4و اجلرح و التعديل  ، 44/1و حتفة األشراف 29/2
 482االستذكار  ، 126/2فتح الباري  ، 149/2اجملموع  ، 373/3بداية اجملتهد  ، 104/1املغين  ، 548/1شرح السنة  ، 23/3كشااف القنااع 403/1
 ،احمللى  ، 87/4مغين احملتاج  ، 164/1الشرح الصغري . 304/1
 483أخرجه مالك  123/1رقم ( ، )196و احلميدي ( ، )614و أمحد  ، 8/2و الدارمي ( ، )1253و البخاري  187/1رقام ( )735و يف رفاع اليادين
ص ، 40و مسلم  6/2رقم ( ، )390و أبو داود  ، 191/1رقم ( ، )721و ابن ماجه  279/1رقم (. )858
 484جزء رفع اليدين ص 40
 485طرح التثريب . 264/2
 486جامع الرتمذي  ، 43/2احلجة  ، 94/1تبيني احلقائق  ، 119/1فتح القدير  ، 268/1شرح السنة 23/3

و استدلوا باحلديث السابق مع الزيادة فيه  ،و قد تبني أهنا زيادة تلقنها يزيد .
و احتجوا أيضا حبديث عبد اهلل بن مسعود (( :أال أصلي بكم صالة رساول اهلل ؟ فصالى  ،فلام يرفاع يدياه اال يف أول مارة))،487
صححه ابن القطان  ، 488و حسنه الرتمذي . 489
و اعرتض  :بأن هذا احلديث قد ضعفه ابن املبارك  ،فقد نقل عنه الرتمذي قوله ((:و مل يثبت حديث ابن مساعود ان النايب صالى
اهلل عليه و سلم مل يرفع اال يف أول مرة)) . 490
و قد سأل ابن أبي حا أباه عنه فقال ((:هذا خطأ  ،يقال  :و هام فياه الثاوري  .روى هاذا احلاديث عان عاصام مجاعاة فقاالوا
كلهم ((:ان النيب صلى اهلل عليه و س لم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق و جعلهما بني ركبتيه  ،و مل يقل أحد ما رواه الثوري))

491

و قال أبو داود ((:و ليس هو بصحيح على هذا اللفظ)) . 492

المطلب الثالث

حكم المختلف في توثيقه و تجريحه من الرواة

قد خيتلف أئمة اجلرح و التعديل يف جتريح راو أو تعديله  ،كأن يطلع بعضهم على جارح يف الراوي فيجرحه بسابب ذلاك
 ،و ال يطلع عليه اآلخر  ،و قد يكون بعض من أئمة اجلرح و التعديل متشددا  493يف اجلرح فيجرح الراوي و يصفه بالضاعف ألدناى
سبب مما ال يعده غريه سببا موجبا لسقوط روايته  ،أو قد يطلع بعضهم على جارح فيضعف العامل مان أئماة اجلارح و التعاديل هاذا
الراوي بسبب األمر اجلارح  ،ثم يتوب الراوي من ذلك أو تزول العلة اليت بسببها ضعف الراوي  ،و ال يعلم ذلك اجملرح و يطلع عليه
غريه ؛ فيكون ذلك سببا يف اختالف التجريح و التعديل يف الرواة.

494

 487أخرجه ابن أبي شيبة  ، 236/1و أمحد  388/1و  ، 441و أبو داود  199/1رقم ( ، )748و الرتماذي  40/1رقام ( ، )257و النساائي 182/2
و  ، 195و يف الكربى ( )645و ( ، )1099و أبو يعلى ( )2302و ( ، )5040و الطحاوي يف شرح معاني اآلثار  ، 229/1و البيهقي . 78/2
 488نصب الراية . 395/1
 489جامع الرتمذي  41/1عقيب ( )257و كذلك نقل عنه حتسينه املزي يف التحفة  113/7حديث (. )9468
 490جامع الرتمذي  38/1عقيب ()256
 491علل احلديث البن أبي حا ()258
 492سنن أبي داود  199/1عقيب ()748
 493أنظر املوقظة ص ، 83و الرفع و التكميل ص ، 282و النكت البن حجر . 482/1
 494املصادر السابقة و ظفر األماني ص 459وأسباب اختالف احملدثني 542/2

((نموذج لحديث فيه راو من هذا النوع و أثره في اختالف الفقهاء))
(كيفية قضاء رمضان)

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة :

فذهب بعض الفقهاء  -منهم  :عائشة و ابن عمر  ،و الشاعيب و ابان ساريين  ،و رواياة عان علاي و ساعيد بان املسايب و احلسان
البصري  -اىل وجوب التتابع يف قضاء رمضان

495

و احلجة هلم  :حديث أبي هريرة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:من كان عليه الصوم فليسرده و ال يقطعه))

496

.
و يف اسناد هذا احلديث عبد الرمحن بن ابراهيم .
ضعفه ابن معني  ،و النسائي و الدار قطين ،و وثقه البخاري  ،و قال أمحد  :ال بأس به  ،و قاال أباو زرعاة  :ال باأس باه أحاديثاه
مستقيمة . 497
و قال ابن القطان  :فهو خمتلف فيه  ،و احلديث من روايته حسن ، 498
و ذهب مجهور العلماء اىل أنه جيوز تفريق قضاء رمضان .
و ممن ذهب اىل ذلك األئمة األربعة . 499
و احتجوا باطالق قوله تعاىل ((:فعدة من أيام أخر)) . 500
فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع .

 495املدونة  ، 213/1الروض النضري  ، 486/6اجملموع  ، 367/6املغين  ، 88/3شرح السنة .322/6
 496أخرجه الدار قطين  ، 192/2و البيهقي . 259/4
 497ميزان االعتدال  ، 545/2و عد الذهيب هذا احلديث من مناكريه .
 498اجلوهر النقي . 259/4
 499اجملموع  ، 367/6املغين  ، 88/3عمدة القاري  ، 52/11شرح السنة . 322/6
 500سورة البقرة اآلية . 184

و حلديث حممد بن املنكدر  ،قال ((:بل غين أن رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم سائل عان تقطياع قضااء رمضاان  ،فقاال  :ذلاك
اليك ؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين  ،فقضى الدرهم و الدرمهني أمل يكن قضاء ؟ فاهلل أحق أن يعفو  ،أو يغفر)) .
رواه البيهقي  ،و قال ((:اسناده حسن اال أنه مرسل))  . 501و مع ذلك فاحلديث له طرق أخرى عند البيهقي :موصولة و مرسالة
 ،و هناك حديث مبعناه  ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -عند الدار قطين  - 502مرفوعا يف اسناده ضعف  ،فاحلديث هلاذا
ال ينزل عن مرتبة احلسن .
و على ذلك فيحمل األمر يف حديث أبي هريرة  -الذي احتج به أصحاب املذهب األول -على الندب  .مجعا بني األدلة .
مثال آخر :
قد خيتلفون يف وصف راو باجلهالة  ،و منهم من يعرفه و يوثقه  ،كما يف حديث سلمة بن كهيل  ،قاال  :مسعات حجارا أباا عنابس
حيدث عن وائل احلضرمي ((:أنه صلى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،فلما قرأ ((:غري املغصوب عليهم و ال الضالني)) قال
:آمني  ،و رفع هبا صوته))

503

فقد أعله ابن القطان حبجر بن عنبس  ،و قال (:ال يعرف).

504

و أجيب  :بأنه ثقة معروف  ،و قيل له صحبة و قد وثقه ابن معني  ، 505و قال اخلطيب  :كان ثقة احاتج باه غاري واحاد  ، 506و
ذكره ابن حبان يف الثقات . 507
و قال احلافظ ابن حجر ((:صدوق خمضرم)) . 508
((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))
 501السنن الكربى . 259/4
 502السنن . 243/1
 503سبق خترجيه مفصال  ،و هذه رواية البيهقي . 57/2
 504التعليق املغين . 336-335/1
 505التعليق املغين . 336-335/1
 506تاريخ بغداد . 274/8
 507هتذيب التهذيب  215-214/2وهو يف ثقات ابن حبان .177/4
 508التقريب  ، 155/1و أنظر اجلرح و التعديل 266/3

(حكم الجهر بآمين)

ذهب مجاعة من الفقهاء اىل أن األفضل اجلهر بآمني لالمام و املأموم  ،و به قال أمحد و هو قول للشافعي . 509
و احتجوا باحلديث السابق .
و ذهب بعض الفقهاء اىل املخافتة لالمام و املأموم .
و به قال أبو حنيفة و مالك يف احدى الروايتني عنه . 510
و احتجوا مبا رواه شعبة  ،عن سلمة بن كهيل  ،عن حجر أبي العنبس  ،عن علقمة بن وائل  ،عن أبيه ((:أن النيب صلى اهلل عليه
و سلم قرأ (غري املغضوب عليهم و ال الضالني) فقال  :آمني  ،و خفض هبا صوته )) .
و هذا احلديث ال يصلح لالحتجاج فقد أخطأ فيه شعبة يف ثالثة مواضع منها قوله ((و خفض هبا صوته)) و امنا هو (( و ماد هباا
صوته)) . 511
و ذهب االمام مالك اىل أنه يندب للمأموم و ال يندب لالمام . 512

المبحث الثالث
اعالل السند بسبب التفرد
ال يشرتط يف اخلرب التعدد  ،بل خرب الواحد يكفي اذا استوفى شروطه  ،و هو الاذي علياه مجااهري املسالمني مان صادر
االسالم و حتى العصور املتأخرة  .و قد تظافرت األدلة من الكتاب و السنة على قباول خارب الواحاد و العمال باه  ،و عقاد االماام
الشافعي يف الرسالة  513بابا لوجوب العمل خبرب الواحد  ،و كذا اخلطيب البغدادي يف الكفاية. 514

 509املغين  ، 529/1االنصاف  ، 50/2كشاف القناع  ، 395/1األم  ، 109/1اجملموع  ، 299/3مغين احملتاج . 490/1
 510املغين  ،529/1تبيني احلقائق  ، 113/1فتح القدير  ، 256/1اللباب  ، 254/1رد احملتار .492/1
 511و قد خرجناه مفصال ص ( )  .و بينا املواضع اليت أخطأ فيها شاعبة  .و أنظار كاالم املباار كفاوري يف حتفاة األحاوذي  78-69/2فاناه قاد أطاال
النفس يف ذلك
 512اخلرشي  ، 282/1الشرح الصغري  ، 326/1القوانني الفقهية ص ، 63حلية العلماء 108-107/2
 513الرسالة . 458-369
 514الكفاية . 31-26

و قد شذ بعضهم فقالوا  :باشرتاط العدد  ،و ممن قال باه اباراهيم بان امساعيال بان علياة  ، 515و أباو علاي اجلباائي  ، 516و بعاض
املعتزلة  ،فهؤالء يذهبون اىل ((:أن اخلرب ال يقبل اذا رواه العدل الواحد اال اذا انضم اليه عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب
 ،أو ظاهر خرب آحاد أو يكون منتشرا بني الصحابة أو عمل به بعضهم)) . 517
و احتجوا بأدلة واهية أجاب عنها احلافظ ابن حجر . 518
فاجلماهري من أهل العلم ال يشرتطون العدد يف الرواية بل يعمل باحلديث اذا كان راويه عادال ضاابطا  ،و كاان الساند متصاال  ،و مل
يكن يف منت احلديث أو يف سنده شذوذ أو علة .
و قد جرى العمل على ذلك يف كتب االسالم و ال يضر تفرد الراوي باحلديث اذا كان املتفرد عدال ضابطا و مل خيالف من هو أكثر
حفظا أو عددا .
قال االمام مسلم ((:هذا احلرف ال يرويه غري الزهري  ،قال  -و للزهري حنو من تسعني حديثا يرويهاا عان النايب صالى اهلل علياه و
سلم ال يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد)) . 519
و قال احلافظ ابن حجر ((:و كم من ثقة تفرد مبا مل يشاركه فيه ثقة آخر  ،و اذا كان الثقة حافظا مل يضره االنفراد)).520
و قال أيضا ((:و تفرد عثمان والد عبدان ال يضر فانه ثقة)) . 521
و قال أيضا يف ترمجة ثابت بن عجالن ((:قال العقيلي ال يتابع على حديثاه  ،و تعقاب ذلاك أباو احلسان ابان القطاان  :باأن ذلاك ال
يضره اال اذا كثر منه رواية املناكري و خمالفة الثقات  ،و هو كما قال)). 522
و قال الزيلعي ((:و انفراد الثقة باحلديث ال يضره)) . 523
 515امليزان . 20/1
 516هو حممد بن عبد الوهاب صاحب مقاالت املعتزلة (ت  303ها) لسان امليزان . 271/5
 517النكت . 242/1
 518النكت 247-243/1
 519صحيح مسلم  82/5عقيب ( . )1647و أنظر تدريب الراوي . 234/1
 520فتح الباري . 11/5
 521فتح الباري . 407/5
 522هدي الساري ص. 394

و هذا اذا كان الراوي مربزا يف احلفظ  .قال الربدجيي يف احلسن بان علاي بان شابيب املعماري ((:لايس بعجاب أن ينفارد املعماري
بعشرين أو ثالثني حديثا يف كثرة ما كتب)) .524
أما اذا مل يكن الراوي مربزا يف احلفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب النظر و التأني قال احلاافظ ابان حجار (( :و مسااك
بن حرب اذا تفرد بأصل مل يكن حجة)) .525
و قال املعلمي اليماني ((:و كثرة الغرائب امنا تضر الراوي يف أحد حالني :
األوىل  :ان تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية  :أن يكون مع كثرة غرابته غري معروف بكثرة الطلب)).

526

و انا لنجد تطبيق ذلك عند األئمة فقد قال احلافظ ابن حجر -يف حديث صالة التسابيح ((: -و ان كان سند ابن عبااس يقارب
من شرط احلسن اال أنه شاذ لشدة الفردية و عدم املتابع و الشاهد من وجه معترب)).

527

و حنن حني ننظر يف كتب العلل و التخريج جند األئمة النقاد كثريا ما يعلون أحاديث الثقاات باالتفرد ،و التفارد حباد ذاتاه لايس علاة
لكنه يكشف عن العلة و يكون أحيانا من أسباب العلة  ،فالتفرد من أهم املسائل احلديثياة و أغمضاها اذ تتمياز بادورها الفعاال يف
القاء الضوء على ما يكمن يف أعماق الرواياة مان علاة أو وهام  ،و ألمهياة التفارد يف النقاد و التعليال احلاديثي جناد أن احملادثني قاد
أفردوا هذا النوع بالتصنيف  ،و من الذين ألفوا فيه االمام أبو داود فقد ألف فياه كتااب التفارد  ،و االماام املازي يف حتفاة األشاراف
 528ينقل منه كثريا  ،و ألف الدار قطين :األفراد و غرائب مالك  ،و اهتم االمام الطرباني يف املعجم األوسط بذكر االفراد .

 523نصب الراية 74/3
 524ميزان االعتدال  504/1الرتمجة ()1894
 525تلخيص احلبري . 198/2
 526التنكيل . 104/1
 527تلخيص احلبري 7/2
 528أنظر حتفة األشراف ، 249/6واعالم احملدثني ص  220و هذا الكتاب مفقود  ،و لالمام مسلم كتاب األفراد و هو مفقود أيضا انظراعالم احملادثني ص
.175

فالتفرد ال يؤخذ ضابطا لرد روايات الثقات بل له أحاوال خمتلفاة  ،حتاى رواياة الضاعيف ال يارد ماا ينفارد باه مطلقاا  ،بال اجلهاباذة
الفهماء من األولني يستخرجون منه ما صح من حديثه ؛ قال سفيان الثوري ((:اتقوا الكليب  ،فقيل له :انك تروي عنه  ،قال  :اناي
أعلم صدقه من كذبه))

529

و قد روى االمام البخاري و مسلم عن بعض من يف حفظهم شيء ملا ثبت لديهما أهنم حفظوه و مل خيطؤا فيه  ، 530و مثل هاذا ال
يستطيعه كل أحد .
و التفرد اذا كان بالطبقات املتقدمة كطبقة الصحابة فانه ال يضر و كاذلك احلاال يف طبقاة كباار التاابعني  ،و ذلاك اذا كاان املتفارد
عدال ضابطا  ،أما اذا كان التفرد يف الطبقات املتأخرة اليت من شأهنا التعادد و الشاهرة ، 531ال سايما اذا كاان عان الارواة املكثارين
الذي يكثر تالمذهتم و ينقل أحاديثهم مجاعة  ،فذلك أمر يأخذه النقاد بعاني االعتباار فينظارون عالقاة املتفارد باالراوي الاذي تفارد
عنه و كيف كانت مالزمته له  ،و كيف كان يتلقى منه األحاديث عموما و هذا احلديث الذي تفرد به خصوصا  ،و حالة ضبطه
ملا يرويه عامة و هذا احلديث خاصة ثم احلكم عليه بعد ذلك حبساب مقتضاى نظارهم  ،و مل يكوناوا يطلقاون فياه حكماا مطاردا
بالقبول اذا كان ثقة أو بالرد اذا كان ضعيفا  ،و امنا خيضع حكمهم عليه ملنهج علمي دقيق يطبقه حذاق النقاد أصحاب البصرية و
اخلربة التامة بصناعة احلديث  ،و ذلك ألن الثقة خيتلف حاله يف الضبط باختالف األحوال و األماكن و الشيوخ خللل يطرأ يف كيفياة
التلقي لألحاديث  ، 532أو لعدم توفر الوسائل اليت متكنه من ضبط ما مسعه من بعض شيوخه  ،أو حلدوث ضياع يف بعض ماا كتباه
عن بعض شيوخه  ،حتى و لو كان من أثبت أصحاهبم و الزمهم له ؛ و هلذا يستنكر النقاد بعض أحاديثهم  ،فاعالل النقاد حلديث
بالتفرد جيب أخذه بنظر االعتبار و عدم التسرع باجلواب الذي يقول فيه ((:بل هو ثقة ال يضر تفرده)) ذلك ألن التأمال يف الرواياة و
كيفية السماع ميكن الناقد من احلكم الصحيح عليها بالقبول أو الرد . 533

 529ميزان االعتدال  ، 557/3و الكليب  :هو حممد بن السائب أبو النضر
 530سبق بيانه .
 531و من ينظر يف حتفة األشراف  ،و احتاف املهرة  ،و املسند اجلامع جيد ذلك ظاهرا ،واحسن مثاال علاى ذلاك حاديث (( :امناا االعماال بالنياات)) ،
فقد رواه حييى بن سعيد االنصاري  ،عن حممد بن ابراهيم التيمي  ،عن علقمة بن وقاص الليثي  ،عان عمار بان اخلطااب  .وتفارد كال واحاد مانهم عان
شيخه  .ثم رواه عن حييى بن سعيد سبعمائة  .انظر طرح التثريب .3/2
 532أنظر الباعث احلثيث ص. 26
 533أنظر ظفر االماني ص 242و ما بعدها و  323و ما بعدها  ،و احلديث املعلول للمليباري ص. 64

((نموذج للتفرد  ،و أثره في اختالف الفقهاء))
(حكم الجمع بين الصالتين في السفر)

534

اختلف الفقهاء يف حكم اجلمع بني الصالتني يف السفر على أقوال :

القول األول  :قال االمام مالك  ،و الشافعي  ،و أمحد يف أصح الروايتني عنه  ،و اهلادوية من الزيدية جيوز اجلمع بني الصالتني تقدميا
و تأخريا  ،اال أن املشهور عن االمام مالك أن اجلمع امنا يكون ملن جد به السري  ،أما النازل فال جياوز لاه ذلاك  .و امناا يصالي كال
صالة يف وقتها .
القول الثاني  :قال بعض الفقهاء ال جيوز اجلمع بني الصالتني بسبب السفر  ،و امنا جيوز يف موضعني فقط  :جيماع احلااج باني الظهار و
العصر تقدميا يوم عرفة مع االمام  ،و بني املغرب و العشاء تأخريا يف مزدلفة و هذا بسبب النسك ال بسبب السفر  ،و هبذا قال أبو
حنيفة .
القول الثالث  :قال االمام أمحد يف أصح الروايتني عنه جيوز اجلمع بني الصالتني تأخريا ال تقدميا و يبدو أن هذا هو مذهب ابن حزم
.

535

و من أدلة أصحاب املذهب األول :
حديث أنس  ،قال (( :كان النيب صلى اهلل عليه و سلم اذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر اىل وقت العصر ثم جيمع بينهماا
 ،و اذا زاغت صلى الظهر ثم ركب )) متفق عليه . 536
قال احلافظ ابن حجر ((:و قد احتج هبذا احلديث من أبى مجع التقديم )) ثم قال ((:لكن روى هذا احلديث اسحاق بان راهوياه،
عن شبابة  ،فقال ((:كان اذا كان يف سفر فزالت الشمس صلى الظهر و العصر مجيعا ثم ارحتل)) أخرجه االمساعيلي )) 537

 534اجلمع بني الصالتني هو أن جيمع املسافر بني الظهر و العصر يف وقت أيهماا شااء تقادميا و تاأخريا  ،أي  :باأن يقادم العصار فيصاليها ماع الظهار أو ياؤخر
الظهر فيصليها مع العصر  ،و كذا املغرب و العشاء (مسائل من الفقه املقارن ) 174/1 :
 535ينظر لتفصيل األقوال و األدلة  :مسائل من الفقه املقارن  180-174/1و كاذلك احملارر  ، 234/1واملغاين  ، 271/2واالنصااف  ، 334/2وكشااف
القناااع  ، 3/2واملدونااة  ، 11/1وبدايااة اجملتهااد  ، 134/1والقااوانني الفقهيااة  ، 97واخلرشااي  ، 67/2واألم  ، 77/1وحليااة العلماااء  ، 204/2واجملمااوع
 ، 226/4ومغين احملتاج  ، 271/1ورد احملتار . 381/1
 536صحيح البخاري  58/2رقم ( ، )1112صحيح مسلم  151/2رقم ()704
 537فتح الباري . 583/2

قال احلافظ ((:و أعل بتفرد اسحاق بذلك  ،عن شبابة  ،ثم تفرد جعفر الفريابي به  ،عن اسحاق ؛ و ليس ذلك بقاادح ؛ فاهنماا
امامان حافظان )) .538
اذن فرواية الصحيحني تدل على مجع التأخري  ،و رواية اسحاق اليت أخرجها االمساعيلي تدل علاى مجاع التقاديم أيضاا ؛ فهاي اذا
حجة على ابن حزم و من وافقه ممن نفى مجع التقديم  ،و الروايتان حجة على أبي حنيفة –رمحه اهلل تعاىل -و من وافقاه ممان نفاى
اجلمع بسبب السفر أصال .
((نموذج آخر  :الولي المجبر))

(بمعنى هل يجوز لألب اجبار ابنته على الزواج ؟)

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني :

القول األول  :ان البكر اذا كانت بالغة  539فليس ألحد تزوجيها بغري اذهنا سواء يف ذلك األب و غريه .
نقله الرتمذي عن أكثر أهل العلم  ،و نقله الشوكاني عن العرتة  ،و به قاال الثاوري و األوزاعاي و احلسان بان حاي و أباو ثاور و أباو
عبيد  .و هو رواية عن الشعيب  ،و اليه ذهب أبو حنيفة و أمحد يف رواية .

540

و احلجة هلم :
ما رواه حسني بن حممد  ،قال  :حدثنا جرير بن حازم  ،عان أياوب  ،عان عكرماة عان ابان عبااس ((:ان جارياة بكارا أتات النايب
صلى اهلل عليه و سلم  ،فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة  ،فخريها النيب صلى اهلل عليه و سلم))

541

و هذا اسناد صحيح  .و قال احلافظ ابن حجر (( :رجاله ثقات)) . 542
 538املصدر السابق .
 539أما البكر الصغرية  :فقد نقل بعض العلماء االمجاع على أن لالب تزوجيها  ،و زاد أبو حنيفة غري األب من سائر العصبات اال أنه جعل هلا اخليار عناد
البلوغ اذا كانت قد زوجها غري األب أو اجلد أما الثيب اذا كانت كبرية فقد اتفق العلماء  -عدا احلسن و النخعي -على عدم جواز تزوجيهاا بغاري اذهناا
سواء يف ذلك األب او غريه و احلق الشافعي و أمحد – يف رواية -بالكبرية الصغرية أيضا  ،و الرواية الثانية عن أمحد و هاي قاول أباي حنيفاة و مالاك أن
لالب تزويج الثيب الصغرية بغري اذهنا و زاد أبو حنيفة اجلد و غريه من العصبات و جعل هلا اخليار عناد البلاوغ اذا كاان قاد زوجهاا غاري االب و اجلاد .
أنظر فقه االمام سعيد . 204/3
 540جااامع الرتمااذي  ، 417/3املغااين  ، 385-380/7اهلدايااة  ، 44/1نياال األوطااار  ، 123/6اجلااوهر النقااي  ، 115/7احمللااى  ، 462/9شاارح الساانة
. 31/9
 541أخرجه أمحد  ، 283/1و أبو داود  232/2رقم ( ، )2096و ابن ماجه  603/1رقم ( ، )1875و البيهقي  ، 117/7و الدار قطين  ، 235/3مان
طرق عن حسني بن حممد  ،هبذا االسناد .

و أخرجه الدار قطين  ، 543و ابن ماجه  544من طريق معمر بن سليمان الرقي  ،عن زيد بن حبان،عن أيوب السختياني به.
و أخرجه البيهقي  ، 545و الدار قطين  546من طريق عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري  :قال حدثنا سفيان الثوري  ،عن هشاام
 ،عن حييى بن أبي كثري  ،عن عكرمة  ،عن ابن عباس  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم .
و أخرجه أبو داود  ، 547و البيهقي  548من طريق حممد بن عبيد  :عن محاد بن زيد  ،عن أيوب  ،عن عكرماة  ،عان النايب صالى
اهلل عليه و سلم -مرسال -قال أبو داود ((:مل يذكر ابن عباس  ،و كذلك رواه الناس )) .
و قال البيهقي (( :و هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم  ،عن أيوب السختياني و احملفوظ  :عن أيوب عن عكرماة  ،عان النايب
صلى اهلل عليه و سلم مرسال )) .
و قال أبو حا الرازي -عن حديث حسني بن حممد(( : -هذا خطأ امنا هو كما رواه الثقاات عان أياوب  ،عان عكرماة ،أن النايب
صلى اهلل عليه و سلم -مرسال -منهم  :ابن علية  ،و محاد بن زيد :أن رجال تزوج و هو الصحيح ،قلت(( :يعين :ابن أبي حا
))  .الوهم ممن هو ؟ قال  :من حسني ينبغي ان يكون  ،فانه مل يرو عن جرير غريه )) . 549
و احلاصل :أن احلديث أعل باالرسال  ،و بتفرد جرير بن حازم  ،عن أيوب  ،و بتفرد حسني  ،عن جرير :
فأما تفرد جرير  ،عن أيوب فمردود ؛ فقد أخرجه الادار قطاين  550مان طرياق أياوب بان ساويد  :عان سافيان الثاوري  ،عان أياوب
السختياني  ،به  .مرفوعا  ،فهذه متابعة و املتابعة الثانية  :عند الدار قطين  551أيضا من طريق زيد بن حبان  ،عن أيوب .

 542فتح الباري . 196/9
 543السنن . 235/3
 544السنن  603/1رقم ( 1875م)
 545السنن الكربى . 117/7
 546السنن . 234/3
 547السنن  232/2رقم ()2097
 548السنن الكربى . 117/7
 549علل احلديث البن أبي حا . 417/1
 550السنن  235/3رقم ()58
 551السنن  235/3رقم ()57

أما تفرد حسني بن حممد  ،عن جرير فمردود أيضا  ،فقد قال الزيلعي (( : 552و قال يف التنقيح  :قال اخلطيب البغدادي :قد رواه
سليمان بن حرب  ،عن جرير بن حازم أيضا  ،كما رواه حسني  ،فربأت عهدته و زالت تبعته )) .
أما اعالله باالرسال فقد أجاب عنه ابن الرتكماني بقوله ((:جرير بن حازم ثقة جليل  ،و قد زاد الرفع فال يضر ارساال مان أرساله
كيف و قد تابعه الثوري و زيد بن حبان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعا. ))553
القول الثاني  :ان لألب تزويج ابنته البكر بدون اذهنا  ،و ال جيوز له تزويج الثيب اال باذهنا .
و هو قول كثري من أهل العلم روي ذلك عن ابن عمر  ،و سعيد بن املسيب  ،و الليث  ،و ابن أبي ليلى  ،و اسحاق ،و هو رواية
عن الشعيب .
و اليه ذهب مالك و الشافعي  ،و أمحد يف رواية

554

و احلجة هلم :ما رواه ابن عباس  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:األيم  555أحق بنفسها من وليها  ،و البكر تستأذن يف نفسها
و اذهنا صماهتا)) . 556
وجه الداللة :
ان الشارع قسم النساء اىل قسمني  :ثيبات و أبكارا  ،و خص الثياب باهناا أحاق بنفساها مان وليهاا ؛ فادل ذلاك علاى :أن البكار
بعكسها  ،و اال مل يكن الفراد الثيب معنى .
و أجيب :بأنه ال داللة يف هذا احلديث على أن البكر ليست أحق بنفسها اال من جهة املفهوم  ،و املفهوم ال عموم له ؛ فيحمل على
البكر غري البالغة .
و أي ضا  :فان املفهوم عارضه منطوق احلديث نفسه  ،و هو قوله ((:و البكر تستأذن)) و االستئذان مناف لالجبار .
 552نصب الراية . 190/3
 553اجلوهر النقي  ، 118-117/7و بنحو هذا املعين يف هتذيب السنن  41-40/3البن القيم
 554املدونة ، 8/4األشراف  ، 91-90/2مغين احملتاج  ، 149/3املغين  ، 385 -380/7شرح السنة . 31/9
 555األيم يف األصل :هي اليت ال زوج هلا سواء يف ذلك البكر و الثيب و املطلقة و املتوفى عنها زوجها  ،و املراد هبا هنا الثيب خاصة (النهاية يف غرياب
احلديث )54/1 :
 556أخرجه عبد الرزاق ( ، )10283و احلميدي ( ، )517و سعيد بن منصور (، )556و ابن أبي شيبة  ، 136/4و أمحد  ، 219/1و الدارمي
( ، )2194و مسلم  141/4رقم ( ، )1421و أبو داود  232/2رقم ( ، )2098و ابن ماجه  601/1رقم ( ، )1870و الرتمذي  416/3رقم
( ، )1108و النسائي  ، 84/6و ابن اجلارود (. )709

أما التفريق يف احلديث بني البكر  ،و الثيب ؛ فذلك ألن الثيب ختطب اىل نفسها فتأمر وليها بتزوجيها  ،و البكار ختطاب اىل وليهاا
فيستأذهنا

557

المبحث الرابع
((اعالل السند بسبب انكار األصل رواية الفرع))
اذا أنكر األصل رواية الفرع انكار متوقف فقد اختلف العلماء يف ذلك :
فذهب اجلمهور اىل  :أن هذا ال يضر الراوية و ال يوهنها  .و لكن بعض أهل العلم رأوا ان ذلك علة تبطل الراوية . 558
قال اخلطيب ((:و قد اختلاف النااس يف العمال مبثال هاذا و شابهه  :فقاال أهال احلاديث و عاماة الفقهااء -مان أصاحاب مالاك و
الشافعي و غريمها -و مجهور املتكلمني  :أن العمل به واجب اذا كان سامعه حافظا و الناس لاه بعاد روايتاه عادال  ،و هاو القاول
الصحيح  .و زعم املتأخرون من أصحاب أبي حنيفة  :أنه ال جيب قبول اخلرب على هذا السبيل و ال العمال  ،قاالوا  :و هلاذا لازم
اطراح حديث الزهري يف املرأة تنكح بغري اذن وليها )) . 559

 557فقه االمام سعيد . 203/3
 558فتح املغيث  ، 316/1املغين يف أصول الفقه ص ، 214شرح النووي على صحيح مسلم . 231/2
 559الكفاية ص. 380

و قاال اباان الصااالح ((:و ماان روى حاديثا ثاام نساايه مل يكاان ذلااك مسااقطا للعماال بااه عنااد مجهااور أهاال احلاديث و مجهااور الفقهاااء و
املتكلمني ؛ خالفا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا اىل اسقاطه لذلك )) . 560
و قال ابن عبد الرب ((:العدل اذا روى خربا عن عدل مثله حتى يتصل  ،مل يضار احلاديث أن ينسااه أحادهم ألن احلجاة حفاظ مان
حفظ و ليس النسيان حبجة))

561

فقد تبني لنا أن اجلمهور على قبول رواية الراوي اذا نساها بعد أن حدث هبا  ،و احلنفية على خالف ذلك  ،و احلديث الاذي رده
احلنفية هو حديث عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج  ،قال :أخربني سليمان بن موسى  ،أن ابن شهاب أخربه :أن عروة بن الزبري
أخربه  ،أن عائشة أخربته  ،أن رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم  ،قاال ((:أمياا امارأة نكحات بغاري اذن وليهاا فنكاحهاا باطال ،
فنكاحها باطل  ،و هلا مهرها مبا أصاب منها  ،فان اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له)) .

562

و قد أعل هذا احلديث مبا رواه احلاكم  563باسناده عن أبي حا  :حممد بن ادريس الرازي  ،قال :مسعت أمحد بن حنبل يقول -
و ذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج يف ((:ال نكاح اال بويل )) قال ابن جريج :فلقيت الزهري فسألته عنه ؟ فلم يعرفه
 ،و أثنى على سليمان بن موسى  ،قال أمحد بن حنبل  : -ان ابان جاريج لاه كتاب مدوناة  ،و لايس يف كتباه((يعين  :حكاياة ابان
علية عن ابن جريج)  .و قال احلاكم ((:مسعات أباا العبااس :حمماد بان يعقاوب يقاول  :مسعات العبااس ابان حمماد الادوري يقاول :
مسعت حييى بن معني يقول – يف حديث ال نكاح اال بويل الذي يرويه ابن جاريج  ،فقلات لاه  :ان ابان علياة يقاول  :قاال ابان جاريج
فسألت عنه الزهري ؟ فقال  :لست احفظه  ،فقال حييى ليس يقول هذا اال ابن علية  ،و امناا عارض ابان علياة كتاب ابان جاريج
على عبد اجمليد بن عبد العزيز بن رواد فأصلحها له و لكن مل يبذل نفسه للحديث)) .
 560علوم احلديث ص . 105و أنظر التقييد و االيضاح ص ، 154و قواعد يف علوم احلديث ص ، 201و أسباب اختالف الفقهاء للدكتور عبد اهلل
الرتكي ص ، 98شرح السنة 39/9
 561التمهيد . 142/2
 562أخرجه الشافعي يف األم  ، 13/5و الطيالسي ( ، )1463و عبد الرزاق ( ، )10472و احلميدي ( ، )228و ابن أبي شيبة  ، 128/4و أمحد
 47/6و  66و  165و  ، 260و الدارمي ( ، )2190و أبو داود  229/2رقم ( )2083و ( ، )2084و ابن ماجه  605/1رقم ( ، )1879و الرتمذي
 407/3رقم ( ، )1102و ابن اجلارود ( ، )700و الطحاوي يف شرح املعاني  ، 7/3و ابن حبان ( ، )7074و الدار قطين  ، 221/3و احلاكم
 ، 168/2و البيهقي  ، 105/7و  106و  124و  125و  ، 138و ابن حزم يف احمللى  ، 451/9و البغوي ( )2262كلهم من طريق عبد امللك بن عبد
العزيز  ،هبذا االسناد .
 563املستدرك . 169/2

و قال االمام الرتمذي ((:و قد تكلم بعض أصحاب احلديث يف حديث الزهاري  ،عان عاروة  ،عان عائشاة  ،عان النايب صالى اهلل
عليه و سلم  ،قال ابن جريج  :ثم لقيت الزهري  ،فسألته فأنكره  ،فضعفوا هذا احلديث من أجل هذا ))

564

و ما نقله احلاكم عن االمامني الكبريين  :أمحد بن حنبل  ،و حييى بن معني يدل على أن هذه ليست علة تعل هباا األحادياث ؛ ألن
الثقة مهما بلغ حفظه قد ينسى بعض ما يرويه  ،و ال يكون ذلك قادحا يف صحة ماا رواه  ،و للخطياب البغادادي يف ذلاك كتااب:
((من حدث فنسي ))  .و رحم اهلل احلاكم حيث قال(( :فقد صح و ثبت بروايات األئمة األثبات مسااع الارواة بعضاهم مان بعاض
فال تعل هذه الروايات حبديث ابن علية و ساؤاله ابان جاريج عناه و قولاه :اناي ساألت الزهاري عناه فلام يعرفاه ؛ فقاد ينساى الثقاة
احلافظ بعد أن حدث به  ،و قد فعله غري واحد من حفاظ احلديث ))

565

و قد أجاب ابن حبان على ذلك مبا ال مزيد عليه فقد قال( :هذا خربوهم من مل حيكم صناعة احلديث أناه منقطاع أو ال أصال لاه
حبكاية حكاها ابن علية  ،عن ابن جريج يف عقب هذا اخلرب قال ( :ثم لقيت الزهري فذكرت له ذلاك فلام يعرفاه و لايس هاذا مماا
يهي اخلرب مبثله  ،و ذلك أن اخلَيِّر الناقل املتقن الضابط مان أهال العلام قاد حيادث باحلاديث ثام ينسااه  ،و اذا سائل عناه مل يعرفاه ،
فليس نسيانه الشيء الذي حدث به بدال علاى بطاالن أصال اخلارب ؛ و املصاطفى خاري البشار صالى فساها فقيال لاه :يارساول اهلل
أقصرت الصالة أم نسيت ؟ فقال  :كل ذلك مل يكن ؛ فلما جاز على من اصطفاه اهلل لرسالته و عصمه مان باني خلقاه النسايان يف
أعم أمور املسلمني الذي هو الصالة حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك  ،و مل يكن نسايانه بادال علاى بطاالن احلكام الاذي نسايه ؛
كان من بعد املصطفى من أمته الذين مل يكونوا معصومني جواز النسيان عليهم أجوز و ال جيوز مع وجوده ان يكون فياه الادليل علاى
بطالن الشيء الذي صح عنهم قبل نسياهنم ذلك)). 566و خالصة القول  :أن العلة زائلة و احلديث على أقل أحواله يكون حسانا
لذاته  .و قال احلافظ ((:أخرجه أبو داود و الرتمذي و حسنه و صححه أبو عوانة و ابن خزمياة  ،و ابان حباان و احلااكم ))

567

 .و قد اجاد ابن حزم يف دفاعه عن احلديث . 568
 564جامع الرتمذي  410/3عقيب ( . )1102و أنظر نصب الراية  ، 185/3و احمللى  ، 452/9و شرح معاني اآلثار  ، 7/3و تلخيص احلبري 180/3
 ،و سبل السالم  ، 16/3و شرح السنة . 39/9
 565املستدرك . 168/2
 566االحسان  ، 386-385/9و نقله عنه الزيلعي  185/3بتصرف .
 567فتح الباري . 194/9
 568احمللى  . 459-451/9و أنظر األم  ، 13-12/5و التعلق املغين  ، 223 -219/3نيل األوطار  ، 251-249/6و السنن الكربى ، 113-105/7
و نصب الراية  ، 185/3و تلخيص احلبري  ، 180-179/3و سبل السالم . 117-116/3

((أثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))
(الوالية في الزواج)

اختلف الفقهاء يف اشرتاط الويل يف النكاح على مذهبني :

املذهب األول  :ال جيوز أن تزوج املرأة نفسها اال باذن وليها  .و هاو ماذهب اجلمهاور

569

وحجاتهم  :حاديث أم املاؤمنني عائشاة

الذي سبق ذكره .
املذهب الثاني  :للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت  ،و ليس لوليها أن يعرتض عليها يف ذلك اذا وضعت نفسها حيث ينبغاي هلاا أن
تضعها  .و به قال احلنفية . 570
و قد ردوا احلديث النكار الزهري له  ،و قد نقلت اجابت العلماء على ذلك .

 569شرح معاني اآلثار  ، 7/3احمللى  ، 451/9ونيل األوطار  ، 248/6شرح السنة  ، 39/9معامل السنن  ، 200/3املغين  ، 337/7املنتقى ، 270/3
اهلداية  ، 142/1القوانني الفقهية ص. 202
 570شرح معاني اآلثار  ، 7/3اهلداية  ، 142/1االختيار  ، 128/3املغين  ، 337/7القوانني الفقهية ص ، 202بدائع الصنائع  ، 242/2رد احملتار
 ، 53/3شرح السنة 39/9

الفصل الثالث
علل املنت
و فيه سبعة مباحث
املبحث األول :االعالل بالتعارض
املبحث الثاني  :االعالل بالشك
املبحث الثالث :اعالل خرب اآلحاد بكونه مما تعم به البلوى
املبحث الرابع :اعالل خرب اآلحاد مبخالفته فتيا الصحابي الذي يرويه
املبحث اخلامس  :اعالل خرب اآلحاد مبخالفته القياس
املبحث السادس :اعالل خرب اآلحاد مبخالفته امجاع اهل املدينة
املبحث السابع  :اعالل خرب اآلحاد مبخالفته القواعد العامة.

المبحث االول
االعالل بالتعارض
و فيه :مطلبان

المطلب األول
معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم
ان القرآن الكريم نقل الينا نقال متواترا فهو قطعي الثبوت بال شك  ، 571أما خرب اآلحااد فهاو ظاين الثباوت علاى الصاحيح
املختار  ، 572فخرب اآلحاد مهما قوي سنده و اشتهر رجاله فهو ال يقاوم الانص القرآناي مان حياث الثباوت  ،و علياه فخارب اآلحااد
ظين الحتمال اخلطأ يف أحاديث الثقات املتقنني ؛ و من هنا اشرتط بعاض الفقهااء مان املالكياة و احلنفياة للعمال خبارب اآلحااد أن ال
خيالف ظاهر القرآن الكريم حيث أن ورود خرب اآلحاد خمالفا لظاهر القرآن الكريم دليل على عدم صحته ألنه لو كان صحيحا ملا
خالف كتاب اهلل عز و جل الذي نقل الينا نقال متواترا و ورد ورودا قطعيا و خرب اآلحاد ظين  ،و ال تعارض بني القطعي و الظاين
بوجه بل الظين يسقط مبقابلة القطعي . 573
و مل يشرتط اجلمهور هذا الشرط ؛ و ذلك جلواز ختصيص عموم نصوص الكتااب أو السانة املتاواترة أو املشاهورة خبارب الواحاد عناد
التعارض  ،و كذلك جيوز تقييد مطلق الكتاب خبرب اآلحاد . 574

 571البحر احمليط . 364/3
 572التقريب مع التدريب  ، 76-75/1و قارن بالبحر احمليط . 366-362/4
 573أصول السرخسي  ، 365/1ميزان األصول  ،642/2كشف االسرار  ، 49-48/2قواعد يف علوم احلديث ص. 125
 574اسباب اختالف الفقهاء للدكتور مصطفى الزملي ص. 301

((نموذج لذلك))

(القضاء بالشاهد الواحد و اليمين)

اذا قامت البينة على دعوى املدعي بشهادة كاملة النصاب  ،و قبل القاضي شهادة الشهود  ،فان القاضي حيكم مبا ادعاه املدعي
ال خالف بني العلماء يف ذلك . 575
و اذا مل يكتمل نصاب الشهادة و طلب املدعي ميني املدعى عليه و حلف فان ميني املدعي يف هذه احلالة ترد . 576
أما اذا مل يطلب املدعي ميني املدعى عليه  ،ففهي هذه احلالة هل يكمل النقص يف نصاب الشهود بيماني املادعي و يقضاى لاه باذلك
أوال ؟
فقد اتفق الفقهاء على عدم القضاء بالشاهد و اليمني يف احلدود ثم اختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة مذاهب :
املذهب األول  -:ال يقضى بذلك يف شيء من احلقوق  .و به قال أبو حنيفة و من وافقه . 577
املذهب الثاني  :يقضى به فيما سوى احلدود  ،ال فرق يف ذلك بني القصاص و غريه  .و به قال ابن حزم.578
املذهب الثالث  :يقضى بذلك فيما سوى احلدود و القصاص  .و هو قول اهلادوية . 579
املذهب الرابع  :يقضى به يف األموال أو ما يؤول اليها  .و به قال مجهور اهل العلام  ،روي ذلاك عان أباي بكار و عمار و عثماان و
علي  ،و هو قول الفقهاء السبعة و عمر بن عبد العزيز و احلسن و شريح و اياس و عبد اهلل بن عتبة و أبي سلمة بن عبد الارمحن
و حييى بن يعمر و ربيعة و مالك و ابن أبي ليلى و أبي الزناد و الشافعي . 580
و قد احتج اجلمهور القائلون بالقضاء بالشاهد و اليمني مبا صح عن ابن عباس  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

 575املغين . 8/12
 576مسائل من الفقه املقارن . 199/2
 577االختيار  ، 111/2خمتصر الطحاوي ص ، 333املغين . 10/12
 578احمللى . 404/9
 579سبل السالم  ، 131/4نيل األوطار  ، 295/8البحر الزخار . 403/5
 580اجلااوهر النقااي  ، 174/1املغااين  ، 10/12القااوانني الفقهيااة ص ، 259التمهيااد  ، 153/2بدايااة اجملتهااد  ، 507/2جااامع الرتمااذي  ، 629/3عقيااب
()1345

قضى بيمني و شاهد

581

و يف رواية لالمام أمحد ((:امنا كان ذلك يف االموال))
و مبا صح عن أبي هريرة قال (( :قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم باليمني مع الشاهد الواحد))

582

و مبا روي عن ابن جابر بن عبد اهلل ((:ان النيب صلى اهلل عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد)) . 583
و مبا روي عن سرق (( :أن النيب صلى اهلل عليه و سلم أجاز شهادة الرجل و ميني الطالب)) . 584
و قد روي هذا احلدي ث أيضا عن عمر و علي  ،و عبد اهلل بن عمر  ،و أبي سعيد اخلدري  ،و زياد بان ثابات  ،و عباد اهلل بان
عمرو بن العاص  ،و سعد بن عبادة و املغرية بن شعبة  ،و بالل بن احلارث  ،و عمارة بن حزم و مسلمة بان قايس  ،و عاامر بان
ربيعة  ،و سهل بن سعد  ،و متيم الداري  ،و أنس  ،و أم املؤمنني أم سالمة  ،و زيناب بنات ثعلباة ،فهاؤالء عشارون مان الصاحابة
رووا احلديث  ،و الطرق اىل بعضهم صحيحة .585
و اعتذر أبو حنيفاة و مان وافقاه عان العمال هباذا احلاديث ألناه خارب واحاد يعارضاه الكتااب بقولاه ((:و استشاهدوا شاهيدين مان
رجالكم فان مل يكونا رجلني فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء)) . 586

 581أخرجااه الشااافعي يف مساانده امللحااق باااألم  ، 389/8و أمحااد  248/1و  ، 323 ، 315و مساالم  128/5رقاام ( ، )1711وأبااو داود  308/3رقاام
( )3608و ( ، )3609و ابن ماجه  793/2رقم ( ، )2370و أبو يعلى ( ، )2511و الطحاوي يف شرح معااني اآلثاار  ، 144/4و البيهقاي ، 167/10
و البغوي ( ، )2502و ابن اجلارود ( ، )1006و الطرباني يف الكبري ( )11185كلهم من حديث ابن عباس
 582أخرجه الشافعي  ، 179/2و أبو داود  308/3رقم ( )3610و ( ، )3611و ابن ماجه  793/2رقم ( ، )2368و الرتمذي  628/3رقام ()1343
 ،و اباان اجلااارود ( ، )1007و أبااو يعلااى ( ، )6683و الطحاااوي يف شاارح املع ااني  ، 44/4و اباان حبااان ( ، )5073و البيهقااي  ، 168/10و البغااوي
( )2053و قال الرتمذي((:حسن غريب)) .
 583أخرجه أمحد  ، 305/3و ابن ماجه  793/2رقم ( ، )2369و الرتمذي  628/3رقم ( ، )1344و ابن اجلارود ( ، )1008و الادار قطاين 212/4
 ،و البيهقي . 170/10
 584أخرجه ابن ماجه  793/2رقم ( ، )2371و البيهقي  ، 172/10و املزي يف هتذيب الكمال  216/10و فيه رجل جمهول .
 585و قد اعتنى بتخريج طرق احلديث  :ابن عبد الرب يف التمهياد  134/2و ماا بعادها  ،و البيهقاي يف السانن الكاربى  167/10و ماا بعادها  ،و الادار
قطين يف سننه  212/4و ما بعدها  .و أنظر نصب الراية  ، 96/4و جممع الزوائد . 202/4
 586سورة البقرة اآلية . 282

فقد ذكر اجلصاص احلنفي  :أن املانع من قبول هذه األخبار رد نص القرآن هلا . 587
و جياب عن ذلك  :بأن ما اشرتطه احلنفية و من وافقهم من شروط العمل خبارب اآلحااد ال تلازم عناد اجلمهاور  ،و ال معارضاة باني
هذا احلديث و بني ظاهر القرآن الكريم  .و امنا هو نوع ختصيص  ،ثم ان حديث القضاء بالشاهد و اليمني لايس خارب آحااد فيماا
ذكره احلنفية من وصف اآلحاد فهو مشهور أو أعلى من املشهور يف اصطالحهم فقد رواه أكثار مان عشارين صاحابيا  ،و املشاهور
عند احلنفية خيص به الكتاب و السنة املتواترة . 588

المطلب الثاني
 587أحكام القرآن . 516-514/1
 588أنظر فواتح الرمحوت  . 128/2و قد أفاض أستاذي الدكتور هاشم يف مناقشة األدلة مبا ال مزيد عليه يف مسائل من الفقه املقارن . 208-199/2

التعارض بين حديثين
قد ينقدح لعامل من علماء احلديث علاة يف حاديث  ،ثام ال جياد علاة ظااهرة قادحاة يف صاحة احلاديث فيحااول أن يعال
احلاديث بعلااة غااري قوياة  ،و قااد يكااون هااذا االعاالل عنااده كاااف للقاادح يف صاحة احلاديث ،و هااذا النااوع مان االعااالل يساامى :بااا
((املعارضة)) أي  :أن هذا احلديث خيالف و يعارض األحاديث الصحيحة ،و خمالفاة األحادياث الصاحيحة شاذوذ  ،و قاد تعال
كثري من األحاديث هبذا النوع من االعالل  ،و قد يقع التعارض يف كثري من األحادياث الصاحيحة  ،لكان العلمااء اجلهاباذة مان أئماة
احلديث و الفقه كثريا ما يتمكنون من اجلمع بني األحاديث املتعارضة مجعا سائغا .
و هذا مبحث مهم خصه األصوليون بالكتابة فيه و مسوه :با ((التعارض و الرتجيح)) و قد اهتم احملادثون باه مان قبال و ألفاوا فياه
كتبا مسيت با ((خمتلف احلديث)) .
أما تعارض الصحيح مع الضعيف فان ذلك ال يوهن الصحيح بل يزيد الضعيف ضعفا  ،و له اسم خااص عناد علمااء املصاطلح و
هو ((:املنكر)) . 589
لكن التعاارض القاادح هاو الاذي ال ميكان اجلماع فياه و يكاون الادليالن متمااثلني يف القاوة  ،أو علاى أقال األحاوال أن يكاون احلاديثان
املتعارضان صحيحني .
مثال ذلك :
حديث ثور بن يزيد  ،عن خالد بن معدان  ،عن عبد اهلل بن بسر السلمي  ،عن أختاه الصاماء :أن النايب صالى اهلل علياه و سالم
قال ((:ال تصوموا يوم السبت اال فيما افرتض عليكم و ان مل جيد أحدكم اال حلاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)) . 590

 589نزهة النظر ص ، 47علوم احلديث ص ، 180املوقظة ص ، 43فتح املغيث .90/1
 590أخرجه أمحاد  ، 368/6و الادارمي ( ، )1756و أباو داود ( ، )2421و ابان ماجاه ( 1726م)  ،و الرتماذي  120/3رقام ( ، )744و ابان خزمياة
( ، )2163و النساائي يف الكااربى ( ، )2762و الطربانااي يف الكبااري /24ح اديث ( ، )818واملاازي يف هت اذيب الكمااال  . 219/35و أخرجااه عبااد باان
محيد ( ، )508و النسائي يف الكربى ( ، )2761و الطحاوي يف شرح املعاني  ، 80/2و احلاكم  ، 435/1و البيهقاي  ، 302/4و البغاوي ( )1806مان
طريق خالد بن معدان  ،عن عبد اهلل بن بسر  .و أخرجه أمحد  189/4من طريق حييى بن حسان عن عباد اهلل بان بسار  .و أخرجاه أمحاد 189/4
 ،و النسائي يف الكربى ( ، )2759و الدوالبي يف الكنى  118/2من طريق حسان بن نوح  ،عن عبد اهلل بن بسر  .قال احلافظ ابان حجار يف التلخايص
((: 229/2لكن هذا التلون يف احلديث الواحاد ماع احتااد املخارج باالساناد الواحاد ياوهن راوياه و ينايبء بقلاة ضابطه اال أن يكاون مان احلفااظ املكثارين

قال الرتمذي ((:حسن)) .
لكن هذا احلديث قد أعله مجاعة من احلفاظ باملعارضة .
قال احلاكم (( : 591و له معارض باسناد صحيح  ،و قد أخرجاه من حديث مهام  ،عن قتاادة عان أباي أياوب  ،عان جويرياة بنات
احلارث  :أن النيب صلى اهلل عليه و سلم دخل عليها يوم اجلمعة و هي صائمة فقال :صمت أمس ؟ قالات  :ال  ،قاال  :فرتيادين
أن تصومي غدا ؟ … احلديث )) . 592
و قال االمام مالك(( :هذا كذب))  593يعين  :حديث صوم يوم السبت.
و قال صاحب عون املعبود ((: 594و قد طعن يف هذا احلاديث مجاعاة مان األئماة  :مالاك ابان أناس  ،و ابان شاهاب الزهاري  ،و
األوزاعي  ،و النسائي  ،فال تغرت بتحسني الرتمذي و تصحيح احلاكم و ان ثبت حتسينه فال يعارض حاديث جويرياة بنات احلاارث
الذي اتفق عليه الشيخان)) .
و من العلماء من قال  :انه منسوخ كاالمام أبي داود . 595
و قد يضعف أحد دعوى النسخ  :بأن من شرط احلكم بالنسخ  :العلم بالتأريخ  ،و هنا ال نعلم التأريخ  ،فيجاب عان ذلاك  :باأن
هذا يوضحه حديث كريب  -موىل ابن عباس – قال ((:أن ابان عبااس و ناساا مان أصاحاب رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم
بعثاوني اىل أم ساالمة أسااأهلا :أي االيااام كااان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه و ساالم أكثاار لصاايامها ؟ قالاات  :يااوم الساابت و األحااد ،
فرجعت اليهم فأخربهتم  ،فكأهنم أنكروا ذلك  ،فقاموا بأمجعهم اليها فقالوا :انا بعثنا اليك هذا يف كذا  ،و ذكار أناك قلات كاذا ،

املعروفني جبمع طرق احلديث فال يكاون ذلاك داال علاى قلاة ضابطه و لايس األمار هناا هكاذا))  .و قاد ضاعفه يف هتاذيب التهاذيب مارارا ج 437/1و
ج 252/2و ج195/8
 591املستدرك  ، 436-435/1و نقله عنه احلافظ ابن حجر يف التلخيص . 229/2
 592أخرجه أمحد  324/6و  ، 430و عبد بن محيد ( ، )1557و البخاري  54/3رقام ( ، )1986و أباو داود  321/2رقام ( ، )2422و النساائي يف
الكربى ( . )2753و هذا لفظ البخاري كما أشار احلاكم .
 593تلخيص احلبري . 230/2
. 294/2 594
 595سنن أبي داود  321/2عقيب ()2421

فقالت :صدق  ،ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أكثر ما كان يصوم من االيام السبت و األحد  ،و كان يقاول  :اهنماا عيادان
للمشركني و أنا أريد أن أخالفهم .))596
و هذا ما فهمه احلافظ ابن حجر حني وضح مدرك أبي داود يف دعوى النسخ اذ قاال قاي التلخايص ((: 597ميكان أن يكاون أخاذه
من كونه صل ى اهلل عليه و سلم كان حيب موافقة أهل الكتااب يف أول األمار ثام يف آخار األمار قاال خاالفوهم فاالنهي عان صايام ياوم
السبت يوافق احلالة األوىل و صيامه اياه يوافق احلالة الثانية و هذه صورة النسخ و اهلل أعلم)) .
و قال الطحاوي يف شرح معاني اآلثار ((: 598و لقد أنكر الزهري حديث الصماء يف كراهية صوم السبت و مل يعده من حديث اهل
العلم بعد معرفته به)) .
و قال األثرم ((:قال أبو عبد اهلل – يعين امحد بن حنبل  : -قد جاء فيه حديث الصماء  ،و كان حييى بن سعيد يتقيه و أباى أن
حيدثين به  ،قال األثرم  :و حجة أبي عبد اهلل يف الرخصة يف صوم السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبد اهلل بن بسر منها
حديث أم سلمة )) . 599
((أثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))

بعد ان ذكر الطحاوي حديث الصماء قال (( :فذهب قوم اىل هذا احلديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً))
وخالفهم يف ذلك آخرون ،فلم يروا بصومه بأساً .و كان من احلجة عليهم يف ذلك :
أنه قد جاء احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أنه هنى عن صوم يوم اجلمعة اال أن يصام قبله يوم  ،أو بعده يوم .600

 596أخرجااه أمحااد  ، 324/6و اباان خزميااة ( ، )2167و اباان حبااان ( 941مااوارد)  ،و الطربانااي يف الكبااري  ، 383/23و احلاااكم  ، 436/1و البيهقااي
 ، 313/4و اسناده قوي رجاله ثقات غري عبد اهلل بن حممد بن عمر  ، ،و حديثاه ال ينازل عان رتباة احلسان  ،فقاد وثقاه ابان حباان و قاال ابان املاديين
وسط و قال غريه صا (امليزان للذهيب  484/2 :و هتذيب التهذيب  ،)18/6و احلديث صححه احلااكم و مل يتعقباه الاذهيب  ،و قاال ابان القايم يف زاد
املعاد ((: 79/2أراه حسنا))
 597ج226 / 2
 598ج. 81/2
 599الفروع . 122-121/3
 600حديث النهي عن صوم يوم اجلمعة ثابت من حاديث أباي هريارة عناد البخااري  54/3رقام ( )1985و مسالم  154/3رقام ( ، )1144و أباي داود
 320/2رقم ( ، )2420و ابن ماجه  549/1رقم ( )1723و مان حاديث جاابر بان عباد اهلل عناد البخااري  54/3رقام ( ، )1984و مسالم 154/3
رقم (. )1143

ففي هذه اآلثار املروية يف هذا  ،اباحة صوم يوم السبت تطوعا  ،و هي أشهر و أظهر يف أيدي العلماء  ،من هذا احلديث الشاذ ،
الذي قد خالفها .
و قد أذن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف صوم يوم عاشوراء  601و حض عليه  ،و مل يقال  :ان كاان ياوم السابت فاال تصاوموه
ففي ذلك دليل على دخول كل االيام فيه و قد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم (( :أحب الصيام اىل اهلل عاز و جال  ،صايام
داود عليه السالم  ،كان يصوم يوما و يفطر يوما)) . 602
ففي ذلك أيضا  ،التسوية بني يوم السبت و بني سائر األيام .
و قد أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أيضا بصيام أيام البيض ... 603
و قد يدخل السبت يف هذه كما يدخل فيها غريه من سائر األيام  ،ففيها أيضا اباحة صوم يوم السبت تطوعا  .و قد أنكر الزهري
حديث الصماء يف كراهية صوم يوم السبت  ،و مل يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به)) .
و قد أفاض الطحاوي يف االستدالل على عدم اطالق الكراهة ثم قال ((:و قد جيوز عندنا  ،و اهلل أعلام  ،ان كاان ثابتاا -يعاين :
حديث الصماء -أن يكون امنا هني عن صومه ،لئال يعظم بذلك فيمسك عن الطعام و الشراب و اجلماع فيه كما يفعل اليهود  ،فأما
من صامه ال إلرادته تعظيمه ،و ال ملا تريد اليهود برتكها السعي فيه  ،فان ذلك غري مكروه)).604

 601حديث الندب لصوم عاشوراء ثابت من حديث أبي قتاادة عناد مسالم  167/3رقام ( ، )1162وأباي داود  321/2رقام ( ، )2425و ابان ماجاه
 553/1رقم ( ، )1738و الرتمذي  126/3رقم ()752
 602أخرجه البخاري  195/4رقم ( ، )3418و مسلم  165/3رقم ( ، )1159و أبو داود  327/2رقم ( ، )2448و ابن ماجاه  546/1رقام ()1712
 ،و النسائي  ، 214/3و ابن خزمية ( ، )1145و ابن حبان ( ، )2590و البيهقي  295/4من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص .
 603أي  :أيام الليايل البيض  ،و هي الثالث عشر و الرابع عشر و اخلامس عشر ؛ ألهنا املقمرات مان أوائلهاا اىل آخرهاا  ،و ال باد مان حاذف مضااف ،
تقديره  :أيام الليايل البيض  .جامع األصول  . 326/6و يف ندب صوم األيام البيض وردت عدة أحاديث  ،منها  :حديث أبي ذر قال  :قاال رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم(( :يا أبا ذر ،اذا صمت من الشهر ثالثة أيام  ،فصم ثالث عشرة و أربع عشرة و مخس عشرة ))  .أخرجاه الطيالساي (، )475
و عبد الرزاق ( ، )7873و أمحد  ، 152/5و الرتمذي  134/3رقم ( ، )761و النسائي  ، 222/4و ابان خزمياة ( ، )2128و ابان حباان (، )3655
و البيهقي  ، 294/4و قال الرتمذي (( :حسن)).
 604شرح معاني اآلثار  80/2و . 81

و حنو هذا نقل ابن قدامة عن االمام أمحد  ،فقد قال ((:قال األثرم  :قال أبو عبد اهلل  :أما صيام ياوم السابت يتفارد باه فقاد جااء
فيه حديث الصماء  ،و كان حييى بن سعيد يتقيه  -أي  :أن حيدثين به  -و مسعته من أبي عاصم  ،و املكروه افراده  ،فان صام
معه غريه مل يكره حلديث أبي هريرة  605و جويرة  ، 606و ان وافق صوما النسان مل يكره ملا قدمنا)) . 607
و يعين بقوله ((:مل ا قدمنا))  ،كالم االمام أمحد يف صوم يوم اجلمعة الذي نقله األثرم أيضا حيث قال ((:قيال ألباي عباد اهلل  :صايام
يوم اجلمعة ؟ فذكر حديث النهي ان يفرد  ،ثم قال :اال أن يكون يف صيام كان يصومه و أن يفرد فال  ،قال :قلت  :رجل كان يصوم
يوما و يفطر يوما فوقع فطره يوم اخل ميس و صومه يوم اجلمعة و فطره يوم السبت فصاام اجلمعاة مفاردا ؟ فقاال  :هاذه اآلن مل يتعماد
صومه خاصة  ،امنا كره أن يتعمد اجلمعة)) . 608
اذن فجمهور العلماء مل يأخذوا حبديث الصماء ملعارضته مبا هو أقوى منه  .و محلوا النهي فيه على حتري افراده بالصوم .
قال يل العالمة الدكتور هاشم مجيل :
((أمجع و أخصر ما قرأته يف حديث الصماء كالم الرتمذي  ،حيث قال بعد روايته هلذا احلديث ((:هذا حديث حسن  ،و معناى
كراهته يف هذا  :أن خيص الرجل يوم السبت بصيام ؛ ألن اليهود تعظم يوم السبت))  . 609اذن فالنهي عن حتري يوم السبت بصوم
التطوع ؛اذن فم ن صام يوما قبله أو يوما بعده فهو مل يتحر صومه  ،و من صامه ألنه وافق عادته يف الصوم فهو مل يتحر صومه ،و من
صامه ألنه وافق صوما مشروعا كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غري متحر له)).

