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  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣  -

  
والصالة والسالم على محمد نبي الرحمة وعلى آله  ،هللا رب العالمين الحمد  

المتقـدمين   -فقد استقر عمل أكثـر أهـل الحـديث    ؛أما بعد ،وصحبه أجمعين
لكن اسـتوقفني كـالم    ،على رد حديث من لم تُعرف عدالته -والمتأخرين منهم 

وفـي رواة  "قـال:   إذ ؛الحافظ الناقد شمس الدين الذهبي في ميـزان االعتـدال  
 ابـن ، وقال أيضا: )١( "الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم

أو أخذ عمن عاصره  القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجَل
ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثيـر   ،كثير يءش وهذا ،ما يدل على عدالته

  .)٢("بمجاهيلمستورون، ما ضعفهم أحد وال هم 
ثم إن قول الشـيخ:  "ثم رأيت الحافظ ابن حجر يعترض على الذهبي قائال: 

فيه، بل ليس كـذلك،   )٣(إن في رواة الصحيح عددا كبيرا...إلى آخره مما ينازع
بل هذا شيء نادر؛ ألن غالبهم معروفـون بالثقـة، إال مـن خرجـا لـه فـي       

  .)٤("االستشهاد
اة كثيرين لم يوصفوا بجرح وال تعديل، فالذهبي يرى أن في الصحيحين رو

بينما يرى ابن حجر أن عددهم قليل جدا، وأنهما رويا لهم في الشـواهد ال فـي   
  األصول.

                                                        
   .٣/٤٢٦ميزان االعتدال للذهبي  )١(

 

  .١/٥٥٦ميزان االعتدال للذهبي  )٢(
 

لكن فـي طبعتـه الهنديـة     ،وهو الصواب ،هكذا في طبعة لسان الميزان تحقيق أبي غدة )٣(
  .ويدل على ذلك سياق الكالم ،وهي مقحمة ،ينازع " بزيادة أداة النفي ال"  :٥/٣القديمة 

 

  .٦/٤٣٩لسان الميزان البن حجر  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤  -

ومن هنا خطرت لي فكرة جمع رواة من الصحيحين لم يمسوا بتوثيـق وال  
تضعيف، وتتبع مروياتهم فيهما، والنظر فيما إذا رواها الشيخان في األصـول أو  

ابعات والشواهد، والوصول إلى ما هو األصح مـن دعـوى الحـافظَين    في المت
  الكبيرين في واقع الصحيحين.

وقد تصفحتُ كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي وحواشيه من أولـه إلـى   
آخره لجمع رواة لم يوصفوا بجرح وال تعديل من الصحيحين، واستخدمت مـع  

والتعديل؛ فأرجو أن ال يفوتني ذلك وسائل البحث المختلفة في سائر كتب الجرح 
  أحد منهم إن شاء اهللا.

تعالى بمكانة وهيبة لدى  )(وحظي الصحيحان لإلمامين البخاري ومسلم 
األمة اإلسالمية لم ينلهما أي كتاب من كتب السنة النبوية، وهذه الميزة أكسـبت  

  رواتهما توثيقا وتعديال ضمنيا.
أ لإلمام مالك أيضا عناية أئمـة الحـديث قبـل ظهـور     ونال كتاب الموط

الصحيحين لما عرف عنه من شدة انتقاد الرواة، واالنتقاء البالغ للمرويات حتـى  
  قال بعضهم: "كل من روى عنه مالك فهو ثقة".

:   أن ا وا  

جرح تحقيق مذاهب األئمة في حكم رواية المستور؛ ألن من لم يوصف ب -
  وال تعديل فهو في حكم المستور.

وهـي أن مـن    -تأصيل أبرز صورة من صور قاعدة التوثيق الضمني  -
؛ ألن من لـم يوصـف   -روى عنه مالك أو روى له الشيخان فهو ثقة 

بجرح وال تعديل من رجال الصحيحين يكتسب حكـم الثقـة إذا كانـت    
  روايته في األصول.



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥  -

ا   

  ي سرت عليه فيما يلي:  تلخيص المنهج الذ يمكن
  أوردت من لم يوصف بتوثيق أو تجريح من رجال الصحيحين. -
  أوردت ما له من أحاديث في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا. -
  بينت أن تلك األحاديث في المتابعات والشواهد. -
  لم أورد من وصف من رجال الصحيحين بالجهالة. -
  في التوثيق كالعجلي وابن حبان. لينلمتساهلم أورد من انفرد بتوثيقه أحد من ا -
تتبعت المتابعات والشواهد قدر اإلمكان في الصحيحين وغيرهما لتقوية حديث  -

  المترجم.
  :ثالثة مباحثوقد جعلت البحث بعد المقدمة في 

  مذاهب األئمة في حكم رواية المستور. :ا اول
ما توثيقٌ له. رواية مالك عن راو والشيخين له :ا  
ا من لم يوصف بجرح وال تعديل من رجال الصحيحين. :ا  

  وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
  

 ،وأ ب اط   وأن ،ا    ل أنأ وأنوا 
.ن أ لن ا ا     

  
  

  أمحد أشرف عمر لبي /الدكتور
  أذ ا ارك

kathanyashraff@yahoo.com 
  ان١١  ذي ا ١٤٣٤  



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦  -

  املبحث األول
  مذاهب األئمة يف حكم حديث املستور

  على مذاهب: –وهو مجهول الحال –اختلف األئمة في حكم رواية المستور 
  ا اول: رد روا ار.

العلم بالحديث  وأهلمام الدارقطني عن أهل الحديث عامة؛ فقد قال: حكاه اإل
يثبت العمـل عنـدهم    وإنما ،غير معروف رجلال يحتجون بخبر ينفرد بروايته 

  .)١(مشهورا عدالبالخبر إذا كان راويه 
عند أصحاب الحديث هو  المجهول"كما حكاه عنهم الخطيب البغدادي؛ فقال: 

لـم يعـرف    ومن ،عرفه العلماء به وال ،لم في نفسهكل من لم يشتهر بطلب الع
  .)٢("من جهة راو واحد إالحديثه 
" إشارة إلـى جهالـة ضـبط    لم يشتهر بطلب العلم في نفسه منففي قوله "  

لـم   ومن" إلى جهالة حاله، وفي قوله "عرفه العلماء به والالراوي، وفي قوله "
  لة عينه، واهللا أعلم." إشارة إلى جهامن جهة راو واحد إاليعرف حديثه 

جمهـور المحـدثين ال   ": )٣(ابن حجر عن جمهور أهل الحديث فقال وحكاه  
، وهو قسم من المجهول، فروايته بمفردها ليست بحجـة  "يقبلون رواية المستور

يعني يقبل ، )٤(عندهم، وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي
  لشواهد إذا لم يخالف الثقات.حديث المجهول في المتابعات وا
                                                        

  .٢٢٧ -٢٢٦/ ٤سنن الدارقطني  )١(
 

  .٢٨٩/ ١الكفاية للخطيب  )٢(
 

، وانظر أيضا في نزهة النظر له ص ١/٤٠٨النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  )٣(
١٢٦.  

 

 :٦/٢٥١حجر إلى ما قاله اإلمام الترمذي في كتاب العلل الصغير آخر جامعه  يشير ابن  )٤(
 ويروى ،يكون الحديث شاذا وال ،بالكذب تهمحديث يروى ال يكون في إسناده من ي كل

                                  =                                     .من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧  -

  .)١(الجمهور -أي روايةَ مجهول الحال  –وردهاوقال أيضا:   
  .)٢(وعزاه ابن المواق إلى المحققين من أهل الحديث وغيرهم  
ونسبه الزركشي إلى الشيخين البخاري ومسلم، قال: وهو مذهب اإلمـامين،    

  .  )٣(وهو الذي اختاره المحققون من األصوليين
له إلكيا عن األكثرين، ونقله شمس األئمة عن محمد بن الحسن، وقـال:  ونق  

، كمـا نقـل   )٤(نص في كتاب االستحسان على أن خبر المستور كخبر الفاسـق 
  .)٥(اآلمدي عن أكثر أهل العلم

والذي صار إليه المعتبرون من األصوليين أنه ال تقبل  وقال إمام الحرمين:  
  .)٦(روايته، وهو المقطوع به عندنا

    هلتْج إنا: ـقلن ؟ولـقيل: فما قولكم في الراوي المجه فإنوقال أيضا:   

                                                                                                                                        
 :فقال ١٠٠كالم الترمذي في معرفة أنواع علم الحديث ص الحافظ ابن الصالح وفسر= 

غير أنه ليس مغفال كثير  ،لم تتحقق أهليته مستورالذي ال يخلو رجال إسناده من  الحديث
لم يظهر منه تعمد الكذب في  أي - ،وال هو متهم بالكذب في الحديث ،الخطأ فيما يرويه

بأن روي مثله أو  رفع ذلك قد عويكون متن الحديث م ،-الحديث وال سبب آخر مفسق 
أو بما له من  ،نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله

  .فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا ،وهو ورود حديث آخر بنحوه ،شاهد
 

  .١٢٦البن حجر  ص  األثرالنظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  نزهة )١(
 

  .٢/٣٧٧ت على مقدمة ابن الصالح للزركشي النك )٢(
 

  .١/٣٧٨نفس المصدر  )٣(
 

  .٤/٢٨٠البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  )٤(
 

  .٢/٩٠اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  )٥(
 

  .٥٥٣ :الفقرة ١/٦١٤البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين  )٦(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨  -

  .)١(روايته بلتْعدالته قُ لمتْع وإن ،عدالته فال تقبل روايته
 أ  وا ا   لل ا  ّرد

ا  

ذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين من أهـل الحـديث إلـى رد روايـة       
  المجهول؛ منهم:

إال  دكما ال يقبل من الشـهو  ثابتيقبل إال حديث  ال" ، فقد قال:اإلمام الشافعي -
كان الحديث مجهوال أو مرغوبا عمن حمله كان كمـا لـم    فإذا ،من عرفنا عدله

  .)٣("ال نُثبت حديث المجهولين"قال أيضا: ، و)٢("ليس بثابت ألنه ؛يأت
قـال:  هول في مواضع من كتابـه "األم"؛  وقد طبق الشافعي قاعدته في المج  

بجالة رجل مجهـول لـيس   "، وقال أيضا: )٤(وابن موهب ليس بالمعروف عندنا
  .)٥("بالمشهور

قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عـن رسـول    إنفقد قال: ف ،الحميدياإلمام  -
 )e(الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول اهللا  ويلزمنا )e(اهللا 

 معـروف أو يكون حديثا متصال حدثنيه ثقة  الرجال معروفغير مقطوع  متصال
ثابتا يعرفه من حدثنيـه عنـه    فيكون ،وعرفه الذي حدثني عنه هعن رجل جهلتُ

  .)٦()e(النبي  إلىحتى يصل 

                                                        
  .٢٨٣-٢/٢٨١التلخيص في أصول الفقه إلمام الحرمين  )١(

 

  .١/١٥٢الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )٢(
 

  .٥/٢٨٠األم للشافعي  )٣(
 

  .٥/١٦٤نفس المصدر  )٤(
 

  .٧/٣٥٣نفس المصدر  )٥(
 

  .١/١٠٣الكفاية للخطيب  )٦(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٩  -

قـال:    ،)١(فقد أطلق الجهالة على كثير من الـرواة  ؛علي بن المديني ماماإل -
 -رواه عمران بـن حـدير    ،)٢(علم أن الصالة حق منعثمان أنه قال:  وحديث

  .)٣(بن عبيد يرويه عن حمران الملكيقال له: عبد  رجل مجهول عن -ثقة  وهو
يحيى عن حديث معمـر عـن    سألت، فقد قال الدوري: اإلمام يحيى بن معين -

وقال الدوري أيضـا:   ،)٤(قال: مجهول ؟محمد بن عبد الرحمن الجحشي من هو
 ومحمـد يحيى:  قال ،حميد الطويل عن محمد بن قيس حدث: يحيى يقول سمعت

: فعثمان بن حكيم عـن عبـد   قلتوقال الدوري أيضا:  ،)٥(بن قيس هذا مجهول
  .)٦(: شيخ مجهولفقال ؟الرحمن بن عبد العزيز من هذا

وقـد قـال    ،من المجاهيـل  ر" ال أعرفه " على كثي ولهابن معين ق وأطلق  
 ،معين ال أعرفه فهو مجهول غير معـروف  ابن قال مثل إذاالحافظ ابن عدي: 

الرجال بـابن معـين تسـبر     ألن ؛عرفه غيره ال يعتمد على معرفة غيره وإذا

                                                        
ومن  ،٣٤/٢٤٢ ،١٦/٢٠٧، ٧/٩ :انظر في المواضع اآلتية من تهذيب الكمال للمزي )١(

 ،٦٢٤-٥٩٤-٥٢١-٢/٣٠٤ ،- ٥٥٧-٤٢٠-٢٩٩-١/٢٦ميزان االعتدال للذهبي 
 ،٢/٤٢٤ ،٣٨٧-١/٢٦٣ولسان الميزان البن حجر  ،٥٦٩-٥٥١-٤/٣٥٠ ،٣/٣٧١
٤٢٢-٦/٤٠٦ ،٤/٤٧.  

 

من طريق  ٤٢٣ :برقم ١/٤٨١روى عبد اهللا بن أحمد في زياداته على مسند أبيه   )٢(
 عمران بن حدير عن عبد الملك بن عبيد عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان  أن

  .من علم أن الصالة حق واجب دخل الجنة :قال )e(النبي 
 

  .٩٦العلل البن المديني ص )٣(
 

 .٤١٧٣ :برقم ٤/٢٤٤التاريخ البن معين رواية الدوري  )٤(
  .٤٦٠٧ :برقم ٤/٣٢٤نفس المصدر  )٥(

 

  .٤٦٣ :برقم ١/١٣٩نفس المصدر  )٦(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ١٠  -

ـ  إذا -يحيـى   ،كانيحيى بن معين: ال أعرفه  وقولوقال أيضا:  ،)١(أحوالهم  مل
  .)٢(: ال أعرفهيقول -يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته 

اية الفضل بن زياد عنه، وقد سأله عن أبـي حميـد   في رو، قال اإلمام أحمد -
فقال: إذا أثنوا عليهم قُبِـل   ؟يروي عن مشايخ ال يعرفهم، وأهل البلد يثنون عليهم

  .)٣(ذلك منهم، هم أعرف بهم
فقد علق أبو يعلى الحنبلي على ذلك فقال: وظاهر هذا أنه ال يقبل خبـره إذا    

  .)٤(لبلد لهملم تعرف عدالته؛ ألنه اعتبر تعديل أهل ا
وقال ابن عقيل: فظاهر كالم أحمد أنه ال يروى إال عمن تُعرف ثقته بثنـاء    

  .)٥(أهل بلده عليه، وال يقنع بمجرد إسالمه في الرواية عنه
يجـوز االحتجـاج إال بالحـديث     والفقد قال:  ،اإلمام محمد بن يحيى الذهلي -

ثبـت   فإذا ،جل مجروحوال ر مجهولالمتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل 
  .)٦( الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته بهذه )e(الخبر عن النبي 

لنا  قال: )٧(محمد الشيباني الكوفي بنفقد قال في ترجمة ثابت  اإلمام البخاري، -
 هريـرة  أبـي معان عن ابن سيرين عـن   أبي عن ثابت قال: ثنا عمار بن سيف

)(t رسول اهللا  خرج: قال)e( ل: قا"تعوذوا باهللا من جب نالحمـن ! قيـل:  ز 

                                                        
  .٥/٤٨٥الكامل البن عدي  )١(

 

  .٢/٤١٠نفس المصدر  )٢(
 

  .٢٥٦ومنه في المسودة آلل تيمية ص  ،٤/٩٣٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى  )٣(
 

  .٤/٩٣٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى  )٤(
 

  .٥/١٨الواضح في أصول الفقه البن عقيل  )٥(
 

  .١/٩٣الكفاية للخطيب  )٦(
 

  .٢/١٧٠التاريخ الكبير للبخاري  )٧(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ١١  -

معان ال يعرف له سـماع مـن    وأبو ثم قال: )١("بأعمالهم ءونقال: المرا ؟يسكنه
  .   مجهول وهو ،ابن سيرين

يوسف بن راشـد   حدثني :)٢(سديبن حصين األ سهمأيضا في ترجمة  وقال  
سهم بن حصين  عن عبد اهللا بن شريك عن ئيلنا علي بن قادم الخزاعي أنا إسرا

قال ابن شريك: وكان ابن علقمـة   -: قدمت مكة أنا وعبد اهللا بن علقمة سدياأل
فقلت: هل سـمعت   ،يعني أبا سعيد الخدري ؟: هل لك في هذافقلت -سبابا لعلي
النبـي   قام ؛فإذا حدثتك فسل المهاجرين واالنصار وقريشا ،قال: نعم ؟لعلي منقبة

)e( يوم غدير)٣( خُم)يـا   ادن ؟فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم غفأبل ،)٤
فقـال:   إبطيـه يده حتى نظرت إلى بياض  )e(فدنا فرفع يده ورفع النبي  !علي

  .درىي وال مجهول،ثم قال البخاري: وسهم  ،من كنت مواله فعلي مواله
   ا اري وااب  ااض

ري روى فيـه حـديث   في الجامع الصحيح موضع يـوهم أن البخـا   وقع  
 )٦(علـي بـن عبـد اهللا    حدثنا: )٥(قال ؛المجهول مما جعل البعض يعترض عليه

                                                        
باب ما جاء في الرياء  –أبواب الشهادات  – ١٩٢- ٤/١٩١رواه الترمذي في جامعه  )١(

باب من بلغ علما  –المقدمة  – ١/٢٣٦وابن ماجه في سننه  ٢٣٨٣ :والسمعة برقم
قال  ،عن عمار بن سيف به عبد الرحمن بن محمد المحاربي من طريق ٢٣٦ :برقم

   .هذا حديث غريب :الترمذي
 

  .٢/١٧٠التاريخ الكبير للبخاري  )٢(
 

  .)٥/٣٢٧لسان العرب البن منظور (القطعة من الماء يتركها السيل  :غديرال )٣(
 

  .)٢/٣٨٩معجم البلدان لياقوت الحموي (واد بين مكة والمدينة عند الجحفة  :خم )٤(
 

  ٣٦٤٣ - ٣٦٤٢ :برقم ٢٨ :...باب –كتاب األنبياء   ٢/٥٣٩الجامع الصحيح للبخاري  )٥(
 

  .هو علي بن المديني )٦(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ١٢  -

عـن   )٣(يحـدثون  )٢(الحـي  سمعتحدثنا شبيب بن غرقدة قال:  )١(أخبرنا سفيان
 ،فاشترى له به شـاتين  ،أعطاه دينارا يشتري له به شاة )e(: أن النبي )٤(عروة

وكـان لـو    ،فدعا له بالبركة في بيعه ،وشاةوجاءه بدينار  ،فباع إحداهما بدينار
  اشترى التراب لربح فيه.

  : سمعه قالجاءنا بهذا الحديث عنه  )٦(: كان الحسن بن عمارة)٥(قال سفيان    
                                                        

  .ن هو ابن عيينةسفيا )١(
 

بنو سعد بن عدي بن حارثة  نزله ؛منسوبون إلى بارق جبل باليمن وهم ،قبيلته أيالحي  )٢(
لكن جعل ابن  )٦/٧٣٣فتح الباري البن حجر ( فنسبوا إليه يقياءبن عمرو بن عامر مز
عن عروة  يشيخ يرو حي :٤/١٨٩فقد قال في كتاب الثقات  ؛حبان الحي اسما لراوٍ

فإني لم أجد أحدا تعرض لذلك  ؛وهو غريب جدا ،عنه شبيب بن غرقدة روى ،البارقي
الحي "  الحي يحدثونوينقض ما ذكره ابن حبان ما جاء في طرق الحديث "  ،بذكر

عن  ٣/٢٨لكن رواه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل  ،عنه " بالجمع يخبرونه
واهللا  ،هذه الرواية مستند ابن حبان ولعل ،"حدثنيه الحيوفيه "  ،الحميدي عن سفيان به

  .أعلم
 

) من ١٢٥٨رواه الترمذي في جامعه ( ،أبو لبيد ِلمازة بن زبار :تابع الحي عن عروة )٣(
عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة  -وهو ثقة  -طريق هارون بن موسى

 ١٢٥٨ :برقم ٢/٥٣٧) والترمذي في جامعه ٣٣٨٥ورواه أبو داود في سننه ( ،البارقي
 ،عن الزبير به - وهو مختلف فيه  –) من طريق سعيد بن زيد ٢٤٠٢(م) وابن ماجه (

) من طريق أبي حصين عن ٣٣٨٦رواه أبو داود ( ؛وله شاهد من حديث حكيم بن حزام
 .وفي سنده رجل لم يسم ،شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام

  .دعروة هو ابن الجعد أو ابن أبي الجع )٤(
 

   .وهو موصول باإلسناد المذكور ،سفيان هو ابن عيينة )٥(
 

شعبة  رماه ؛مشهور :٤١٧-٤١٦في هدي الساري البن حجر ص  قال ابن حجر )٦(
[في  إال أن المزي علم ،له في الصحيحين رواية وليس ،على تركه وأطبقوا ،بالكذب

 =علق له البخاري شيئاولم ي ،على ترجمته عالمة تعليق البخاري ]٦/٢٦٥تهذيب الكمال 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ١٣  -

 سـمعت قـال:   ،أسمعه من عروة مفقال شبيب: إني ل ،)١(هفأتيتُ ،من عروة شبيب
الخير معقود " :يقول )e(سمعته يقول: سمعت النبي  ولكن ،الحي يخبرونه عنـه 

قـال   ،قال: وقد رأيت في داره سـبعين فرسـا   ،بنواصي الخيل إلى يوم القيامة
  ."أضحيةله شاة كأنها  يشتريسفيان: 

 وهم ،عليه روايته له عن الحي درِكاستُ وقد ،بإخراجه البخاري انفرد: قالوا  
  .)٢(كان هكذا فليس من شرط كتابه وما ،غير معروفين

يعلق البخـاري مـا    قدالفاسي عن هذا االستدراك فقال: ابن القطان  وأجاب  
ويـورد   ،وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صـحيحة  ،ليس من شرطه إثر التراجم

بل لـيس   ،في هذه كلها أن مذهبه صحتها عتقدفال ينبغي أن ي ،األحاديث مرسلة
 ولـم  ،ذلك بمذهب إال فيما يورده بإسناده موصال على نحو ما عرف من شرطه

بل يكـون   ،كهذا الحديث ،من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم رفعي
وال بـد أنهـم    عرفـون، فإن الحي الذي حدث شـبيبا ال ي  ،عنده بحكم المرسل

أن العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبـرهم التـواتر    موتوه ،محصورون في عدد
لحـديث هكـذا   فإذن فا ،بحيث ال يوضع فيهم النظر بالجرح والتعديل يكون خطأ

آخره من  فيوالمتصل منه هو ما  ،منقطع إلبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة

                                                                                                                                        
يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة  لمو :ثم أورد حديث البارقي فقال ،أصال=

 ، به عروة دثهوال االستشهاد به بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ اإلسناد الذي ح
البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة  وأراد: ٦/٧٣وقال في فتح الباري 

 ،سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة وإنما ،وأن شبيبا لم يسمع الخبر من عروة
  .بهذا ضعيف للجهل بحالهم فالحديث

 

  .لشبيب والضمير ،سفيان القائل )١(
 

  .٩/٢٤٠ابن القيم لتهذيبه لمختصر أبي داود للمنذري  شرح )٢(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ١٤  -

أتبعـه   ولـذلك  يامـة، إلى يـوم الق  وأنها معقود في نواصيها الخير ،ذكر الخيل
  .)١(وكلها في الخيل ،وأبي هريرة وأنساألحاديث بذلك من رواية ابن عمر 

بخاري لهذا الحديث في صدر حديث ال تخريج: فأما )٢(المنذريالحافظ  وقال  
 ،سمعه من علي بن المديني على التمام هأن فيحتملمعقود بنواصي الخيل"  الخير"

 شـراء حـديث   وةوذكر فيه إنكار شبيب سماعه من عـر  ،فحدث به كما سمعه
: الخير )e(قوله  ةوإنما سمع من عرو ،وإنما سمعه من الحي عن عروة ،الشاة

ل: ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شـرطه  قا ،معقود بنواصي الخيل
كما جرت عادته في الحديث الـذي   ،)٣(الوكالةألخرجه في كتاب البيوع وكتاب 

ولم يخرجه إال في هـذا   ،أن يذكره في األبواب التي تصلح له يشتمل على أحكامٍ
عمر وأنس بـن مالـك    بناهللا  عبدوذكر بعده حديث الخيل من رواية  ،الموضع

وقد  ،فقط إذ هو على شرطه خيلفدل ذلك على أن مراده حديث ال ،ي هريرةوأب
ولـم   ،حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرا على ذكر الخيل )٤(أخرج مسلم

  يذكر حديث الشاة.
                                                        

  .٥/١٦٥بيان الوهم واإليهام البن القطان الفاسي  )١(
 

  .٣/٢٦٠أبي داود للمنذري  مختصر )٢(
 

 فقد ،لم يطرد له في ذلك عمل ألنه ؛نظر وفيه :٦/٧٣٤قال ابن حجر في فتح الباري  )٣(
 فال ،ربالعمل به من حديث آخ ولىعنده ما هو أ ويعارضه ،يكون الحديث على شرطه

ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إال  جيخر
  .ن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عندهأ

 

يحيى بن يحيى وخلف  حدثنا :٤٨٢٩ :كتاب اإلمارة برقم – ٧/٢١قال مسلم في صحيحه  )٤(
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم  حبن هشام وأبو بكر بن أبى شيبة جميعا عن أبى األحوص 

عن  يرقجميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البا سفيانوابن أبى عمر كالهما عن 
  .)e( يسمع النب يسمع عروة البارق :حديث سفيان يوف )e( يالنب

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ١٥  -

حديث الخيـل   وذكر ،البخاري هذا في عالمات النبوة ذكرابن الملقن:  وقال  
من حديث عروة هذا فـي الشـاة   ونلخص  ،وهنا أيضا ،مقتصرا عليه في الجهاد
بل قـال:   )١(ضوليولهذا لم يحتج به الشافعي في بيع الفُ ،أنه مرسل لجهالة الحي

به كما حكاه البيهقي، وقال في البويطي: إن صح حديث عروة فكل  إن صح قلتُ
وحكى المزني عن الشافعي أنه  ،)٢(من باع أو عتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز

ـ  ،عندهحديث ليس بثابت  حـديث   -أي الشـافعي   - عفقال البيهقي: وإنما ض
وقال في  ،)٣(رواه عن الحي وهم غير معروفين رقدةألن شبيب بن غ ؛عروة هذا
أن شبيب  وهو ،: إنما قال الشافعي هذا لما في إسناده من اإلرسال)٤(آخرموضع 

وقال  ،إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه ،غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي بن
في موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقـدة عـن عـروة البـارقي ال     

 وقـال  ر،وليس هذا من شرط أصحاب الحـديث فـي قبـول األخبـا     ،نعرفهم
وما كان هـذا   ،الحي حدثوه عن عروة ألن ؛: هذا الخبر غير متصل)٥(الخطابي

  .)٦(تقم به الحجة لمسبيله من الرواية 

                                                        
 الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه وال والية وال وصاية وال وكالة )١(

  .)٣٤٧معجم لغة الفقهاء ص(
 

  .٨/١٤٨معرفة السنن واآلثار للبيهقي  )٢(
 

  .٨/٣٢٨نفس المصدر  )٣(
 

  .١٢/١٠١ي السنن الكبرى للبيهق )٤(
 

  .٣/٩٠معالم السنن للخطابي  )٥(
 

  .٦/٤٥٦البدر المنير البن الملقن  )٦(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ١٦  -

لحديث  )١(بكر ابن العربي وهة تصحيح القاضي أبكله يتبين عدم وجا وبهذا  
 وايـة استنادا منـه لر  ،في القياس الذي رواه عنه من لم يسم من أصحابه )٢(معاذ

                                                        
 ،وال أحد من أصحاب معاذ مجهوالً :٦/٧٣ حوذيأبو بكر بن العربي في عارضة األ قال )١(

 ،أن يكون في الخبر إسقاط األسماء عن جماعة وال يدخله ذلك في حيز الجهالة ويجوز
 وال يكون ،حدثني رجل أو حدثني إنسان :ت إذا كان واحداً فيقالإنما يدخل في المجهوال

فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أن أضيفوا  ،للرجل صاحباً حتى يكون له به اختصاص رجلال
الحي  سمعت :البخاري الذي شرط الصحة في حديث عروة البارقي جوقد خر ،إلى بلد

 وقال مالك في القسامة ،المجهوالتيكن ذلك الحديث في جملة  ولم ،يتحدثون عن عروة
 وفي ،من كبراء قومه رجال]: أخبرني ١٥٦٥ :[الموطأ برواية يحيى الليثي برقم

من  :عن أبي هريرة رجال حدثني :] عن الزهري٢١٨٨الصحيح [صحيح مسلم برقم:
  .صلى على جنازة فله قيراط

تمهيد (موسوعة شروح قال ابن عبد البر في ال ؛حديث مالك في القسامة اختلف عليه :أقول
أبي ليلى بن عبد  عن" :قال يحيى عن مالك في هذا الحديث هكذا ):٣٥٩-٢١/٣٥٨الموطأ 

وتابعه على ذلك  ،"اهللا بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه
 ،وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة ،ابن وهب وابن بكير

هو  أخبرهعن مالك فيه أنه  ومطرفابن القاسم وابن نافع والشافعي وأبو المصعب  قالو
القعنبي وبشر بن عمر الزهراني فيه عن مالك عن أبي ليلى  وقال ،ورجال من كبراء قومه

يدل على سماع أبي  -اختلف لفظه  وإن -كله  وذلك ،عن رجال من كبراء قومه أخبرهأنه 
 ،لهذا الحديث نحو رواية ابن القاسم والشافعي نِّيسيالت ورواية ،ةليلى من سهل بن أبي حثم

الفوائد المجموعة في بيان  غررأما حديث القيراط فإنما رواه مسلم متابعة (انظر التفصيل في 
  .)٢٢٤-٢٢ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة ص

 

محمد بن جعفر  من طريق) ١٣٢٨والترمذي ( ،) من طريق يحيى٣٥٩٣روى أبو داود ( )٢(
) من طريق عبد اهللا بن ٥٠٨والخطيب في الفقيه والمتفقه ( ،وعبد الرحمن بن مهدي

 كلهم عن ؛من طريق يزيد بن هارون ٥٨/٤١٢وابن عساكر في تاريخ دمشق  ،المبارك
 =من ناسعن  بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة الحارثعن أبى عون عن  شعبة



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ١٧  -

                                                                                                                                        
لما أراد أن يبعث معاذا  )e(أن رسول اهللا  بن جبل معاذعن  بلمعاذ بن ج أصحاب=

لم  فإن :قال ،بكتاب اهللا يأقض :إذا عرض لك قضاء ؟ قال يتقض كيف :إلى اليمن قال
سنة رسول اهللا  يفإن لم تجد ف :قال ،)e(فبسنة رسول اهللا  :قال ؟كتاب اهللا  فيتجد 

)e( فضرب رسول اهللا  ،لووال آ يأجتهد رأي :قال ؟كتاب اهللا  يوال ف)e( صدره، 
 قال البخاري في ،اهللاوفق رسول رسول اهللا لما يرضى رسول  يهللا الذ الحمد :وقال

 ،مرسل ،إال بهذا -أي الحارث بن عمرو –عرفوال ي ،ال يصح :٢٧٧/ ٢الكبير التاريخ
 ،إسناده عندي بمتصل وليس ،حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه هذا :الترمذي وقال
يروه أحد من  لم ؛حديث ساقط هذا :٧/٤١٧ابن حزم في اإلحكام ألصول األحكام  وقال

حجة فيمن ال  فال ،واسقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسم وأول ،غير هذا الطريق
يأت هذا  ولم ،مجهول ال يعرف من هو وهو ،الحارث بن عمر وفيه ،من هو عرفي

  .الحديث قط من غير طريقه
 ،) من طريق وكيع١٣٢٧والترمذي ( ،) من طريق حفص بن عمر٣٥٩٢د (أبو داو ورواه

 ،) من طريق عمرو بن مرزوق كلهم عن شعبة١٩٢( كبرىوالبيهقي في المدخل إلى السنن ال
 ٨٩-٦/٨٨وقد رجح الدارقطني في علله  ،يذكروا معاذ بن جبل لمورووه مرسال أي 

  .اإلرسال
وقال ابن  ،وما احتج به أحد من المتقدمين :١٤ص ملخص  إبطال القياسقال ابن حزم في 

هذا الحديث كثيرا ما يتكرر في كتب الفقهاء واألصول  :٩/٥٣٤الملقن في البدر المنير
  . -فيما أعلم  -وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل  ،ويعتمدون عليه ،والمحدثين

أناس من  عن :بن عمروقول الحارث  :١/٢٧١لكن قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه  
فضل معاذ  رفرواته، وقد ع كثرةعلى شهرة الحديث و يدلأهل حمص من أصحاب معاذ 

ابن القيم كالم  وتلقف ،والثقة والزهد والصالح وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين
 فهم -كان عن غير مسمين  وإن -حديث  فهذا :١/٢٠٢الخطيب فقال في إعالم الموقعين

يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن  ألنه ؛يضره ذلك فال ،اذأصحاب مع
أبلغ في الشهرة من أن يكون عن  وهذا ،عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ ال واحد منهم

وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل؟كيف ميواحد منهم لوس != 



  فأ ر/ أا  
 

 - ١٨  -

ألنـه رواه ضـمن    ،عن عـروة  -غير معروفين  وهم -البخاري لحديث الحي
  واهللا أعلم. ،حديث متصل

ـِــــ ب )١(فقد ترجم في مقدمة صحيحه ؛مسلم اإلمام - اب النهي عـن  بــ
 أمـا : قالوعلق النووي على ذلك و ،الرواية عن الضعفاء واالحتياط في تحملها

يجب االحتياط في أخـذ   وأنه ،يقبل رواية المجهول الأحكام الباب فحاصلها أنه 
  .)٢(أن يروى عن الضعفاء ينبغيوأنه ال  هله،من أ إاليقبل  فال ،الحديث
روة عن عائشة مرفوعا في قضـاء  مولى عروة عن ع زميلمسلم حديث  وساق

 ،في شيء إال في هـذا الحـديث فقـط    له ذكر عرفي القال: ثم )٣( يوم التطوع
  .)٤( وذكره بالجرح والجهالة

                                                                                                                                        
تهم وال كذاب وال مجروح بل أصحابه من أفاضل يعرف في أصحابه م وال ،ال يخفى الذي=

وقد جود إسناده ابن تيمية (مجموع  ،يشك أهل العلم بالنقل في ذلك ال ؛المسلمين وخيارهم
وجهالة  ،جهالة أصحاب معاذ :والحاصل أن في الحديث ثالث علل ،)١٣/٣٦٤تاوىالف

واهللا  ،جواب إقناعيوجواب الخطيب وابن القيم عن األولى  ،واإلرسال ،الحارث بن عمرو
 .أعلم

  ١/٣٥صحيح مسلم  )١(
 

  ١/٤٣شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
 

 :باب من رأى عليه القضاء برقم –كتاب الصيام  ٢/٤٥٢روى أبو داود في سننه  )٣(
طريق ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة  من٢٤٥٩

فقلنا  )e(ثم دخل رسول اهللا  فأفطرنا ،صائمتين وكنا ،ولحفصة طعام يل يأهد :قالت
 ال :)e(رسول اهللا  فقال ،يا رسول اهللا! إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا :له

  .مكانه يوما آخر صوما ؛عليكما
 

وقد أغفلت كتب الرجال عن إيراد  :١٠٢ :رقم الفقرة ٢١٧كتاب التمييز لإلمام مسلم ص  )٤(
  تجهيل مسلم لزميل  

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ١٩  -

منهم: سلمة بـن   ؛فقد وصف رواة كثيرين بالجهالة ؛الحافظ أبو زرعة الرازي -
 بـن أبـي رزيـن    وعيسى ،)٣(الضبي والضحاك ،)٢(شريحبن  صالحو ،)١(تمام

اهللا بن  عبدو ،)٦(زيد مولى عمرو بن حريث أبوو ،)٥(بن زادان كثيرو ،)٤(الثمالي
  .)٧(عبد الكريم الثقفي

وقـد   ،)٨(فقد وصف عددا هائال من الرواة بالجهالـة  ؛اإلمام أبو حاتم الرازي -
إذ قـال:   ؛الذهبي في ميزان االعتدال في الحكم على الرواة بالجهالة عليهاعتمد 

ـ   سنده" وال ُأمجهول" علم أن من أقول فيه:ثم ا  يإلى قائل فإن ذلك هو قـول أب
  .)٩(فاعلمه ،كثير جدا يءمن ذلك ش وسيأتي ،حاتم فيه

عبـد الملـك بـن     عن بن حسان محمد؛ فقد روى من طريق اإلمام أبو داود -
ـ  )١٠(عمير  يعن أم عطية األنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النب

                                                        
  .٢/١٠تاب الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ك )١(

 

  .٢/٤٩نفس المصدر  )٢(
 

  .٢/٥٩نفس المصدر  )٣(
 

  ٢٣٨./٢نفس المصدر  )٤(
 

  .٣/٢٢نفس المصدر  )٥(
 

  .٣/٢٣١نفس المصدر  )٦(
 

  .١/٣٤٠المغني في الضعفاء للذهبي  )٧(
 

، ٥/٣، ٤/٤ ،٣/١٧، ٢/٦٢انظر على سبيل المثال في كتاب الجرح والتعديل البنه  )٨(
٩/٣، ٨/١٤، ٧/٤، ٦/٢.   

 

  .١/٦ميزان االعتدال للذهبي  )٩(
 

رواه  هل :بن عمير الملكعلى عبد  اختلف :٢/٢٢٤قال ابن حجر في تهذيب التهذيب  )١٠(
 ،منه أو أرسله وسمعه )e(رواه الضحاك عن النبي  وهل ،عن أم عطية بواسطة أوال

  .ك محتملذل كل ،أو أرسله عنها ،أخذه عن أم عطية أو
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٢٠  -

)e( ُنْهِكيال ت)بـن   ومحمدثم قال:  ،ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل فإن ،)١
  .)٢(الحديث ضعيف وهذا ،حسان مجهول

عبـد   قالعن طارق عن نافع قال:  بن طارق أبانأيضا من طريق  وروى  
 ،فلم يجب فقد عصى اهللا ورسـوله  يدع من: )e(رسول اهللا  قالاهللا بن عمر: 

بـن طـارق    أبانثم قال:  غيرا،خل سارقا وخرج مدخل على غير دعوة د ومن
  .)٣(مجهول

بن عبد اهللا مولى ربيعـة بـن    هاللطريق  من )٤(؛ فقد روىاإلمام الترمذي -
عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحق الهمداني عن الحارث عن علـي قـال:   

عليه  ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اهللا ولم يحج فال من: )e(قال رسول اهللا 
حديث غريب ال نعرفه إال مـن هـذا    هذاثم قال:  ،أن يموت يهوديا أو نصرانيا

فـي   فيضـع  والحارث ،بن عبد اهللا مجهول وهالل ،إسناده مقال وفي ،الوجه
  الحديث.

عبد الملك بن عالق عن أنس بن مالك قال: قال النبـي   عنأيضا  )٥(وروى  
)e( :حـديث   هذاثم قال:  ،مهرمة ترك العشاء فإن ؛ولو بكف من حشف تعشوا

                                                        
 ولكن ،الجارية خْفضتبالغي في استقصاء الختان وال في إسحات م الأي  :نْهِكيتُ ال )١(

  .)٦/٤٥٦١لسان العرب البن منظور ( ريفهاخفضي طُ
 

 .٥٢٧١ :إجابة الدعوة برقم يما جاء ف باب- كتاب األدب- ٤٧٤-٤/٤٧٣سنن أبي داود  )٢(

  .٣٧٤١ :الختان برقم يما جاء ف باب- كتاب األطعمة - ٣/٤٦٢سنن أبي داود   )٣(
 

 باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج –أبواب الحج  – ١٦٦-٢/١٦٥جامع الترمذي  )٤(
  .٨١٢ :برقم

 :برقم باب ما جاء في فضل العشاء – أبواب األطعمة –٤٣٣- ٣/٤٣٢جامع الترمذي  )٥(
١٨٥٦. 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٢١  -

الملك بـن   وعبد ديث،وعنبسة يضعف في الح ،ال نعرفه إال من هذا الوجه منكر
  .عالق مجهول

بن عبد اهللا عن خالد عن أبي  إسماعيلطريق  من )١(فقد روى ؛اإلمام النسائي -
أفطر الحاجم ": )e(: قال رسول اهللا قالقالبة عن أبي أسماء عن شداد بن أوس 

  ال نعرفه. مجهولرجل  إسماعيلثم قال:  ،"موالمحجو
بن أبي الرقاد الصيرفي عن عامر األحول  زائدةأيضا من طريق  )٢(وروى  

 عـن  )e(جده أن رجال سـأل رسـول اهللا    عنعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ال  زائـدة ثم قـال:   ،"تلك اللوطية الصغرى"الرجل يأتي امرأته في دبرها فقال: 

  ل.هو مجهو ؟أدري ما هو
تثبت الحجة في الـدين إال بنقـل العـدول المعـروفين      وال: اإلمام الطبـري  -

  .)٣(بالعدالة
 ،بـن خليفـة   إيـاس فقد وصف رواة كثيرين بالجهالة، منهم: ؛اإلمام العقيلي -

بن أبي إياس مجهول حديثه غيـر   وإياس، )٤(في الرواية في حديثه وهم مجهول
بـن   وإبراهيم، )٦(خطأ وحديثه ،جهولبن زكريا الواسطي م وإبراهيم، )٥(محفوظ

                                                        
 .٣١٤٢ :كتاب الصيام برقم – ٣/٣٢٤السنن الكبرى للنسائي  )١(

 .٨٩٤٧ :كتاب عشرة النساء برقم – ١٩٦-٨/١٩٥السنن الكبرى للنسائي  )٢(

  .٤/٢٣٠تهذيب اآلثار للطبري  )٣(
 

 .١/٣٣الضعفاء للعقيلي  )٤(

 .١/٣٥نفس المصدر  )٥(

 .١/٥٣نفس المصدر  )٦(



  فأ ر/ أا  
 

 - ٢٢  -

بـن حمـاد    ثابـت ، و)١(حديثه غير محفوظ ،محمد بن عاصم مجهول في النقل
  .)٢(بالنقل جهوٌلحديثه غير محفوظ م يبصر

بـن   إبراهيمفقد وصف أيضا رواة كثيرين بالجهالة، منهم:  الحافظ ابن عدي؛ -
بن عبد اهللا  خراشو ،)٣(مجهول، وهو في جملة مجهولي مشايخ بقية شيخ ،هانئ

، )٤(أعلم حدث عنه ثقـة أو صـدوق إالَّ الضـعفاء    وما ،ليس بمعروف مجهول
  .)٥(مجهول شيخبن راشد مولى مروان بن أبان بن عثمان  عمرو
، )٦(بعدالـة وال جـرح   -أي أبا لبابة  –ال أعرفهفقد قال:  اإلمام ابن خزيمة، -

، وقال: لسـت أعـرف   )٧( جرحوقال في مصدع أبي يحيى: ال أعرفه بعدالة وال
في رواة  )٨(كليب بن ذهل، وال عبيد بن جبير، وال أقبل دين من ال أعرفه بعدالة

  .)٩(آخرين
عن الحسن  الملك بن عبد الرحمن عبدطريق  من )١٠(فقد روى ؛اإلمام الحاكم -

عن مرة بن شراحيل عن عبد اهللا بن مسـعود   )١١(بن طليق ثعن األشع نيالعر
                                                        

 .١/٦٥نفس المصدر  )١(
 .١/١٧٦نفس المصدر  )٢(

 .١/٤٢١الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )٣(

 .٣/٥٣٥الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )٤(

 .٦/٣٠المصدر  نفس )٥(

   .١/٥٧٥صحيح ابن خزيمة  )٦(
 

  .٢/٩٦٢نفس المصدر  )٧(
 

  .٢/٩٨١نفس المصدر  )٨(
 

    .١٣٦٠، ١٢٩٢، ٩٢٩، ٩٠٤، ٨٩٧، ٢/٨١٢، ٧٨٠، ٧٠٩، ١/٥٦٧المصدر  نفس )٩(
 

  .٤٤٦٠ :برقم ٣/٦٦ المستدرك للحاكم )١٠(
 

  .)٢/٢٠١لسان الميزان البن حجر (ال يصح حديثه  بن طليق األشعث :األزديقال  )١١(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٢٣  -

)(t ثقل رسول اهللا  : لماقال)e( "فبكـى  !يا رسول اهللا ؟قلنا: من يصلي عليك 
عـن نبـيكم خيـرا إذا غسـلتموني      وجزاكم ،مهال! غفر اهللا لكم"وبكينا وقال: 

الملك بـن عبـد    عبدثم قال:  ،وحنطتموني فضعوني على شفير قبري...الحديث
كلهـم   قونوالبا ،ال نعرفه بعدالة وال جرح مجهولالرحمن الذي في هذا اإلسناد 

  .وأقره الذهبي ،ثقات
عن عطاء عن جابر قال:  بن سالم محمد أيضا من طريق )١(وروى الحاكم  

لنا غيم فتحيرنا فاختلفنـا   لفي مسير أو سير فأظ )e(كنا نصلي مع رسول اهللا 
كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم  فجعل ،في القبلة فصلى كل واحد منا على حدة

ثـم   ،فلم يأمرنا باإلعادة وقال: قد أجزأت صالتكم )e(لنبي أمكنتنا فذكرنا ذلك ل
بعدالـة   أعرفـه ال  فإني ؛حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم هذاقال: 

  كتاب الشيخين فلم يخرجا في هذا الباب شيئا. تأملتُ وقد ،وال جرح
عن محمد بن جحادة عن نـافع   بن محمد غزالمن طريق  )٢(الحاكم وروى  

يقول: الحجامة تزيد في  )e(سمعت رسول اهللا  وإنيقال:  )(عمر عن ابن 
هذا الحديث كلهم ثقات إال غـزال بـن    ةثم قال: روا ،العقل وتزيد في الحفظ...

  .)٣(ال أعرفه بعدالة وال جرح مجهول فإنه ؛محمد
ذ هو فـي  ال يجوز االحتجاج بحديثه إ والمجهولقال:  فقد ؛اإلمام ابن المنذر -

  .)٤(معنى المنقطع الذي ال تقوم به الحجة

                                                        
  .٧٤٦ :برقم ٣١١/ ١ المستدرك للحاكم )١(

 

  .٧٥٥٩ :برقم ٣٣٥- ٤/٣٣٤ المستدرك للحاكم )٢(
 

  .منكر في الحجامة وخبره ،يعرف ال :٣/٣٣٣ قال الذهبي في ميزان االعتدال )٣(
 

  .٢/٣٥١األوسط البن المنذر  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٢٤  -

مـن طريـق    )١(منها: ما رواه ؛أعل ابن المنذر أحاديث بجهالة رواتها وقد  
أنه قـال:   )e( النبي عن ،عائشة عن )٢(جاجةعن جسرة بنت د بن خليفة أفلت

 -ويبطـل   مجهول،: أفلت عندهم قالثم  ،)٣("لحائض وال جنب المسجد حلُّال ُأ"
مجهول  أفلتوقال في موضع آخر:  ة،أن يقوم هذا الحديث حج -كان كذلك  إذا

  .)٤(ال يجوز االحتجاج بحديثه
   عن)٦(بن مهران لكالم عبدعن  بقيةمن طريق  )٥(فقد روى اإلمام البيهقي؛ -

                                                        
باب في الجنب يدخل المسجد  –كتاب الطهارة  – ١/١٠٨أيضا في سننه ورواه أبو داود  )١(

انظر في تحفة األشراف (وهو من أفراد أبي داود عن األصول الستة  ،٢٣٢ :برقم
  )١٧٨٢٨ :برقم ١١/٨٢٣للمزي 

 

/ ١قال الذهبي في الميزان  ،جسرة عجائب وعند :٢/٦٧قال البخاري في التاريخ الكبير   )٢(
لكن قال في سير أعالم  ،عندها عجائب ليس بصريح في الجرح :فقوله  :٣٩٩

ابن  وقال ،فال تقبل إال مفسرة   ،عبارة محتملة للتليين :عجائب عنده :١٠/٦٣٤النبالء
بحديثها  يعتبر :الدارقطني وقال ،عندها عجائب :- يالبنان اسفيما نقله أبو العب - حبان 

نإال أن يحدث عنها م في السنن  يالبيهق قالو ،)٢٠سؤاالت البرقاني ص ( كتري
) وابن حبان (كتاب ٢/٤٥٠ووثقها العجلي (معرفة الثقات ،: فيها نظر١٢/٥٠ الكبرى
 )٤/١٢١الثقات 

أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر  وكان :٧٧/ ١الخطابي في معالم السنن  قال  )٣(
 ،يستحب له أن يتوضأ إذا أراد دخولهيجيزون للجنب دخول المسجد إالّ أن أحمد كان 

  .ال يصح االحتجاج بحديثه ؛راويه مجهول فلتُأ :هذا الحديث وقالوا وضعفوا
 

  .٢/٢٣٢األوسط البن المنذر   )٤(
 

  .١٦٩٢ :برقم ٢/٥١٤ السنن الكبرى للبيهقي  )٥(
 

غلب على  ،الملك بن مهران صاحب مناكير عبد :٢/٧٩٢قال العقيلي في الضعفاء   )٦(
  .يقيم شيئا من الحديث ال ،حديثه الوهم

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٢٥  -

ـ   )١(عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رجال  بـي فقـال: إن   )e( يأتـى النب
توضأت فسال من  إذا: )e(فقال رسول اهللا  !يمن التوضأت س إذا ؛)٢(الناصور

بـن   ملـك أي عبـد ال  -وهوثم قال البيهقي:  ،قرنك إلى قدمك فال وضوء عليك
  ليس بالمعروف. مجهول -مهران 

  .)٣(به األحكام تتعلقالمجهول ال  خبر، فقد قال: الخطيب البغدادي -
روه إال مجهـول  خبر لم يأت إال مرسالً أو لم ي كلفقد قال:  اإلمام ابن حزم ؛ -
  .)٤(فهو باطل بال شك حةمجرح ثابت الجر وأ

من كان مجهول الحال فالتجريح أولى به مـن   وأمافي موضع آخر:  وقال  
  .)٥(بهمألن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصح عليهم العلم  ؛التعديل

على وجوب قبول  إجماعوال   ةيأت نص قرآن وال سنة صحيح ولموقال أيضا: 
خبر مرسل وال منقطع وال رواية فاسق وال مجهول الحال عـن اهللا تعـالى وال   

  .)٦()e( رسول اهللا إلىمبلغا  ثقةال رواهما  إاليبق  فلم، )e(عن رسوله 

                                                        
(المنتخب من علل  عمران بن حصين )e(الرجل الذي سأل النبي  :بعض أهل العلم قال )١(

  .)٣١٧الخالل البن قدامة المقدسي ص
 

(لسان العرب  تحدث في مآقي العين يسقي فال ينقطع علة  -بالصاد والسين  – الناصور )٢(
  .)٦/٤٤٠٨البن منظور 

 

  .٢/٤١٨الكفاية للخطيب  )٣(
 

   .١/١٢٧اإلحكام ألصول األحكام البن حزم  )٤(
 

  .٣/٩٩رسائل ابن حزم  )٥(
 

  .٣١النبذة الكافية البن حزم ص  )٦(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٢٦  -

من القـرآن إذا   بشيءتقرءوا  فالأي  –قال: ورواه  فقد الحافظ ابن عبد البر؛ -
افع بـن محمـود عـن    بن خالد عن مكحول عن ن زيد -جهرت إال بأم القرآن 

  .)٢(هذا مجهول ونافع ،)١(عبادة
الحسن بن علي حدثنا عبـد   يعبد الغن وروى ابن عبد البر من طريق أبي  

 قـال : قال t)( هريرةالرزاق أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي 
 هـذا ثم قـال:   ،... الحديث"إذا كان يوم عرفة غفر اهللا للحاج": )e(رسول اهللا 

وأبو عبـد   ،وليس محفوظا عنه إال من هذا الوجه ،غريب من حديث مالكحديث 
  .)٣(الغني ال أعرفه

 عـن بن عبد اهللا بن إبراهيم  محمدمن طريق  )٤(فقد روى اإلمام ابن عساكر؛ -
جابر عـن النبـي    عنوكيع عن شعبة عن محارب بن دثار  عنبن عمار  هشام

)e( بي يقرئك السالم ويقول لك: حبياهللا !محمد ياجبريل فقال:  قال: هبط علي! 
حسن وجهـك مـن نـور     وكسوت ،يوسف من نور الكرسي سنإني كسوت ح

  منكر. والحديث ،بن عبد اهللا بن إبراهيم مجهول محمد ثم قال: ،عرشي

                                                        
باب من ترك القراءة في  –كتاب الصالة  – ٣١٠-١/٣٠٩رواه أبو داود في سننه  )١(

باب  –كتاب االفتتاح  - ٢/٤٧٩والنسائي في سننه  ،٨٢٤ :صالته بفاتحة الكتاب برقم
  .٩١٩ :قراءة القرآن خلف اإلمام برقم