((نموذج آخر))

((حكم الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان))

 605حديث أبي هريرة تقدم خترجيه .
 606حديث جويرة تقدم خترجيه
 607املغين . 98/3
 608املغين . 98/3
 609جامع الرتمذي  120/3عقيب ()744

قال الطحاوي ((:ذهب قوم اىل كراهة الصوم بعد النصف من شعبان اىل رمضان))

610

و ذكر  :ان حجتهم يف ذلك :
حديث العالء بن عبد الارمحن  ،عان أبياه  ،عان أباي هريارة  ،عان النايب صالى اهلل علياه و سالم قاال ((:اذا انتصاف شاعبان فاال
تصوموا)) . 611
قال الطحاوي ((:و خالفهم يف ذلك آخرون  ،فقالوا  :ال بأس بصوم شعبان كله  ،و هو حسن غري منهي عنه)) . 612
قلت  :ألهنم أعلوا حديث العالء باملعارضة .
قال أبو داود ((:و كان عبد الرمحن ال حيدث به  ،قلت ألمحد  :مل ؟ قال  :ألنه كان عنده عن النايب صالى اهلل علياه و سالم كاان
يصل شعبان برمضان و قال  :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم خالفة)) . 613
فهذا احلديث قد أعله بعض العلماء بالتعارض  ،و قد بوب البيهقي يف سننه بعد أن ذكر احلديث ((:باب الرخصة يف ذلاك مباا هاو
أصح من حديث العالء )) . 614
هكذافهم احلافظ ابن حجر أن البيهقي مراده يف ذلك تضعيف حديث العالء باملعارضة اذ قال (( : 615و كذا صنع قبله
الطحاوي و استظهر حبديث ثابت عن أنس مرفوعا  :أفضل الصيام بعد رمضان شعبان )) . 616

 610شرح معاني اآلثار . 82/2
 611أخرجه عبد الرزاق ( ، )7325و ابن أبي شايبة  ، 21/3و أمحاد  ، 442/2و الادارمي ( )1747و ( ، )1748و أباو داود  301/2رقام ()2337
 ،و اباان ماجااه  528/1رقاام ( ، )1651و الرتمااذي  115/3رقاام (، )738و اباان حبااان ( ، )3589و البيهقااي  ، 209/4و قااال الرتمااذي (( :حساان
صحيح  ،ال نعرفه اال من هذا الوجه)) .و أنظر حتفة األشراف . 232/10
 612شرح معاني اآلثار . 82/2
 613سنن أبي داود  301/2عقيب ()2337
 614السنن الكربى  ، 209/4و احلديث أعله النساائي يف السانن الكاربى  172/2رقام ( )2911لتفارد العاالء بان عباد الارمحن  ،و العاالء هاذا قاال فياه
احلافظ ابن حجر (التقريب (( :)63/2 :صدوق رمبا وهم)) .و استنكره االمام أمحد كما نقله البيهقي  ،و كذلك استنكره ابن معني كما نقال الصانعاني
يف سبل السالم . 642/2
 615فتح الباري . 129/4
 616أخرجه الطحاوي . 93/2

و من األحاديث املعارضة حلديث العالء اليت أشار اليها البيهقي حديث أم املؤمنني عائشة  ،قالت ((:ما رأيته يف شهر أكثر صياما
منه يف شعبان)) . 617
و حديث أم املؤمنني أم سلمة  ،قالت ((:مل يكن النيب صلى اهلل عليه و سلم يصوم من السنة شهرا تاما اال شعبان يصله برمضان))
. 618
و قال ابن رجب احلنبلي ((: 619و اختلف العلماء يف صحة هذا احلديث ثم العمل به  ،اما تصحيحه فصاححه غاري واحاد مانهم
:الرتمذي  ،و ابن حبان  ،و احلاكم  ،و ابن عبد الرب و تكلم فيه من هو أكارب مان هاؤالء و اعلام  ،و قاالوا  :هاو حاديث منكار ،
منهم  :عبد الرمحن بن مهدي  ،و أمحد  ،و أبو زرعة الرازي  ،و األثرم  .و رده االمام أمحد حباديث ((:ال تقادموا رمضاان بصاوم
يوم أو يومني))  ، 620فان مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومني)) .

المبحث الثاني
 617السنن الكربى للبيهقي . 210/4
 618املصدر السابق
 619يف لطائف املعارف ص ، 142كما نقله حمقق االرشاد للخليلي . 218/1
 620أخرجه الطيالسي ( ، )2671و ابن أبي شايبة  ، 20/3و أمحاد  ، 226/1و الادارمي ( ، )1690و أباو داود  298/2رقام ( ، )2327و الرتماذي
 72/3رقم ( ، )688و النسائي  136/4و  ، 153و أباو يعلاى ( ، )2355و ابان خزمياة ( ، )1912و ابان حباان ( )3590و ( ، )3594و الطرباناي يف
الكبااري ( ، )11706و يف األوسااط ( ، )5736و احلاااكم  ، 424/1و البيهقااي  208/4ماان ح اديث عبااد اهلل باان عباااس  .و قااال الرتمااذي ((:حساان
صحيح))  .و أنظر حتفة األشراف  138/5حديث (. )6105

االعالل بالشك
الضبط يف الرواية شرط من شروط الصحة و الشك  ،خيالف الضبط و يباينه لكن اجلنس البشري جمبول علاى اخلطاأ و
النسيان  ،و قد يرتدد الراوي يف لفظة أو يشك يف رفع احلديث و وقفه  ،و هذا أمر ال يسلم منه أحد اال مان شااء اهلل  ،فاالراوي
اذا اخطأ أو شك و كان ذلك قليال و ن ادرا منه فانه ال يضره  ،و ال يوهن حديثه اال اذا كثر منه ذلك فانه يضعف بساوء احلفاظ ،
و اذا غلب عليه ذلك يرتك حديثه.
و قد وجد الشك يف كثري من األحاديث الصحيحة و مل يقدح أحد بصحتها هلذا الشك  ،ينظر على سبيل املثال :
فتح الباري اجلزء األول  ،الصفحات اآلتية ))553 ، 514 ، 504 ، 487 ، 265 ، 264(( :
و اجلزء الثاني الصفحات)) 464 ، 375 ، 309 ، 301 ، 271 ، 231 ، 215 ، 195 ، 183 ، 143 ، 132 ، 102 ، 42((:
.
و اجلزء الثالث الصفحات . ))578 ، 562 ، 453 ، 443 ، 346 ، 238 ، 136((:
و اجلزء الرابع الصفحات .))428 ، 388 ، 279 ، 264 ، 258 ، 230 ، 225 ، 203 ، 33 ، 29 ، 27 ، 16((:
و اجلزء اخلامس الصفحات . ))325 ، 299 ، 202 ، 181 ، 79 ، 63((:
اجلزء السادس الصفحات . )) 461 ، 411 ، 133 ، 64 ، 15((:
لكن قد يتوقف العلماء يف كلمة أو لفظة يقع فيها الشك .

مثال ذلك  :حديث داود بن احلصني  ،عن أبي سفيان  ،عن أبي هريرة  ،ان النيب صلى اهلل عليه و سلم (( :رخص يف العرايا

621

يف مخسة أو سق  622أو دون مخسة أوسق)) . 623

 621اختلف العلماء يف صورة العرايا  .و هي عند أبي حنيفة  :أن يهب الرجل آلخر مثرة خنلة ،فال يقطعها املوهوب له  ،و يبدوا للواهب أن يعود هببتاه ،
فيعوض املوهب له خرصها مترا ؛ و بذلك يطيب للواهب ما يرجع به  ،و للموهب له ما أخذه مان العاوض  ،فيخارج الواهاب مان حكام مان وعاد وعادا
فأخلفه  ،و خيرج املوهوب له من حكم من أخذ عوضا عن شيء مل ميلكه .

قال ابن األثري ((:شك داود بن احلصني يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق)) . 624
و قال احلافظ ابن حجر ((:و قد اعترب من قال جبواز بيع العرايا مبفهوم العادد و منعاوا ماا زاد علياه  ،و اختلفاوا يف جاواز اخلمساة
ألجاال الشااك املااذكور  ،و اخلااالف عنااد املالكيااة و الشااافعية  ،و الااراجح عنااد املالكيااة اجلااواز يف اخلمسااة فمااا دوهنااا  ،و عنااد
الشافعية اجلواز فيما دون اخلمسة و ال جيوز يف اخلمسة و هو قول احلنابلة و أهل الظاهر ؛ فمأخذ املنع :ان األصل التحريم  ،و بيع
العرايا رخصة فيؤخذ منه مبا حيقق منه اجلواز و يلغي ما وقع فيه الشك )).

625

و قال صاحب طرح التثريب ((:شك داود فجعل الفقهاء هذا احلديث خمصصا لعموم تلك األحاديث و قالوا :تتقيد الرخصة بأقل
من مخسة أوسق  ،و اختلفوا يف جوازها يف مخسة أوسق ؛ ألن األصل حتريم بيع التمر بالرطب  ،و جاءت العرايا رخصة و شاك
الراوي يف مخسة أوسق أو دوهنا  ،فوجب األخذ باليقني و هو دون مخسة أوسق و بقيت اخلمسة أوسق على التحريم )) . 626
و قد يشك الراوي يف رفع لفظة أو وقفها فيتوقف العلماء عندئذ بالعمل هبذا  ،و حيصل خالف يف العمل به أو عدمه.
((نموذج لهذا و أثره في اختالف الفقهاء))

حديث أيوب  ،عن نافع  ،عن ابن عمر  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال  ((:من اعتق نصيبا له يف مملوك أو شركا له يف عباد
فكان له من املال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق )) .
قال نافع ((:و اال فقد عتق منه ما عتق))  .قال أيوب  :ال أدري أشيء قاله نافع أو شيء يف احلديث .627
و صورهتا عند مالك  :أن يهب رجل آلخر متر خنالت معينة  ،أو مقدارا معينا من مثرة بستانه  ،و يتأذى من دخول املوهوب له  ،فيشرتي مناه ماا وهباه
له خبرصه مترا  ،و ذلك  :بأن يقدر اخلارص ما يتحصل من الرطب اذا جف و صاار متارا  ،فيعطاي الواهاب للموهاوب لاه مقادار ذلاك متارا ؛ و ال جياوز
هذا فيما زاد على مخسة أوسق .
و صورهتا عند الشافعي و أمحد :أن يشرتي الرجل الرطب على ر وس األشجار خبرصه مترا  ،فيستلم البائع التمر  ،ويساتلم املشارتي الرطاب بالتخلياة
؛ و ال جيوز ذلك فيما زاد على مخسة أوسق  ،و قد جاز هذا على خالف األصل للضرورة ؛ فان األصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر  .أنظار خمتصار
الطحاوي ص ، 78و شرح النووي على مسلم  ، 35/4و املنتقى  ، 225/4و فقه االمام سعيد . 56-55/3
 622هي  :مجع وسق بفتح الواو و كسرها  ،قال اهلروي  :كل شيء محلته فقد وسقته  .هتذيب األمساء و اللغات . 191/3
 623أخرجه البخاري  99/3رقم ( ، )2190و مسلم  15/5رقم ( ، )1541و أبو داود  252/3رقم ( ، )3364و الرتماذي  595/3رقام ( ، )1301و
النسائي  ، 268/7و ابن اجلارود ( ، )659و الطحاوي يف شرح املعاني . 30/4
 624جامع األصول . 475/1
 625فتح الباري . 388/4
 626ج ، 140/6و لتفصيل األقوال  ،انظر شرح السنة للبغوي . 91/8

فقد اختلف الفقهاء يف حكم العبد املشرتك اذا عتق أحد الشركاء حصته :
فذهب االمام سعيد بن املسيب أن العبد اذا كان بني شركاء فاعتق أحدهم حصته و أبى اآلخرون سرى العتق اىل باقيه  ،ثم ان
كان املعتق موسرا كان عليه ضمان حصص شركائه و ال يرجع على العتيق بشيء  ،و ان كان موسرا فال شيء عليه و استساعى
 628العبد فيما بقي من قيمته .
و بذلك قال أبو يوسف  ،و حممد  ،و الطحاوي  ،و هو رواية عن أمحد .
و وافق أبو حنيفة االمام سعيد فيما خيتص باملعتق معسرا و خالفه يف املوسر فقال  :الشريك باخلياار ان شااء أعتاق  ،و ان شااء
استسعى العتيق يف قيمة حصته  ،و ان شاء ضمن املعتق ،فان ضمنه رجع املعتق على العتيق فاستسعاه مبا ضمنه .
و وافق مالك و الشافعي االمام سعيد فيما خيتص باملوسر و خالفاه يف املعسر فقاال  :ال تعتق حصته و تبقى حصة الشريك رقيقا
 .و بذلك قال أمحد يف رواية . 629

المبحث الثالث
اعالل خبر اآلحاد بكونه مما تعم به البلوى
ان ورود احلديث بطريق االحاد ليس علة تقدح يف صحة احلديث لكن اشرتط بعض الفقهاء شروطا للعمل خبرب اآلحااد
 ،و كل حديث ورد و مل يستوف الشروط فاألصل أن ه ال يعمل به عندهم .و سأتناول هذه الشروط على شكل علل ألن كثريا من
األحاديث أعلت على هذه الطريقة .
و من الشروط اليت اشرتطها احلنفية للعمل خبرب اآلحاد ما يأتي :
أن ال يكون خرب اآلحاد واردا فيما تعم به البلوى .

 627أخرجه البخاري  189/3رقم ( ، )2524و أيوب هو ابن أبي متيمة السختياني ثقة  .التقريب .189/1
 628استسعى  :أي كلف االكتساب حتى حيصل قيمة نصيب الشركاء اآلخرين  .و أنظر فتح الباري . 157/5
 629فقه االمام سعيد  ، 254-253/4شرح السنة . 357/9

و املقصود بعموم البلوى هو :ما يكثر وقوعه و حيتاجه مجيع الناس  ،فما كان من هذا القبيل حيتاج اثباته اىل خرب متواتر
أو مشهور  ،و مانقل خبرب اآلحاد يعد يف هذا املوضع غري صحيح فال يعمل به .630
و احتج احلنفية على هذا الشرط :بأن اخلليفة األول أبا بكر الصديق –رضي اهلل عنه -رد خرب املغرية بن شاعبة يف مارياث اجلادة
 ،و رد عمر خرب أبي موسى يف االستئذان فلوال أن مذهب الصحابة رد أخبار اآلحاد الواردة فيما تعم به البلوى ما ساغ ألبي بكر
و عمر رد هذه األخبار مما يدل على أن ذلك امجاع منهم .

631

و املقصود خبرب املغرية هو :
حديث قبيصة بن ذ يب  ،قال ((:جاءت اجلدة اىل أبي بكر تسأله مرياثها  ،قال  :فقال هلا  :مالك يف كتاب اهلل شيء  ،و مالاك
يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم شايء  ،فاارجعي حتاى أساأل النااس  ،فساأل النااس فقاال املغارية بان شاعبة :حضارت
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فأعطاها السدس  ،فقال أبو بكر  :هل معك غريك ؟ فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثل
ما قال املغرية بن شعبة فأنفذه هلا أبو بكر)).632
و أما خرب أبي موسى فهو  :حديث أبي سعيد اخلدري قال ((:استأذن أبو موسى على عمر ،فقال :السالم عليكم أ أدخل ؟ قال
عمر :واحدة  ،ثم سكت ساعة  ،ثم قال  :السالم عليكم أ أدخل ؟ قال عمر  :اثنتان  ،ثم سكت ساعة فقال  :السالم عليكم
أ أدخل ؟ فقال عمر  :ثالث  ،ثم رجع  ،فقال عمر للبواب :ما صنع ؟ قال  :رجع  ،قال  :عليَّ به  ،فلما جاءه  ،قال  :ما هذا
الذي صنعت ؟ قال  :السنة  ،قال  :السنة ؟ و اهلل لتأتيين على هذا بربهان أو بينة أوال فعلن بك  ،قال  :فأتانا و حنن رفقة من
األنصار فقال  :يا معشر األنصار ،ألستم أعلم الناس حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ؟ أمل يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم (( :االستئذان ثالث  ،فان أذن لك  ،و اال فارجع)) فجعل القوم ميازحونه  ،قال أبو سعيد  :ثم رفعت رأسي اليه فقلت :
فما أصابك يف هذا من العقوبة فانا شريكك  .قال :فاتى عمر فاخربه بذلك  ،فقال عمر  :ما كنت علمت هبذا )) . 633

 630أصول السرخسي  ، 368/1كشف االسرار للبزدوي  ، 16/3الفصول يف األصول . 114/3
 631أصول السرخسي  ، 368/1الفصول يف األصول 117/3
 632أخرجه عبد الرزاق ( ، )19083و سعيد بان منصاور ( ، )80و ابان أباي شايبة  ، 320/11و أمحاد  ، 225/4و الادارمي ( ، )2924و أباو داود
 121/3رقم ( ، )2894و ابن ماجه  909/2رقم ( ، )2724و الرتمذي  366/4رقم ( ، )2101و قال الرتمذي ((:حسان صاحيح))  .و أنظار حتفاة
األشراف .361/8
 633أخرجه عبد الرزاق ( ، )19423و أمحد  ، 19/3والدارمي ( ، )2632و البخاري  72/3رقم ( ، )2062و مسلم  179/6رقم ()2153

و اجيب عن هذا  :بان دعوى االمجاع غري مسلم هبا بل الصاحيح خاالف ذلاك ؛ فقاد رجاع الصاحابة يف مساائل كثارية مان هاذا
القبيل اىل خرب اآلحاد و قبلوها  :فقد قبل أبو بكر حديث عائشة وحدها يف القدر الاذي كفان فياه رساول اهلل صالى اهلل علياه و
سلم فقد قالت عائشة ((:دخلت على أبي بكر -رضي اهلل عنه -فقال :يف كم كفنتم النيب صلى اهلل عليه و سلم ؟ قالت  :يف
ثالثة أثواب سحولية ليس فيها قميص و ال عمامة  .و قال هلا  :يف أي يوم تويف رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم ؟ قالات  :ياوم
االثنني)) . 634
و كذلك قبول عمر بن اخلطاب خرب أم املؤمنني عائشة يف وجوب الغسل من التقاء اخلتانني  ،و هو ماا رواه عبياد اهلل بان عادي بان
اخليار قال  :تذاكر أصحاب النيب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عند عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابة  .فقاال بعضاهم  :اذا
جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل  ،و قال بعضهم  :امنا املاء من املاء  .فقال عمر -رضي اهلل عنه  : -قد اختلفتم علاي و
انتم أهل بدر األخيار  ،فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال علي بن أبي طالب -رضي اهلل عناه : -ياا أماري املاؤمنني ان اردت ان تعلام
ذلك  ،فأرسل اىل أزواج النيب صلى اهلل علياه و سالم فسالهن عان ذلاك  .فأرسال اىل عائشاة –رضاي اهلل عنهاا -فقالات ((:اذا
جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل))  .فقال عمر عند ذلك :ال أمسع أحدا يقول  :املاء من املاء اال جعلته نكاال )) . 635
و كذلك رجوع عبد اهلل بن عمر عن املخابرة اىل رواية رافع بن خديج و هو ما رواه نافع  ،ان ابان عمار كاان يكاري مزارعاه علاى
عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،و يف امارة أبي بكر و عمار و عثماان و صادرا مان خالفاة معاوياة  ،حتاى بلغاه يف آخار
خالفة معاوية ان رافع بن خديج حيدث فيها بنهي عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،فدخل عليه و اناا معاه فساأله ؟فقاال  :كاان
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ينهى عن كراء املزارع  ،فرتكهاا ابان عمار بعاده و كاان اذا سائل عنهاا بعاد قاال  :زعام رافاع بان
خديج ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم هنى عنها)) . 636
و أما قصة املغرية  :فان أبا بكر امنا توقف فيه ألنه أمر مشهور فاراد ان يتثبت فيه  . 637و أماا عمار -رضاي اهلل عناه -فاان أباا
موسى أخربه بذلك احلديث عقب انكاره عليه رجوعه فاراد عمر االستثبات يف خربه هلذه القرينة . 638
 634أخرجه البخاري  127/2رقم (. )1387
 635أخرجه الطحاوي يف شرح املعاني 59/1
 636أخرجه البخاري  123/3رقم ( )2285و  141/3رقم ( ، )2344و مسلم  21/5رقم ( ، )1547و ابن ماجه  820/2رقم ( ، )2453و النسائي
. 47/7
 637النكت للحافظ ابن حجر . 245/1
 638النكت للحافظ ابن حجر . 246/1

قال يل العالمة الدكتور هاشم مجيل :
((و يدل على ان فعل الصديق و عمر -رضي اهلل عنهما -امنا قصدا منه جمرد التثبت و ال عالقة لألمر خبرب اآلحاد  :ان الصديق
مل يرد خرب املغرية  ،و امنا سأل هل معه غريه ؟ فلما شهد حممد بن مسلمة بذلك قضى الصديق مبوجب اخلرب و عمل به ؛ و اخلرب
ال يزال خرب اثنني  ،و خرب االثنني –كخرب الواحد -كالمها خرب آحاد .
و كذلك احلال بالنسبة خلرب أبي موسى  ،مل يرده عمر -رضي اهلل عنه -بل قبله ملا شهد معه أبو سعيد  ،و هذا أيضا خرب اثنني مل
خيرج عن كونه خرب آحاد كما ذكرنا)) . 639

و قد قبل عمر حديث عبد الرمحن بن عوف وحده يف (( :ان النيب صلى اهلل عليه و سلم أخذ اجلزية من جموس هجر)) . 640
و حديث الضحاك بن سفيان يف توريث امرأة أشيم من دية زوجها . 641
فالراجح ما ذهب اليه اجلمهور مان أهال العلام فاان خارب اآلحااد يعمال باه و ان كاان مماا تعام باه البلاوى اذا اساتوفى شاروط القباول
لالحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ؛ ذلك ان االدلة الشرعية الدالة على وجوب العمل خبرب اآلحاد
مل تفرق بني عموم البلوى و غريها
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

حصل خالف بني احلنفية و اجلمهور بسبب هذا الشرط يف مسائل عدة منها :
اختلف الفقهاء يف هذه القضية على مذهبني:

((نقض الوضوء بمس الذكر))

 639اىل هنا انتهى كالم الدكتور هاشم مجيل .
 640أخرجااه الطيالسااي ( ، )225و الشااافعي يف الرسااالة ( ، )1183و عبااد الاارزاق ( ، )9972و اباان أبااي شاايبة  ، 243/12و أمحااد  ، 190/1و
الدارمي ( ، )2504و البخاري  117/4رقم (. )3157
 641أخرجه عباد الارزاق ( ، )17764و ابان أباي شايبة  ، 363/9و أمحاد  ، 452/3و أباو داود  129/3رقام ( ، )2927و ابان ماجاه  883 /2رقام
( ، )2642و الرتمذي  19/4رقم ( )1415و قال ( :حسن صحيح)  .و أنظر حتفة األشراف  202/4حديث (. )4973

املذهب األول  :ذهب مجهور الفقهاء اىل أن مس الذكر ناقض للوضوء لكانهم اختلفاوا اذا مساه ببااطن الكاف أو غاريه بشاهوة أو
غريها  ،مس ذكره أو ذكر غريه عامدا أو ناسيا.

642

و هو مذهب مجاعة من السلف من الصحابة و التابعني  ،و اليه ذهب مالك و الشافعي و أمحد يف احدى الروايتني عنه . 643
القول الثاني  :ذهب احلنفية اىل أن مس الذكر ال ينقض الوضوء  .و به قال بعض السلف . 644
حجة املذهب األول :
استدل اجلمهور على نقض الوضوء مبس الذكر حبديث بسرة بنت صفوان  :أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قاال ((:مان ماس ذكاره
فليتوضأ))

645

و قد اعرتض احلنفية على االستدالل هبذا احلديث  ،فقال السرخسي ((:و ما بال رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم مل يقال هاذا
بني يدي كبار الصحابة حتى مل ينقله أحد منهم و امنا قاله بني يدي بسرة  ،و قد كان عليه الصالة و السالم أشد حياء من العذراء
يف خدرها)) . 646
و جياب عن ذلك :
بأن رد خرب اآلحاد بكونه واردا فيما تعم به البلوى أمر التزمه احلنفية و مل يوافقهم غريهم فهو يلزم من التزم به و ال يلزم غريه .و أدلة
اجلمهور الذين مل يلتزموا هذا الشرط للعمل خبرب اآلحاد قاد تباني رجحاهناا؛ لاذلك فهاذا االعارتاض ال ياؤثر علاى صاالحية حاديث
بسرة لالحتجاج به  .أما بالنسبة لقول االمام السرخسي ((:ماا باال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم مل يقال هاذا باني يادي كباار
الصحابة  ...ا )) .
 642فقه االمام سعيد 80/1
 643املغين  ، 170/1احمللى  ، 195/1بداية اجملتهد  ، 41/1هناية احملتاج  ، 106-104/1املدونة  8/1القوانني الفقهية . 39
 644جممع األهنر  ، 21/1املغين  ، 170/1بدائع الصنائع  ، 148/1املبساوط  ، 66/1شارح معااني اآلثاار  ، 79-71/1شارح فاتح القادير  ، 49/1تبياني
احلقائق  ، 12/1البحر الرائق  ، 47-45/1فتح باب العناية  ، 80/1رد احملتار 147/1
 645أخرجه مالك يف املوطأ  84/1رقم ( ، )100و الشافعي  ، 34/1و الطيالسي ( ، )1657و عبد الارزاق ( )411و ( ، )412و احلميادي (، )352
و ابان أباي شاايبة  ، 136/1و أمحاد  ، 406/6و الاادارمي ( ، )730و أباو داود  46/1رقاام ( ، )181و ابان ماجااه  161/1رقام ( ، )479و الرتمااذي
 126/1رقاام ( ، )82و النس اائي  ، 101/1و اباان اجلااارود ( ، )16و اباان خزميااة ( ، )33و اباان حبااان ( ، )1112و الطربانااي يف الكبااري /24ح اديث
( . )487و قال الرتمذي ( :حسن صحيح).
 646املبسوط 66/1

فقد قال يل العالمة الدكتور هاشم مجيل :
((هذا كالم يف غاية العجب ؛ اذ ما املانع أن يقول الرسول عليه الصالة و السالم ذلك ألحد صغار الصحابة و مل يقله لكباارهم  ،و
هل عرفت األمة غالبية السنة من ط ريق كبار الصحابة ؟ الواقع يشهد أن األمر ليس كذلك  ،و امنا غالبية السنة عرفت من طريق
غري الكبار  ،ثم ما املانع من أن خيص النيب صلى اهلل عليه و سلم امرأة من أصحابه بتبليغ حكم شرعي ما دام تلك الصحابية قد
قامت بواجب التبليغ ؟ و كم من سنة انفردت صحابية حبفظها على هذه األمة و ال سيما يف قضايا يهم أمرها النساء أكرب مما يهام
الرجال ؟ و هذه القضية منها فان أمر رعاية األطفال امنا يعود اىل األمهاات  ،فااألم تقاوم بغسال عاورة و لادها يف الياوم عادة مارات
بينما قد ال يفعل ذلك األب مرة واحدة يف حياته كلها ؛ اذن فماا املاانع أن تكاون بسارة  -رضاي اهلل عنهاا -قاد ساألت عان هاذا
األمر املهم و علمت حكمه من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،و عنها انتشرت هذه السنة  ،ثم ان توفر الادواعي لنقال حكام
من طريق فرد واحد ال يعين بالضرورة أن هذا احلكم مل يسمعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم غريه .
هذا كله لو سلمنا أن هذه السنة مل ترو اال من طريق بسرة -رضي اهلل عنها ، -و اال فالواقع أن احلديث قد نقال عان غريهاا))

647

.
أقول  :هذا صحيح فان احلديث قد جاء من طرق عن عدة من الصحابة :
فقد جاء من طريق عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده ،مرفوعا ((:أميا رجل مس فرجه فليتوضأ  ،و اميا امرأة مست فرجها
فلتتوضأ )).

648

و من حديث زيد بن خالد اجلهين ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:من مس فرجه فليتوضأ)).

649

و جاء احلديث من رواية عبد اهلل بن عمر مرفوعا ((:من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصالة)) . 650
 647اىل هنا انتهى كالم الدكتور هاشم مجيل حفظه اهلل ومتعنا بعلمه.
 648أخرجه أمحد  ، 223/1و ابن اجلارود ( ، )17و الطحاوي يف شرح املعاني  ، 75/1و البيهقي يف السانن الكاربى  ، 132/1و يف املعرفاة ، 349/1
و الدار قطين  . 147/1و نقل البيهقي يف املعرفة عن البخاري قوله ((:حديث عبد اهلل بن عمرو يف هذا الباب يف مس الذكر هو عندي صحيح)) .
 649أخرجه أمحد  ، 194/5و البيهقي يف املعرفة  335 ، 334/1من طريق حممد بن اسحاق  ،قال  :حدثين حمماد بان مسالم الزهاري  ،عان عاروة بان
الزبري  ،عن زيد بن خالد اجلهين  ،به و اسناده صحيح  ،حممد بن اسحاق مدلس و قد صرح بالسماع من الزهري لكن االمام علي بن املاديين عاد هاذا
احلديث مما انكر على حممد بن اسحاق .انظر املعرفة ليعقوب الفسوي  ، 27/2وتاريخ اخلطيب  ،229/1وهتذيب الكمال .421-420/24
 650أخرجه الدار قطين  147/1و يف اسناده  :عبد اهلل بن عمر العمري و هو ضعيف  ،التقريب  ، 435/1و أخرجه الطحاوي يف شارح املعااني 74/1
 ،و البزار ( 148/1كشاف االساتار) مان طرياق صادقة بان عباد اهلل  ،عان هاشام بان زياد الدمشاقي  ،و صادقة و هاشام ضاعيفان  .انظار التقرياب

و قد جاء احلديث أيضا من رواية أبي هريرة مرفوعا ((:اذا افضى أحدكم بيده اىل فرجه حتى ال يكون بينه حجاب و

ال سرت فليتوضأ وضوءه للصالة)) . 651
و جاء احلديث أيضا من رواية أم املؤمنني عائشة ،مرفوعا ((:ويل للذين ميسون فروجهم ثم يصلون و ال يتوضئون))

652

و جاء احلديث من رواية أم املؤمنني أم حبيبة مرفوعا ((:من مس ذكره فليتوضأ)) . 653
و جاء احلديث أيضا من رواية جابر بن عبد اهلل مرفوعا ((:اذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء))

654

و روي احلديث من طريق أبي أيوب مرفوعا ((:من مس فرجه فليتوضأ)) . 655

 366/1ترمجة صدقة ،و أنظر امليزان  289/4ترمجة هاشم بن زيد الدمشقي  .و أخرجه الطحاوي أيضا  74/1من طريق العالء بان زياد عان الزهاري
 ،عن سامل عن أبيه  ،به  .والعالء ضعيف ،التقريب  . 92/2و قال احلاافظ يف التلخايص ((: 124/1و لاه طرياق أخارى أخرجهاا احلااكم و فيهاا عباد
العزيز بن أبان و هو ضعيف))  .فهذا احلديث يتقوى بكثرة الطرق .
 651أخرجه الشافعي يف األم  ، 19/1و أمحد  ، 333/2و الدار قطين  ، 147/1و الطحاوي يف شارح املعااني  ، 74/1و احلااكم  ، 138/1و ابان عباد
الرب يف االستذكار  ، 311/1و البزار ( 149/1كشف)  ،و البيهقاي  . 131-130/1و فياه يزياد بان عباد امللاك ضاعيف كماا يف التقرياب ، 368/20
لكن ابن عبد الرب أخرجه من طريق يزيد بن عبد امللك هذا  ،و نافع بن أبي نعيم املقربي ؛ فهو متابع .
 652أخرجه الدار قطين  148-147/1و قاال ((:عباد الارمحن العماري ضاعيف))  .و أخرجاه الطحااوي يف شارح املعااني  ، 74/1و البازار ((148/1
كشف)) من طريق عمر بن شريح عن الزهري  ،عن عروة  ،عن عائشة  ،و عمر هذا ضعيف ؛ قال اهليثمي يف جممع الزوائاد ((: 245/1رواه البازار و
فيه عمر بن شاريح  ،قاال األزدي ال يصاح حديثاه))  .و قاد روي هاذا عان أم املاؤمنني عائشاة مان قوهلاا  :أخرجاه الشاافعي يف األم  ، 20/1و احلااكم
 ، 138/1و البيهقي . 33/1
 653أخرجه ابن أبي شيبة  ، 163/1و ابن ماجه  162/1رقم ( )481و الطحاوي يف شرح املعاني  ، 75/1و أبو يعلاى ( ، )7440و البيهقاي ، 130/1
و ابن عبد الرب يف االستذكار  ، 310/1و الطرباني يف الكبري /23حديث ( ، )450و ذكره الرتمذي يف اجلاامع  130/1عقياب ( ، )84و قاال ((:و قاال
أبو زرعة  :حديث أم حبيبة يف هذا الباب صحيح)) .
 654أخرجه الشافعي يف األم  ،19/1و ابن ماجه  162/1رقم ( ،)480و الطحاوي يف شرح معاني اآلثار  ، 74/1و املزي يف هتذيب الكماال 209/20
 .و فيه عقبة بن عبد الرمحن جمهول التقريب . 27/2
 655أخرجه ابن ماجه  162/1رقم ( ، )482و الطرباني يف الكبري ( ، )3928و يف اسناده اسحاق ابن أبي فاروة  ،قاال يف التقرياب ((: 59/1مارتوك))
.

فهذه مثان طرق عن مثانية من الصحابة غري حديث بسرة  ،منها  :الصحيح  ،و منها ما هو ضعيف ضعفا معتضدا فأقل درجاتاه
عند احلنفية أن يكون مشهورا  ،و ما كان كذلك يعمل به عندهم فيما تعم به البلوى .
و قد استدل احلنفية ملذهبهم يف عدم نقض الوضوء مبس الذكر حبديث قيس بن طلق بن علي احلنفي  ،عن أبيه  ،عن

النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:و هل هو اال مضغة منه ؟ أو بضعة منه ؟))
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قال الرتمذي ((:هذا احلديث أحسن شيء روي يف هذا الباب)) . 657
لكن اعرتض ابن حزم على االستدالل به  ،فقال ((:هذا خرب صحيح اال أهنم ال حجاة هلام فياه لوجاوه  :أحادها  :أن هاذا اخلارب
موافق ملا كان الناس عليه قبل ورود األمر بالوضوء من مس الفرج هذا ال شك فيه  ،فاذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حني أمر
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بالوضوء من مس الفرج  ،و ال حيل ترك ما تيقن أنه ناسخ و األخذ مبا تيقن أنه منسوخ  ،و ثانيهاا
 :أن كالمه عليه السالم ((هل هو اال بضعة منك)) دليل بني على أنه كان قبل األمر بالوضاوء مناه  ،ألناه لاو كاان بعاده مل يقال علياه
السالم هذا الكاالم  ،بال باني أن األمار باذلك قاد نساخ  ،و قولاه هاذا يادل علاى أناه مل يكان سالف فياه حكام أصاال و أناه كساائر
األعضاء)) . 658

 656أخرجه الطيالسي ( ، )1096و عبد الرزاق ( ، )426و ابن أباي شايبة  ، 165/1و أمحاد  ، 22/4و أباو داود  46/1رقام ( ، )182و ابان ماجاه
 162/1رقاام ( ، )483و الرتمااذي  131/1رقاام ( ، )85و النس اائي  ، 101/1و يف الكااربى ( ، )158و الطحاااوي يف شاارح املع ااني  75/1و  ، 76و
الطرباني يف الكبري ( ، )8233و الدار قطين  ، 148/1و البيهقي . 134/1
 657جامع الرتمذي  131/1عقيب ( ، )85و قد ضعف أبو حا و أبو زرعة الرازيان و حييى بن معني حاديث طلاق  ،و أعلاوه بقايس بان طلاق  .أنظار
علل ابن أبي حا ( ، )111و سنن الدار قطين مع التعليق املغين . 150-149/1
 658احمللى . 239/1

المبحث الرابع
اعالل خبر اآلحاد بمخالفة فتيا الصحابي الذي يرويه
ان من الشرو ط اليت اشرتطها احلنفية للعمل خبرب اآلحاد  :أن ال خيالف الصحابي الراوي للحديث ما رواه .
و حجتهم يف ذلك  :أن الراوي ال خيالف ما روى اال لعلة أناه منساوخ أو أناه ال يصاح للعمال  ،و اال ملاا أعارض عناه  ،ملاا علام مان
متسك الصحابة بالسنة النبوية . 659
و اجلمهور على خالف ذلك .
و أجيب عن استدالل احلنفية :
بأناه ال يلازم ماان خمالفاة الصاحابي للحاديث الاذي يروياه نسااخ ذلاك احلاديث مااا مل نطلاع علاى الناسااخ ؛ الحتماال نسايان الصااحابي
للحديث  ،أو تأويله له بوجه من الوجوه .
و أيضا فما دام احلديث قد صح عنه عليه الصالة و السالم فانه ال يؤثر على العمل به بعد ذلك أن يكون الراوي قد خالف ما روى
أم مل خيالف  ،و ذلك الحتمال أن يكون الراوي قد افتى قبل أن يعلم باحلديث النبوي  ،ثم ان قول الصحابي يف مقابلة النص امنا يعد
من اجتهاده  ،و حنن غري ملزمني باجتهاده اذا صح لدينا احلديث خبالفه ؛ و رحم اهلل الشافعي اذ قال(( :كيف أترك احلديث بعمل
من لو عاصرته حلاججته؟))  660؛ فاحلجاة تكاون مباا روى الصاحابي ال مباا رأى فاحلاديث اذا ثبات وصاح سانده اىل رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم فخالف الصحابي له و تركه العمل به ال يوجب رده ؛ ألن احلديث حجاة علاى األماة كافاة و الصاحابة مان

 659كشف األسرار للبزدوي  ، 61/3أصول السرخسي  ، 7-3/1تيسر التحرير  ، 107/3الفصول  ، 183/3ميزان األصول . 655/2
 660فواتح الرمحوت  ، 163/2تيسري التحرير . 71/3

ضمنها ؛ قال ابن القيم ((:و الذي ندين اهلل به و ال يسعنا غريه -أن احلديث اذا صح عان رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم و مل
يصح عنه حديث آخر ينسخه  : -أن الفرض علينا و على األمة األخذ حبديثه و ترك ما خالفه كائنا ما كان  ،ألنه من املمكن أن
ينسى الراوي احلديث و ال حيضر وقت الفتيا  ،أو ال يفطن لداللته علاى تلاك املساألة  ،أو يتاأول فياه تاأويال مرجوحاا  ،أو يقاوم يف
ظنه ما يعارضه و ال يكون معارضا يف نفس األمر  ،أو يقلد غريه يف فتواه خبالفه العتقاده أنه أعلم منه و أنه خالفاه األقاوى مناه))
. 661
((نموذج ألثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(تطهير اال ناء من ولوغ الكلب)

اختلف الفقهاء يف عدد الغسالت اليت يطهر هبا االناء من ولوغ الكلب على قولني :

القول األول  :ذهب مجهور الفقهاء اىل أنه يغسل سبع مرات  ،و اختلفوا يف اشرتاط الترتيب و عدمه .
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و استدلوا حبديث أبي هريرة  ،قال  :قال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم ((:اذا شارب الكلاب يف انااء أحادكم فليغساله سابع
مرات )) و يف رواية ((:اذا ولغ الكلب يف اناء أحدكم فلريقه ثم يغسله سبع مرات)) و يف رواية ((:طهور اناء أحادكم اذا ولاغ فياه
الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب)) . 663
القول الثاني  :ذهب احلنفية اىل عدم اشرتاط العدد يف الغسل  ،و امنا يغسال حتاى يغلاب علاى الظان نقاا ه مان النجاساة ،فيكاون
الفرض ثالثة  ،و السبعة ندب . 664
و قد اعرتض احلنفية على استدالل اجلمهور بأن أبا هريرة راوي احلديث أفتى بثالث غسالت  ،فثبت النسخ . 665

 661اعالم املوقعني . 53/3
 662املغين  ، 45/1بداية اجملتهد  ، 22/1احمللى  ، 94-93/1اجملموع  ، 586/2مغين احملتاج .83/1
 663أخرجه عبد الرزاق ( ، )330و احلميدي ( ، )968و أمحد  ، 265/2و البخااري  54/1رقام ( ، )172ومسالم  161/1رقام ( ، )279واباو داود
 19/1رقم ( )71و ( ،)73وابن ماجة  30/1رقم ( )363والرتمذي  151/1رقم ( )91و النساائي  ، 177/1و ابان خزمياة ( . )96و هاو يف صاحيفة
مهام (. )39
 664اهلداية . 23/1
665

شرح معاني اآلثار  ، 23/1شرح فتح القدير 76-75/1

و استدل احلنفية على أن أبا هريرة كان يفيت خبالف ما يروي مبا رواه الطحاوي  666و الدار قطين  667من طريق عبد امللك بن أبي
سليمان العرزمي ،عن عطاء  ،عن أبي هريرة  -يف االناء يلغ فيه الكلب أو اهلر -قال ((:يغسل ثالث مرات)).
و هكذا رد احلنفية الرواية املرفوعة ،عن أبي هريرة ؛ هلذه الرواية املوقوفة عليه ؛ ألن فتياه خالفت روايته.
و اجلواب على ذلك :
أن هذه رواية تفرد هبا عبد امللك بن أبي سليمان و نص النقاد على أنه اخطأ هبا  ،و قد خالفه الثقات بذلك .
فقد روى الدار قطين  668من طريق محاد بن زيد  ،عن أيوب  ،عن حممد بن سريين  ،عن أبي هريرة -يف الكلب يلغ يف االناء -قال
((:يراق و يغسل سبع مرات))  .قال الدار قطين  :صحيح موقوف . 669
و هذه الرواية الصحيحة تؤيد املرفوع ؛ مما يدل على خطأ عبد امللك بن أبي سليمان و عبد امللك  ،قال عنه احلاافظ ابان حجار:
((صدوق له أوهام))  ، 670و قال االمام أمحد(( :ثقة خيطيء)) . 671
و قد رجح احلافظ ابن حجر الرواية املوافقة للحديث املرفوع  ،فقال ((:و رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواياة
من روى عنه خمالفتها من حيث االسناد و من حيث النظر  :أما النظر فظاهر و أما االسناد فاملوافقاة وردت مان رواياة محااد بان
زيد  ،عن أيوب  ،عن ابن سريين عنه  .و هذا من أصح االسانيد  ،و أما املخالفة فمن رواية عبد امللك بان أباي ساليمان  ،عان
عطاء  ،و هو دون األوىل يف القوة بكثري)).672
و قال البيهقي ((:تفرد به عبد امللك من أصحاب عطااء ثام مان أصاحاب أباي هريارة  ،و احلفااظ الثقاات مان أصاحاب عطااء و
أصحاب أبي هريرة يروون سبع مرات  ،و يف ذلك داللة على خطأ رواية عبد امللك بن أبي سليمان  ،عن عطاء  ،عن أبي هريرة
يف الثالث  ،و عبد امللك ال يقبل منه ما خيالف الثقات  ،ملخالفته أهل احلفظ و الثقة يف بعض روايته  :تركه شعبة بن احلجااج  ،و

 666شرح معاني اآلثار . 23/1
 667سنن الدار قطين . 64/1
 668سنن الدار قطين . 66/1
 669و هو كما قال  .بل ان هذا السند من أصح األسانيد  .الباعث احلثيث ص. 24
 670التقريب . 519/1
 671اخلالصة للخزرجي ص. 244
 672فتح الباري . 277/1

مل حيتج به البخاري يف صحيحه)) . 673و مع كل هذا فان احلديث مل يتفرد به أبو هريرة  ،فقد جاء من حديث عبد اهلل بن مغفال
 674و من حديث عبد اهلل بن عمر  ، 675و روي من حديث علي . 676

المبحث الخامس
اعالل خبر اآلحاد بمخالفته القياس
ان من الشرائط اليت اشرتطها بعض احلنفية للعمل خبرب اآلحاد  :هو أن ال خيالف خارب الواحاد القيااس  ،و هاذه املساألة
ليست حمل اتف اق بني احلنفية  :بل قال هبا بعض املتقدمني منهم و تبعهم كثري من املتأخرين  ،أما أكثار املتقادمني فهام علاى خاالف
ذلك .
و يالحظ  :ان الذين قدموا القياس على خرب الواحد مل يقولوا هبذا على اطالقه  ،بل هم يقسمون الرواة اىل قسمني :
القسم األول  :من عرف بالرأي و االجتهاد و الضبط و الفقه كاخللفاء األربعة الراشدين و ابن مسعود  ،و العبادلة ،و زيد بن ثابت
 ،و هؤالء ال خالف بني احلنفية يف قبول حديثهم و اعتباره حجة مقدمة على القياس.
القسم الثاني  :من عرف من الصحابة بالرواية و مل يعرف بالفقه و االجتهاد و الفتيا  ،فهؤالء اذا جاءوا خبرب اآلحاد موافقا للقياس
قبل و ان جاء حديثهم خمالفا للقياس فهذا الذي حصل خالف بني احلنفية يف قبوله و عدمه على قولني :
القول األول  -:ذهب بعض احلنفية اىل قبول أخبارهم حتى اذا خالفت القياس و هذا القول موافق لقول اجلمهور  .و هاو ماذهب
مجهور املتقدمني من أئمة احلنفية .

 673نقله شارح الدار قطين  ، 66/1و املبار كفوري يف التحفة . 302/1
 674أخرجه مسلم  162/1رقم ( ، )280و أبو داود  19/1رقم ( ، )74و النسائي . 177/1
 675أخرجه ابن ماجه  130/1رقم ( )366عن حممد بن حييى  ،قال  :حدثنا ابن أبي مريم  ،قال  :أنبأنا عبيد اهلل بن عمر  ،عن نافع  ،عان ابان عمار ،
مرفوعا ((:اذا ولغ الكلاب يف انااء أحادكم فليغساله سابع مارات)) و هاذا اساناد صاحيح  ،لكان قاال االماام املازي يف حتفاة األشاراف  108/6عقياب
(((: ) 7735وقع يف بعض النسخ (:عبيد اهلل) و هو وهم))  .و الذي ثبته املزي :عبد اهلل بن عمر و هو ضعيف ؛ فيكون االسناد علاى ماا ثبتاه املازي
ضعيفا .
 676عند الدار قطين  65/1و سنده ضعيف لضعف اجلارود بن أبي يزيد  .امليزان . 384/1

القول الثاني  :ذهب عيسى بن أبان  ،و القاضي  ،و أباو زياد و كثاري مان املتاأخرين مان احلنفياة اىل رد حاديث هاؤالء  ،و تقاديم
القياس عليه . 677
و احتجوا هلذا مبا روي عن ابن عباس  ،أنه مساع أباا هريارة حيادث عان رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم و هاو ((:توضاؤوا مماا
مست النار))  ،فقال له ابن عباس  :أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من احلميم ؟ فقال أبو هريرة  :ياا ابان أخاي اذا مسعات حاديثا
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فال تضرب له االمثال . 678
قالوا  :فقد رده ابن عباس بالقياس .
و أجيب  :بأن االدعاء أن هؤالء الصحابة -كأبي هريرة و حنوه -ليسوا من أهل الفقه و االجتهاد غري مسلم به و ذلك ألن اجابته
السابقة اليت أجاب هبا ابن عباس تدل على عقلية فقهية رفيعة املستوى  ،و ابان عبااس نفساه مل يراجعاه علاى اجابتاه  ،ثام ان أباا
هريرة -رضي اهلل عنه -كان حيدث و يفيت و جيتهد فلم مينعه أحد من كبار الصحابة .
أما حديث الوضوء مما مست النار فان عند ابن عباس احلديث الناساخ حلاديث أباي هريارة  ،و هاو  :أن النايب صالى اهلل علياه و
سلم أكل كتف شاة و صلى و مل يتوضأ  ، 679فكأن أبا هريرة مل يعلم بالناسخ .
على أنه مل ينفرد حبديث الوضوء مما مست النار  ،فقد رواه أبو أيوب  ، 680و أبو طلحاة  681و زياد بان ثابات
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 ،و أم املاؤمنني أم

حبيبة  ، 683و أم املؤمنني عائشة  ، 684و أبو موسى األشعري  ، 685و سهل بن احلنظلية  ، 686و أم املاؤمنني أم سالمة  ، 687و أناس
بن مالك  ، 688و عبد اهلل بن عمر  ، 689و معاذ بن جبل  ، 690و عبد اهلل بن زيد  ، 691و غريهم .

 677كشف األسرار للبزدوي . 378-377/2
 678أخرجه الطيالسي ( ، )2376و عباد الارزاق ( )267و ( ، )268و ابان أباي شايبة  ، 50/1و أمحاد  ، 265/2و مسالم  187/1رقام ( ، )352و
الرتمذي  114/1رقم ( ، )79و النسائي  ، 105/1و الطحاوي . 63/1
 679أخرجه أمحد  ، 226/1و البخاري  63/1رقم ( ، )207و أبو داود  48/1رقم ( ، )187و ابن خزمية ( )41من طريق عطاء عن ابن عباس
((:أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أكل كتف شاة  ،ثم صلى  ،و مل يتوضأ )) .
 680عند النسائي . 106/1
 681عند النسائي . 106/1
 682عند النسائي . 107/1
 683عند أبي داود  50/1رقم (. )195
 684عند مسلم  188/1رقم (. )353

فالراجح ما ذه ب اليه مجهور الفقهاء  :من أنه ال يضر خرب اآلحاد خمالفته للقياس  ،ألن النص اذا صح ال جيوز تقديم غريه عليه اال
اذا عارضه دليل قطعي أو نص أقوى و مل ميكن اجلمع  ،ثم أن االدلة املثبتة خلرب اآلحاد مل تستثن من أخبار اآلحاد شيئا بل جااءت
مطلقة  ،و مجهور املتقدمني م ن أئمة احلنفية موافقون جلمهور العلماء على ذلك  .و قد أصبح من البديهي عناد الفقهااء  :أن مرتباة
القياس بني االدلة امنا تأتي تالية ملرتبة األدلة املتفاق عليهاا  -الكتااب  ،و السانة  ،و االمجااع -فالقيااس ال يتقادم السانة الصاحيحة
سواء أكانت سنة آحاد أو غري آحاد  ،و رحم اهلل ابن مجاعة حيث قال ((:و الصحيح الذي عليه ائماة احلاديث أو مجهاورهم أن
خرب الواحد العدل املتصل يف مجيع ذلك مقبول و راجح على القياس املعارض له  ،و به قال الشافعي و أمحد بان حنبال و غريمهاا
من ائمة احلديث و الفقه و األصول)).692
((نموذج ألثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(حكم رد الشاة المصراة)
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اختلف الفقهاء يف جواز رد الشاة املصراة اذا اطلع املشرتي على هذا العيب بعد الشراء على قولني:
القول األول  :ال جيوز ردها  .و به قال أبو حنيفة و حممد و أبو يوسف يف رواية

694

القول الثاني  :ذهب مجهور الفقهاء اىل أنه جيوز له ردها بعيب التصرية . 695
و اختلفوا يف الشيء الذي يرد معها  :فمنهم من قال  :يرد معها صاع من متر  ،و منهم من قال  :صاع من غالب قوت البلد .
و ذهب أبو يوسف يف رواية عنه اىل أنه يرد معها قيمة اللنب ؛ ألنه ضٍمان متلف  ،فكان مقدرا بقيمته كسائر املتلفات.696
 685عند أمحد  397/4و . 413
 686عند أمحد  180/4و . 289/5
 687عند الطرباني يف الكبري  .جممع الزوائد . 248/1
 688عند البزار جممع الزوائد . 249-248/1
 689عند البزار جممع الزوائد . 249/1
 690عند البزار جممع الزوائد . 249/1
 691عند الطرباني يف الكبري جممع الزوائد . 249/1
 692املنهل الروي ص. 23
 693املصراة  :هي اليت صري لبنها و حقن يف الثدي و مجع فلم حيلب  .فتح الباري  ، 362/4شرح السنة . 125/8
 694املبسوط . 38/13
 695املغين  ، 233/4بداية اجملتهد  ، 132/2فتح الباري  ، 362/4شرح السنة . 125/8

و استدل اجلمهور على جواز الرد بالتصرية حبديث أبي هريرة  ،أن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،قال (( :ال تصروا االبل و الغنم ،
فمن ابتاعها بعد فانه خبري النظرين بعد أن حيتلبها  :ان شاء أمسك و ان شاء ردها و صاع متر)) . 697
و جه الداللة :ان هذا احلديث يدل على أن النيب صلى اهلل عليه و سلم جعل اخليار للمشرتي بالرد اذا تبني ان الشاة مصراة .
و أجاب املانعون على ذلك :بأن هذا احلديث خمالف للقياس فال يقبل من وجوه :
الوجه األول  :ان القياس يف ضمان العدوان فيما له مثل مقدر باملثل يف قوله تعاىل ((:فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم)) ، 698
و فيما ال مثل له مقدر بالقيمة .
الوجه الثاني  :انعقد االمجاع على وجوب القيمة أو املثل عند فاوات العاني و تعاذر الارد  ،فااللنب ان كاان مان ذوات األمثاال يضامن
باملثل  ،و ان مل يكن فيما يضمن بالقيمة  ،فاجياب التمر مكانه يكون خمالفا للثابت بالكتاب و السنة و االمجاع فيكون ناسخا .
الوجه الثالث  :ان هذا احلديث يدل على توقيت خيار العيب و هو غري موقت بوقت باالمجاع فتوقيته خمالف للقياس فريد . 699
و أجيب على هذا :
بأن حصر الضمان بالقيمة و املثل غري مسلم  ،فان احلر تضمن ديته باالبل و ليست مثال و ال قيمة  ،و قد يضمن املثال بالقيماة اذا
تعذر ت املماثلة كمن أتلف شاة لبونا فان عليه قيمتها و ال جيعل بأزاء لبنها آخر لتعذر املماثلة  .ثم ان حكم املصاراة انفارد بأصاله
عن املماثلة فال يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غريه  ،و احلكمة فيه أن هذه املادة الايت يتباني هباا لانب اخللقاة مان اللانب اجملتماع
بالتدليس غالبا فشرعت الستعالم العيب  ،فظهر الفرق بني اخليار يف املصراة و غريها.700
و استدل املانعون للرد  :بأن التصرية ليست من العياوب الايت حياق للمشارتي الارد بساببها ماا مل يشارتط ؛ و ذلاك ألن البياع يقتضاي
سالمة املبيع  ،و قلة اللنب ال تعد من العيوب اليت تعدم السالمة ؛ ألن اللنب مثرة و بعدمه ال تنعدم صفة السالمة فبقلته من باب أوىل
. 701

 696املصادر السابقة
 697أخرجه البخاري  92/3رقم ( )2149و ( ، )2150و مسلم  4/5رقم ()1515
 698سورة البقرة اآلية . 137
 699فتح الباري . 366/4
 700أنظر فتح الباري . 366/4
 701املبسوط . 139/13

و أجيب  :بأن اخليار امنا يثبت للمشارتي بالتادليس  ،و ذلاك ألن املشارتي ملاا رأى ضارعا مملاوءا بااللنب ظان  :أن ذلاك عادهتاا ،
فكأن البائع قد شرط له ذلك  ،فاذا تبني له األمر خالفه ثبت له الرد  ،لفقاد الشارط املعناوي املاذكور  ،و هاذا هاو التادليس ألناه
يظهر ما خيفى  ،و هذا مقتضى العدل .702

 702فتح الباري . 379/4

المبحث السادس
اعالل خبر اآلحاد بمخالفة اجماع أهل المدينة
ان مجهور الفقهاء مل يشرتطوا لقبول خرب اآلحاد شيئا  ،لكن اشرتط احلنفية أو بعضهم شروطا تكلمت عنها يف املباحث
الس ابقة  ،و قد اشرتط املالكية شروطا أيضا سأتكلم عنها على شاكل علال ؛ ألن احلاديث الاذي مل يساتوف شاروطه فهاو معلاول
لعدم استيفائه شروط القبول عندهم  ،و من شروط املالكية للعمل خبرب اآلحاد  :أن ال خياالف عمال أهال املديناة  ،فاحلاديث اذا
ورد خبرب اآلحاد  ،و هو خمالف ملا يعم ل به أهل املدينة فال يعمل به هلاذه العلاة ؛ و هاذا لايس جممعاا علياه عناد املالكياة بال فياه
خالف  ،لكن املشهور من مذهبهم أن عمل أهل املدينة حجة ترد هبا أخبار اآلحاد املخالفة له  ،فهو كاملتواتر عندهم  ، 703هذا
هو املتداول يف كتب األصول .
و حجتهم يف ذلك  :أن املدينة ه ي اليت نزل فيها القرآن و طبق فيها رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم األحكاام الشارعية  ،و باني
فيها احلالل و احلرام  ،و تعلم الصحابة هذه األحكام من الرسول صلى اهلل عليه و سلم  ،فلما تويف الرسول صلى اهلل عليه و سالم
 ،أقام فيها الصحابة اجملتهدون و من بينهم ثالثة من اخللفاء الراشدين  ،فكان عملهم مان عمال الرساول صالى اهلل علياه و سالم ثام
أخذ عنهم التابعون و فيهم الفقهاء السبعة  704الذين كانوا حيرصون على معرفة السنة  ،و االقتداء الكامل بالرسول صلى اهلل علياه
و سلم مع الورع الكامل يف الفتيا  ،فكان عمل هؤالء منقوال عن النيب صلى اهلل عليه و سلم مبثابة النقل املتواتر الذي يوجب القطاع
. 705
و أجيب على هذا  -:بأن السنة اذا ثبتت عن الرسول صلى اهلل عليه و سلم فان الواجب عندئذ هو العمل هبا  ،و ال عربة برأي
من خالفها سواء كانوا علماء املدينة أو غريهم  ،ألن هؤالء العلماء مل خيالفوها اال ألهنا مل تبلغهم و لو بلغتهم مل خيالفوهاا قطعاا  ،ثام
ان اهل املدينة جزء من األمة ال كلها فال يلزم من خمالفتهم ترك األحاديث الواردة بأسانيد صحيحة . 706
و أجاب ابن حزم مبا حاصله :
 703احكام الفصول  ، 414تيسري التحرير  ، 344/3اعالم املوقعني . 305/2
 704الفقهاء السبعة هم  :سعيد بن املسيب  ،و عروة بن الزبري  ،و القاسم بن حممد  ،و خارجة بن زيد  ،و أبو بكر بن عبد الرمحن بن حارث  ،و
سليمان بن يسار  ،و عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود  .اعالم املوقعني . 23/1
 705ترتيب املدارك . 65-64/1
 706مسائل من الفقه املقارن . 25/1

((أوال  :أرأيتم اخلرب املسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل ؟ و ال بد من أحد هذين  ،فان قالوا  :حاق فساواء عمال
به أهل املدينة أو مل يعملوا به ال يزيد احلق درجة يف أنه حق أن يعمال باه و ال يبطلاه أن يارتك العمال باه  ،و لاو أن أهال األرض كلهام
أصفقوا على معصية حممد صلى اهلل عليه و سلم ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته  ،و قد فعلوا ذلك يف أولمبعثه فما كان
مبطال لصحته  ،و كذلك لو أصفق أهل األرض كلهم على نبوة مسيلمة -لعنه اهلل -ما حققها ذلك .
ثانيا  :و ان قالوا :اخلرب باطل قبل العمل به ال حيققه العمل به  ،و ال يزيد اهلل بالعمل الباطل اال ضالال و خزيا .
ثالثا  :ثم نقول هلم  :متى أثبت اهلل العمل باخلرب الصحيح أقبل أن يعمل به أم بعد أن يعمل به ؟
فان قالوا  :قبل أن يعمل به فهو كقولنا  ،و ان قالوا  :بعد أن يعمل به لزمهم أن العاملني به هم الذين شرعوا تلك الشريعة.
رابعا  :و مل يبق هلم اال أن يقولوا ملا ترك العمل باخلرب علمنا بأنه منسوخ  ،و هذا هو باب االهلام الذي ادعته الروافض.
خامسا  :ثم نسأهلم فنقول هلم عمن تريدون أعمل أمة حممد صلى اهلل عليه و سلم كلهم أم عمل عصار دون عصار أم عمال حمماد
صلى اهلل عليه و سلم أم عمل أبي بكر أم عمل عمر أم عمل صاحب من سكان املدينة بعينه ؟ فان قالوا :عمل أمة حممد صالى
اهلل عليه و سلم فاخل الف بني األمة اشتهر  ،و ان قالوا عصرا ما دون ساائر األعصاار  ،فااالختالف باني كال عصار موجاود  ،و ال
سبيل اىل وجود مسألة اتفق عليها أهل عصرها . 707
سادسا  :و اذا أردنا أن نعتمد على عمل أهل املدينة فنسأل و نقول  :هل اختلف اهل املدينة ام مل خيتلفوا ؟ فان قالوا  :مل خيتلفوا
ردهم املوطأ ،حيث أن فيه مسائل اختلف أهل املدينة فيها  ،و ان قالوا  :اختلفوا  ،قيل هلام  :فماا الاذي جعال اتبااع عمال أهال
املدينة بعضهم أوىل من بعض  ،و قد أبطل اهلل كل عمل عند االختالف اال الرد اىل كتاب اهلل و سنة نبيه)) . 708
((نموذج ألثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(حكم خيار المجلس)

اذا العقد بني املتبايعني و مل يتفرقا و مل خيتارا لزوم العقد  ،فهل يعترب العقد الزماا مبجارد متاماه أو أن كاال مان املتعاقادين لاه خياار
فسخ العقد ما داما يف اجمللس ؟
 707هذا من ابن حزم مبين على مذهبه القائل :بأن االمجاع بعد عصر الصحابة -رضي اهلل عنهم -غري ممكن  ،و هذه قضية خمالفة ملا عليه مجهور
العلماء  .األحكام البن حزم  ، 506/4و التبصرة ص . 359و قول ابن حزم هذا هو احدى الروايتني عن أمحد بن حنبل  .أنظر األحكام لآلمدي
 . 328/1و قال الشوكاني يف ارشاد الفحول ص(( : 82انه ظاهر كالم ابن حبان ))  .و انظر ميزان األصول 772/2
 708االحكام يف أصول األحكام . 110-98/2

حصل خالف يف ذلك بني الفقهاء على مذهبني :
املاذهب األول  :ذهااب فريااق ماان الفقهاااء اىل القااول بعاادم ثباوت خيااار اجمللااس  ،و قاالوا  :يلاازم العقااد باالجياااب و القبااول  ،اال اذا
اشرتطا أو احدمها اخليار .
و اىل ذلك ذهب أبو حنيفة  ،و مالك  ،و أكثر الزيدية .
املذهب الثاني  :و ذهب فريق من الفقهاء اىل القول بثبوت خيار اجمللس للمتعاقدين يف عقاود البياع  ،و علياه فااذا تباايع شخصاان
وقع العقد جائزا  ،و لكل واحد منهما فسخه ما مل يفارق جملس العقد أو خيتار اللزوم .
و بذلك قال مجهور أهل العلم  ،و اليه ذهب الشافعي  ،و أمحد  ،و الظاهرية  ،و االمامية  ،و بعض الزيدية . 709
حجة اجلمهور :
استدلوا مبا صح عن حكيم بن حز ام  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:البيعان باخليار ما مل يتفرقا  ،فان صادقا
و بينا بورك هلما يف بيعهما  ،و ان كتما و كذبا حمقت بركة بيعهما)) . 710
وجه الداللة  :ان هذا احلديث مصرح بأن العقد بني املتبايعني ال يلزم ما مل يتفرقا عن مكان العقد أو خيتارا لزومه  ،و كال ماا يطلاق
عليه يف العرف تفرق حيصل به املقصود .
و اعرتض املالكية :
بأن هذا احلديث خمالف لعمل أهل املدينة ؛ و هو خرب آحاد فال يؤخذ به . 711
و أجيب على هذا :
بأن شرط قبول اآلحاد موافقة عمل أهل املدينة شرط تفرد به املالكية مل يوافقهم اجلمهور عليه  .و الصحيح أنه ال يشرتط .

 709مسائل من الفقه املقارن  ، 11-10/2اجملموع  ، 186/9املغين  ، 6/4شرح فتح القدير  ، 81/5احمللى . 351/8
 710أخرجه الشافعي  154/2و  ، 155و الطيالسي ( ، )1316و ابن أبي شيبة  ، 124/7و أمحد  402/3و  ، 434و الدارمي ( )2550و ()2551
؛ و البخاري  76/3رقم ( )2079و  83/3رقم ( )2108و  84/3رقم ( ، )2110و مسلم  10/5رقم ( ، )1532و أبو داود  273/3رقم ()3459
 ،و الرتمذي  548/3رقم ( ، )1246و النسائي  ، 244/7و الطرباني يف الكبري ( )3115اىل ( ، )3119و البيهقي  ، 269/5و البغوي (. )2051
 711املنتقى  ، 55/5عارضة األحوذي 5/6

ثم أن املنقول عن مجلة علماء املدينة العمل به كما قال به عمر بن اخلطاب  ،و عبد اهلل بن عمر و أبو هريرة  ،و سعيد بن املسيب
 ،و الزهري  ،و ابن أبي ذئب  ،و هؤالء كلهم من أهل املدينة . 712
و اعرتض أيضا :
بأن احلديث حممول على ارادة التفرق باألق وال و ليس باألبدان  ،و ذلك فيما اذا قال البائع بعت و قاال املشارتي اشارتيت فهناا قاد
تفرقا و انقطع اخليار  ،ثم ان اخليار هو الذي كان للبائع قبل أن يقول املشرتي اشرتيت . 713
و أجيب  :باأن هاذا خاالف الظااهر  ،فاان الساابق اىل الفهام التفارق مان املكاان  ،و املتباادر اىل الاذهن عالماة احلقيقاة علاى أن
احلديث قد جاء بروايات تنفي أن يكون املراد منه غري ما ذهب اليه اجلمهور .
و بيان ذلك فيما يأتي :
ما صح عن نافع  ،عن ابن عمر  ،قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول ((:البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو خيتارا)) .
قال :فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا و هو قاعد  ،قام ليجب له البيع . 714
و حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم قاال ((:البيعاان باخلياار ماا مل يتفرقاا  ،اال أن تكاون
صفقة خيار  ،و ال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) .715
فهذه األحاديث يتعذر محلها على غري ما ذهب اليه اجلمهور .
و اعرتض احلنفية على هذا احلديث :بأن احلديث دار فيما تعم به البلوى  ،و ال يقبل خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى.716
و أجيب على هذا :بأن هذه شرائط للعمل خبرب اآلحاد التزم هباا احلنفياة و قاد خاالفهم فيهاا اجلمهاور فهاي ال تلازم علاى أن خياار
اجمل لس ليس مما تعم به البلوى  ،ألن الذين يفسخون العقد بناء على خيار اجمللس يعدون قلة بالنسبة ملن ال يفسخون . 717
 712املغين  ، 61/4فتح الباري . 330/4
 713مسائل من الفقه املقارن 18/2
 714أخرجه مالك  201/2رقم ( ، )1958و الطيالسي ( ، )1338و احلميدي ( ، )654و أمحد  56/1و  ، 4/2و البخاري  83/3رقم ( )2107و
 84/3رقم ( ، )2109و مسلم  9/5رقم ( ، )1531و أبو داود  272/3رقم ( )3454و ( ، )3455و ابن ماجه  735/2رقم ( ، )2181و الرتمذي
 547/3رقم ( ، )1245و النسائي .248/7
 715أخرجه أمحد  ، 183/2و أبو داود  273/3رقم ( ، )3456و الرتمذي  550/3رقم ( ، )1247و النسائي  . 251/7و قال الرتمذي ( :هذا
حديث حسن)  .و انظر حتفة األشراف  336/6حديث (. )8797
 716بدائع الصنائع  ، 228/5شرح فتح القدير  ، 81/5املغين 6/4

ثاام أن احلنفيااة قااد جعلااوا للمشااهور حكاام املتااواتر يف هااذه األمااور  ،و احلاديث مشااهور باصااطالحهم  ،و بيااان ذلااك  :أن املشااهور
عندهم هو ما ال يقل رواته عن ثالثة يف كل طبقة من طبقات اسناده  .و هذا احلديث قد رواه من الصحابة  :حكيم بان حازام ،
و ابن عمر  ،و عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،و مسرة  ،و أبو برزة األسلمي  ،و ابن عباس  ،و جابر . 718
فهذه طرق كثرية رمبا بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم فهو على أقل تقدير مشهور يف اصطالح احلنفياة  ،و للمشاهور عنادهم
حكم املتواتر من حيث أنه جيوز أن يزاد به على الكتاب و يقبل فيما تعم به البلوى . 719
و استدل احلنفية و املالكية على عدم ثبوت خيار اجمللس مبا يأتي :
أوال  :قوله تعاىل ((:يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اال أن تكون جتارة عن تراض منكم)) . 720
وجه الداللة  :ان هذه اآلية أباحت على وجه االطالق التصرف مبا حيصل عليه كل من املتعاقدين جملارد حصاول الرتاضاي  ،و اذا
االجياب و القبول بالقول فقد تراضيا  ،و هي مطلقة حيث أهنا مل تشرتط التفرق باألبدان .721
ثانيا  :قوله تعاىل ((:يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) . 722
وجه الداللة :ان الشارع قد أمر بالوفاء بالعقود  ،و العقد بعاد متاام االجيااب و القباول و قبال التفارق مان اجمللاس أو التخياري يسامى
عقدا  ،فيدخل يف عموم هذه اآلية من حيث وجوب الوفاء به  ،و القول بغري ذلك ابطال للنص
و أجيب عن ذلك :
بأن هذا االستدالل مبين على اعتبار أن العقد قد و انه الزم للوفاء به  ،و هذا ال يتأتى إال بنص الشاارع  ،و قاد اعتارب الشاارع
أن العقد غري الزم و أن التجارة غري تامة عن تراض اال بعد حصول التفرق املذكور يف حديث خيار اجمللس . 723
ثالثا  :ما صح عن ابان عبااس  ،قاال  :قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم ((:مان اشارتى طعاماا فاال يبعاه حتاى يساتوفيه و
يقبضه)) . 724
 717مسائل من الفقه املقارن . 16/2
 718نصب الراية  1/4و ما بعدها  ،التلخيص احلبري . 20/3
 719مسائل من الفقه املقارن . 17/2
 720سورة النساء اآلية . 39
 721أحكام القرآن البن العربي . 409/1
 722سورة املائدة اآلية . 1
 723احمللى . 412/8

وجه الداللة  :ان هذا احلديث عام قد أبااح التصارف بااملبيع مبجارد القابض  ،و مل يشارتط التفارق  ،فادل علاى عادم ثباوت خياار
اجمللس .
و أجيب عن هذا  :بأن هذا احلديث عام ختصصه أحاديث خيار اجمللس  ،و ان القبض و التصرف امنا يتم بعد التفرق . 725

المبحث السابع
اعالل خبر اآلحاد بمخالفة القواعد العامة
من الشروط اليت اشرتطها املالكية للعمل خبرب اآلحاد أن ال خيالف القواعد العاماة و ذلاك ألن القاعادة العاماة تعاين  :أن
مضموهنا ليس موضع خالف بني الفقهاء  ،و عليه فاذا خالف خرب اآلحاد القاعدة العامة تكون املخالفة علاة مساقطة للعمال خبارب
اآلحاد . 726
و أجيب عن ذلك :

 724أخرجه الطيالسي ( ، )2602و عبد الرزاق ( )14و ( ، )210و احلميدي ( ، )508و ابن أبي شيبة  ، 368/6و أمحد ( ،)215/1و البخاري
 89/3رقم ( ، )2133و مسلم  7/5رقم  ، )1525و أبو داود  281/3رقم ( )3496و ( ، )3497و ابن ماجه  749/2رقم ( ، )2227و الرتمذي
 586/3رقم ( ، )1291و النسائي 285/7
 725مسائل من الفقه املقارن 16/2
 726مسائل من الفقه املقارن . 24/1

بأن القاعدة مهما بلغت فهي ال تكون أقوى من نص عام  ،و خارب اآلحااد اخلااص اذا صاح ميكان أن خيصاص العاام  ،و علياه فااذا
عارض خرب اآلحاد القاعدة العامة فان القاعدة ال تبطل العمل به و امنا ختص القاعدة به . 727
((نموذج ألثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا)

اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسيا و هو صائم هل يفسد صومه أم ال على قولني :
القول األول  :ال يفسد صومه .
و هو مذهب مجهور الفقهاء  ،و به قال أبو حنيفة  ،و الشافعي  ،و أمحد  ،و الظاهرية  ،و االمامية  ،و أكثر الزيدية.728
القول الثاني  :يفسد صومه و بذلك قال املالكية . 729
استدل املالكية على ذلك بأن الصوم ركنه االمساك عن املفطرات  ،و من تناول املفطر فقد فاوت ركان الصاوم  ،و الصاوم مان بااب
املأمورا ت  ،و القاعدة  :أن املأمورات يؤثر فيها النسيان كما يؤثر العمد  ،فمن فاوت ركناا مان أركاان الصاالة ناسايا فاان صاالته ال
تصح حتى يأتي به و كذلك احلج فالصوم مثلها  ،و مبا أن الركن الوحيد يف الصوم امنا هو االمساك فاذا فوته فوت الصوم كله و عليه
أن يأتي بغريه قضاء.
هكذ ا رد بعض املالكية احلديث الوارد يف ذلك عن أباي هريارة و الاذي سانذكره يف أدلاة اجلمهاور حبجاة خمالفتاه هاذه القاعادة
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بينما محله بعضهم على صوم التطوع و أجيب  :بأن كال األمرين غري مسلم به  :أما األول فألن القاعدة غاية أمرها أهنا دليل عام ،
فهي ال تعارض األحاديث الصح يحة  ،و امنا ختص هبا  ،فتكون هذه القاعدة ساارية علاى غاري الصاوم  ،و أماا الصاوم فقاد خاص
باألحاديث الواردة بأدلة اجلمهور .
أما الثاني فقد ثبتت أحاديث صحيحة مصرحة بالفرضية .
 727مسائل من الفقه املقارن . 275/1
 728اهلداية  ، 62/2القوانني الفقهية ص ، 108اجملموع  ، 366/6املغين  ، 56-51/3احمللى  ، 203/6البحر الزخار  ، 255/3سبل السالم ، 255/3
نيل األوطار  ، 231/4شرائع االسالم  ، 190/1شرح الزرقاني على املوطأ  ، 447/2املنتقى  ، 65/2شرح السنة  ، 292/6مسائل من الفقه املقارن
.275/1
 729املصادر السابقة .
 730الزرقاني هامش املوطأ  ، 447/2و املنتقى  ، 65/2فتح الباري . 157/4

أدلة اجلمهور :
استدلوا مبا صح عن أبي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صاومه فامناا أطعماه
اهلل و سقاه)) . 731
فهذا نص صريح يف أن تناول املفطر نسيانا ال يؤثر على صحة الصوم  ،و هو عام يف كل صوم  ،ألنه مل يفرق بني صوم الفرض و صوم
التطوع  ،و مع ذلك فقد محله بعضهم على صوم التطوع حبجة أن احلديث مل يتعرض لصوم رمضان . 732
و أجيب :
بأنه قد صح التصاريح باأن ذلاك يف صاوم الفارض مباا رواه أباو هريارة مرفوعاا ((:مان أفطار يف رمضاان ناسايا فاال قضااء علياه و ال
كفارة)) . 733
و هذا صريح يف أناه يف صاوم رمضاان  ،و صاريح يف نفاي القضااء  ،و الكفاارة  ،و عاام يف كال مفطار مان غاري تفرياق باني األكال و
الشرب و بني غريها .
و قد ثبت عن ابن عباس مرفوعا ((:ان اهلل وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا علياه))  734و الصاوم داخال يف هاذا
العموم .

 731أخرجه عبد الرزاق ( ، )7372و أمحد  ، 425/2و الدارمي ( ، )1733و البخاري  40/3رقم ( ، )1933و مسلم  160/3رقم ( ، )1155و
أبو داود  315/2رقم ( ، )2398و الرتمذي  100/3رقم ( ، )721و أبو يعلى ( ، )6038و ابن خزمية ( ، )1989و ابن حبان ( ، )3519و البيهقي
. 178/2
 732مسائل من الفقه املقارن  ، 275/1فتح الباري . 157/4
 733أخرجه ابن حبان ( 906موارد)  ،و احلاكم  ، 430/1و البيهقي  ، 229/4قال احلاكم  :صحيح على شرط مسلم  .و انظر نصب الراية
 ، 446-445/2و فتح الباري  . 157/4
 734أخرجه الطحاوي يف شرح املعاني  ، 95/3و ابن حبان ( ، )7219و الدار قطين  ، 170/4و احلاكم  ، 198/2و البيهقي  356/7من طريق عطاء
عن عبيد بن عمري  ،عن ابن عباس  ،به و اسناده صحيح متصل  .و أخرجه ابن ماجه  659/1رقم ( )2045من طريق عطاء عن ابن عباس  ،به
و أشار املزي يف حتفةاألشراف  85/5حديث ( )5905اىل السند املتصل .

الفصل الرابع
العلل املشرتكة
و فيه خمسة مباحث

املبحث األول  :االعالل باالضطراب و االختالف
املبحث الثاني :االعالل بالزيادة .
املبحث الثالث  :االعالل بالشذوذ
املبحث الرابع :االعالل باالدراج
املبحث اخلامس :االعالل باخلطأ و ما أشبهه

المبحث األول
اعالل السند باالضطراب و االختالف
متهيد هلذا املبحث :
املضطرب يف اللغة  :اسم فاعل من اضطرب ؛ مأخوذ لغة من االضاطراب مبعناى احلركاة و االخاتالف  ،يقاال :اضاطرب املاوج أي
ضرب بعضه بعضا؛ فهو مضطرب  .و يف لسان العرب  :اضطرب أمره اختل  ،و حديث مضطرب السند و أمره مضطرب .735
و املضطرب يف االصطالح  -:هو احلديث الذي ختتلف الرواية فيه  ،فريويه بعضهم على وجه و بعضهم على وجه آخر خمالف لاه
 ،مع عدم امكان ترجيح أحدامها على األخرى . 736
فشاارط االضااطراب اذا تساااوي الروايااات ،أمااا اذا ترجحاات احاادامها علااى األخاارى فاااحلكم للراجحااة  ،و املرجوحااة شاااذة أو
منكرة.
و عليه فان كان أحد الوجوه مرويا من طريق ضعيف و اآلخر من طريق قوي فال اضطراب و العمل بالطريق القاوي  ،و ان مل يكان
كذلك  ،فان أمكن اجلمع بني تلك الوجوه حبيث ميكن ان يكون املتكلم باللفظني الواردين عنى معنى واحدا فال اشكال أيضا ؛ مثال
ان يكون يف أحد الوجهني قد قال الراوي  :عن رجل و يف الوجه اآلخر يسمي هذا الرجل فقد يكون هذا املسمى هاو ذلاك املابهم
فال اضطراب اذا و ال تعارض و ان مل يكن كذلك بأن يسمى مثال الراوي باسم معني يف رواية و يسمى باسام آخار يف رواياة أخارى
فهذا حمل نظر .
اذ يتعارض فيه أمران :
أحدمها  :انه جيوز أن يكون احلديث عن الرجلني معا .

735

لسان العرب مادة ((ضرب)) و ينبغي التنبيه اىل أن الشائع تساميته باا ((املضاطر)ب)) علاى وزن اسام الفاعال  ،و هاو مان بااب االساناد اجملاازي ألن

االضطراب واقع فيه ال منه اذ انه اسم مكان ؛ فيظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة فهو على احلقيقة ((مضطرَب )) بفتح الاراء و لاو مساي كاذلك لكاان
أظهر يف املعنى االصطالحي .ينظر حاشية األجهوري على الزرقاني للبيقونية ص 72و هامش توضيح األفكار  35/2و شرح الاديباج املاذهب ص 48و
حملات يف أصول احلديث ص. 247
 736علوم احلديث ص.84

و الثاني  :أن يغلب على الظن ان الراوي واحد و اختلف فيه  .فههنا ال خيلو أن يكون الرجالن معاا ثقتاني أو ال  ،فاان كاناا ثقتاني
فههنا ال يضر االختالف عند الكثري ؛ ألن االختالف كيف دار فهو على ثقاة  ،و بعضاهم يقاول  :هاذا اضاطراب يضار ؛ ألناه يادل
على قلة الضبط .737
أين يقع االضطراب ؟
يقع االضطراب يف منت احلديث و يقع يف االسناد و قد يقع ذلك من راو واحد  ،و قد يقع بني رواة له مجاعة

738

حكم احلديث املضطرب : 739
احلديث املضطرب ضعيف ؛ ألن االختالف  740فيه مشعر بعدم ضبط راويه  ،و الضابط شارط يف صاحة احلاديث ؛ و قاد فقاد
املضطرب هذا الشرط .
و ما ذكرته هو األصل يف حكم املضطرب ؛ لكن هذا ال يعين ان االضاطراب و الصاحة ال جيتمعاان ابادا ؛ بال قاد جيتمعاان ؛ نقال
ذلك السيوطي عن احلافظ ابن حجر و غريه فقال ((:وقع يف كالم شيخ االسالم  ..ان االضطراب قد جيامع الصحة ؛و ذلاك باأن
يقع االختالف يف اسم رجل واحد و اسم أبيه و نسبته و حنوذلك و يكون ثقاة  .فايحكم للحاديث بالصاحة و ال يضار االخاتالف
فيما ذكر مع تسميته مضطربا  ،و يف الصحيحني احاديث كثرية هبذه املثابة ؛ و كذلك جزم الزركشي يف خمتصره فقال  :قد يدخل
القلب و الشذوذ و االضطراب يف قسم الصحيح و احلسن )) . 741
أنواع االضطراب يف االسناد :
االضطراب يكون يف منت احلديث و يكون يف اسناده  ،و االضطراب األهم و األكثر تشعبا هو االضطراب يف االسناد ؛ لذلك فاني
سأبدأ به مقسما هذا املبحث اىل مطلبني .

 737أنظر حماسن االصطالح ص. 204
 738علوم احلديث ص. 85
 739علوم احلديث ص. 85
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يعرب كثريا عن االضطراب با ((االختالف)) و هل مها شيء واحاد أو ال ؟  .فااالختالف أعام مان االضاطراب اذ االخاتالف يطلاق علاى القاادح و

على غريه اما االضطراب فال يطلق اال على القادح .
 741تدريب الراوي 267/1

المطلب األول

االضطراب في االسناد
االضطراب يف االسناد يتنوع على مخسة أنواع هي :
أ -تعارض الوصل و االرسال .
ب -تعارض الوقف و الرفع .
ج -تعارض االتصال و االنقطاع .
ء -زيادة رجل يف أحد االسنادين .
ها -االختالف يف اسم الراوي و نسبه اذا كان مرتددا بني ثقة و ضعيف . 742
و سأتكلم عن كل واحد من األنواع يف فرع مستقل؛ لذلك فان هذا املطلب سيتضمن مخسة فروع :

الفرع األول
((تعارض الوصل و االرسال))

االتصال أول شرط من شرائط صحة احلديث ؛ و اتصال االسناد هو  :مساع احلديث لكل راو من الراوي الذي يليه.743
و يعرف ذلك بتصريح الراوي بصيغة من احدى صيغ السماع الصرحية  ،مثل [:حدثنا  ،و أخربنا  ،و أنبأنا ،و مسعت ،وقاال لناا
و غريها  ،أما اذا كانت الرواية بصيغة من الصيغ احملتملة مثل [ :عن أو أن او حدث  ،او أخرب  ،او قال فحينئذ ال بد مان تاوفر
شرطني يف الراوي حلمل هذه الصيغة على االتصال :
اوهلما :السالمة من التدليس أي :أن ال يكون من روى هكذا مدلسا .
ثانيهما  :املعاصرة و امكان اللقاء  ،و هذان الشرطان عند الكثري من احملدثني  ،و قد اشرتط علي بن املديين و

 742و قد اعتمدت يف هذا التقسيم على تقسيم العالئي كما نقله احلافظ ابن حجر يف النكت على ابن الصالح  ، 778/2و قد اعتمد على هذا التقسايم
ايضا الصنعاني يف توضيح األفكار . 38/2
 743علوم احلديث ص 44اخلالصة ص. 46

البخاري و غريمها ثبوت اللقاء و لو مرة . 744
و يشرتط يف االتصال أن يكون من أول السند اىل آخره ؛ فاذا اختل االتصال يف موضع من املواضع مسي السند منقطعا  ،و يسميه
املتقدمون أيضا مرسال  ، 745ثم استقر االصطالح من بعد على ان املرسل هو  :ما أضافه التابعي اىل النيب صلى اهلل عليه و سالم
. 746
لذلك فان احلديث اذا روي مرسال مرة و روي مرة أخرى موصوال فهذا يعد من األمور اليت تعل هبا األحاديث و منهم  :من ال يعاد
ذلك علة و تفصيل األقوال فيها على النحو اآلتي :
أوال  :ترجيح الرواية املوصولة على املرسلة ؛ ألنه من قبيل زيادة الثقة .
ثانيا  :ترجيح الرواية املرسلة .
ثالثا  :االعتبار ألكثر الرواة عددا .
رابعا  :الرتجيح لألحفظ .
خامسا  :التساوي بني الروايتني و التوقف . 747
و قد ظهر يل من دراسة جمموعة من األحاديث اليت اختلف يف وصلها و ارساهلا ان الرتجايح ال ينادرج حتات قاعادة كلياة  ،لكان
خيتلف احلال حسب املرجحات و القرائن  ،فتارة ترجح الرواية املرسلة و تارة ترجح الرواية املوصولة .
و من املرجحات  :مزيد احلفظ  ،و كثرة العدد  ،و طول املالزمة للشيخ  .و قد خيتلفون يف ذلك أحيانا فمنهم  :من يرجح الرواية
املرسلة و منهم  :من يرجح الرواية املوصولة و منهم  :من يتوقف .
و من األمثلة على الرتجيح بكثرة الطرق و الشواهد حديث ((:ال نكاح اال بويل)) فقد أشار الرتمذي  748اىل الروايات
 744مقدمة مسلم هامش النووي  ، 108/1علوم احلديث ص 61و  ، 66شرح التبصارة  ، 163/1السانن األباني ص ، 49فاتح املغياث  ، 165/1التنكيال
 ، 81/1شرح ألفية السيوطي ص. 32
 745أنظر فتح املغيث للسخاوي . 79/3
 746و هو الذي عليه كتب املصطلح  .و أنظر الكفاية ص. 21
 747شاارح النااووي علااى صااحيح مساالم  ، 32/1املنهاال الااروي ص ، 44-43فااتح املغيااث  ، 173/1تنقاايح التحقيااق  ، 366/1قواعااد يف علااوم احلاديث
ص ، 118التنكيل  ، 22/2شرح ألفية السيوطي ص ، 29حملات يف أصول احلديث ص . 279و مل أجد من نسب هذه األقوال ألصحاهبا ؛ ساوى القاول
األول فهو الذي رجحه االمام النووي و يستخدمه كثريا يف مؤلفاته .
 748اجلامع . 407/3

املرسلة و االختالف فيه اال أنه حديث صحيح بطرقه و شواهده :
فقد أخرجه االمام أمحد (املسند  398/4 :و  413و  ، )418و أبو داود (السانن  229/2 :رقام  ، )2085و الرتماذي (اجلاامع
 407/3:رقم ( 1101و  ، )1102و البيهقي (السنن الكربى  )107/7 :من حديث أبي موسى األشعري .
و صاححه اباان حبااان (مااوارد الضاامآن  )1243( :و ( )1244و ( ، ))1245و احلاااكم (املسااتدرك )169/2 :و اطااال يف ختاريج
طرقه مع انه اختلف يف وصله و ارساله  .ثم قال ((:و قد صحت الرواية فيه عن ازواج النيب صلى اهلل عليه و سلم عائشة و أم
سلمة و زينب بنت جحش )  .ثم قال ((:و يف الباب عن علي و ابن عباس و معاذ و عبد اهلل بن عمرو و أبي و املقاداد و ابان
مسعود و جابر و أبي هريرة و عمران بن حصني و عبد اهلل بن عمر و املسور بن خمرمة و أنس بن مالك)) .
و قد أفاض الزيلعي (نصب الراية )190-183/3:يف ختريج الطرق و الشواهد مبا ال مزيد عليه .
و من األمثة على ترجيح الرواية املوصولة اذا كان صاحبها مربزا باحلفظ و االتقان  :حديث يونس بن يزيد األيلي  ،عن ابن شهاب
 ،عن أبي هريرة  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حني قفل من غزوة حناني ساار ليلاة حتاى اذا أدركاه الكارى عارس و قاال
لبالل ((:اكال لنا الليل)) فصلى بالل ما قدر له و نام  ...احلديث و يف آخره((:من نسي صالة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرهاا ؛
فان اهلل تبارك وتعاىل قال(( :أقم الصالة لذكري))
أخرجااه مساالم (الصااحيح  138/2 :رقاام  ، ) 680و أبااو داود (الساانن  118/1 :رقاام  ، )435و عنااد أبااي عوانااة (الصااحيح :
 ، )253/2و النسائي (اجملتبى  ، )296/2 :و البيهقي (السنن الكاربى  )217/2:مان طرياق ابان وهاب  ،عان ياونس  ،عان ابان
شهاب  ،به .
و قد توبع يونس  ،فقد تابعه معمر بن راشد  ،عند أبي داود (السنن  119/1 :رقم  ، )436و أبي عوانة (الصحيح

 ، )253/2 :و النسائي (اجملتبى  )296 /2:و تابعه أيضا األوزاعي و حممد بن اسحاق كما نقله ابن عبد الرب . 749

 749التمهيد . 387-386/6

و خالف االمام مالك (املوطأ رواياة حيياى  - )25:و مان طريقاه الشاافعي (املساند  53/1 :و  - )54فارواه عان الزهاري  ،عان
سعيد بن املسيب  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ....فذكر احلديث -مرسال. -
فالرواية الراجحة هي الرواية املوصولة ؛ألن يونس ثقة من رجال الستة  ، 750و قد توبع .
و من األمثلة على ترجيح الرواية املرسلة اذا كان الواصل ضعيفا :
ما رواه احلاكم (املستدرك  ) 442/1 :من طريق علي بن العباس  ،قال :حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي  ،قال :حادثنا
ابن أبي زائدة  ،عن سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عن أنس رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم -يف قوله تبارك
و تعاىل((: -و هلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال))  - 751قال ((:قيال :ياا رساول اهلل ماا السابيل ؟ قاال :الازاد و
الراحلة)) .
و قال :حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه  ،و قد تابع محاد بان سالمة ساعيدا علاى روايتاه عان قتاادة  .ثام سااق
احلاكم متابعة محاد و صحح احلديث من طريق محاد على شرط مسلم .
و قد خالفه يف ذلك البيهقي (السنن  )330/4 :فقد ذكر احلديث معلقا و قال عقيبه ((:و ال أراه اال ومها)) أي  :الرواية املوصولة
 .ثم ساق باسناده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة  ،عان احلسان  ،و ذكار احلاديث مرساال  .ثام سااق املتابعاات علاى
ذلك  ،و قال ((:هذا هو احملفوظ عن قتادة  ،عن احلسن عن النيب صلى اهلل عليه و سلم مرسال)) .
و قال احلافظ ابن حجر ((: 752و سنده صحيح اىل احلسن  ،و قد رواه احلاكم من حديث محاد بن سلمة  ،عن قتادة  ،عن أنس
أيضا  ،اال ان الراوي عن محاد  ،و هو أبو قتادة :عبد اهلل بن واقد احلراني مرتوك ،وقد قال أبو حا  :منكر احلديث  ))...ثم
قال ((:و الصحيح من الروايات رواية احلسن املرسلة )) .
فرواية احلاكم وهم و متابعة محاد ال قيمة هلا  ،ألن الراوي عن محاد أبو قتادة  :عبد اهلل بن واقد احلراني ضعفه أباو حاا و قاال
عنه احلافظ ((: 753مرتوك  ،و كان امحد يثين عليه  ،و قال لعله كرب و اختلط ،و كان يدلس)) . 754
 750و ذكر احلافظ ابن حجر يف التقريب ((: 386/2ان يف روايته عن الزهري ومها قليال)) .قلت  :و هذا الوهم هنا مغتفار ملتابعاة معمار و األوزاعاي و
ابن اسحاق  .هذا غري اننا ال نوافق احلافظ ابن حجر على ذكر الوهم يف روايته عن الزهري ،فهو مان رجاال الساتة املعتمادين املكثارين؛ وقاال الاذهيب :
(احد االثبات عن الزهري) (الكاشف  ،الرتمجة 6480 ،طبعة حممود عوامة)
 751سورة آل عمران اآلية . 97
 752التلخيص . 35/2
 753تقريب التهذيب . 459/1

((نماذج ألثر تعارض الوصل و االرسال))
((في اختالف الفقهاء))
((النموذج األول))

روى محاد بن سلمة  ،عن قتادة  ،عن احلسن  ،عن مسرة ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ((:من ملك ذا رحم حمرم فهاو
حر)) . 755
قال أبو داود ((:مل حيدث هذا احلديث اال محاد بن سلمة  ،وقد شك)) .
و قال الرتمذي ((:هذا حديث ال نعرفه مسندا اال من حديث محاد)) .
و كذا صوب البيهقي االرسال .
و قاال احلاافظ يف الفاتح  756بعاد ان ذكار البخاااري احلاديث معلقاا بصايغة التضاعيف ((:قياال أناه أشاار هباذه الرتمجاة اىل تضااعيف
احلديث الوارد فيمن ملك ذا رحام حمارم فهاو حار  ،و هاو حاديث أخرجاه أصاحاب السانن مان حاديث احلسان  ،عان مسارة  ،و
استنكره ابن املديين  ،و رجاح الرتماذي ارسااله  ،و قاال البخااري  :ال يصاح  ،و قاال أباو داود  :تفارد باه محااد و كاان يشاك يف
وصله  ،و غريه يرويه عن قتادة  ،عن احلسن قوله  ...و جرى احلاكم و ابن حزم و ابان القطاان علاى ظااهر االساناد فصاححوه
. )) 757
(أثر ذلك في اختالف الفقهاء)

اختلف الفقهاء يف حكم من ملك ذا رحم حمرم تبعا الختالفهم يف احلكم بصحة هذا احلديث او عدم صحته .
فمن صحح احلديث أخذ بعمومه و قال  :من ملك ذا رحم حمرم عتق  .و املراد بذي الرحم احملرم  :كل من بينهماا نساب يوجاب
حتريم النكاح  ،فيدخل يف ذلك األصول و الفروع و األخوة و األعمام و من يف معناهم . 758
و بذلك قال مجهور الفقهاء  .و اليه ذهب أبو حنيفة و أمحد .
 754و أنظر ميزان االعتدال  ، 517/2و هتذيب التهذيب . 66/6
 755أخرجاه الطيالساي ( ، )911و أمحاد  15/5و  ، 20و أباو داود  26/4رقام ( ، )3949و ابان ماجاه  843/2رقام ( ، )2524و الرتماذي 646/3
رقم ( ، )1365و احلاكم  ، 214/2و البيهقي  ، 289/10و ابن اجلارود ( ، )973و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار  109/3و  ، 110و الطرباناي يف
الكبري  205/7رقم ( )6852من طريق محاد بن سلمة عن قتادة  ،عن احلسن  ،عن مسرة  ،به .
.168/5 756
 757و تصحيح احلاكم يف املستدرك  ، 214/2و تصحيح ابن حزم يف احمللى . 203-202/9
 758نيل األوطار . 82/6

و بذلك قال شريك أيضا  ،و قاس عليه أيضا احملرم من الرضاع و به قال األوزاعي  ،و قاس عليه ذا الرحم غري احملرم  ،كابن العم
و حنوه لكن احلديث قيد احلكم باحملارم . 759
و ذهب فريق من الفقهاء اىل القول بعدم صحة احلديث  ،و بناء على ذلك تفاوتت آرا هم يف املسألة :
فقال داود  :ال يعتق أحد على أحد . 760
و ذهب الشافعي اىل  :انه يعتق على املالك األصول و الفروع فقط . 761
و قد احتج على ذلك بدليل آخر و هو قولاه تعااىل ((:تكااد الساموات يتفطارن مناه و تنشاق األرض و ختار اجلباال هادا أن دعاوا
للرمحن ولدا  ،و ما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا  ،إن كل من يف السموات و األرض اال أتى الرمحن عبدا .))762
و جه الداللة  :ان اهلل نفى عن نفسه الوالدة  ،و علل ذلك  :بأن الكل عبيد لاه  .فادل ذلاك علاى  :اساتحالة اجتمااع الاوالدة ماع
العبودية .
و عليه  :فكل شخصني بينهما والدة  ،اذا ملك أحدمها اآلخر عتق عليه . 763
و ذهب مالك اىل  :انه يعتق على املالك األصول و الفروع و األخوة فقط دون فروعهم . 764
و حجته اآلية السابقة على حنو ما استدل به الشافعي و قاس األخوة على االوالد ؛ ألن الشاارع أقاامهم مقاام الولاد يف حجاب األم
من الثلث اىل السدس  ،فدل ذلك على  :ان لألخوة تأثريا كالوالدة . 765
و قد دفع هذا الفريق حديث مسرة بانه مرسل ؛ و من ذلك اعالل أبي داود له  :بأن موسى بن امساعيل رواه عن محاد بن سالمة
 ،و قال يف روايته  :عن مسرة فيما حيسب محاد  ،و عليه فقد شك محاد يف وصل هذا احلديث  ،و قد رواه شعبة  ،عن احلسن
مرسال  ،و شعبة أحفظ من محاد . 766
 759املغين  ، 268/12احمللى  ، 200/9اهلداية  ، 40/2بداية اجملتهد  ، 278/2و أنظر فقه االمام سعيد بن املسيب . 234/4
 760فتح الباري  ، 168/5و نيل األوطار . 83/6
 761املهذب . 4/2
 762سورة مريم اآليات من  90اىل . 93
 763املهذب  ، 4/2و فقه االمام سعيد . 232/4
 764األشراف للبغدادي  ، 305/2و احمللى 201/9
 765األشراف  ، 305/2فقه االمام سعيد . 232/4
 766سنن أبي داود  ، 26/4و جامع الرتمذي  646/3و ما بعدها .

و على تسليم هذا  :فاحلديث على أسوأ أحواله يكون مرسال و هو معتضد حبديث ابن عمر  767على أن غري موسى قد رواه عن
محاد من غري شك .
رواه عبد اهلل بن املبارك  ،و مسلم بن ابراهيم  ،و يزيد بن هارون و غريهم  ،و موسى نفسه قد رواه من غري شك.768
النموذج الثاني
النص

حديث مالك بن أنس  ،عن زيد بن أسلم  ،عن عطاء بن يسار  :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ((:اذا شك أحدكم يف
صالته فلم يدر كم صلى أثالثا ام أربعا ؟ فليصل ركعة و ليسجد سجدتني و هو جالس قبل التسليم فان كانت الركعة اليت صالى
خامسة شفعها هباتني السجدتني و ان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)) .
و قد رواه عن مالك  :أبو مصعب الزهري ((املوطأ  ، )475:و سويد بن سعيد (املوطأ ، )151 :و عباد اهلل بان مسالمة القعنايب
عند أبي داود (السنن  269/1 :رقم  ، )1026و عبد اهلل بان وهاب عناد الطحااوي (شارح املعااني  )433/1:و عناد البيهقاي
(السنن الكربى  ، )331/2 :و عثمان بن عمر عند الطحاوي (شرح املعااني  ، )433/1 :و حمماد بان احلسان الشايباني (املوطاأ
:ص 66رقم  ، )138و حييى بن حييى الليثي (املوطأ  149/1 :رقم . )252
قال احلافظ ابن عبد الرب((:هكذا روى احلديث عن مالك مجيع رواة املوطأ  ،عنه و ال اعلم أحدا أسنده عان مالاك اال الولياد بان
مسلم  ، 769و تابعه على ذلك حييى بن راشد -ان صح -عن أبي سعيد اخلدري عن النايب صالى اهلل علياه و سالم  ،و قاد تاابع
مالكا على ارساله الثوري و حفص بن ميسرة الصانعاني و حمماد بان أباي جعفار بان كثاري و داود بان قايس الفاراء فيماا روى عناه
القطان  ،و وصل هذا احلديث و أسنده من الثقات -على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك -عبد العزياز بان أباي سالمة
املاج شون  ،و حممد بن عجالن  ،و سليمان بن بالل و حممد بن مطرف  :أبو غساان  ،و هشاام بان ساعد ،و داود بان قايس يف

 767أخرجه ابن ماجه  844/2رقم ( ، )2525و النسائي يف الكربى  173/3رقم ( ، )4897و الطحاوي يف شرح مشاكل اآلثاار ( ، )5399و يف شارح
املعاني  ،له  ، 109/3و البيهقاي  289/10و هاو بانفس اللفاظ  ،و قاد صاححه ابان حازم  202/9و أشاار اىل تضاعيفه الرتماذي  ، 646/3و البيهقاي
. 289/10
 768اجلوهر النقي . 289/10
 769روايته عند ابن حبان (االحسان )2663 :

غااري روايااة القطااان ؛ و احلاديث متصاال مسااند صااحيح ال يضااره تقصااري ماان قصاار بااه يف اتصااله ألن الاذين وصاالوه حفاااظ مقبولااة
زيادهتم))  . 770انتهى كالم ابن عبد الرب .
و قبل ابن عبد الرب سأل األثرم شيخه  -االمام أمحد – عن حديث أبي سعيد املرفوع يف السهو  .قال له ((:أتذهب اليه ؟ فقاال
االمام امحد  :نعم أذهب اليه  ،فقال األثرم  :اهنم خيتلفون يف اسناده ؟ فقال :االمام أمحد امنا قصر به مالك و قاد أسانده عادة :
ابن عجالن و عبد العزيز بن أبي سلمة )) . 771
و هذا احلديث تناوله الدار قطين يف علله  772و انتهى اىل ترجيح الرواية املسندة

773

((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

اختلف الفقهاء يف موضع سجود السهو ؛ فذهب أكثر أهل العلم اىل تصحيح الرواية املوصولة و أخذوا باحلديث السابق
و قالوا  :ان السجود كله قبل السالم  ،و هو قول أكثر الفقهاء و اليه ذهب الشافعي و أمحد يف رواية

774

و حديث أبي سعيد نص صريح على أن السجود يف الزيادة قبل السالم .
و استدلوا أيضا مبا رواه عبد اهلل بن حبينة ؛ قال (( :صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ركعتني من بعاض الصالوات  .ثام
قام فلم جي لس  .فقام الناس معه فلما قضى صالته و نظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني و هو جالس
قبل التسليم  .ثم سلم . )) 775
و هذا صريح يف أن السجود من النقص يكون قبل السالم .
و خالف يف ذلك مجاعة من الفقهاء :
 770التمهيد . 19-18/5
 771نقله ابن عبد الرب يف التمهيد . 25/5
 263-260/11 772س ()2274
 773و الرواية املسندة :أخرجها ابن أبي شيبة  ، 25/2و أمحد  72/3و  83و  84و  ، 87و الادارمي ( ، )1503و مسالم  84/2رقام ( ، )571و أباو
داود  269/1رقم ( ، )1024و ابن ماجه  382/1رقام ( ، )1210و النساائي  ، 27/3و ابان خزمياة ( )1023و ( ، )1024و أباو عواناة  ، 193/2و
الطحاوي يف شرح املعاني  ، 433/1و الدار قطين  ، 375/1و البيهقي  331/2من طرق  :عن زيد بن أسلم  ،عن عطاء عن أبي سعيد  ،به .
 774اجملموع  ، 155/4املغين  ، 674/1تنقيح التحقيق  ، 983/1حلية العلماء . 178/2
 775صحيح البخاري  85/2رقم ( ، )1224صحيح مسلم  83/2رقم ( ، )570و اللفظ ملسلم .

فذهب بعضهم اىل أن السجود كله بعد السالم .
و روي هذا عن بعض السلف و اليه ذهب أبو حنيفة . 776
و احلجة هلم :
 -1ما صح عن زياد بن عالقة قال ((:صلى بنا املغرية بن شعبة ؛فنهض يف الركعتني ؛فسبح باه مان خلفاه ؛فأشاار الايهم :قوماوا ؛
فلما فرغ من صالته و سلم  ،ثم سجد سجدتني للسهو ؛ فلما انصرف  ،قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم يصانع كماا
صنعت))

777

قال الرتمذي ((:هذا حديث حسن صحيح  ،و هو دليل على أن السجود من النقص يكون بعد السالم))
 -2ما صح عن أبي هريرة ((:أن النيب صلى اهلل علياه و سالم انصارف مان اثنتاني فقاال ذو اليادين  :أقصارت الصاالة  ،أم نسايت
يارسول اهلل ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  :أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس  :نعم  ،فقام رسول اهلل صالى اهلل علياه
و سلم فصلى اثنتني أخريني  ،ثم سلم  ،ثم كرب فسجد  ...احلديث . 778
و هذا دليل على أن السجود من الزيادة يكون بعد السالم أيضا ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه و سلم تكلم  .و يف رواياة مسالم  :أناه
عليه الصالة و السالم ((قام فدخل املنزل)) و الكالم و املشي زيادة . 779
 -3عن ثوبان  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:لكل سهو سجدتان بعد السالم))

780

ضعفه البيهقي بامساعيل بن عياش . 781
 776اهلداية  ، 51/1بدائع الصنائع . 172/1
 777أخرجه الطيالسي ( ، )695و أمحاد  247/4و  253و  ، 254و الادارمي ( ، )1509و الرتماذي  201/2رقام ( ، )365و أباو داود  272/1رقام
( )1036و (، )1037و ابن ماجه  381/1رقم ( ، )1208و الدار قطين  378/1و  ، 379و البيهقي  343/2من طريق قيس بن أبي حازم عن املغارية
بن شعبة .
 778أخرجه البخااري  183/1رقام ( )714و  86/2رقام ( )1228و  108/9رقام ( ، )7250و مسالم  86/2رقام ( ، )573و أباو داود  264/1رقام
( )1008و ( ، )1009و الرتمذي  247/2رقم ( ، )399و النسائي . 22/3
 779فقه االمام سعيد . 262/1
 780أخرجه أبو داود  272/1رقم ( ،)1038وابن ماجه  385/1رقم ( ، )1219و البيهقي  ، 337/2و املزي يف هتذيب الكمال .407/9
 781السنن الكربى . 337/2

و أجيب  :بأن امساعيل اذا حدث عن أهل بلده فروايته عنهم صحيحة و هذا منهاا  . 782اال أن علاة احلاديث عنادي زهاري بان
سامل العنسي فهو وان قال فيه احلافظ ابن حجر ((:صدوق فيه لني و كان يرسل))  783اال أنه ضعيف .
قال االمام الدار قطين ((:محصي منكر مل يسمع من ثوبان))

784

و ذهب بعض الفقهاء اىل  :أن السجود اذا كان عن نقص يف الصالة فمحله قبل السالم  ،و اذا كان عن زيادة فمحله بعد السالم .
و هو مذهب مالك و قول للشافعي  ،و رواية عن أمحد

785

و احلجة هلم  :حديث عبد اهلل بن حبينة السابق ؛فان النيب صلى اهلل عليه و سلم سجد لرتكه التشهد األول سجدتني قبل السالم
؛ و هذا من نقص يف الصالة ؛ فحملوا عليه كل نقص و جعلوا السجود ألجله قبل السالم .
و حديث ذي اليادين ؛فاان النايب صالى اهلل علياه و سالم ساجد بعاد الساالم ؛ ملاا حصال يف الصاالة مان زياادة الكاالم و املشاي ؛
فحملوا عليه كل زيادة و جعلوا السجود ألجلها بعد السالم

786

و ذهب بعضهم اىل  :أن السجود كله قبل السالم اال يف موضعني فيكاون بعاد الساالم  ،و مهاا :اذا سالم مان نقاص يف صاالته  ،أو
حترى االمام فبنى على غالب ظنه .
و بذلك قال أبو حنيفة  ،و سليمان بن داود  .و هو رواية عن أمحد و اختاره بعض الشافعية . 787
و احلجة هلم :أن السجود امنا شرع جلرب خلل وقع يف الصاالة ؛ فااملعقول أن يكاون حملاه قبال الساالم  ،و يساتثنى مان ذلاك ماا ورد
النص بأنه يكون بعد السالم ؛ و قد ورد ذلك يف النقص  ،و هو :حديث عبد اهلل ابن حبينة .
و فيما اذا حترى الشاك فبنى على غالب ظنه ؛ و ذلك ملا روي عن عبد اهلل بن مسعود عن النيب صلى اهلل عليه و
سلم قال ((:اذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب  ،فليتم عليه  ،ثم ليسلم ثم يسجد سجدتني))

 782فقه االمام سعيد . 262/1
 783التقريب . 264/1
 784ميزان االعتدال . 83/2
 785اجملموع  ، 155/4املغين  ، 674/1حلية العلماء . 178/2
 786فقه االمام سعيد . 262/1
 787املغين  ، 674/1فقه االمام سعيد . 263/1
 788أخرجه أبو داود  268/1رقم ( ، )1020و أنظر فقه االمام سعيد . 263/1
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الفرع الثاني
((تعارض الوقف و الرفع))

كثريا ما جند يف كتب احلديث أحاديث رويت مرفوعة  789اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم ثم جند احلديث قد روي عن
الصحابي موقوفا  790من قوله  ،فاذا حصل هذا يف حديث ما فانه يكون حمال نظار و خاالف عناد احملادثني  ،و خالصاة ذلاك ماا
يأتي :
 789املرفوع  -:هو ما أضيف اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير  .علوم احلديث ص.41

فاذا كان السند نظيفا خاليا من بقية العلل ؛فان للعلماء فيه االجتاهات اآلتية :
أوال  :حيكم للحديث بالرفع ؛ ألن راويه مثبت و غريه ساكت  ،و لو كان نافيا فاملثبت مقدم على النايف ؛ألنه علم ما خفي . 791
ثانيا  :احلكم للوقف . 792
ثالثا  :التفصيل  .فالرفع زيادة  ،و الزيادة من الثقة مقبولة  ،اال أن يقفه األكثر و يرفعه واحد ؛ لظاهر غلطه . 793
رابعا  :حيمل املوقوف على مذهب الراوي و املسند على أنه روايته فال تعارض . 794
و قد رجح االمام النووي األول . 795
و الذي يبدو يل  -من صنيع النقاد : -أهنم يف مثل هذه األحوال ال جيزمون بشيء ألول وهلة  ،و امنا يوازنون ثم حيكمون  ،مما يدل
على أن احلكم عندهم ال يناط بقاعدة كلية مطلقة ؛ لذلك فان ما أطلق االمام النووي ترجيحه ميكان أن يكاون مقيادا علاى النحاو
اآلتي :
احلكم للرفع -ألن راويه مثبت و غريه ساكت ،و لو كان نافيا فاملثبت مقدم على النايف ؛ ألنه علم ما خفي -اال اذا قام لدى الناقد
دليل أو ظهرت قرائن يرتجح له معها الوقف .
و قد يروى احلديث مرفوعا و موقوفا و كالمها ضعيف لكن احلفاظ يرجحون أحدمها على األخرى ؛ اذا كان أقل ضعفا
مثال ذلك  :حديث الرتمذي

796

قال  :حدثنا علي بن حجر  ،قال :حدثنا الوليد بن مسلم  ،عن معاوية بن حييى  ،عن الزهري  ،عن أبي هريرة  ،عن النيب صلى
اهلل عليه و سلم ((:ال يؤذن اال متوضيء)) .
ثم ساق سندا آخر  : 797من طريق يونس بن يزيد األيلي ، 798عن أبان شاهاب  ، 799قاال  :قاال أباو هريارة ((:ال يناادي بالصاالة اال
متوضيء)) .
 790املوقوف  -:هو ما أضيف اىل الصحابي من قوله أو فعله أو حنوه  .علوم احلديث ص. 41
 791فتح املغيث  ، 177/1التنكيل  ، 22/2شرح ألفية السيوطي ص ، 29قواعد التحديث ص ، 118حملات يف أصول احلديث . 279
 792املصادر السابقة .
 793املصادر السابقة .
 794املصادر السابقة .
 795مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم ج. 25/1
 796جامع الرتمذي  389/1رقم ( . )200و أنظر حتفة األشراف  367/10حديث (. )14603

ثم قال الرتمذي ((:و هذا اصح  800من احلديث األول)) .
و أخرجه البيهقي  : 801من طريق معاوية بن حييى الصاديف ثام قاال (( :هكاذا رواه معاوياة بان حيياى الصاديف  ،و الصاحيح رواياة
يونس بن يزيد األيلي و غريه  ،عن الزهري قال  :قال أبو هريرة ((:ال ينادي بالصالة اال متوضيء)) .
فرواية الرفع خطأ  ،أخطأ فيها معاوية بن حييى الصديف و هو ضعيف  ، 802و املوقوفة ضعيفة أيضا لالنقطاع  803بني الزهري و أبي
هريرة لكنها أرجح و أقل ضعفا من الرواية املرفوعة .
و قد يروى احلديث مرفوعا و موقوفا و كال الروايتني صحيحتان  ،وال تضر الرواية املوقوفة الرواية املرفوعة .
مثال ذلك  -:حديث علي بن أبي طالب  -كرم اهلل وجهه((: -ينضح من بول الغالم و يغسل بول اجلارية)).
قاال الرتماذي يف جامعاه (( : 804رفاع هشاام الدسااتوائي هاذا احلاديث عان قتاادة و أوقفاه سااعيد بان أباي عروباة  ،عان قتااادة و مل
يرفعه)) .
و قال احلافظ ابن حجر ((: 805اسناده صحيح اال أنه اختلف يف رفعه ووفقه  ،ويف وصله و ارساله وقد رجاح البخااري صاحته
وكذا الدارقطين )) .
والرواية املرفوعة  :رواها معاذ بن هشام  ،قال  :حدثين أبي  ،عن قتادة  ،عن أبي حرب بن أبي األسود  ،عن أبيه  ،عن علي بن
أبي طالب  ،فذكره مرفوعا . 806

 797جامع الرتمذي  390/1رقم ( ، )201و كذا أخرجه ابن أبي شيبة  ، 211/1و البيهقي . 397/1
 798و هو ثقة انظر تقريب التهذيب . 386/2
 799و هو الزهري الذي دار عليه احلديث كما يف حتفة األشراف  367/10حديث ( ، )14603و املسند اجلامع  ، 671/16حديث ()12966
 800ليس املراد هنا باألصحية االصطالحية  ،لكن األرجح أو األقل ضعفا  .اعالل السنن  56/1قواعد التحديث . 82
 801السنن الكربى . 397/1
 802تقريب التهذيب . 361/2
 803انظر هتذيب التهذيب  ، 477/9و االمام الزهري للدكتور حارث ص.98
 510/2 804عقيب حديث ()610
 805تلخيص احلبري . 50/1

و الرواية املوقوفة  :رواها حييى بن سعيد  ،عن سعيد بن أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عن أبي حرب بن أبي أألسود  ،عن أبيه  ،عن
علي  ،فذكره موقوفآ .807
وهكذا صحح احلديث ابن حبان  ، 808واحلاكم  ، 809ومل يتعقبه الذهيب ،ونقال صااحب عاون املعباود  810عان املناذري ((:و قاال
البخاري  :سعيد بن أبي عروبة ال يرفعه و هشام يرفعه و هو حافظ)) .
و هكذا صحح البخاري و غريه رفع احلديث  ،مع أنه قد صح موقوفا أيضا ؛ و هذا يدل على أن احلديث اذا صح رفعه و وقفه
،فان احلكم عندهم للرفع و ال تضره الرواية املوقوفة اال اذا قامت قرائن تدل على أن الرفع خطأ .