 

  .)٤/٣٥٤موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )٢(
 

قال ابن حبان في كتاب  ،)١٢/٦٦موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )٣(
ال  ،ممالك وغيره من الثقات ويضع عليه عنعبد الغني  أبو يروي :١/٢٩١المجروحين 

شيخ ال يكاد يعرفه  أصحاب الحديث  وهذا ،تحل كتابة حديثه وال الرواية عنه بحال
  .حديثه ولم يسبر أخباره تبذكرته لئال يغتر بروايته من كَ ولكني ،لخفائه

 

  .٣/٢٩٩تاريخ دمشق البن عساكر  )٤(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٢٧  -

عبد الرزاق بن  عنبن إبراهيم الصنعاني  إسحاقأيضا من طريق  )١(وروى  
ليلة وفد  )e(مع النبي  كناود قال: عبد اهللا بن مسع عنهمام عن أبيه عن ميناء 

  هذا مجهول. ميناءثم قال:  ،الجن... الحديث
مسعود بن قبيصة أو قبيصة بـن مسـعود    وعن: )٢(فقد قال ؛الحافظ المنذري -
)(t صلى: قال هذا الحي صلوا قـال شـاب مـنهم:     فلما ،من محارب الصبح

 وإن ،رض ومغاربهـا يقول: إنه ستفتح عليكم مشارق األ )e(سمعت رسول اهللا 
إسـناده   وفي ،)٣(أحمد رواه ،وأدى األمانة )U(عمالها في النار إال من اتقى اهللا 

  .)٤(ال أعرفه ومسعود ،وهو مجهول يانبن ح شقيق
: قـال  )e(رسـول اهللا   أن t)(جابر بـن عبـد اهللا    وعن: )٥(أيضا وقال  

ـ  باألمانة )٦(المجلس" رام أو اقتطـاع  إال ثالث مجالس: سفك دم حرام أو فرج ح
 وهـو  ،أخي جابر بن عبـد اهللا  ابنمن رواية  )٧(أبو داود رواه ،"مال بغير حق

  كالم. وفيه ،له مسلم وغيره روى ،أيضا عبد اهللا بن نافع الصائغ وفيه ،مجهول

                                                        
 .٤٢/٤٢١نفس المصدر  )١(

 .١/٥٦٠الترغيب والترهيب للمنذري  )٢(

  .٢٣١٠٩ :برقم ١٩٧/ ٣٨مد أح مسند )٣(
 

  )٧/١٢٦مجهول (كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  - أي مسعود -هو :قال أبو حاتم )٤(
 

  .٣/٨٧الترغيب والترهيب للمنذري  )٥(

ولم أقف على  ،وفي أبي داود "المجالس" بالجمع ،"المجلس" كذا في الترغيب باإلفراد )٦(
 .رواية اإلفراد

 :باب في نقل الحديث برقم –كتاب األدب  – ٣٥١-٤/٣٥٠في سننه رواه أبو داود  )٧(
ابن أخي جابر بن  عن طريق عبد اهللا بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب من ٤٨٦٩

  .عن جابر بن عبد اهللا عبد اهللا



  فأ ر/ أا  
 

 - ٢٨  -

روايـة   كانـت إذا  أنهفي رد المرسل مطلقا  ودليلنافقد قال:  ؛اإلمام النووي -
المروى عنـه   ألن ؛ة حاله فرواية المرسل أوليال تقبل لجهال ىالمجهول المسم

  .)١(محذوف مجهول العين والحال
روى  لما ؛أن يقرأ عنده سورة يس ويستحبالنووي قول الشيرازي:  وأورد  

ثم قال:  ،"على موتاكم يس اقرؤوا" :قال )e(أن رسول اهللا  t)(معقل بن يسار 
 ولـم  ،مجهـوالن  فيـه ناد بإس )٣(وابن ماجه )٢(داود أبوحديث معقل فرواه  وأما

  .)٤(يضعفه أبو داود

                                                        
 .١/٦٠ المجموع شرح المهذب للنووي )١(

 ٣١٢٣ :ة عند الميت برقمباب القراء –كتاب الجنائز  – ٣/٢٤٩رواه أبو داود في سننه  )٢(
عن  - يوليس بالنهد -أبى عثمان  عن يالمبارك عن سليمان التيم ابنمن طريق 

  .يس على موتاكم اقرءوا :)e( يقال النب :عن معقل بن يسار قال أبيه
 

باب ما جاء فيما يقال عند  –كتاب الجنائز  – ١٥-٣/١٤رواه ابن ماجه في سننه  )٣(
 .يق ابن المبارك بهطر من ١٤٤٨ :المريض برقم

 هذا من المواضع التي احتج فيها اإلمام النووي في شرح المهذب بسكوت أبي داود )٤(
كان في كتابي من  وما :٢٧اعتمادا على قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة ص 

 ،لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ما ،ماال يصح سنده ومنه ،حديث فيه وهن شديد فقد بينته
 ١٨٨-١/١٨٧وانتقد البقاعي هذا المسلك في النكت الوفية  ،صح من بعضأ وبعضها

إن ما سكت  :في االحتجاج بما سكت عليه أبو داود لقوله -أي الفقهاء  –لهم وقع :فقال
 ،وخفي عليهم أنه يريد بصالح أعم من الصالحية لالعتبار أو لالحتجاج ،عليه صالح

الموضع الذي نقلوه منه لتبيينه حاله في إنما سكت عليه في  وأشد من هذا أن يكون
 طريقةيجد في الباب غيره على  لمووراء ذلك كله أنه يحتج بالضعيف إذا  ،موضع آخر
(لمزيد من التحقيق في المسألة راجع  ذلك عنده أولى من رأي الرجال فإن ؛اإلمام أحمد

  .)٤٤٥ -١/٤٣٥النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر 
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٢٩  -

: ثنـا محمـد بـن     )١(سنن أبي داود وفيفقد قال:  ؛اإلمام تقي الدين السبكي -
سلمة  أبييحيى بن فارس ثنا قبيصة ثنا سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي عن 

الجمعة ": )e(عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي  اهللا بن هارون عبدعن  بن نبيه
 وكثيـر  ،رجل صالح ثقة في غيـر الثـوري   وقبيصة ،"من سمع النداء على كل

سـلمة بـن نبيـه     وأبو ،ومحمد بن سعيد وثقه الدارقطني ،الخطأ عن الثوري
  .)٢(له إال هذا الحديث وليس ،اهللا بن هارون مجهول وعبد ،مجهول

ا قال: حـدثن  ،)٣(داود الطيالسي أبوفقد أورد ما رواه  ؛الحافظ ابن عبد الهادي -
قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمـر   ،بن ميمون أبو الجراح العبدي سوار

من زار قبري أو قال: من زارني كنت له شـفيعاً  "قال: سمعت رسول اهللا يقول: 
 ثـم  ،"من اآلمنين يوم القيام )U(ومن مات في أحد الحرمين بعثه اهللا  ،أو شهيداً

يشـتهر   وال ،وال ضـبط  ال يعرف بعدالـة  مجهولبن ميمون شيخ  وسوارقال: 
  .)٤(بحمل العلم ونقله

 بـن أثر أم سلمة فوصـله ا  وأما: الفقد ق ؛خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقالني -
فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سـلمة   عنمن طريق الثوري  )٥(أبي شيبة

                                                        
 :باب من تجب عليه الجمعة برقم –كتاب الصالة  – ١/٣٩٤اود في سننه رواه أبو د )١(

هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد اهللا بن عمرو  روى :قالثم  ،١٠٥٦
  .أسنده قبيصة وإنما ،لم يرفعوه

 

  .١/١٧٦فتاوى السبكي  )٢(
 

  .٦٥ :برقم ١/٦٦مسند أبي داود الطيالسي )٣(
 

ـُــنْكي  )٤(   .٩٧في الرد على السبكي البن عبد الهادي ص الصارم الم
 

أخبرنا  :قال ،يزيد بن هارون حدثنا :٩٤٢٧ :برقم ٦/٢١٩قال ابن أبي شيبة في مصنفه  )٥(
  .سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة ألممولى  عنسفيان عن فرات 

 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٣٠  -

مـولى أم سـلمة    لكـن  ،عبد الرحمن ثقة ابنهو  وفرات ،تحتجم وهي صائمة
  .)١(مجهول الحال

لـه:  إذا بعـت    قال )e(عن عثمان أن النبي  ويذكر: )٢(قولهأيضا:  وقال  
طريق عبيد اهللا بـن المغيـرة    من )٣(الدارقطني وصله ؛وإذا ابتعت فاكتل ،فكل

  .)٤(مجهول الحال ومنقذ ،المصري عن منقذ مولى بن سراقة عن عثمان بهذا
  ال ام :ل روا ار.

  ، وفي هذا العزو نظر لما سبق.)٥(ى أكثر أهل الحديثعزاه ابن المواق إل  
  .)٦(قال النووي: احتج بالمستور كثيرون من المحققين  
  .)٧(وقال في موضع آخر: األصح قبول رواية المستور  
 ،مجهول الحـال  فهويوثق  ولمروى عنه اثنان فصاعدا  إنوقال ابن حجر:   

  أي بعصر دون عصر. ،)٨(دبغير قي روايته جماعةٌ بِلقَ وقد ،وهو المستور
الحافظ ابن حبان عن جمهور أهل الحديث فاكتفى في الراوي بـأن ال   وشذ  

 منـه العدل من لم يعـرف   إنإذ قال:  ؛يعرف فيه الجرح دون نص على عدالته

                                                        
  .٤/٢٠٨ فتح الباري البن حجر )١(

 

  .٢/٩٦ الجامع الصحيح للبخاري )٢(
 

  .٢٨١٨ :برقم ٣/٣٨٩سنن الدارقطني  )٣(
 

  .٤/٤٠٤ فتح الباري البن حجر )٤(
 

 .٢/٣٧٦النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٥(

  .١/١٤٨مقدمة النووي لشرحه على صحيح مسلم  )٦(
 

  .٦/٢٨٦المجموع شرح المهذب للنووي   )٧(
 

 .١٢٦نزهة النظر البن حجر ص  )٨(



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣١  -

إذ  ه،ضد يبِنلم  إذاالتجريح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل  إذالجرح 
  .)١(وإنما كلفوا الحكم بالظاهر ،س معرفة ما غاب عنهمالناس من النا فلم يكلَّ
فُهِم من بعض أرباب الحديث أنه يطلق اسم الثقـة   وقدابن دقيق العيد:  وقال  

 ،هو المستور الحـال  وهذا ،على من لم يظهر فيه جرحه مع زوال الجهالة عنه
ويكون  ،يكون الشخص غير مجهول العين وقد ،وزوال الجهالة يرجع إلى العين

فمن كان يرى هذا المذهب فتزكيته للراوي بكونه ثقـة ال تكفـي    ،مجهول الحال
  فكأنه يشير إلى ابن حبان. ،)٢(عند من ال يقبل رواية المستور

قال الزركشي: وقد جرت عادة ابن حبان في كتاب الثقات أن يوثق من كان   
ذلـك منـه لغلبـة    في الطبقة المتقدمة من التابعين، قال بعض  األئمة: استقرأت 
  .)٣(السالمة على ذلك العصر مع عدم ظهور ما يقتضي التضعيف

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتـاب الـذي   
جمعه في الثقات عدداً كبيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين ال يعرف هو وال 

وإن كان مجهوالً لم  -م يعرفه بجرح غيره أحوالهم، وطريقته فيه أنه يذكر من ل
، ووافقه عليها بعضهم، وخالفه األكثرون، وينبغي أن ينتبـه لهـذا   -يعرف حاله

ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هـذا الكتـاب مـن أدنـى     
  .  )٤(درجات التوثيق

                                                        
  .١٣/ ١كتاب الثقات البن حبان  )١(

 

  .٤٢٥-٤٢٤االقتراح البن دقيق العيد ص )٢(
 

  .٤/٢٨١البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  )٣(
 

  .٩٦ – ٩٥الصارم المنكي في الرد على السبكي البن عبد الهادي ص  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٣٢  -

   ا أ   ل ال
  

، وهو قياس قوله في الشاهد، فإنه يقضى به قال أبو حنيفة: المستور كالعدل  
قبل التعديل، وتبعه على ذلك أتباعه، قالوا: المعتبر في العدالـة اإلسـالم مـع    

  .)١(السالمة من فسق ظاهر
وقد قيد المتأخرون من الحنفية قبول رواية مجهول الحال بالقرون الثالثـة    

نا فال يقبل لكثرة الفسـاد  حيث الغالب على الناس العدالة، وأما المستور في زمان
  .  )٢(وقلة الرشاد، وإنما كان يقبل في زمن السلف الصالح

العدالـة المعتبـرة فـي     -أي الحنفية –قال أبو المظفر السمعاني: وجعلوا   
الشاهد أغلظ من العدالة المعتبرة في المفتي، والعدالة المعتبرة في المفتي أغلـظ  

  من العدالة المعتبرة في الراوي.
ـ  والصحيحتعقب السمعاني مسلكهم هذا فقال:  ثم    يأن ما يعتبر من العدالة ف

الخبر أغلظ منهـا   يلم تكن العدالة ف إن أنه عليه يدل الرواية؛ يالشهادة يعتبر ف
يعـم   ابخبـره شـرع   يثبتالمخبر  ألن ؛أسهل تكونأن  ينبغي فال لشهادة،ا يف

  .)٣(بتغليظ العدالة أولى فكان ،إلزامه

                                                        
واإلحكام في أصول األحكام  ١/١٥٧والمستصفى للغزالي  ١/٢٧٤الكفاية للخطيب  )١(

  .٤/٢٨٠والبحر المحيط للزركشي ٤/٤٠٢زي والمحصول للرا ٢/٧٠لآلمدي 
 

وكشف األسرار  ١/٣٤٤وأصول السرخسي  ١٨٢تقويم األدلة ألبي زيد الدبوسي ص  )٢(
  .٢/٣٨٨لعبد العزيز البخاري 

 

  .٢/٣٠٣قواطع األدلة في أصول الفقه ألبي المظفر السمعاني  )٣(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣٣  -

الفارق بين رواية المستور وشهادته على مـذهب   )١(السهيلي الحسينوأبرز أبو 
 بالعدالـة، خصما يطالب  الشهادةألن في  ؛فتُـرد األولى وتُقبل الثانية ؛أبي حنيفة

  .)٢(للقاضي القضاء بشهادته إذا ترك الخصم حقه بخالف الرواية فجاز
 ا  ا  را ل روا  

ق طائفةٌ من الشافعية الحنفيةَ على قبول المستور، منهم أبـو بكـر بـن    واف  
فورك، وسليم الرازي في كتاب التقريب، وعلله بأن اإلخبار مبني علـى حسـن   
الظن بالراوي، وألن رواية األخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في 

لشهادة؛ فإنها تكـون  الباطن، فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر، ويفارق ا
  .)٣(عند الحكام، وال يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن

  .)٤(وقد صرح المحب الطبري بتصحيحه
وإليه مال ابن الصالح فقال: ويشبه أن يكون العمل على هذا الـرأي فـي     

لعهد بهم، كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم ا
  .)٥(وتعذرت الخبرة الباطنة بهم

                                                        
 تقال ابن السبكي في طبقا ،مةاألئ أحد ،بن أحمد السهيلي أبو الحسن اإلسفرايني عليهو  )١(

 وفيه ،الجدل أدبكتاب  أحدهما :له على كتابين وقفت :٢٤٦/ ٥الشافعية الكبرى 
 وأحسب ،في الرد على المعتزلة وبيان عجزهم واآلخر ،غرائب من أصول الفقه وغيره

  .أنه في حدود األربعمائة إن لم يكن قبلها بيسير فبعدها بيسير
 

  .٤/٢٨٠شيالبحر المحيط للزرك )٢(
 

والبحر المحيط في أصول الفقه ٢٢٤ - ٢٢٣معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح ص  )٣(
  .١/٣٥٥وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي  ٤/٢٨١للزركشي 

 

  .٢/٣٧٥النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٤(
 

   .٢٢٤معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح ص  )٥(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٣٤  -

وقد قيد الزركشي كالم ابن الصالح بزوال جهالة العين؛ قال: وما ذكره ابن   
الصالح من إطالق العمل في كثير من كتب الحديث البد فيه من قيد، وهـو أن  
يروي عنه راويان فأكثر، وإال فهو مجهول العين، وكأنه استغنى عن ذلك بأنـه  

  .)١(كالم في مجهول العينليس ال
   نينا، والبفقال: لم يبين وجه الشبه، وليس بي الصالح البقاعي وقد تعقب ابن

في كالم أهل الفن أنهم ال يحتجون إال بمصرح بتوثيقه، وال فـرق بـين القـديم    
  .)٢(والحديث

أقول: قبول ابن الصالح لرواية المستور يناقض ما حرره هو فـي مبحـث     
ن، فقد عد حديثه من قبيل الحسن بالمتابعة أو الشاهد ال استقالال حيث قال: الحس

، غير أنه لـيس  مستور لم تتحقق أهليتهالحديث الذي ال يخلو رجال إسناده من 
مغفال، كثير الخطأ فيما يرويه، وال هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهـر  

ويكون متن الحديث مع ذلـك  منه تعمد الكذب في الحديث وال سبب آخر مفسق، 
قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من 
تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهـو ورود حـديث آخـر بنحـوه،     

  ، واهللا أعلم.)٣(فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا
من قوله بانعقـاد النكـاح   بعضهم للشافعي القول بقبول روايته  )٤(وقد خرج  

، وأنكر بعض األصحاب هذا التخريج وقال: قبـول  )٥(بشاهدين مستوري العدالة
                                                        

  .٢/٣٧٥بن الصالح للزركشي النكت على مقدمة ا )١(
 

  .١/٦٤٤النكت الوفية بما في األلفية للبقاعي  )٢(
 

  .١٠٠معرفة علوم الحديث البن الصالح ص  )٣(
 

التخريج أن يكون للمجتهد قوالن مغايران في مسألتين متشابهتين فيكون كل قول في  )٤(
  .)١١٠ مختصر الفوائد المكية للسقاف ص(مسألة قوال مخرجا في أخرى 

 

وتصادقا  ينحال الشاهد - أي الزوجان  –الجهِ ولو :٦/٥٩قال اإلمام الشافعي في األم  )٥(
  .أعرف الجرح يوم وقع النكاح تىعلى العدل ح وكانا ،على النكاح بشاهدين جاز النكاح

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣٥  -

رواية المستور إنما تنزل منزلة القضاء بالنكاح ال منزلة انعقاد النكاح، والنكـاح  
  .)٢(، فكذلك ال تقبل رواية المستور)١(ال يقضى فيه عند التجاحد بشهادة مستور

:ل اا          أو   ل إذا روىا  

. ت ت وا  

إذا  ؟قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفـاً   
قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤالء أهل  ؟روى عنه كم

بن حرب وأبـي  العلم فهو غير مجهول، قلت: فإذا روى عن الرجل مثُل سماك 
  .)٣(قال: هؤالء يروون عن مجهولين ؟إسحاق
إنما العبرة بالشـهرة   ،هذا أنه ال عبرة بتعدد الرواة وظاهرابن رجب:  قال  

  .)٤(ورواية الحفاظ الثقات
أقول: إنما تزول برواية هؤالء جهالة العين دون جهالة الحال التي ال تزول   

  إال بالتنصيص على العدالة.
خيثمة في تاريخه: سمعت ابن معين يقول: إذا روى الحسـن   ابن أبي وقال  

  .)٥(البصري عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه
علي ابن المديني: والـذين روى عـنهم الحسـن البصـري مـن       قاللكن   

 ،وأنس بـن حكـيم الضـبي    س،وأسيد بن المتشم ،المجهولين: أحمر السدوسي

                                                        
لم يحكم بصحته وال فساده بل يتوقف  ينجحد أحدهما النكاح فأقام المدعي مستور فإن )١(

  .)٧/٤٧(روضة الطالبين للنووي الشيخ أبو حامد وغيره  ذكره ،باطنهما حتى يعلم
 

  .٤/٢٨١البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي  )٢(
 

 .٨٢-١/٨١شرح علل الترمذي البن رجب  )٣(

 .١/٨٥شرح علل الترمذي البن رجب  )٤(
 .٢/٢٢٥ تهذيب الكمال لمغلطاي إكمال )٥(



  فأ ر/ أا  
 

 - ٣٦  -

نوجوحكيم ابن دينار ،عن عمروحبيب السلمي  ،بن قتادة البصري و، نْتَـف وح 
ف،بن السج وسعد مولى أبي بكر ،بن حنظلة غْفَلود، وعبن ضمرة السعدي تَي، 

  .  )١(بن حريث وقبيصة ،وعمرو بن تغلب
اعترض الحافظ ابن القطان الفاسي على كالم ابن معين فقـال بعـد أن    وقد  

 عـن هريرة  يأب عن يبن حكيم الضب أنسعن  الحسن عن )٢(يونسساق حديث 
: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصـالة "قال:  )e( النبي

في هذا ما ذكر ابن أبي خيثمة عـن   جدبم وليسثم قال:  بن حكيم مجهول وأنس
الحسن عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بـه"؛ فـإن    وىابن معين من قوله:"إذا ر

 ،ذين ليسوا بمعصومين من الخطأ فيمـا يقولـون  بعموم أقوال الرجال ال سكالتم
والقصـور فيمـا يحصـلون ال     ،والتقصير فيما ينظرون ،والذهول عما يعلمون

واسـتحالة اإللغـاز    ،وإنما وجب التمسك بعموم الشرع لثبوت العصـمة  ،يصح
  .)٣(أو معقبا بمخصص ،إال مقترنا ببيان ،بإطالق العام غير مراد العموم

ة أيضا عن ابن معين أنه قال: إذا حدث الشعبي عـن  ابن أبي خيثم وروى  
  .)٤(رجل فسماه فهو ثقة يحتج به

ألنـه   ؛فإن الترمذي ضعف مراسـيل الشـعبي   ؛ذكره ابن معين نظر وفيما  
 يرويهاالتي  فرائضال وأكثر ،ثم روى عنه )٥(وصف الحارث األعور بأنه كذاب

                                                        
ذا من النقول النادرة والنفيسة التي يتميز بها كتاب وه ،٣/٢٤٥تهذيب الكمال للمزي  )١(

  .المزي

 النبيقول  باب -كتاب الصالة  – ١/٣٢٦رواه أبو داود في سننه  بن عبيد حديث يونس )٢(
)e(: ٨٦٤ :برقم صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه كل. 

 .١٣٦-٤/١٣٥بيان الوهم واإليهام البن القطان  )٣(

 .٣٢٣/ ٦تعديل البن أبي حاتم وال الجرحكتاب  )٤(

 .٤٥ ،٤٤ :برقم ١/٥٧مقدمة صحيح مسلم  )٥(



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣٧  -

 ،)١(ور علمني الفرائضاألع الحارثقال الشعبي:  وقد ،عن علي وغيره هي عنه
  .)٢(من أفرض الناس وكان

  

ل روا  تا  
  

أمـا   ،ما سبق يتعلق برواية الثقة عن المجهول واعتبار ذلك مزيال لجهالته  
 عبـد بالنسبة إلى رواية جمع من الثقات عنه فقد قال الحافظ ابـن عبـد البـر:    

لـم يكـن    وإن -ق الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم األنصاري يعرف بالصد
بن  وبكير ،بن عقبة موسىفإنه قد روى عنه رجال كبار:  -العلم  بحملمشهورا 

 وقـد  ،ثالثـة  هروى عن وقد الليث،و ،بن زيد وأسامة ،بن يحيى وعمرو ،األشج
  .)٣(بمجهول فليس رجالن،قيل: 
قال الزركشي: ويخرج من تصرف البزار في مسنده التعديل إذا روى عنـه    

  ...، ويعبر عن ذلك)٤(دولكثير من الع

                                                        
حدثنا  :محمد بن إسماعيل [ البخاري ] قال حدثنا:٤/١٣٣٠العقيلي في الضعفاء  قال )١(

سمعت الشعبي يقول للمغيرة  :حدثنا مجالد بن سعيد قال :حدثنا سفيان قال :الحميدي قال
أروي  ؛تروي عنه منع :ا األحاديث ؟ فقال المغيرةيا مغيرة! عمن تروي هذ :بن سعيد
 ،كان ذاك كذابا :قال ،فأروي عن فالن :قال ،كان ذاك كذابا :فقال الشعبي ،عن فالن

ومجالد متكلَّم  ،ذلك علمني الفرائض والحساب :فقال الشعبي ،وروى عن الحارث :قال
 .فيه

 .٢٨٥/ ١شرح علل الترمذي البن رجب  )٢(
  .١٨٠٤ :الفقرة ١٥٣ – ٢/١٥٢بن عبد البر االستذكار ال )٣(

 

  .٤/٢٩١البحر المحيط للزركشي  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٣٨  -

  ".)٢(حدث عنه الناس" ، ")١(روى عنه الناسبقوله: "...
وصحح أبو محمد عبد الحق اإلشبيلي حديث من روى عنه أكثر من واحـد    

  .)٣(ولم يجرح 
بن عبد اهللا  عثمانمن  )٤(فقد روى ،ابن خزيمة يميل إلى هذا المذهب وكأن  

رة: أن رجال سـأل النبـي   سم نجابر ب عن)٥(بن أبي ثور جعفربن موهب عن 
)e( وإن  ،إن شـئت فتوضـأ  "قال:  ؟أتوضأ من لحوم الغنم !: يا رسول اهللافقال

: فأتوضأ من لحوم قال ،قال: نعم ؟من لحوم اإلبل أ: أتوضقال ،شئت فال تتوضأ
قـال:   ؟الغـنم  ضقال: أصلي في مرب ،لحوم اإلبل منفتوضأ  ،: نعمقال ؟اإلبل
  ."قال: ال ؟بلأصلي في مبارك اإل قال ،نعم

بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهـة   خالفا نر لم قال: ثم  
أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث ابن أبي الشـعثاء   الخبر اهذ وروى ،)٦(النقل

                                                        
  .٢٣٣٦/٤١٤٨/٤١٦٢/٦٩٤٩ :انظر في مسند البزار األرقام التالية )١(

 

  .٤٠٨٧/٤١١٦/٤١١٨/٤١٢٠/٤٠٦٨/٥٣٨٧ :انظر في مسند البزار األرقام التالية )٢(
 

  .٢/٢٦٥بيان الوهم واإليهام البن القطان  )٣(
 

باب األمر بالوضوء من أكل لحوم اإلبل  –كتاب الوضوء  – ١/٦٢صحيح ابن خزيمة  )٤(
  .٣١ :برقم

 

رجل  :وقال الترمذي ،)١/٤٥٤(السنن الكبرى للبيهقي  ،مجهول :قال علي بن المديني )٥(
 :وقال ابن حجر ،)٤٧أبي طالب القاضي ص  ترتيبالترمذي الكبير  عللمشهور (

   .)١/٢١٦مقبول (تقريب التهذيب 
 

كأن ابن خزيمة لم يقف على تجهيل علي بن المديني لجعفر راوي حديث الوضوء من   )٦(
   .لحوم اإلبل

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٣٩  -

قد رووا عـن   رواة الحديث ةمن أجلّ ثالثة فهؤالء ،المحاربي وسماك بن حرب
  جعفر بن أبي ثور هذا الخبر.