((نموذج لهذه الصورة))

و ما دمنا قد تكلمنا يف حديث علي -كرم اهلل وجهه -فلنذكر اختالف الفقهااء يف كيفياة التطهار مان باول األطفاال  .و
قبل أن أذكر آراء الفقهاء  ،أذكر مجلة من األحاديث املتعلقة باملسألة ألحيل عليها عند االشارة اىل األدلة طلبا لالختصار ؛فأقول :
 -1صح عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه و سلم أهنا قالت (( :أتاي النايب صالى اهلل علياه و سالم بصايب ،فباال علاى ثوباه ،
فدعا النيب صلى اهلل عليه و سلم مباء فأتبعه اياه)) رواه مالك  ، 811و زاد مسلم  812يف روايته ((:و مل يغسله)) .

 806أخرجها أمحد  76/1و  97و  ، 137و أبو داود  103/1رقام ( ، )378و ابان ماجاه  174/1رقام ( ، )525و الرتماذي  509/2رقام ( ، )610و
البزار ( ، )717و أبو يعلى ( ، ) 307وابن خزمية ( ، )284و الطحاوي يف شرح املعااني  ، 92/1و ابان حباان ( ، )1375و الادار قطاين  ، 129/1و
احلاكم  ، 165/1و البيهقي  ، 415/2و البغوي (. )296
 807أخرجها عبد الرزاق ( ، )1488و ابن أبي شيبة  ، 121/1و أبو داود  103/1رقم ( ، )377و البيهقي . 415/2
 808االحسان رقم ()1375
 809املستدرك . 165/1
. 145/1 810
 811املوطأ ج 109/1رقم ( ، )164و من طريق مالك أخرجه البخاري  65/1رقم (. )222
 812اجلامع الصحيح  164/1رقم ()286

 -2صح عن أم قيس بنت حمصن ؛ أهنا أتت بابن هلا صغري – مل يأكل الطعام  -اىل رسول اهلل صلى اهلل علياه و سالم ؛فأجلساه
يف حجره  ،فبال على ثوبه ؛ فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مباء  ،فنضحه و مل يغسله  ،رواه مالك و الشيخان . 813
 -3حديث علي -كرم اهلل وجهه -و قد سبق(( -ينضح من بول الغالم  ،و يغسل بول اجلارية)) .
و رواه النسائي  814عن أبي السمح بلفظ ((:يغسل من بول اجلارية  ،و يرش من بول الغالم)) .
و قد اختلف الفقهاء يف االحكام املستفادة من هذه اآلحاديث على مذاهب أشهرها  -ما يأتي :
املذهب األول  :يرى أن التطهري من بول الرضيع -كالتطهري من بول الكبري  -امنا يكون بغسله  ،ال فرق يف ذلك بني بول رضيع أكل
الطعام أو مل يأكل ،كما أنه ال فرق يف ذلك بني الذكر و األنثى .
و اىل ذلك ذهب أبو حنيفة  ،و هو املشهور عن مالك على خالف بينهما يف كيفية الغسل الاذي جيازيف يف التطهاري مان النجاساة :
فان أبا حنيفة يشرتط لتطهري النجاسة غري املرئية تعدد مرات غسالها  -ثالثاا أو سابعا -و العصار بعاد كال غسالة  ،و مل يشارتط
مالك أكثر من صب املاء على النجاسة حبيث يغمرها  ،و يذهب لوهنا و طعمها و رائحتها و ال يشرتط الزالة النجاسة امرار اليد
و العصر و حنو ذلك

815

و قد محلوا ((اتباع املاء)) و ((نضحه) ) و ((رشه))  ،هذه االلفاظ كلها محلوها علاى معناى الغسال  ،و قاد أفااض الطحااوي يف
ايراد اآلثار الدالة على أن هذه االلفاظ قد تطلق و يراد هبا الغسل . 816
لكن هذا يؤخذ عليه  :أن هذه االلفاظ و ان كانت تطلق أحيانا على الغسل فان احلال يف مسألتنا هذه ال حيتمل ذلك ؛ ألنه يؤدي
اىل تناقض تتنزه عنه نصوص الشريعة  ،فحديث أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها -قد جاء بلفظ ((:فدعا النيب صلى اهلل عليه
و سلم مباء فاتبعه اياه و مل يغسله))
 .فاذا جعل أتبعه مبعنى غسله فان املعنى حينئذ يكون :فغسله و مل يغسله .
و كذلك حديث ام قيس بنت حمصن قد جاء بلفظ ((:فنضحه و مل يغسله))  .فلو محل النضح علاى معناى الغسال لكاان التقادير
:فغسله ومل يغسله  ،و هذا تناقض غري معقول .

 813املوطأ  109/1رقم ( ، )165صحيح البخاري  66/1رقم ( ، )223صحيح مسلم  164/1رقم (.)287
 814اجملتبى . 158/1 :
 815االختيار  ، 44-40/1املنتقى شرح املوطأ . 128/1
 816شرح معاني اآلثار . 93/1

و أيضا فان النيب صلى اهلل عليه و سلم عطف الغسل على النضح يف حديث علي -كرم اهلل وجهه -و عطف الرش على الغسال
يف حديث أبي السمح  -رضي اهلل عنه -و العطف يقتضي املغايرة  .فلو أريد هبما معنى واحدا لكان عبثا يتنزه عنه الشارع

817

املذهب الثاني  :نسب اىل الشافعي قول  :بأن بول الصيب الذي مل يأكل الطعام طاهر  .و نسبت رواية اىل مالك  :أنه ال يغسل بول
اجلارية و ال الغالم قبل أن يأكال الطعام .
لكن ذكر البا جي  :أن هذه الرواية عن مالك شاذة  .و ذكر النووي  :أن نقل هذا القول عن الشافعي خطأ. 818
لذلك فال حاجة للتعليق على هذا املذهب .
املذهب الثالث  :ينضح بول الطفل الرضيع الذي مل يأكل الطعام  ،فاذا أكل الطعام كان حكم بوله كحكم بول الكبري يغسل .
و قد فسر هذا املذهب النضح  :بأناه غمار موضاع الباول و مكاثرتاه باملااء مكااثرة ال يبلاغ جرياناه و تاردده و تقطاره  .فهاو مبعناى
الغسل الذي سبق ذكره عن مالك

819

و قد اعتمد هذا املذهب حديث أم قيس بنت حمصن  ،فقد جاء بلفظ ((:أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام  ...ا
و قد اعرتض ابن حزم  -القائل :بأن النضح يكفي يف التطهري من بول الذكر كبريا أو صغريا : -بأن ختصيص ذلاك بالصايب الاذي مل
يأكل ليس من كالم النيب صلى اهلل عليه و سلم ؛ لذلك فاحلديث ال داللة فيه على هذا التحديد . 820
و جياب عن ذلك  :بأن جناسة األبوال املستتبعة لوجوب غسلها كل ذلك متيقن باالحاديث العامة الدالة على ذلاك  :كحاديث أباي
هريرة مرفوعا ((:استنزهوا من البول ؛فان عامة عذاب القرب منه)) .821
و حديث ابن عباس يف القربين اللذين أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن صاحبيهما يعذبان  ،و قال(( :أما أحدمها فكاان
ميشي بالنميمة و أما اآلخر فكان ال يستنزه من البول)) .822
فنجاسة بول اآلدمي و وجوب غسله كل ذلك متيقن هبذه االحاديث  ،و ختصيص بول الصايب الاذي مل يأكال الطعاام بالنضاح متايقن
حبديث أم قيس بنت حمصن  ،و ما عدا ذلك مشكوك فيه  ،فال يرتك اليقني للشك . 823
 817فقه االمام سعيد بن املسيب . 37/1
 818املنتقى شرح املوطأ  ، 128/1شرح مسلم للنووي . 135/3
 819اجملموع  ، 596/2املغين . 735/1
 820احمللى . 101/1
 821رواه ابن خزمية و صححه على ما ذكر احلافظ يف الفتح  ، 233/1و مل أقف عليه يف املطبوع من صحيح ابن خزمية .
 822أخرجه البخاري  65/1رقم ( ، )218و مسلم  166/1رقم ()292

و االكتفاء بالنضح يف التطهري من بول الرضيع خصه أمحد و مجهور الشافعية بالصيب الذي مل يأكل الطعام  ،أما بول الصبية فال جيزى
فيه اال الغسل . 824
أما الشافعي نفسه فقد نص على جواز الرش على بول الصيب ما مل يأكل الطعام  ،و اساتدل علاى ذلاك باحلاديث  ،ثام قاال ((:و ال
يبني يل يف بول الصيب و اجلارية فرق من السنة الثابتة  ،و لو غسل بول اجلارية كان أحب ايل احتياطاا  ،و ان رش علياه ماا مل تأكال
الطعام اجزأ  ،ان شاء اهلل تعاىل )) . 825
و قد ذكر النووي -رمحه اهلل تعاىل : -انه مل يذكر عن الشافعي غاري هاذا  ،و قاال  :قاال البيهقاي  :كاأن أحادياث الفارق باني باول
الصيب و الصبية مل تثبت عند الشافعي  .و قول الشافعي هذا مروي عن النخعي  ،و هو رواية عن األوزاعي
و وجه لبعض الشافعية  ،و وصفه النووي  :بأنه ضعيف

826

و هنا يأتي دور حديث علي -كرم اهلل وجهه -و مثله حديث أبي السمح –رضي اهلل عنه -خادم النايب صالى اهلل علياه و سالم
 فهي أحاديث ثابتة  ،و قد فرقت بني ب ول الصيب و بني بول الصبية  .و قد ثبت هذا عند أمحد ؛ لذلك أخذ به و فرق بينهمايف احلكم  ،أما الشافعي فقد صرح بأنه مل يثبات عناده مان السانة ماا يفارق بينهماا ؛ لاذلك رأى ان النضاح يكفاي فيهماا و ان كاان
األحب اليه غسل بول الصيب احتياطا ؛ و لو ثبتت عند الشافعي هذه األحاديث ألخذ هبا  -فهذا هو شأنه و شأن الفقهاء كافاة
ال يتخطون السنة الثابتة عندهم اىل غريها ما مل يكن هلا عندهم معارض -و لذلك أطبق أصحاب الشافعي على الفرق يف احلكام
بني بول الصيب و الصبية ملا ثبتت عندهم هذه األحاديث .
و قد ترتجح الرواية املوقوفة اذا كان رواهتا أوثق :
مثال ذلك حديث ابن عمر اآلتي :
روى الدار قطين  827بسنده من طريق احلسن بن عمارة  ،عن احلكم  ،عن جماهد  ،عن ابن عمار ((:اناه مجاع باني حاج و عمارة ،
فطاف هلما طوافني و سعى سعيني  ،و قال  :هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كما صنعت)) .

 823فقه االمام سعيد بن املسيب . 36/1
 824املغين  ، 734/1اجملموع . 595/2
 825اجملموع . 597-595/2
 826املصدر السابق .

و روى الدار قطين  828من طريق احلسن بن عمارة  ،عن علي -كرم اهلل وجهه -مرفوعا حنو هذا  ،و قال ((:مل يرومها غري احلسن
بن عمارة  ،و هو مرتوك)) .
و قد ضعف احلسن بن عمارة  .أبو داود الطيالسي  ،و العقيلي و غريمها .829
على ان احلديث قد روي من طرق أخرى مرفوعا و موقوفا خبالف هذا :
فقد ر واه أمحد بن أبي بكر الزهري  ،قال  :أخربنا الدراوردي  ،عن عبيد اهلل بن عمر  ،عان ناافع عان ابان عمار مرفوعاا (( :مان
مجع بني احلج و العمرة طاف هلما طوافا واحدا ثم مل حيل حتى حيل من حجه)).
و هذا اسناد ضعيف ؛ فان الدراوردي و هو عبد العزيز بن حممد  ،عن عبيد اهلل ابن عمر منكر كماا ناص علياه االماام النساائي
. 830
و احلديث أخرجه البيهقي (السنن الكربى  )107/5 :من طرق عن أمحد بن أبي بكر الزهري  ،هبذا االسناد .
و أخرجااه أمحااد (املسااند  ، )67/2:و الاادارمي (الساانن ، )1851:و الرتمااذي (اجلااامع  284/3 :رقاام  ، )948و اباان ماجااه
(السنن 991/2 :رقم  ، )2975و الدار قطين (السنن ، )257/2:و الطحاوي (شرح املعاني )197/2 :من طرق عن الدراوردي
 ،به .
و قال الرتمذي ((:حسن صحيح غريب  ، 831تفرد به الدراوردي  ،و قد رواه غري واحد عن عبيد اهلل و مل يرفعوه و هو أصح))
و قد أورده ابن الرتكماني يف اجلوهر النقي  832و ذكر قول الرتمذي ثم قال (( :و يف االستذكار  :مل يرفعه أحاد عان عبياد اهلل غاري
الدراوردي و كل من رواه غريه  833أوقفه على ابن عمر )) .
و قال الطحاوي ((:هذا احلديث خطأ  ،أخطأ فيه الدراوردي فرفعه اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،و امنا اصله عن ابان عمار
 ،عن نفسه  ،هكذا رواه مجاعة احلفاظ  ،و هم مع هذا ال حيتجون بالدراوردي عن عبيد اهلل اصال)).834
 827سنن الدار قطين . 258/2
 828سنن الدار قطين . 258/2
 829نصب الراية  ، 110/3ميزان االعتدال  513/1و ما بعدها .
 830تقريب التهذيب . 512/1
 831يف حتفة االشراف  156/6عقيب (((: )8029حسن غريب)) و هو أصوب ؛ ملا بعده و كذا نقله الزيلعي يف نصب الراية  108/3عن الرتمذي .
. 107/5 832
 833الرواية املوقوفة يف صحيح مسلم  51-50/4رقم ( ، )1230و قد رواه عن عبيد اهلل  :حييى القطان  ،و عبد اهلل بن منري .

((نموذج ألثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))
(صفة حج القارن)

من املعلوم ان صفة االحرام بالنسك له ثالثة اوجه  :التمتع  ،و االفراد  ،و القران :
فالتمتع هو  :ان حيرم بعمرة مفردة من امليقات يف أشهر احلج  ،فاذا فرغ منها أحرم باحلج من عامه ذلك.
و املتمتع حيرم باحلج من مكة  ،أو أي مكان باحلرم .
أما االفراد فهو  :ان يهل مريد النسك باحلج مفردا ثم اذا فرغ من احلج  ،و أراد العمرة أهل هبا من احلل .
أما القران فهو  :ان جيمع بني احلج و العمرة يف االحرام هبما  .أو حيرم بالعمرة و يدخل عليها احلج .835
و الذي يعنينا هنا صفة حج القارن ؛ فقد اختلف الفقهاء فيه على مذهبني :
املذهب األول :ان القارن اذا دخل مكة طاف للعمرة و سعى  ،ثم يبدأ أعمال احلج  :فيطاوف للقادوم و يواصال اعماال احلاج مان
وقوف و رمي و طواف ركن و سعي  ،و هكذا  .و ال حيلق باني العمارة و احلاج ؛ ألن يف ذلاك جناياة علاى احارام احلاج  ،و امناا
حيلق يف يوم النحر كما حيلق املفرد  .فعلى هذا املذهب :
ال يكفي طواف االفاضة للحج و السعي بعده عن الطواف و السعي  .امنا ال بد أن يطوف و يسعى للعمرة  ،ثم ال بد بعد ذلك من
طواف و سعي للحج أيضا .
و قد قال هبذا بعض السلف  ،و يروى عن الشعيب و جابر بن زيد و عبد الرمحن بن األسود  ،و به قال الثوري و احلسن بن صا
 ،و هو مذهب أبي حنيفة  ،و رواية عن امحد . 836
و من احلجة ألصحاب هذا املذهب :
حديث ابن عمر من رواية احلسن بن عمارة  ،و قد سبق  ،فقد ناص علاى طاوافني و ساعيني  .و قاد احتجاوا أيضاا  :بأحادياث
أخرى مرفوعة و آثار عن الصحابة و عضدوا ذلك بقوله تعاىل ((:و أمتوا احلج و العمرة هلل)) . 837
قالوا  :و امتامهما ان يأتي بأفعاهلما على وجه الكمال  ،و مل يفرق بني القارن و غريه  .قالوا  :و ألهنما نسكان فكان هلما طوافاان
كما لو كانا منفردين

838

 834شرح معاني اآلثار . 197/2
 835املغين  210/3و . 232
 836املغين  ، 494/3اهلداية مع فتح القدير  ، 204/2احمللى  ، 175/7شرح السنة . 84/7
 837سورة البقرة اآلية . 196

املذهب الثاني  :ان القارن اذا كان دخل مكة طاف طواف القادوم ثام يفعال ماا يفعال املفارد  ،و يكفياه طاواف االفاضاة للحاج و
السعي له عن الطواف و السعي للعمرة ؛ مبعنى  :أنه يكفيه للنسكني طواف واحد و سعي واحد .

و هذا قول أكثر أهل العلم  ،و روي هذا عن مجاعة من الصحابة  ،و هو قول ابن عمر و جابر بن عباد اهلل  ،و باه قاال عطااء و
طاوس و جماهد  ،و هو مذهب مالك و الشافعي  ،و أمحد يف أشهر الروايتني عنه . 839
و من احلجة ألصحاب هذا املذهب :
حديث ابن عمر من رواية عبياد اهلل بان عمار  ،عان ناافع  ،و قاد سابق  ،فقاد ناص علاى طاواف واحاد للنساكني  .و هام و ان
رجحوا وقفه على ابن عمر اال أن معناه  ،ورد يف أحاديث و آثار صحاح  ،منها :
 -1حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها و فيه ((:و اما الذين كانوا أهلوا باحلج  ،أو مجعوا احلج و العمرة فامناا طاافوا طوافاا
واحدا)) . 840
و يف لفظ ملسلم  841قال النيب صلى اهلل عليه و سلم لعائشة ((:يسعك طوافك حلجك و عمرتك)) .
 -2حديث جابر ؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قرن احلج و العمرة  .فطاف هلما طوفا واحدا . 842
 -3حديث ليث بن أبي سليم  ،عن عطاء و طاوس و جماهد  ،عن جابر بن عبد اهلل و ابن عمار و ابان عبااس ؛ أن رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم مل يطف هو و أصحابه لعمرهتم و حجتهم  ،حني قدموا  ،اال طوافا واحدا . 843
و مثال ذلك أيضا :

 838املغين . 494/3
 839املغين  ، 494/3احمللى  ، 175/7شرح السنة . 84/7
 840أخرجه مالك  450/1رقم ( ، )942و مسلم  29/4رقم ()1211
 841اجلامع الصحيح  34/4رقم ()132( )1211
 842أخرجه الرتمذي  283/3رقم ( )947و قال ((:حسن)) وانظر حتفة االشراف  291/2حديث ()2677
 843أخرجه ابن ماجه  990/2رقم ( )2972؛ و أبو يعلى ( ، )2498و اساناده ضاعيف لضاعف لياث  .و أنظار تقرياب التهاذيب  ، 138/2و مصاباح
الزجاجة (الورقة . )188

حديث ابن عمر -رضي اهلل عنه -قال  :قال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم ((:الشافق احلمارة  ،فااذا غااب الشافق وجبات
الصالة))  .رواه الدار قطين  ، 844و رواه البيهقي مرفوعا و موقوفا و قال ((:الصحيح أنه موقوف)) . 845
و قال مشس احلق آبادي ((:و قال البيهقي يف املعرفة  :روي هذا احلديث عن عمر و علي و ابن عباس و عبادة بن
الصامت و شداد بن أوس و أبي هريرة و ال يصح فيه عن النيب صلى اهلل عليه و سلم شيء)). 846
((أثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))
(أول وقت العشاء)

أمجع الفقهاء على أن أول وقت العشاء غياب الشفق . 847

و ذلك حلديث طويل رواه أبو موسى عن رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم و فياه (( :أن النايب صالى اهلل علياه و سالم أمار باالال
فأقام العشاء حني غاب الشفق))

848

لكنهم اختلفوا يف املراد بالشفق هل هو الشفق األمحر أو األبيض ؟ :
فذهب مجاعة من الفقهاء اىل أن أول وقت العشاء مغيب الشفق األمحر .
و هو مذهب كثري من السلف من الصحابة و التابعني و اليه ذهب الشافعي و أمحد  ،و مالك يف أشهر الروايتني عنه .
و هو رواية عن أبي حنيفة  ،اختارها أبو يوسف و حممد . 849
و ذهب بعضهم اىل أن أول وقت العشاء مغيب الشفق األبيض .
و به قال مجاعة من الصحابة و التابعني و اليه ذهب أبو حنيفة يف اظهر الروايتني عنه  ،و قد اختارها الطحاوي  ،و هو رواية عن
مالك  ،و قد اختاره املزني و ابن املنذر من أصحاب الشافعي . 850

 844سنن الدار قطين . 269/1
 845السنن الكربى . 373/1
 846التعليق املغين 270-269/1
 847اجملموع . 42/3
 848رواه مسلم  106/2رقم ()614
 849البحر الرائق  ، 258/1تبيني احلقائق  ، 80/1عمدة القااري  ، 56/5املغاين  ، 390/1حاشاية الدساوقي  ، 178/1مغاين احملتااج  ، 122/1اجملماوع
 ، 35/3فقه االمام سعيد . 171/1

و قد احتج أصحاب املذهب األول مبا يأتي :
 -1حديث ابن عمر الذي سبق ذكره .
 -2أن تفسري الشفق باحلمرة  ،قد ورد عن كثري من أئمة اللغة  ،منهم  :األزهري  ،و اخلليل  ،و الفاراء  ،و اجلاوهري  ،و غاريهم
. 851
و احتج أصحاب املذهب الثاني مبا يأتي :
 -1ان تفسري الشفق بالبياض ورد عن أئمة اللغة  ،منهم املربد  ،و ثعلب . 852
 -2يدل على أن املراد بالشفق هنا البياض عدة أحاديث  ،منها  :حديث أبي مسعود األنصاري  ،قال ((:رأيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه و سلم يصلي الظهر حني تزول الشمس ))  ..اىل أن قال ((:و يصلي العشاء حني يسود األفق))

853

و حديث طويل جلابر قال ((:سأل رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم عان مواقيات الصاالة)) اىل ان قاال ((:ثام أذن -يعاين :
بالل -للمغرب حني غربت الشمس  ،فأخرها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حتى كاد يغيب بياض النهار  ،و هو الشفق فيماا
نرى  ،ثم أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فأقام الصالة و صلى  ،ثم أذن للعشاء حني غاب الشفق . ))854
و حديث أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها -قالت ((:سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن وقات العشااء  ،فقاال ((:اذا
مأل الليل بطن كل واد)) .855
و قد ترتجح الرواية املرفوعة لقرائن خاصة كحديث ((:من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له)).
فقد روي  856من طرق عن عبد اهلل بن وهب  ،قال  :حدثين ابن هليعة و حييى بن أيوب  ،عن عباد اهلل بان أباي بكار  ،عان ابان
شهاب  ،عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه  ،عن حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه و سلم  :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال
((:من مل جيمع الصيام-احلديث-

 850املصادر السابقة .
 851اجملموع  ، 44/3تبيني احلقائق 80/1
 852تبيني احلقائق . 80/1
 853رواه أبو داود  108-107/1رقم (. )394
 854رواه الطرباني يف األوسط  403/7رقم ( )6783و اسناده حسن جممع الزوائد . 304/1
 855قال اهليثمي يف اجملمع ((:313/1رواه الطرباني يف األوسط و رجاله رجال الصحيح))  .قلت :وهو يف االوسط  570/4رقم ()3975

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غري ابن هليعة لكنه مقرون بيحيى بن أيوب  ،ثم ان ابن هليعة صحيح احلديث اذا روى عنه
أحد العبادلة األربعة  :عبد اهلل بن املبارك  ،و عبد اهلل بن يزيد املقريء و عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ،
و عبد اهلل بن وهب  ، 857و هذا احلديث من رواية عبد اهلل بن وهب فهي متابعة قوية ليحيى بن أيوب .
و قد أخرجه الرتمذي  ، 858و النسائي  859و البيهقي  860من طرق أخرى  ،عن حييى وحده  ،قال الرتمذي ((:ال نعرفه مرفوعا اال
من هذا الوجه  ،و قد روي عن نافع  ،عن ابن عمر قوله  ، 861و هو أصح  ،وهكذا روي أيضا هذا احلديث عن الزهري موقوفاا
 ، 862و ال نعلم أحدا رفعه اال حييى بن أيوب)).
و يف قوله ((:ال نعلم أحدا رفعه اال حييى )) نظر فقد رواه ابن هليعة أيضا كما سبق . 863
و قال أبو داود ((:رواه الليث و اسحاق بان حاازم أيضاا مجيعاا عان عباد اهلل بان أباي بكار مثلاه  ،و وقفاه علاى حفصاة معمار و
الزبيدي و ابن عينية و يونس األيلي كلهم عن الزهري)) . 864
و قال البيهقي ((:و هذا حديث قد أختلف على الزهري يف اسناده  ،و يف رفعه اىل النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،و عبد اهلل بن
أبي بكر أقام اسناده و رفعه ،و هو من الثقات األثبات))

865

 856أخرجه أبو داود  329/2رقم ( ، )2454و ابن خزمية ( ، )1933و الادار قطاين ، 172/2و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار  ، 325/1و البيهقاي
 ، 202/4و اخلطيب يف تأرخيه 92/3
 857أنظر التقريب  ، 444/1و العواصم و القواصم . 180/7
 858جامع الرتمذي  108/3رقم ()730
 859اجملتبى . 320/1
 860السنن الكربى 202/4
 861أخرجها مالك  388/1رقم ( ، )788و عبد الرزاق ( )7787عن ابن جريج و عبيد اهلل بن عمر  ،و أخرجها الطحاوي يف شرح املعاني  55/2عان
موسى بن عقبة  ،ثالثتهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا .
 862الرواية املوقوفة أخرجها عبد الرزاق ( ، )7786و الطحاوي يف شرح املعاني  55/2من طريق الزهري  ،عن سامل  ،عن أبيه  ،عن حفصة موقوفا
 863و كذلك أخرجه أمحد  287/6عن حسن بن موسى  ،عن أبن هليعة  ،به
 864السنن  329/2عقيب ()2454
 865السنن الكربى . 202/4

أقول  :مل يتفرد به بل تابعه عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج  ،عن ابن شهاب . 866

قال عنه ابن حزم ((: 867و هذا اسناد صحيح و ال يضر اسناد ابن جريج  868لاه أن أوقفاه معمار و مالاك و عبياد اهلل و ياونس و
ابن عينية ؛ فابن جريج ال يتأخر عن أحد من هؤالء يف الثقة و احلفظ  ،و الزهري واسع الرواية فمرة يرويه عن سامل  ،عن أبيه  ،و
مرة عن محزة  ،عن أبيه  ،وكالمها ثقة  ،و ابن عمر كذلك  :مرة رواه مسندا  ،و مرة رواه أن حفصة أفتت به ومرة أفتى هو به ؛
و كل هذا قوة للخرب)) .
و اخلالصة  :أن هذا احلديث قد اختلف يف رفعه و وقفه  :و قد صحح رفعه الدار قطين  ، 869و اخلطابي ، 870و ابن حزم  871و
صحح وقفه البخاري فقال(( :هو خطأ  ،و هو حديث فيه اضطراب ؛ و الصحيح عن ابن عمر موقوف.))872
و قال أبو داود ((:ال يصح رفعه))

873

و قال النسائي  ((:الصواب عندي موقوف ؛ و مل يصح رفعه . ))874
((أثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))

(تبييت النية في الصوم المتعلق بزمن بعينه)

نقل ابن قدامة االمجاع على عدم صحة الصوم بغري نية  ،سواء يف ذلك الفرض و التطوع . 875
 866عند النسائي  ، 320/1وعند ابن حزم يف احمللى  ، 162/6و البيهقي  202/4من طرق عن عبد الرزاق عنه.
 867احمللى . 162/6
 868لقد فات ابن حزم ان ابن جريج مدلس و قد عنعن انظر التقريب  ، 520/1و مذهب ابن حزم رد رواية املادلس مطلقاا حتاى و لاو صارح بالساماع.
انظر مذهب ابن حزم يف رد رواية املدلس  ،احكام األحكام  ،له  141/1و قارن بالعواصم و القواصم .236/8
 869السنن 234/1
 870معامل السنن . 134/2
 871احمللى . 162/6
 872التعليق املغين  ، 234/1علل الرتمذي الكبري (. )202
 873السنن  329/2عقيب ()2454
 874اجملتبى  ، 196/4و السنن الكربى  ،له  117/2عقيب ( )2649وزاد يف الكربى ((:و حديث ابن جريج عن الزهري غري حمفوظ)) .
 875املغين .22/3

ثم اختلفوا يف حكم تبييت النية يف الصوم املتعلق بزمن بعينه  :كصوم رمضان و النذر املعني :
فذهب مجهور الفقهاء  :اىل أن هذا الصوم ال يصح اال اذا بيتت  876فيه النية من الليل .
و به قال مالك و الشافعي و أمحد  ،و احتجوا باحلديث السابق . 877
و قال أبو حنيفة  :ال جيب تبييت النية يف ذلك  ،و امنا جتزى النية فيه قبل الزوال .878
و لعل احلديث املذكور مل يصح مرفوعا عنده ؛ أومحل النفي فيه على نفي الفضيلة و الكمال  ،و قااس صاوم رمضاان و حناوه علاى
صوم التطوع  ،الذي صح فيه حديث أم املؤمنني عائشة –رضي اهلل عنها -قالت(( :دخل علي النيب صلى اهلل عليه و سالم ذات
يوم فقال  :هل عندكم شيء ؟ فقلنا  :ال  ،قال فاني اذن صائم  ...احلديث)) .879
و قد تكون الرواية املرفوعة خطأ و الصواب الوقف  ،و خطأ الرفع سببه الضعفاء .
مثال ذلك  -:حديث عبيد اهلل بن عمر  ،عن نافع  ،عن ابن عمر  ،عن عمر قال ((:ما بلت قائما منذ أسلمت))
فهذا صحيح موقوف أخرجه ابن أبي شيبة و البزار  ، 880و قال اهليثمي ((:رجاله ثقات))

881

و قد رفع احلديث عبد الكريم بن أبي املخارق -و هو ضعيف ، 882 -عن نافع  ،عن ابن عمر  ،عن عمر قاال :رآناي رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم أبول قائما فقال ((:يا عمر ال تبل قائما)) . 883
قال البوصريي  884بعد أن ضعف سند ابن ماجه ((:و عارضه خرب عبيد اهلل ابن عمر العمري الثقة املأمون اجملمع على تثبيتاه ،و
ال يغرت بتصحيح ابن حبان  885هذا اخلرب من طريق ابن جريج  ،عن نافع  ،عان ابان عمار  ،فاناه قاال بعاده  :أخااف أن يكاون ابان

 876التبييت  :ايقاع نية الصوم ليال  .انظر ( :مغين احملتاج ، 423/1 :فقه االمام سعيد )203/2
 877عمدة القاري  ، 353/10بداية اجملتهد  ، 316/1مغين احملتاج  ، 423/1شرح السنة . 269/7
 878املغين  ، 22/3القوانني الفقهية ص ، 117تبيني احلقائق  ، 315/1اجملموع  ، 300/6اهلداية . 84/1
 879أخرجه مسلم  159/3رقم ( ، )1154و الرتمذي  111/3رقم ( ، )733و النسائي  ، 194/4و ابن خزمية ()2141
 880املصنف  ، 124/1و البزار يف مسنده ( )149و يف كشف األستار ()244
 881جممع الزوائد 106/1
 882انظر تقريب التهذيب . 516/1
 883و رواية عبد الكريم أخرجها ابن ماجه  112/1رقم ( ، )308و البيهقي  ، 202/1و احلاكم .285/1
 884مصباح الزجاجة (الورقة . )24
 885االحسان  271/4رقم ( ، )1423و قد دلس ابن جريج شيخه الضعيف  ،الذي اخطأ يف رفعه .

جريج مل يسمعه من نافع  ،و قد صح ظنه  ،فان ابن جريج مسعه من ابن أباي املخاارق)) و كاذلك ضاعف االماام الرتماذي الرواياة
املرفوعة  886و أعلها بعبد الكريم بن أبي املخاارق  ،ثام سااق رواياة عبياد اهلل املوقوفاة و قاال ((:و هاذا أصاح مان حاديث عباد
الكريم)).
((أثره في اختالف الفقهاء))
اختلف الفقهاء يف حكم البول قائما على قولني :

(حكم البول قائما)

القول األول  :ذهب أكثر أهل العلم اىل أنه جائز غري مكروه .
روي ذلك عن علي و زيد بن ثابت و سعد بن عبادة و غريهم و اليه ذهب مالك .887
و احتجااوا مبااا روي عاان حذيفااة  ،قااال  :أتااى الناايب صاالى اهلل عليااه و ساالم سااباطة قااوم فبااال عليهااا قائمااا )) رواه الشاايخان و
غريمها. 888
القول الثاني  :ذهب مجاعة من أهل العلم اىل كراهيته .
و اليه ذهب الشافعي و أمحد . 889
و مما ا ستدلوا به احلديث السابق  ،و حديث أم املؤمنني عائشة ((:من حدثكم ان رسول اهلل كان يبول قائما فال تصدقوه  ،ما كاان
يبول اال قاعدا)) .890

 886اجلامع  17/1عقيب ()12
 887شرح الزرقاني  ، 131/1مصنف ابن أبي شيبة  ، 123/1معامل السنن  ، 20/1اجملموع  ، 85/2املغين  ، 156/1املدونة . 24/1
 888صحيح البخاري  66/1رقام ( )225و  177/3رقام ( ، )2471صاحيح مسالم  157/1رقام ( ، )273و أخرجاه أباو داود  6/1رقام ( ، )123و
الرتمذي  19/1رقم ( )13
 889املدونة  ، 24/1مصنف ابن أبي شيبة  ، 123/1معامل السنن  ، 20/1اجملموع  ، 85/2املغين  ، 156/1شرح الزرقاني . 131/1
 890أخرجه الطيالساي ( ، )1515و ابان أباي شايبة  ، 123/1و أمحاد  ، 136/6و ابان ماجاه  112/1رقام ( ، )307و الرتماذي  17/1رقام ( )12و
النساائي  ، 26/1و اباان حبااان (االحسااان  ، )1430 :و احلاااكم  ، 181/1و البيهقااي  . 101/1و قااال الرتمااذي ((:حاديث عائشااة أحساان شاايء يف
الباب و أصح)) .

و مثاله أيضا  :ما أخرجه الدار قطين : 891قال  :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سعيد املقريء  ،و أبو حا الرازي  ،قااال :حادثنا
معلى بن أسد  ،قال  :حدثنا عبد العزيز بن املختار  ،عن عاصم األحول  ،عن عبد اهلل بن سرجس ((:ان رسول اهلل صالى اهلل
عليه و سلم هنى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة و املرأة بفضل الرجل  ،و لكن يشرعان)) .
قال الدار قطين ((:خالفه  892شعبة))  ...ثم ساقه بسنده اىل شعبة  ،عن عاصم  ،عن عبد اهلل بن سارجس ،قاال ((:تتوضاأ
املرأة و تغتسل من فضال غسال الرجال و طهاوره  ،و ال يتوضاأ الرجال بفضال املارأة و ال طهورهاا))  ...قاال ((:و هاذا موقاوف
صحيح  ،و هو أوىل بالصواب)) .
و قال البيهقي بعد أن أعله بالوقف ((:و بلغين عن أبي عيسى الرتمذي  ،عن حممد بن امساعيل البخاري  ،أنه قال :حديث عباد
اهلل بن سرجس يف هذا الباب هو موقوف و من رفعه فهو خطأ  ، ))893و كذا أعله ابان عباد اهلاادي  894و أجااب بعاض العلمااء
:ان الرفع زيادة ثقة  ،فهي مقبولة . 895
((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))
(حكم التطهر بفضل الطهور)

اذا تطهر شخص فأفضل من طهوره  ،فهل جيوز التطهر به ؟
اختلف الفقهاء يف ذلك :

فذهب بعض الفقهاء اىل جواز تطهر املرأة بفضل طهور الرجل  ،و عدم جواز تطهر الرجل بفضل طهور املرأة مطلقا سواء خلت به
أم ال  ،و هو مذهب االمام سعيد بن املسيب و ابن حزم . 896
و مما استدلوا به حديث عبد اهلل بن سرجس السابق  ،كما يرويه ابن حزم  ،و حبديث احلكم بن عمرو الغفااري ((:ان رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم هنى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور املراة )) . 897

 891سنن الدار قطين  ،117-116/1و أخرجه ابن حزم يف احمللى  212/1من طريق معلى  ،هبذا االسناد.
 892يعين  :عبد العزيز بن املختار .
 893السنن الكربى . 193-192/1
 894تنقيح التحقيق . 218/1
 895عمدة القاريف . 86/3
 896اجملموع  ، 191/2احمللى  ، 213/1طرح التثريب  ، 39/2فتح الباري . 210/1
 897أخرجه أمحد  213/4و  ، 66/5و البيهقي  ، 191/1و ابن حزم يف احمللى 212/1

و ذهب بعض العلماء اىل عدم جواز تطهر كل منهما بفضل طهور اآلخر روي ذلك عن أبي هريرة  ، 898و حجته حديث عباد اهلل
بن سرجس  ،من رواية عبد العزيز  ،عن عاصم .
و ذهب مجهور العلماء اىل جواز تطهر كل منهما بفضل طهور اآلخر .
و هو مذهب أبي حنيفة  ،و مالك  ،و الشافعي  ،و أمحد يف رواية

899

و احتجوا مبا صح عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت ((:كنت أغتسل انا و النيب صلى اهلل عليه و سلم من اناء واحاد ختتلاف
ايدينا فيه ))

900

و صح ((:انه عليه الصالة و السالم اغتسل أو توضأ من فضل ما اغتسلت فيه أم املؤمنني ميمونة من اجلنابة )) .901

 898فتح الباري . 209/1
 899شرح معاني اآلثار  ، 26/1اجملموع . 191/2
 900أخرجه البخاري  74/1رقم ( ، )261و مسلم  176/1رقم ()321
 901أخرجه مسلم  177/1رقم ( ، )322و ابن أبي شيبة 33/1

الفرع الثالث

تعارض االتصال و االنقطاع
قد يرد حديث ما بسند منقطع  ،ثم يرد نفس االسناد من طريق آخر متصال خاليا مان االنقطااع ؛ فتختلاف لاذلك أنظاار احملادثني
فيه  :فمنهم من يرجح الرواية املوصولة  ،و منهم من يرجح الرواية املنقطعة  ،و قد يتوقف بعضهم يف ذلك.
و األكثر يعتربون الوصل زيادة فاذا كان من ثقة قبل . 902
لكن صنيع احملدثني يشعر بأنه  :ليس لذلك ضابط بل قد تارتجح الرواياة املنقطعاة اذا كاان رواهتاا أكثار أو احفاظ  ،و قاد تارتجح
الرواية املوصولة اذا كان رواهتا أكثر عددا أو اشد ضبطا و ما اىل غري ذلك من املرجحات .903
مثال ذلك :
حديث عبد الرمحن بن أبي ليلاى  ،عان عمار بان اخلطااب  ،قاال ((:صاالة السافر و صاالة الفطار  ،و صاالة األضاحى  ،و صاالة
اجلمعة  ،ركعتان  ،متام غري قصر على لسان نبيكم )) .
و قد اختلف العلماء يف مساع عبد الرمحن بن أبي ليلى من عمر ؛ و سبب اختالفهم يف ذلاك  :اخاتالفهم يف حتدياد مولاده  :فقاد
نقل بعضهم انه ولد لست سنني بقيت من خالفة عمر . 904
بينما نقل آخرون  :أنه ولد قبل ذلك  ،قال أبو نعيم ((:و لد يف خالفة الصديق او قبل ذلك ،و حدث عن عمر)) . 905
 902انظر مقدمة االمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم 25/1
 903انظر نصب الراية  336/1وجامع الرتمذي  208/5عقيب ( ، )2995وكالم ابان املباارك عناد النساائي يف السانن الكاربى  632/1عقياب ()2072
وعلل ابن ابي حا 138/1
 904تاريخ بغداد  ، 200/10هتذيب التهذيب . 261/6
 905حلية األولياء  ، 353/4و كذا جزم الذهيب يف سري اعالم النبالء  263/4بنحو قول أبي نعيم

هكذا اختلف يف مساعه  :فاألثر منقطع على رأي من ال يثبت السماع  ،و متصل على رأي من يثبت له السماع .

و قد أخرج احلديث أمحد  906من طريق وكيع  ،قال :حدثنا سفيان  ،عن زبيد  ،عن عبد الرمحن بن أبي ليلى  ،عان عمار  ،باه
.
و أخرجه ابن ماجه  ، 907و البيهقي  908من طريق حممود بن بشر  ،عن يزيد بن زياد بن أبي اجلعد  ،عن زبيد  ،عن عباد الارمحن
بن أبي ليلى  ،عن كعب بن عجرة  ،عن عمر  ،به .
و هذا اسناده صحيح  ،و فيه زيادة كعب بن عجرة  ،زادها يزيد بن زياد بن أبي اجلعد  909و قد رجح أبو حا  :رواياة سافيان
الثوري  -بدون الزيادة -على رواية يزيد بن زياد بن أبي اجلعد  910لكن أخرجه الطحاوي  911من طريق سفيان الثوري  ،عن زبيد
 ،عن عبد الرمحن بن أبي ليلى  ،عن الثقة  ،عن عمر.
((أثره في اختالف الفقهاء))

(حكم قصر الصالة الرباعية في السفر)

اختلف الفقهاء يف حكم قصر الرباعية يف السفر على قولني :

القول األول  :القصر عزمية  ،فال جيوز للمسافر االمتام عناد تاوفر شارائط القصار  .و هاو قاول مجاعاة مان السالف  ،و باه قاال أباو
حنيفة و الظاهرية  ،و هو قول ملالك و بعض الزيدية . 912
و مما استدلوا به حديث عمر السابق .

 906املسااند  ، 37/1و أخرجااه النسااائي  ، 183/3و البيهقااي  200/3ماان طريااق ساافيان  ،بااه  .و أخرجااه اباان ماجااه  338/1رقاام ( ، )1063و
الطحاوي يف شرح معاني اآلثار  ، 421/1و أبو نعيم يف احللية  353/4من طرق  ،عن زبيد  ،به.
 907السنن  388/1رقم ()1064
 908السنن الكربى . 199/3
 909و هو يزيد بن زياد بن أبي اجلعد األشجعي الكويف صدوق من السابعة  .تقريب التهذيب . 364/2
 910علل احلديث . 138/1
 911شرح معاني اآلثار . 422/1
 912شرح معاني اآلثار  ، 428-415/1تبيني احلقائق  ، 209/1احمللى  ، 269/4بداية اجملتهد .120/1

القول الثا ني  :القصر رخصة فيجوز القصر و االمتام  ،و به قال الشافعي  ،و أمحد و هو املشهور من مذهب مالك و بعض الزيدياة
. 913
و قد احتج اجلمهور بأدلة منها :
 -1قوله تعاىل ((:و اذا ضربتم يف االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصالة)) . 914
فاآلية قد نفت اجلناح  ،و هذا امنا يكون يف الرخص ال يف العزائم .
 -2و عن أم املؤمنني -رضي اهلل عنها -قالت ((:اهنا اعتمرت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مان املديناة اىل مكاة  ،حتاى
اذا قدمت مكة قالت  :يارسول اهلل - ،بأبي أنت و أمي  -قصرت و أمتمت  ،و أفطرت و صمت ؟ فقال  :أحسنت ياعائشة ،
و ما عاب علي )) . 915
فقوله عليه الصالة و السالم ألم املؤمنني ((أحسنت)) و كانت قد أمتت الصالة  ،دليل صريح على أن القصر رخصة ال عزمية .
و مثال ذلك أيضا  :ما رواه مالك  ، 916عن حييى بن سعيد  ،عن عمرو بن شعيب  :ان رجال من بين مدجل  -يقاال لاه  :قتاادة-
حذف ابنه بالسيف  ،ف أصاب ساقه  ،فرتى يف جرحه فمات  .فقدم سراقة بان جعاثم علاى عمار بان اخلطااب فاذكر ذلاك لاه .
فقال عمر  :أعدد على ماء قديد  ،عشرين و مائة بعري  ،حتى أقدم عليك  ،فلما قدم عليه عمر بن اخلطاب  ،أخذ من تلك االبل
ثالثني حقة  ،و ثالثني جذعة  ،و أربعني خلفة  ،ثام قاال  :أيان أخاو املقتاول ؟ قاال  :هأناذا  .قاال  :خاذها  .فاان رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم قال ((:ليس لقاتل شيء)) .
و أخرجه ابن ماجه  917عن أبي األمحر  ،عن حييى بن سعيد به -خمتصرا  .و أخرجه البيهقي  918مان طرياق يزياد بان هاارون ،
عن حييى بن سعيد  ،به أ منه .وهذا اسناد صحيح لاوال االنقطااع  ،و لايس يف الرواياة ماا يادل علاى أن قتاادة مان الصاحابة -

913
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 915رواه النسائي  ، 122/3و الدار قطين و حسنه  ، 222/1و البيهقي  ، 142/3و صححه عبد احلق  .أنظر التعليق املغين . 242/1
 916املوطأ برواية الليثي ( ، )2536ورواه عبد الرزاق ( ، )17782و الشافعي يف مسنده ( )28و حييى بن بكري عند البيهقي  72/8عن مالك  ،به .
 917السنن  884/2رقم ()2646
 918السنن الكربى 219/6

حتى حيكم له بالعدالة -فهو جمهول ال يعرف  ،و على افرتاض أنه صحابي فهو منقطع ؛ ألن عمرو بن شعيب مل يدرك اال قليال مان
الصحابة مثل زينب بنت أبي سلمة  ،و الربيع بنت معوذ  ،و غالب روايته عن التابعني.

919

و قد ورد احلديث موصوال كما رواه الدار قطين  ، 920و البيهقي  921من طريق امساعيل بن عياش عن ابن جريج  ،عان عمارو بان
شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:ليس للقاتل من املرياث شيء)).
و امساعيل بن عياش ضعيف يف روايته عن غاري الشااميني  ، 922و هاذا منهاا  ،لكناه مل ينفارد باه فقاد توباع متابعاة قاصارة  ،فقاد
أخرجه أبو داود  ، 923و البيهقي  924من طريق حممد بن راشد  ،قال حدثنا سليمان بن موسى  ،عن عمرو بن شعيب  ،به .
و سليمان بن موسى صدوق فيه بعض لني و خلط قبل موته بقليل . 925
و حممد بن راشد هو املكحويل الدمشقي صدوق يهم . 926
فيكون هذا السند ضعيفا  ،لكنه يتقوى برواية امساعيل بن عياش  ،و تعضد أحدامها األخرى ؛ فتتقوى بذلك الرواية املوصولة ،
و يصبح احلديث حسنا لغاريه علاى أقال أحوالاه  ،فيارتجح الوصال و يقاوى احلاديث و قاد تصابح الرواياة املنقطعاة شااهدا للرواياة
املوصولة  ،ثم ان له شاهدا من حديث أبي هريرة

927

((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))
(أثر القتل في االرث)

اذا قتل شخص مورثه فهل يعد هذا القتل مانعا من االرث ؟

 919هتذيب التهذيب  ، 48/8التقييد و االيضاح  331وانظر غري مأمور الكاشف للذهيب  79-78/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة فإن فيه فائدة.
 920السنن . 95/4
 921السنن الكربى . 186/8
 922تقريب التهذيب . 73/1
 923السنن  189/1رقم ()4564
 924السنن الكربى . 187/8
 925تقريب التهذيب 331/1
926تقريب التهذيب . 160/2
 927عند الرتمذي  370/4رقم ( ، )2109و النسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف ( ، )12286و ابان ماجاه ( )2645و ( ، )2735و الادار قطاين
 . 96/4و سنده ضعيف عندهم  .و قال الرتمذي ((:هذا حديث ال يصح)) .

هذا موضع اختلف فيه الفقهاء :
فذهب مجاعة من الفقهاء اىل أن القاتل ال يرث عمدا كان القتل أو خطأ .
و هو مذهب مجاعة من الس لف من الصحابة و من بعدهم  ،منهم  :الصديق  ،و عمر  ،و علاي  ،و ابان مساعود  ،و شاريح  ،و
طاوس  ،و الشعيب  ،و النخعي  .و اليه ذهب أبو حنيفة و الشافعي و أمحد . 928
و استدلوا باحلديث السابق فهو مل يفرق بني عمد و خطأ .
و ذهب بعض الفقهاء اىل أنه مينع من االرث القتل العمد  ،أما اخلطأ فال مينع من االرث اال الدية  ،فان القاتل ال يرث منها شيئا .
روي ذلك عن مجاعة مان التاابعني  ،و مان جااء بعادهم ؛ مانهم  :عطااء  ،و مكحاول  ،و الزهاري  ،و هاو رواياة عان ساعيد بان
املسيب و اليه ذهب مالك  ،929و حجتهم ما يأتي :
 -1عموم آيات املواريث  ،فاهنا أثبتت مرياث من ورثه اهلل تعاىل فيها  ،فال يساتثنى مانهم أحاد اال بادليل  ،و مل يثبات يف اساتثناء
القاتل خطأ امجاع و ال دليل صحيح .
و محلوا حديث عمر على القتل العمد .
 -2ما روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،أن رسول اهلل صالى اهلل علياه و سالم قاام ياوم فاتح مكاة فقاال ((:ال يتاوارث أهال
ملتني ،و املرأة ترث من دية زوجها و مالاه ،و هاو يارث مان ديتهاا و ماهلاا ،ماا مل يقتال أحادمها صااحبه عمادا ،فاان قتال أحادمها
صاحبه عمدا مل يرث من ديته و ماله شايئا  ،و ان قتال صااحبه خطاأ ورث مان مالاه و مل يارث مان ديتاه ))  .930و ذهاب بعاض
الفقهاء اىل أن القتل غري مانع و ان كان عمدا.
روي ذلك عن سعيد بن جبري  ،و هو رواية عن سعيد بن املسيب

931

و قد استدلوا بعموم آية املواريث ؛ فاهنا تتناول القاتل و غريه  .و مل تثبت عندهم أدلة ختص هذا العموم .
و قد عد بعض العلماء هذا القول شاذا خمالفا المجاع الصحابة

932

 928االختيار  ، 241/4املغين  ، 162/7مغين احملتاج  ، 26-25/3عمدة القاري  ، 259/23فتح الباري  ، 39/12فقه سعيد  156/3و ما بعدها .
 929املغين  ، 161/7املنتقى  ، 108/7االشراف  329/2فقه االمام سعيد . 156/3
 930رواه البيهقي يف السنن الكربى . 221/6
 931املغين  ، 161/7فقه االمام سعيد . 158/3
 932أنظر املصدرين السابقني .

الفرع الرابع

(زيادة رجل في أحد األسانيد)

اذا روي حديث بأسانيد متعددة  ،و كان مداره على رجل واحد  ،و زيد يف أحد األسانيد رجل و نقص من بقية األساانيد  ،و
مل نستطع الرتجيح بني الروايات مما يدل على ان اخلطأ من الذي دار عليه االساناد فارواه مارة هكاذا  ،و مارة هكاذا  ،فتباني لناا ان

هذا الراوي مل يضبط هذا احلديث فيحكم على احلديث باالضطراب و يتوقف االحتجاج به حتى جند له ماا يعضاده مان متابعاات
أو شواهد ترفعه من الضعف اىل حيز القبول . 933
مثال ذلك :
حديث ((:الفخذ عورة))
فاحلديث يرويه  :زرعة  ،عن جرهد  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،و قد ساق الزيلعاي  934االخاتالف يف احلاديث  ،و نقال
عن ابن القطان قوله ((:و حديث جرهد له علتان  ،أحدمها  :االضطراب املؤدي لسقوط الثقاة باه  ،و ذلاك أهنام خمتلفاون فياه :
فمنهم من يقول  :زرعة بن عبد الرمحن  ،و منهم من يقول  :زرعة بن عبد اهلل  ،و منهم من يقول  :زرعة بن مسلم  .ثم من هؤالء
من يقول  :عن أبيه  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،و منهم من يقول  :عن أبيه  ،عن جرهد  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم
 ،و منهم من يقول  :زرعة  ،عن آل جرهد ،عن النيب صلى اهلل عليه و سالم  ،و ان كنات ال أرى االضاطراب يف االساناد علاة ،
فامن ا ذلك اذا كان من يدور عليه احلديث ثقة فحينئذ ال يضره اختالف النقلة عليه  :اىل مرسل و مسند  ،أو رافاع و واقاف  ،أو
واصل و قاطع  ،و أما اذا كان الذي اضطرب عليه احلديث غري ثقة أو غري معروف فاالضطراب يوهناه أو يزياده وهناا  ،و هاذه
حال هذا اخلرب و هي العلة الثانية  :ان زرعة و أباه غري معرويف احلال و ال مشهوري العدالة )) .
و احلديث أخرجه امحد (املسند  ، )479/3 :و الطرباني (املعجم الكبري  )2138 :من طريق سفيان  ،عن أبي الزناد ،عن زرعة
بن عبد الرمحن  ،عن جده جرهد ((:ان النيب صلى اهلل عليه و سلم مر به  ،و قد كشف فخذه فقال  :غطها فاهنا عورة)) .
و أخرجه الطحاوي (شرح املعاني  )475/1 :من طريق مسعر  ،عن أبي الزناد  ،عن زرعة  ،به .
و أخرجااه عبااد الاارزاق (املصاانف - )19808 :و ماان طريقااه أمحااد (املسااند  ، )478/3 :و الرتمااذي (اجلااامع  103/5 :رقاام
 - )2798عن معمر  ،عن أبي الزناد  ،قال  :أخربني ابن جرهد ،عن أبيه  ،به  .و حسنه الرتمذي  ،و قال ((:اساناده عنادي
ليس باملتصل))  ،و لعله امنا حسنه ملا له من شواهد .
و أخرجه أمحد (املسند  ، )478/3 :و احلميدي (املسند  ، )858 :و الدار قطين (السنن  )224/1 :من طريق سافيان قاال :
حدثنا أبو الزناد ،قال  :أخربني آل جرهد  ،عن جرهد .

 933أنظر حماسن االصطالح ص ، 204توضيح األفكار . 35/2
 934نصب الراية 242-241/4

و أخرجه أمحد (املسند  )479/3 :من طريق أبي الزناد  ،عن زرعة بان عباد الارمحن بان جرهاد  ،عان جرهاد جاده و نفار مان
أسلم سواه ذوي رضى :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مر على جرهد ...
و أخرجه الطيالسي (املسند  )1176 :عن مالك بن أنس  ،عن سامل بن النظر عن ابن جرهد  :ان النايب صالى اهلل علياه و سالم
مر به ...
و أخرجه أمحاد (املساند  ، )478/3 :و أباو داود (السانن )4014 :و الطحااوي (شارح املعااني  ، )475/1:و البيهقاي (السانن
الكربى )428/2:من طريق مالك  ،عن أبي النظر  :سامل بن أبي أمية  ،عن زرعاة بان عباد الارمحن بان جرهاد  ،عان أبياه  ،عان
جده جرهد ...
و أخرجه الدار قطين(السنن  )224/1 :من طريق سفيان  ،عن أبي النظر  ،به .
و أخرجه ابن أبي شيبة (املصانف ، )118/9 :و احلااكم (املساتدرك )180/4 :مان طرياق سافيان  ،عان ساامل أباي النظار  ،عان
زرعة بن مسلم بن جرهد  ،عن جده جرهد .
و أخرجه أمحد (املسند ، )478/3:و الرتمذي (اجلامع  103/5رقم ( ، ))2797و الطحاوي (شرح املعاني  )475/1:من طريق
حممد بن عقيل  ،عن عبد اهلل بن جرهد  ،عن أبيه .

وقد علقه البخاري (اجلامع  103/1 :عقيب ( ))370بصيغة التضعيف . 935
فهذا االضطراب الذي سبق بيانه قادح يف صحته  ،و لكن هناك شواهد للحديث جتربه .منها حديث علي مرفوعا :
((ال تربز فخذك و ال تنظر اىل فخذ حي و ال ميت)). 936

 935و قال البخاري بعد أن ذكره و ذكار حاديث أناس ((:ان النايب صالى اهلل علياه و سالم حسار عان سااقه)) -قاال ((:حاديث أناس أساند و حاديث
جرهد أحوط  ،حتى خيرج من اختالفهم))
 936أخرجه أبو داود  196/3رقم ( )3140و  40/4رقم ( )4015و استنكره  ،و ابن ماجاه  469/1رقام ( ، )1460و احلااكم  ، 180/4و الطحااوي
يف شاارح املعااني  ، 474/1و يف شاارح مشااكل اآلثااار  ، 284/2و الاادار قطااين  ، 225/1و عبااد اهلل باان أمحااد يف زوائااد املسااند  ، 146/1و البيهقااي

و له شاهد آخر عن حممد بن عبد اهلل بن جحش مرفوعا ((:غط فخذك ؛فان الفخذ عورة)) .937
و له شاهد آخر عن ابن عباس مرفوعا ((:غط فخذك ؛فان الفخذ عورة)) . 938
و له شاهد آ خر من حديث عمرو بن شعيب  ،عن أبيه  ،عن جده مرفوعا ((:اذا انكح أحادكم عباده أو أجاريه  ،فاال ينظار اىل
شيء من عورته  ،فان أسفل من سرته اىل ركبته من عورته)) . 939
و له شاهد آخر من حديث حممد بن جحش  ،قال  :مر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على معمر و فخذاه مكشوفتان  ،قال
((:يا معمر  ،غط فخذيك ؛ فان الفخذ عورة)) . 940
فهذه شواهد يشد بعضها بعضا تقوي حديث جرهد فيصح االحتجاج به

((أثر هذا الحديث في اختالف الفقهاء))
(حد العورة)

نظرا الختالفهم يف حديث ((الفخذ عورة)) حصل خالف بني أهل العلم يف حد عورة الرجل .
فذهب فريق من أهل العلم اىل أن عورة الرجل ما بني السرة  ،و الركبة و مها ليسا من العورة .
و بذلك قال مالك  ،و الشافعي  ،و أمحد يف رواية و هو املعتمد يف مذهبه  ،و به قال أبو حنيفة و زاد الركبة فهي
عنده من العورة . 941
و حجتهم احلديث املذكور .
 388/3و سنده ضعيف ؛ فان فياه انقطاعاا باني ابان جاريج و حبياب  ،كماا أعلاه أباو حاا يف العلال ج 271/2رقام ( ، )2380و قاد وجادت الرواياة
بتصرحيه بالسماع منه كما يف رواية عبد اهلل و البيهقي  ،لكنها معلولة جبهالة يزيد أبي خالد  .و أنظر تعجيل املنفعة ص455
 937أخرجه أمحد  ، 290/5و احلاكم  . 180/4و قال عنه الزيلعي يف نصب الراية  245/4بعد أن ذكره بسند أمحد ((:هذا مسند صا )) .
 938أخرجااه أمحااد  ، 275/1و الرتمااذي  103/5رقاام ( ، )2796و الطحاااوي يف شاارح مع ااني اآلثااار  ، 474/1و البيهقااي 228/2و ساانده ضااعيف
لضعف أبي حييى القتات  ،لينه احلافظ ابن حجر يف التقريب .489/2
 939أخرجه أمحد  ، 187/2و أبو داود  133/1رقم ( ، )496و البيهقي  229 -228/2و سنده قوي .
 940أخرجه أمحد  ، 290/5و البغوي يف شرح السنة  21/9رقم ()2251
 941احملرر  ، 42-41/1املغين  ، 579/1االنصاف  ، 449/1تبيني احلقائق  95/1كشاف القناع  ، 308/1بداية اجملتهاد  ، 90/1القاوانني الفقهياة ص69
 ،مغين احملتاج . 185/1

و ذهب فريق من العلماء اىل أن العو رة  :هي السوأتان فقط  ،و الفخذ ليس من العورة  ،و به قال ابن أبي ذئب  ،و ابن علية  ،و
الطربي  ،و داود  ،و ابن حزم  ،و هو رواية عن أمحد . 942
و قد ضعف ابن حزم حديث ((الفخذ عورة)) .
و احتج هلذا املذهب بأدلة منها :
حديث أنس ((:أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم غزا خيرب  ،فصلينا عندها صالة الغداة بغلس  ،فركب رسول اهلل صلى اهلل
عليه و سلم  ،و ركب أبو طلحة  ،و أنا رديف أبي طلحة  ،فأخر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم يف زقااق خيارب ،وان ركبايت
لتمس فخذ النيب صلى اهلل عليه و سلم  ،ثم حسر األزار  ،عن فخذه  ،حتى أني أنظر بياض فخذ النيب صالى اهلل علياه و سالم
 ...احلديث  ،متفق عليه . 943

الفرع الخامس

((االختالف في اسم الراوي و نسبه))
قد يروى حديث باسناد  ،و خيتلف االسناد حول مدار الراوي فيختلف يف نسبه و امسه حتاى ال ميكان تارجيح احادى الرواياات
على اآلخرى مثال ذلك  :حديث :

 942احمللى  ، 210/3اجملموع  ، 169/3عمدة القاري  ، 80/4املغين . 615/1
 943صحيح البخاري  103/1رقم ( ، )371و مسلم  145/4رقم ()1365

عبد اهلل بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اهلل بن أبي صعري عن أبيه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:صاع من بار أو قماح
على كل اثنني)) . 944
قال الدار قطين ((:هذا حديث اختلف يف اسناده و متنه أما سنده فرواه الزهري و اختلف عليه فيه فارواه النعماان بان راشاد ،
عنه عن ثعلبة بن أبي صعري  ،عن أبيه  ،و رواه بكر بن وائل عن الزهري عن عبد اهلل بن ثعلبة بن أبي صعري  ،و قيال  :عان ابان
عيينة  ،عن الزهري  ،عن ابن أبي صعري عن أبي هريرة و قيل  :عن سفيان بن حسني  ،عن الزهري  ،عن سعيد بن املسيب عن
أبي هريرة و قيل عن عقيل  ،و يونس  ،عن الزهري ،عن سعيد  -مرسال  -و رواه معمر ،عن الزهري ،عن األعرج عن أبي هريرة
.))945
((أثره في اختالف الفقهاء))

(مقدار الواجب من البر في زكاة الفطر)

اختلف الفقهاء يف املقدار الواجب من الرب لزكاة الفطر .

فذهب بعض الفقهاء اىل أن الواجب نصاف صااع مساتدلني هباذا احلاديث و كاأهنم مل ياروا االضاطراب قادحاا يف صاحته  ،و هاو
مذهب كثري من السلف و به قال أبو حنيفة . 946
و ذهب مجاعة من الفقهاء اىل أن الواجب صاع . 947

 944رواه أمحد  431/5و  432و أبو داود ج 114/2رقم ( )1619و ( )1620و ( )1621و الطحاوي يف شرح املعاني  45/2و الدار قطاين  147/2و
عبد الرزاق ( )5785و احلاكم  . 279/3و أنظر ترمجة الراوي يف هتذيب الكمال . 653/14
 945العلل  40-39/2و نقله الزيلعي يف نصب الراية  ، 408/2و قال ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقياق ((: 1448/2هاذا حاديث مضاطرب االساناد و
املنت و قد تكلم فيه االمام أمحد بن حنبل و غريه)) .
 946عماادة القاااري  113/9عااون املعبااود  ، 28/2طاارح التثريااب  ، 52/4احمللااى  ، 129/6اهلدايااة  ، 83/1شاارح الساانة  ، 74/6شاارح مع ااني اآلثااار
 ، 42-41/2تبيني احلقائق  ، 308/1البحر الرائق  ، 273/2اللباب  ، 406/1حاشية ابن عابدين . 364/2
 947طرح التثريب  52/4الروض النضري  ، 441/2معامل السنن  ، 50/2السنن الكربى  ، 167/4االشاراف  ، 188/1اجملماوع  ، 142/6املغاين 648/2
 ،الكاايف  ، 322/1احملارر  ، 226/1االنصاااف  ، 179/3التمهياد  ، 135/4القااوانني الفقهياة  129مواهاب اجللياال  ، 365/1الشارح الصااغري ، 675/1
اخلرشي  ، 228/2حاشية الدسوقي  ، 504/1األم  ، 67/2مغين احملتاج  ، 405/1شرح السنة .74/6

و احتجوا  :حبديث عبد اهلل بن عمر (( :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فرض زكاة الفطر علاى النااس صااعا مان متار  ،أو
صاعا من شعري  ،على كل حر او عبد  ،ذكر أو أنثى من املسلمني)) . 948

المطلب الثاني

االضطراب في المتن

كما أن االضطراب يكون يف سند احلديث فكذلك يكون يف متنه  .و ذلك اذا ورد لناا حاديث اختلاف الارواة يف متناه اختالفاا ال
ميكن اجلمع بني رواياته املختلفة و ال ميكن ترجيح أحد الروايات على البقية فهاذا يعاد اضاطرابا قادحاا يف صاحة احلاديث اماا اذا
 948أخرجه البخاري  161/2رقم ( ، )1504و مسلم  68/3رقم ()984

أمكن اجلمع فال اضطراب  ،و كذا اذا أمكن ترجيح احدى الروايات على بقية الروايات  ،فال اضطراب اذا فالراجحة حمفوظة أو
معروفة و املرجوحة شاذة أو منكرة . 949
و قد خيتلف أئمة احلديث يف ذلك كل حسب اجتهاده .
مثال ذلك :
حديث محاد بن سلمة  ،عن عاصم بن املنذر  ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر  ،عن أبيه  ،قاال  :قاال رساول اهلل صالى اهلل
عليه و سلم ((:اذا كان املاء قلتني أوثالثا مل ينجسه شيء)) .
فقد أخرجه االمام أمحد  950قال  :حدثنا وكيع  ،قال :حدثنا محاد بن سلمة  ،به .
و أخرجه الدار قطين  951من طريق يزيد بن هارون  ،قال  :أخربنا محاد بن سلمة  ،به .
و أخرجه البيهقي  952من طريق ابراهيم بن احلجاج و هدبة بن خالد قاال  :حدثنا محاد بن سلمة  ،به .
و أخرجه أمحد  953قال  :حدثنا عفان بن مسلم  ،عن محاد بن سلمة  ،به
و أخرجه أبو داود  954قال  :حدثنا موسى بن امساعيل  ،عن محاد بن سلمة  ،به .

و أخرجه أمحد  ، 955و الدارمي  ،956وابو داود  ، 957و ابن ماجه  ، 958و الرتمذي  ، 959و ابن خزمية  960كلهم من طرياق حمماد
بن جعفر بن الزبري ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر  ،فذكره .
 949أنظر هدي الساري ص ، 349-348و حتفة األحوذي . 91/2
 950املسند . 23/2
 951السنن . 22/1
 952السنن الكربى . 262/1
 953املسند . 107/2
 954السنن  17/1رقم ()65
 955املسند  12/2و . 26
 956السنن ( )737و ()838
 957السنن  17/1رقم ()64

و أخرجه عبد بن محيد  ، 961و أبو داود  ، 962و النسائي  963من طريق محاد بن أسامة  ،عن الوليد بن كثري املدني  ،عان حمماد
بن جعفر بن الزبري  ،عن عبد اهلل  964بن عبد اهلل بن عمر  ،فذكره .
قال ابن عبد اهلادي ((:قد اختلف عن محاد :فروى عنه ابراهيم بن احلجاج  ،و هدبة بن خالد  ،و كامل بن

طلحاة فقاالوا :

((قلتني أو ثالثا))  .و روى عنه عفان و يعقوب بن اسحاق احلضرمي  ،و بشر بن السري و العالء بن عبد اجلبار  ،و موسى بان
امساعيل  ،و عبيد اهلل بن حممد (( :اذا كان املاء قلتني )) و مل يقولوا ((أو ثالثا)) و اختلف عن يزيد بن هارون  :فروى عنه ابان
الصباح بالشك  ،و روى عنه أبو مسعود بغري شك فوجب العمل على قول من مل يشك)) .

965

و قد رواه القاسم بن عبد اهلل بن عمر العمري  ،عن حممد بن املنكدر  ،عن جابر بن عبد اهلل  ،قال  :قال رساول اهلل صالى اهلل
عليه و سلم ((:اذا بلغ املاء أربعني قلة فانه ال حيمل اخلبث)) .
أخرجه الدار قطين  ، 966و القاسم هذا ضعيف .
قال عنه أمحد بن حنبل ((:القاسم عندي ليس مبتصل ؛ كان يكذب و يضع احلديث  ،ترك الناس حديثه)) . 967
و قال حييى بن معني ((:هو كذاب خبيث)) . 968
فهذه الرواية لسقوطها و شدة ضعفها مل تؤثر ؛ ألن من شرط االضطراب تساوي الوجوه  . 969و هذه مل تساوي بقية الروايات .
 958السنن  172/1رقم ()517
 959اجلامع  97/1رقم ()67
 960صحيح ابن خزمية (. )92
 961املنتخب من مسنده ()817
 962السنن  17/1رقم ()63
 963اجملتبى  ، 46/1و السنن الكربى  74/1رقم ()50
 964حترف يف املطبوع من اجملتبى  175/1اىل ((:عبيد اهلل )) و رواية عبيد اهلل بن عباد اهلل بان عمار غاري موجاودة أصاال يف ((سانن النساائي))  ،أنظار
حتفة األشراف  240/6رقم ( ، )7305و املسند اجلامع  28/10رقم ()7190
 965تنقيح التحقيق  ، 195/1و بنحو هذا قال الدار قطين يف سننه . 22/1
 966السنن . 26/1
 967اجلرح و التعديل . 111/7
 968ميزان االعتدال . 372/3
 969أنظر هدي الساري ص ، 349-348و حتفة األحوذي 91/2

و قد رجح كثري من احلفاظ طريق حممد بن جعفر  ،عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر  ،عن أبيه مرفوعا ((:اذا كان املااء قلتاني مل
ينجسه شيء)) .
و كأهنم مل يروا االختالف فيه قادحا الرجحية هذا الطريق على باقي الطرق.
قال املبار كفوري ((:صححه الشافعي  ،و أمح د  ،و أبو عبيد  ،واسحاق  ،و ابن معاني  ،و ابان خزمياة  ،و الطحااوي  ،و ابان
حبان  ،و الدار قطين  ،و ابن مندة  ،و احلاكم  ،و اخلطابي )) . 970
فتصحيحهم هلذا احلديث الرجحية هذا السند على االسانيد اليت وقع فيها االختالف و الشك  ،و مع هذا فقد أعله بعض النقاد
باالضطراب .
قال ابن عبد الرب((:اسناده مضطرب اضطرابا يوجب التوقف عن القول به)) .971
((أثر الحديث في اختالف الفقهاء))
(حكم الماء اذا خالطته نجاسة)

نقل غري واحد من العلماء األمجاع  :على ان املاء اذا خالطته جناسة فغري طعمه أو لونه أو رحيه فهو جنس قل املاء أو كثر . 972
ثم اختلفوا اذا مل يتغري املاء .
فذهب مجاعة من الفقهاء  .اىل أن املاء الذي خالطته جناسة مل تغري أحد أوصافه طهور قل املاء أو كثر .
و هو قول كثري من السلف من الصحابة و التابعني وبه قال مالك و أمحد يف رواية  ،و به قال ابن املنذر و الغازايل  ،و الرويااني مان
أصحاب الشافعي . 973
و كأهنم مل يأخذوا حبديث القلتني لالختالف الواقع فيه  ،و احتجوا حبديث أبي سعيد اخلدري  ،انه قيل :يارساول اهلل أنتوضاأ مان
بئر بضاعة و هاي بئار يطارح فياه احلايض و حلام الكاالب و النانت ؟ فقاال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم ((:ان املااء طهاور ال
ينجسه شيء)) . 974

 970حتفة األحوذي . 217-216/1
 971التمهيد . 329/1
 972طرح التثريب  ، 32/2املغين  ، 24/1القوانني الفقهية ص ، 30فقه االمام سعيد . 23/1
 973احمللااى  ، 168/1التمهيااد  ، 328/1اجملمااوع  ، 113/1املغااين  ،25/1عماادة القاااريف  ،151/3قااوانني االحكااام الفقهيااة ص ، 44حاشااية الدسااوقي
. 78/1

و ذهب بعض الفقهاء اىل أن املاء اذا كان قلتني فأكثر ال ينجس اال بتغريه  ،فاذا كان أقل من قلتني تنجس بوقوع النجاسة فيه سواء
تغري أم ال .
و هو قول مجاعة من السلف  .و به قال الشافعي و أمحد يف أشهر الروايات عنه  975و احتجوا حبديث القلتني السابق .
و ذهب بعض الفقه اء اىل أنه ينجس كلما غلاب علاى الظان ساريان النجاساة فياه و يغلاب علاى ظان املساتعمل للمااء اناه يساتعمل
النجاسة معه .
و به قال أبو حنيفة .

976

و قدر املتأخرون من أصحابه مبا كان مساحته دون عشرة أذرع يف عشرة أذرع
فاخلالصة  :ان من صحح حديث القلتني أخذ به  .و من حكم عليه بالضعف الضطرابه ترك االحتجاج به و احتج ملا ذهب اليه
بأدلة أخرى

المبحث الثاني
االعالل بالزيادة
زيادة الثقة من القضايا اخلفية يف علل احلديث  ،و قد أوىل املتقدمون لزيادة الثقة أمهية كبرية فالزيادة نوع من أناواع االخاتالف ساواء
كان يف املنت أو يف السند .
و الزيادة يف اللغة  :هي النمو  ،و هو خالف النقصان .977
 974أخرجه ابن ابي شيبة  ، 141/1و أمحد  31/3و  86و أبو داود  17/1رقم ( )66و ( ، )67و الرتمذي  95/1رقام  ، 66و النساائي  ، 174/1و
الطحااوي يف شارح معااني اآلثااار  ، 11/1و الادار قطاين  30/1و  ، 31و البيهقااي  ، ، 257/1وقاال الرتماذي ((:حسان)) و قااال االماام أمحاد كمااا يف
هتذيب الكمال ((: 84/19حديث بئر بضاعة صحيح)) و قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص ((: 4/1صححه أمحد بن حنبل  ،و حييى بان معاني  ،و
أبو حممد بن حزم)) .
 975التمهيد  ، 328/1اجملموع  ، 113/1املغين  ، 25/1جمماوع فتااوى شايخ االساالم  ، 30/21كشااف القنااع  ، 41/1شارح منتهاى االرادات ، 81/1
مغين احملتاج . 21/1
 976أحكاام القارآن للجصااص  ، 419/3اهلداياة  ، 9-8/1شارح معااني اآلثااار  ، 161/1شارح فاتح القادير  64/1تبياني احلقاائق  ، 22/1البحار الرائااق
. 87-78/1
 977لسان العرب  ، 198/3تاج العروس . 368/2

أما يف اصطالح احملدثني فقد عرفت  :بأهنا ما انفرد به الراوي من زيادة  -يف املنت أو يف السند عن بقية الرواة  ،عان شايخ هلام))
978

و صورها ابن رجب ((:بأن يروي مجاعة حاديثا باساناد واحاد و مانت واحاد ،فيزياد بعاض الارواة فياه زياادة  ،و مل ياذكرها بقياة
الرواة)) . 979
فالزيادة فن عظيم من فنون احلديث ،و مرجعه اىل االختالف بالروايات  ،و من الطبيعي أن خيتلف الارواة يف بعاض األحياان ساندا
أو متنا و ال غرابة يف ذلك ؛اذ يبعد عادة أن يكون اجلميع يف مستوى واحد من االهتمام و التيقظ و التثبت و الدقة و الضبط منذ
تلقي األحاديث من أصحاهبا اىل حني أدائها  ،ألن املواهب متفاوتة فمنهم من بلغ أوج مراتب الثقات  ،و منهم من هو يف أدنى هذه
املراتب  ،و منهم من هو بني احلدين  ،و هذا الفريق على درجات متفاوتة  ،وهؤالء الثقات كثريا ما يشرتكون يف مساع احلديث من
شاايخ هلام ،فاااذا حاادثوا بااه بعااد فاارتة ماان الاازمن يف مجلااة ماان األحاديااث املسااموعة ماان مصااادر شااتى فااان ماادى االتفاااق بياانهم و
االختالف يتوقف على مقدار تيقظهم و اهتمامهم و مذاكرهتم و دقتهم و حفظهم  ،و مبا أهنم خمتلفون يف ذلك فاهنم قد خيتلفون يف
أداء الرواية  ،و الزيادة لون من ألوا ن االختالف  ،و عليه فااذا زاد أحاد الثقاات يف حاديث شايئا لايس يف حاديث اآلخارين  ،فماا
حكم هذه الزيادة ؟ هذا ما سنتكلم عنه باجياز فيما يأتي :
حكم زيادة الثقة :

اختلف العلماء يف حكم زيادة الثقة على أقوال كثرية  ، 980أمهها ستة أقوال :

القول األول  :تقبل مطلقا  :سواء تعلق هبا حكم شارعي أم ال و ساواء غاري احلكام الثابات أم ال  ،و ساواء أوجبات نقاض أحكاام
ثبتت خبرب ليس هي فيه أم ال  ،و سواء أكانت من شخص واحد -بأن يروي مرة ناقصا و مرة بتلك الزيادة  -أو كانت الزيادة قاد
رواها غريه و مل يروها هو .
و هذا مذهب مجهور الفقهاء و األصوليني  ،و مجاعة من أهل احلديث . 981
 978اختصار علوم احلديث ص. 61
 979شرح علل الرتمذي . 635/2
 980أوصلها الزركشي اىل ثالثة عشر قوال  .البحر احمليط 337-332/4
 981الكفاية ص ، 424احكام األحكاام لآلمادي  ، 99/2علاوم احلاديث ص ، 77البحار احملايط  ، 331/4شارح التبصارة  ، 211/1املنهال ص ، 58فاتح
املغيث  ، 200/1تدريب الراوي  ، 205/1احكام األحكام البن حزم  ، 96-90/2شرح ألفية السيوطي ص ، 54حملات يف أصول احلديث ص. 297

القول الثاني  :ال تقبل مطلقا  :فال تقبل ممن رواه ناقصا و ال من غريه .
و هو قول مجاعة من أهل احلديث . 982
القول الثالث  :تقبل اذا كانت من غاري الاراوي و ال تقبال اذا كانات مناه  ،و ذلاك باأن يرويهاا تاارة و يساقطها أخارى  .و هاو قاول
مجاعة من أهل احلديث  ،و حكاه اخلطيب عن فريق من الشافعية . 983
القول الرابع  :تقبل اذا تعدد جملس السماع و ترد اذا احتد . 984
القول اخلامس  :ال تقبل اذا كانت خمالفة يف احلكم ملا رواه الباقون و تقبل اذا مل تكن خمالفة . 985
القول السادس  :تقبل الزيادة يف االلفاظ اذا كان راويها يغلب عليه الفقه و ال تقبل اذا مل يكن راويها يغلب عليه الفقه.986
و قد نقل عن ابن حبان ما حاصله :
ان أصحاب احلديث الغالب عليهم حفظ األسامي و األساانيد دون املتاون  ،و الفقهااء الغالاب علايهم حفاظ املتاون و أحكامهاا و
أدا ها باملعنى  ،دون حفظ األسانيد و أمساء احملدثني ؛ لذلك يرى  :أن من كان الغالب عليه الفقه ال تقبل منه الزيادة يف االساناد
؛ ألن الغالب عليه أحكام املنت اال اذا كانت الزيادة من كتابه  ،و من كان الغالب علياه احلاديث ال تقبال مناه الزياادة يف املانت اال اذا
كانت الزيادة من كتابه ؛ ألن الغالب عليه أحكام السند .
و مل يرتض الباحثون هذا االجتاه  ،و عدوه من تشدد ابن حبان الذي خالف فيه مجهور احملدثني . 987
هذه أهم األقوال يف زيادة الثقة و الذي ينظر فيها يرى أقواال متباينة جدا و وجهات نظر العلماء فيها خمتلفة اختالفا واسعا ؛ و قد
رجح اخلطيب البغدادي قبول زيادة الثقاة مطلقا ا  ،فقاال ((:و الاذي خنتااره مان هاذه األقاوال  :أن الزياادة الاواردة مقبولاة علاى كال
الوجوه  ،معمول هبا اذا كان راويها عدال و متقنا ضابطا)) . 988
 982الكفاية ص ، 425البحر احمليط  ، 332/4شرح التبصرة  ، 213-212/1النكت  ، 688/2تدريب الراوي .205/1
 983الكفاية ص ، 425البحر احمليط  ، 332/4علاوم احلاديث ص ، 77اختصاار علاوم احلاديث ص ، 66املنهال ص ،58فاتح املغياث  ، 201/1حملاات يف
أصول احلديث ص. 297
 984علوم احلديث ص ، 78-77التقريب مع التدريب  ، 206/1املنهل ص ، 58توضيح األفكار  ، 17/2حملات يف احوال احلديث ص .297
 985الكفاية ص ، 425البحر احمليط  ، 332/4املنهل ص ، 58فتح املغيث  ، 200/1توضيح األفكار  ، 7/2حملات يف أصول احلديث ص.297
 986االحسان . 159/1
 987حتقيقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة على كتاب قواعد يف علوم احلديث للتهانوي ص 121وانظر ما علقه الشيخ شعيب على االحسان .159/1
 988الكفاية ص. 425

قال ابن رجب ((:و ذكر يف الكفاية حكاية عن البخاري  :أنه سئل عن حديث أبي اساحاق يف النكااح باال ويل  -قاال :و الزياادة
من الثقة مقبولة و اسرائيل ثقة  .و هذه احلكاية  -ان صحت -فاان ماراده الزياادة يف هاذا احلاديث و اال فمان تأمال كتااب تاأريخ
البخاري  989تبني له قطعا أنه مل ير أن زيادة كل ثقة يف االسناد مقبولة  ،و هكذا الدار قطين يذكر يف بعض املواضع  :أن الزيادة مان
الثقة مقبولة ثم يرد  990يف أكث ر املواضع زيادات كثرية من الثقات  ،و يارجح االرساال علاى االساناد  ،فادل علاى أن مارادهم زياادة
الثقة مثل تلك املواضع اخلاصة و هي اذا كان الثقة مربزا يف احلفظ . )) 991
و ظاهر كالم احلافظ ابن حجر يف النخبة قبول زيادة الثقة مطلقا مع عدم املنافاة اذ قال ((:و زيادة راويهما مقبولة ماا مل تقاع منافياة
لرواية من هو أوثق منه))
النكت
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 .و مل يرتض ما اشتهر عند مجع من العلماء من القاول  :بقباول الزياادة مان غاري تفصايل فقاد قاال يف

((:و اشتهر عن مجع من العلماء القول  :بقبول الزيادة مطلقا من غري تفصيل  ،و ال يتأتى ذلك على طريق احملدثني الذين

يشرتطون يف الصحيح و احلسن ان ال يكون شاذا)) .
و الذي ينظر يف صنيع األئمة السابقني و املختصني يف هذا الشاأن ياراهم ال يقبلوهناا مطلقاا و ال يردوهناا مطلقاا بال مرجاع ذلاك اىل
القرائن و الرتجيح  :فتقبل تاارة  ،و تارد أخارى  ،و يتوقاف فيهاا أحياناا ؛ قاال احلاافظ ابان حجار ((:و املنقاول عان أئماة احلاديث
املتقدمني  -كعبد الرمحن بن مهدي  ،و حييى القطان  ،و أمحد بن حنبل  ،و حييى بن معاني  ،و علاي بان املاديين  ،و البخااري و
أبي زرعة  ،و أبي حا  ،و النسائي  ،و الدار قطين و غريهم -اعتبار الرتجايح فيماا يتعلاق بالزياادة و غريهاا ،و ال يعارف عان
أحد منهم قبول اطالق الزيادة))

994

و هذا هو الرأي املختار املتوسط الذي هو بني القبول و الرد  ،فيكاون حكام الزياادة حساب القارائن احمليطاة هباا حساب ماا يبادو
للناقد العارف بعلل احلديث و أسانيدها و أحوال الرواة بعد النظر يف ذلك  ،أما اجلزم بوجه من الوجوه من غري نظر اىل عمل النقاد
فذلك فيه جمازفة  ،و ما أحسن كالم احلافظ الزيلعي  -رمحه اهلل -حيث قال ((:فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا  ،و منهم من ال
يقبلها  ،و الصحيح التفصيل  ،و هو  :أهنا تقبل يف موضع دون موضع  ،فتقبل اذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا و الذي
 989أنظر على سبيل املثال التاريخ الكبري  :ج 125/2و  140و  178و  179و . 212
 990أنظر على سبيل املثال كتاب السنن للدار قطين ج 97/1و  117و  127و  148و  153و  163و  169و  180و . 181
 991شرح علل الرتمذي . 638/2
 992النخبة مع النزهة ص. 37
. 692/2 993
 994نزهة النظر ص. 96

مل يذكرها مثله أو دونه يف الثقة  ،كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله  :من املسلمني يف صدقة الفطر و احتج هبا أكثار العلمااء
،و تقبل يف موضع آخر لقرائن ختصها  ،و من حكم يف ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة هلا حكم خاص خيصها)) . 995
و قد قال يل العالمة الدكتور هاشم مجيل :
من جممل األقوال و نصوص العلماء و تصرفات النقاد  -يبدو يل -أنه ميكنا استخالص اجتاه وسط رمبا ال يكون بعيدا عن الصواب
 ،و ذلك اذا حررنا القضية على النحو اآلتي :
األصل يف زيادة الثقة القبول  ،اال اذا قام الدليل على الرد  ،أو رجحت القرائن الرد أو التوقف ؛ و ذلك ألنناا امناا ناتكلم عان زياادة
الثقااة  ،اذن فالزيااادة شاايء عرفااه و رواه راو عاادل ضااابط  ،فااال ناارده جملاارد أن غااريه ماان الثقااات مل يااروه و مل يعرفااه ؛ و ذلااك ألن
القاعدة  :أن من عرف حجة على من مل يعرف  ،و من حفظ حجاة علاى مان مل حيفاظ ؛ لاذلك قلات :باأن األصال يف زياادة الثقاة
القبول ؛ و لو أطلقنا رد الزيادة لكان يف ذلك جمازفة كبرية ؛ ألننا قد نرد جزءا من السنة من غري دليل ؛ و مع ذلاك فانناا ال نادعي
للراو ي الثقة العصمة من اخلطأ  ،فاحتمال اخلطأ بالنسبة له وارد و ان كاان احتمااال بعيادا ؛ لاذلك قلناا  :باأن الزياادة تارد اذا قاام
الدليل على الرد ؛ و كذلك احلال ان رجحت القرائن الرد أو كانت على األقل ثورت شكا كبريا حيمل على التوقاف  .فااذا كانات
الزيادة آتية من راو ثقة شاركه غريه من الثقات يف جملس التلقي هلذه الرواية عن الشيخ  ،فاذا كاان الارواة الاذين مل ياأتوا بالزياادة مان
الكثرة حبيث يبعد على مثلهم احتمال نسياهنم أو عدم تنبههم مجيعا هلذه الزيادة  ،فان ذلك يشكل قرينة يرتجح معها رد الزيادة أو
التوقف عن قبوهلا  .و لو روى عدد من الثقات حديثا عان شايخ ثقاة معاروف بالفقاه و الفتياا  -كمالاك و الثاوري  ،و األوزاعاي
مثال -و انفرد أحد الرواة بزيادة  ،و هذه الزيادة تنبين عليها قضية فقهية  ،و ثبت أن فتيا ذلك الشايخ الفقياه تتطاابق ماع احلاديث
خاليا من تلك الزيادة ؛ فان هذه قرينة ترجح رد الزيادة أو التوقف عن قبوهلا ؛ ألنه يتجاه القاول حينئاذ باأن تلاك الزياادة لاو كانات
عنده ألفتى مبوجبها  .و هكذا  .و اهلل أعلم
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مثال للزيادة يف االسناد :
أخرج االمام أمحد يف مسنده  997قال  :حدثنا وكيع  -يعين ابن اجلراح  -و قال  : 998حدثنا حييى  ،و عبد الرمحن

 995نصب الراية . 336/1
 996اىل هنا انتهى كالم الدكتور هاشم مجيل نفع اهلل املسلمني بعلمه.
 997املسند . 400/1
 998املسند . 429/1

و قال الرتمذي  : 999حدثنا حممود  ،قال  :حدثنا أبو نعيم .
أربعتهم (وكيع بن اجلراح  ،و حييى القطان  ،و عبد الرمحن بن مهدي  ،و أبو نعيم الفضل بن دكني)
رووا عن سفيان الثوري  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن عبد اهلل بان مساعود  ،قاال :قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم
((:ان لكل نيب والة من النبيني  ،و ان وليي أبي و خليلي ربي ثم قرأ (( :ان أوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هاذا النايب و الاذين
آمنوا و اهلل ويل املؤمنني))

1000

هكذا روى احلديث الثقات األثبات عن سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى  ،عن عبد اهلل
و قد رواه أبو أمحد الزبريي  1001فزاد فيه ((:مسروق)) باني أباي الضاحى و عباد اهلل بان مساعود كماا أخرجاه الرتماذي  1002قاال
:حدثنا حممود بن غيالن  ،قال :حدثنا أبو أمحد  ،قال حدثنا سفيان  ،عن أبيه  ،عن أبي الضحى ،عن مسروق  ،عن عبد اهلل
 ،فذكر احلديث)) .

1003

و قد رجح العلماء رواية من رووه منقطعا  1004و مل يقبلوا الزيادة اليت زادهاا أباو أمحاد الازبريي ألن مان رواه منقطعاا أكثار عاددا و
أشد حفظا  .قال الرتمذي بعد أن ساق الرواية املنقطعة ((:هذا أصح من حديث أبي الضحى  ،عن مسروق))
و ذكر أبو حا الرازي و أبو زرعة أن زيادة (مسروق)) خطأ

1005

و خالف ذلك العالمة أمحد شاكر يف ترجيح هذه الزيادة و قبوهلا فوهم يف ذلك

1006

مثال للزيادة يف املنت :

 999جامع الرتمذي  208/5رقم ()2995
 1000سورة آل عمران اآلية . 68
 1001هو حممد بن عبد اهلل بن الزبري بن عمرو بن درهم ثقاة ثبات  ،اال اناه قاد خيطايء يف حاديث الثاوري التقرياب  76/2وانظار الكاشاف ماع حاشايته
 187-186/2كالمها بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 1002جامع الرتمذي  208/5رقم ()2995
 1003جامع الرتمذي  . 208/5وأنظر حتفة األشراف  149/7حديث ()9581
 1004ألن أبا الضحى و امسه مسلم بن صبيح مل يسمع من عبد اهلل بن مسعود وانظر هتذيب الكمال 127-123/16و ..521/27
 1005علل ابن أبي حا ()1677
 1006كما يف تعليقه على تفسري الطربي الفقرة ( )7217بكوهنا زيادة من ثقة .

روى عبد الرزاق  ،قال  :أخربنا معمر  ،عن ثابت و قتادة عن أنس  ،قاال ((:نظار بعاض أصاحاب النايب صالى اهلل علياه و سالم
وضوءا فلم جيده  ،فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم :ههنا ماء ؟ فرأيت النيب صلى اهلل عليه و سلم وضع يده يف االناء الذي فيه
املاء  ،ثم قال :توضأ بسم اهلل  ،فرأيت املاء يفور من بني أصابعه  ،و القوم يتوضئون  ،حتى توضؤوا من عند آخرهم  ،قاال ثابات
:فقلت ألنس  :كم تراهم كانوا ؟ قال  :حنوا من سبعني رجال)) .1007
و قد تفرد معمر بن راشد  1008شيخ عبد الرزاق يف روايته هلذا احلديث من وجهني:
الوجه األول  :تفرده يف اقرتان ثابت و قتادة يف هذا االسناد  ،و مل يتابعه عليه أحد  -فيما أعلم  -و احلديث حمفوظ عان ثابات
وحده و عن قتادة وحده أيضاا  ،برواياة اجلماع مان الثقاات عان كال واحاد منهماا علاى انفاراده  ،هكاذا رواه البخااري و مسالم و
غريمها و أعرضا عن رواية معمر  .على أن هذا ليس علة .
الثاني  -:و هو األهم  -أن معمر ذكر يف منت احلديث زيادة التسمية على الوضاوء  ،و هاذه الزياادة مل يروهاا  -فيماا أعلام -أحاد
غريه .
فقد روي هذا احلديث عن ثابت وحده :
رواه محاد بن زيد  ، 1009و محاد بن سلمة  - 1010و هو أثبت الناس يف ثابت  ، - 1011و سليمان بن املغرية  ، 1012و غريهم رووه
عن ثابت عن أنس و مل يذكروا التسمية .
و قد روي احلديث عن قتادة وحده :

 1007مصاانف عبااد الاارزاق  276/11رقاام ( ، )20535و ماان طريقااه أخرجااه امحااد  ، 165/3و النس اائي  ، 61/1و يف الكااربى ( ، )84و اباان خزميااة
( ، )144و أبو يعلى ( ، )3036و الدارقطين  ، 711/1و ابن حبان (. )6544
 1008معمر بن راشد ا ألزدي موالهم  ،أبو عروة البصري  ،نزيل اليمن ثقاة ثبات فاضال اال أن يف روايتاه عان ثابات و األعماش و هشاام بان عاروة شايئا ،
التقريب . 266/2
 1009عند ابن سعد  ، 178/1و عبد بن محيد ( ، )1365و أمحد  . 147/3و البخاري  61/1رقم ( ، )200و مسالم  59/7رقام ( ، )2279و اباي
يعلى ( ، )3329و ابن خزمية ( ، )124و ابن حبان ( ، )6546و البيهقي يف دالئل النبوة  ، 122/4و يف االعتقاد ص. 273
 1010عند ابن سعد  ، 178/1و أمحد  175/3و  ، 248و أبا عوانة يف املناقب كما يف احتاف املهرة ج. 496/2
 1011هتذيب التهذيب . 12/3
 1012عند ابن سعد  ، 171/1و عبد بن محيد ( ، )1284و أمحد  139/3و  147و  ، 169و أبي يعلى ( ، )3327و ابن حبان ()6543

رواه سعيد بن أبي عروبة  - 1013و هو أثبات النااس يف قتاادة  - 1014و مهاام بان حيياى  1015و شاعبة بان احلجااج  ، 1016و هشاام
الدستوائي  . 1017و غريهم  .ر ووه عن قتادة  ،عن أنس  ،و مل يذكروا التسمية مما يقوي اجلازم خبطاأ معمار يف زياادة التسامية ؛ اذ
ليس من املعقول أن يغفل مجيع الرواه عن ثابت و قتادة عن هذه اللفظة و حيفظها معمر .
مثال ذلك :

((نموذج لذلك و أثره في اختالف الفقهاء))

ما رواه أبو مالك األشجعي  -سعد بن طارق -عن ربعي بن حراش  ،عن حذيفة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
((:فضلنا على الناس بثالث  :جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة  ،و جعلت لنا األرض كلها مسجدا  ،و جعلت تربتها لناا طهاورا
اذا مل جند املاء  ،و ذكر خصلة أخرى))

1018

قال ابن الصالح ((:فهذه الزيادة -يعين  :و جعلت تربتها لنا  -تفرد هبا أبو مالك  :سعد بن طاارق األشاجعي  ،و ساائر الرواياات
لفظها و جعلت لنا األرض مسجدا و طهورا )). 1019

 1013عند أمحد  170/3و  ، 215و البخاري  233/4رقم ( ، )3572و مسلم  59/7رقم ( ، )2279و البغوي يف شرح السنة ( ، )3714و أباي يعلاى
()3193
 1014هتذيب التهذيب 63/4
 1015عند أمحد  ، 289/3و أبي يعلى ( ، )2895و أبي نعيم يف دالئل النبوة ()317
 1016عند أبي يعلى ()3172
 1017عند مسلم  59/7رقم ()2279
 1018أخرجه أمحد  ، 383/5و مسلم  63/2رقم ( ، )522و النسائي يف فضائل القرآن ( ، )47و ابن خزمياة ( )263و ( . )264مجايعهم مان طرياق :
أبي مالك األشجعي  ،عن ربعي بن حراش  ،فذكره .
 1019علوم احلديث ص79

و الذي يبدو يل أن ابن الصالح -رمحه اهلل -قد عد هذه اللفظة زيادة ألهنا مل ترد يف حديث جابر و أبي هريرة و أبي

أمامة  1020؛ ألن أبا مالك قد تفرد جبملة احلديث و ليس لاه مشاارك يف روايتاه عان ربعاي  1021و لكان يشاكل علياه ان زياادة ذكار
الرتاب وردت من حديث علي . 1022
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
اختلف الفقهاء فيما جيوز به التيمم على قولني :

(ما يجوز به التيمم)

القول األول  :ذهب الشافعي  ،و أمحد و اسحاق  ،و أبو يوسف  ،و داود اىل أن التيمم يكون بالرتاب .
و زاد أبو يوسف الرمل  ،و هو قول الشافعي اذا خالطه تراب .

1023

و استدلوا باحلديث السابق
القول الثاني  :ذهب أبو حنيفة  ،و األوزاعي  ،و مالك  :اىل أن التايمم جاائز بااألرض و بكال ماا عليهاا ساواء كاان متصاال هباا أم
ساخبا كان الرتاب أو غريه حتى الثلج عند مالك .

 1020حديث جابر عند أمحد  ، 304/3و عباد بان محياد ( ، )1154و الادارمي ( ، )1396و البخااري  91/1رقام ( )335و  119/1رقام ( )438و
 104/4رقم ( ، )3122و مسالم  63/2رقام ( ، )521و النساائي  209/1و  56/2و حاديث أباي هريارة عناد أمحاد  ، 411/2و مسالم  64/2رقام
( ، )523و اباان ماجااه  187/1رقاام ( ، )567و الرتمااذي  104/4رقاام ( ، )1553و ح اديث أبااي امامااة عنااد أمحااد  248/5و  ، 256و الرتمااذي
 104/4رقم ()1553
 1021النكت 700/2
 1022عند أمحد يف املساند  98/1و  158مان طرياق عباد اهلل بان حمماد بان عقيال عان حمماد بان علاي  ،عان علاي مرفوعاا بلفاظ ((:و جعال الارتاب يل
طهورا))  .و عبد اهلل بن حممد قال عنه احلافظ يف التقريب ((: 448/1صدوق فيه لني)) فلعل ابن الصالح مل يعتد هبذا الطريق ملا يف عبد اهلل مان كاالم
واهلل اعلم.
 1023األم  ، 50/1اجملموع  ، 215/2املغين  ، 248-247/1رد احملتار  240 -230/1

اال ان االمام أبا حنيفة قيده بأن يكون من جنس األرض  .و قد وضع احلنفياة كاذلك ضاابطاً فقاالوا  :كال ماا ال يلاني و ال ينطباع
بالنار فهو من جنس األرض  .و كل ما يلني و ينطبع أو حيرتق و يصبح رمادا فهو ليس من جنس األرض .1024
و احتجوا بقوله تعاىل ((:فتيمموا صعيدا طيبا)) . 1025
و الصعيد  :هو كل ما صعد أي  :ظهر على األرض و مسي به لصعوده .
و مبا صح عن جابر بن عبد اهلل مرفوعا ((:و جعلت يل األرض مسجدا و طهورا)) .1026
فقد عمم الشارع لفظ األرض و جعل مجيعها مطهرة  ،و عليه فيجوز التيمم جبميع أجزائها .1027
منوذج آخر :
حديث سليمان التيمي ، 1028عن قتادة عن أبي غالب يونس بن جبري  ،عن حطان بن عبد اهلل الرقاشي  ،قاال  :قاال اباو موساى
((:ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم خطبنا  ،فعلمنا سنتنا .و بني لنا صالتنا  .فقال  :اذا قمتم اىل الصالة فأقيموا صفوفكم
 ،ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كرب فكربوا  ،و اذا قرأ فانصتوا  ،و اذا قال  :و ال الضالني  .فقولاوا  :آماني حيبابكم اهلل  .ثام اذا كارب و
ركع فكربوا و اركعوا  ...ا )).
هكذا رواه سليمان التيمي فذكر فيه زيادة ((و اذا قرأ فانصتوا )) . 1029
و قد رواه مجاعة عن قتادة و مل يذكر أحد منهم هذه الزيادة و هم  :معمر بن راشد  ، 1030و سعيد بن أبي عروبة  ، 1031و هشام
الدستوائي  ، 1032و أبو عوانة  . 1033فهؤالء أربعتهم رووه عن قتادة  ،عن أبي غالب  ،عان حطاان  ،عان أباي موساى ،باه  .و مل

 1024شرح فتح القدير  ، 112/1تبيني احلقائق  ، 39-38/1البحر الرائق  ، 155/1اخلرشي  191/1حاشية الدسوقي  ، 155/1فقه االمام األوزاعاي
 ، 75/1االختيار . 23/1
 1025سورة النساء اآلية 43
 1026أخرجه البخاري  91/1رقم ()335
 1027فقه االمام األوزاعي 76/1
 1028هو سليمان بن طرخان التيمي  ،أبو املعتمر البصري ثقة عابد  ،التقريب . 326/1
 1029و ح اديث سااليمان التيمااي عنااد امحااد  ، 415/4و مساالم  14/2رقاام ( ، )404و أبااي داود  256/1رقاام ( ، )973و اباان ماجااه  276/1رقاام
( ، )847و النسائي 242/2
 1030عند أمحد  ، 393/4و مسلم  14/2رقم ()404

يذكر أحد منهم هذه الزيادة ؛ مما يعلم بذلك تفارد ساليمان التيماي هباا قاال املازي ((:و يف حاديث التيماي مان الزياادة ((:و اذا قارأ
فانصتوا)) و مل يذكر هذا اللفظ غريه)) . 1034
و قال مسلم ((:و يف حديث جرير عن سليمان التيمي  ،عن قتادة من الزيادة  ((:و اذا قرأ فأنصتوا )) و لايس يف حاديث أحاد
منهم )) . 1035
و قد طعن يف هذه الزيادة بعض احلفاظ  . 1036و قال أبو داود ((:و قوله  :فأنصتوا ليس مبحفوظ  ،مل جييء به اال سليمان التيماي
يف هذا احلديث)).1037
مثال آخر
حديث أبي خالد األمحر -سليمان بن حيان  ، -عن حممد بن عجالن  ،عن زيد بن أسالم  ،عان أباي صاا السامان  ،عان أباي
هريرة  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:امنا جعل االمام ليؤ به  ،فاذا كارب فكاربوا  ،و ال تكاربوا حتاى يكارب  ،و اذا قارا
فأنصتوا  ،و اذا ركع فاركعوا  ،و ال تركعوا حتى يركع  ،و اذا قال  :مسع اهلل ملن محده  ،فقولوا  :ربنا و لك احلمد  ،و اذا ساجد
فاسجدوا  ،و ال تسجدوا حتى يسجد  ،و ان صلى جالسا فصلوا جلوسا امجعون)) . 1038

 1031عنااد امحااد  401/4و  ، 405و الاادارمي ( )1318و ( ، )1365و مساالم  14/2رقاام ( ، )404و اباان ماجااه  291/1رقاام ( ، )901و النس اائي
 96/2و  ، 196و ابن خزمية ( )1584و ()1593
 1032عند أمحاد  ، 409/4و مسالم  4/2رقام ( ، )404و ابان ماجاه  291/1رقام ( ، )901و النساائي  241/2و  ، 41/3و ابان خزمياة ( )1584و
(. )1593
 1033عند مسلم  14/2رقم ( ، )404و أبي داود  256/1رقم ()972
 1034حتفة األشراف 410/6
 1035صحيح مسلم  15/2عقيب ()404
 1036املصدر السابق
 1037سنن أبي داود  256/1عقيب ()973
 1038أخرجه أمحد  ، 240/2و أبو داود  165/1رقم ( ، )604و ابن ماجه  276/1رقم ( ، )846و النسائي  141/2كلهم من طريق أبي خالد األمحار
 ،به .

فقد زاد حممد بن عجالن  1039يف هذا احلديث زياادة(( :و اذا قارأ فأنصاتوا)) و تفارد هباا ؛ فقاد رواه مصاعب بان ساعد ،1040و
سهيل بن أبي صا  ، 1041و األعمش  1042؛ ثالثتهم عن أبي صا  ،عن أبي هريرة  ،و الزيادة هذه عندي مان حمماد بان عجاالن
هو الذي تفرد هبا  .قال النسائي ((:ال نعلم أحدا تابع ابن عجالن على قوله ((:و اذا قرأ فأنصتوا)) . 1043
و قد اعترب أبو داود هذه الزيادة من أبي خالد األمحر  ،حيث قال ((:هذه الزيادة و اذا قرأ فأنصتوا ليست مبحفوظة الاوهم عنادنا
من أبي خالد )) . 1044
هكذا قال وليس األمر كذلك  ،فان أبا خالد األمحر متابع على هذه الزياادة ؛ فقاد أخرجاه النساائي  1045قاال  :حادثنا حمماد بان
عبد اهلل بن املبارك  ،قال  :حدثنا حممد بن سعيد األنصاري  ،عن ابن عجالن  ،به بالزيادة املذكورة .
فهذه متابعة من حممد بن سعيد األنصاري -و هو ثقة  - 1046ألبي خالد األمحر مما يرفع احتمال الزيادة من ابي خالد و
يكون احلمل يف هذه الزيادة على حممد بن عجالن  .و قد صحح هذه الزيادة مسلم يف صحيحه

1047

((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

(حكم قراءة المأموم خلف االمام)

اختلف الفقهاء يف قراءة املأموم خلف االمام على ثالثة أقوال :

القول األول  :ال يقرأ املأموم مع االمام فيما جيهر به  ،و يقرأ فيما يسر به .
و هو مذهب االمام سعيد و الزهري  ،و احلكم  ،و اهلادي  ،و زيد بن علي  ،و هو رواية عن ابن عباس  ،و قول للشاافعي  ،و
هو قول ابن العربي من املالكية . 1048
 1039قال عنه احلافظ يف التقريب ((: 190/2صدوق اال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)) وانظر حاشية الكاشف  200/2ففيها من النفائس.
 1040عند أمحد  ، 341/2و أبي داود  165/1رقم ()603
 1041عند مسلم  20/2رقم ( ، )415و ابن خزمية ()1575
 1042عند امحد  ، 440/2و مسلم  20/2رقم ( ، )415و ابن ماجه  308/1رقم ( ، )960و ابن خزمية ( )1576و ()1582
 1043سنن النسائي . 141/2
 1044سنن أبي داود  165/1عقيب ( ، )604و أبو خالد األمحر هو سليمان بن حيان صدوق خيطيء  ،التقريب 323/1
 1045اجملتبى . 142/2
 1046أنظر اجملتبى  ، 142/2و التقريب . 164/2
 15/2 1047عقيب ()404
 1048حاشية الدسوقي  ، 237/1اجملموع  ، 364/3املدونة  ، 70/1القوانني الفقهية ص ، 67اخلرشي  ، 280/1الشرح الصغري 322/1

و مما استدلوا به زيادة ((:و اذا قرأ فأنصاتوا)) الاواردة يف حاديث أباي موساى األشاعري و حاديث أباي هريارة  ،الايت سابق الكاالم
عليها مفصال .
القول الثاني  :ال يقرأ املأموم خلف االمام ال يف سرية و ال يف جهرية .
و هو مذهب مجاعة من السلف من الصحابة و التابعني  .و اليه ذهب أبو حنيفة و مالك و أمحد  .اال أن أبا حنيفة منع القاراءة
مطلقا و وافقه ابن وهب و أشهب من املالكية  .بينما استحب مالك القراءة يف الصالة السرية  ،و اليه

ذهب أمحد و زاد استحباهبا يف سكتات االمام و عند عدم مساع املأموم القراءة لبعده

1049

املذهب الثالث  :يقرأ املأموم خلف االمام ال فرق بني سرية أو جهرية .
و هو مذهب مجاعة من السلف و هو الصحيح من مذهب الشافعي  .قال النووي ((:و الصحيح وجاوب القاراءة علاى املاأموم يف
الصالة السرية أو اجلهرية)). 1050
منوذج آخر
روى ابن حبان ، 1051قال  :حدثنا عبد اهلل بان حمماد األزدي  ،قاال  :حادثنا اساحاق بان اباراهيم  ،قاال  :أخربناا سافيان ،عان
الزهري  ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل  ،عن ابن عباس  ،عن ميمونة :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سئل عن الفأرة متاوت يف
السمن ؟ فقال (( :ان كان جامدا فألقوها و ما حوهلا و ان كان ذائبا فال تقربوه)) .
فهذا احلديث فيه زيادة غريبة -و هي :و ان كان ذائبا فال تقربوه – فقد انفرد هبا اسحاق بن ابراهيم  -و هو ابن راهويه - 1052
عن سفيان بن عيينة خمالفا يف ذلك احلفاظ من أصحابه  :كاالمام أمحد  ،و احلميدي  ،و مسدد  ،و قتيبة و غريهم .

 1049مصنف ابن أبي شيبة  ، 375/1معامل السنن  ، 207/1شرح معاني اآلثار  ، 251/1املغاين  ، 604/1اهلداياة  ، 37/1األشاراف  ، 79/1املنتقاى
 ، 59/1الشرح الكبري للدردير  ، 71/1كشاف القناع  ، 451/1تبيني احلقائق  ، 131/1شرح فتح القدير . 294/1
 1050اجملموع  ، 194/3هناية احملتاج  ، 476/1معامل السنن . 206/1
 1051االحسان  234/4رقم (. )1392
 1052ثقة حافظ جمتهد التقريب . 54/1

فقااد رواه احلمياادي  -1053و عنااه البخاااري - 1054و أمحااد  ، 1055و حممااد باان يوسااف  ، 1056و مساادد  ، 1057و سااعيد باان عبااد
الرمحن
املخزومي و أبو عمار  ، 1058و قتيبة بن سعيد  ، 1059و احلسن بن حممد الزعفراني  ، 1060و علي بن املديين  . 1061هؤالء مجيعهم
رووه عن سفيان بن عيينة  ،قال  :حدثنا الزهري  ،قال  :أخربني عبيد اهلل بن عبد اهلل  ،انه مسع ابن عباس حيدث عان ميموناة
:ان فأرة وقعت يف مسن فماتت  ،فسئل عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال ((:أنزعوها و ما حوهلا و كلاوا مسانكم)) .
فهنا يرتجح رد هذه الزيادة اليت زادها اسحاق  ،فهو -على جاللته -قد خالف هاذه اجملموعاة الكبارية مان احلفااظ مان أصاحاب
سفيان  ،و احلديث مل ينفرد به سفيان عن الزهري  ،و امنا رواه عان الزهاري  :مالاك  ، 1062و األوزاعاي  ، 1063و معمار  ، 1064و
روايتهم موافقة لرواية اجلمع عن سفيان بن عيينة -بدون الزيادة -مما يرتجح للناقد خطأ اسحاق بن راهويه يف روايته السابقة باذكر
الزيادة  .و أيضا فان الزهري  -الذي دار عليه احلديث -ال يفرق يف فتياه بني اجلامد و غري اجلامد . 1065

 1053املسند ()312
 1054اجلامع الصحيح  126/7رقم ()5528
 1055املسند 329/6
 1056عند الدارمي ( )744و ( )2089و ()2090
 1057عند أبي داود  364/3رقم ()3841
 1058كالمها عند الرتمذي  225/4رقم ()1798
 1059عند النسائي 178/7
 1060عند البيهقي . 353/9
 1061عند الطرباني يف الكبري /23رقم ( )1043و ()1044
 1062املوطأ  565/2رقم ( ، )2785و من طريقه اخرجه امحد  ، 335/6و الدارمي ( ، )2092و البخاري  68/1رقم ( ، )236و النسائي 178/7
 1063عند أمحد 330/6
 1064عند أبي داود  365/3رقم ( ، )3843والنسائي . 178/7
 1065قال شيخ االسالم ابن تيمية ((:و قد افتى الزهري يف املائع و اجلامدبأن تلقى الفأرة و ما قارب منهاا و يأكال))  ،جمماوع الفتااوى  . 517/21و أنظار
فتح الباري  344/1و 668/9

و ليس الزهري ممن يقال يف حقه ل عله نسي الطريق املفصلة املرفوعة  ،ألنه كان أحفظ الناس يف عصره ؛ فخفاء ذلاك عناه يف غاياة
البعد .1066
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))اختلف الفقهاء يف املائعات غري املاء اذا سقطت فيها جناسة :
اختلف الفقهاء يف املائعات غري املاء اذا سقطت فيها جناسة :
فذهب مجهور الفقهاء اىل انه ينجس كله مبالقاة النجاسة  . 1067أخذا بالزيادة املذكورة عن اسحاق .
و خالف فريق من الفقهاء -منهم  :األوزاعي و الزهري -فقالوا  :ال ينجس اال بالتغري

1068

((نموذج آخر للزيادة و أثره في اختالف الفقهاء))حديث  :مؤمل بن امساعيل  ،عن سفيان الثوري  ،عن عاصم بن
كليب  ،عن كليب بن شهاب عن وائل بن حجر قال ((:صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فوضاع ياده اليمناى علاى ياده
اليسرى على صدره)).
حديث  :مؤمل بن امساعيل  ،عن سفيان الثوري  ،عن عاصم بن كليب  ،عن كليب بن شهاب عن وائل بن حجر قال ((:صليت
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره)).
أخرجه ابن خزمية ( ، )479و أبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصفهان (الورقة  )1069 125:من طريق مؤمل بن امساعيل  ،به .
و قد تفرد مؤمل بن امساعيل  -فيما اعلم -بزيادة ((على صدره))  . 1070فقد روى احلديث عن سفيان الثوري مجاعة من الرواة
؛ مل يذكر أحد منهم –غري مؤمل -لفظة (على صدره) فقد رواه بدون الزيادة من يأتي :
 -1عبد اهلل بن الوليد  ،عند امحد ((املسند. ))318/4:
 -2عبد الرزاق الصنعاني ((املصنف ، ))2522 :و عنه امحد ((املسند))317/4:
 1066جمموع الفتاوى  ، 517/21و الزهري هو حممد بن مسلم بن عبياد اهلل بان عباد اهلل بان شاهاب الزهاري الفقياه احلاافظ متفاق علاى جاللتاه و اتقاناه
التقريب . 207/2
 1067فتح الباري  344/1و  ، 670-668/9جمموع فتاوى ابن تيمية  502-490/21و  ، 517-515و شرح السنة للبغوي . 258/11
 1068املصادر السابقة .
 1069نقال عن تعليق الشيخ شعيب االرنا وط على العواصم 7/3
 1070نص عليه ابن القيم يف اعالم املوقعني  ،و الشيخ شعيب يف تعليقه على العواصم  ، 7/3و أنظر نصب الراية . 317-314/1

 -3أبو نعيم الفضل بن دكني  ،عند أمحد ((املسند))318/4:
 -4حممد بن يزيد املخزومي  ،عند ابن خزمية (. )691
 -5حممد بن يوسف  ،عند النسائي ((اجملتبى . ))35/3:
 -6وكيع بن اجلراح  ،عند أمحد ((املسند. ))316/4:
 -7حييى بن آدم  ،عند أمحد ((املسند. ))318/4 :
 -8حممد بن عبد اهلل بن يزيد املقريء عند النسائي ((اجملتبى. ))236/2:
مثانيتهم رووه عن سفيان فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة اليت تفرد هبا مؤمل  ،و قد تابع سفيان الثاوري علاى رواياة هاذا احلاديث
مجاعة فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة اليت تفرد هبا مؤمل -و هم :
 .1سفيان بن عيينة  ،عند احلميدي ((املسند ، ))885:و النسائي ((اجملتبى  ، ))34/3و ابن خزمية ((.))713
 .2حممد بن الفضل  ،عند ابن خزمية ( )478و (. )713
 .3عبد الواحد بن زياد  ،عند امحد ((املسند. ))316/4:
 .4زهري بن معاوية  ،عند أمحد ((املسند. ))318/4 :
 .5شعبة بن احلجاج  ،عند أمحد ((املسند 316/4 :و  ، ))319و البخااري ((جازء رفاع اليادين ص ، ))26و ابان خزمياة
( )689و (. )697
 .6عبد العزيز بن مسلم  ،عند أمحد((املسند. ))317/4:
 .7زائدة بن قدامة  ،عناد الادارمي ((السانن ، ))1364 :و أمحاد ((املساند ، ))318/4 :و البخااري ((جازء رفاع اليادين
 ، )30و أبااو داود ((الساانن 193/1:رقاام  ، ))727و النس اائي ((اجملتبااى  ، ))26/2و اباان خزميااة ( )480و ( ، )714و
البيهقي ((السنن الكربى  ، ))228/2و ابن اجلارود ((املنتقى . ))208
 .8عباااد اهلل بااان ادرياااس ،عناااد البخااااري((جزء رفاااع اليااادين ص ، ))71و ابااان ماجاااه ((السااانن  810 :و  ، ))912و
الرتمااذي((اجلامع  85/2:رقاام  ، ))292و النسااائي ((اجملتبااى  ، ))211/2و اباان خزميااة (( ))477و ( )641و ( )690و
(. )713

 .9بشاار باان املفضاال  ،عنااد أبااي داود ((الساانن 726 :و  ، ))957و اباان ماجااه ((الساانن  810و  ، ))867و النسااائي
((اجملتبى ))35/3
 .10سالم بن سليم عند الطيالسي ((املسند. ))137:
 .11خالد بن عبد اهلل  ،عند البيهقي ((السنن . ))131/2 :
فهؤال ء مجيعهم رووه عن عاصم بن كليب  ،عن كليب  ،عن وائل  .و مل يذكر أحد منهم هذه الزيادة .
و قد روى هذا احلديث عن وائل بن حجر غري كليب ؛
 1و  – 2علقمة بن وائل و موىل هلم عند أمحد ((املساند ، ))317/4 :و مسالم ((الصاحيح 13/2:رقام  ، ))401و أباي عواناة
((الصحيح  ، ))97/2و ابن خزمية ( ، )906و البيهقي ((السنن الكربى ))28/2
 -3عبد اجلبار بن وائل  ،عند أمحد ((املسند  ، ))318/4 :و الدارمي ((السنن  ، ))1244و النساائي ((اجملتباى ، ))122/2
و ابن حزم ((احمللى  . ))112/4فعدم ورود هذه الزيادة عند أحد من تالميذ سفيان الثوري و عدم ورودها عن أحد من تالميذ
عاصم بن كليب وعدم ورودها عن أحد من تالميذ وائل بن حجر يدل على شاذوذها و اهناا زياادة غاري صاحيحة  ،و هام فيهاا
مؤمل بن امساعيل حني حدث من حفظه  ،و هذه املخالفة مع شدة الفردية ال تقبل  ،و مؤمال ماع ثقتاه و جاللتاه فاناه خيطايء مان
حفظه أحيانا بعد ما دفن كتبه .
قال فيه ابن معني  :ثقة .
و قال أبو حا  :صدوق شديد يف السنة كثري اخلطأ .
و قال اآلجري  :سألت أبا داود عنه فعظمه و رفع من شأنه اال أنه يهم يف الشيء . 1071
و نقل احلافظ ابن حجر  :أنه دفن كتبه فكان حيدث من حفظه فكثر خطأه .1072
و مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة ان سفيان الثوري  -و هو من أهل الكوفة -مذهبه كمذهب احلنفية يف وضع اليدين حتت السرة كما
نقله النووي  ، 1073و ابن قدامة . 1074

 1071هتذيب التهذيب  381-380/10وانظر بالبد الكاشف للذهيب  310-309/2بتحقيق الشيخ حمماد عواماة ،ومساند االماام امحاد  29/4بتحقياق
الشيخ امحد شاكر.
 1072هتذيب التهذيب 381-380/10
 1073اجملموع 247/3

فلو كانت هذه الزيادة ثابتة عنه ملا خالفها  ،و قد ضعفها ابن القيم  1075و عد وضع اليدين على الصدر مكروها

1076

((أثر هذه الزيادة في اختالف الفقهاء ))
(موضع اليدين عند القيام في الصالة)

اختلف الفقهاء يف موضع اليد اليمنى على اليسرى يف الصالة عند القيام ؛ على أقوال:

القول األول  :توضع اليمنى على اليسرى فوق السرة حتت الصدر ؛ و هو قول كثريمن أهل العلم و هو قول الشافعية و
رواية عند احلنابلة .