هـؤالء   روى عنه مثـلُ  ومنعلى كالم ابن خزيمة فقال: )١(يهقيوعلق الب  
  .)٢(ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح ،خرج من أن يكون مجهوال

وزاد الذهبي هنا شرط خلو حديث مثِل هذا من النكارة، قال: والجمهور على أن 
    يثـه  أن حد ولم يأت بما ينكـر عليـه  من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة 

  .)٣( صحيح
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحـد    

من أئمة النقد إال ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث 
  .  )٤(واالنتساب إليه كما هو مقرر في علوم الحديث

  .)٥(ونقل السخاوي تعقُّب شيخه فأقره  
    

                                                        
  .١/٤٥٥السنن الكبرى للبيهقي   )١(

 

  .٨٠٠ :كتاب الحيض برقم – ٢/٢٧١صحيح مسلم  )٢(
 

: قال ابن القطان :وقال أيضا في ترجمة حفص بن بغيل، ٣/٤٢٦ميزان االعتدال للذهبي  )٣(
فإن ابن القطان  ،لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا :ال يعرف له حال وال يعرف، ثم قال

يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على 
ما  ،ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ،وهذا شيء كثيرعدالته، 

  .)١/٥٥٦ن االعتدال(ميزا ضعفهم أحد وال هم بمجاهيل
 

  .٦/٤٣٩لسان الميزان البن حجر  )٤(
 

  .١٦٩-٢/١٦٨فتح المغيث للسخاوي  )٥(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤٠  -

قاعدة الذهبي في توثيـق المسـتور فقـوى     )~( )١(األلباني وقد اعتمد الشيخ
لرواية جماعة عنه،  )٢(الهيثم بن عمران العبسي راوي حديث العجن في الصالة

على هذه القاعدة في اللسان مع أنه تعقبـه   –الذهبي  –إال أن الشيخ قال: وأقره 
مـن الطبعـة   ونقض قاعدته كما ترى مما نقلتُ، والسبب في ذلك سقوط التعقب 

  التي اشتهرت بأسقاطها وتحريفاتها.   )٣(الهندية
فالحاصل أن قاعدة الذهبي ضعيفة؛ ألنه قد يروي الجماعة عن الرجـل ال    

يعرفون حاله، وال يخبرون شيئا من أمره، ويحدثون بما رووا عنه، وال تخرجهم 
  ، واهللا أعلم.)٤(روايتهم عنه عن الجهالة إذا لم يعرفوا عدالته

                                                        
وتبعه الشيخ  ،٢٠٧ – ٢٠٤، ٢٥تمام المنة في التعليق على فقه السنة لأللباني ص  )١(

  )١/١٤٠انظر مقدمة تحقيقه للكتاب (شعيب األرناؤوط في أحكامه على أحاديث المسند 
 

والطبراني في الكبير واألوسط  ،٢/٥٢٥يم الحربي في غريب الحديثروى إبراه )٢(
عن عطية بن قيس  الهيثممن طريق يونس بن بكير عن  ٤٠٠٧ :برقم ٢١٣-٤/٢١٢

 فقلت ،الصالة يعتمد على يديه إذا قام يرأيت ابن عمر يعجن ف :بن قيس األزرقعن 
يرو  لم :قال الطبراني ،يفعله )e(رأيت رسول اهللا  :فقال! ؟هذا يا أبا عبد الرحمن ما:له

وقال ابن رجب في فتح  ،به يونس بن بكير تفرد ،إال الهيثم األزرقهذا الحديث عن 
يمكن عد حديث الهيثم هذا منكرا  :أقول ،والهيثم هذا غير معروف :٥/١٤٨الباري 

  .لجهالته وتفرده
 

  .٥/٣لسان الميزان البن حجر (الطبعة الهندية)  )٣(
 

  .١/٣٧٣صول في أحكام األصول للباجي إحكام الف )٤(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٤١  -

ا طأو أو ر ا  لا   :ال ا

.رة اوم ا ر   إذا  

قال الذهبي: وأما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التـابعين    
أو أوساطهم احتُمل حديثه، وتُلُقِّي بحسن الظن إذا سلم مـن مخالفـة األصـول    

ان الرجل منهم من صغار التابعين فيتـأنى فـي روايـة    وركاكة األلفاظ، وإن ك
خبره، ويختلف ذلك باختالف جاللة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كـان  

  .)١(المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد
فحديث المجهول عند الذهبي قابل للتحسين إذا كان من كبار التابعين وسـلم    

ن ركاكة اللفظ ونكارة المعنى، وما قاله الذهبي شبيه بمذهب ابن حبان إذ يوثق م
المجهول في الطبقة المتقدمة من التابعين إذا خال حديثه من النكارة كما مر فـي  

  القول الثاني.
توو ه أ ة ا؛ :  

مـولى   عن )٤(صيرةمن أبي نُ )٣(والترمذي )٢(رواه أبو داود ما اول: ال   
مـا  ": )e(رسـول اهللا   قالقال:  t)(ألبى بكر الصديق عن أبى بكر الصديق 

اليوم سبعين مرة يمن استغفر وإن عاد ف أصر".  

                                                        
  .٤٧٨ديوان الضعفاء للذهبي ص  )١(

 

  .١٥١١ :باب في االستغفار برقم –كتاب الوتر  – ٢/١١٥سنن أبي داود  )٢(
 

وهذا حديث  :قال ،٣٥٥٩ :برقم ١٠٦باب  –أبواب الدعوات  -٥/٥٢٣جامع الترمذي  )٣(
   .اده بالقويوليس إسن ،إنما نعرفه من حديث أبي نُصيرة ،غريب

 

صالح (كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  :ابن معين وقال ،أبو نصيرة وثقه أحمد )٤(
وقال ابن حبان في  ،)٤/٥٨٠ضعيف (ميزان االعتدال للذهبي  :األزدي وقال ،)٨/١٨٩

ليس ممن يحتج  :وقال الدارقطني ،يخطئ على قلة روايته كان :٣٩٩/  ٥ :الثقاتكتاب 
  .)٦٦ص لبرقانيابه (سؤاالت 

 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤٢  -

وليس  صيرة،نعرفه من حديث أبي نُ إنما ؛حديث غريب وهذاالترمذي:  قال  
  إسناده بالقوي.

وجه من الوجـوه   من )e(الحديث ال نحفظه عن النبي  وهذاالبزار:  وقال  
ولكـن   ،يعرفان فالأبي بكر  ومولى وأبو نصيرة ،إال عن أبي بكر بهذا الطريق

لما كان هذا الحديث ال نعرف إال من هذا الوجه لم نجد بدا من كتابتـه وتبيـين   
  .)١(علته
علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هـذا الحـديث    وقولابن كثير:  قال  
ولكن جهالة مثله ال تضـر؛   ،بكر ومولى أب جهالة ألجل هوفالظاهر إنما  ،بذاك
  .)٢(فهو حديث حسن ،بكر الصديق أبيويكفيه نسبته إلى  ،كبير تابعيألنه 
  كثير حديث مولى أبي بكر على جهالته لكونه تابعيا كبيرا. ابنحسن  فقد  
ألن فيـه   ؛" نكـارة  اليوم سبعين مـرة  يعاد ف وإن: لكن في قوله " أقول  

المعصية واالستغفار سبعين مرة في يوم واحـد (بواقـع ثلـث سـاعة     معاودة 
أو مرات كثيرة في يوم واحد  ،للمعصية واالستغفار) إن حملنا العدد على الحقيقة

اهللا  ،تدل على االستهانة بالذنب والتالعب فـي الـدين   -إن حملناه على المبالغة 
  أعلم.
  :مل الزبيرا عنحماد بن سلمة  عنن عفا عن )٣(ما رواه اإلمام أحمد ا 

عن  t)( عن وابصة األسدي كْرزبن عبد اهللا بن م أيوبعن  )٤(عبد السالم يأب

                                                        
  .١/٢٠٥مسند البزار  )١(

 

  .٢/١٢٥تفسير ابن كثير  )٢(
 

  .١٨٠٠١ :برقم  ٥٢٨-٢٩/٥٢٧أحمد  سندم )٣(
 

ترجمة الزبير في تعجيل المنفعة البن ( ٦/٣٣٣تفرد بتوثيقه ابن حبان في كتاب الثقات  )٤(
  .)١/٥٤٤حجر 

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٤٣  -

ما حاك في الـنفس   واإلثم ،ما اطمأنت إليه النفس البر"أنه قال:  )e(رسول اهللا 
  ."وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك

وقـال   ،)١(كتـاب الثقـات  بن عبد اهللا بن مكرز ذكره ابن حبان فـي   أيوب  
ولم يثبت أن أبا داود  ،وقال ابن حجر: مستور ،)٢(عرفي ال ،قديم تابعيالذهبي: 
وكأنـه يشـير إلـى     ،)٤(يتابع عليه وال ،حديث لهابن عدي:  قالو ،)٣(روى له

  الحديث الماضي.
 وهـو  ،مجهولـون  وفيـه : )٥(أعّل ابن حزم سنده واستنكر متنه فقـال  وقد  

 ،أن يكون الحرام والحالل على ما وقع فـي الـنفس   اهللا ومعاذ ،أيضا )٦(منقطع
وذكر ابن حزم قبل ذلك  ه،واحد ال اختالف في والدين ،والنفوس تختلف أهواؤها

عبد الرحمن بن جبير بن نفير عـن أبيـه عـن     عن )٧(بن صالح معاويةحديث 
قـال:  عن البر واإلثم ف )e(رسول اهللا  سألتقال:  يالنواس بن سمعان األنصار

 ،"صدرك وكرهت أن يطلع عليـه النـاس   يواإلثم ما حاك ف ،البر حسن الخلق"
  .)٨(وأعله بمعاوية بن صالح وقال: ليس بالقوي

                                                        
  .٤/٢٦كتاب الثقات البن حبان  )١(

 

  .وكالهما للذهبي ،١/٢٩٠وميزان االعتدال  ،٩٧/ ١ المغني في الضعفاء )٢(
 

  .١/١٦١تقريب التهذيب البن حجر  )٣(
 

  .٩٧/ ١المغني في الضعفاء للذهبي  )٤(
 

  .٦/٧اإلحكام ألصول األحكام البن حزم  )٥(
 

ابن  عن :في ترجمة أيوب ١/٤١٩يشير ابن حزم إلى قول البخاري في التاريخ الكبير  )٦(
  .مرسل نهإ :ويقال ،عنه الزبير أبو عبد السالم ىرو ،مسعود ووابصة

 

  .٦٤٦٤ ،٦٤٦٣ :كتاب البر والصلة برقم – ٣٢٧- ٨/٣٢٦مسلم في صحيحه  اهرو )٧(
 

واحتج به مسلم دون  ،أحمد وأبو زرعة وغيرهما قهوث ؛بن صالح مختلف فيه ةمعاوي  )٨(
 =،ولينه ابن معين ،هال يحتج ب :وقال أبو حاتم ،وكان يحيى القطان ال يرضاه ،البخاري



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤٤  -

  واهللا أعلم. ،ابن مكرز مع كونه تابعيا كبيرا فهو مردود لنكارة معناه فحديث
ر طريق عن جعف من )٢(وابن أبي شيبة ،)١(ما رواه عبد الرزاق :ا ال  

قـال:   ،لمياهللا بن سيدان الس عبدثابت بن الحجاج الكالبي عن  عنبن برقان 
 ،فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهـار  ،شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق

ثـم   ،فكانت خطبته وصالته إلى أن أقول: انتصـف النهـار   ،ثم شهدنا مع عمر
فمـا رأيـت    ،النهار فكانت صالته وخطبته إلى أن أقول: زال ،شهدنا مع عثمان
  وال أنكره. ،أحدا عاب ذلك

 ،)٣(المجهـول شبه  وهولكن قال ابن عدي:  ،اهللا بن سيدان تابعي كبير عبد  
  .)٤(تقوم بروايته حجة الالاللكائي: مجهول  قالو

وقال ابن  ،)٥(حديثه لىيتابع ع الإذ قال البخاري:  ؛منكرحديثه هذا فهو  أما  
وقـد   ، بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمرحديث عبد اهللا فأماالمنذر: 

  .)٦(عن عمر عباسعارضه حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن 
                                                                                                                                        

عندي صدوق إال أنه يقع في أحاديثه إفرادات (كتاب الجرح  وهو :وقال ابن عدي=
وتهذيب الكمال  ،١٤٣/ ٨والكامل البن عدي  ،٢٨٣-٨/٣٨٢والتعديل البن أبي حاتم 

  )٤/١٣٥وميزان االعتدال للذهبي  ،١٩٤-٢٨/١٨٦للمزي 
 

  .٥٢١٠ :برقم ٣/١٧٥مصنف عبد الرزاق  )١(
 

  .٥١٧٤ :برقم ٤/٦١مصنف أبي أبي شيبة  )٢(
 

  .٥/٣٦٩الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )٣(
 

  .٢/١٢٦البن الجوزي  والمتروكين الضعفاءكتاب  )٤(
 

  .٥/١١٠التاريخ الكبير للبخاري  )٥(
 

عن معمر  ٥٢٠٩ :برقم ٣/١٧٤يشير ابن المنذر إلى ما رواه عبد الرزاق في مصنفه   )٦(
 ،الجمعة هجرت يوم :عباس قال ابنبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عن الزهري عن ع

 ،سنده متصل :أقول ،في أذانه لمؤذن وأخذا ،فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر
  .واهللا أعلم ،وال أعرف له علة ،ورجاله ثقات

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٤٥  -

      ا  و ن ل إذال ا  :ل اا

. وإ ، وا  

وهو مذهب الحافظ ابن عبد البر،  فقد قال:كل حامِل علمٍ معروف العناية به   
و عدل؛ محمول في أمره على العدالة، حتى تتبين جرحته في حالـه أو فـي   فه

  .)١( : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)e(كثرة غلطه لقوله 
  ووافقه على ذلك طائفة من أهل العلم بالحديث؛ منهم:  

في كتابه بغية النقاد: أهل العلم محمولون  قال فقد ؛بكر بن المواق أبو الحافظ -
  .)٢( لة حتى يظهر منهم خالف ذلكعلى العدا

  .)٣(بل ربما يتعين يزماننا مرض يف هو؛ فقد قال: الحافظ المزي -
: قال ،أرى ما قال أبو عمر إال مرضيا لستقال:  فقد ؛ابن سيد الناس الحافظ -

نقل خبر وأحدهما معروف بطلـب   فيدينهما تعارضا  يأن مستور الحال ف ولو
 ،كذلك لكانت الناس إلى قبول خبر الطالـب أميـل   واآلخر ليس ،الحديث وكتابته

  .)٤(معنى لهذه المعرفة إال مزية طلب العلم وال
على مـن اشـتهر    حملهأقر مذهب ابن عبد البر إال أنه  فقد؛ الحافظ الذهبي -

 ؛يدخل في ذلك المسـتور  والقال:  ؛ولم يرد فيه جرح وال توثيق لحديثبطلب ا
من اشتهر بين الحفاظ بأنه مـن أصـحاب    فكل ،لمغير مشهور بالعناية بالع فإنه

معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجـدوا فيـه    أنهالحديث و
                                                        

  .)١/٣٢١موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )١(
 

  .٢٤٨-١/٢٤٧م الحديث البن الملقن المقنع في علو )٢(
 

  .١١الغاية في شرح الهداية للسخاوي ص )٣(
 

والغاية في شرح الهداية  ،٣٣١-٣/٣٣٠النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٤(
  .١١للسخاوي ص

 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤٦  -

وال اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه فهذا الذي عناه الحافظ وإنه يكون مقبـول   ليينات
  .)١( الحديث إلى أن يلوح فيه جرح

 ا  ت ا  أ  

محمد  حديثفقد أورد  ؛طبق ابن عبد البر مذهبه في حملة العلم في كتبه لقد  
عن مالك عن الزهري عن أنـس   مهديعن عبد الرحمن بن  سريبن الوليد الب

عشـرين   ابـن وأنـا   وتـوفي  ،عشر سنين ابنالمدينة وأنا  )e(قال: قدم النبي 
 وال ،حمل العلم صـدوق بن الوليد معروف ب ومحمدثم قال:  ،)٢( سنة... الحديث

  .)٣(أعلم أحدا طعن عليه في نقله
فقـد ضـعف    ؛وثق ابن عبد البر رواة لكونهم ممن اشتهر بحمل العلم وكما  

فقد أورد حديث مسلم بن يسار عن نعـيم بـن    ،رواة لكونهم غير معروفين بذلك
تفسير آية ثم قال: مسلم بن يسـار ونعـيم بـن     فيعمر بن الخطاب  عنربيعة 
  .)٤(بحمل العلم معروفينجميعاً غير ربيعة 
بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الـرحمن بـن    عقبةأيضا حديث  وأورد  

 ،"من مس ذكره فليتوضـأ "قال:  )e(ثوبان عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا 
 ؛مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إال عقبة بن عبد الرحمن كل ،إسناد صحيح وهذا
  .)٥(العلم بحمل بمشهورليس  فإنه

                                                        
  .٢/١٧٤فتح المغيث للسخاوي  )١(

 

يان بن من طريق سف ٥٢٥٨ :كتاب األشربة برقم – ٧/٢٠٠رواه مسلم في صحيحه  )٢(
  .عيينة عن الزهري به

 

  .٣٩٦٤٠ :الفقرة ٢٦/٢٨٣االستذكار البن عبد البر  )٣(
 

  .)٦٢١-٢١/٦٢٠موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )٤(
 

  .)٢٣٠- ٣/٢٣٩موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )٥(



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٤٧  -

  .)١(بمعروف بحمل العلم ليسسلمة  أم ىمول نبهانأيضا:  وقال  
  أ ا  ا  ا  ط ااض

فقـد   ؛الصـالح  ابنمنهم  ،طائفة من أهل العلم على ابن عبد البر اعترض  
  .)٢(وفيما قاله غير مرضي ،قال: وتوسع ابن عبد البر في ذلك

قريـب االسـتمداد مـن     إنه: وقال )٣(أبي الدم ابنإلى ابن الصالح  وانضم  
كل مسلم مجهـول   شهادةمذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول 

 ،: وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن االحتياطقال ،الحال إلى أن يثبت جرحه
 اعتمادامنه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافة  ويقرب

  .)٤(لى ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون بهع
     ل أو رده إذا دلل ا  ل  دس: ال اا

.اءة ا ِ  

أوثره في هذه المسـألة أال نطلـق رد    والذيإليه ذهب إمام الحرمين، قال:   
 ،الفاسق مردودة ورواية ،العدل مقبولة روايةا بل يقال: رواية المستور وال قبوله

ـ  ولو ،المستور موقوفة إلى استبانة حالته ورواية شـيء   لِّكنا على اعتقاد في ح
إلـى   هفروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب االنكفاف عما كنـا نسـتحلُّ  

                                                        
  .)٢٣/٤٤موسوعة شروح الموطأ (التمهيد البن عبد البر  )١(

 

  .٢١٤-٢١٣معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح ص )٢(
 

الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد المنعم بن علي بن أبي الدم الهمداني الحموي  شهابهو  )٣(
وألف في الفرق  ،تاريخا وجمع ،الوسيط ومشكلوصنف أدب القضاة  ،الشافعي

 سنةجمادى اآلخرة  في توفيو ،وفضائل وشهرة ،وله نظم جيد ،اإلسالمية وغير ذلك
وله ستون سنة سوى أشهر (سير أعالم النبالء للذهبي  ،اثنتين وأربعين وست مائة

١٢٦- ٢٣/١٢٥(.  
 

  .٣/٣٣٠النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٤٨  -

ولـيس   ،وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم ،استتمام البحث عن حال الراوي
هـو توقـف فـي األمـر      وإنما ،بالحظر المترتب على الرواية مذلك حكما منه

 - إذا - فهـو  ،في معنى الحظـر  وهو ،فالتوقف عن اإلباحة يتضمن االنحجاز
التوقف عند بدء ظواهر األمور  وهي ،مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة حظر

ولـو فـرض فـارض     ،ذ ذاكثبتت العدالة فالحكم بالرواية إ فإذا ،إلى استتبابها
التباس حال الراوي واليأس من البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يـدخل فـي   

والظاهر أن األمـر   ،غمار الناس ويعسر العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي
  .)١(اإلباحة كراهية وانقلبت ،إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم االنكفاف

ممـا فيـه    ونحوهأن رواية المستور  قوالتحقيومال إليه ابن حجر إذ قال:   
اسـتبانة   لـى بل يقال: هي موقوفة إ ،وال بقبولها ،االحتمال ال يطلق القول بردها
  .)٢(حاله كما جزم به إمام الحرمين

ال فرق جوهري بين القول برد رواية المجهول والتوقـف فيهـا؛ إذ    أقول:  
  مؤداهما واحد، وهو عدم العمل بها، واهللا أعلم.  

ا  : ال إن م  ا وا  أو ا  رده،  ال
. د إذاس، وا        ن  

الراوي إما أن يكون معروفا ؛ قال: )٣(وهو تفصيل أبي زيد الدبوسي الحنفي  
ـ  م كـل واحـد   بعلمه ونسبه أو مجهوال ما عرف إال بحديث رواه أو بحديثين، ث

                                                        
  .٥٥٥ -٥٥٤ :الفقرة ٦١٦-١/٦١٥البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين  )١(

 

  .١٢٦نزهة النظر البن حجر ص  )٢(
 

عمر بن عيسى الدبوسي البخاري  بنزيد عبد اهللا  أبوالحنفية القاضي  شيخ لعالمةهو ا )٣(
 وله ،من أذكياء األمة وكان ،وأول من وضع علم الخالف وأبرزه ،عالم ما وراء النهر

سنة  ببخارى مات ،وأشياء ،األقصى األمد وكتاب ،األسرار وكتاب ،األدلة تقويمكتاب 
  .)١٧/٥٢١عالم النبالء للذهبي سير أ(ثالثين وأربع مائة 

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٤٩  -

منهما إما أن يكون ظهر من الصـحابة أو السـلف رد عليـه أو قبـول منـه،      
  فيصيرون أقساما أربعة.

أما المشهورون فنحو الخلفاء الراشدين والعبادلة الثالثة، وأما المجهولـون    
ـُحبق)١(فنحو معقل بن سنان ، وسـائر  )٣(، ووابصة بن معبد)٢(، وسلمة بن المـ
رفوا إال بما رووا.األعراب الذين ما ع  

                                                        
 ،فأقطعه قطيعة )e(وفد على النبي  ،األشجعي ظْهِربن سنان بن م معقلهو أبو سنان   )١(

الشعبي  منهم ؛عنه مسروق وجماعة من التابعين وروى ،)e(روى عن النبي  وهو
 ،الكوفة وكان موصوفا بالجمال نزل ،إن روايتهم عنه مرسلة :يقال ،والحسن البصري

المدينة في خالفة عمر شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة وكان فاضالً تقياً  وقدم
يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثالث وستين وقتله مسلم بن  قتل ،وحديثه في السنن ،شاباً

ما خلق اهللا  :ارميوقال أبو سعيد الد )٢٧٧-١٠/٢٧٥اإلصابة البن حجر (عقبة صبراً 
 ١/٥٤٩تاريخ ابن أبي خيثمة (بنت واشق قط  روعوال كانت بِ ،معقل بن سنان قط

 يقاله الدارم يوهذا الذ :٢/١٠٥) قال النووي في تهذيب األسماء واللغات ٢٢٥٤ :برقم
 ؛هذا من النووي رد فعل مبالغ فيه :أقول ،علمه الحفاظ وغيرهم لما وجهالةٌ ،منه غلطٌ

ومن  ،جوده ووجود بروع بنت واشقفمن صحح حديث معقل اآلتي والوحيد فقد أثبت و
    .واهللا أعلم ،والدارمي لم يصححه فلم يثبت وجودهما ،ضعفه فقد أنكر وجودهما

 

ـُحبقبن ال سلمةهو  )٢( أهل  :والمحبق ،وشهد حنينا وفتح المدائن ،سكن البصرة ،الهذلي مـ
اإلصابة ( يفاحوعد الفتح تص ،وقال أبو أحمد العسكري بكسرها ،الحديث يفتحون الباء

وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ألبي أحمد  ،٤٢٤ - ٤/٤٢٣البن حجر 
  .)٢٥/١٣٨وتاج العروس للزبيدي  ،٣/٤٥٧العسكري 

 

 الجزيرةثم تحول فأقام ب ،سكن الكوفة ،سنة تسع أسلم ،هو وابصة بن معبد األسدي )٣(
، ٦/١٥٦ت الكبير البن سعد كتاب الطبقا( وله بها بقية وعقب ،أن توفى بها إلى )الرقة(

  .)٣٢-٢٨صوتاريخ الرقة ألبي علي القشيري 
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٥٠  -

ثم خبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس الصحيح، فإذا خالف نظر؛ فـإن    
كان الراوي من أهل الفقه والرأي واالجتهاد رد القياس بخبره، وإن لم يكن مـن  

  أهل الفقه والرأي رد خبره بالقياس.
سكتوا وأما المجهول فخبره حجة إن نقل عنه السلف وعملوا به، وكذلك إن   

عن الرد وإن لم يظهر العمل به؛ ألن النقل للعمل به في األصل، ولو كان ممـا  
ال يجوز العمل به في األصل لما كان يحل لهم السكوت عن بيانه، والوقت وقت 

  .)١(الحاجة، وأما قبل الظهور في عمل به إن وافق القياس وال يعمل به إن خالف
 ،رجل تزوج امرأة فمات عنها يف )٢(دذلك ما روي عن عبد اهللا بن مسعو ومثال

 ،العدة وعليها ،الصداق كامال لهافقال:   ،يفرض لها الصداق ولم ،يدخل بها ولم
                                                        

   .١٨٢ – ١٨٠تقويم األدلة في أصول الفقه ألبي زيد الدبوسي ص )١(
 

أصحها عند الحافظ أبي زرعة (كما  ،روي الحديث عن ابن مسعود على وجوه مختلفة )٢(
 –كتاب النكاح  – ٢/٣٢٥ في سننه رواه أبو داود ما :)١/٤٢٦في علل ابن أبي حاتم 

 – ٦/٤٣١في سننه  والنسائي ،٢١١٤ :باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات برقم
 سننهفي  وابن ماجه ،٣٣٥٦ :باب إباحة التزويج بغير صداق برقم –كتاب النكاح 

 :باب الرجل يتزوج وال يفرض لها فيموت على ذلك برقم –كتاب النكاح  – ٣/٣٣٥
الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود  طريق سفيان من ٣٣٥

  .باللفظ الذي سقتُه
في  والترمذي) ١٨٩١) وابن ماجه (٣٣٥٧ ،٣٣٥٥(والنسائي  ،)٢١١٥أبو داود ( ورواه

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن  –أبواب النكاح  – ٢/٤٣٦جامعه 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن  طريق سفيان من. ١١٤٥ :يفرض لها برقم

  .وقد روي من غير وجه ،حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح :قال الترمذي ،مسعود
عن عبد اهللا بن  السقتادة عن خ عن هشام طريقمن  ٤٠٩٩ :برقم ٧/١٧٤أحمد  ورواه

 ،صداقا ولم يكن سمى لها ،عبد اهللا بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة تيُأ :عتبة  قال
 =سأقول فيها بجهد :ثم أتوه فسألوه ؟ فقال ،فرجعوا ،فلم يقل فيها شيئا ،فمات قبل أن يدخل بها



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥١  -

ـ    )e(رسـول اهللا   سمعت: معقل بن سنان فقال ،الميراث ولها    يقضـى بـه ف
  .)٢(بنت واشق )١(روعبِ

: مـا  قالفحديث معقل بن سنان  t)(رد علي بن أبي طالب  :)٣(الحنفية قال  
رده  إنمـا : قـالوا ، )٤(الميـراث  حسـبها  ،نصنع بقول إعرابي بوال على عقبيه

                                                                                                                                        
ولها  ،لها صداق نسائها :فهو مني ،وإن أخطأت ،يوفقني لذلك )U(فاهللا  ،فإن أصبت ،رأيي=

 ،أنه قضى بذلك )e(أشهد على النبي  :فقال ،من أشجع ،فقام رجل ،وعليها العدة ،الميراث
                                                       .بذلك ،هلم من يشهد لك بذلك ؟ فشهد أبو الجراح :قال
إسنادا حديث قتادة إال أنه لم يحفظ اسم الراوي  وأحسنها :١٤/٥٢الدارقطني في العلل  قال
  .)e(رسول اهللا  عن

والخالف في تصحيحه وتضعيفه  ،ث(انظر التفصيل في بيان وجوه االختالف في طرق الحدي
والبدر المنير  ،٥٢ – ١٤/٤٧والعلل للدارقطني ،)٢٢٥-٥/٢٢١في السنن الكبرى للنسائي 

  .)٣٧٧ - ٣٦٦/ ١٩البن الملقن 
 

تاج العروس للزبيدي ( ورووه هكذا سماعا ،أكثر المحدثين بكسر الباء جزم :بِروع )١(
اسم من  :بروع :٣/٣١٨٣ ،١/٣١٦لكن قال ابن دريد في جمهرة اللغة  )٢٠/٣١٨

ليس في  ،وهو خطأ ،بِروع :ويقول قوم ،وهو من البراعة ،الواو زائدة ،أسماء النساء
 وأصحاب ،وهو واد أو موضع ،وعتْود ،وهو كل نبت ،خروع :حرفانكالمهم فعول إالّ 

  .خطأوهو  ،بِروع :الحديث يقولون
 

عنها زوجها هالل بن مرة  مات ،لكالبية أو األشجعيةبنت واشق الرؤاسية ا بروعهي  )٢(
  .)١٣/٢٠٢واإلصابة البن حجر  ،٤/١٧٩٥االستيعاب البن عبد البر ( األشجعي

 

   .١/٣٤٣وأصول السرخسي  ،٢/٥٦٢كشف األسرار لعالء الدين البخاري  )٣(
 

عن هشيم حدثنا أبو إسحاق الكوفي  حدثنا :٩٣١ :برقم ١/٢٣٢سعيد بن منصور  قال )٤(
 ،)U(اهللا  ابال يقبل قول أعرابي من أشجع على كت :قال t)(عليا  أنمزيدة بن جابر 

ليس بشيء (كتاب  :قال أبو زرعة ،معروف :قال أحمد ،سنده مزيدة الهجري وفي
 =وفيه )٧/٥١٥) وذكره ابن حبان في الثقات ٨/٣٩٢الجرح والتعديل البن أبي حاتم 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٥٢  -

يسـتوجب   فال ،أن المعقود عليه عاد إليها سالما وهو ،لمخالفته القياس الذي عنده
الرأي أولى من رواية مثل  وجعل ،بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها

  هذا المجهول.
مظفر السمعاني على أبي زيد الدبوسي وصـفَه لـبعض   وانتقد اإلمام أبو ال  

ـ  بنىالرجل قد  وهذا الصحابة بالجهالة، فقال: هـذا الفصـل علـى     يكالمه ف
ـ  ورمي ،ببعض الطعن على طائفة منهم يهامالصحابة واإل يالتصرف ف همبعض 

مبعدم العدالة ووس قاله جرأة عظيمـة  يالذ وهذا ،منهم بكونهم مجهولين طائفة! 
ـ  يحقه ف يعنه والمدامجة ف غضاءكيف وقع اإل يأدر وال ! ؟أهـل السـنة   الدب

تعـالى:   فقـال  ؛كثيرة مـن كتابـه   يآ ياهللا تعالى ف همالصحابة قد عدلَّ وجميع
] ـنع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب ينالَّذارِ والْأَنْصو اجِرِينهالْم نم لُون و هم والسابِقُون الْأَ

  ـهنضُـوا عرالفتح ومن أسـلم   ةوالمراد من الذين اتبعوهم بإحسان من مسلم ،)١(]و

 ،اآليـة  )٢( ]رسـولُ اللَّـه والَّـذين معـه     محمد[تعالى:  وقال ب،واألعرا يمن أهل البواد

                                                                                                                                        
أبو إسحاق  :ودلسه هشيم فقال ، بن ميسرةاسمه عبد اهللا ،إسحاق الكوفي أبوأيضا =

وقد ضعفه ابن معين و أحمد وأبو زرعة (كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  ،الكوفي
١٧٨-٥/١٧٧(   

 معمر عن عن :١١٧٤٤ ،١٠٨٩٤ :برقم ٤٧٩ ،٦/٢٩٣في مصنفه  الرزاق ورواه عبد 
يجعل  وال ،العدة وعليها ،راثعتيبة أن عليا كان يجعل لها المي نبن برقان عن الحكم ب جعفر

األعراب على رسول اهللا  قال تصد :بقول بن مسعود فقال وُأخبِر :الحكم قال ،صداقا لها
)e(، ومن أجل ضعف طرق األثر قال المنذري في  ،ألن الحكم لم يدرك عليا ؛وهو مرسل

    .)١٩/٣٧٢(البدر المنير البن الملقن  يصح ذلك عن علي فلم :حواشي السنن
 

  .١٠٠ :اآلية :سورة التوبة )١(
 

  .٢٩ :اآلية :سورة الفتح )٢(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥٣  -

ة تحلَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنني إِذْ يبايِعونَك تَ[تعالى:  وقال رجوردت  وكذلك اآلية، )١(]الش
فلـو   ،إال بخير ي: ال تذكروا أصحاب)e(وقال  ،فضل الصحابة يأخبار كثيرة ف

ـ  والروايـات  ،أنفق أحدكم ملء األرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه  يف
  واهللا أعلم. ،)٢( جنس هذا تكثر 

                                                        
  .١٨ :اآلية :سورة الفتح )١(

 

  .باختصار ٣٨٦-٢/٣٨٠قواطع األدلة في أصول الفقه ألبي المظفر السمعاني  )٢(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٥٤  -

ما ا  
 ٌ  راو وا   روا  

 -أبرزهـا   ،أو غير المباشر من خالل عدة صور )١(التوثيق الضمني يتجلى  
أن يروي إمام من أئمة الحديث عـن راو أو   -وهي ذات صلة بموضوع البحث 

  ،أو أن تكون أحاديثه صحيحة ،له في كتابه الذي التزم أن يكون الرواة فيه ثقات
  ومن تطبيقات هذه الصورة:

فيلزم من ذلـك   ،د التزم أن يروي في كتبه عن الثقاتفق ؛الموطأ لإلمام مالك -
ويدل  ،أن كل شيخ روى عنه مالك في كتابه الموطأ فهو ثقة وإن خال من توثيق

بن عمر الزهرانـي قـال:    بشرفي مقدمة صحيحه عن  سلمعلى ذلك ما رواه م
 ،قلت: ال ؟كتبي يرأيته ف هلاسمه فقال:  نسيتوسألت مالك بن أنس عن رجل 

  .)٢(يكتب يكان ثقة لرأيته ف ولقال: 
بأن من أدخلـه   )~(تصريح من مالك  هذاالنووي على ذلك فقال:  علق  

وقد ال يكون  ،عند مالك ثقةفمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه  ،في كتابه فهو ثقة
  .)٣(ثقة عند غيره

أعلم شـيئا   ماقال:  ؛أطلق اإلمام الشافعي أنه أصح الكتب بعد كتاب اهللا وقد  
فيلزم من صحة الموطأ أن يكون رجالـه   ،)٤(من موطأ مالك أصحد كتاب اهللا بع

  ثقات.

                                                        
هو إمام الحرمين إذ قال في  –فيما وقفتُ عليه  –أقدم من استعمل عبارة التعديل الضمني  )١(

 :أحدهما ؛والجرح يقعان على وجهين فالتعديل :٥٦٠ :برقم  ١/٦٢٠برهان كتابه ال
  .واهللا أعلم ،الضمن :والثاني ،التصريح

 

  .٢/٢٢ ،١/٢٤وكتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  ،١/٧٩ ممقدمة صحيح مسل )٢(
 

  .١/٧٩المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(
 

  .١/٥٠٧مناقب الشافعي للبيهقي  )٤(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥٥  -

جماعة من كبار أئمة الحديث إلى أن كل من روى عنه مالـك فهـو    وذهب  
ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت ابـن عيينـة    قالفقد  ؛ثقة

 ،كان مالك كتب عنه نإ ؛الشيخ إلى وننظر ،كنا نتبع آثار مالك بن أنس إنايقول:
  .)١(وإال تركناه

ذكـر   أنـه عيينة  بنسفيان  عن)٣(خالد بن نزار عن أبيه بن)٢(طاهر وروى  
عن ثقات  إال ثيحد وال صحيحا، إالمن الحديث  غال يبلِّ كانمالك بن أنس فقال: 

  .)٤(الناس
  .  !)٦(نهمللرجال وأعلمه بشأ مالك انتقاد أشد )٥(كان ماابن عيينة أيضا:  وقال  
  .)٧(أحدا الحديث صحةمالك في  ىعل ُأقدم ما :الرحمن بن مهدي عبد وقال  

                                                        
  .٩٥٨ :برقم ١/٢٧٢لتاريخ الكبير البن أبي خيثمة ا )١(

 

كان  :الدوالبي قالو ،وهو صدوق :٤/٤٩٩في كتاب الجرح والتعديل مأبي حات ابن قال )٢(
في  يعد ابن، وقال )٤/٣٤٧فيحدث بها (لسان الميزان  إليه تنفذله الكتب و تُشترى

تاريخ بغداد  الخطيب في وقال ،له عن أبيه إفرادات وغرائب :٥/١٩٤الكامل 
 ٨١هو وأبوه ثقتان (سؤاالت السلمي للدارقطني ص :الدارقطني وقال ،: ثقة١٠/٤٨٦
  .نكرما ي وله ،صدوق :٢/٣٣٤وقال الذهبي في الميزان  )١٩٤ :برقم

 

ووثقه محمد بن وضاح (تهذيب  ،يغرب ويخطئ :٨/٢٢٣قال ابن حبان في كتاب الثقات  )٣(
وقال ابن حجر في  ،ثقة :١/٣٦٩لذهبي في الكاشفوقال ا ،)١/٥٣٤التهذيب البن حجر 

  .صدوق يخطئ :١/٣٥٣التقريب 
 

  .٢١ص  في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة االنتقاء )٤(
 

  )٤/١٣بين "ما" التعجبية و"أفعَل" التعجب (انظر في مغني اللبيب البن هشام  "كان " زائدة )٥(
 

  .٣/٢٠٤ ،٤٧-  ١/٢٣جيل البن أبي حاتم كتاب الجرح والتع )٦(
 

  .١/١٤كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )٧(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٥٦  -

: ما روى مالك عن -بلبن حن حمدأ يعني -يقول  معتُهابن هانئ: وس وقال  
  .  )١(من روى عنه مالك فهو ثقة كل ،أحد إال وهو ثقة

 وال ،الناس فـي الحـديث   أثبتمن  أنسبن حنبل: كان مالك بن  حمدأ قال  
  .)٢(سيما مديني وال أنسرجل روي عنه مالك بن  عنال تسأل  أنتبالي 
  .)٣(أو صدوق ثقة عنيروي مالك إال  والابن عدي:  وقال  
بـن   مالكوقال أيضا:  ،)٤(في كل من روى عنه مالحكَ ومالك: اكمالح وقال  

واحتج به فـي   ،مالك صححهالحديث مما  وهذا ،حديث المدنيين يف مأنس الحكَ
  .)٥(طأالمو

   ة أن   وي إ   اء

 قـال فقـد   ؛استثني بعض األئمة بعض شيوخ مالك من هذا الحكم العام لقد  
رجال  إالكل من حدث عنه ثقة  ؟يحيى بن معين: أتريد أن تسأل عن رجال مالك

  .)٦(أو رجلين
مالـك  أنس رجال يـروي عنـه    بنأعرف لمالك  ما: البخاري اإلمام وقال  

٧(يالخراسان عطاءحديثه غير  تركيستحق أن ي(.  
                                                        

  .٢٣٦٧ :برقم ٢/٢٤٤مسائل اإلمام أحمد رواية ابن هانئ  )١(
 

  .١/١٧كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )٢(
 

  .٩/٢٠٣ ،٧/٢٩٣ ،٦/٢٠٧الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )٣(
 

  .٣٦٤ :برقم ١/١٧٨اكمللح المستدرك )٤(
 

  .٥٦٩ :برقم ١/٢٤٩المستدرك للحاكم  )٥(
 

  .١/١٧كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )٦(
 

 ،٩٣وذكره البخاري في كتاب الضعفاء ص ،٤٩٥ ::برقم ٢٧١ص للترمذي يرالكب العلل )٧(
مع تضعيفه  -) ٥٢٨٦ ،٤٩٢٠الخراساني في صحيحه في موضعين ( عطاءوروى ل

 =هدي(فال بد للجواد من كبوة كما قال ابن حجر  ،أنه عطاء بن أبي رباحلظنه  -هذا



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥٧  -

ضعيف مشهور بضعف  إنسانروى عن  -أي مالكا -: ال نعلمه)١(النسائي وقال
بـن أبـي    عمـرو وعـن   ،)٣(روى عنه حديثا فإنه ،)٢(بن عبيـد اهللا  عاصم إال

ـ ـن عاصـح مـو أصلـوه ،)٤(وعمر ـ ن ـم، وع ـ  كـشري ـ ن أبـب ي ــ

                                                                                                                                        
أما مسلم فإنما روى  )٩/٣٢٨ ،٨/٥٤٧وفتح الباري  ،٤٤٦ ،٣٩٥-٣٩٤الساري ص=

 ،٣٤٥وروى عنه مالك في الموطأ أربعة أحاديث ( ،) متابعة٢٢٥٨له في صحيحه (
١٦١٧ ،٩٣٩ ،٦٥٨(.  

 

  .٥٢٣ :رقمب ٢٨٧صالحاكم للدارقطني  سؤاالت )١(
 

وهو  ،المدني العدويبن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي  عاصمهو  )٢(
بلغني عن مالك أنه قال  :ابن معين قال: ٢٨٣/  ٢الدوري في تاريخه  وقال ،ضعيف

عاصم بن عبيد اهللا ! ولم يرو  عنعجبا من شعبة ! هذا الذي يتقي الرجال وهو يحدث 
  .عنه مالك في الموطأ

 

من طريق ابن بكير ثنا  ١٩١٧١ :برقم ١٩/٣١٧وهو ما رواه البيهقي في السنن الكبرى  )٣(
أن رجال حد شفرة وأخذ  :عاصم بن عمر بن الخطاب بنمالك عن عاصم بن عبيد اهللا 

فعلت هذا قبل أن  أال! ؟أتعذب الروح  :بالدرة وقال t)(شاة ليذبحها فضربه عمر 
عن مالك عن عاصم  :عبد الرزاق قال ؛حديثا آخرووجدت لمالك عن عاصم  ،تأخذها

 تحتكنت مع عمر بطريق مكة فقال  :بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال
أمير المؤمنين ! ثم  يا :استوت الشمس أخذ عليه ثوبه وقام فناداه رجل فلما ،شجرة

 ،بفاعل أناما  :قال ،اقتص :وقال خفقةعجلت علي فأعطاه الم :حادثه فضربه بالدرة فقال
  .)٢٥٤-٥/٢٥٣فإني أغفرها (تغليق التعليق البن حجر  :قال ،لتفعلنواهللا  :قال

 

وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم  ،مولى المطلب أبو عثمان المدني من صغار التابعين  )٤(
وضعفه ابن  ،ال بأس به :وقال أبو حاتم وابن عدي ،وروى له البخاري ومسلم ،والعجلي

وهدي الساري  ،١٧١- ٢٢/١٦٨تهذيب الكمال للمزي ( ميوعثمان الدار ن والنسائيمعي
   .) حديثا واحدا١٥٧٦وروى عنه مالك في الموطأ ( )٤٥٣البن حجر ص

 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٥٨  -

و بن أبي عمرو في الحديث، وال نعلم مالكا روى وهو أصلح من عمر ،)١(رـنم
٢(الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري عبدحديثه غير  تركعن أحد ي(.  

                                                        
 ،ال بأس به :معين والنسائي ابن وقال ،سعد وأبو داود ابن وثقه ،أبو عبد اهللا المدني  )١(

القطان ال يحدث  عيديحيى بن س وكان ،ويبالق ليس :الجارود وابنالنسائي أيضا  وقال
عدي إذا روى عنه ثقة فال بأس  ابن وقال ،كان يرمي بالقدر :الساجي وقال ،عنه

قال ابن حجر في هدي الساري  ،)٤٧٧- ١٢/٤٧٥ بروايته (تهذيب الكمال للمزي
 ،به الجماعة إال أن في روايته عن أنس لحديث اإلسراء مواضع شاذة احتج :٤٣٠ص

  .)٤٥٠ ،٢٨٥وروى عنه مالك في الموطأ في موضعين ( ،ومسلم لبخارياوروى له 
 

مالك  لقيه ):٥/٧١٣(موسوعة شروح الموطأ  قال ابن عبد البر في التمهيد ،نزيل مكة )٢(
ثالثة أحاديث  فيه ،عنه في الموطأ من مرفوع األثر حديث واحد له ،بمكة فروى عنه

الكريم هذا ضعيف ال  وعبد ،صحاح مرسلة تتصل من غير روايته وتستند من وجوه
 وال ،يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إال أن منهم من يقبله في غير األحكام خاصة

تكلم فيه  ختيانيالس وأيوب ،أبو العالية رحهمن جرحه واطّ أجلِّ ومن ،يحتج به على حال
 قال،نمع ورعه ثم شعبة والقطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معي

  .فقهاء البصرة فضالءعبد الكريم هذا من  وكان :٦٤/ ١النووي في شرح صحيح مسلم 
عبد الكريم بن أبي المخارق  عن :٢٧٧ :قال برقم ؛عنه مالك في الموطأ حديثين وروى

ما صنع  انظر :عبد اهللا بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه أن:البصري عن سعيد بن جبير
انصرف الناس من الصبح  قد :الخادم ثم رجع فقال فذهب ،ذهب بصره الناس وهو يومئذ قد

عبد الكريم بن  عن :٣٧٥ :وقال أيضا برقم ،فأوتر ثم صلى الصبح :فقام عبد اهللا بن عباس
اليدين  ووضع ،ما شئت افعلكالم النبوة إذا لم تستحي ف من:أبي المخارق البصري أنه قال

الفطر واالستيناء  وتعجيل ،اليمنى على اليسرىإحداهما على األخرى في الصالة يضع 
  .بالسحور

أو  بكثرة بكائه في المسجد غرني :وقال ،تبين أمره لما مالك ذروقد اعتَ :ابن سيد الناس وقال
ولم أقف على سند لما نقله ابن سيد الناس عن  ،)٢/٦٤٧ميزان االعتدال للذهبي ( انحو هذ

 وكان :آخر فقال سببا )٥/٧١٣موسوعة شروح الموطأ (وذكر ابن عبد البر في التمهيد  ،مالك
ولعل هذا اجتهاد من ابن  ،ولم يكن من أهل بلده فيعرفه ،غر مالكا منه سمته ،حسن السمت

  =                                      .نداوإن كان عن مالك نفسه فلم أجد له س ،عبد البر



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٥٩  -

الناس على توثيق شـيوخه   ووافقه ،العالئي: مالك لم يرو إال عن ثقة عنده وقال
  .)١(إال في النادر منهم كعبد الكريم بن أبي المخارق وعطاء الخراساني

ءا ةا  آ  
وإنما  ه،الحكم العام من أن مالكا ال يروي إال عن ثقة  ليس على إطالق هذا  

زرعة الرازي: فمالك مرسالته أثبـت أم   بيأل قيلفقد  ؛هو مخصوص بالمدنيين
 أهل بلده فيمالك متثبت  ،قال: مالك ال يكاد يرسل إال عن قوم ثقات األوزاعي؟

  .)٢(هل في قوم غرباء ال يعرفهميتسا فإنمافإن تساهل  ،جدا
فأما الغرباء فليس  ،في أهل بلده مالكب عتبر: إنما ي)٣(القاضي إسماعيل وقال  

في روايته  مالكواحد عن  هذا اعتذر غير وبنحوقال ابن رجب:  ،يحتج به فيهم
  .)٤(عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء

                                                                                                                                        
عن  حولسفيان عن سليمان األ ثالتهجد بالليل عقب حدي اب) في ب١١٢٠البخاري ( ذكرهو= 
 ،حول وال قوة إال باهللا وال :عبد الكريم أبو أمية وزاد :سفيان قال ،ووس عن ابن عباسطا

ساق الحديث المتصل وهو على شرطه ثم اتبعه بزيادة  وإنما ،لم يقصد التخريج له أنهواعتُذر 
    .)٢/٦٠٤التهذيب البن حجر ( تهذيبسمعه هكذا ( ألنه ؛عبد الكريم

 

  .٩٠جامع التحصيل للعالئي ص  )١(
 

  .١٣/٨٠سير أعالم النبالء للذهبي  )٢(
 

 ،بها نشأ واستوطن بغداد ،من البصرة أصله ،أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق األزدي هو )٣(
كان إسماعيل فاضالً عالماً متفنناً فقيهاً على  :الخطيب قال ،وتفقه به مالكية العراق

باً عدة من علوم المسند وكت وصنف ،مذهبه ولخصه واحتج له شرح ؛مذهب مالك
فجأة  توفي ،حديث مالك ويحيى بن سعيد األنصاري وأيوب السختياني وجمع ،القرآن

وقت صالة العشاء األخيرة ليلة األربعاء لثمان بقين من ذي الحجة سنة ثنتين وثمانين 
- ١/٢٨٢، والديباج المذهب البن فرحون ٢٨١-٧/٢٧٢تاريخ بغداد للخطيب (ومائتين 

  )١٣/٣٣٩النبالء للذهبيوسير أعالم  ،٢٩٠
 

   .٨٥/ ١شرح علل الترمذي البن رجب  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦٠  -

 عـنهم خ المدنيون الـذين روى  ضوء ما سبق نستطيع أن نقول: الشيو وفي  
  مالك في الموطأ ثقات.