1077

القو ل الثاني :توضع اليمنى على اليسرى حتت السرة ؛ و هو مروي عن أبي هريرة  ،و أنس  ،و به قال الثوري و اسحاق بن راهويه
 ،و هو مذهب احلنفية  ،و املعتمد عند احلنابلة .

1078

القول الثالث  :توضع على الصدر نسبه القرطيب لالمام علي  1079و ال يصح عنه  ، 1080ونسبه صاحب اهلداية للشافعي  1081و ال
يصح عنه 1082و نسبه السحاق بن راهويه  1083و ال يصح عنه  1084و اختار هاذا املاذهب الصانعاني  1085و املباار كفاوري  1086و
صاحب عون املعبود  ، 1087و الشوكاني . 1088
 1074املغين . 519/1
 1075اعالم املوقعني 381/2
 1076بدائع الفوائد 91/3
 1077اجملموع  ، 247/3الروضة  ، 232/1تفسري القرطيب  ، 7311/8حتفة االحوذي  ، 83/2بدائع الفوائد  ، 91/3حلية العلمااء  96/2و ماا بعادها ،
نيل األوطار 188/1
 1078اجملموع  ، 247/3املغين  ، 519/1شرح فتح القدير  ، 250-249/1البحر الرائق  ، 325/1حاشية ابن عابدين  ، 476/1عون املعباود ، 325/1
احللية  ، 96/2احمللى  ، 113/4نيل األوطار  ، 188/1بدائع الفوائد 91/3
 1079تفسري القرطيب 7311/8
 1080التعليق املغين . 285/1
 1081اهلداية 47/1
 1082اذ مل أجد هذا القول يف كتب الشافعية
 1083االرواء 71/2
 1084فقد ذكر النووي و الشوكاني عنه خالف ذلك

القول الرابع  -:انه خمري يف وضعها لعدم ثبوت شيء يف ذلك ؛ و هو قول األوزاعي وابن املنذر

1089

.

القول اخلامس :ا السبال هو املختار ؛و روي هذا عن احلسن و ابراهيم و ابن املسيب و ابن سريين و سعيد بن جبري.
و روي هذا عن مالك و به قال أكثر الزيدية

1090

.

و قد استدل أصحاب القول الثالث ؛ حبديث وائل بن حجر مع زيادة مؤمل اليت تفرد هباا و قاد بيناا شاذوذها و عادم صاالحيتها
لالحتجاج  ،و استدلوا أيضا مبا رواه أبو داود

1091

 :من طريق اهليثم بن محيد عن ثور عن سليمان بن موسى  ،عن طاوس ،قال

(( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره  ،و هو يف الصالة)) .
و هذا ال يصلح ان يكون دليال ملا يأتي
أوال -:اهليثم بن محيد  ،فيه كالم ؛ فقد وثقه أبو داود و قال علي بن مسهر  :ضعيف قدري . 1092
ثانيا  -:سليمان بن موسى قال البخاري  :عنده مناكري  ،و قال أبو حا  :حمله الصدق و يف حديثه بعض االضطراب  ،و قاال
النسائي  :ليس بالقوي .1093
ثالثا  -:االرسال فان طاوس تابعي صغري و مل يذكر ممن مسعه .1094
و استدلوا أخريا  ، 1095مبا رواه االمام أمحد (املسند )226/5 :قال :حدثنا حييى بن سعيد  ،عن سفيان  ،قاال  :حادثنا مسااك
عن قبيصة بن هلب  ،عن أبيه  ،قال ((:رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ينصرف عن ميينه و عن يساره و رأيته يضع هذه
على صدره  ،و وصف حييى اليمنى على اليسرى فوق املفصل)) .

 1085سبل السالم 168/1
 1086حتفة األحوذي /2
325/1 1087
 1088نيل االوطار . 189/1
 1089حلية العلماء  ، 96/2اهلداية  ، 47/1أحكام القرآن البن العربي  ، 1999/4القوانني الفقهية ص ، 62نيل األوطار  ، 189/2عون املعبود 325/1
 1090بداية اجملتهد  ، 99/1سبل السالم  ، 168/1نيل األوطار  ، 189/1الروضة الندية . 97/1
 1091السنن  201/1رقم ()759
 1092امليزان 321/4
 1093امليزان . 225/2
 1094التقريب . 377/1

و هذا ضعيف ال تقوم به حجة ألن قبيصة جمهول مل يرو عنه ساوى مسااك و قاال عناه احلاافظ يف التقرياب(( :1096مقباول)) يعاين :
حيث يتابع و اال فليس كما نص عليه يف مقدمة كتابه  . 1097وقال املديين (( :جمهول مل يرو عنه غري مساك)).1098
ثم ا ن هذا احلديث معل بعدم ثبوت زيادة ((على صدره)) كما يف حديث وائل  ،فمدار احلديث علاى مسااك و اختلاف فياه علاى
مساك  ،فقد رواه عن مساك .
 -1شعبة بان احلجااج عناد الطيالساي (املساند ، )1087 :و ابان أباي شايبة (املصانف ، )305/1:و أمحاد (املساند  226/5و
 ، )227و أبو داود (السنن 273/1:رقم . )1041
 -2زائدة بن قدامة  ،عند أمحد (املسند)227/5 :
 -3شريك بن عبد اهلل النخعي عند أمحد ()226/5
 -4أبو األحوص سالم بان ساليم  ،عناد ابان ماجاه (السانن  809و  ، )929و الرتماذي (اجلاامع  252و  ، )301و عباد اهلل بان
أمحد (يف زياداته على مسند أبيه  226/5و . )227
فهؤالء أربعتهم رووه عن مساك مل يذكر أحد منهم زيادة (على صدره)  ،و منهم من رواه خمتصرا .
و قد رواه سفيان الثوري عن مساك و اختلف عليه أيضا فقد رواه عنه
 -1حييى بن سعيد القطان  -كما ذكرنا -و هو الوحيد الذي ذكر الزيادة
 -2عبد الرزاق (املصنف ( ))3207و مل يذكر الزيادة .
 -3عبد الرمحن بن مهدي عند الدار قطين (السنن  )285/1و مل يذكر الزيادة .
 -4وكيع بن اجلراح عند أمحد (املسند ،)227/5و ابن أبي شيبة (املصنف  )305/1و مل يذكر الزيادة.
فهذا احلديث ال يصلح لالحتجاج به جلهالة قبيصة و هو علاة احلاديث ثام لعادم ثباوت لفظاة ((علاى صادره)) عناد بقياة أصاحاب
سفيان و عدم ثبوهتا عند بقية أصحاب مساك -و اهلل أعلم-

 1095حتفة األحوذي  ، 90/2عون املعبود 325/1
. 123/2 1096
 1097التقريب 5/1
 1098حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف .133/2

المبحث الثالث
االعالل بالشذوذ
تعريف الشاذ :
الشاذ لغة  ،هو :املنفرد عن غريه أو اجلمهور . 1099
أما يف االصطالح فله ثالثة تعاريف :
األول  :عرفه الشافعي  ،فقال ((:ليس الشاذ مان احلاديث أن ياروي الثقاة حاديثا مل ياروه غاريه  ،امناا الشااذ مان احلاديث ان ياروي
الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم))  . 1100و هذا هو الذي استقر عليه االصطالح و عليه اهل العلم . 1101
تعريف الشاذ :
الشاذ لغة  ،هو :املنفرد عن غريه أو اجلمهور . 1099
أما يف االصطالح فله ثالثة تعاريف :

 1099املصباح املنري ص363
 1100الكفاية ص ، 223معرفة علوم احلديث للحاكم ص ، 119علوم احلديث ص76
 1101علوم احلديث ص ، 77-76شرح التبصرة  ، 193/1تدريب الراوي 232/1
 1099املصباح املنري ص363

األول  :عرفه الشافعي  ،فقال ((:ليس الشاذ مان احلاديث أن ياروي الثقاة حاديثا مل ياروه غاريه  ،امناا الشااذ مان احلاديث ان ياروي
الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم))  . 1100و هذا هو الذي استقر عليه االصطالح و عليه اهل العلم . 1101
و على هذا التعريف يقيد الشاذ بقيدين :
أوهلما  :ان يكون راوي الشاذ ثقة .
و ثانيهما  :ان خيالف غريه من الثقات . 1102
الثاني  :عرفه احلليلي  ،فقال ((:ان الشاذ ما لايس لاه اال اساناد واحاد  ،يشاذ باذلك شايخ ثقاة أو غاري ثقاة  ،فماا كاان عان ثقاة
يتوقف فيه و ال حيتج به ويرد ما شذ به غري ثقة )) . 1103
و قد رد هذا بافراد الصحيحني . 1104
الثالث  :عرفه احلاكم فقال (( :فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات  ،و ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة)) . 1105
هكذا عرفه احلاكم و مل يشرتط فيه املخالفة  ،و مل يذكر رده  ،و على هذا يلزم ان يكون يف الصحيح الشاذ و غري الشاذ . 1106
و قد أشرت فيما سبق اىل أن التعريف األول  :هو الذي استقر عليه االصطالح  ،و جرى عليه العمل عند مجاهري احملدثني .
شروط الشاذ :

يتضح من التعريف الذي استقر عليه مجهور احملدثني  :ان احلديث الشاذ ال يكون شاذا حتى جيتمع فيه امران  :التفرد  ،و املخالفة

؛ و ذلك ألن تفرد الثقة حبديث مل خيالف فيه غريه ال يعد ضعيفا  ،بل هو صحيح اذا استوفى بقية الشروط .

 1100الكفاية ص ، 223معرفة علوم احلديث للحاكم ص ، 119علوم احلديث ص76
 1101علوم احلديث ص ، 77-76شرح التبصرة  ، 193/1تدريب الراوي 232/1
 1102توضيح األفكار  ، 379/1فتح املغيث 186/1
 1103االرشاد  ، 176/1و نقله عنه ابن الصالح يف علوم احلديث ص ، 77و الطييب يف اخلالصة ص ، 70و ابن كثري يف اختصار علوم احلديث ص57
 1104اختصار علوم احلديث ص 58والذي يبدو يل  :ان اخلليلي يفرق باني ثقاة ماربز يف احلفاظ فيحتمال تفارده وباني ثقاة ال حيتمال تفارده فيتوقاف فياه كماا
صحح حديث مالك يف املغفر  168/1مع انه صرح بتفرد مالك بن انس به واهلل اعلم.
 1105معرفة علوم احلديث ص ، 119و نقله عنه ابن الصالح ص77
 1106فتح املغيث . 186/1

مثال ذلك  :حديث (( :امنا االعمال بالنيات )) فقد تفرد به حييى بن سعيد األنصاري  ،عن حممدبن ابراهيم التيمي  ،عن علقمة
بن وقاص الليثي  ،عن عمر بن اخلطاب  . 1107فهذا احلديث قد حصل فيه تفرد يف أكثر من طبقة  ،و ماع ذلاك فاال يعاد شااذا ؛
ألن من تفرد به مل خيالف غريه .
ثم ان خولف الثقة بأرجح منه  :ملزيد ضبط او كثرة عدد أو غري ذلك من املرجحات فاملرجوح هاو  :الشااذ  ،و الاراجح حمفاوظ
1108

أنواع الشذوذ :

الشذوذ تارة يكون يف املنت  ،وتارة يكون يف االسناد  ،و قد يكون فيهما كليهما و نذكر فيما يأتي امثلة و مناذج لذلك :

حديث جرير بن عبد احلميد  ،عن سهيل  ،عن سعيد بن أبي سعيد  ،عن أبي هريرة  ،مرفوعا ((:ال حيل المرأة تؤمن باهلل و اليوم
اآلخر ان تسافر بريدا)) . 1109
فلفظ بريد يف هذه الرواية شاذ كما أشار اليه احلافظ ابن حجر  1110؛ فقد رواه مالك بن أنس  ، 1111و حممد بن عجالن  ، 1112و
ابن أبي ذئب  1113؛ ثالثتهم عن سعيد ابن أبي سعيد املقربي  ،عن ابي هريرة  ،مرفوعا ((:ال حيل المرأة تؤمن بااهلل و الياوم اآلخار
أن تسافر يوما و ليلة)) .
و هبذا اللفظ أخرجه الشيخان  . 1114مما يؤكد شذوذ الرواية األوىل و لعل الوهم يف ذلك من جرير و هو ابان عباد احلمياد ؛ فقاد
قال عنه احلافظ(( :ثقة صاحيح الكتااب  ،قيال  :كاان يف آخار عماره يهام مان حفظاه))  . 1115فلعلاه روى احلاديث يف اآلخار مان
حفظه فأخطأ فيه .

 1107صحيح البخاري  5/1رقم ()1
 1108انظر منهج النقد ص429-428
 1109أخرجه أبو داود  140/2رقم ()1725
 1110الفتح  567/2و . 569
 1111يف موطئه برواية الليثي  574/2رقم ( ، )2803و من طريقه أخرجه أبو داود  140/2برقم ()1724
 1112عند احلميدي ()1006
 1113عند ابن ماجه  968/2رقم ()2899
 1114صحيح البخاري  54/2رقم ( ، )1087و مسلم  103/4رقم ( )1339و غريهم  .من طريق سعيد بن أبي ساعيد املقاربي  ،عان أبياه  ،عان أباي
هريرة  ،به .

مثال للشذوذ يف السند :
ما رواه سفيان بن عيينة - 1116و تابعه ابن جريج  ، 1117و محاد بن سلمة  -1118عان عمارو بان ديناار  ،عان عوساجة  ،عان ابان
عباس ((:ان رجال مات على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،و مل يدع وارثا اال عبدا  ،هو أعتقه  ،فأعطااه النايب صالى
اهلل عليه و سلم  ،مرياثه)) . 1119
و قد خالفهم محاد بن زيد  -و هو ثقة  -1120فرواه عن عمرو بن دينار  ،عن عوسجة  ،و مل يذكر ابن عباس . 1121
و لذا قال أبو حا ((:احملفوظ حديث ابن عيينة))  ، 1122فحماد بن زيد من أهل العدالة و الضبط و مع ذلك فقد رجح أبو حا
رواية من هم أكثر عددا منه . 1123
مثال ذلك :

((نموذج للشذوذ في المتن و أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

حديث أشعث بن عبد امللك احلمراني  ،عن حممد بن سريين  ،عن خالد احلذاء  ،عن أبي قالبة  ،عن أبي املهلب  ،عان عماران
بن حصني ((:أن النيب صلى اهلل عليه و سلم صلى هبم فسها فسجد سجدتني ثم تشهد ثم سلم )) . 1124

 1115تقريب التهذيب . 127/1
 1116عند احلميدي ( ، )523و أمحد  ، 221/1و ابن ماجه  915/2رقم ( ، )2741و الرتمذي  368/4رقم ()2106
 1117عند أمحد 358/1
 1118عند أبي داود  124/3رقم ()2905
 1119و هذا احلديث حسنه الرتمذي  ،و ذكر ان العمل على خالفه عند اهل العلم  .و قال البخاري يف تارخيه /7الرتمجة (((: )347مل يصح حديثه))
 1120التقريب 197/1
 1121علل احلديث البن ابي حا  52/2رقم ()1643
 1122علل احلديث البن أبي حا  52/2رقم ()1643
 1123أنظر حملات يف اصول احلديث ص459
 1124أخرجه أباو داود  273/1رقام ( ، )1039و الرتماذي  240/2رقام ( ، )395و النساائي ، 26/3و ابان حباان ( ، )2670و الطرباناي يف االوساط
( ، )2250و احلاكم  ، 323/1و البغوي ( . )771و قال الرتمذي ((:حسن غرياب صاحيح)) و لفظاة ((صاحيح)) مل تارد يف حتفاة األشاراف 203/8
حديث ()10885

فذكر التشهد يف هذا احلديث شاذ تفرد به أشعث  1125و خولف فيه ؛ قاال االماام البيهقاي(( :تفارد باه أشاعث احلمراناي  ،و قاد
رواه شعبة  ،و وهيب  ،وابن علية  ،والثقفي  ،و هشيم بن زيد  ،و يزيد بان زرياع  ،و غاريهم  ،عان خالاد احلاذاء مل ياذكر أحاد
منهم ما ذكر أشعث عن حممد عنه)) . 1126
و أيده احلافظ ابن حجر يف الفتح  1127وقال ((:و قال ابن حبان :ما روى ابن سريين عن خالد احلذاء غري هذا احلديث .انتهى .
و هو من رواية األكابر عن األصاغر  ، 1128و ضعفه البيهقي و ابن عباد الارب و غريمهاا و ومهاوا رواياة أشاعث ملخالفتاه غاريه مان
الثقات عن ابن سريين  ،فان احملفوظ عن ابن سريين يف حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد)) .
أقول  :و احلديث احملفوظ الذي رواه مجع من الثقات عن خالد احلذاء  ،عن أبي قالبة  ،عن أبي املهلب  ،عن عمران بن حصني ،
((:ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم صلى العصر  ،فسلم يف ثالث ركعات  ،ثم دخل منزله  ،فقام اليه رجل  ،يقال لاه اخلربااق
 ،و كان يف يديه طول  .فقال  :يا رسول اهلل  ،فذكر صنيعه  ،و خرج غضبان جير رداءه حتى انتهى اىل الناس  .فقال  :أصدق
هذا ؟ قالوا نعم  .فصلى ركعة  .ثم سلم  ،ثم سجد سجدتني  ،ثم سلم)).1129
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(التشهد في سجود السهو)

اختلف الفقهاء يف التشهد بعد سجود السهو  ،لكن هذا يقتضي منا ان نوجز أوال خالفهم يف حمال ساجود الساهو لكاي حنيال علياه
خالفهم يف حكم التشهد  ،فنقول :
اختلفوا يف حمل سجود السهو :
فذهب أكثر الفقهاء اىل أن حمله قبل السالم .
و به قال الشافعي يف الصحيح من أقواله و أمحد يف رواية .
و ذهب بعضهم اىل  :ان السجود بعد السالم  ،و به قال مجلة من الفقهاء  ،و اليه ذهب أبو حنيفة.
 1125هو  :أشعث بن عبد امللك احلمراني ثقة فقيه التقريب 80/1
 1126السنن الكربى . 355/2
79/2 1127
 1128انظر الكالم حول هذا النوع يف علوم احلديث البن الصالح ص. 276
 1129أخرجه أمحد  427/4و  431و  ، 440و مسلم  87/2رقم ( ، )574و أباو داود  267/1رقام ( ، )1018و ابان ماجاه  384/1رقام (، )1215
و النسائي  26/3و  ، 66و ابن خزمية ( )1054و ( ، )1060و ابن حبان ( ، )2654و البيهقي . 359/2

و ذهب بعضهم اىل ان السجود ان كان من نقص فمحله قبل السالم  ،و ان كان من زيادة فمحله بعد السالم و هو مذهب مالك ،
و هو قول قديم للشافعي ،و رواية عن أمحد .فان اجتمعت الزيادة و النقص فمحله قبل السالم عناد مالاك  ،و بعاد الساالم عناد
الشافعي على هذا القول .
و ذهب بعضهم اىل  :أن السجود كله قبل السالم اال يف موضاعني فيكاون بعاد الساالم  ،و هاي  :اذا سالم مان نقاص يف صاالته أو
حترى االمام فبنى على غالب ظنه . 1130
اذا حررنا هذا فقد اختلفوا يف التشهد بعد سجدتي السهو ؛ و خالصة هذا االختالف فيما يأتي :
من قال  :ان سجود السهو كله بعد السالم  -كأبي حنيفة  -قال :يتشهد بعد سجدتي السهو . 1131
و من قال سجود السهو كله قبل السالم  -كالشافعي يف اجلديد -قال  :يتشهد بعد سجدتي السهو .
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أما الذين فصلوا فجعلوا بعضه قبل السالم و بعضه بعده  :فقد قاال مالاك  :يتشاهد للاذي بعاد الساالم  ،و أماا التشاهد للاذي قبال
السالم فعنه فيه روايتان . 1133
و قال أمحد  :ال يتشهد لسجود السهو الذي قبل السالم  ،و يتشهد لسجود السهو الذي بعد السالم . 1134
و حنو ذلك مذهب الشافعي بالنسبة لقوله القديم . 1135
و على أية حال  :فمن قال بالتشهد بعد سجدتي الساهو فقاد أخاذ بالزياادة الايت سابق ذكرهاا يف حاديث عماران  .و مان عادها
شاذة و ردها قال بعدم التشهد بعد سجدتي السهو .
منوذج آخر
حديث سفيان الثوري  ،عن أبي الزبري  ،عن جابر قال  :حنرنا يوم احلديبة سبعني بدنة البدنة عن عشرة  ،و قال رسول اهلل صالى
اهلل عليه و سلم ((:يشرتك البقر يف اهلدي )) .
 1130اجملموع  ، 72/4املغين  ، 687/1االختياار  ، 93/1حلياة العلمااء  ، 178/2تنقايح التحقياق  ، 983/1القاوانني الفقهياة ص ، 67فقاه االماام ساعيد
 258/1و ما بعدها .
 1131االختيار 93/1
 1132مغين احملتاج . 213/1
 1133القوانني الفقهية ص. 67
 1134املغين . 687/1
 1135اجملموع 72/4

رواه احلاكم و صححه  ، 1136لكن لفظة ((العشرة)) شاذة  ،و الصواب سابعة و هاو احملفاوظ  .و قاد أشاار احلاافظ الاذهيب اىل
شذوذ لفظة ((العشرة))  ،فقال ((:و خالفه ابن جريج  ،و مالك  ،و زهري  ،عن أبي الزبري  ،فقالوا  :البدنة عان سابعة  ،و جااء
عن سفيان أيضا كذلك )) . 1137
و هو كما قال -رمحه اهلل -فقد أخرجه الدارمي  1138قال  :أخربنا يعلى  ،قال  :حدثنا سفيان  ،فذكره حمفوظا كرواية اجلمياع ،
و لكن مل يتبني لنا هذا الشذوذ ممن حصل .

و رواية مالك أخرجها أمحد  ، 1139و الدارمي  ، 1140و مسلم  ، 1141و أبو داود  ، 1142و ابن ماجه  ،1143و الرتمذي.1144
و رواية ابن جريج  ،أخرجها أمحد  ، 1145و مسلم  ، 1146و ابن خزمية . 1147
و رواية زهري أبي خثيمة أخرجها مسلم . 1148
 1136املستدرك 230/4
 1137التلخيص هامش املستدرك 230/4
 1138السنن ( )1961ولعل احلمل يبقى على سفيان فإن الراوي عنه هنا يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقاة إال يف حديثاه عان سافيان كماا ناص علياه ابان
معني وغريه .انظر الكاشف  ، 397/2وامليزان /4الرتمجة ()9838
 1139املسند  293/3واحلديث يف موطأ مالك برواية الليثي  624/1رقم (.)1395
 1140السنن ()1962
 1141اجلامع الصحيح  87/4رقم ()1318
 1142السنن  98/3رقم ()2809
 1143السنن  1047/2رقم ()3132
 1144اجلامع  248/3رقام ( )904و  75/4رقام ( )1502وكاذلك اخرجهاا اباو عواناة  236/5وابان حباان ( )4006والبيهقاي  294/9زالبغاوي 294/9
وانظر التمهيد .147/12
 1145املسند 378/3
 1146اجلامع الصحيح  87/4رقم ()1318
 1147صحيح ابن خزمية ()2900

و رواه غريهم عزرة بن ثابت  ، 1149و عمرو بن احلارث  1150مجيعهم عن أباي الازبري  ،عان جاابر بان عباد اهلل  ،قاال ((:حنرناا ماع
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عام احلديبة البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة))  .كل هذا يؤكد شذوذ رواية احلاكم
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(االشتراك في الهدي)

اهلدي الذي جتزيء فيه الشاة  -كهدي التمتع  -هل جيزيء فيه اشرتاك اكثر من واحد يف بدنة ؟
هذا موضع اختلف فيه الفقهاء :
فذهب بعضهم اىل أن البدنة -البعري و البقرة -جتزيف عن العشرة .
و ممن قال ذلك اسحاق و ابن حزم . 1151
واحتجوا باحلديث السابق مع الزيادة الشاذة و يدل هلم أيضا  :بأن النيب صلى اهلل عليه و سلم يف قسمة الغنائم  ،عدل البعري بعشر
شياه ؛ و ما دامت الشاة جتزيء عن واحد فالبعري جيزيء عن عشرة .
فقد روي عن رافع بن خديج قال(( :كنا مع النيب صلى اهلل عليه و سلم بذي احلليفة  ،فأصاب الناس جوع  ،فأصبنا ابال و غنما
))  .اىل أن قال(( :ثم قسم  ،فعدل عشرة من الغنم ببعري … احلديث )) رواه البخاري 1152و البقرة مثل البعري ؛ فان كال منهماا
يطلق عليه بدنة يف اللغة

1153

و ذهب بعضهم اىل أن البعري عن عشارة و البقارة عان سابعة  .و هاذا رواياة عان ساعيد بان املسايب  1154و حجتاه حاديث ابان
عباس  ،قال  :كنا مع النيب صلى اهلل عليه و سلم يف سفر  ،فحضر األضحى  ،فاشرتكنا يف البقر سبعة و يف اجلازور عشارة
.

 1148اجلامع الصحيح  87/4رقم ()1318
 1149عند أمحد  ، 301/3و مسلم  88/4رقم ()1318
 1150عند ابن خزمية ()2901
 1151احمللى 154/7
 1152الفتح 494/9
 1153فقه االمام سعيد 306/2
 1154الشرح الكبري . 539/3

1155

و ذهب اجلمهور اىل أن كال منهما جيزيء عن سبعة .
و به قال أبو حنيفة  ،و مالك  ،و أمحد . 1156
و حجتهم حديث جابر السابق باللفظ احملفوظ  ،و يرجح هذا أنه آخر فعل النيب صلى اهلل عليه و سلم .
و قال مالك  :ال يشرتك يف الدم الواحد  ،فالبعري كالشاة ال جتزيء اال عن واحد  . 1157و ما سبق حجة عليه.
((نموذج للشذوذ في السند و المتن))
(و أثر ذلك في اختالف الفقهاء)

ح ديث :حيان بن عبيد اهلل  ،عن عبد اهلل بن بريدة  ،عن أبيه  :أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:بني كل أذانني
صالة اال املغرب))  .أخرجه البزار  ، 1158و الدار قطين

1159

قال البزار ((:ال نعلم أحدا يرويه اال بريدة و ال رواه اال حيان و هو بصري مشهور)) .
أقول  :هذا احلديث شاذ متنا و سندا و الشذوذ جاء من قبل حيان بن عبيد اهلل  1160لتفرده هبذا االسناد و املنت مع الزيادة كماا
نص عليه البزار .
قال احلافظ ابن حجر ((:و أما رواية حيان  -و هو بفتح املهملة و التحتانية  -فشاذة ؛ ألنه و ان كان صدوقا عند البزار و غريه
لكنه خالف احلفاظ من أصحاب عبد اهلل بن بريدة يف اسناد احلديث و متنه)) . 1161
و قد بني لنا الشذوذ االمام البيهقي -رمحاه اهلل تعااىل -اذ قاال ((:أخطاأ فياه حياان بان عبياد اهلل يف االساناد و املانت مجيعاا ،أماا
السند  :فأخرجاه يف الصحيح عن سعيد اجلريري و كهمس عن عبد اهلل بن بريادة  ،عان عباد اهلل بان مغفال عان النايب صالى اهلل
عليه و سلم قال ((:بني كل أذانني صالة  ،قال يف الثالثة  :ملن شاء  ،و أما املنت فكيف يكون صحيحا و يف رواية ابن املبارك عان

 1155اخرجه أمحد  ، 275/1و ابن ماجه  1047/2رقم ( ، )3131و الرتمذي  248/3رقم ( )905و قال ((:حسن غريب))
 1156احمللى  ، 152 ، 151/7اجملموع  ، 184/7الشرح الكبري  ، 538/3اهلداية 110/1
 1157احمللى  151/7و  ، 152األشراف للبغدادي . 246/1
 1158كشف االستار  334/1رقم ()693
 1159السنن 264/1
 1160ترمجته يف امليزان  623/1الرتمجة ()2388
 1161فتح الباري . 108/2

كهمس يف هذا احلديث قال  :و كان ابن بريدة يصلي قبل املغرب ركعتني  ،و يف رواية حسني املعلام عان عباد اهلل بان بريادة  ،عان
عبد اهلل بن مغفل قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم (( :صلوا قبل املغرب ركعتني  ،و قال يف الثالثاة  :ملان شااء))

1162

.
فالشذوذ يف السند :أن حيان جعل احلديث من مسند بريدة و قد رواه اجلمع الغفري من الثقات عن عباد اهلل بان بريادة ،عان عباد
اهلل بن مغفل ؛ فاحلديث من مسند عبد اهلل بن مغفل . 1163
و أما الشذوذ يف املنت فهو االستثناء الوارد بقوله ((:اال املغرب)) فهو خطأ بال شك ملخالفته الثقات بذلك .
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
(راتبة المغرب القبلية)

اختلف الفقهاء يف استحباب صالة ركعتني قبل املغرب :
فذهب مجهور الفقهاء اىل عدم استحباهبا .

و بذلك قال أبو حنبفة  ،و نقل عن مالك  ،و هو وجه يف مذهب الشافعي .1164
و من احلجة هلم :
الزيادة يف حديث بريدة السابق ((:اال املغرب)) .
و ذهب فريق من الفقهاء اىل القول باستحباب ركعتني قبل صالة املغرب .
روي ذلك عان مجاعاة مان الصاحابة  ،مانهم :عباد الارمحن بان عاوف  ،و ساعد بان أباي وقااص  ،و أباي ،و أباو ثاور ،أباو موساى
األشعري  ،و غريهم .
و من التابعني  :سعيد بن املسيب  ،و احلسن  ،و مكحول  ،و غريهم .

 1162نقله عنه شارح الدار قطين 264/1
 1163و هكااذا أخرجااه اباان أبااي شاايبة  ، 356/2و أمحااد  86/4و  54/5و  56و  ، 57و الاادارمي ( ، )1447و البخاااري  161/1رقاام ( ، )627و
مساالم  212/2رقاام ( ، )838و ابااو داود  26/2رقاام ( ، )1283و اباان ماجااه  368/1رقاام ( ، )1162و الرتمااذي  351/1رقاام ( ، )185و النساائي
 ، 28/2و ابااان خزمياااة ( ، )1287و اباااو عواناااة  32/2و  ، 64و ابااان حباااان ( )1559و ( )1560و ( ، )1561و الااادارقطين  ، 266/1و البيهقاااي
 ، 472/2و البغوي ( )430مجيعا من طرق عن عبد اهلل بن بريدة  ،عن عبد اهلل بن مغفل .
 1164عمدة القاري  ، 246/7شرح مسلم للنووي  ، 381/2نصب الراية . 140/2

و به قال الظاهرية  ،و هو وجه للشافعية صححه النووي  ،و نقل ابن حجر قوال ملالك  ،و نقل استحباب ذلك عان أمحاد  ،لكان
قال ابن قدامة  :ظاهر كالم أمحد أهنما جائزان و ليستا سنة . 1165
و احلجة هلذا املذهب :
و حيث قد ثبت شذوذ الزيادة السابقة يف حديث بريدة فان عموم حديث بريدة يدل هلذا املذهب .
و يدل لذلك أيضا :
أوال  :حديث عبد اهلل املزني عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ق ال ((:صلوا قبل املغرب  ،قاال يف الثالثاة  :ملان شااء ؛ كراهياة أن
يتخذها الناس سنة)). 1166
ثانيا  :حديث مرثد بن عبد اهلل املزني قال  :اتيت عقبة بن عامر اجلهين  ،فقلت  :اال أعجباك مان أباي متايم  :يركاع ركعتاني قبال
املغرب  ،فقال عقبة  :انا كنا نفعله على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،قلت  :فما مينعك اآلن؟ قال :الشغل))

1167

 1165فتح الباري  ، 74/3حتفاة األحاوذي  ، 506/2مصانف ابان أباي شايبة  ، 357 -356/2احمللاى  ، 256/2عمادة القااري  ، 246/7شارح الناووي
على صحيح مسلم  ، 381/2املغين .766/1
 1166أخرجه البخاري  74/2رقم ()1183
 1167أخرجه البخاري  74/2رقم ()1184

المبحث الرابع
االعالل باالدراج
تعريف املدرج :
املدرج لغة :مأخوذ من درجت الثوب اذا طويته ،و االدراج هو  :لف الشيء يف الشيء

1168

تعريف املدرج :
املدرج لغة :مأخوذ من درجت الثوب اذا طويته ،و االدراج هو  :لف الشيء يف الشيء

1168

أما يف اصطالح احملدثني  -:فهو  :أن تزاد لفظة يف منت احلديث من كالم الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة فريويها كذلك . 1169
و األحسن أن يقال يف تعريفه ((:ما كانت فيه زيادة ليست منه)) .1170
أنواع االدراج :
 1168لسان العرب مادة ((درج))
 1168لسان العرب مادة ((درج))
 1169اختصار علوم احلديث ص ، 73تدريب الراوي  ، 268/1شرح ألفية السيوطي ص .73
 1170حملات يف أصول احلديث ص. 299

ينقسم املدرج اىل مدرج االسناد  ،و مدرج املنت .
أما مدرج االسناد فهو على وجهني :
الوجه األول  :أن يكون احلديث عند الاراوي و عناده حاديث آخار باساناد آخار  ،فياأتي أحاد الارواة وياروي عناه أحاد احلاديثني
باسناده اخلاص و يدخل فيه احلديث اآلخر كله أو بعضه من غري أن يبني ذلك . 1171
مثال ذلك :
حديث سعيد بن أبي مريم  ،عن الزهري  ،عن أنس ((:أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال  :ال تباغضوا و ال حتاسدوا و ال
تدابرو و ال تنافسوا  ...احلديث )) .1172
فعبارة ((:و ال تنافسوا)) أدرجها ابن أبي مريم  1173و ليست من هذا احلديث  ،بل هي من حاديث آخار ملالاك عان أباي الزنااد ،
عن األعرج  ،عن أبي هريرة ،مرفوعا ((:اياكم و الظن فان الظن أكذب احلديث و ال جتسسوا و ال حتسسوا وال تنافسوا))

1174

فااأدرج اباان أبااي ماريم ((:و ال تنافسااوا)) يف احلاديث ومهااا منااه  ،و رواهااا عاان مالااك باسااناد واحااد  ،و كااال احلاديثني خماارج يف
الصحيحني متفق عليه من رواية مالك  ،و ليس يف األول ((:و ال تنافسوا)) و هي يف الثاني .1175
الوجه الثاني  ،و مثاله  :احلديث الذي أخرجه الرتمذي  ، 1176من طريق عبد الرمحن بن مهدي  ،عن سفيان الثوري  ،عن واصل
األحدب  ،و منصور واألعمش  ،عن أبي وائل  ،عان عمارو بان شارحبيل  ،عان ابان مساعود ،قاال :قلات ((:ياا رساول اهلل  ،أي
الذنب أعظم ؟ قال  :أن جتعل هلل ندا و هو خلقك)) .

 1171حملات يف أصول احلديث ص301
 1172مل اقف على رواية سعيد بن أبي مريم  ،و احلديث يف موطأ مالاك  493/2رقام ( )2639عان الزهاري و مان طرياق مالاك أخرجاه البخااري 25/8
رقم ( ، )6076و مسلم  8/8رقم ( ، )2559و قد رواه عن الزهري أيضا سفيان بان عييناة عناد مسالم  9/8رقام ( ، )2559و معمار بان راشاد عان
مسلم  9/8رقم ( ، )2559و زكريا بن اسحاق عند أمحد  ، 209/3و شاعيب بان أباي محازة عناد البخااري  23/8رقام ( ، )6065حمماد بان الولياد
عند مسلم  9/8رقم ( ، )2559و يونس بن يزيد عند مسلم  9/8رقم ()2559
 1173هو سعيد بن احلكم بن حممد بن أبي مريم  ،ثقة ثبت فقيه تقريب التهذيب . 293/1
 1174يف موطأ مالك  494/2رقم ( ، )2640و من طريق مالك أخرجه البخاري  23/8رقم ( ، )6066و مسلم  10/8رقم ( ، )2563و غريهم .
 1175شرح التبصرة و التذكرة  ، 256/1حملات يف أصول احلديث ص. 301
 1176جامع الرتمذي  314/5رقم ()3182

فان رواية واصل األحدب هذه مدرجة على رواية منصور و األعمش ،فان واصال يرويه عن أبي وائل عن ابان مساعود مباشارة ال
يذكر فيه ((عمرو بن شرحبيل)) هكذا رواه شعبة و غريه عن واصل  . 1177و قاد رواه حيياى القطاان  ،عان الثاوري باالسانادين
مفصال  ، 1178و من ذلك يتبني اذن ذكر  ،عمرو بن شرحبيل أدرج على رواية منصور و األعمش .
أما ادراج املنت فهو  :أن تضاف اليه زيادة من كالم بعض الرواة  ،يتوهم السامع أهنا منه . 1179
و قد تكون الزيادة املدرجة يف أول املنت أو يف وسطه أو يف آخره :
مثال ما أدرج يف أول املنت ((:اسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار)) .
هكذا رواه اخلطيب من رواية ابن قطن  ،و شبابة  ،عن شاعبة  ،عان حمماد بان زيااد  ،عان أباي هريارة  ،1180يف مجلاة(( :أسابغوا
الوضوء)) من كالم أبي هريرة .
قال اخلطيب ((:و هم أبو قطن و شبابة يف روايتهما عن شعبة على ما سقناه  ،و قد رواه اجلم الغفري كرواية آدم)) .1181
و رواية آدم اليت أشار اليها اخلطيب البغدادي  :أخرجها البخاري  1182قال :حدثنا آدم بن أبي اياس  ،قال  :حادثنا شاعبة  ،عان
حممد بن زياد  ،قال :مسعت أبا هريرة  ،و كان مير بنا و الناس يتوضؤون من املطهرة  ،قال  :أسبغوا الوضوء فان أبا القاسم صلى
اهلل عليه و سلم قال ((:ويل لألعقاب من النار)) .

 1177رواية شعبة عان واصال عناد أمحاد  434/1و  ، 464و الرتماذي  315/5رقام ( ، )3183و النساائي  90/7و رواه غاري شاعبة  :سافيان الثاوري
عنااد البخااري  137/6رقاام ( ، )4761و  204/8رقاام ( )6811و عنااد النس اائي  ، 90/7و رواه أيضااا عبااد الاارمحن باان مهاادي عنااد أمحااد 462/1
ثالثتهم (شعبة  ،و سفيان  ،و ابن مهدي) عن واصل  ،عن أبي وائل  ،عن عبد اهلل بن مسعود  ،و أنظر علال الادار قطاين ج ، 220/5و شارح التبصارة
 ، 260-258/1و شرح ألفية السيوطي 77 -76
 1178أما اليت بدون الزيادة فهي عند البخاري  137/6رقم ( ، )4761و اما اليت بالزيادة فهي عند البخاري أيضا  204/8رقم (. )6811
 1179حملات يف أصول احلديث ص. 299
 1180اورده اخلطيب يف  :الفصل للوصل  ،ورقة  ، 6نقال عن هامش ظفر األماني ص 248وانظر تدريب الراوي . 70/1
 1181ما سبق
 1182اجلامع الصحيح  53/1رقم ( ، )165و قد رواه عن شعبة غري آدم  :حممد بن جعفر (غندر) ،عند أمحد  ، 409/2و حييى بن سعيد عناد أمحاد
 ، 430/2و حجاج بن حممد عند أمحد  ، 430/2و وكيع بن اجلراح عند أمحاد  ، 271/2و مسالم  148/1رقام ( ، )242و هاشام بان القاسام عناد
الدارمي ( )713و يزيد بن زريع عند النسائي . 77/1

أما ما أدرج يف وسط املنت  .فمثاله ما رواه  :عبد احلميد بن جعفر  ،عن هشام بن عروة عن أبيه  ،عن بسرة  ،قالات  :مسعات
رسول اهلل صلى اله عليه و سلم يقول ((:من مس ذكره أو أنثييه أو رفغييه فليتوضأ)) . 1183
قال الدار قطاين ((:كاذا رواه عباد احلمياد  ،عان هشاام  ،و وهام يف ذكار االنثياني و الرفاغ و ادراجاه لاذلك يف حاديث بسارة  ،و
احملفوظ  :ان ذلك قول عروة و كذا رواه الثقات عن هشام  ،منهم  :أيوب و محاد بن زيد و غريمها)). 1184
((نموذج لما أدرج في آخر المتن و أثره في اختالف الفقهاء))

حديث زهري بن معاوية  ،عن احلسن بان احلار  ،عان القاسام بان خميمارة  ،قاال  :أخاذ علقماة بيادي و حادثين  :ان عباد اهلل بان
مسااعود أخااذ بيااده  ،و حدثااه  :ان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه و ساالم أخااذ بيااد عبااد اهلل باان مسااعود فعلمااه التشااهد يف الصااالة
((:التحيات هلل  ،و الصلوات و الطيبات  ،السالم عليك أيها النيب و رمحة اهلل و بركاته  ،السالم علينا و على عباد اهلل الصاحلني-
قال زهري : -حفظت عنه -ان شاء اهلل  : -أشهد ان ال اله اال اهلل و أشهد أن حممدا عبده و رسوله  ،قال  :فاذا قضيت هذا
أو قال :فاذا فعلت هذا فقد قضيت صالتك  ،ان شئت أن تقوم فقم ،و ان شئت أن تقعد فاقعد)) .
أخرجه أمحد  1185عن حييى بن آدم  ،و أبو داود  1186عن عبد اهلل بن حممد النفيلي  ،و الدارمي  1187عن ابي نعيم – الفضال بان
دكني ، -و الطحاوي  1188من طريق ابي غسان و أمحد بن يونس و أباي نعايم  ،و الادار قطاين  1189مان طرياق شابابة بان ساوار و
موسى بن وردان  ،و الطرباني  1190من طريق عبد امللك بن واقد احلمراني و أمحد بن ياونس و أباي باالل األشاعري  ،و الطيالساي
1191

؛ كلهم عن زهري بن معاوية هبذا االسناد  .و جعلوا قوله(( :اذا قلت هذا فقد قضيت صالتك ان شائت ان تقاوم فقام و ان

شئت ان تقعد فاقعد ))  .متصال باحلديث من كالم النيب صلى اهلل عليه و سلم.

 1183أخرجه الطرباني يف الكبري  ، 200/24و الدار قطين  ، 148/1و البيهقي 137/1
 1184سنن الدار قطين  ، 148/1و حديث بسرة سبق خترجيه مفصال عن مجاعة من الصحابة بدون ذكر االدراج .
 1185املسند . 422/1
 1186السنن  254/1رقم ()970
 1187السنن . 309/1
 1188شرح معاني اآلثار 275/1
 1189السنن . 353/1
 1190املعجم الكبري ()9925
 1191املسند ()275

و قد أخرجه ابن حبان  1192من طريق غسان بن الربيع  ،قال  :حدثنا ثوبان  ،عن احلسن بن احلر ،عان القاسام بان خميمارة  ،عان
علقمة  ،عن ابن مسعود  -و جعل قوله((: -فاذا فرغت من هذا )) من قول ابن مسعود .
و قال الدار قطين ((:قوله  :فاذا قضيت هذا فقد قضيت الصالة  ،من كالم ابن مسعود  ،فصله شبابة عن زهري و جعله من كالم
ابن مسعود ،و قوله أشبه بالصواب ممن أدرجه  ،و قد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه)).1193
و قال النووي يف اخلالصة ((:اتفق احلفاظ على اهنا مدرجة)) . 1194
و قال الكمال بن اهلمام احلنفي ((:و قد بني االدراج شبابة بن سوار يف روايته عن زهري بن معاوية و فصل كالم ابن مسعود من كالم
النيب صلى اهلل عليه و سلم)) . 1195
((أثره في اختالف الفقهاء))
(حكم التشهد  ،و السالم)

ذهب فريق من الفقهاء اىل أن التشهد و السالم ليسا فرضني  ،و به قاال مجاعاة مان السالف و هاو ماذهب أباي حنيفاة  1196لكان
يالحظ  :ان أبا حنيفة و ان قال بعدم فريضتهما  ،فقد قال بوجوهبما  ،و ترك الواجب عنده ال يرتتب عليه بطاالن الصاالة و لكان
ان تركه متعمدا أثم و ان تركه ناسيا سجد للسهو عنه .
و احتجوا باحلديث السابق على ان الزيادة مرفوعة و ليست مدرجة ؛ قال املرغيناني ((:و القعادة يف آخار الصاالة مقادار التشاهد
لقوله  -عليه الصالة و الساالم -البان مساعود -رضاي اهلل عناه -حاني علماه التشاهد ((:اذا قلات هاذا أو فعلات هاذا فقاد متات
صالتك علق التمام بالفعل قرأ أو مل يقرأ)) . 1197

 1192االحسان  293/5رقم ()1962
 1193سنن الدار قطين . 353/1
 1194نقله عنه الكافيجي يف املختصر يف علم األثر ص 148و الكماال بان اهلماام يف شارح فاتح القادير  ،193/1لكان يشاكل يف نقال االمجااع قاول اخلطاابي
((:ان مل يثبت ادراجها يعين :قوله اذا قلت هذا فقد متت صالتك  ))...دلت على ان الصالة على النيب صالى اهلل علياه و سالم ليسات واجباة )) .
أنظر الدراية .157/1
 1195شرح فتح القدير . 193/1
 1196البناية شرح اهلداية  ، 260/2جامع الرتمذي  ، 262/1عمدة القاري  ، 121/6شرح صحيح مسلم .40/2
 1197اهلداية . 46/1

و ذهب مجهور الفقهاء اىل فريضتهما . 1198
و احتجوا مبا روي عن ابن مسعود  ،قال ((:كنا نقول قبل أن يفرض التشاهد  :الساالم علاى اهلل الساالم علاى جربيال و ميكائيال .
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  :ال تقولوا هكذا ؛ فان اهلل هو السالم  ،و لكن قولوا  :التحيات هلل  ...احلديث ))

1199

.
الداللة فيه من وجهني :
أحدمها  :قوله ((:قبل أن يفرض التشهد )) فدل ذلك على أن التشهد فرض.
ثانيهما  :قوله عليه الصالة و السالم ((:قولوا التحيات)) و األمر للوجوب .
و احتجوا أيضا  :مبا روي عن علي  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:مفتاح الصاالة الطهاور و حترميهاا التكباري  ،و حتليلهاا
التسليم)) .1200
قال الرتمذي ((:هذا احلديث أصح شيء يف الباب و أحسن)) .
منوذج آخر
حديث مالك بن أنس  ،عن ابن شهاب  ،عن ابن أكيمة الليثي  ،عن أبي هريرة :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم انصرف مان
صالة جهر فيها بالقراءة  ،فقال ((:هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟)) فقال رجل  :نعم  .أنا يا رسول اهلل .قال  :فقال رساول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم(( :اني أقول مايل أنازع القرآن)) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  ،فيماا جهار
فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بالقراءة  ،حني مسعوا ذلك من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم .1201
فجملة(( :فانتهى الناس عن القراءة ...ا )) مدرجة من كالم ابن شهاب الزهري شيخ مالك .
 1198اجملموع  462/3و  ، 475و شرح صحيح مسلم  40/2و  ، 47و املغين  578/1و . 589
 1199اخرجه الدار قطين  133/1و صححه  ،و البيهقي . 378/2
 1200أخرجه الشافعي  ، 70/1و عبد الرزاق ( ، )2539و أمحد  123/1و  ، 129و الدارمي ( ، )693و أباو داود  16/1رقام ( )61و  167/1رقام
( ، )618و ابن ماجاه  101/1رقام ( ، )275و الرتماذي  8/1رقام ( ،)3و البازار ( ، )633و أباو يعلاى ( ، )616و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار
 ، 273/1و الدارقطين  ، 60/1و البيهقي  15/2و  ، 253و انظر تلخيص احلبري  ، 229/1و نصب الراية . 308-307/1
 1201املوطأ  139/1رقم ( ، )230و اخرجه من طريق مالك  :الشافعي  ، 139/1و امحد  ، 311/2و البخاري يف جزء القاراءة خلاف االماام ( )95و
( ، )262و أبو داود  218/1رقم ( ، )826و الرتمذي  118/2رقم ( ، )312و النسائي  ، 140/2و الطحاوي يف شرح معاني اآلثار  ، 217/1و ابان
حبان ( ، )1849و البيهقي  ، 57/2و ابن عبد الرب يف التمهيد  ، 23/11و البغوي ()607

قال أبو داود  :مسعت حممد بن حييى بن فارس  ،قال ((:فانتهى الناس عن القراءة من كالم الزهري )).1202
قال الرتمذي ((:روى بعض أصحاب الزهري هذا احلديث  ،و ذكروا هذا احلرف قال  :قال الزهري)) .1203
و قال اخلطيب البغدادي ((:فانتهى الناس ا مدرج من كالم الزهري بينه ابن عيينة )) . 1204
و قال احلافظ ابن حجر ((:و قوله فانتهى الناس مدرج يف اخلرب من كالم الزهري  ،بيناه اخلطياب و اتفاق البخااري يف التااريخ و أباو
داود و يعقوب بن سفيان و الذهلي و اخلطابي و غريه)) . 1205
((أثره في اختالف الفقهاء))
(حكم القراءة خلف االمام)

اختلف الفقهاء يف قراءة املأموم خلف االمام على ثالثة أقوال :

القول األول  :ال يقرأ املأموم مع االمام فيما جيهر به  ،و يقرأ فيما يسر به  .و هو مذهب مجاعة من السلف و اخللف.1206
و احتجوا حبديث أبي هريرة السابق مع اللفظ املدرج .
القول الثاني  :يقرأ املأموم خلف االمام ال فرق بني السرية و ال جهرية . 1207
و مل يأخذوا حبديث أبي هريرة و ذلك لوجود االدراج فيه .
القول الثالث  :ال يقرأ املأموم خلف االمام ال يف سرية و ال يف جهرية

 1202السنن  219/1عقيب ()827
 1203جامع الرتمذي  120/2عقيب ()312
 1204الفصل للوصل املدرج يف النقل ص. 64
 1205التلخيص . 246/1
 1206لقد سبق تفصيلهم
 1207لقد سبق تفصيلهم .
 1208سبق بيان ذلك .

1208

المبحث الخامس
االعالل بالخطأ و ما أشبهه
قد يطلع اجلهبذ من أئمة احلديث على حديث ما فيحكم عليه باخلطأ أو الوهم مع أن الظاهر الساالمة مان هاذه العلاة  ،لكان العاامل
الفهم ال حيكم بذلك عن هوى بل يرتجح لديه ان أحد الرواة قد اخطأ يف هذا احلديث و ذلك للقرائن اليت حتيط باحلديث  ،و مثال
هذا ال يتضح ألي أحد اال ملن منحه اهلل فهما دقيقا و اطالعا واسعا و ادراكا كبريا و معرفة بعلل األسانيد و متوهنا و مشكالهتا
و غوامضها و معرفة بطرق احلديث و خمارجها و احوال الرواة و صفاهتم  .و قد خيتلف النقاد يف اعالل احلاديث باخلطاأ فمانهم:
من يرتجح له ذلك و منهم من ال يرى خطأ يف الرواية .
و االعالل باخلطأ يشمل ما أخطأ فيه الراوي  ،أو أوهم  ،أو قلب يف السند أو يف املنت أو صحف أو حرف  .و فيما يأتي  :نذكر
 ،أمثلة لذلك  ،ثم نسوق بعض النماذج مبينني أثر ذلك يف اختالف الفقهاء :
((نموذج لالعالل بالخطأ و أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

مثال ذلك  :حديث أبي اسحاق السبيعي  ،عن األسود  ،عن عائشة ،قالت (( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ينام و هو
جنب و ال ميس ماء)) .1209

 1209أخرجه الطيالسي ( ، )1397و امحد  43/6و  106و  109و  146و  ، 171و أبو داود  58/1رقم ( ، )228و ابن ماجاه  192/1رقام ()581
و ( )582و ( ، )583و الرتمذي  202/1رقم ( ، )118و أبو يعلى ( ، )4729و الطحاوي يف شرح معاني اآلثار  124/1و  ، 125و البيهقاي 201/1
 ،و البغوي (. )268

و هذا احلديث اسناده صحيح و ليس له علة  ،لكن حكم مجاعة من أئمة احلديث على هذا احلاديث باخلطاأ ؛ فقاد قاال االماام
أمحد ((:انه ليس بصحيح))  ،و قال أبو داود((:هو وهم)) .
و قال يزيد بن هارون ((:هو خطأ))  ،و قال ابان مفاوز :امجاع احملادثون ((:علاى أناه خطاأ مان أباي اساحاق))  ،و قاال الرتماذي
((:يرونه أنه غلط من أبي اسحاق)) . 1210
و اعالل احملدثني حديث أبي اسحاق السبيعي ذلك ملا صح :عن عائشة  ،عن النايب صالى اهلل علياه و سالم كاان يتوضاأ قبال أن
ينام ))  . 1211فكأهنم رأوا حديث أبي اسحاق خيالف ما رواه اجلم الغفري عن عائشة يف ((:انه صلى اهلل عليه و سلم كان يتوضأ
قبل أن ينام)).
و الذي يبدو يل ان ال معارضة بني احلديثني  ،فالنيب صلى اهلل عليه و سلم كان يتوضأ احيانا و ال ميس املاء أحيانا ؛ لذا قاال ابان
قتيبة بعد أن ذكر احلديثني(( :ان هذا كله جائز  ،فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصالة بعد اجلماع ثم ينام  ،و من شاء غسل ياده و
ذكره و نام ،و من شاء نام من غري أن ميس ماء  ،غري أن الوضوء أفضل  .و كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يفعل هذا مارة
ليدل على الفضيلة  ،و هذا مرة ليدل على الرخصة و يستعمل الناس ذلك  ،فمن أحب أن يأخذ باألفضل أخذ  ،و من أحاب أن
يأخذ بالرخصة أخذ)) . 1212
و حديث أبي اسحاق صححه البيهقي  ،فقد قال ((:و حديث أبي اسحاق السابيعي صاحيح مان جهاة الرواياة  ،و ذلاك أن أباا
اسحاق بني مساعه من األسود يف رواية زهري بن معاوية  ،عنه  ،و املدلس اذا بني مساعه ممن روى عنه و كان ثقة فال وجه لرده))
. 1213
و حديث أبي اسحاق السبيعي  1214له شواهد تعضده قال البيهقي ((:و يؤيده ما رواه هشيم عن عباد امللاك ،عان عطااء  ،عان
عائشة مثل رواية أبي اسحاق عند األسود)) .1215
 1210التلخيص . 149-148/1
 1211أخرجااه الطيالسااي ( )1384و ( ، )1485و عبااد الاارزاق ( ، )1073و اباان أبااي شاايبة  60/1و  ، 61و الاادارمي ( )763و ( ، )2084و أمحااد
 126/6و  143و  ، 191و البخاااري  80/1رقاام ( ، )288و مساالم  170/1رقاام ( ، )305و أبااو داود  57/1رقاام ( )222و ( )223و ( ، )224و
اباان ماجااه  194/1رقاام ( ، )591و علقااه الرتمااذي  203/1عقيااب ( ، )119و النس اائي  ، 139/1و اباان خزميااة ( ، )215و أبااو عوانااة  ، 278/1و
الطحاوي يف شرح املعاني  ، 125/1و ابن حبان ( )1217و ( ، )1218و البيهقي  200/1و  ، 300و البغوي (.)265
 1212نقله حمقق مسند أبي يعلى . 176-175/8
 1213السنن الكربى . 202/1

و ما صح عن ابن عمر أنه سأل النيب صلى اهلل عليه و سلم أينام أحدنا و هو جنب ؟ قال(( :نعم و يتوضأ ان شاء)) . 1216
و حديث أم املؤمنني عائشة -رضاي اهلل عنهاا -قالت((:كاان رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم يبيات جنباا فيأتياه باالل فيؤذناه
بالصالة فيقوم فيغتسل)) . 1217
((أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
اختلف الفقهاء فيمن أجنب اذا أراد أن ينام :

(حكم الجنب اذا أراد أن ينام)

فذهب مجاعة من الفقهاء اىل أنه يستحب للجنب اذا أراد أن ينام أن يتوضأ روي ذلاك عان علاي و عباد اهلل بان عمار  ،و رواياة
عن سعيد بن املسيب .
و اليه ذهب الشافعي و أمحد  ،و به قال مالك . 1218
و احلجة هلم  :ما صح عن أم املاؤمنني عائشاة ((:أن رساول اهلل صالى اهلل علياه و سالم كاان اذا أراد أن يناام و هاو جناب توضاأ
وضوءه للصالة قبل أن ينام))

1219

و ذهب بعض الفقهاء اىل أنه يرخص للجنب يف النوم من غري وضوء و ال كراهة عليه و به قال بعض الفقهاء . 1220
و احتجوا حبديث أبي اسحاق السابق . 1221
((نموذج لالعالل بالوهم و أثر ذلك في اختالف الفقهاء))
 1214و أبو اسحاق هو  :عمرو بن عبد اهلل اهلمداني  ،أبو اسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة  ،اختلط بآخره تقرياب التهاذيب  ، 73/2قلات :
واختالطه هنا ال يضر فإن من الذين رووا احلديث عنه سفيان الثوري وروايته عنه قدمية جيدة كما نص عليه احلافظ ابن حجر نفساه يف التهاذيب ،هاذا
غري إنا ال نسلم انه اختلط فقد دفعه الذهيب يف امليزان /3الرتمجة  6393بقوله  (( :شاخ ونساي  ،ومل خياتلط وقاد تغاري قلايالو)) .وانظار لزامااً الكاشاف
 82/2بتحقيق الشيخ حممد عوامة.
 1215السنن الكربى . 202/1
 1216أخرجه ابن خزمية ( ، )211و ابن حبان ( 232موارد)
 1217أخرجه ابن أبي شيبة  ، 173/2و أمحد  101/6و  . 254و اسناده صحيح
 1218اجملموع  ، 156/2املغين  ، 228/1املدونة . 308/1
 1219سبق خترجيه .
 1220شرح معاني اآلثار  ، 125/1اجملموع  ، 156/2املغين . 228/1
 1221سبق خترجيه .