الحق اإلشبيلي أن له حكم  عبدفيرى الحافظ أبو محمد  فيه لهأما من روى    
 ؛بينما يرى ابن القطان الفاسي أن مجرد تخريج مالك لراو حديثه ال يكفـي  ،الثقة
ـ   عرفي ال - )١(أي ابن محصن الديلي – وبسر قال: لم بغير رواية زيد بـن أس
يعتمد فيما يخرجـه مالـك فـي     ممنأن أبا محمد  وأظن حاله، عرفوال تُ ،عنه

 ،لبشر بن عمر حين سأله عن رجل: لو كان ثقة لرأيته فـي كتبـي   هموطئه قولَ
أن شموله لمن لعله قـد غـاب عـن     منهالمن اعتمده غير معتمد لوجوه:  وهذا

 ،كور ال بد من تأويلـه أن القول المذ ومنها ،خاطره حين إطالقه إياه غير معلوم
 ،وال بد من تخصيصه ،ال يصح وهذا ،كتبه فيفإن ظاهره يعطي أن كل الثقات 

  .)٢(فكم من ثقة من أهل المدينة لم يدخل له كتابا
  بل لم أجد له ذكرا في  ،رح وال تعديلــه جـليس في راو )٣(الموطأ وفي  

                                                        
زيد بن أسلم عن  عن: ٢٩٦ :برواية يحيى الليثي برقم ١/١٣٢قال مالك في الموطأ  )١(

كان في مجلس مع  أنه :أبيه محجن عن -بن محجن بسر :له يقال - رجل من بني الديل
في مجلسه  ومحجن ،ثم رجع فصلى )e(بالصالة فقام رسول اهللا  فأذن )e(رسول اهللا 

منعك أن تصلي مع الناس؟ الست برجل  ما )e(له رسول اهللا  فقال ،لم يصل معه
 إذا :)e(فقال له رسول اهللا  ،قد صليت في أهلي كنيبلى يا رسول اهللا! ول :مسلم؟! فقال

  .جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت
 

  .٢٣-٥/٢٢ي البن القطان الفاس امبيان الوهم واإليه )٢(
 

 أنأبي الزبير المكي  عن: ٨٢٧ :برقم ١/٣٧٧قال مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي  )٣(
كان جالسا مع عبد اهللا بن عمر فجاءته  أنهأخبره  بن سفيان اهللاماعز األسلمي عبد  أبا

حتى إذا كنت بباب المسجد  بيتبال طوفأ أنأقبلت أريد  إني :امرأة تستفتيه فقالت
 =حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد فرجعت ،ماءهرقت الد



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٦١  -

وهذا أمـر   ،ن األسلميوهو أبو ماعز عبد اهللا بن سفيا ،!)١(الجرح والتعديلتب ك
  !.  !في غاية العجب

    و  م ؟  

األمر في االعتماد على مالك في المدنيين إلى درجة أن قال علي بن  وصل  
  .)٢(شيء همدني لم يحدث عنه مالك ففي حديث كلالمديني: 

  م  فإن مالكاً ل ،نظر فيهعلى إطالقه  وهذاعلى ذلك ابن رجب فقال:  وعلق  
  ... ،)٣(يحدث عن سعد بن إبراهيم

                                                                                                                                        
حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد  فرجعت ،الدماء هرقت=

ثم  فاغتسلي ؛ذلك ركضة من الشيطان إنما :فقال عبد اهللا بن عمر ،هرقت الدماء
  .استثفري بثوب ثم طوفي

 

من طريق  هثم روى حديث ٢/٢١٢ماعز " في الكنى واألسماء  ذكر الدوالبي كنية " أبو )١(
ولم يذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة مع أنه  ،ولم يزد على ذلك ،مالكابن القاسم عن 
وقال اللكنوي في  ،السيوطي في إسعاف المبطَّأ برجال الموطَّأ الو ،على شرطه فيه
قال الكاندهلوي في أوجز المسالك و ،هو من أعيان التابعين !! :٢/٣٦٧التعليق الممجد 

  .واهللا أعلم ،ولم يذكره من صنف في الرجال أو الصحابة ،٧/٤٢٠
 

والخليلي في اإلرشاد  ،١/١٧٧رواه ابن عدي في مقدمة كتابه الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
  .١/٢١١في معرفة علماء الحديث 

 

روى عنه يحي بن سعيد  ،وكان قاضي المدينة ،هو سعد بن إبراهيم الزهري المدني )٣(
أبو داود في سؤاالته ص  قال ،وروى له البخاري ومسلم ،وشعبة والثوري وغيرهم

أدري ! ما كان بلية مالك معه حيث لم  ما :سمعت أحمد يقول قال :١٤٥ :برقم ٢٠٣
 قالو ،فتركه – بهأي في تنس -  مالكا وعظأن سعدا كان  زعموا :قاليرو عنه ثم 

بن  أحمدأحمد بن محمد سمعت  حدثني ):١/٦٩٠تهذيب البن حجر تهذيب ال(الساجي 
 =!؟يلتفت إلى هذا  من :فقالمالكا ال يحدث عنه !  نإ :له فقيل ،ثقة سعد :حنبل يقول



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦٢  -

  .)١(ثقة جليل متفق عليه وهو...
     ا  أ اري أول

  رض عليه ــواعت ؛)٢(البخاري ابن الصالح: أول من صنف الصحيح قال  

                                                                                                                                        
أحمد  وقال ،)١/٤١١ثقة رجل صالح (انظر أيضا في المعرفة والتاريخ للفسوي  سعد=

كان يرى  نهإ :اس في سعدعن قول بعض الن -أي ابن معين  -يحيى سألت :بن البرقي
 ؛وإنما ترك مالك الرواية عنه ،لم يكن يرى القدر :فقال ،مالك الرواية عنه وترك ،القدر

التعديل (ثبت ال شك فيه  وهو ،فكان مالك ال يروي عنه ،ألنه تكلم في نسب مالك
 ابنوقال  ،)٣/١٢٤٦للباجي  والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح

عن ثور وداود بن  ويرويقريش!  من سادات سيد ان مالك يتكلم في سعدك :معين
أن  فأما ،ترك الرواية عنه إنما ومالك :فقال الساجيالحصين خارجيين خبيثين !! وتعقبه 

أهل  جمعأ ؛ثقة :قال ثم ،)١/٦٩٠تهذيب التهذيب البن حجر ( أحفظهفيه فال  تكلميكون ي
عن  إدريسبن  اهللاروى مالك عن عبد  وقد ،ال مالكالعلم على صدقه والرواية عنه إ

من  ٣٤٤٩ :برقم ٣/٣٧٨[رواه الطبراني في المعجم األوسط  إبراهيمشعبة عن سعد بن 
-١/٦٨٩تهذيب التهذيب البن حجر (حجة  أنهباتفاقهم  وصح ،طريق معن عن مالك]

لم يرو  :١٧٤ :برقم ١٦٠-١٥٩الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص قال ،)٦٩٠
 ألنه ؛ولم يحدث عن الكوفيين إال عنه ،هذا الحديث غيرالك عن عبد اهللا بن إدريس م

وانتصر الباجي المالكي في  ،وليس في موطأ معن ،كان على مذهبه في تحريم النبيذ
 ،إلمام مذهبه في تركه الرواية عن سعد بن إبراهيم ١٢٤٩- ٣/١٢٤٦التعديل والتجريح 

مع رضا  في نسبه لطعنهتركه مالك  ولو :قائال ؛به وخلص إلى القول إلى رد ما ينفرد
وقد ،عنه سائر أهل المدينة ثأهل المدينة به لحد في قول  عنه الروايةَ همترك جميع

 :يالمدين بن عليويعكر على أول كالمه قوُل  ،أهل الحديث أئمةجماعة أهل الحفظ من 
ومالك لم يكتب  ،المدينة أهلنه لم يكتب ع فلذلك ،ال يحدث بالمدينة إبراهيمكان سعد بن 

  .)٤/٧٩عنه (كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم 
 

   .٢/٧٨٢شرح علل الترمذي البن رجب  )١(
 

  .٨٤معرفة أنواع علم الحديث البن الصالح ص  )٢(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٦٣  -

يقـول:   أن )١(: وليس لقائـل قال: ثممالكا أول من صنف الصحيح  نمغلطاي بأ
والموقـوف   الـبالغ ألن فيـه   ؛كتاب مالك دال يرِف ،المجردلعله أراد الصحيح 

  لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. ؛والمنقطع والفقه وغير ذلك
الصالح بقوله:  بنالذي أراده ا ماابن حجر اعتراض مغُلْطاي ثم قال:  ونقل  
أو أراد الصـحيح   ؟صنف الصحيح: هل أراد الصحيح من حيـث هـو   نأول م

 دفال يـرِ  وحينئذ ،المعهود الإ رِدأنه لم ي الظاهر ؟فهالمعهود الذي فرغ من تعري
كـان عنـد مـن يـرى      وإن -عليه ما ذكره في الموطأ وغيره؛ ألن الموطـأ  

على شـرط   ذلكفليس  –االحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا 
  المعتبرة عند أهل الحديث. الصحة
ما في البخاري مـن ذلـك   بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين  والفرق  

وهـو   ،ألن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب ؛واضح
حـذف أسـانيدها    قد أنهفي البخاري من ذلك  والذي ،حجة عنده وعند من تبعه

وإنما يسوقها في تـراجم األبـواب تنبيهـا     ،عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب
وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعـا   ،اآلياتواستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض 

  ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها. يرألبواب الفقه وغ
على مالك  يصدقأول من صنف في الصحيح  أن ذامن ه والحاصلقال:  ثم  

فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفـن   ،للرجالباعتبار انتقائه وانتقاده 
 يحـتج صحيح عنده وعند مـن تبعـه ممـن     فكتابه ،من أهل عصره وما قاربه

أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمـة الحـديث    وأما ،بالمرسل والموقوف
                                                        

سنن البشير النذير  معرفةفي التقريب والتيسير ل اللعل مغلطاي يشير إلى النووي إذ ق )١(
أول مصنَّف في الصحيح المجرد صحيح  :صار مقدمة ابن الصالحبصدد اخت ٢٦ص

    .وكلمة "المجرد" من زيادة النووي على ابن الصالح ،البخاري
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦٤  -

من جمعه البخـاري، ثـم    فأولالموصوف باالتصال وغير ذلك من األوصاف 
  .)١(مسلم كما جزم به ابن الصالح

   ا   م  ؟   
بن  مالكفقد قال  ؛مكانة خاصة عند أهل الحديث )٢(زالحديث أهل الحج كان  

  .)٤(سماعه ضعف)٣(الحرتينأنس: إذا جاوز الحديث 
  )٥(فقد ضعف نخاعه تين: إذا جاوز الحديث الحرالشافعي وقال  

                                                        
، وراجع أيضا النكت الوفية ٢٧٩-١/٢٧٧النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  )١(

  .١١١-١/١١٠للبقاعي 
 

ذوات  األمصارقال الحافظ الذهبي في  ،ومكة المكرمة ،المدينة المنورة :يراد بالحجاز )٢(
العلم وافرا بها في زمن التابعين  كان؛المشرفة دار الهجرة المدينة :٢٠-١٣اآلثار ص 

و يحيى بن  ،و ربيعة الرأي ،كزيد بن أسلم  نصغار التابعي وزمن ،كالفقهاء السبعة
و ابن  ،أبي ذئبٍ فيزمن تابعي التابعين كعبد اهللا بن عمرو بن ثم،و أبي الزناد ،سعيد

 ،وإبراهيم بن سعد ،ومقرئها اإلمام نافعٍ ،اإلمام مالك ثم ،عجالن، و جعفرٍ الصادق
 ،تناقص العلم بها جدا في الطبقة التي بعدهم ثم ،وإسماعيل بن جعفرٍ ،بن بالٍل نوسليما

 كثر في أواخر عصر ثم ،زمن الصحابة االعلم بها يسير كان ؛مكة :ثم قال ،ثم تالشى
 ،وسعيد بن جبير ،وعطاء بن أبي رباحٍ ،كمجاهد ،و كذلك في أيام التابعين ،الصحابة

وحنظلة  ،وابن كثيرٍ المقرئ ،أصحابهم كعبد اهللا بين أبي نجيحٍ وزمن ،وابن أبي مليكة
 ،زمن الرشيد كمسلم بن خالد الزنجي وفي ،وابن جريج ونحوهم ،بن أبي سفيان

 ،والحميدي ،واألزرقي ،أبي عبد الرحمن المقرئ ثمة عيين وابن ،والفضيل بن عياض
  وكثر بغيرهما.  ،في أثناء المائة الثالثة تناقص علم الحرمين ثم ،وسعيد بن منصور

 

 تابهما حر والمراد ،أرض ذات حجارة سود هيو ،بالفتح والتشديد الحرةالحرتان تثنية  )٣(
  .)٢٤٩-٢/٢٤٧ياقوت الحموي معجم البلدان ل(وهما حرة واقم وحرة ليلى  ،المدينة

 

ألخالق الراوي وآداب  الجامعو ،)١/٣٨٣(موسوعة شروح الموطأ  التمهيد البن عبد البر )٤(
   .وفيه " الحرمين " بدل" الحرتين " ،١٩٣٨ :الفقرة ،٢/٤٣٤السامع للخطيب 

 

داب الراوي وآ القألخ الجامعو ،)١/٣٨٣التمهيد البن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ  )٥(
  ." نوفيه " الحرمين " بدل" الحرتي ،١٩٣٩ :الفقرة ،٢/٤٣٤السامع للخطيب 

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٦٥  -

: حديث أهـل  قال ؟بن مهدي وقد سئل أي الحديث أصح الرحمنعبد  وقال  
  قال: حديث أهل   ؟من ثمقيل:  ،أهل البصرة حديث: قال ؟من ثمله:  قيل ،الحجاز
  .)١(: فنفض يدهقال ؟فالشام: قالوا ،الكوفة
 طـرق قال الخطيب:  ،وندرة الكذب بينهم سسبب ذلك إللى قلة التدلي يرجع  

واالشـتهار   ،التدليس فيهم قليل فإن ؛السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة
  .)٢(بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز

قال الحـافظ   ،إلمام مالك بحديث أهل الحجاز في كتابه الموطأاعتنى ا ولذا  
فيه القـوي مـن حـديث أهـل      وتوخى ،اإلمام مالك الموطأ فصنفابن حجر: 

  .)٣(بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم ومزجه ،الحجاز
  

دأ  ا أم ز  

  منها: ؛أحاديث حجازية أنكرها اإلمام مالك هناك  
  طريق إسماعيل بن جعفر وعبد اهللا بن نمير وعبد   من )٤(رواه مسلم ما) ١(  

                                                        
 ابن عساكر قال  ،١٩٥٠ :الفقرة ،٢/٤٣٧الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب )١(

في سندها أبا  ألن ؛ثبوت هذه الحكاية نظر في :١/٣٦٣في تاريخ دمشق البن عساكر 
الغالب على أحاديث  ألن ؛إنما قال ذلك أنهفيحتمل  صح وإن ،وهو كذاب ،سعيد العدوي
األحاديث  ويأخذون ،ال يسألون عن اإلسناد نهمالفتن والمالحم أو أل اديثأهل الشام أح

  .كما تيسر
 

  .٢/٤٣٤الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب  )٢(
 

  .٨هدي الساري البن حجر ص  )٣(
 

  .٢٧٥٢ ،٢٧٥١ ،٢٧٥٠ :يام برقمكتاب الص – ٢٩٧- ٤/٢٩٦صحيح مسلم  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦٦  -

عمـر بـن ثابـت بـن      عن)٢(سن قيد بن سعيب )١(سعدن ارك عن المبــاهللا ب
  ...الحارث

                                                        
 :بن أحمد عن أبيه اهللاعبد  قال ،عمرو األنصاري المدني بنهو سعد بن سعيد بن قيس  )١(

تهذيب الكمال للمزي (قال ابن معين في رواية  وكذا)، ١/١٨٠ضعيف (العلل
النسائي  وقال )٤/٨٤صالح (كتاب الجرح والتعديل  :في رواية أخرى وقال ،)١٠/٢٦٤
وقد تكلم  :٢/١٢٤الترمذي في جامعه  وقال ،بالقوي ليس :١٩١ب الضعفاء صكتا في

كان  :٧/٥١٩ابن سعد في الطبقات الكبرى  وقال ،بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه
سمعت أبي  :٤/٨٤ :ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وقال ،الحديث ثقة قليل

 قاللكن  ،كان ال يحفظ ويؤدي ما سمع نهأ يعني ؛مؤد نصاريبن سعيد األ سعد :يقول
اختلف في ضبط هذه  :٣/٣٤القطان الفاسي في بيان الوهم واإليهام  ابنالحسن  أبو

وقد نسب  ،األداءمن يشددها أي حسن  ومنهم ،من يخفف الدال أي هالك فمنهم ،اللفظة
ابن  قالو ،حكاية هذا الخالف إلى ابن دقيق العيد ٢/١٢٠الذهبي في ميزان االعتدال 

 أساأرى بحديثه ب وال ،صالحة تقرب من االستقامة أحاديثله  :٤/٣٨٩عدي في الكامل 
 لم ،يخطئ كان:وقال ٦/٣٧٨، ٤/٢٩٨ابن حبان في الثقات  وذكره ،بمقدار ما يرويه

 ،١/٣٨٩العجلي في معرفة الثقات  ووثقه ،سلكناه مسلك العدول فلذلك ،يفحش خطؤه
في تقريب  روقال ابن حج ،)١/٦٩٢لتهذيب البن حجر تهذيب ا(عمار الموصلي  وابن

  .صدوق سيء الحفظ :٢/١٦التهذيب 
لبيان اختالف  -باب خرص التمر –كتاب الزكاة  –٤٦٠/  ١علق له البخاري في جامعه  وقد

 ،٣١٣ ،٣/٢٨٠في صحيحه  ستة أحاديث وروى له مسلم ،١٤٨٢ :وقع في سند الحديث برقم
٢٧٥٠ ،٢٦٧١ ،٢١٢٣ ،١٨٢٧ ،١٧٧٢( ٧/٢١٧ ،٢٩٧-٢٩٦ ،٤/٢٥٨ ،٤٦٠-٤٥٩، 

والخامس  ،والثالث في الفضائل ،والرابع شاهد ،فاألول والثاني والسادس متابعات ،)٥٢٨٥
   .وهو حديث صيام ستة أيام من شوال ،في األصول

 

باب في  –كتاب الصيام  – ٢/٤٤٤داود في سننه  أبورواه  ،بن سليم صفوان :تابع سعدا )٢(
من طريق النفيلي عن عبد العزيز الدراوردي  ٢٤٣٣ :من شوال برقمصوم ستة أيام 

 =–لكن خالف الدراوردي ،عن عمر بن ثابت به بن سليم وسعد بن سعيد صفوانعن 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٦٧  -

ـ أنـه ح  t)( )٢(يأيوب األنصار يعن أب )١(يالخزرج  دثه أن رسـول اهللا  ــ

                                                                                                                                        
انظر ترجمة (فروايته شاذة  ،الحفاظ الثقات في ذكر صفوان –وفي حفظه كالم =

 )٤٤١حجر  بنوهدي الساري ال ١٩٥- ١٨/١٨٧الدراوردي في تهذيب الكمال للمزي 
رواه الطحاوي في شرح  ،ثم اضطرب الدراوردي فذكر زيد بن أسلم بدل سعد بن سعيد

حدثنا عبد العزيز  :بن منصور قال سعيدطريق  من ٢٣٤٣ :برقم ٦/١٢٢مشكل اآلثار 
وكل هذا  ،عن عمر بن ثابت به بن أسلم وزيدبن سليم  صفوانأخبرني  :بن محمد قال

  .واهللا أعلم ،بط الحديث كما ينبغي لسوء حفظهيدل على أن الدراوردي لم يض
بين  بن المنكدر محمدلكنه زاد  ،عمرو الحراني بن عثمان :سعدا عن عمر بن ثابت وتابع

 قالفقد  ؛وعثمان ضعيف ،٢٨٨٠ :برقم ٣/٢٤١النسائي في الكبرى  رواه ،عمر وأبي أيوب
الجرح والتعديل (يحتج بهما  وال ،عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما :حاتم أبو

عثمان بن ساج عن  :٢/٩٣٩العقيلي في كتاب الضعفاء  وقال) ١٦٢/ ٦البن أبي حاتم 
 الثقات كتاب يابن حبان ف وذكره ،يتكلمون في حديثه :األزدي وقال ،عليهيتابع  وال ،خصيف

ت من والحاصل أن روايا ،فيه ضعف :٢/٤٤٤وقال ابن حجر في تقريب التهذيب  ،٨/٤٤٩
  .واهللا أعلم ،تابع سعدا ال تصح

 

 :برقم ٣/٢٤٠رواه النسائي في الكبرى  ،يحيى بن سعيد :تابع عمر عن أبي أيوب )١(
 حدثني يحيى بن سعيد :قال ،حدثنا عبد الملك بن أبي بكر :قال ،عتبة من طريق ٢٨٧٩

تابع عمر والحاصل أن رواية من  ،بن أبي حكيم هذا ليس بالقوي عتبة :ثم قال النسائي
  .واهللا أعلم ،بن ثابت أيضا ال تصح

 

في  يالحميد قال - ؛على أبي أيوب موقوفارواه سفيان بن عيينة عن سعد بن سعيد  )٢(
حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن  :سفيان قال حدثنا: ٣٨٤ :برقم ٣٧١- ١/٣٧٠مسنده 

صام  فكأنماستا من شوال  عهمن صام رمضان وأتب :عن أبى أيوب قال يثابت األنصار
اسكت عنه !  :قال ،إنهم يرفعونه :لسفيان أو قيل له فقلتالدهر. قال أبو بكر[الحميدي]: 

                                                                       .ذلك قد عرفتُ
من طريق عبد  ٢٨٦٥ :برقم ٢/١٦٣رواه النسائي في الكبرى  ؛ربه عبدأخوه  :سعدا وخالف

 جمةر تروعبد ربه أوثق من سعد (انظ ،عليه موقوفاربه عن عمر بن تابت عن أبي أيوب 
وقد رجح اإلمام أحمد الوقف (لطائف المعارف  )٤٧٨-١٦/٤٧٦عبد ربه في تهذيب الكمال 

  )٣٨٩البن رجب ص 
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٦٨  -

  .)٢(وال كان كصيام الدهرمن ش )١(ستاصام رمضان ثم أتبعه  منقال: 
مالـك فـي    رهولم يذك ،فسعد بن سعيد ومن فوقه مدنيون ؛حديث مدني هذا  

مالكـا   وسـمعت فقد قال يحيى بن يحيى الليثي:  ؛بل أنكر صيام شوال ،موطئه
من أهـل العلـم    أحدالم ير  إنهيقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: 

 أهل العلـم يكرهـون   وإن ،ن أحد من السلفيبلغني ذلك ع ولم ،يصومها فقهوال
الجهالة والجفاء لـو   برمضان ما ليس منه أهُل لحقي وأن ،ذلك ويخافون بدعته

  .)٣(رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك
  كالم مالك أمور: وفي  

أنه لم يقف على أثر عن الصحابة يدل على استحباب صيام سـتة أيـام مـن     -
  شوال.

                                                        
 ،فما فوقها إلى العشرة إن كان المعدود مذكرا مذكورا  نحو أربعة أيام بالتاء ثالثةٌ ؤنَّثي )١(

ت خمسة وكذا إن كان المعدود المذكر محذوفا على األفصح نحو صم ،رجال وعشرة
 :البقرة سورةأشهر وعشرا [ أربعة" :وعليه ،التاء فصيحا ترك ويجوز ،أي خمسة أيام

والمزهر  ،٥/٣٠٦همع الهوامع (صام رمضان وأتبعه ستا من شوال "  من] "٢٣٤ :اآلية
  .)كالهما للسيوطي ٢/٨٧في علوم اللغة 

 

 ،سعد بن سعيد ضعيف :بعد أن روى الحديث ٣/٢٣٩النسائي في السنن الكبرى  قال  )٢(
المأمون أحد  الثقة ،يحيى بن سعيد بن قيس :ثالثة إخوة وهم ،كذلك قال أحمد بن حنبل

وقال القرطبي في  ،وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف ،وعبد ربه بن سعيد ال بأس به ،األئمة
 ،ليس بصحيح -وإن كان قد خرجه مسلم  -أيوب  يأب وحديث :٢٣٩-٣/٢٣٨المفهم 
وذلك ألن في إسناده سعد بن سعيد  ؛في كتابه الواقعةألحاديث الضعيفة جملة ا نوهو م

وقد انفرد  ،كما ذكره الترمذي ،وغيره يضغفه ،ليس بالقوي :قال فيه النسائي ؛بن قيس
  .به عن عمر بن ثابت

 

 ١/٣٣٠وبرواية أبي مصعب المدني  ،٨٦٤ :برقم ١/٤١٧الموطأ برواية يحيى الليثي  )٣(
  .٨٥٧ :برقم

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٦٩  -

  أنه لم ير أحدا من شيوخه يصومه. -
  يرون أن ذلك مكروه وبدعة. -والمتبادر أنهم من المدينة  –أن أهل العلم  -
أنهم يخشون أن يعتقد الجهال أن صيام شوال مكمل لصوم رمضـان أو أنـه    - 

أفضل من صوم رمضان أو أنه فرض مثل رمضـان إذا رأوا أهـل العلـم    
  يبيحونه قوال أو يصومونه عمال.

يذكره  مأن إنكار مالك لصيام ستة أيام من شوال يدل على علمه بحديثه وإن ل -
  صريحا.