حديث عيسى بن يونس  ،عن هشام بن حسان  ،عن حممد بن سريين  ،عن أبي هريرة مرفوعاا ((:مان ذرعاه القايء فلايس علياه
قضاء و من استقاء فليقض))

1222

قال الرتمذي ((:حسن غريب))  ، 1223و قال الدارقطين ((:رواته ثقات))  ، 1224و صححه احلاكم و مل يتعقبه الذهيب . 1225
بينما أعله مجاعة من احلفاظ بالوهم قال البخاري ((:مل يصح))  1226وقال ((:ال أراه حمفوظا)) . 1227
و قال أبو داود ((:قلت له (:يعين:االمام أمحد) حديث هشام  ،عن حممد  ،عن أبي هريرة ؟ قال  :ليس من هذا شيء)) . 1228
و قال البيهقي ((:و بعض احلفاظ ال يراه حمفوظا))

1229

و نقل الزيلعي عن مسند اسحاق بن راهويه ((:قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاما وهم يف هذا احلديث)) . 1230
و قال الدارمي ((:قال عيسى  :زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه  ،فموضع اخلالف ههنا))

1231

و وجه توهيم هشام بن حسان :ان احلديث حمفوظ موقوفا و رفعه وهم توهم فيه هشام
قال البخاري ( (:و مل يصح و امنا يروى هذا عن عبد اهلل بان ساعيد  ،عان أبياه  ،عان أباي هريارة رفعاه  ، 1232و خالفاه حيياى بان
صا  ،قال  :حدثنا حييى  ،عن عمر بن حكيم بن ثوبان مسع أبا هريرة  ،قال :اذا قاء أحدكم فال يفطر فامنا
 1222أخرجه أمحد  ، 498/2و الدارمي ( ، )1736و أباو داود  310/2رقام ( ، )2380و ابان ماجاه  536/1رقام ( ، )1676و الرتماذي  98/3رقام
( ، )720و النسائي يف الكربى ( ، )3130و ابن خزمية ( )1960و ( ، )1961و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار  ، 97/2و ابان حباان ( ، )3519و
الدار قطين  ، 184/2و احلاكم  ،و البيهقي  ، 219/4و البغوي ( ، )1755و املزي يف هتذيب الكمال .142/7
 1223جامع الرتمذي  99/3عقيب ()720
 1224سنن الدار قطين 184/2
 1225املستدرك و التلخيص . 426/1
 1226تارخيه الكبري /1الرتمجة ()251
 1227نقله عنه تلميذه الرتمذي  99/3عقيب ()720
 1228سؤاالت أبي داود لالمام أمحد ص ، 292و نقله الزيلعي يف نصب الراية . 448/2
 1229السنن الكربى 219/4
 1230نصب الراية . 449/2
 1231سنن الدارمي . 25/1
 1232عباد اهلل بان سااعيد هاو ابان أبااي ساعيد املقاربي  ،و هااو مارتوك كمااا يف التقرياب  ، 419/1و حديثاه أخرجااه ابان أباي شاايبة  ، 38/3و أباو يعلااى
( ، )6604و الدار قطين  182/2و  ، 185و قد علقه الرتمذي  99/3عقيب ( )720بصيغة التمريض .

خيرج و ال يوجل)) . 1233
هكذا أعل االمام البخاري بأن الصواب موقاوف و ان اخلطاأ الاذي نشاأ هلشاام بسابب رواياة عباد اهلل بان ساعيد  ،و كاذلك أعال
النسائي حديث هشام بالوقف فقد قال ((:وقفه عطاء)) ثم ذكر الروايات املوقوفة . 1234
و قد خالف الشيخ ناصر الدين األلباني ذلك فصحح احلديث يف تعليقه على صحيح ابن خزمية  ، 1235معتمدا على متابعة حفاص
بن غياث  1236لعيسى بن يونس قاال ((:و امناا قاال البخااري و غاريه  :باناه غاري حمفاوظ لظانهم أناه تفارد باه عيساى بان ياونس عان
هشام)) . 1237
قلت  :و هذا بعيد جدا ألنه يستبعد عن األئمة احلفاظ السابقني الذين حفظوا مئات اآلالف من األسانيد أهنم مل يطلعوا على هاذه
املتابعة  ،فأصدروا هذا احلكم  .بل ان العلة عندهم وهم هشام ال تفرد عيسى بن يونس كماا صارح باه البخااري يف تأرخياه فاناه
قال ((:ان حديث هشام عنده وهم ال يلتفات الياه))  . 1238و قاد تقادم قاول عيساى بان ياونس يف تاوهيم هشاام و نقلاه عان أهال
البصرة ذلك و اقرار الدارمي ذلك ،و مما يدل على أن املتابعة اليت ذكرها الشيخ األلباني معروفة لديهم أن أبا داود الذي سأل أمحد
بن حنبل عن حديث هشام قد أشار اىل متابعة حفص لعيسى  ،اذ قال ((:و رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله))
((أثره في اختالف الفقهاء))

(حكم من تقيأ عامداً وهو صائم)

اختلف الفقهاء فيمن تقيأ عامدا مستدعيا خلروج القيء على مذهبني :

1233تارخيه الكبري /1الرتمجة ()251
 1234السنن الكربى  215/2عقيب ()3130
 1235ج. 229/3
 1236و هي اليت عند ابن ماجه  536/1رقم ( ، )1676و احلاكم  ، 426/1و البيهقي 429/4
 1237االرواء . 53/3
 1238التاريخ الكبري . 91/1
 1239السنن  310/2عقيب ()2380

1239

ذهب عامة أهل العلم اىل أن من استقاء عامدا يفسد صومه . 1240
و لعلهم احتجوا باحلديث السابق  -مع اعالل كثري من احملدثني له بالوهم -ألن منهم من صححه  ،و ألن األخذ مبضمونه مستفيض
عند العلماء حتى نقل ابن املنذر االمجاع على ذلك . 1241
لكن حكي عن ابن مسعود و ابن عباس  :أن القيء ال يفطر . 1242
و قد احتج هلم ابن قدامة مبا روي عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:ثالث ال يفطرن الصائم  :احلجامة و القيء واالحتالم))

1243

.
و أعله ابن قدامة  :بأنه حديث غري حمفوظ يرويه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم و هو ضعيف يف احلديث .1244
((نموذج لالعالل بالقلب و أثر ذلك في اختالف الفقهاء))

من األوهام اليت تنشأ لبعض رواة احلديث القلب يف مروياهتم  ،و قد حصل هذا لكثري من الارواة  ،و قاد متكان احملادثون مان متيياز
هذه األوهام اليت وقعت لبعض املرويات و ميزوا اخلطأ من الصواب حتى بقيت السنة مصاانة و حمفوظاة مان اخلطاأ و العماد و مان
الزائد و الدخيل  ،و متييز هذه األوهام مل يكن باألمر السهل على احملدثني ؛ لكنهم كانوا يتابعون الرواة يف حلهام و ترحااهلم و كيفياة
تلقيهم و أدائهم للحديث ؛ حتى ال يدخل على السنة ما ليس منها  .و القلب سواء كاان بااملنت أو يف الساند قاد يكاون عمادا مان
الراوي أو سهواً  ،و العمد قد يكون الختبار الراوي كما صنع مهرة حمدثي بغداد لالمام البخاري ليختربوا حفظه و ذكائه حتى رد
كل حديث على اسناده و ميز اخلطأ من صوابه  . 1245أو لالغراب كما يفعله بعض الضاعفاء مان أجال أن يوقعاوا النااس يف الغراباة
حتى يظن وا أنه يروي ما ليس عند غريه حتى يقبلوا على أخذ حديثه و التحمل عنه كأن يكون احلديث مشهورا عن راو من الارواة
أو باسناد من األسانيد فيقلبه أحد الضعفاء الكذابني براو أو باسناد آخر و هذا صنيع حمرم يقدح يف عدالة راويه . 1246
 1240املغين  ، 52/3احمللى . 175/6
 1241املغين 52/3
 1242املغين . 52/3
 1243أخرجه عبد بن محياد ( ، )959و ابان عادي  1579/4و  ، 1583و الادار قطاين  ، 183/2و اباو نعايم يف احللياة  ، 357/8و البيهقاي  220/4و
 . 364و أنظر تلخيص احلبري 206/2
 1244تقريب التهذيب  ، 480/1ميزان االعتدال  564/2الرتمجة ()4868
 1245راجع القصة يف تاريخ بغداد  ، 20/2و البداية و النهاية  ، 25/1و هدي الساري . 200/2
 1246شرح التبصرة و التذكرة . 284/1

فعلماء احلديث خدموا السنة و تتبعوا الرواة و بينوا ما وقع يف احلديث من قلب أو غريه حتى جعلاوا املقلاوب نوعاا مان أناواع علاوم
احلديث .
و ميكننا أن نعرفه بأنه  :هو احلديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر يف السند أو يف املنت عمدا أو سهوا. 1247
و احلديث املقلوب من انواع الضعيف؛ النه ناشيء عن اختالل ضابط الاراوي للحاديث حتاى احالاه عان وجهاه  ،و اذا كثار وقاوع
ذلك منه أدى اىل اختالل ضبطه و ضعف حديثه . 1248
و القلب قد يكون يف السند مثل ((:كعب بن مرة)) فيقلب على أحد الرواة اىل ((:مارة بان كعاب))  .و قاد يكاون يف املانت و هاو
كثري  ،منه :حديث أبي هريرة عند مسلم  1249حديث ((:سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل اال ظله)) فقاد جااء يف هاذه الرواياة
عند مسلم ((:و رجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله))  .و هذه اللفظة انقلبات علاى بعاض الارواة و
احلديث حمفوظ ((:حتى ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه)). 1250
((أثر القلب في اختالف الفقهاء))

(الهيئة عند السجود هل توضع اليدان قبل أم الركبتان ؟)

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني :

القول األول  :توضع الركبتان قبل اليدين عند اهلوي اىل السجود .
نقله الرتمذي عن أكثر أهل العلم  ،و هو مروي عن عمر بن اخلطاب .
و به قال النخعي  ،و مسلم بن يسار  ،و سفيان الثوري  ،والشافعي  ،و أمحد يف رواية و اسحاق و هو مذهب أهل الكوفة منهم
 :أبو حنيفة . 1251

 1247شرح التبصرة  ، 283/1منهج النقد ص ، 435ظفر األماني ص ، 405التقييد و االيضاح . 101/2
1248

منهج النقد ص. 435

 1249الصحيح  93/3رقم ()1031
 1250عند أمحد  ، 439/2و البخاري  168/1رقم ( )660و  138/2رقم ( ، )1423و الرتمذي  516/4رقام ( ، )2391و النساائي  ، 222/8و ابان
خزمية( ، )59و ابن حبان ( ، )7338و البيهقي  ، 87/10و البغوي ( ، )470و ابن عبد الرب . 280/2
 1251جااامع الرتمااذي  ، 57/2األم  ، 113/1املغااين  ، 554/1بدايااة اجملتهااد ، 167/1شاارح مع ااني اآلثااار  ، 254/1اجملمااوع  ، 394/3نياال األوطااار
. 281/2

و احتجوا مبا رواه شريك القاضي  ،عن عاصم بن كليب  ،عن أبيه  ،عن وائل بن حجر  ،قال  :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
و سلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه و اذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه))

1252

قال الرتمذي ((:هذا حديث حسن غريب  ،ال نعرف أحدا رواه غري شريك)) . 1253
القول الثاني  :توضع اليدان قبل الركبتني يف السجود .
و به قال األوزاعي و مالك و رواية عن أمحد و هو مذهب أصحاب احلديث .
و قال األوزاعي ((:أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم))
و به قال ابن حزم و جعل وضع اليدين قبل الركبتني فرضا .
و نقله الشوكاني عن العرتة . 1254
و احتجوا  :مبا رواه عبد العزيز بن حممد الدراوردي  ،قال :حدثنا حممد بن عبد اهلل بن احلسن  ،عن أبي الزناد  ،عان األعارج ،
عن أبي هريرة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ((:اذا سجد أحدكم  ،فال يربك كما يربك
البعري  ،و ليضع يديه قبل ركبتيه)) . 1255

 1252أخرجه الدارمي ( ، )1326و أبو داود  222/1رقم ( ، )838و ابن ماجه  286/1رقم ( ، )882و الرتماذي رقام ( ، )268و النساائي 206/2
و  ، 234و ابن خزمية ( )626و ( ، )629و الطحاوي يف شرح املعاني  ، 255/1و ابن حبان ( ، )1912و الطرباني يف الكباري /22حاديث ( ، )97و
الدار قطين  ، 345/1و احلاكم  ، 226 /1و البيهقي . 98/2
 1253جامع الرتمذي  57/2عقيب ( . )268و انظر حتفة األشراف  89/9حديث ( ، )11780و شريك سيء احلفظ  ،فحديثه ضعبف عند التفارد و
قد تفرد هبذا احلديث  ،و هذا احلديث ضعفه االمام الدارقطين يف سننه  345/1لتفرد شريك فقد قال ((:مل حيدث به عن عاصم بن كليب غري شاريك
 ،و شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به))  ،و أنظر ترمجة شريك يف التقريب  . 351/1ولعل االمام الرتمذي حسانه لتلقاي أهال العلام لاه باالقبول ؛ألناه قاال
((و العمل عليه عند أكثر أهل العلم)).
 1254احمللى  ، 129/4اجملماوع  ، 394/3شارح معااني اآلثاار  ، 254/1املغاين  ، 554/1الشارح الكباري للادردير  ، 250/1نيال االوطاار  ، 282/2فاتح
الباري  ، 291/2حتفة األحوذي 128/2
 1255أخرجه أمحد  ، 381/2و البخاري يف التاريخ الكبري  ، 139/1و أبو داود  222/1رقم ( ، )840و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار  ، 254/1و
الاادار قطااين  ، 345-344/1و البيهقااي  99/2و  ، 100و احلااازمي يف االعتبااار ص 158و  ، 159و اسااناده صااحيح  ،و كااذا قااال حمققااا زاد املعاااد
 223/1و صححه ابن حزم يف احمللى  ، 129/4و قال املبار كفوري يف حتفة األحوذي ((: 137/2صحيح أو حسان لذاتاه)) ثام أطاال الانفس يف تعليال

و كان االمام البخاري أعله بتفرد حممد بن عبد اهلل بان احلسان و باالنقطااع  .اذ قاال ((:و ال يتاابع علياه و ال أدري مساع مان أباي
الزناد أم ال ؟)) .1256
و أجيب عن ذلك  :أما التفرد فال يضر ألنه ثقة . 1257
قال ابن الرتكماني ((:وثقه النسائي  ،و قول البخاري  :ال يتابع على حديثه ليس بصريح يف اجلرح فال يعارض توثيق النسائي))

1258

.
و أما قول البخاري ((:و ال أدري مسع من أبي الزناد أم ال ؟ )) فهي غري مفيدة لالنقطاع غاية ما فيهاا عادم معرفاة البخااري هلاذا
األمر  ،و قد عرفه غريه فأثبته االمام الذهيب بقوله ((:حدث عن نافع و أبي الزناد)).1259
و قد دفع ابن خزمية االستدالل هبذا احلديث بأنه منسوخ مبا رواه ابراهيم بن امساعيل بن حييى بن سلمة بن كهيل  ،قاال  :حادثين
أبي  ،عن أبيه  ،عن سلمة  ،عن مصعب بن سعد  ،عن سعد قال  :كنا نضع اليدين قبل الاركبتني  ،فأمرناا باالركبتني قبال اليادين
1260

و أجيب  :بأن هذا ال يصلح للنسخ لشدة ضعفه و سقوطه ؛ فهو مسلسل بالعلل ابراهيم بن امساعيل  ،لينه أبو زرعة و تركاه أباو
حا . 1261
و امساعيل بن حييى  ،قال الدار قطين ((:مرتوك)) . 1262
و حييى بن سلمة  ،قال أبو حا  :منكر احلديث  ،وقال النسائي  :مرتوك .1263

ذلك  .و قال ابن حجر يف بلوغ املرام ((:هو أقوى من حديث وائل بن حجر)) سبل السالم  ، 186/1و نقل املبار كفوري  137/2عان ابان سايد النااس
قوله ((:أحاديث وضع اليدين قبل الركبتني أرجح)) .
 1256التاريخ الكبري . 139/1
 1257التقريب  ، 176/2التهذيب . 252/9
 1258اجلوهر النقي . 100/2
 1259سري اعالم النبالء  . 210/6و أنظر هتذيب التهذيب  353/9والكاشف  186-185/2طبعة الشيخ حممد عوامة.
 1260صحيح ابن خزمية ( . )628و ضعف ابن حجر النسخ بقوله ((:و ادعى ابن خزمية أن حديث أبي هريرة منسوخ))  .فتح الباري . 291/2
 1261امليزان  20/1الرتمجة ()39
 1262امليزان  254/1الرتمجة ()968
 1263امليزان  381/4الرتمجة ( . )9527و أنظر االعتبار للحازمي ص. 160

و قال ابن حجر ((:و هذا لوصح لكان قاطعا للنزاع لكنه من افراد ابراهيم بن امساعيل بن حييى بن سلمة بن كهيل عن أبيه و هاو
ضعيف)) .1264
و قد دفع ابن القيم االستدالل حبديث أبي هريرة و أعله بالقلب .
قال ابن القيم ((:و كان يقع يل أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه و أصله  ،و لعله ((:و ليضع ركبتياه
قبل يديه)). 1265
و كذلك قال اللكنوي

1266

و جياب عن هذا :
بأن هذا مما ال دليل عليه و لعل ابن القيم و اللكنوي  -رمحهما اهلل -ما ال اىل ذلك مبا روي من طريق عبد اهلل بن سعيد املقربي ،
عن جده  ،عن أبي هريرة  ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال ((:اذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبال يدياه  ،و ال ياربك باروك
الفحل)) .1267
لكن هذا ال حجة هلم فيه و ال ينبغي أن تعل به األحاديث الصحيحة  ،فهو ضعيف جدا لتفرد عبد اهلل بن سعيد املقربي به فهاو
مرتوك .
قال ابن م عني  :ليس بشيء  ،و قال الفالس  :منكار احلاديث مارتوك  ،و قاال حيياى بان ساعيد  :اساتبان يل كذباه  ،و قاال الادار
قطين  :مرتوك ذاهب احلديث  ،و قال البخاري  :تركوه .

1268

ثم أن حديث وضع اليدين قبل الركبتني  ،له شاهد موقوف من طريق نافع  ،عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أناه كاان اذا ساجد
بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه  ،و كان يقول ((:كان النيب صلى اهلل عليه و سلم يصنع ذلك)) . 1269

 1264الفتح . 291/2
 1265زاد املعاد . 224/1
 1266ظفر األماني ص 405و . 407
 1267أخرجه ابن أبي شيبة  ، 263/1و الطحاوي  ، 255/1و البيهقي . 100/2
 1268امليزان  429/2الرتمجة (، )4353و مما ينبغي التنبيه اليه  :ان االماام الطحااوي  255/1أعال حاديث األعارج عان أباي هريارة حباديث عباد اهلل بان
سعيد املقربي وقد بان لك ما فيه  ،ومنهم  :من جعل هذا اضطرابا و ليس األمر كذلك فان من شارط االضاطراب اساتواء وجاوه االخاتالف و ال تعال
الرواية الصحيحة بالضعيفة .

((نموذج لالعالل بالتصحيف و التحريف))حيصل لبعض الرواة أوهام تقع يف السند أو يف املنت بتغيري النقط أو الشكل أو
احلروف .
حيصل لبعض الرواة أوهام تقع يف السند أو يف املنت بتغيري النقط أو الشكل أو احلروف .
و هذا النوع من اخلطأ يسمى عند احملدثني با ((التصحيف و التحرياف))  .و معرفاة هاذا الناوع مان أناواع علاوم احلاديث لاه أمهياة
كبرية ؛ و ذلك ملا فيه من تنقية األحاديث النبوية مما شاهبا يف بعض األلفاظ سواء كان يف متوهنا أو يف رجال أسانيدها .
و هذا الفن فن جليل ملاا حيتااج الياه مان الدقاة و الفهام و اليقظاة  ،و مل يانهض باه اال احلفااظ احلااذقون ؛ فقاد عاين باه احملادثون و
بضبطه  .و فائدة معرفة هذا الفن معرفة املراد من الكلمات املصحفة قبل تصحيفها.1270
و التصحيف يف اللغة  :تغري اللفظ حتى يتغري املاراد  ،و يقاال :صاحفه فتصاحف  .أي  :غاريه فتغاري حتاى التابس  . 1271و هاو
مشتق من الصحيفة ؛ ألن من ينقل كذلك و يغري يقال  :أناه قاد صاحف  :أي قاد روى مان الصاحف فهاو مصاحف  ،و مصادره
التصحيف . 1272
و التصحيف يف اصطالح احملدثني  :حتويل الكلمة يف احلديث من اهليئة املتعارفة اىل غريها . 1273
و التصحيف و التحريف مرتادفان  ،و يطلقان على معنى واحد ،اال أن احلافظ ابن حجر فرق بينهماا تفريقاا حسانا  ،فقاال ((:و
ان كانت املخالفة بتغري حرف أو حروف مع بقاء صورة اخلط يف السياق ،فان كان ذلك بالنسبة اىل النقط فاملصحف  ،و ان كان
بالنسبة اىل الشكل فاحملرف)) . 1274

 1269أخرجه أبو داود كما يف حتفة األشراف ( ، )8030وابن خزمية ( ، )627و الطحااوي يف شارح معااني اآلثاار  ، 254/1و الادار قطاين  ، 344/1و
احلاكم  ، 226/1و صححه  ،و مل يتعقبه الذهيب  ،و علقه البخاري ( 390/2الفتح) جمزوما به  ،لكن اجلزء املرفوع منه مل يرد عناد البخااري و ال الادار
قطين  ،و قال البيهقي عن هذه الزيادة املرفوعة ((:و ال أراه اال ومها )) السنن الكربى  100/2و مل يعقب عليه احلافظ ابن حجر . 291/2
 1270علوم احلديث ص ، 250منهج النقد ص. 444
 1271املصباح املنري . 358/1
 1272فتح املغيث 68/3
 1273فتح املغيث . 68/3
 1274نزهة النظر ص. 49

و السبب يف وقوع التصحيف و االكثار منه امنا حيصل غالبا لآلخذ من الصحف و بطون الكتب  ،دون تلاق للحاديث عان أساتاذ
من ذوي االختصاص ؛ لذلك حذر أئمة احلديث من األخذ عمن هذا شأنه  ،و قالوا ((:ال يؤخذ احلديث من صحفي)) . 1275
ثم أن التصحيف اذا صدر من الراوي نادرا ال يعاب عليه به و ال يطعن فيه  ،لكن اذا كثر منه دل على ضعفه ألنه لايس مان أهال
الشأن ؛ لذا قال االمام أمحد بن حنبل ((:و من يعرى عن اخلطأ و التصحيف )) .1276
و التصحيف يكون يف السند و يكون يف املنت :
و ما كان يف السند :هو ما حصل فيه تغيري يف ضبط رجل أو أكثر من رجال السند مثل  :جواب التيمي ،قرأه بعضاهم :جاراب ،
و أبي حرة  ،قرأه بعضهم أبو جرة . 1277
و التصحيف يف املنت  :هو ما كان فيه تغيري لبعض الفاظ املنت  .مثاله  :ما روي عان الادار قطاين  :أن أباا موساى العنازي حادث
حبديث النيب صلى اهلل عليه و سلم ((:ال يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة هلا خوار ))  ،فقال فيه ((:أو شاة تنعار)) باالنون  ،و امناا
هو ((:تيعر))  ،بالياء .1278

 1275فتح املغيث . 68/3
 1276علوم احلديث  ، 252فتح املغيث . 68/3
 1277فتح املغيث . 70/3
 1278اجلامع ألخالق الراوي  ، 295/1علوم احلديث ص. 254

الخاتمة في خالصة نتائج البحث
 .1اقرب املعاني اللغوية ملعنى العلة يف اصطالح احملدثني هو  :املرض ؛ وذلك ألن احلديث الاذي ظااهره الصاحة اذا اكتشاف
الناقد فيه علة قادحة  ،فإن ذلك مينع من احلكم بصحته.
 .2ان تقييد العلة بكوهنا خفية قيد اغليب  ،فإن احملدثني اذا تكلموا عن العلة باعتباار إن خلاو احلاديث منهاا يعاد قياداً الباد
منه لتعريف احلديث الصحيح  ،فاإهنم يف هاذه احلالاة يطلقاون العلاة ويريادون هباا املعناى االصاطالحي اخلااص ،وهاو السابب
اخلفي القادح واذا تكلموا يف نقد احلاديث بشاكل عاام فاإهنم يف هاذه احلالاة يطلقاون العلاة ويريادون هباا السابب الاذي يعال باه
احلديث سواء كان خفيا او ظاهراً  ،قادحاً او غري قادح ،وهذا له نظائرعند احملدثني.
 .3العلة باملعنى االصطالحي اخلاص ال تعرف إال جبمع الطرق واملوازنة والنظر الدقيق يف اسانيد احلديث ومتونه.
 .4ان معرفة اخلطأ يف حديث الضعيف حيتاج اىل دقة وجهد كبري كما هو احلال يف معرفة اخلطأ يف حديث الثقة.
 .5التفرد حبد ذاته ليس علة  ،وامنا يكون احياناً سبباً من اسباب العلة .ويلقي الضوء على العلة ويبني ماا يكمان يف اعمااق
الرواية من خطأ او وهم.
 .6اجملروحون جرحاً شديداً – كالفساق واملتهمني واملرتوكني – ال تنفعهم املتابعات إذ ان تفردهم يؤيد التهماة عناد الباحاث
الناقد الفهم.
 .7احلديث الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به وال يسمى صحيحاً.
 .8علم العلل كامليزان لبيان اخلطأ والصواب والصحيح واملعوج.
 .9قد تعل بعض االحاديث باملعارضة اذا مل ميكن اجلمع وال التوفيق.
 .10الشك ليس علة يف احلديث  ،لكن قد يتوقف العلماء يف كلمة او لفظة يقع فيها الشك.
 .11زيادة الثقة مقبولة ما مل يقم دليل او ترجح القرينة ردها.
 .12علل املنت يف الغالب آتية مما اشرتط الفقهاء للعمل خبرب اآلحاد ،وكثاري منهاا يعاود للرتجايح ،مبعناى ان بعاض الفقهااء يارجح
العمل بالدليل املعارض عنده على العمل خبرب اآلحاد ،وذلك كارد بعاض الفقهااء خارب اآلحااد كاإن يكاون وارداً فيماا تعام فياه
البلوى ،او خالفت فتيا الصحابي احلديث الذي رواه ،وكتقديم بعض العمل بالقواعاد العاماة او عمال اهال املديناة علاى العمال
خبرب اآلحاد عند املعارضة ،وقد انتهيت يف غالب ذلك يف ترجيح ما ذهب اليه مجهور العلماء يف هذه القضايا.

 .13ملا تقدم يبدو يل من املهم جداً تشجيع الدراسات اليت تربط بني الفقه ومصادره ،وخصوصاً تلك اليت تربط بينه وبني علوم
احلديث املختلفة.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
والتابعني هلم بإحسان اىل يوم الدين
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املوافق ليوم 1999/5/3م
وقد تشرفت بطباعته
دار الهالل للحاسبات والنظم  -الرمادي

ملحق يف تراجم االعالم
الواردة يف الرسالة

( -1ابراهيم بن يزيد النخعي)
أبو عمران الكويف  ,فقيه العراق  ,و رأس مدرسة الرأي .
قال الشعيب  -حني بلغه موته((: -ما ترك بعده مثله)) .
ولد سنة ست و اربعني .
و تويف سنة ست و تسعني .
((طبقات ابن سعد  , 270/6حلية االولياء  , 217/4تذكرة احلفاظ  , 73/1هتذيب التهذيب )) 187/1
( -2ابي بن كعب النجاري املدني)
من اعيان الصحابة  ,و سيد قراء هذه االمة  .شهد بيعة العقبة  ,و بدرا  ,و املشاهد كلها مع الرسول صلى اهلل عليه و سلم ,
تويف باملدينة  ,و األكثرون على انه تويف يف خالفة عمر  .و قيل  :غري ذلك .
((حلية االولياء  , 250/1االستيعاب  , 47/1تذكرة احلفاظ  , 16/1االصابة  , 9/1هتذيب التهذيب )) 187/1
( -3امحد بن ابي خثيمة  :زهري بن حرب النيسابوري البغدادي )
ابو بكر  ,حمدث  ,اديب
ولد ببغداد  ,سنة  :مخس و مثانني و مائة .
و تويف فيها سنة  :تسع و سبعني و مائتني .
((تاريخ بغداد  , 162/4تذكرة احلفاظ )) 156/2
( -4امحد بن علي الرازي)
ابو بكر اجلصاص  :من اكابر احلنفية  ,اليه انتهت رئاسة العلم يف زمانه يف مذهب ابي حنيفة .
ولد سنة  :مخس و ثلثمائة
و تويف سنة  :سبعني و ثلثمائة
((تاريخ بغداد ))314/4

( -5امحد بن حممد بن سالمة االزدي الطحاوي)
ابو جعفر  :من كبار ائمة احلنفية يف احلديث و الفقه و اخلالف .
و لد يف ((طحا)) من صعيد مصر سنة  :تسع و عشرين و مائتني  ,و قيل  :غري ذلك .
و تويف يف  :مستهل ذي القعدة سنة  :احدى و عشرين و ثلثمائة .
((البداية و النهاية  , 174/11تذكرة احلفاظ )) 808/3
( -6امحد بن حممد بن هانئ)
ابو بكر االسكاف الطائي األثرم  :حمدث  ,فقيه  ,صاحب امحد بن حنبل .
له من الكتب السنن و التاريخ و العلل .
تويف سنة احدى و ستني و مائتني .
((تذكرة احلفاظ ))570/2
( -7اسحاق بن ابراهيم بن خملد احلنظلي)
ابو يعقوب املروزي  ,ابن راهويه  :احد ائمة املسلمني  ,مجع بني احلديث و الفقه و الورع و التقوى .
ولد سنة  :احدى  -و قيل  :ست  -و ستني و مائة .
تويف بنيسابور  :ليلة السبت  ,املوافق ليلة النصف من شعبان سنة  :سبع  -او مثان  -و ثالثني و مائتني .
((تاريخ بغداد  , 345/6حلية االولياء  , 234/9تذكرة احلفاظ  , 433/2هتذيب التهذيب )) 216/1
( -8امساء بنت ابي بكر الصديق )
ذات النطاقني  ,صحابية من الفضليات  ,اخت عائشة ألبيها  ,و ام عبد اهلل بن الزبري توفيت مبكاة  ,سانة :ثاالث  -او ارباع -و
سبعني .
((حلية االولياء  , 55/2االستيعاب  , 232/4االصابة  , 229/4هتذيب التهذيب ))397/12

(-9امساعيل بن ابراهيم بن مقسم االسدي البصري )
ابو بشر  ,املعروف  :بابن علية .
امام حجة مجع بني احلديث و الفقه .
ولد سنة  :عشر و مائة .
و تويف ببغداد  :يوم الثالثاء  ,لثالث عشر خلت من ذي القعدة سنة  :ثالث  -او اربع  -و تسعني و مائة.
((تاريخ بغداد  , 229/6تذكرة احلفاظ  , 322/1هتذيب التهذيب )) 275/1
( -10امساعيل بن عياش بن سليم العنسي )
ابو عتبة احلمصي  :صدوق يف روايته عن اهل بلدة خملط يف غريهم .
((تقريب التهذيب  , 73/1هتذيب التهذيب ))321/1
( -11االسود بن يزيد بن قيس)
ابو عمرو  -و يقال  :عبد الرمحن  -النخعي التابعي  :من اصحاب ابن مساعود  ,فقياه  ,حاافظ  ,ثقاة  ,و كاان عاامل الكوفاة يف
عصره .
تويف بالكوفة  ,سنة  :اربع  -او مخس او ست  -و سبعني .
((حلية االولياء  , 102/2تذكرة احلفاظ  , 48/1االصابة  , 106/1هتذيب التهذيب ))342/1
( -12اشهب بن عبد العزيز بن وارد القيسي)
ابو عمرو  :و قيل  :امسه مسكني  ,و اشهب لقبه  ,من اجل اصحاب مالك املدافعني عن مذهبه  ,و اليه انتهت رئاساة املالكياة
يف مصر بعد ابن القاسم .
ولد سنة  :مخس و اربعني و مائة .
و تويف مبصر  :يوم السبت لثمان بقني من شعبان سنة اربع و مائتني .

((هتذيب التهذيب ))359/1
(االعرج = عبد الرمحن بن هرمز ،سيأتي)
(االعمش = سليمان بن مهران ,سياتي)
( ابو امامة = صدي بن عجالن  ,سيأتي)
(االوزاعي = عبد الرمحن بن عمرو  ,سيأتي)
( -13اياس بن معاوية بن قرة املزني)
أبو واثلة  ,البصري  :تابعي  ,فقيه  ,ثقة  ,ويل قضاء البصرة .
ولد سنة  :ست و اربعني .
و تويف بواسط  ,سنة :اثنتني و عشرين و مائة .
((حلية االولياء  , 123/3هتذيب التهذيب . ))390/1
( -14ايوب بن ابي متيمة السختياني )
ابو بكر  -و يقال  :ابو عثمان  -البصري  :تابعي  ,ثبت  ,حجة  ,من كبار الفقهاء و احملدثني .
ولد سنة  :ست  -او مثان  -و ستني .
و تويف سنة  :احدى و ثالثني  ,و قيل  :غري ذلك .
((حلية االولياء  , 3/3تذكرة احلفاظ  , 130/1هتذيب التهذيب ))398/1
(أبو ايوب االنصاري = خالد بن زيد  ,سيأتي )
(ابو بردة بن ابي موسى = عامر بن عبد اهلل بن قيس  ,سيأتي )

( -15بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية االسدية )

بنت اخي ورقة بن نوفل  -و قيل  :بنت صفوان بن امية  -من بين مالك بن كنانة صحابية جليلة  ,هلا سابقة و هجرة ,عاشات
اىل خالفة معاوية
((االستيعاب  , 249/4االصابة  , 252/4هتذيب التهذيب ))404/12
( -16ثابت بن اسلم)
ابو حممد البصري  ,البناني  :ثقة عابد
تويف سنة  :سبع و عشرين و مائة
((تذكرة احلفاظ  , 125/1تقريب التهذيب  , 125/1هتذيب التهذيب  , 2/2طبقات احلفاظ ص))56
(الثوري = سفيان بن سعيد  ,سيأتي)
(اجلصاص = امحد بن علي الرازي  ,تقدم)
( -17حجر بن العنبس احلضرمي الكويف)
صدوق خمضرم .
((تقريب التهذيب  , 155/1هتذيب التهذيب )) 214/2
( -18حفص بن ميسرة)
ابو عمر العقيلي الصغاني  ,نزيل عسقالن  ,ثقة رمبا وهم تويف سنة  :احدى و مثانني و مائة .
((تقريب التهذيب  , 189/1هتذيب التهذيب ))419/2
( -19احلكم بن عتيبة)
ابو حممد-و يقال :ابو عبد اهلل ,و يقال :ابو عمر– الكويف تابعي ,ثقة ,حجة ,افقه اهل الكوفة بعد النخعي و الشعيب.
ولد سنة  :مخسني  ,و قيل  :سبع و اربعني .

تويف سنة  :ثالث  -و قيل  :اربع  ,و قيل  :مخس  -عشرة و مائة .
((تذكرة احلفاظ  , 117/1هتذيب التهذيب )) 434/2
( -20داود بن علي االصفهاني)
ابو سليمان الظاهري  :احد اجملتهدين  ,و رأس املذهب الظاهري  ,ولد يف الكوفة سنة  :اثنتني  -و قيل  :احدى  -و مائتني
تويف ببغداد  :يف رمضان سنة  :سبعني و مائتني .
((تاريخ بغداد  , 369/8تذكرة احلفاظ  , 572/2شذرات الذهب )) 158/2
( -21الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد اهلل)
ابو يزيد  ,الثوري  ,الكويف  :ثقة عابد خمضرم
تويف سنة  :احدى  -و قيل  :ثالث  -و ستني
((تقريب التهذيب  ، 244/1هتذيب التهذيب ))242/3
( -22ربيعة بن ابي عبد الرمحن)
ابو عثمان  ,املدني  ,املعروف بربيعة الرأي = ثقة فقيه مشهور
((تقريب التهذيب  , 247/1هتذيب التهذيب ))258/3
 ( -23رفيع بن مهران)
ابو العالية  ,الرياحي البصري
تابعي  ,فقيه  ,ثقة  ,حجة  ,اال انه كثري االرسال
تويف سنة  :تسعني  ,و قيل  :غري ذلك .
((حلية االولياء  , 217/2تذكرة احلفاظ  , 61/1هتذيب التهذيب ))284/3

(ابو الزناد = عبد اهلل بن ذكوان  ,سيأتي)
( -24سعيد بن املسيب بن حزن)
ابو حممد  :القرشي  ,املخزومي  ,املدني  :امام التابعني  ,و احد الفقهاء السبعة .
ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر بن اخلطاب  ,و قيل  :الربع سنني
تويف سنة  :اربع و تسعني على الصحيح
((فقه االمام سعيد ))150-10/1
( -25سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )
ابو عبد اهلل  ,الكويف  :امام من ائمة املسلمني  ,و علم من اعالم الدين  ,و امري املؤمنني يف احلديث .
ولد يف الكوفة  ,سنة  :سبع و تسعني .
و تويف بالبصرة  ,سنة  :احدى و ستني و مائة .
((تاريخ بغداد  , 151/9حلية االولياء  , 356/6تذكرة احلفاظ  , 302/1هتذيب التهذيب ))111/4
( -26سفيان بن عيينة بن ابي عمران)
ابو حممد  ,الكويف اهلاليل  ,االمام احلجة الفقيه  ,حمدث احلرم املكي
ولد بالكوفة سنة  :سبع و مائة
تويف مبكة سنة :مثان و تسعني و مائة
((تاريخ بغداد  , 174/9حلية االولياء  , 270/7تذكرة احلفاظ  , 262/1هتذيب التهذيب ))111/4

( -27سليمان بن بالل)
ابو حممد و ابو ايوب  ,املدني التيمي  :ثقة

((تقريب التهذيب  , 322/1هتذيب التهذيب )175/4
( -28سليمان بن مهران االسدي الكاهلي)
ابو حممد االعمش  ,الكويف  :تابعي من االئمة الثقات  ,عارف بالكتاب و السنة و الفرائض .
ولد سنة  :احدى و ستني  ,و قيل  :تسع و مخسني
و تويف يف :ربيع االول  ,سنة :مثان  -و قيل  :مخس  ,و قيل سبع – و اربعني و مائة .
((تاريخ بغداد  , 3/9حلية االولياء  , 46/5تذكرة احلفاظ  , 154/1هتذيب التهذيب ))222/4
( -29سلمة بن كهيل)
ابو حييى الكويف احلضرمي  :ثقة ثبت
تويف سنة  :احدى و عشرين و مائة
((تقريب التهذيب  , 318/1هتذيب التهذيب ))155/4
( -30سهل بن سعد بن مالك بن خالد)
ابو العباس االنصاري اخلزرجي الساعدي  :له و ألبيه صحبة
تويف سنة  :مثان و مثانني  ,و قيل  :غري ذلك
((تقريب التهذيب  , 336/1هتذيب التهذيب )) 252/4
( -31سهيل بن ابي صا )
ابو يزيد املدني  :صدوق تغري حفظه بآخرة .
((تقريب التهذيب  , 338/1هتذيب التهذيب ))263/4
( -32شريح بن احلارث بن قيس الكندي)
أبو أمية  :الكويف  ,القاضي  ,ثقة امام و من اشهر القضاة يف صدر االسالم.

تويف بالكوفة  ,سنة  :مثان  -و قيل  -اثنتني  ,و قيل  :تسع  -و سبعني و قيل غري ذلك .
((حلية االولياء  , 132/4تذكرة احلفاظ  , 59/1االستيعاب  , 148/2االصابة  , 146/2هتذيب التهذيب ))326/4
( -33شريك بن عبد اهلل النخعي الكويف)
أبو عبد اهلل ،القاضي  :أحد االئمة  ,و من مشاهري القضاة  ,اال أنه سيء احلفظ يف احلديث .
ولد ببخارى  ,سنة :تسعني
و تويف بالكوفة  ,سنة  :سبع  -او مثان  ,و سبعني  ,و مائة .
((تاريخ بغداد  , 279/9هتذيب التهذيب ))335/4
( -34شعبة بن احلجاج بن الورد)
أبو بسطام الواسطي العتكي  :امري املؤمنني يف احلديث  .قال فيه الشافعي :لو ال شعبة ما عرف احلديث بالعراق .
ولد سنة :اثنتني و مثانني .
و تويف سنة ستني و مائة.
((تاريخ بغداد  , 255/9تذكرة احلفاظ . ))193/1
(الشعيب = عامر بن شراحيل ،سيأتي)
( -35طاوس بن كيسان اليماني)
أبو عبد الرمحن  :و يقال  :امسه ذكوان  ,و طاوس لقبه  :من اكابر التابعني يف احلديث  ,و الفقه  ,و الزهد .
ولد سنة  :ثالث و ثاليني .
و تويف مبكة  ,سنة  :ست  -و قيل  :مخس  -و مائة  ,و قيل  :بعد ذلك .
((حلية االولياء  , 4/4تذكرة احلفاظ  , 90/1هتذيب التهذيب . )) 118/5

(الطربي = حممد بن جرير ,سيأتي)
(الطحاوي = أمحد بن حممد بن سالمة  ,تقدم)
(أبو العالية = رفيع بن مهران  ,تقدم)
( -36عامر بن شراحيل بن عبد)
و قيل  :عامر بن عبد اهلل بن شراحيل
أبو عمرو  ,الشعيب احلمريي  ,الكويف :من ائمة التابعني  ,و كان امام أهل زمانه ولد سنة :عشرين .
و قيل  :تسع عشرة  ,و قيل :احدى و ثالثني.
و تويف سنة  :تسع و مائة  ,و قيل  :غري ذلك .
((تاريخ بغداد  , 227/12حلية االولياء  , 410/4تذكرة احلفاظ  , 279/1هتذيب التهذيب ))765/5
( -37عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي)
حليف آل خطاب  :صحابي مشهور  ,أسلم قدميا و هاجر  ,و شهد بدرا  ,مات ليايل قتل عثمان .
((تقريب التهذيب  , 387/1هتذيب التهذيب ))62/5
( -38عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي)
أبو حممد  ,موفق الدين احلنبلي  :من كبار احلنابلة  ,و صاحب املؤلفات النافعة  ,منها  :املغين .
ولد سنة  :احدى واربعني و مخسمائة .
و تويف بدمشق سنة  :عشرين و ستمائة .
((شذرات الذهب  , 88/5البداية و النهاية ))99/13
( -39عبد اهلل بن ذكوان القرشي)
أبو عبد الرمحن املدني  ,املعروف :بأبي الزناد  :تابعي  ,حمدث  ,حجة  ,فقيه .
ولد سنة :مخس وستني .

و تويف باملدينة  ,يف رمضان سنة  :ثالثني  -و قيل  :احدى  ,و قيل  :اثنتني و ثالثني  -و مائة .
((تذكرة احلفاظ  , 134/1هتذيب التهذيب . ))203/5
( -40عبد اهلل بن أبي سلمة املاجشون)
من ثقات التابعني .
تويف سنة  :ست و مائة .
((هتذيب التهذيب  , 343/5تقريب التهذيب ))420/5
( -41عبد اهلل بن املبارك بن واضح  ,احلنظلي التميمي)
أبو عبد الرمحن  ,املروزي  :أحد االئمة األعالم  ,حمدث  ,فقيه  ,عامل بالعربية .ولد سنة :مثاني عشرة و مائة.
تويف هبيت سنة :احدى ومثانني و مائة .
((حلية االولياء  , 162/8تذكرة احلفاظ  , 374/1هتذيب التهذيب ))382/5
( -42عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي)
أبو عمرو :فقيه الشام  ,امام من أئمة املسلمني  ,و علم من أعالمهم  ,حمدث حجة  ,و فقيه جمتهد .
ولد سنة  :مثان و مثانني .
و تويف ببريوت  ,سنة  :مثان  -و قيل :احدى  ,و قيل  :مخس  ,و قيل ست  ,و قيل  :سبع  -و مخسني و مائة .
((حلية االولياء  , 136/6تذكرة احلفاظ  , 178/1هتذيب التهذيب ))242/6

( -43عبد الرمحن بن القاسم)
أبو عبد اهلل  ,العتقي املصري  ,صاحب مالك  ,كان ثقة اماما فقيها  ,من كبار أصحاب مالك الناصرين ملذهبه .
ولد سنة  :مثان و عشرين  -و قيل :احدى  ,و قيل  :اثنتني  -و ثالثني و مائة .

تويف مبصر  ,يف شهر صفر  ,سنة  :احدى و تسعني و مائة .
((تذكرة احلفاظ  , 356/1هتذيب التهذيب ))252/6
( -44عبد الرمحن بن أبي ليلى)
أبو عيسى األنصاري  ,املدني الكاويف  :و اسام أباي ليلاى :يساار  ,و يقاال  :باالل  ,و يقاال :داود مان كباار التاابعني  ,ثقاة جليال
املقدار .
ولد لست بقني من خالفة عمر .
و تويف سنة  :ثالث ومثانني .
((تاريخ بغداد  , 169/9حلية االولياء  , 350/4تذكرة احلفاظ  , 58/1هتذيب التهذيب . ))260/6
( -45عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي)
أبو سعيد  ,البصري  ,اللؤلؤي :امام من أئمة املسلمني  ,و علم من أعالمهم  ,فقيه  ,و حمدث من كبار احلفاظ الثقات األثبات .
ولد سنة  :مخس و ثالثني و مائة .
و تويف بالبصرة سنة  :مثان و تسعني و مائة .
((تاريخ بغداد  , 240/10تذكرة احلفاظ  , 329/1حلية االولياء  , 3/9هتذيب التهذيب ))279/6
( -46عبد الرمحن بن هرمز  -و قيل :كيسان  -األعرج)
أبو داود  ,املدني :تابعي ,ثقة حافظ  ,قاريء  ,عامل باألنساب  ,و علوم العربية .
تويف باالسكندرية سنة  :سبع عشرة  -و قيل :عشر  -و مائة .
((تذكرة احلفاظ  , 97/1هتذيب التهذيب ))290/6
( -47عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج)

أبو الوليد  :فقيه احلرم املكي  ,و امام أهل احلجاز يف عصره  ,من اتباع التابعني  :ثقة فاضل  ,عابد  ,مان أول مان كتاب احلاديث
.
ولد مبكة سنة :مثانني .
و تويف فيها يف  :أول ذي احلجة  ,سنة :مخسني  -و قيل  :تسع و اربعني – و مائة .
((تاريخ بغداد  , 400/9تذكرة احلفاظ  , 169/1هتذيب التهذيب ))405/6
(-48عبد الواحد بن امساعيل الروياني)
قاضي القضاة  ,امللقب  :بفخر االسالم  :من كبار فقهاء الشافعية .
ولد سنة :مخس عشرة و اربعمائة .
تويف :يوم اجلمعة سنة :احدى  -أو اثنتني  -و مخسمائة .
((البداية و النهاية  , 170/12شذرات الذهب ))4/4
( -49عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد)
أبو زرعة الرازي املخزومي :أحد األئمة األعالم  ,و من كبار علماء احلديث
((تذكرة احلفاظ  , 557/2طبقات احلفاظ ص , 253خالصة هتذيب الكمال ص))213
( -50علي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي)
ابن املديين  ,ابو احلسن البصري  :أحد األئمة األعالم  ,و حفاظ االسالم .
تويف سنة :أربع و ثالثني و مائتني.
((تاريخ بغداد  , 458/11تذكرة احلفاظ  , 418/2طبقات احلفاظ ص))187
( -51عيسى بن أبان بن صدقة)
أبو عيسى  ,من كبار احلنفية ,له مؤلفات منها  :اثبات القياس  ,و اجتهاد الرأي
((تاريخ بغداد ))157/11

(ابن علية = امساعيل بن ابراهيم بن مقسم  ,تقدم)
(ابن عيينة = سفيان بن عيينة  ,تقدم)
( -52قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز)
أبو اخلطاب ،الدوسي  ,البصري :تابعي ,امام حجة  ,ثقة
ولد سنة :احدى و ستني .
و تويف بواسط ,سنة  :ست  -او سبع او مثان  -عشرة و مائة .
((حلية االولياء  , 333/2تذكرة احلفاظ  , 122/1هتذيب التهذيب ))351/8
( -53قيس بن طلق بن علي احلنفي اليماني)
صدوق ,و هم من عدة يف الصحابة .
((تقريب التهذيب  , 129/2هتذيب التهذيب ))398/8
( -54كهمس بن احلسن التيمي)
أبو احلسن البصري  ,ثقة .
تويف سنة :تسع و اربعني و مائة .
((هتذيب التهذيب  , 405/8طبقات احلفاظ ص))83
( -55الليث بن سعد بن عبد الرمحن)
أبو احلارث  ,الفهمي :أحد األئمة األعالم  ,اجملتهد  ,امام يف الفقه واحلديث .
ولد سنة :أربع و تسعني .
و تويف بالقاهرة سنة مخس  -و قيل  :أربع -و سبعني و مائة .
((تاريخ بغداد  , 3/13حلية االولياء  , 318/7تذكرة احلفاظ  , 224/1هتذيب التهذيب ))459/8

(ابن املاجشون = عبد امللك بن عبد العزيز ,تقدم)
(ابن املبارك = عبد اهلل بن املبارك ,تقدم)
( -56مبارك بن فضالة)
أبو فضالة البصري  :صدوق ,يدلس  ,و يسوي.
تويف سنة :مخس و ستني و مائة  ,و قيل غري ذلك
((تقريب التهذيب  , 227/2هتذيب التهذيب ))28/10
( -57جماهد بن جرب املكي)
أبو احلجاج  :من أعالم التابعني ,امام يف احلديث و التفسري و القراءات و الفقه و سائر العلوم .
ولد سنة :احدى و عشرين .
و تويف سنة :مائة ,و قيل غري ذلك .
((حلية االولياء  , 279/3تذكرة احلفاظ  , 92/1هتذيب التهذيب ))42/10
( -58حممد بن اسحاق بن خزمية  ,السلمي)
أبو بكر النيسابوري ,امام يف احلديث و الفقه  ,تفقه على اصحاب الشافعي
ولد سنة :ثالث و عشرين و مائتني .
وتويف هبا يف :الثاني من ذي القعدة  ,سنة  :احدى عشرة و ثالمثائة .
((تذكرة احلفاظ ))720/2
( -59حممد بن اسحاق بن يسار)
أبو بكر املدني  :نزيل العراق :امام اهل املغازي و السري .
تويف ببغداد سنة :احدى و مخسني و مائة .

((تاريخ بغداد  , 214/1تذكرة احلفاظ  , 172/1هتذيب التهذيب ))39/9
( -60حممد بن ادريس بن املنذر)
أبو حا الرازي احلنظلي :أحد األئمة احلفاظ الكبار  ,عامل بالعلل واجلرح و التعديل .
تويف سنة سبع وسبعني ومائتني
((تاريخ بغداد  , 73/3تذكرة احلفاظ  , 567/2شذرات الذهب )171/2
( -61حممد بن سريين)
أبو بكر بن أبي عمرة البصري :من أجل علماء التابعني امام يف احلديث والفقه
ولد بالبصرة سنة  :ثالث و ثالثني .
و تويف هبا :لتسع مضني من شوال ,سنة :عشر و مائة .
((تاريخ بغداد  , 331/5حلية االولياء  , 263/2تذكرة احلفاظ  , 77/1هتذيب التهذيب . )) 214/9
( -62حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن ابي ذئب)
ابو احلارث  ,املدني  ,القرشي  ,العامري :امام يف الفقه و احلديث .
ولد سنة :مثانني .
و تويف سنة :مثان  -و قيل :تسع  -و مخسني و مائة .
((تاريخ بغداد  , 296/2تذكرة احلفاظ  , 191/1هتذيب التهذيب ))306/9

( -63حممد بن عجالن املدني)
صدوق  ,اال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة .
تويف سنة :ثالث عشرة و مائتني .

((تقريب التهذيب  , 190/2هتذيب التهذيب ))341/9
( -64حممد بن مسلمة األنصاري)
صحابي مشهور  ,و هو من أكرب من امسه حممد من الصحابة  :كان من الفضالء .
تويف بعد االربعني .
((تقريب التهذيب  , 208/2هتذيب التهذيب ))454/9
( -65حممد بن مطرف بن داود)
أبو غسان ,الليثي املدني  ,نزيل عسقالن :ثقة
تويف سنة  :ثالث و عشر و مائتني .
((تقريب التهذيب  , 208/2هتذيب التهذيب ))461/9
( -66حممد بن يوسف بن واقد)
أبو عبد اهلل الفريابي :من أئمة احلديث احلفاظ.
((تذكرة احلفاظ  , 376/1طبقات احلفاظ ص))163
( -67خملد بن يزيد القرشي احلراني)
صدوق له اوهام .
تويف سنة - -ثالث و تسعني و مائة .
((تقريب التهذيب  , 235/2هتذيب التهذيب ))77/10
( -68معاذ بن هشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي  ,البصري)
صدوق  ,رمبا وهم .
((تقريب التهذيب  , 257/2هتذيب التهذيب ))196/10

( -69مكحول بن أبي مسلم)
أبو عبد اهلل الشامي الدمشقي :امام اهل الشام :ثقة فقيه حمدث .
تويف سنة :اثين عشرة و مائة  ,و قيل غري ذلك .
((حلية االولياء  , 177/5تذكرة احلفاظ  , 107/1هتذيب التهذيب ))289/10
( -70هشام بن حسان)
أبو عبد اهلل البصري  ,القردوسي :ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين و يف روايته عن احلسن و عطا  ,مقال ;ألنه كان يرسل عنهما
.
تويف سنة  :مثان و أربعني و مائة  ,و قيل غري ذلك .
((تقريب التهذيب  , 318/2هتذيب التهذيب ))34/11
( -71هشام بن أبي عبد اهلل سنرب)
أبو بكر الدستوائي :ثقة ثبت .
((تقريب التهذيب  , 319/2هتذيب التهذيب ))43/11
( -72هشيم بن بشري بن القاسم)
أبو معاوية السلمي الواسطي :قال فيه محاد بن زيد  :ما رأيت يف احملدثني أنبل منه .
((تاريخ بغداد  , 85/14تذكرة احلفاظ  , 248/1طبقات احلفاظ ص))111
( -73حييى بن سعيد بن فروخ القطان)
ابو سعيد التميمي البصري :امام كبري يف احلديث  ،من اعلم الناس يف الرجال والعلل.
ولد سنة  :عشرين ومائة

وتويف سنة  :مثان وتسعني ومائة
((تاريخ بغداد  ،135/14حلية االولياء  ،382/8تذكرة احلفاظ ))298/1
( -74حييى بن سعيد بن قيس)
أبو سعيد األنصاري :امام كبري يف احلديث  ,عامل بالعلل و الرجال .
تويف سنة :أربع و أربعني و مائة  ,و قيل غري ذلك .
((تاريخ بغداد  , 101/14تذكرة احلفاظ  , 137/1هتذيب التهذيب ))221/11
( -75حييى بن يعمر البصري)
ثقة فصيح  ,و كان يرسل
تويف :قبل املائة  ,و قيل :بعدها .
((تقريب التهذيب  , 361/2هتذيب التهذيب ))305/11
( -76يعقوب بن ابراهيم بن حبيب)
أبو يوسف األنصاري ,الكويف ,البغدادي :صاحب أبي حنيفة  ,و من كبار تالميذه و ناشر فقهه .
ولد سنة :مثاني عشرة و مائة .
و تويف ببغداد ,سنة :اثنتني و مثانني و مائة  ,و قيل :غري ذلك .
((تاريخ بغداد  , 242/14تذكرة احلفاظ )) 292/1

( -77يعقوب بن شيبة بن الصلت)
أبو يوسف السدوسي البصري  :كان من كبار علماء احلديث والعلل.
تويف سنة :اثنتني و ستني و مائتني .

((تذكرة احلفاظ  , 577/2طبقات احلفاظ ص))258
( -78يعلى بن عبيد بن أبي امية)
أبو يوسف الطنافسي الكويف :ثقة اال يف حديثه عن الثوري .
تويف سنة :بضع و ما ئتني .
((تقريب التهذيب  , 378/2هتذيب التهذيب )) 402/11
( -79أبو حرب بن أبي األسود الديلي البصري)
ثقة  ,قيل :امسه حمجن ,و قيل عطاء .
تويف سنة :مثان و مائة .
((تقريب التهذيب  , 410/2هتذيب التهذيب )69/12
( -80أبو نعيم :الفضل بن دكني)
و هو لقب  ,و امسه :عمرو بن محاد املالئي الكويف :كان ثقة حافظا متقنا
((تذكرة احلفاظ  , 372/1طبقات احلفاظ ص))162

فهرس
املصادر

القرآن الكريم
القرآن الكريم
 -1كتب التفسري و علومه .
 -2كتب احلديث و علومه .
 -3كتب الفقه
 -4كتب اصول الفقه و تاريخ التشريع
 -5كتب علم الكالم
 -6كتب التاريخ و االنساب  ,و الطبقات  ,و الرجال .
 -7كتب اللغة و األدب و املصطلحات .
 -8الرسائل اجلامعية .
 -9كتب متنوعة .

كتب التفسير و علومه

-1أحكام القرآن
اجلصاص  -ابو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي (ت  370ها )
نشر دار الكتاب العربي بريوت .
-2احكام القرآن
ابن العربي  -أبو بكر حممد بن عبد اهلل املالكي (ت  543ها)
حتقيق حممد علي البجاوي
دار اجليل -بريوت -لبنان
-3االعتبار يف الناسح و املنسوخ من االخبار
للحازمي  :ابي بكر حممد بن موسى بن عثمان
حتقيق حممد أمحد عبد العزيز
مكتبة عاطف القاهرة مصر
-4تفسري القرآن العظيم
ابن كثري  -عماد الدين أبو الفداء امساعيل بن جعفر القرشي الدمشقي (ت  774ها)
دار الفكر عمان .
-5جامع البيان عن تأويل آي القرآن .
ألبي جعفر حممد بن جرير الطربي(.)310-224
حتقيق امحد حممد شاكر و حممود حممد شاكر
دار املعارف مبصر

-6اجلامع ألحكام القرآن
ألبي عبد اهلل حممد بن امحد األنصاري القرطيب (ت  671ها)
مطبوعات دار الشعب مصر .

كتب الحديث و علومه
-7احتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من اطراف الكتب العشرة .
العسقالني  :أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
قام بتحقيقه ةاخراجه جلنة من املختصني  ،نشر اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة،
الطبعة االوىل 1998-1992،االجزاء 14-1
-8أثر احلديث الشريف يف اختالف الفقهاء .
حممد عوامة
دار السالم للطباعة و النشر .
الطبعة االوىل  1398ها –  1978م .
-9االحسان يف تقريب صحيح ابن حبان
ألبن بلبان  :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي
حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط
الطبعة االوىل  1408ها  1988 -م .
مؤسسة الرسالة بريوت
-10احكام األحكام شرح عمدة األحكام
تقي الدين بن دقيق العيد (ت  702ها)

حتقيق حممد امحد شاكر
عامل الكتب الطبعة الثانية  1987م
-11اختصار علوم احلديث
البن كثري مع شرحه الباعث احلثيث ألمحد حممد شاكر
الطبعة الثانية  ,مطبعة حممد علي صبيح و أوالده 1958م
-12االرشاد يف معرفة علماء احلديث
ألبي يعلى اخلليل بن عبد اهلل بن أمحد اخلليلي القزويين ( 446 -367ها)
حتقيق الدكتور عمر سعيد بن عمر ادريس
مكتبة الرشيد بالرياض .
-13ارواء الغليل يف ختريج احاديث منار السبيل
تاليف  :حممد ناصر الديل االلباني
املكتب االسالمي
الطبعة الثانية  1405ها –  1985م
-14أسباب اختالف احملدثني
خلدون األحدب
الدار السعودية للنشر و التوزيع
-15االستذكار ملعرفة فقهاء االمصار فيما تضمنه املوطأ يف معاني الرأي واآلثار
ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (ت  463ها)

حتقيق  :علي النجدي ناصف
القاهرة  -اجمللس األعلى للشؤون االسالمية  1391ها –  1971م .
-16أصول احلديث علومه و مصطلحه
الدكتور  :حممد عجاج اخلطيب
دار الفكر احلديث  -لبنان
الطبعة االوىل  1386ها –  1967م
-17اعالء السنن
للتهانوي
حتقيق حممد تقي عثمان
مكتبة دار العلوم كراتشي باكستان
-18أعالم احملدثني
حممد حممد أبو شهبة
مركز كتب الشرق األوسط  -مصر
-19االغتباط ملعرفة من رمي باالختالط .
سبط ابن العجمي احلافظ ابراهيم بن حممد بن خليل (ت  841ها)
مطبوع ضمن ثالث رسائل يف احلديث .
-20ألفية السيوطي يف علم احلديث
تصحيح و شرح أمحد حممد شاكر

الناشر دار املعرفة للطباعة و النشر
بريوت لبنان (و اليها العزو عند االطالق)
-21ألفية السيوطي يف علم احلديث
تصحيح و شرح حممد حمي الدين عبد احلميد  ,القاهرة
-22االقرتاح يف بيان االصطالح .
تقي الدين بن دقيق العيد (ت  702ها)
دراسة و حتقيق الدكتور قحطان عبد الرمحن الدوري
مطبعة االرشاد بغداد  1402ها –  1982م
-23االملاع اىل معرفة أصول الرواية و تقييد السماع
للقاضي عياض بن موسى اليحصيب (ت  544ها)
حتقيق سيد امحد صقر
دار الرتاث
الطبعة االوىل  1389ها  1970 -م .
-24االمام الزهري و أثره يف السنة
الدكتور حارث سليمان الضاري
مطبعة جامعة املوصل  1985م
-25االمام الرتمذي و املوازنة بني جامعه و الصحيحني
الدكتور نور الدين عرت

مطبعة جلنة التاليف و النشر
-26أوجز املسالك اىل موطأ مالك
حممد زكريا الكاندهلوي
دون اشارة ملكان الطبع أو تارخيه
-27البحر الزخار املعروف مبسند البزار
لالمام ابي بكر امحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي البزار (ت 292ها)
حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل
مؤسسة علوم القرآن
الطبعة االوىل1998،م االجزاء 3-1
-28حبوث يف تاريخ السنة
الدكتور اكرم ضياء العمري
الطبعة الرابعة  1984م
(دون االشارة ملكان الطبع او تارخيه)
-29بذل اجملهود يف حل أبي داود
خليل امحد السهار نفوري (ت  1346ها)
دار الكتب العلمية  ,بريوت  ,لبنان
-30بلغة األريب
حممد مرتضى احلسيين الزبيدي (ت  1205ها)

حتقيق عبد الفتاح أبو غدة
مكتب املطبوعات االسالمية حبلب
-31حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي
املباركفوري  :حممد بن عبد الرمحن (ت  1353ها)
تصحيح و مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف
دار الفكر  ,بريوت  1399ها –  1979م
-32حتفة االشراف مبعرفة األطراف
لالمام احلافظ مجال الدين أبي احلجاج يوسف بن زكي الدين عبد الرمحن بن يوسف املزي (ت  742ها)
صححه و علق عليه عبد الصمد شرف الدين ,
دار القيمة اهلند  1965م
-33تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي
جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي (ت  911ها)
حققه و راجع أصوله  -عبد الوهاب عبد اللطيف
دار الكتب العلمية  -بريوت لبنان
الطبعة الثالثة  1409ها – . 1989
-34تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة
العسقالني :أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
دار الكتاب العربي بريوت

-35تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس
ألبن حجر العسقالني  ,و معه منظومة الذهيب  ,و منظومة أبي حممود املقدسي
كالمها يف ذكر املدلسني  ,و الثالثة بتحقيق الدكتور عاصم القريوتي
الطبعة األوىل  ,مكتبة املنار باالردن .
-36التعليق املغين على الدار قطين
للعالمة أبي الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي
مطبوع بذيل سنن الدار قطين
مكتبة املتنيب بالقاهرة
-37التقريب
حملي الدين أبي زكريا حييى بن شرف النووي (ت  676ها)
مطبوع مع التدريب .
-38التقييد و االيضاح شرح مقدمة ابن الصالح
العراقي  :زين الدين عبد الرحيم احلسني العراقي (ت  806ها)
حتقيق  :عبد الرمحن حممد عثمان
املكتبة السلفية باملدينة املنورة
الطبعة االوىل  1989ها –  1969م

-39تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري
للحافظ أبي الفضل شهاب أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالني (ت  852ها)

حتقيق الدكتور  .شعبان حممد امساعيل
مكتبة ابن تيمية القاهرة
-40تلخيص املستدرك
ألبي عبد اهلل حممد بن امحد الذهيب (ت  748ها)
مطبوع بذيل املستدرك .
-41التمييز
لالمام أبي احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري (ت  261ها)
مطبوع مع كتاب (منهج النقد عند احملدثني  ,نشأته و تارخيه ) للدكتور حممد مصطفى األعظمي
الطبعة الثانية  1402ها شركة الطباعة العربية السعودية احملدودة  ,الرياض
-42تنقيح األنظار يف علوم اآلثار
للحافظ حممد بن ابراهيم بن علي الصنعاني املشهور بابن الوزير (ت  840ها)
مطبوع مع توضيح األفكار
-43تنقيح التحقيق يف احاديث التعليق
للحافظ مشس الدين حممد بن امحد بن عبد اهلادي (ت  744ها)
دراسة و حتقيق الدكتور عامر حسن صربي
املكتبة احلديثة  -االمارات العربيةاملتحدة
الطبعة االوىل  1409ها – 1989م
-44التنكيل ملا ورد يف تأنيب الكوثري من األباطيل
للشيخ عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليماني ( 1386ها)

حتقيق حممد ناصر الدين االلباني و حممد عبد الرزاق محزة
دار الكتب السلفية ,مؤسسة علمية لطباعة الكتاب االسالمي  -القاهرة
توزيع دار الباز  ,عباس امحد الباز مكة املكرمة .
-45هتذيب سنن ابي داود
ألبن القيم اجلوزية
حتقيق امحد شاكر  ,و حممد حامد الفقي
مطبعة أنصار السنة احملمدية  ,القاهرة  1367ها
-46توثيق السنة يف القرن الثاني اهلجري أسسه و اجتاهاته
الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب
مكتبة اخلاجني  -مصر
الطبعة األوىل  1400ها –  1981م
-47توجيه النظر اىل أصول األثر
طاهر بن صا بن امحد اجلزائري (ت  1338ها)
دار املعرفة  ,بريوت
-48توضيح األفكار ملعاني تنقيح األنظار
حممد بن امساعيل األمري الصنعاني (ت  1182ها)
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد
الطبعة األوىل عام  1366ها
مطبعة السعادة  ,جبوار حمافظة مصر .

-49تيسري مصطلح احلديث
الدكتور حممود الطحان
الطبعة الثانية  1398ها –  1978م
-50ثالث رسائل يف علوم احلديث
حتقيق و تعليق علي حسن علي عبد احلميد
الزرقاء االردن
-51جامع األصول يف احاديث الرسول صلى اهلل عليه و سلم
جملد الدين أبي السعادات املبارك بن حممد بن األثري اجلزري (ت  606ها)
حتقيق عبد اقادر االرنا وط
مطبعة املالح
الطبعة االوىل 1969م
-52جامع الرتمذي
ألبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة (ت  279ها)
حتقيق امحد حممد شاكر
دار الكتب العلمية بريوت  1987م

-53جامع التحصيل يف احكام املراسيل
العالئي  -صالح الدين أبو سعيد بن خليل كيكلدي العالئي (761-694ها)

حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي
عامل الكتب النهضة الطبعة الثانية  1407ها –  1986م
-54اجلامع الصحيح
حممد بن امساعيل البخاري (ت  256ها)
دار الفكر  ,بريوت (و هي اليت احلنا هلا باجلزء و الصفحة أما الرقم فهو من الفتح)
-55اجلامع الصحيح
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري (ت  261ها) .
طبعة استانبول احملققة املطبوعة عام  1329ها (و هي اليت احلنا اليها باجلزء و الصفحة)
-56اجلامع الصحيح
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري
حتقيق و ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
دار احلديث القاهرة (و هي اليت احلنا اليها بالرقم)
-57اجلامع يف اجلرح و التعديل
مجع و ترتيب جمموعة من احملققني
عامل الكتب
الطبعة األوىل  1992م
-58اجلامع ألخالق الراوي و آداب السامع
اخلطيب البغدادي  :أمحد بن علي بن ثابت (ت  463ها)

دراسة و حتقيق حممد رأفة
الطبعة األوىل  1401ها  1981 -م
الكويت مطبعة الفالح .
-59جامع بيان العلم و فضله  ,و ما ينبغي يف روايته و محله
ألبي عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب (ت  463ها)
حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان
الناشر  :املكتبة السلفية باملدينة املنورة
مطبعة العاصمة بالقاهرة
الطبعة الثانية سنة  1968م
-60جزء رفع اليدين
حممد بن امساعيل البخاري (ت  256ها)
نشر دار اآلرقم الكويت
-61جزء فيه طرق حديث ((:طلب العلم فريضة على كل مسلم))
ختريج جالل الدين السيوطي (ت  911ها)
حتقيق علي حسن علي عبد احلميد
دار عمار
الطبعة االوىل  1408ها –  1988م

-62جزء القراءة خلف االمام

حممد بن امساعيل البخاري (ت  256ها)
نشر دار احلديث القاهرة
-63جواهر األصول يف علم حديث الرسول صلى اهلل عليه و سلم
لالمام أبي الفيض حممد بن حممد علي فارسي (ت  837ها)
حتقيق أبي املعايل القاضي أطهر املباركفوري
املطبعة اهلندية العربية  -بومباي اهلند ( 1393ها –  1972م)
-64اجلوهر النقي يف الرد على البيهقي
ابن الرتكماني  -عالء الدين بن علي بن عثمان (ت  745ها)
مطبوع هامش السنن الكربى للبيهقي .
-65حاشية برهان الدين ابي الوفا ابراهيم بن حممد سبط ابن العجمي(ت841ها) على الكاشف للذهيب مطبوع بذيل الكاشف
بتحقيق الشيخ حممد عوامة وامحد حممد منر
شركة دار القبلة ،مؤسسة علوم القرآن 1992م1413-ها.
-66حاشية لقط الدرر بشرح منت خنبة الفكر
عبد اهلل بن حسني خاطر السمني العدوي املالكي األزهري  ,انتهى منها سنة 1309ها
مطبعة مصطفى البابي احلليب و أوالده  ,مبصر
الطبعة األوىل 1938م
-67حاشااية الشاايخ عطيااة االجهااوري الشااافعي األزهااري (ت  1190هااا) علااى شاارح ساايدي حممااد باان عبااد الباااقي باان يوسااف
الزرقاني (ت  1122ها) على املنظومة املسماة بالبيقونية يف مصطلح احلديث لعمر بن حمماد بان فتاوح البيقاوني الدمشاقي الشاافعي
(ت  1080ها)

مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابي احلليب
-68اخلالصة يف أصول احلديث
للحسني بن عبد اهلل الطييب (ت  743ها)
حتقيق الشيخ صبحي السامرائي
مطبعة االرشاد بغداد
-69الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية
العسقالني  -أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
مطبعة الفجالة اجلديدة مصر
(1384ها1964-م)
-70دالئل النبوة و معرفة أصول صاحب الشريعة
ألبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي (458-384ها)
حتقيق الدكتور عبد املعطي قلعجي
دار الكتب العربية بريوت
الطبعة األوىل  1985م
-71دالئل النبوة
ألبي نعيم االصبهليت (430ها)
حففه حممد رواس قلعجي وعبد الرب عباس
دار النفائس
الطبعة الثانية 1986م

-72الديباج املذهب
للجرجاني  -علي بن حممد بن علي اجلرجاني (ت  816ها)
حتقيق الدكتور عبد الغفار سليمان
دار احلديث خلف اجلامع األزهر
-73رسالة يف اصول احلديث
اجلرجاني  :علي بن حممد بن علي
حتقيق الدكتور علي زوين
دار الرشيد الرياض
-74الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة
ألبي جعفر حممد بن جعفر الكتاني (ت  1345ها)
الطبعة األوىل دار الكتب العلمية  ,بريوت لبنان  ,عن الطبعة األوىل 1332ها
-75الروض الداني اىل املعجم الصغري للطرباني ( 360 - 260ها)
حتقيق حممد شكور احلاج
املكتب االسالمي  ,بريوت ,
دار عمار االردن
الطبعة األوىل  1985م
-76الرفع و التكميل يف اجلرح و التعديل
اللكنوي  :أبو احلسنات حممد عبد احلي (1304 – 1264ها) .
حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

الطبعة الثالثة دار البشائر حلب  1407ها –  1987م
-77سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام
حممد بن امساعيل الكحالني الصنعاني (ت  1182ها)
دار الفكر بريوت
-78السنة و مكانتها يف التشريع االسالمي
الدكتور مصطفى السباعي
الطبعة األوىل  1380ها  1961 -م
مكتبة دار العروبة القاهرة
-79السنن األبني و املورد األمعن يف احملاكمة بني االمامني يف السند املعنعن
حتقيق الدكتور حممد بن احلبيب بن اخلوجة
الدار التونسية للنشر و التوزيع  1397ها –  1977م
-80السنن
أبو داود  :سليمان بن األشعث السجستاني (ت  275ها)
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد
دار احياء الرتاث العربي بريوت
-81السنن
ابن ماجه  :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (ت  275ها)
حتقيق و ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

دار احلديث  ,القاهرة  1982م
-82السنن
ألبي حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي(ت  255ها)
طبعة شركة الطباعة الفنية املتحدة  -القاهرة
-83السنن
سعيد بن منصور (ت227ها)
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي
طبع اهلند  1387ها
-84السنن
للحافظ علي بن عمر الدارقطين (ت  385ها)
مكتبة املتنيب بالقاهرة
-85السنن (اجملتبى)
النسائي :أمحد بن شعيب (ت )303
بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي و حاشية االمام السندي
الدار املصرية اللبنانية  1407ها –  1987م
-86السنن الكربى
النسائي  :أمحد بن شعيب (ت  303ها)
حتقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري  ,و سيد كسروي حسن

دار الكتب العلمية  ,بريوت  ,لبنان
الطبعة األوىل  1411ها –  1991م
-87السنن الكربى
البيهقي  ,أمحد بن احلسني (ت  458ها)
الطبعة األوىل  -مطبعة دائرة املعارف النظامية يف اهلند  1344ها
-88سري أعالم النبالء
الذهيب  :مشس الدين حممد بن أمحد (ت  748ها)
حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط باالشرتاط مع مجاعة
الطبعة األوىل  1406ها –  1986م
-89شرح البيقونية
حممد بن صا بن عثيمني
اعتنى به وحققه ابو عبد اهلل سيد بن عباس اجلليمي
مكتبة السنة  ،القاهرة
الطبعة االوىل 1415ها1995-م
-90شرح التبصرة و التذكرة
و هي شرح ألفية العراقي  ,للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي (ت  806ها)
حتقيق حممد بن احلسني العراقي احلسيين
دار الكتب العلمية  ,بريوت

-91شرح الزرقاني على املوطأ (رواية حييى الليثي)
ألبي عبد اهلل حممد بن الشيخ عبد الباقي (ت  1122ها)
مطبعة مصطفى حممد مبصر .
 1355ها –  1936م
-92شرح السنة
ألبي حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي (ت  516ها)
حتقيق شعيب االرنا وط  ,و زهري الشاويش
املكتب االسالمي  ,بريوت لبنان  1400ها –  1980م
-93شرح علل الرتمذي
ابن رجب  -زين الدين عبد الرمحن بن امحد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي احلنبلي (ت  795ها)
حتقيق و دراسة الدكتور الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد
االردن  ,الطبعة األوىل  1407ها –  1987م (و اليها العزو عند االطالق)
-94شرح علل الرتمذي
البن رجب حتقيق الشيخ صبحي جاسم البدري السامرائي
وزارة االوقاف العراقية
مطبعة العاني بغداد  1396ها
-95شرح علي القاري اهلروي بن سلطان حممد (ت  )1014على نزهة النظر شرح خنبة الفكر و خنبة الفكر و شرحه نزهة النظر
كالمها المحد بن علي بن حجر العسقالني (ت  852ها)
دار الكتب العلمية بريوت  1978م  ,و هي طبعة مصورة على الطبعة املطبوعة يف استانبول سنة  1327 :ها

-96شرح صحيح مسلم
ألبي زكريا حمي الدين بن شرف النووي ( ت  676ها)
حتقيق عبد اهلل أمحد أبي زينة
دار الشعب  -مصر
-97شرح معاني اآلثار
الطحاوي  -أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي
املصري احلنفي ( 321-229ها)
حتقيق حممد سيد جاد احلق
مطبعة األنوار احملمدية ،مصر
-98شرف أصحاب احلديث
اخلطيب :أبو بكر أمحد بن علي البغدادي (ت  463ها)
حتقيق الدكتور حممد سعيد خطيب أوغلي
مطبعة جامعة أنقرة  1971م
-99صحيح ابن خزمية
لالمام ابي بكر حممد بن اسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري (ت  311ها)
حتقيق الدكتور مصطفى األعظمي  ,ختريج حممد ناصر الدين األلباني
املكتب االسالمي  ,بريوت
الطبعة األوىل  1391ها –  1971م

-100صحيفة مهام بن منبه عن أبي هريرة
حتقيق رفعت فوزي عبد املطلب
الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة
الطبعة االوىل  1406ها –  1985م
-101صيانة صحيح مسلم من االخالل و الغلط و محايته من االسقاط و السقط لالمام احلافظ احملدث أبي عمرو بن الصاالح (ت
 643ها)
دراسة و حتقيق موفق عبد اهلل بن عبد القادر
دار الغرب االسالمي  1404ها –  1984م
-102ضوء القمر على خنبة الفكر
حممد علي امحدين
دار املعارف -مصر الطبعة الثانية  1378ها – 1958
-103ظفر األماني يف خمتصر اجلرجاني
لالمام أبي احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي ( 1304 -1264ها).
حتقيق الدكتور تقي الدين الندوي
دار القلم للنشر و التوزيع االمارات املتحدة
الطبعة األوىل  1995م
-104طرح التثريب
العراقي  -زين الدين عبد الرحيم بن احلسني (ت  806ها)
دار احياء الرتاث العربي

بريوت  ,لبنان .
-105طليعة التنكيل
املعلمي اليماني (ت  1386ها)
مطبوع مع التنكيل
-106عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي
ألبن العربي املالكي (ت  543ها)
دار العلم للجميع
-107علل احلديث
لالمام ابي حممد عبد الرمحن الرازي احلافظ ابن االمام أبي حا حممد بن ادريس بن املنذر (ت  327ها)
مكتبة املثنى بغداد
-108العلل الكبري
للرتمذي حممد بن عيسى بن سورة (ت  279ها)
ترتيب أبي طالب القاضي
حتقيق الدكتور محزة ذيب
مكتبة االقصى
الطبعة االوىل 1406 ،ها  ،عمان
-109العلل ومعرفة الرجال
امحد بن حنبل (ت241ها) برواية ابنه عبداهلل
حتقيق طلعت قوج بيكت والدكتور امساعيل جراخ اوغلي

املكتبة االسالمية ،استانبول
-110العلل الواردة يف األحاديث النبوية
الدار قطين  :علي بن عمر (ت  385ها)
حتقيق الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهلل األجزاء 11-1
دار طيبة  ,الرياض
الطبعة االوىل  1985م
-111علوم االسناد من السنن الكربى دراسة و نقد
تاليف الدكتور جنم عبد الرمحن خلف
دار الراية للنشر و التوزيع
الطبعة األوىل  1409ها –  1989م
-112علوم احلديث
ألبي عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري (ت  643ها)
حققه و خرج أحاديثه نور الدين عرت
الناشر املكتبة العلمية باملدينة املنورة  1966 - 1386م
-113عمدة القاري شرح صحيح البخاري
العيين  -بدر الدين حممود بن أمحد (ت  855ها)
مصورة بريوت عن الطبعة املنريية مبصر
-114عون املعبود شرح سنن أبي داود

ألبي عبد الرمحن شرف احلق الشهري مبحمد أشرف ابن أمري بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي
عين بنشره احلاج حسن ايران
صاحب دار الكتاب العربي بريوت  ,لبنان  ,و هي طبعة مصورة عن الطبعة اهلندية احلجرية
-115عيون األثر يف فنون املغازي و السري
حملمد بن حممد بن سيد الناس اليعمري (ت  734ها)
طبعة دار املعرفة  ,بريوت
-116فتح الباري شرح صحيح البخاري
العسقالني :أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي صححه و حققه عبد العزيز بن باز
دار الفكر بربوت لبنان  1379ها
-117فتح الباقي على ألفية العراقي
للحافظ أبي زكريا بن حممد األنصاري (ت  925ها)
حتقيق حممد بن احلسني العراقي
طبع بذيل شرح التبصرة و التذكرة
دار الكتب العلمية بريوت  ,لبنان .

-118فتح املغيث شرح ألفية احلديث
السخاوي  -مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي (ت  902ها)
حتقيق عبد الرمحن بن حممد عثمان

الطبعة الثانية  1388ها –  1968م
-119فضائل القرآن
النسائي  -أمحد بن شعيب (ت  303ها)
حتقيق الدكتور فاروق محادة
مطبعة النجاح اجلديدة  ,الدار البيضاء  ,املغرب سنة  1400ها
-120فيض القدير شرح اجلامع الصغري
املناوي -حممد عبد الر وف (ت  1031ها)
و اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي (ت  911ها)
دار املعرفة  ,بريوت  ,لبنان
الطبعة الثانية  1391ها –  1972م
-121قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث
القامسي  -حممد مجال الدين
دار الكتب العلمية
الطبعة األوىل  1399ها –  1979م
-122قواعد يف علوم احلديث
ظفر أمحد التهانوي (ت  1394ها)
حتقيق عبد الفتاح ابو غدة
مكتب املطبوعات االسالمية  ,حلب الشهباء
الطبعة اخلامسة  1404ها –  1984م

-123كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب السنة
اهليثمي  -نور الدين علي بن أبي بكر (807 – 735ها)
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي
الطبعة الثانية  1404ها – . 1984
-124الكفاية يف علم الرواية
اخلطيب البغدادي  -أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت (ت  463ها)
دار الكتب العلمية  ,بريوت لبنان
-125الآليلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
جالل الدين السيوطي (ت  911ها)
نشر املكتبة التجارية مبصر
-126حملات يف أصول احلديث
الدكتور حممد أديب صا
املكتب االسالمي  ,بريوت الطبعة الثانية  1393ها
-127ما ال يسع احملدث جهله
امليانشي  -أبو حفص عمر بن عبد اجمليد (ت  581ها)
حتقيق الشيخ صبحي السامرائي
شركة الطبع و النشر االهلية بغداد  1967م

-128جممع الزوائد و منبع الفوائد
اهليثمي  -نور الدين علي بن ابي بكر
الطبعة الثانية  1402ها  1982 -م
دار الكتاب العربي  ,بريوت  ,لبنان .
-129حماسن االصطالح
البلقيين  -سراج الدين عمر البلقيين  .مطبوع مع مقدمة ابن صالح
حتقيق الدكتورة عائشة عبد الرمحن بنت الشاطيء
مطبعة دار الكتب  1974م
-130احملدث الفاصل بني الراوي و الواعي
القاضي احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي (ت  360ها)
حتقيق الدكتور حممد عجاج اخلطيب
دار الفكر  ,الطبعة األوىل بريوت  1971م
-131املختصر يف علم األثر
حمي الدين الكافيجي (ت  879ها)
حتقيق الدكتور علي زوين
دار الرشيد الرياض  1407ها –  1987م
-132املراسيل
عبد الرمحن بن أبي حا حممد بن ادريس احلنظلي الرازي (327 -240ها)
بعناية شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني

مؤسسة الرسالة
الطبعة الثانية  1402ها –  1982م
-133مسائل االمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل (290-213ها)
حتقيق و دراسة الدكتور علي سليمان املهنا
مكتبة الدار القيمة باملدينة املنورة
الطبعة األوىل  1406ها –  1986م
-134املستدرك على الصحيحني
لالمام احلافظ أبي عبد اهلل احلاكم النيسابوري حممد بن عبد اهلل (ت  405ها)
و بذيله تلخيص املستدرك لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن امحد الذهيب (ت  748ها)
الناشر مكتب املطبوعات االسالمية حلب  ,طبع بريوت شركة عالء الدين
-135املسند
حممد بن ادريس الشافعي (ت 204ها)
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
-136املسند
للحافظ الكبري سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي الفارسي البصري أبي داود الطيالسي (ت  204ها)
دار املعرفة  ,بريوت  ,لبنان
-137املسند
أبو بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي (ت  219ها)
حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي

توزيع دار الباز مكة املكرمة
-138املسند
امحد بن حنبل الشيباني (ت  241ها)
حتقيق الشيخ امحد حممد شاكر
دار املعارف القاهرة  1949م
-139املسند  ,و هبامشه منتخب كنز العمال
امحد بن حنبل (ت  241ها)
دار الفكر العربي
-140املسند
أمحد بن حنبل (ت  241ها)
حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط  ,باالشرتاك مع مجاعة مؤسسة الرسالة
الطبعة األوىل  1998 - 1993م األجزاء 25-1
-141املسند اجلامع
الدكتور بشار عواد معروف باالشرتاك مع مجاعة دار اجليل
بريوت  ,لبنان  ,الطبعة األوىل  1993م
-142املسند
للحافظ الكبري أبي عوانة يعقوب بن اسحاق (ت  310ها)
حيدر آباد اهلند  1966م

-143املسند
البي سعيد اهليثم بن كليب الشاشي (ت235ها)
حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل
مكتبة العلوم واحلكمة
املدينة املنورة
الطبعة االوىل1410 ،ها
-144املسند
لالمام احلافظ امحد بن علي بن املثنى التيمي أبي يعلى 307-210
حتقيق و ختريج حسني سليم أسد
دار املأمون للرتاث
الطبعة األوىل  1407ها –  1987م
-145مشكل اآلثار
البي جعفر امحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (ت321ها)
حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط
مؤسسة الرسالة
الطبعة االوىل 1994م (وهي الطبعة اليت اشرنا اليها بالرقم)
-146مشكل اآلثار
ألبي جعفر الطحاوي
الطبعة األوىل سنة  1333ها مبطبعة جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند (وهي اليت احلنا اليها باجلزء والصفحة)

-147مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه
امحد بن ابي بكر بن امساعيل البوصريي
خمطوطة مصورة عن نسخة الشيخ شعيب االرنا وط احملفوظة يف حلب ،سوريا.
-148املصنف
ألبي بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاني (ت  211ها)
حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي
مطابع دار القلم
بريوت  1390ها –  1970م
-149املصنف
ألبي بكر عبد اهلل بن ابراهيم بن عثمان املشهور بابن ابي شيبة (ت  235ها)
املطبعة العزيزية حيدر آباد الدكن
اهلند  1386ها
-150املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع (و هو املوضوعات الصغرى)
لعلي القاري اهلروي املكي (ت  1014ها)
حتقيق و تعليق عبد الفتاح أبو غدة
مؤسسة الرسالة
الطبعة الثانية  1978م
-151املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية
العسقالني  -أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
حتقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي

نشر وزارة االوقاف الكويتية
-152معامل السنن
اخلطابي  -أبو سليمان محد بن حممد البسيت (ت  388ها)
الطبعة العلمية حبلب
الطبعة األوىل  1351ها –  1932م
-153املعجم األوسط
الطرباني  -أبو القاسم سليمان بن أمحد (360-260ها)
حتقيق حممود الطحان
مكتبة املعارف  -الرياض
الطبعة األوىل
-154املعجم الكبري
الطرباني  -أبو القاسم سليمان بن أمحد (360-260ها)
حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي
الطبعة الثانية
وزارة االوقاف و الشؤون الدينية  ,اجلمهورية العراقية  1408ها  1988 -م
مطابع الزهراء باملوصل
-155معرفة السنن و اآلثار
للحافظ أبي بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي (ت  458ها)
حتقيق سيد أمحد صقر

طبع بالقاهرة اجمللس األعلى للشؤون االسالمية
-156معرفة علوم احلديث
للحاكم أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلافظ النيسابوري (ت  405ها)
تعليق معظم حسني
منشورات دار اآلفاق اجلديدة
بريوت الطبعة الثالثة  1979م
-157املقاصد احلسنة يف بيان كثري من االحاديث املشتهرة على األلسنة
تأليف حممد بن عبد الرمحن السخاوي (ت  902ها)
صححه و علق عليه عبد اهلل حممد الصديق
الناشر مكتبة اخلاجني مبصر  ,و مكتبة املثنى
بغداد  1375ها –  1956م
-158املقرتح يف أجوبة بعض اسئلة املصطلح
مقبل بن هادي الوادعي
مكتبة دار القدس  ,صنعاء اليمن
الطبعة األوىل  1991م  1411 -ها
-159املنار املنيف يف الصحيح و الضعيف
البن قيم اجلوزية (ت  752ها)
حتقيق عبد الفتاح أبو غدة
الناشر مكتب املطبوعات االسالمية حبلب
الطبعة الثانية 1983

-160مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة و الضعيفة
تاليف الدكتور املرتضى الزين أمحد
مكتبة الرشيد الرياض
الطبعة األوىل  1415ها –  1994م
-161املنتخب من مسند عبد بن محيد
لالمام احلافظ أبي حممد عبد بن محيد (ت 249ها)
حتقيق الشيخ صبحي السامرائي و حممود حممد خليل
عامل الكتب  ,مكتبة النهضة احلديثة
الطبعة األوىل  1988م
-162املنتقى شرح املوطأ
الباجي  -أبو الوليد سليمان بن خلف (ت  494ها)
مطبعة السعادة مبصر
الطبعة األوىل  1332ها
-163املنتقى من السنن
ابن اجلارود  -أبو حممد عبد اهلل بن علي النيسابوري (ت  307ها)
مطبعة الفجالة اجلديدة
مصر  1382ها –  1963م
-164املنهج االسالمي يف اجلرح و التعديل

الدكتور فاروق محادة
مكتبة املعارف الرباط
الطبعة األوىل  1982م
-165املنهج احلديث يف علوم احلديث  -قسم الرواة-
حممد حممد السماحي
منشورات املكتبة العصرية
بريوت صيدا
الطبعة األوىل
-166منهج النقد يف علوم احلديث
الدكتور نور الدين عرت
دار الفكر  ,بريوت
الطبعة الثالثة  1401ها –  1981م
-167املنهل الراوي من تقريب النواوي
حمي الدين أبي زكريا حييى بن شرف النووي (ت  676ها)
حتقيق و تعليق الدكتور مصطفى اخلن
منشورات دار املالح
-168املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي
ابن مجاعة  -بدر الدين حممد بن ابراهيم بن مجاعة (ت  733ها)
حتقيق الدكتور حمي الدين عبد الرمحن رمضان

دار الفكر -دمشق سورية
الطبعة الثانية  1406ها –  1986م
-169موارد الضمآن اىل زوائد ابن حبان
نور الدين علي بن بكر اهليثمي (ت  807ها)
بتصحيح و نشر الشيخ حممد عبد الرمحن محزة
طبع يف املكتبة السلفية بالقاهرة
-170املوطأ
مالك بن أنس (ت  179ها)
رواية حييى بن حييى الليثي األندلسي (ت  244ها)
حتقيق الدكتور بشار عواد معروف
دار الغرب االسالمي ,
الطبعة االوىل  1996م (وهي الطبعة اليت احلنا اليها غند االطالق)
-171املوطأ
مالك بن أنس
رواية أبي مصعب الزهري
حتقيق الدكتور بشار عواد معروف و حممود حممد خليل  ,بريوت  1992م
-172املوطأ
مالك بن أنس
رواية سويد بن سعيد احلدثاني

حتقيق عبد اجمليد الرتكي
دار الغرب االسالمي  1995م
-173املوطأ
مالك بن أنس
رواية حممد بن احلسن الشيباني
حتقيق و تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف
املكتبة العلمية ( ,بدون تاريخ و ال مكان طبع)
-174املوضوعات
ابن اجلوزي -أبو الفرج عبد الرمحن بن علي (ت  597ها)
دار الفكر
الطبعة الثانية  1403ها –  1983م
-175املوقظة يف علم احلديث
الذهيب  -مشس الدين حممد بن امحد (ت  748ها)
حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
مكتب املطبوعات االسالمية حبلب

-176نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
العسقالني  -امحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
تعليق نور الدين عرت  ,املكتبة العلمية يف املدينة املنورة

-177نصب الراية يف ختريج احاديث اهلداية
الزيلعي  -أبو حممد عبد اهلل بن يوسف احلنفي الزيلعي (ت  762ها)
مع حاشية بغية األملعي يف ختريج الزيلعي
دار احياء الرتاث العربي  ,بريوت لبنان
الطبعة الثانية  1393ها – 1973م
-178النفح الشذي يف شرح جامع الرتمذي
تاليف حممد بن حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري (ت  734ها)
دراسة و حتقيق  ,الدكتور أمحد معيد عبد الكريم
دار العاصمة بالرياض  1409ها
-179النكت على كتاب ابن الصالح
العسقالني  -أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
حتقيق دراسة الدكتور ربيع بن هادي عمري
دار الراية للنشر و التوزيع
الطبعة الثانية  1408ها –  1988م
-180نيل األوطار من احاديث سيد األخيار شرح منتقى االخبار
الشوكاني  -حممد بن علي بن حممد (ت  1255ها)
دار اجليل  ,بريوت لبنان
-181هدي الساري مقدمة فتح الباري

العسقالني  -أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
حتقيق عبد العزيز بن باز و حممد فؤاد عبد الباقي  ,و قام باخراجه حمب الدين اخلطيب
دار الفكر  1379ها

كتب الفقه

-182االختيار لتعليل املختار

الفقه الحنفي

ألبي الفضل جمد الدين عبد اهلل بن حممد املوصلي (ت  683ها)
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد
الطبعة الرابعة مكتبة حممد علي صبيح و أوالده القاهرة  1964م
-183البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البن جنيم زين الدين ابراهيم بن حممد (ت  970ها)
الناشر دار املعرفة  ,بريوت الطبعة الثانية
-184بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
الكاساني  -عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفي امللقب مبلك العلماء (ت  587ها)
دار الكتاب العربي
بريوت لبنان الطبعة الثانية
 1402ها – 1982م

-185تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق
الزيلعي  :فخر الدين عثمان بن علي (ت  743ها)
مصورة عن الطبعة االمريية ببوالق  .مصر  1313ها
دار املعرفة  -بريوت  -لبنان
-186حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار
لالمام أمحد أمني الشهري بابن عابدين
دار الفكر  ,بريوت
الطبعة الثانية  1386ها –  1966م
-187احلجة على أهل املدينة
االمام حممد بن احلسن الشيباني
و عليه تعليقات االستاذ مهدي حسن الكيالني
مطبعة املعارف الشرقية  ,حيدر آباد الدكن
اهلند  1385ها –  1965م
-188شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي
لالمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام
مصور عن الطبعة األوىل  -دار احياء الرتاث العربي  ,بريوت لبنان
-189الفتاوي اهلندية املسماة بالفتاوي العاملكريبة
طبع باملطبعة امليمنية
مصطفى البابي احلليب مصر

-190فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية
االمام علي القاري
حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
الناشر مكتب املطبوعات االسالمية حبلب  1387ها –  1967م
-191اللباب يف اجلمع بني السنة و الكتاب
املنبجي  -حممد بن علي بن زكريا املنبجي (ت  686ها)
حتقيق الدكتور حممد فضل عبد العزيز املراء
دار الشرق للنشر و التوزيع
الطبعة األوىل  1403ها –  1983م
-192خمتصر الطحاوي
مطبعة دار الكتاب العربي مبصر  1370ها
-193النكت الطريفة يف التحديث عن ردود ابن أبي شيبة على ابي حنيفة
للشيخ حممد زاهد الكوثري
ادارة القرآن و العلوم االسالمية
كراتشي ،باكستان
 1407ها –  1987م
-194اهلداية شرح بداية املبتديء
املرغيناني  -أبو احلسن علي بن أبي بكر (ت  593ها)
مطبعة  -مصطفى البابي احلليب و أوالده
مبصر  1355ها –  1936م

-195بداية اجملتهد و هناية املقتصد

الفقه المالكي

ابن رشد  -حممد بن امحد بن حممد (ت  595ها)
دار الفكر
-196ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك
القاضي – أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب (ت  544ها)
حتقيق الدكتور أمحد بكري حممود
منشورات  :دار مكتبة احلياة  ,بريوت  ,و دار مكتبة الفكر  ,ليبيا سنة  1967م
-197حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
لالمام مشس الدين حممد عرفة الدسوقي (ت  1203ها)
طبع دار احياء الكتاب العربي
عيسى البابي احلليب يف مصر
-198اخلرشي على خمتصر سيدي خليل
اخلرشي  -حممد بن عبد اهلل بن علي (ت  1101ها)
دار صادر  ,بريوت  ,لبنان
-199الشرح الصغري على أقرب املسالك اىل مذهب االمام مالك
لالمام أبي الربكات أمحد بن حممد الدردير
دار املعارف مبصر  1392ها

-200الشرح الكبري على خمتصر خليل
أمحد الدردير (ت  1201ها)
املطبعة األمريية  1292ها
-201الكايف يف فقه أهل املدينة
ألبي عمر يوسف بن عبد الرب النمري
الناشر مكتبة الرياض احلديثة يف الرياض  1398ها –  1978م
-202املدونة
مالك بن أنس (ت  179ها)
رواية سحنون بن سعيد التنوخي (ت  240ها) عن عبد الرمحن بن القاسم (ت 191ها)
مطبعة السعادة مبصر ط  1323ها

الفقه الشافعي
-203األم
لالمام الشافعي (ت  204ها)
أشرف على طبعه و تصحيحه حممد زهري النجار
الناشر مكتبة الكليات األزهرية
القاهرة مصر  1381ها  1961 -م
الطبعة االوىل
-204احلاوي
للماوردي  :ابي احلسني علي بن حممد بن حبيب البصري (ت450ها)

دار الكتب العلمية
الطبعة االوىل 1994م1414-ها
-205حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء
سيف الدين أبو بكر حممد بن أمحد الشاشي القفال
حتقيق الدكتور ياسني أمحد ابراهيم
مكتبة الرسالة احلديثة
األردن الطبعة االوىل  1988م
-206روضة الطالبني
النووي  :حمي الدين أبي زكريا حييى بن شرف النووي (ت  676ها)
املكتب االسالمي  ,بريوت لبنان
-207فتح العزيز شرح الوجيز
ألبي القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي (ت  623ها)
املطبعة املنريية  1352ها

-208اجملموع شرح املهذب
لالمام النووي  -حمي الدين أبي زكريا حييى بن شرف النووي (ت  676ها)
و التكملة للسبكي  :تقي الدين أبي احلسن علي بن عبد الكايف (ت  756ها)
املطبعة املنريية  1352ها

-209مغين احملتاج شرح املنهاج
حممد الشربيين اخلطيب (ت  977ها)
مطبعة مصطفى حممد مبصر  1377ها –  1958م
-210املهذب
أبو اسحاق الشريازي  ,ابراهيم بن علي (ت  476ها)
مطبعة مصطفى البابي احلليب  1343ها
-211هناية احملتاج اىل شرح املنهاج
للشيخ مشس الدين حممد بن أبي العباس الرملي
الناشر  -املكتبة االسالمية
طبع دار احياء الرتاث العربي  ,بريوت لبنان .

الفقه الحنبلي
-212االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب االمام املبجل امحد بن حنبل
لالمام عالء الدين أبي احلسن علي بن سليمان املرادي (ت  885ها)
تصحيح و تعليق حممد حامد الفقي
مطبعة السنة احملمدية بالقاهرة  1374ها –  1955م
الطبعة األوىل
-213زاد املعاد يف هدي خري العباد
البن قيم اجلوزية حممد بن أبي بكر الزرعي

حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط و عبد القادر االرنا وط
مؤسسة الرسالة
الطبعة الثالثة عشر  1406ها –  1986م
-214شرح منتهى االرادات
منصور بن يونس البهوتي (ت  1051ها)
دار الفكر  -بريوت لبنان
-215الفروع
لالمام مشس الدين املقدسي أبي عبد اهلل حممد بن مفلح (ت  763ها)
راجعه عبد الستار أمحد قراج
عامل الكتب  ,بريوت
الطبعة الرابعة  1405ها –  1989م
-216الكايف يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل
لالمام أبي حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقدسي
املكتب االسالمي  1399ها –  1979م
-217كشاف القناع عن منت االقتناع
لالمام منصور بن يونس البهوتي (ت  1051ها)
مطبعة احلكومة مبكة املكرمة  1394ها
-218جمموع فتاوي ابن تيمية
مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد قاسم

مصور عن الطبعة االوىل
مطابع الدار العربية – بريوت
-219احملرر يف الفقه على مذهب االمام امحد بن حنبل
لالمام جمد الدين أبي الربكات ابن تيمية (ت  652ها)
مطبعة السنة احملمدية  1369ها –  1950م
-220احملرر البن عبد اهلادي
حتقيق الدكتور يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي  ,و حممد سليم مسارة  ,ومجال الذهيب
توزيع دار الباز مبكة
-221املغين
ابن قدامة  -موفق الدين عبد اهلل بن امحد (ت  630ها)
و هبامشه – الشرح الكبري على املقنع لشمس الدين أبي الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن قدامة (ت  682ها)
دار الكتب العلمية بريوت
-222املقنع يف فقه االمام املبجل امحد بن حنبل
لالمام أبي حممد موفق لدين عبد اهلل بن قدامة املقدسي
املكتب االسالمي  1399ها –  1979م

-223البحر الزخار اجلامع ملذاهب االمصار

الفقه الزيدي

امحد بن حييى بن املرتضى (ت  840ها)
الطبعة األوىل  1366ها مطبعة السعادة مبصر
-224الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري
شرف الدين احلسني بن أمحد الصنعاني (ت  1221ها)
مطبعة السعادة مبصر
الطبعة االوىل 1347ها
-225الروضة الندية شرح الدرة البهية
صديق حسن بن علي القنوجي
دار الندوة اجلديدة
الطبعة االوىل  1404ها –  1984م

-226احمللى

الفقه الظاهري

ألبي حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم (ت  456ها)
دار الفكر بريوت  ,لبنان

-227األشراف على مسائل اخلالف
القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت  433ها)
مطبعة االرادة املغرب
-228فقه االمام سعيد بن املسيب
ألستاذي العالمة الدكتور هاشم مجيل عبد اهلل

فقه الخالف

نشر وزارة األوقاف
الطبعة االوىل مطبعة االرشاد
بغداد  1394ها –  1974م
-229مسائل من الفقه املقارن
ألستاذي العالمة الدكتور هاشم مجيل عبد اهلل
طبع على نفقة جامعة بغداد
الطبعة االوىل  1409ها –  1989م

كتب أصول الفقه و تاريخ التشريع
-230إحكام العقول يف احكام األصول
لالمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت  474ها)
حتقيق الدكتور عبد اهلل اجلبوري
مؤسسة الرسالة  -الرباط
الطبعة االوىل  1989م
-231االحكام يف أصول احلكام
ابن حزم  -علي بن امحد بن سعيد بن حزم (ت  456ها)
منشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوت
الطبعة األوىل  1400ها –  1980م
-232االحكام يف أصول األحكام
لآلمدي  -سيف الدين أبي احلسن علي بن أبي علي بن حممد (ت  631ها)

مؤسسة احلليب و شركا ه للنشر و التوزيع
القاهرة  1387ها –  1967م
-233ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم األصول
تاليف حممد بن علي الشوكاني (ت  1255ها)
مطبعة مصطفى البابي احلليب
الطبعة االوىل القاهرة  1356ها
-234اسباب اختالف الفقهاء
تاليف الدكتور مصطفى الزملي  ,طبع بغداد
-235أسباب اختالف الفقهاء
تاليف الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
مكتبة الرياض احلديثة بالرياض
الطبعة الثانية  1977م
-236أصول الفقه
لالمام أبي بكر حممد بن امحد بن أبي سهل السرخسي (ت  490ها)
حتقيق أبي الوفاء األفغاني
دار املعرفة للطباعة و النشر
بريوت  -لبنان
-237اعالم املوقعني عن رب العاملني
ابن قيم اجلوزية  :مشس الدين حممد بن أبي بكر (ت  751ها)

حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد
دار الفكر  ,بريوت
الطبعة االوىل  1374ها –  1955م
-238البحر احمليط يف أصول الفقه
الزركشي  -بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل (ت  794ها)
قام بتحريره الدكتور عمر سلمان األشقر
منشورات وزارة االوقاف الكويتية
الطبعة االوىل  1409ها –  1988م
-239التبصرة يف أصول الفقه
للشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي (ت  476ها)
حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو
مطبوع باالوفسيت ,دار الفكر دمشق  1400ها –  1980م
-240تيسري التحرير
شرح العالمة حممد أمني املعروف بأمري شاه م كتاب التحرير يف أصول الفقه
اجلامع بني اصطالحي احلنفية و الشافعية  .لكمال الدين بن اهلمام
طبع مطبعة عيسى البابي احلليب  1351ها

-241مجع اجلوامع بشرح اجلالل احمللى
ابن السبكي  -تاج الدين عبد الوهاب (ت  771ها)

و الشرح جلالل الدين حممد بن امحد احمللى (ت  864ها)
مطبعة املصطفى احلليب 1349ها
-242حاشية البناني على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع
مطبوع هبامش مجع اجلوامع
-243الرسالة
لالمام الشافعي حممد بن ادريس (ت  204ها)
حتقيق امحد حممد شاكر
مطبعة مصطفى البابي احلليب و أوالده .
الطبعة االوىل  1358ها
-244شرح نور األنوار على املنار
للشيخ أمحد املعروف مبال جيون ابن أبي سعيد بن عبيد اهلل احلنفي (ت 1130ها)
طبع بذيل كشف االسرار للنسفي
دار الكتب العلمية  ,بريوت لبنان
 1406ها –  1986م
-245الفصول يف األصول
أمحد بن علي اجلصاص احلنفي (ت  370ها)
حتقيق عجيل جاسم الشمين
الدار االسالمية  -الكويت
الطبعة االوىل  1988م

-246فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت
لعبد العلي حممد بن نظام الدين االنصاري (ت  1225ها)
مطبوع مع كتاب املستصفى للغزايل يف املطبعة األمريية يف القاهرة  1322ها
-247كشف األسرار شرح املصنف على املنار
لالمام أبي الربكات عبد اهلل بن أمحد املعروف بالنسفي (ت  710ها)
دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان
 1406ها –  1986م
-248كشف األسرار عن أصول فخر االسالم
البزدوي  -لالمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري (ت  730ها)
دار الكتاب العربي بريوت لبنان  1394 ,ها –  1974م
-249املستصفى من علم األصول
لالمام أبي حامد الغزايل حممد بن حممد (ت  505ها)
املطبعة األمريية القاهرة  1322ها
-250املغين يف أصول الفقه
لالمام جالل الدين أبي حممد بن حممد بن عمر اخلبازي ( 691-629ها)
حتقيق الدكتور حممد مظهر بقا
الطبعة االوىل  1403ها
جامعة أم القرى  -مكة املكرمة

-251املوافقات يف أصول الفقه و قواعده
ألبي اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطيب املالكي (ت  790ها)
حتقيق الشيخ عبد اهلل دراز
طبع املطبعة الرمحانية
-252ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه
للسمرقندي  -عالء الدين مشس النظر أبي بكر حممد بن امحد (ت  539ها)
دراسة و حتقيق شيخنا الدكتور عبد امللك عبد الرمحن السعدي
وزارة األوقاف و الشؤون الدينية العراق
الطبعة االوىل  1407ها –  1987م

كتب علم الكالم
-253االعتقاد و اهلداية اىل سبيل الرشاد
البيهقي  -أبو بكر أمحد بن احلسني (458-384ها)
حتقيق أمحد عصام الكاتب
دار اآلفاق اجلديدة
الطبعة األوىل  1981م

-254شرح اعتقاد أصول أهل السنة و اجلماعة
لالمام أبي القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي (ت 418ها)

حتقيق الدكتور أمحد سعد محدان
نشر دار طيبة بالرياض

كتب التأريخ والتراجم والطبقات والرجال
-255االستيعاب يف امساء االصحاب
ألبي عمر يوسف بن عبد الرب
مطبوع هبامش االصابة
-256االصابة يف متييز الصحابة
العسقالني  -أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
دار صادر بريوت .
-257البداية و النهاية
للحافظ عماد الدين أبي الفداء امساعيل بن كثري القرشي الدمشقي (ت  774ها)
الناشر  :مكتبة املعارف بريوت  ,و مكتبة النصر بالرياض  1966م
طبعة مصورة على الطبعة األوىل مبصر
-258بغية امللتمس يف تاريخ اهل األندلس
أمحد بن حييى بن عمرية الضيب (ت  599ها)
دار الكتاب العربي  ,القاهرة سنة  1967م
-259تاريخ بغداد
اخلطيب البغدادي  -أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب (ت  463ها)

دار الكتاب العربي بريوت  -لبنان
-260التاريخ الصغري
لالمام حممد بن امساعيل البخاري (ت  256ها)
حتقيق حممود ابراهيم زايد  1397ها –  1977م
دار الوعي ،حلب
-261التاريخ الكبري
لالمام البخاري  ,حممد بن امساعيل
الطبعة األوىل دائرة املعارف باهلند
-262تذكرة احلفاظ
الذهيب  :أبو عبد اهلل مشس الدين (ت  748ها)
دار احياء الرتاث العربي
-263تقريب التهذيب
العسقالني  :أمحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف
دار املعرفة للطباعة و النشر
بريوت  ,لبنان  ,ط ثانية  1395ها –  1975م
-264هتذيب االمساء واللغات
البي زكريا حمي الدين بن شرف النووي (ت676ها)

دار الكتب العلمية  ،بريوت ،لبنان
-265هتذيب التهذيب
العسقالني :امحد بن علي بن حجر (ت  852ها)
طبع جملس دائرة املعارف النظامية يف اهلند  1325ها
-266هتذيب الكمال يف امساء الرجال
للحافظ مجال الدين أبي احلجاج يوسف املزي (ت  742ها)
حتقيق و تعليق  :الدكتور بشار عواد معروف
مؤسسة الرسالة  ,بريوت
ط أوىل 1993 - 1980
-267الثقات
لالمام احلافظ حممد بن حبان بن ابي حا (ت354ها)
دار الفكر
الطبعة االوىل1978 ،م
-268اجلرح و التعديل
ألبي حممدعبد الرمحن بن أبي حا حممد بن ادريس بن املنذر الرازي (ت  327ها)
طبع دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن  -اهلند  1372ها –  1952م
-269حلية االولياء و طبقات االصفياء
للحافظ أبي نعيم األصفهاني (ت  430ها)

املكتبة السلفية
-270خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف امساء الرجال
المحد بن عبداهلل اخلزرجي االنصاري (ت923ها)
الناشر مكتب املطبوعات االسالمية حبلب
الطبعة الثالثة 1979 ،م1399-ها
-271سري اعالم النبالء
الذهيب  :أبو عبد اهلل مشس الدين ( 748ها)
حتقيق الشيخ شعيب االرنا وط و زمالئه
مؤسسة الرسالة
الطبعة الرابعة  1406ها –  1986م
-272سرية النيب صلى اهلل عليه و سلم املعروفة بسرية ابن هشام
ألبي عبد اهلل حممد بن اسحاق (ت  151ها)
هتذيب أبي حممد عبد امللك بن هشام (ت  218ها)
-273طبقات احلفاظ
جلالل الدين عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي (ت  911ها)
حتقيق جلنة من العلماء
دار الكتب العلمية
الطبعة األوىل  1403ها –  1983م

-274الطبقات الكربى
حممد بن سعد كاتب الواقدي (ت  230ها)
دار التحرير بالقاهرة  1388ها
-275الضعفاء الصغري
ألبي عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري (ت  256ها)
حتقيق حممود زايد
نشر دار الوعي حبلب  1396ها
-276الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة
مشس الدين حممد بن امحد الذهيب (ت  748ها)
حتقيق  :عزت علي عيد عطية  ,و موسى حممد علي
القاهرة  -دار الكتب احلديثة
الطبعة األوىل  1392ها
(وهي اليت اعتمدناها عند االطالق)

-277الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة
لالمام الذهيب
حتقيق الشيخ حممد عوامة وامحد حممد منر
مؤسسة علوم القرآن
الطبعة االوىل 1992 ،م

-278الكامل يف ضعفاء الرجال
لالمام أبي أمحد عبد اهلل بن علي اجلرجاني (365-277ها)
حتقيق جلنة من املختصني
دار الفكر الطبعة األوىل  1404ها –  1984م
-279الكنى و األمساء
ألبي بشر حممد بن أمحد بن محاد الدوالبي (ت  310ها)
الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية  1403ها  1983 -م
بريوت  -لبنان
-280الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقاة
ألبي الربكات حممد بن أمحد املعروف بابن الكيال (ت  939ها)
حتقيق و دراسة  :عبد القيوم عبد رب النيب
دار ملأمون للرتاث
الطبعة األوىل  1981م  1401 -ها
-281لسان امليزان
العسقالني  :أمحد بن علي بن حجر العسقالني (ت  852ها)
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  -لبنان

-282اجملروحني من احملدثني و الضعفاء و املرتوكني
لالمام احلافظ حممد بن حبان بن أمحد أبي حا التميمي البسيت (ت  354ها)

حتقيق حممد ابراهيم زايد دار الوعي حلب  1396 .ها
-283املعرفة والتاريخ
للفسوى
بتنحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري
بغداد1394 ،ها
-284ميزان االعتدال يف نقد الرجال
الذهيب  :حممد بن أمحد بن عثمان (ت  748ها)
حتقيق علي حممد البجاوي
دار املعرفة  -بريوت  ,لبنان
الطبعة األوىل  1382ها –  1963م
-285حييى بن معني و كتابه التاريخ
دراسة و ترتيب و حتقيق
د  .أمحد حممد نور سيف
الطبعة األوىل  1979م
مطابع اهليئة العامة للكتاب مكة املكرمة

كتب اللغة و األدب و المصطلحات
-286أساس البالغة

الزخمشري  :جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر
ط دار صادر
-287تاج العروس بشرح القاموس
حملمد بن حممد احلسيين املعروف مبرتضى الزبيدي
حتقيق علي اهلاليل  ,طبع الكويت
-288مجهرة اللغة
ألبي بكر حممد بن احلسن بن دريد االزدي (ت  321ها)
الطبعة االوىل مطبعة جملس دائرة املعارف  ,العثمانية حبيدر آباد الدكن  1345ها
-289الصحاج يف اللغة
امساعيل بن محاد اجلوهري
حتقيق أمحد عبد الغفور عطاء
دار العلم للماليني  -بريوت  1399ها
-290القاموس احمليط
للفريوزآبادي  -جمد الدين بن يعقوب الشريازي (ت  817ها)
مطبعة دار املأمون
 1357ها –  1938م
-291لسان العرب
ابن منظور  -مجال الدين حممد بن مكرم (ت  711ها) نشر دار صادر  ,بريوت ,

لبنان  1376ها
-292خمتار الصحاح
حممد بن أبي بكر الرازي
دار الكتب العلمية  ,بريوت
-293املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري
الفيومي  -امحد بن حممد بن علي املقري (ت  770ها)
مصطفى البابي احلليب مبصر
-294معجم مقايس اللغة
ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت  395ها)
حتقيق عبد السالم هارون
دار الفكر للطباعة و النشر  1399ها –  1979م
-295املعجم الوسيط
الدكتور ابراهيم أنيس  ,و الدكتور حليم منتصر و عطية الصواحلي و حممد خلف اهلل أمحد
أمواج للطباعة و النشر و التوزيع  ,بريوت  ,لبنان
الطبعة الثانية  1987م
-296النهاية يف غريب احلديث و األثر
البن األثري اجلزري
حتقيق  :الطناجي و الزاوي
مطبعة عيسى احلليب القاهرة

الطبعة االوىل  1383ها

الرسائل الجامعية
-297أثر احلديث النبوي يف اختالف الفقهاء
رسالة ماجستري مقدمة من الشيخ عبد اهلل حسن احلديثي اىل جملس كلية العلوم
االسالمية جامعة بغداد  1993م
-298االسناد عند احملدثني
رسالة ماجستري مقدمة من قبل الشيخ داود سليمان صا الدليمي اىل جملس كلية الشريعة جامعة بغداد  1987م
-299االمام أبو حا الرازي و مكانته بني علماء اجلرح و التعديل .
رسالة ماجستري تقدم هبا زياد حممد رشيد العاني اىل جملس كلية الشريعة
جامعة بغداد  1990م
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