وأبدى كـل   ،حاول األئمة كشف علة رد مالك حديث صيام ست شوال وقد  
يبلغ مالكا حديث أبي أيوب علـى   لمقال الحافظ ابن عبد البر:  ؛منهم علة مختلفة
 ومـا ثم استدرك فقـال:   ،ل إليهبعلم الخاصة ال سبي واإلحاطة ،أنه حديث مدني

 ،انفرد به عمر بن ثابت حديث مدني ألنه -أعلم  واهللا -أظن مالكا جهل الحديث
الشيخ عمر بـن   وأظن ،علمه به ما أنكـره  ولوال ،قيل: إنه روى عنه مالك وقد

ترك مالك االحتجاج ببعض ما رواه عن  وقد ،ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه
يمكن أن يكـون جهـل    وقد ،)١(يثق بحفظه ببعض ما رواه بعض شيوخه إذا لم

  .)٢(علمه لقال به ولو ،الحديث

                                                        
ترجمته في معرفة  انظر )عمر بن ثابت وثقه النسائي! وابن حبان والعجلي وابن حجر )١(

وتقريب التهذيب البن  ،٢٨٤- ٢١/٢٨٣للمزي  لكمالوتهذيب ا ،٢/١٦٤ ليالثقات للعج
 .)٣/٦٧حجر 

 .)٣٦٩-٩/٣٦٨موسوعة شروح الموطأ (االستذكار البن عبد البر  )٢(



  فأ ر/ أا  
 

 - ٧٠  -

 ثـل ال يحتمل االنفـراد بم  ممنبن سعيد هذا  وسعدأبو الوليد الباجي:  وقال  
ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكـرين العمـل    فلما ،هذا

  .)١(هبهذا احتاط بتركه لئال يكون سببا لما قال
الذي كرهـه هـو    أنمن كالم مالك هذا  ويظهرأبو العباس القرطبي:  وقال  

 ؛وأهل العلم  الذين أشار إليهم إنما هو أن يوصل تلك األيام الستة بيـوم الفطـر  
إذا باعد بينهـا   وأما ،أنها بقية من صوم رمضان الجفاءلئال يظن أهل الجهالة و

يدل علـى اعتبـار    ومما ،ع ذلك التخيلوينقط ،وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم
يصومها قد حمى حماية الزيادة في رمضان مـن   كان )e(هذا المعنى أن النبي

 الوبقولـه:   ،)٢(أوله بقوله: إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عـن الصـوم  
كان هذا في أوله فينبغي أن  وإذا ،)٣(يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم وال يومين

فأما صـومها   ،فإن توهم الزيادة أيضا فيه متوقع ،ضا من آخرهتحمى الذريعة أي
 ،غيـره  البحيث يؤمن ذلك المتوقع فال يكرهه مالـك و  ،متباعدة عن يوم الفطر

                                                        
 .٣/٩٢للباجي  نتقىالم )١(
بن  العالء) من طريق ١٦٥٢) وابن ماجه (٧٣٨) والترمذي (٢٣٣٧داود (روى أبو  )٢(

 الإذا انتصف شعبان ف :)e(قال رسول اهللا  :قال ،عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
ولم يجئ به غير العالء  :وقال أبو داود ،حديث حسن صحيح :قال الترمذي ،تصوموا
علم أحدا روى هذا الحديث غير العالء ن ال : ٣/٢٥٤وقال النسائي في الكبرى  ،عن أبيه

ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي  العللوقال أحمد ( ،الرحمن بدبن ع
 سؤاالت) وأبو زرعة (٤٣٥-٨/٤٣٤والسنن الكبرى للبيهقي  ،١٢٣ص  وغيره

 حديث منكر. :)٢/٣٨٨البرذعي 

ال يتقدم رمضان بصوم  باب –كتاب الصوم ٢/٣٤رواه البخاري في الجامع الصحيح  )٣(
عن  ٢٥١٤ :كتاب الصيام برقم – ٤/١٩٤، ومسلم في صحيحه ١٩١٤ :.. برقم.يوم

 .t)(أبي هريرة 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧١  -

مطـرف:   قـال  ،وقد روى مطرف عن مالك  أنه كان يصومها في خاصة نفسه
فأما من رغب في ذلك  ،وإنما كره صيامها لئال يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان

  .)١(لما جاء فيه فلم ينهه
عمرو  عن)٣(ومسلم ،أبي عاصم عن ابن جريج عن)٢(ما رواه البخاري )٢(  

عبد الحميد بن جبير عـن   عن كالهما –واللفظ له  -الناقد عن سفيان بن عيينة 
أنهـى   -وهو يطوف بالبيت )(جابر بن عبد اهللا  سألتمحمد بن عباد قال: 

  هذا البيت. ورب !: نعمفقال ؟عن صيام يوم الجمعة )e(رسول اهللا 
وقد  ،ألن رواته كلهم مكيون إال شيخي البخاري ومسلم ؛حجازي حديث هذا  

إال أن اإلمـام   ،فيصير إسناد الحديث كلـه مكيـا   ؛وهو مكي )٤(تابعهما الحميدي
فقد قال يحيى الليثي: سـمعت   ؛أنكر النهي عن صيام يوم الجمعة )~(مالكا 

أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عـن صـيام    لمكا يقول: مال
كـان   وُأراه ،العلم يصـومه  أهِل)٥(رأيت بعض وقد ،حسن وصيامه ،يوم الجمعة

  .)٦(يتحراه
: لم أقف على من طعن في صحة حديث جابر في النهي عـن صـيام   أقول  

أمـا   ،عارضة في المسألةويكمن الخالف في التعامل مع اآلثار المت ،يوم الجمعة

                                                        
 .٢٣٨-٣/٢٣٧ قرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لل )١(

 .١٩٨٤ :باب صوم يوم الجمعة برقم –كتاب الصوم  – ٢/٥٥الجامع الصحيح للبخاري  )٢(

 .٢٦٧٦ :كتاب الصيام برقم – ٤/٢٦٠صحيح مسلم  )٣(

 .، وال أدري لماذا لم يورد البخاري رواية الحميدي!١٢٦٠ :برقم ٢/٣٢١مسند الحميدي  )٤(

انظر في االستذكار البن عبد  ،إنه صفوان بن سليم :وقيل ،إنه محمد بن المنكدر :يقولون )٥(
 .)٩/٣٧٠موسوعة شروح الموطأ (البر 

 .١٩٨٤ :باب صوم يوم الجمعة برقم –كتاب الصوم  – ٢/٥٥الجامع الصحيح للبخاري  )٦(



  فأ ر/ أا  
 

 - ٧٢  -

 قـال فقـد   ؛كالم مالك فقد اختلف أتباع مذهبه حياله بين معتذر ومنتصر ومتأول
  .)٢(ولو بلغه لم يخالفه ،: لم يبلغ مالكا هذا الحديث)١(الداودي

 ؛في صيام يـوم الجمعـة   )e( اآلثار عن النبي اختلفتابن عبد البر:  وقال  
 ومـا قال:  ،م ثالثة أيام من كل شهريصو كان )e( النبيمسعود أن  ابن فروى

  في صوم يوم  واألصلثم قال:  ،حديث صحيح وهو ،)٣(رأيته يفطر يوم الجمعة
  .)٤(الجمعة أنه عمل بر ال يمتنع منه إال بدليل ال معارض له

 ،أن صيام يوم الجمعة ليس بممنوع )~(مذهب مالك  هذاالباجي:  وقال  
ك سائر أيام األسبوع مفردا ومتصـال  وكذل ،وأنه يجوز صومه لمن أراد صيامه

واألصل في ذلك ما روي  ،بغيره إال أنه يكره أن يتحرى هذا وغيره بغير صيام
                                                        

 ،بطرابلس كان ،أئمة المالكية بالمغرب من ،بن نصر الداودي األسدي أحمدهو أبو جعفر  )١(
وكان فقيهاً فاضالً متقناً مؤلفاً  ،كتابه في شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان لأص وبها

 ،كتابه النامي في شرح الموطأ ألف ،حظ من اللسان والحديث والنظر له ،مجيداً
الديباج (بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائة  وتوفي ،ذلك وغير ،في شرح البخاري والنصيحة

 .)١٦٦-١/١٦٥المذهب البن فرحون 
 .٤/٩٧إكمال المعلم للقاضي عياض  )٢(
باب في صوم الثالث من كل شهر  –كتاب الصيام  – ٢/٤٥٠رواه أبو داود في سننه  )٣(

باب ما  –أبواب الصوم  – ٢/١١٠والترمذي في جامعه ،دون ما في آخره ٢٤٥٠ :برقم
 –كتاب الصيام  – ٢/٥١٩والنسائي في سننه  ،٧٤٢ :جاء في صوم يوم الجمعة برقم

كتاب  – ٢٠٩-٣/٢٠٨وابن ماجه في سننه  ،٢٣٦٧ :برقم )e(باب صوم النبي 
 طريق عاصم منفي أوله دون ما  ١٧٢٥ :باب في صيام يوم الجمعة برقم –الصيام 

اهللا  وحديثه في الصحيحين مقرون] عن زر عن عبد ،وفي حفظه كالم ،[ابن أبي النجود
وروى شعبة عن عاصم  ،حديث عبد اهللا حديث حسن غريب :ترمذيقال ال ،بن مسعود
  .ورفعه صحيح :٥/٦٠قال الدارقطني في العلل  ،ولم يرفعه ،هذا الحديث

 .)٣٧٣-٩/٣٧٠موسوعة شروح الموطأ (البر  االستذكار البن عبد )٤(



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧٣  -

 ؟يختص من األيـام شـيئا   )e(عن علقمة قال: قلت لعائشة هل كان رسول اهللا 
عن مالك أنه كره للرجل أن  )٢(وقد روى ابن القاسم ،)١(عمله ديمة ،كان: القالت

أن يكون هذا روايـة عـن    ويحتمل ،أو شهر وقتهه صيام يوم ييجعل على نفس
الشافعي صيام يوم الجمعـة   ومنع ،مالك في المنع من قصد يوم الجمعة بالصوم

ما قاله مالك أن هذا يوم من األسـبوع   وجه ،لمن لم يصله بصيام قبله وال بعده
لك بمـا روى  فتعلق في ذ )٣(وأما الشافعي ،فجاز إفراده بالصوم كغيره من األيام

: ال يصم أحدكم يوم الجمعة إال أن يصـوم  )e(أبو هريرة قال: قال رسول اهللا 
معنى روايـة   ولعله ،واجب والتعلق ،صحيح والحديث ،)٤(قبله بيوم أو بعده بيوم

  .لكابن القاسم عن ما
بظـاهر   أخـذ  فمنجاء ابن رشد ولخص أدلة المذاهب في المسألة فقال:  ثم  
أخذ بظاهر حديث جـابر   ومن ،ز صيام يوم الجمعة مطلقاابن مسعود أجا حديث

أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين أعني حديث جـابر   ومن ،كرهه مطلقا
  يعني أجاز صيام يوم الجمعة إن صيم قبله أو بعده. ،)٥(وحديث ابن مسعود

  

                                                        
باب هل يخص شيئا من  -الصوم  كتاب – ٢/٥٦رواه البخاري في الجامع الصحيح  )١(

 :كتاب صالة المسافرين برقم – ٣/٣١٣ومسلم في صحيحه  ،١٩٨٧ :األيام برقم
١٨٢٦.     

 .١/٢١٦المدونة الكبرى البن القاسم  )٢(

 .٣٧٥- ٦/٣٧٣ل في معرفة السنن واآلثار للييهقي انظر مذهب الشافعي بالتفصي )٣(

 :باب صوم يوم الجمعة برقم –كتاب الصوم  – ٢/٥٥رواه البخاري في الجامع الصحيح  )٤(
 .٢٦٧٨ :كتاب الصيام برقم – ٢٦١-٤/٢٦٠ومسلم في صحيحه  ،١٩٨٥

 .٢/٧٥١بداية المجتهد البن رشد  )٥(



  فأ ر/ أا  
 

 - ٧٤  -

و  :أ ا ر ا ت  

 ،قد التزم أن ال يروي فيـه إال الصـحيح  ف ؛الجامع الصحيح لإلمام البخاري -
في هذا الكتـاب يعنـي    أدخلتُ ما :إذ قال ؛ويلزم من ذلك أن يكون رواته ثقات

  .)١(جامعه إال ما صح وتركت من الصحاح كي ال يطول
سمعت من يحكـي عـن    وقد: قالالحازمي بسنده عن اإلسماعيلي  وروى  

تركت من الصحيح  وما ،صحيحاالبخاري: أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إال 
  .)٢(أكثر
عند إسـحاق   كنتأنه قال:  اريالبخ عن )٣(الخطيب البغدادي بسنده وروى  

جمعتم كتابا مختصـرا لسـنن النبـي     لو: )٤(بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا
)e(، كتاب الجامع  يعنى-في جمع هذا الكتاب  فأخذتُ ،فوقع ذلك في قلبي-.  

ستمائة  نخرجته م ؛كتاب الصحيح لست عشرة سنة البخاري: صنفت وقال  
  .)٥(وجعلته حجة فيما بيني وبين اهللا تعالى ،ألف حديث

                                                        
 ،٦٢اري من مشايخه البن عدي ص من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخ أسامي )١(

  .١/٢٧٤وطبقات الحنابلة ألبي يعلى  ،٢/٣٢٧بغداد للخطيب  وتاريخ
 

  .٦٣-٦٢شروط األئمة الخمسة للحازمي ص  )٢(
 

  .٣٢٧ -٢/٣٢٦تاريخ بغداد للخطيب  )٣(
 

 لناوسقط في روايته"  ،من طريق الخطيب ٩- ٨رواه ابن حجر في هدي الساري ص  )٤(
دى ذلك إلى توهم ابن حجر أن الذي شجع البخاري على تأليف وأ ،"بعض أصحابنا

ولم يسقط في رواية المزي في تهذيب الكمال  ،هو ما سمعه من ابن راهويه عالجام
  .الذي يمر به إسناد ابن حجر ،٢٤/٤٤٢

 

، وتقييد المهمل ١٦١٣ :بالفقرة ٢٧١-٢/٢٧٠ألخالق الراوي وآداب السامع  الجامع )٥(
من  رويتْ :١٩/٢٤٩الذهبي في تاريخ اإلسالم  قال ،١/١٧لجياني وتمييز المشكل ل

  .وجهين ثابتين عن البخاري
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧٥  -

بعض أصحابنا يقول: سمعت  وسمعت: )٢(في الصلة )١(مسلمة بن قاسم وقال  
البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن المديني ويحيـى بـن    فالعقيلي: لما ألّ

 أربعـة قال: كتابك صـحيح إال   وكلهم ،امتحنوهف رهممعين وأحمد بن حنبل وغي
  وهي صحيحة. ،والقول فيها قول البخاري  ،أحاديث

  
و ت  :أ ا ر ا  

التزم أيضا أن يروي الصحيح في كتابه في  فقد ؛المسند الصحيح لإلمام مسلم -
بعـات  الجملة وإن أورد حديث من دون درجة الحافظ المتقن يسـيرا فـي المتا  

 ؛هي أسلم من العيوب من غيرهـا وأنقـى   التياألخبار  نُقدم إذ قال: ،والشواهد
 فـإذا ثم قـال:   ،الحديث وإتقان لما نقلوا فييكون ناقلوها أهل استقامة  أن)٣(من

                                                        
قال ابن  ،القرطبي األندلسيالرحال أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم  المحدثهو  )١(

وكان مسلمة  ،من ينسبه إلى الكذب وسمعتُ: ٢/١٣٠الفرضي في تاريخ علماء األندلس 
ولكن  ،لم يكن كذّابا :محمد بن أحمد بن يحيى القَاضي وقال ،يرنجاتصاحب رقى ون

وقال الذهبي في سير  ،فيه نظر :في تاريخه قيأبو جعفر المالَ قالو ،كان ضعيف العقل
كان  :وقيل ،ضعيف :٤/١١٢وقال في الميزان  ،ولم يكن بثقة :١٦/١١٠٩أعالم النبالء 
ما نسبه  ،رجل كبير القدر هذا :٨/٦١ان لسان الميز فيابن حجر  وقال ،من المشبهة

 وقال ،له رحلة لقي فيها األكابر وكانت ،تصانيف في الفن وله ،إلى التشبيه إال من عاداه
وكان  :وقال ابن حزم ،بوهوربما كذ ،وكان قوم باألندلس يتحاملون عليه :يحيى بن الهيثم

وتوفي سنة  ،وصلته بيركومن تصانيفه التاريخ ال ،أحد المكثرين من الرواية والحديث
  .هـ ٣٥٣

 

"سمعت وفيه  ،٨٣فهرسة ابن خير اإلشبيلي ص و ،٣/٥١١تهذيب التهذيب البن حجر  )٢(
   ."سمعت بعض أصحابنا" بدل "من يقول

 

  .استقامة وإتقان ل) أي لكونهم أه١/١١(المنهاج في شرح مسلم  ؛"من" للتعليل )٣(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٧٦  -

أسانيدها بعض  فينحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع 
  .)١(من ليس بالموصوف بالحفظ واإلتقان

إنما وضعت هـا   ،ها هنا وضعتهصحيح  يعند يءمسلم: ليس كل ش وقال  
  .)٣(عليه)٢(هنا ما أجمعوا

أيضا: صنفت هذا المسند الصحيح مـن ثـالث مائـة ألـف حـديث       وقال  
  .)٤(مسموعة

أسـقطت منـه    وما ،وضعت شيئا في هذا المسند إال بحجة ماأيضا:  وقال  
  )٥(شيئا إال بحجة

: ما تحت أديم السماء أصـح  )٦(ن بن علي النيسابوريعلي الحسي وأب وقال  
  .)٧(من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث

                                                        
  .١٢-١/١١صحيح مسلم  )١(

 

قد وضع فيه  فإنه ؛مشكل جدا وهذا :٧٥لصالح في صيانة صحيح مسلم صقال ابن ا )٢(
أنه أراد بهذا الكالم  :أجبت عليهما بجوابين أحدهما وقد ،أحاديث قد اختلفوا في صحتها

لم يضع في كتابه إال األحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع  أنه -أعلم  واهللا -
أراد أنه ما وضع فيه  أنه :والثاني ،عند بعضهم عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها

اشتمل كتابه على أحاديث  لكنما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا 
  .اختلفوا في إسنادها أو متنها

 

  .٩٠٤ :برقم ٢/٣٤٣صحيح مسلم  )٣(
 

ر  وغرر الفوائد المجموعة للرشيد العطا ،٥٨/٩٢تاريخ ابن عساكر البن عساكر  )٤(
  .٣٥٠ص

 

  .٦٨صحيح مسلم البن الصالح ص  صيانةو ،٨١-١/٨٠إكمال المعلم للقاضي عياض  )٥(
 

         هــ  ٣٤٩توفي سنة  ،هو الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري )٦(
    .)٥٩- ١٦/٥١(سير أعالم النبالء

 

  .١٦١٤ :بالفقرة ٢/٢٧١ألخالق الراوي وآداب السامع  الجامع )٧(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧٧  -

ـ   -أي المغاربة  –: كان من شيوخي)١(بنيأبو مروان الطُ وقال   لمـن يفض 
  .)٢(كتاب مسلم على كتاب البخاري

: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبـي  )٣(بن عبدان مكي وقال  
ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح ولـيس   فكل ،زيزرعة الرا

  .)٤(أخرجتهله علة 
مسلم بـن   فهأبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألّ شهدت: )٥(البرذعي قال  

لي أبو زرعة: هؤالء قـوم أرادوا   فقال ،على مثاله )٦(الصائغ الفضلالحجاج ثم 
إليه ليقيموا ألنفسهم  سبقواكتابا لم ي لفوا؛أالتقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به

بكتاب الصحيح من روايـة   رجٌل -شاهد وأنا-ذات يوم  وأتاه ،رياسة قبل وقتها
لي أبو زرعة: مـا   فقال ،حديث عن أسباط بن نصر فإذا ،ينظر فيه فجعل ،مسلم

ثم رأى فـي الكتـاب    )٧(في كتابه أسباط بن نصر دخلي !أبعد هذا من الصحيح

                                                        
وكانت له عنايةٌ تامة  ،الملك بن زيادة اهللا بن علي بن حسين القرطبي عبدهو أبو مروان  )١(

 بعسنة س وتوفي ،في تقييد العلم والحديث، وبرع مع ذلك في علم األدب والشعر
  .)١/٥٢٨الصلة البن بشكوال ( وخمسين وأربع مئة

 

  .١/٥للقرطبي  المفهمو ،١/٧٦إكمال المعلم لعياض  )٢(
 

المحدث  ،بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم التميمي النيسابوري مكيأبو حاتم  هو )٣(
سير أعالم النبالء للذهبي (وتوفي سنة خمس وعشرين وثالث مئة  ،المتقنالثقة 

١٥/٧٠(.  
 

  .٩٨صيانة صحيح مسلم البن الصالح ص  )٤(
 

    .٦٧٧-٦٧٤ص يسؤاالت البرذعي ألبي زرعة الراز )٥(
 

هــ ٢٧٠توفي سنة  ،مام الفضل بن العباس الرازي المعروف بفضلك الصائغهو اإل )٦(
    .)١٢/٦٣٠(سير أعالم النبالء

 

عمرو بن حماد بن طلحة  حدثنا :قال ؛)e(روى له مسلم حديثا واحدا في فضائل النبي  )٧(
 =:عن سماك عن جابر بن سمرة قال - ينصر الهمدان ابنوهو  -حدثنا أسباط  ادالقنّ



  فأ ر/ أا  
 

 - ٧٨  -

بن نسير وصل أحاديـث   قطنمن األول!  لي: وهذا أطم فقال ،)١(سيربن نُ طَنقَ
 )٢(بن عيسى المصـري  أحمدعن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال: يروي عن 

                                                                                                                                        
[يعني الظهر] ثم خرج إلى أهله وخرجت  صالة األولى )e(رسول اهللا  صليت مع=

 ،يأنا فمسح خد وأما :قال ،أحدهم واحدا واحدا يفجعل يمسح خد لدانوِ فاستقبله ،معه
-٨/٨٤صحيح مسلم ( ارٍعطّ ْؤنَةليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من ج فوجدت :قال
   .)٦٠٠٦ :كتاب الفضائل برقم – ٨٥

 

 :قال مسلم :األول الحديث ،واآلخر مقرون بغيره ،أحدهما متابعة ؛له مسلم حديثين روى )١(
كان  :حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال بن نسير قطن وحدثنا

وليس  ،فلما نزلت هذه اآلية بنحو حديث حماد ،ثابت بن قيس بن شماس خطيب األنصار
أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا الحسن بن  حدثنا :قبلهقال  ،حديثه ذكر سعد بن معاذ في

لما نزلت هذه  :عن أنس بن مالك أنه قال يموسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنان
 جلس ،" إلى آخر اآليةالنبيأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت  يا":اآلية

صحيح ( الحديث )e( النبي واحتبس عن ،أنا من أهل النار :بيته وقال يثابت بن قيس ف
 :وقال مسلم :الحديث الثاني )٣١١ ،٣١٠ :كتاب اإليمان برقم – ٣١٥-١/٣١٤مسلم 
أخبرنا جعفر بن  -واللفظ ليحيى  -  وقطن بن نسير يبن يحيى التميم يحيى حدثنا

 -قال  يعن حنظلة األسيد يعثمان النهد يعن أب يسليمان عن سعيد بن إياس الجرير
 :أنت ؟ يا حنظلة ! قال كيف :أبو بكر فقال يلقين :قال )e(سول اهللا وكان من كتاب ر

 )e(نكون عند رسول اهللا  :قلت :سبحان اهللا !! ما تقول ؟ قال :نافق حنظلة ! قال :قلت
كتاب التوبة  – ٩/٦٩صحيح مسلم (عين الحديث  يرأ ايذكرنا بالنار والجنة حتى كأنَّ

  .)٦٩٠٠ :برقم
 

 :األول الحديث ،كلها إما متابعة عنده وعند غيره أو شاهد ،ة أحاديثروى له مسلم أربع )٢(
عمرو بن الحارث عن ابن  يحدثنا ابن وهب أخبرن بن عيسى أحمد يحدثن :مسلم قال

يحتز  )e(رأيت رسول اهللا  :عن أبيه قال يأمية الضمر بنشهاب عن جعفر بن عمرو 
السكين وصلى ولم يتوضأ  إلى الصالة فقام وطرح فدعي ،من كتف شاة فأكل منها

وساق مسلم حديث أحمد متابعة  ،)٧٩١ :كتاب الحيض برقم – ٢/٢٦٨صحيح مسلم (
 =وقد رواه ،) عن محمد بن الصباح عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به٧٩٠لما رواه (



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٧٩  -

لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمـد   قال ،في كتابه الصحيح
ثـم قـال    )١(بأبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول: الكذ وأشاربن عيسى.....، 

                                                                                                                                        
قال  :الثاني الحديث ،) من طريق الليث عن عقيل عن الزهري به٢٠٨البخاري (=
زهير بن  يعمرو ح وحدثن يحدثنا ابن وهب وأخبرن عيسىبن  أحمد وحدثني :سلمم

أخبرنا ابن وهب  بن يحيى حرملة يح وحدثن يحرب حدثنا يحيى بن سعيد عن األوزاع
صحيح مسلم ( مثله ييونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهر يحدثن

 ،ي) من طريق عقيل عن الزهر٧٩٦( ورواه قبله )٧٩٧ :كتاب الحيض برقم –٢/٢٧٠
) من طريق عقيل ٢١١وقد رواه البخاري ( ،فقد تابعه عن ابن وهب حرملة كما ترى

عمرو  أخبرنيحدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب   :قال مسلم :الثالث الحديث ،به
بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر  :عن بكير بن األشج قال

عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبى بردة  يحدثن :فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال
حد  يأحد فوق عشرة أسواط إال ف جلدال ي :يقول )e(أنه سمع رسول اهللا  ياألنصار

وتابع أحمد بن  ،)٤٤٣٥ :كتاب الحدود برقم – ٦/٢١٩صحيح مسلم (من حدود اهللا 
 :را عن بكيروتابع عم ،)٦٨٥٠رواه البخاري ( ؛يحيى بن سليمان :عيسى عن ابن وهب
أحمد بن  حدثنا:مسلم قال :الرابع الحديث ،)٦٨٤٨رواه البخاري ( ؛يزيد بن أبي حبيب

عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب أن ناعما أبا  أخبرنيعيسى أخبرنا ابن وهب 
حمارا  )e(رسول اهللا  ورأى :عبد اهللا مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول

فأمر  ،من الوجه شيءأقصى  في! ال أسمه إال  فواهللا :قال ،ذلك رفأنك ،موسوم الوجه
النهاية البن  أصل الذنب تكتنفانلحمتان  هماجاعرتيه [ فيبحمار له فكوى 

كتاب اللباس  -٧/٣٢٣صحيح مسلم (أول من كوى الجاعرتين  فهو ،]١/٧٦٩األثير
ث أبي هريرة وإنما أورد مسلم حديث أحمد بن عيسى شاهدا لحدي )٥٥١٩ :برقم

  .لعن اهللا الذي وسمه أي حمارا :)٥٥١٨(
 

وقال  ،)٤٥١/ ٥تاريخ بغداد للخطيب(كذاب  إنههو  إالابن معين باهللا الذي ال اله  حلف )١(
قدمها واشترى كتب ابن وهب وكتاب المفضل بن فضالة  نهإ :لي بمصر قيل :أبو حاتم

 أنوذلك   ،نعم ! فأنكرت ذلك :يحدث عن المفضل ؟ قالوا هل :ثم قدمت بغداد فسألت
 =الرواية عن ابن وهب والمفضل ال يستويان (كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨٠  -

 ويطرق ونظرائه، )٢(بن عجالن محمد عن)١(ويترك ،لي: يحدث عن أمثال هؤالء
ألهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا 

رجعـت إلـى    فلمـا  ،يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبـه  ورأيته ،في كتاب الصحيح
م بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايتـه  لمسل نيسابور في المرة الثانية ذكرتُ

لـي   فقال ،في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى
أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد مـا قـد    وإنما ،"صحيح: إنما قلتُ "مسلم

عنهم بارتفاع ويكون عندي مـن   رواه الثقات عن شيوخهم إال أنه ربما وقع إلي
الحـديث معـروف    وأصل ،على أولئك أقتصروثق منهم بنزول فرواية من هو أ

مسلم بعد ذلك إلى الري فبلغني أنه خرج إلى أبي عبـد   وقدم ،من رواية الثقات
اهللا محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله 

قـال: إنمـا   إليـه مسـلم و   فاعتذر ،هذا يطرق ألهل البدع علينا إنأبو زرعة: 
أخرجه من الحـديث   لمما  إنأقل:  ولم ،أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح

                                                                                                                                        
ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب  :٥/٤٥٣الخطيب في تاريخ بغداد  وقال )٢/٦٤=

على  العمل :١٢/٧١وقال الذهبي في سير أعالم النبالء  ،ترك االحتجاج بحديثه
  ما انفرد به حتى نلينه به ؟! ينفأ ،االحتجاج به

 ،بالوضع تهمي ولم ،أنكروا عليه ادعاء السماع إنما :١/٣٩ابن حجر في تهذيب التهذيب  وقال
  .من المناكير يءفي حديثه ش وليس

 

 يترك" بدل " نع يعرضويحتمل أن يكون "  ،.. بتقدير المفعول.أي يترك الروايةَ عن )١(
   ."، واهللا أعلمعن 

 

 صدوقوهو  ،وعلّق له البخاري ،فإن مسلما روى لمحمد بن عجالن ،هذا نظرفي  )٢(
يحدث عن سعيد عن أبيه  كان :قال يحي القطان ،مقال من قبل حفظه له فيه ،مشهور

 ،فجعلهما عن أبي هريرة هفاختلط علي ،وعن رجل عن أبي هريرة ،عن أبي هريرة
تكلم  وقد ،يثا كلها شواهدله مسلم في كتابه ثالثة عشر حد أخرج :وقال الحاكم

وقال ابن حجر  ،)٣/٦٤٥ميزان االعتدال للذهبي ( المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه
  .يحتج به ولم ،أخرج له مسلم في المتابعات إنما :٣/٦٤٧في تهذيب التهذيب 

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٨١  -

إنما أخرجت هذا من الحديث الصـحيح ليكـون    ولكني ،في هذا الكتاب ضعيف
ولم أقـل: إن مـا    ،يرتاب في صحتها فال ،مجموعا عندي وعند من يكتبه عني

ـ  ،مسلمذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن  ونحو ،سواه ضعيف عـذره   لفقبِ
ثهوحد.  
 فظفقد عرضـه علـى حـا    -أي البخاري  –قول ابن دحية: وأما كتابه أما  

فـإن   ؛كله صحيح إال ثالثة أحاديث فهو وهم منه تابكزمانه أبي زرعة فقال: ك
الذي عرض كتابه على أبي زرعة مسلم ال البخاري، ثم إن البخاري أحفظ مـن  

  .)١(منه بأن يكون حافظ زمانهفهو أولى  ،أبي زرعة بكثير وأعلم
  

  
 لا    
ثم علـى كتابيهمـا    مسلمو البخاريأثنى الحافظ الحميدي على اإلمامين  لقد  

 ،والتسليم منهم له -أي عملهما  –من جهابذة اإلسناد عليه قّادالنُ اتفاق وقعقائال: 
مية في جميع ما جمعه أحد بهذه التس أفصحولم يتقدمهما إلى ذلك أحد قبلهما وال 

  .  )٢(سواهما فيما علمناه
مجمعون علـى أن األخبـار    )٣(الصنعة أهل إسحاق اإلسفرائيني: أبو وقال  

حصـل   وإن ،الشـرع  صـاحب التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن 
  .  )٤(الخالف في بعضها فذلك خالف في طرقها ورواتها

                                                        
   .وحاشيته ١٢/٤٣٨سير أعالم النبالء للذهبي  )١(

 

  .٧٦ ،٧٤-١/٧٣الجمع بين الصحيحين للحميدي  )٢(
 

  .أي الصنعة الحديثية )٣(
 

  .١/٣٧٧النكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر  )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨٢  -

صحيح  -أي البخاري ومسلم  فميزا. :..)١(الحافظ ابن طاهر المقدسي وقال  
 ،واقتصرا من جملة صحيحة على ما في كتابيهما الصحيحين ،الحديث من سقيمه

من صدق نيتهما وصحة عقيـدتهما   )U(علم اهللا  لماألهل اإلسالم  حجةفصارا 
  .)٢(فيما قصداه

" صحيح متفق عليه " ويعنـون بـه اتفـاق     يطلقون: )٣(ابن الصالح وقال  
لكن اتفاق األمـة عليـه الزم مـن ذلـك      ،ال اتفاق األمة عليه ،مسلمالبخاري و

القسم جميعـه   وهذا ،التفاق األمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول ؛وحاصل معه
انفرد به البخاري أو مسـلم   ماو ،النظري واقع به يبصحته والعلم اليقين قطوعم

 سوىبالقبول  مان كتابيهم واحد مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي األمة كلَّ
  ... )٤(كالدارقطني ،أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ

                                                        
الحافظ الرحال ذو التصانيف أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد  اإلمامهو  )١(

أبو زكريا يحيى بن  قال ،القيسرانيالمقدسي األثري الظاهري الصوفي المعروف بابن 
الحفاظ حسن االعتقاد جميل الطريقة صدوقا عالما بالصحيح منده:كان ابن طاهر أحد 

 ،وكان يرى إباحة السماع والنظر إلى األمرد ،والسقيم كثير التصانيف الزما لألثر
  .)٣٧١-١٩/٣٦١سير أعالم النبالء (سبع وخمس مائة  سنةوتوفي 

 

  .٣-١/٢الجمع بين كتابي الكالباذي وابن منجويه البن طاهر  )٢(
 

  .٩٧أنواع علم الحديث البن الصالح ص معرفة  )٣(
 

يشير ابن الصالح إلى كتاب التتبع الذي ساق فيه الدارقطني أحاديث الصحيحين التي لها   )٤(
أشكل الشيخ الدارقطني على  عما األجوبةعنها أبو مسعود الدمشقي في  وأجاب ،علة

حاديث األ ٤٠٢-٣٦٤ابن حجر في هدي الساري ص وأورد ،صحيح مسلم بن الحجاج
ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون  جميعهذا   :ثم قال ،المنتقدة على البخاري وأجاب عنها

كلها من أفراد البخاري بل شاركه  وليست ،بعلل األسانيد المطلعون على خفايا الطرق
فيه  والقدح ،عنه ظاهر كلها قادحة بل أكثرها الجواب وليست ،مسلم في كثير منها

وقد أجاب  ،منه في الجواب عنه تعسف واليسير ،لجواب عنه محتملا وبعضها ،مندفع
  .موعةالرشيد العطار عن األحاديث المنقطعة في صحيح مسلم في غرر الفوائد المج

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٨٣  -

  .)٢(أهل هذا الشأن عندوهي معروفة  ،)١(وغيره...
  ا أج  ان  ال ت اواة

من تلقي األمة للكتابين بالقبول تأصلتْ قاعدة توثيق الـرواة الـذين    انطالقا  
وإن تكلم فيهم من سبقهما مـن أئمـة    ؛األصول فيبهم الشيخان أو أحدهما احتج 

ويلزم مـن   ،فإن األمة اتفقت على تسمية كتابيهما بالصحيحين ؛الجرح والتعديل
  ذلك توثيق رواتهما.

لرواة هذه األصول المخرجة في الكتابين  هماذلك تعديلُ وتتمةالحميدي:  قال  
الصحة ال يستحقها المـتن إال   ألن ؛الترجمتينوحكمهما بذلك فيما أفصحا به في 

هذين اإلمامين أو أحدهما بذلك وتصحيحهما إيـاه حكـم    وشهادة ،بعدالة الراوي
  .  )٤(عاقبة عصيانها  يخاف )٣(ونذارةٌ ،يتعين االنقياد له وتبليغٌ ،يلزم قبوله

                                                        
   .األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج " البن عمار الشهيد ليراجع أيضا "عل )١(

 

ذلك  وأخرج ،في الكتابين ما فيه الوهم جدو قد :١/٢٨٦في التعديل والتجريح  قال الباجي )٢(
فمن  ،ذلك بحسب االجتهاد وإنما ،وجمعه في جزء -يعني الدارقطني –الشيخ أبو الحسن

كان من أهل االجتهاد والعلم بهذا الشأن لزمه أن ينظر في صحة الحديث وسقمه بمثل ما 
والتوقف فيما لم يخرجاه لم يكن تلك حاله لزمه تقليدهما في ما ادعيا صحته  ومن ،نظرا

غير  فيهاأخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم لما اعتقد  وقد ،في الصحيح
 ،مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري لما اعتقد فيها غير معتقده وأخرج ،ذلك
ما  وقليل ،طريقه االجتهاد لمن كان من أهل العلم بهذا الشأن األمريدل على أن  وهو
   ..هم

 

 ٢٤وأول من استعملها اإلمام الشافعي في الرسالة ص  ،اإلنذار –بكسر النون  -  النذارة )٣(
  .)٤٨١انظر في القاموس المحيط للفيروزابادي ص ( ٣٥ :رةالفق

 

  .٧٦ ،٧٤-١/٧٣بين الصحيحين للحميدي  الجمع )٤(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨٤  -

الحافظ ابن طاهر المقدسي:...أن كل من أخرجا حديثـه فـي هـذين     وقال  
عنـه فـي    لروايتهمايكون حديثه حجة  –وإن تكلم فيه بعض الناس  –بين الكتا

لم يخرجا إال عن ثقة عدل حافظ يحتمـل   -رحمة اهللا عليهما –الصحيح إذ كانا 
سنُّه ومولده السماع ممن تقدمه على هذه الوتيرة إلى أن يصـل اإلسـناد إلـى    

  .)١(الصحابي المشهور إال أحرفا يسيرة
 فمـا  ،بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر عرفإنما تُ العدالةوالغزالي:  وقال  
ومسلما في أخبـار   البخاري -أي المجتهد  –دبأن يقلِّ وذلك ،عنه فهو تقليد نزل

 وإنمـا  ،مجرد تقليد فهذا ،ما رووها إال عمن عرفوا عدالته وإنهما يحين،الصح
سيرهم ثـم ينظـر فـي    يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم و

  .)٢(سيرهم أنها تقتضي العدالة أم ال
ثـم ذكـر    طـرقٌ،  كون الراوي ثقةً ولمعرفةاإلمام ابن دقيق العيد:  وقال  

درجة عاليـة   وهذه ،محتجين به للراويالشيخين أو أحدهما في الصحيح  تخريج
 ،جمهور األمة أو كلهم على تسـمية الكتـابين بالصـحيحين    إطباقلما فيها من 

معنى لم يحصل لغير من خُرج عنـه   وهذا ،لرجوع إلى حكم الشيخين بالصحةوا
 وقـد  ،في الصحيح فهو بمثابة إطباق األمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما

وكـان  ،في هؤالء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلَّم فيه بعضهم جدو 
لرجل الذي يخَرج عنه في يقول في ا )٣(شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقْدسي

                                                        
   .١/٣الجمع بين كتابي الكالباذي وابن منجويه  )١(

 

  .٤/١٤زالي المستصفى للغ )٢(
 

الدين علي بن المفضل بن علي بن مفرج المقدسي ثم اإلسكندراني  فهو أبو الحسن شر )٣(
وكان متورعا حسن األخالق كثير اإلغضاء جمعا لفنون من  :قال المنذري ،المالكي

وتوفي سنة  ،وانتفعت انتفاعا كثيرا ،وكتبت عنه جملة صالحة ،وقرأت عليه الكثير ،العلم
وسير أعالم النبالء للذهبي  ،٣٠٧-٢/٣٠٦كملة لوفيات النقلة للمنذري هـ (الت٦١١
٦٨-٢٢/٦٦(.    

 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٨٥  -

وهكذا نعتقد  ،بذلك أنه ال يلتفتُ إلى ما قيل فيه يعني ؛جاز القنطرة هذاالصحيح: 
وال نخرج عنه إالَّ ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على  ،به ونقول

المعنى الذي قدمناه من اتفاق النـاس بعـد الشـيخين علـى تسـمية كتابيهمـا       
  .)١(ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما ،ينبالصحيح

ما احتجا  :أحدهما أخرج له الشيخان على قسمين: منالحافظ الذهبي:  وقال  
احتجا بـه   فمن ،واعتبارا وشهادةمن خرجا له متابعة  :وثانيهما ،به في األصول

احتجا به أو أحـدهما   ومن قوي،حديثه  ،أو أحدهما ولم يوثق وال غمز فهو ثقة
 قـوي فهذا حديثه  ،والجمهور على توثيقه ،يكون الكالم فيه تعنتا فتارة ،وتكلم فيه

 عـن فهذا حديثه ال ينحط  ،يكون الكالم في تليينه وحفظه له اعتبار وتارة ،أيضا
 بحمد -الكتابينفي  فما ،التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح ،الحسن ةمرتب
بل حسـنة   ،ورواياته ضعيفةاألصول  فيرجل احتج به البخاري أو مسلم  -اهللا 

خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم منفي  ومن ،أو صحيحة
فقـد قفـز    الصـحيحين فكل من خرج له فـي   ،وفي توثيقه تردد ،حفظه شيء

  .)٢(نفال معدل عنه إال ببرهان بي ،القنطرة
 لكل منصف أن يعلـم أن تخـريج صـاحب    ينبغيالحافظ ابن حجر:  وقال  

 والسيما ؛الصحيح ألي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته
 ،ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور األئمة على تسمية الكتابين بالصـحيحين 

معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصـحيح فهـو بمثابـة إطبـاق      وهذا
إن خرج  فأما ،إذا خرج له في األصول هذا ،من ذكر فيهما تعديلالجمهور على 

                                                        
  .٤٢٩-٤٢٧االقتراح البن دقيق العيد ص  )١(

 

  ٩٠-٧٩ص  الموقظة للذهبي )٢(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨٦  -

له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فـي  
  .)١(الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم

  

روا   ر ا  
وتعتبر روايتهما له توثيقا  ،يروي الشيخان لراوٍ ليس فيه جرح وال تعديل قد  

ة من أن تخريجهما لراو يعتبر تعديال له وإن سبق من له بناء على القاعدة السابق
  منهم: ؛ونص على ذلك جماعة من األئمة ،غيرهما الكالم فيه

عند الكافة االنقياد  ثبتفقد قال في شرح البرهان:  ؛)٢(اإلمام ابن األبياري -  
  ومسلم في الصحيحين وإن كان الرواة عند  البخاريإلى تعديل من روى عنه 

  .)٣(ستورينمأهل العصر 
 قلم يوثَّ من ودونه ف،من وثقه كثير ولم يضع الثقةفقد قال:  ؛الحافظ الذهبي -

  .)٤(بذلك قخُرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثَّ فإن ،وال ضعف

                                                        
  ٤٠٣هدي الساري البن حجر ص )١(

 

  ،فتعذّر على محققه الوصول إلى ترجمته ،وهو تصحيف ،ابن األنباري :المطبوع وفي )٢(
 ،نعلي بن حسين بن عطية الملقب شمس الدي بنبن إسماعيل  عليوابن األبياري هو 

 ،من أبيار مدينة من بالد مصر على شاطئ النيل وأصله ،بأبي الحسن األبياري وشهرته
 ،ياء مثناة من تحت وبعدها ،بفتح الهمزة وهي ،وبين اإلسكندرية أقل من يومين بينها

 ولد سنة ،بأنبار بنون بعد الهمزة فهايصح ضهموبع ،ألف ثم راء مهملة وبعدها
األبياري من العلماء األعالم وأئمة اإلسالم بارعاً  كان :الحافظ أبو المظفر قال ،هـ٥٥٧

 منها ،تصانيف حسنة وله ،به جماعة وانتفع ،لكالمفي علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم ا
(الديباج المذهب البن فرحون  هـ٦١٦وتوفي سنة ،شرح البرهان ألبي المعالي الجويني

١٢٢-٢/١٢١(.  
 

  .٣٢٩/ ٣النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٣(
 

  .٧٨ص  الموقظة للذهبي )٤(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٨٧  -

ما اطلعنا فيهم علـى   اعةذلك إخراج البخاري ومسلم لجم ومنأيضا:  وقال  
 )١(هماءالـد  وألن هـم، شيخين احتجا بال ألن ؛يحتج بهم فهؤالء ،وال توثيق جرح

  .)٢(تسميته الكتابين بالصحيحين لىأطبقت ع
 هم: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من ُأخْرِج لفقد قالالحافظ ابن حجر؛  -

فمن زعم أن  ،أن يكون راويه معروفاً بالعدالة صحيحفي الصحيح؛ ألن شرط ال
في دعواه أنـه   -يعني اإلمام البخاري  -أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنّف

لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مـع   يشك أن المدع وال ،معروف
ومع ذلك فال تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسـوغ   ،المثبت من زيادة العلم

  .)٣(إطالق اسم الجهالة عليه أصالً
وا :   

ول ما صنف فـي الصـحيح " باعتبـار    الموطأ يمكن أن يطلق عليه " أ أن )١(
وأن الجامع الصحيح لإلمام البخاري  ،شروط مصنفه اإلمام مالك ومن تبعه

أول ما صنف باعتبار شروط الصحيح الخمسة المقررة عند جمهـور أهـل   
 الحديث.

  كل مدني روى عنه مالك في الموطأ فهو ثقة. أن )٢(
ى تلقي األمة لكتابيهما عل في األصول فهو ثقة بناء نمن احتج به الشيخا أن )٣(

  بالقبول.
 من أورداه في المتابعات والشواهد فهو على درجات. أن )٤(
 من رويا له في األصول وليس فيه جرح وال تعديل فهو موثَّق بذلك. أن )٥(

                                                        
أساس البالغة للزمخشري (السواد األعظم  :أي ،على ذلك الدهماء أصفقت :يقال )١(

١/٣٠٥(.  
 

  .٢/١٧٤فتح المغيث للسخاوي  )٢(
 

  .٤٠٣هدي الساري البن حجر ص )٣(
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٨٨  -

  الثالث املبحث
  مل يوصف جبرح وال تعديل من رجال الصحيحني أو أحدهما من
 ،ح وال تعديل من رواة الصـحيحين اآلن الرواة الذين لم يوصفوا بجر إليك  

  وقد رتبتهم على النحو التالي:
 .التابعون -
 التابعين. أتباع -
 اآلخذين عن تبع األتباع. كبار -
 .اإلمام البخاري شيوخ -
  اإلمام مسلم. شيوخ -

ن:أوا :  
 ) را امّ اب وان  ا خ  س ت١(

  هو من الطبقة الوسطى من التابعين.  
، وقال ابن حجر: ورافع هذا لم أر له ذكـرا فـي   )١(ابن أبي حاتم بيض له  

، يعنـي  )٣(، وقال في التقريب: مقبـول )٢(كتب الرواة إال بما جاء في هذا الحديث
  عند المتابعة.

 وروى له البخاري ومسلم حديثا واحدا:  
ابـن   أن )٤(: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنـا هشـام  قال اإلمام البخاري  

أخبره أن مـروان قـال    علقمة بن وقاص رهم عن ابن أبي مليكة أنأخبجريج 
                                                        

  .٣/٤٨٢كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )١(
 

  .٨/٨٥فتح الباري البن حجر  )٢(
 

  .١/٣٨٩تقريب التهذيب البن حجر  )٣(
 

  ) هو هشام بن يوسف الصنعاني.٤(
 



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٨٩  -

فقل: لئن كان كل امرئ فرح بمـا أوتـي    إلى ابن عباس !اذهب يا رافع لبوابه:
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذَّبا لنُعذَّبن أجمعون، فقال ابـن عبـاس: ومـالكم    

 ولهذه؟! إنما دعا النبي)e(  ـ وه إيـاه، وأخبـروه   يهود، فسألهم عن شيء، فكتم
بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا 

كـذلك   ،َأخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين ُأوتُوا الْكتَـاب  وِإذْ ابن عباس: من كتمانهم، ثم قرأ
، تابعـه عبـد   )١(ما لَم يفْعلُـوا بِما َأتَوا ويحبون َأن يحمدوا بِ يفْرحون حتى قوله:

  عن ابن جريج.)٢(الرزاق
أخبرني ابن أبـي   ابن جريج؛ حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا الحجاج؛ عنقال:  ثم  

  .)٣(أنه أخبر أن مروان بهذاحميد بن عبد الرحمن بن عوف مليكة؛ عن 
واللفـظ   –: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد اهللا )٤(اإلمام مسلم وقال  

 أخبرني ابن أبي مليكـة أن ابن جريج  قاال: حدثنا حجاج بن محمد عن -لزهير 

                                                        
  .١٨٨) سورة آل عمران اآلية: ١(

 

  .١٤٢ – ١/١٤١) تفسير عبد الرزاق ٢(
 

بِما  ونيحسبن الَّذين يفْرح الَباب  –فسير كتاب الت – ٣/٢١٣الجامع الصحيح للبخاري  )٣(
  .٤٥٦٨ :برقم َأتَوا

نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر: ال يحسبن الذين يفرحون بالباء  وقرأ[
انظر في التحرير والتنوير البن عاشور  ،وقرأه الباقون بتاء الخطاب ،التحتية على الغيبة

٣/٣٠٦[.  
 

ورواه أيضا الترمذي في  ،٦٩٦٥ :كتاب صفات المنافقين برقم – ٩/١٢٢مسلم  صحيح )٤(
 :ومن سورة آل عمران برقم :باب –كتاب تفسير القرآن  - ١١٤-٥/١١٣جامعه 
 – ٥٧- ١٠/٥٦والنسائي في الكبرى  ،هذا حديث حسن صحيح غريب :وقال ،٣٠١٤

  .١١٠٢٠ :برقمابِما َأتَو  تَحسبن الَّذين يفْرحون الَ باب –كتاب التفسير 
 



  فأ ر/ أا  
 

 - ٩٠  -

 لبوابـه  - يا رافعبن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب حميد 
  إلى ابن عباس؛ الحديث، ولم يسق مسلم رواية علقمة بن وقاص.   –

ـ      ة أقول: رافع مجهول الحال فقط إن كان كل من علقمة وابـن أبـي مليك
حاضرين عند مروان حين رجع رافع من ابن عباس بالجواب، وإال فهو مجهول 

  العين والحال معا، واهللا أعلم.
  

  اض ا  اري واب ا   و ا ا

      لقد اعترض الحافظ اإلسماعيلي على اإلمـام البخـاري إخراجـه لحـديث       
ه، إحداهما: االختالف على ابن جـريج، واألخـرى:   ابن عباس بوجود علتين في

أخرج هذا الحديث فـي   !جهالة رافع بواب مروان، حيث قال: يرحم اهللا البخاري
عن  بواب مروان، ومرجع الحديث إلى )١(الصحيح مع االختالف على ابن جريج

                                                        
البخاري حديث ابن جريج عن  وأخرج :٣٢٧في اإللزامات والتتبع ص  يقال الدارقطن )١(

 ال" :ابن أبي مليكة حديث مروان أنه أرسل رافعأ مواله يسأل عن تأويل قوله تعالى
ن ع ةابن جريج عن ابن أبي مليك عن حجاجتحسبن الذين يفرحون بما أتوا " من حديث 

ابن جريج عن ابن  عن بن يوسف هشامحديث  ومن ،عوف بنحميد بن عبد الرحمن 
 وأخرج ،من يتابع أحدهما فينظر ؛اختلفا وقد ،أبي مليكة علقمة بن وقاص الحديث بعينه

  مسلم حديث حجاج دون حديث هشام.
وقد اختلف هشام بن يوسف وحجاج بن محمد في  :٣٩١وقال ابن حجر في هدي الساري ص

وقد  ،وحجاج يجعله حميد بن عبد الرحمن ،هشام يجعله علقمة بن وقاص ؛ابن أبي مليكة شيخ
وتابع حجاجا محمد بن عبد الملك  ،)٤٩٣ :برقم ١/١٤١تابع هشاما عبد الرزاق (في تفسيره 

قال إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن  ،بن جريج عن أبيه
ج عن أبيه عن بن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الملك بن جري

الحتمال أن يكون  ؛والظاهر أن هذا االختالف غير قادح ،مروان بعث إلى ابن عباس فذكره
  =                                                       .ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعا



  ُ ح و   لر ا  
 

 
  

- ٩١  -

ابن عباس، ومروان وبوابه بمنزلة واحدة،ولم يذكر حديث عروة عـن مـروان   
  ، وذكر هذا، وال فرق بينهما إال أن البواب  )١(بسرة في مس الذكروحرسيه عن 

                                                                                                                                        
ال يخلو من أن يكون ابن جريج حفظه عن ابن مليكة  :وقال ابن حجر في موضع آخر= 

أو يكون ابن جريج سمعه من ابن  ،وتارة عن هذا ،فكان تارة يحدث به عن هذا ،ميعاعنهما ج
                .ومرة على الوهم ،وعندما أداه حدث به مرة على الصواب ،أبي مليكة عن أحدهما

فإنهما ال يجعالن  - وهو الراجح وهو ظاهر من تصرف صاحبي الصحيح  –فإن كان األول 
بل إنما يعلالن  ،قة حافظ على ثقتين حافظين إذا كان على حد سواء علةً قادحةاالختالف من ث

هما ومن تبعهما باالختالف حيث يترجح أحد الثقتين على اآلخر بوجه قوي من وجوه 
وقّل أن  ،فمثل هذا عندهم من العلل القادحة ،أو يكون التردد واقعا بين ثقة وضعيف ،الترجيح

   .ففي الكتاب عدة أحاديث كذلك ،مثابة شيء بخالف األوليوجد في الكتابين بهذه ال
 وتارة  ،بأن كان ابن جريج إنما سمعه من ابن أبي مليكة عن واحد فحدث به –وإن كان الثاني

ألنه أثبت الناس في  ؛فيترجح عندي رواية حجاج بن محمد -على الصواب وتارة على الوهم 
وقدمه يحيى بن معين  ،بن منصور الرازي وبذلك وصفه أحمد بن حنبل ومعلى ،ابن جريج

كان حجاج بن محمد نائما أوثق من عبد  :وقال إسحاق بن إبراهيم السلمي ،على أبي عاصم
  .)١/٣٤٥الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي (الرزاق يقظان 

 

 :الذكر برقمباب الوضوء من مس  –كتاب الطهارة  – ١/١٠٨روى النسائي في سننه   )١(
أنه سمع عروة  عبد اهللا بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الزهري عن من طريق ١٦٤

ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا  :بن الزبير يقول
 :فقال مروان ،ال وضوء على من مسه :فأنكرتُ ذلك وقلتُ ،أفضى إليه الرجل بيده

فقال  ،ذكر ما يتوضأ منه )e( سمعت رسول اهللا أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها
: ويتوضأ من مس الذكر! قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا )e( رسول اهللا

فأرسلتْ إليه بسرة بمثل  ،بسرة فسألها عما حدثتْ مروان رجال من حرسه، فأرسله إلى
  =                                                         .الذي حدثني عنها مروان



  فأ ر/ أا  
 

 - ٩٢  -

  .)١(مسمى، ثم ال يعرف إال هكذا، والحرسي غير مسمى، واهللا يغفر لنا وله
: األولقال العيني: إنكار اإلسماعيلي على البخاري في هـذا مـن وجـوه:      

 يكة عناالختالف على ابن جريج؛ فإنه أخرجه من حديث حجاج عن ابن أبي مل
 وأخرجه أيضا من حديث هشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكـة عـن   حميد،
 : أن بواب مروان الذي اسـمه رافـع  والثانيالحديث بعينه، وقد اختلفا،  علقمة

: أن البخاري لم يورد فـي  والثالثولم يذكر إال في هذا الحديث،  مجهول الحال،
ذكر، وال فرق بينه وبين صحيحه حديث بسرة بنت صفوان الصحابية في مس ال

  .)٢(حديث الباب لما ذكرنا
  

                                                                                                                                        
من طريق إسماعيل بن  ٢٧٢٩٤ ،٢٧٢٩٣ :برقم ٢٧٠ ،٤٥/١٦٥ورواه أحمد في مسنده  =

                    .عن عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم به –فرقهما  –علية وسفيان بن عيينة
عن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ٨٩ :لكن رواه مالك في الموطأ برقم

  .. ".ال من حرسهفلم أزل أماري مروان حتى دعا رج :قال عروةولم يذكر زيادة "  ،به
أصح شيء في هذا الباب حديث :عن البخاري أن قال ١/١٢٦وقد نقل الترمذي في جامعه 

فقد قال اإلمام النووي في أذكاره (مع شرحه  ؛وال يلزم من ذلك أنه صحح حديثها ،بسرة
أصح شيء في فضائل السور  :وبلغنا عن الدارقطني أنه قال ):٣١٩-٤/٣١٨الربانية الفتوحات

وال يلزم  ،وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صالة التسبيح ،ل " قل هو اهللا أحد "فض
هذا أصح ما جاء في  :فإنهم يقولون ،أن يكون حديث صالة التسبيح صحيحا هذه العبارة من

  .أو أقله ضعفا ،ومرادهم أرجحه ،الباب وإن كان ضعيفا
 

  .١٨/٢١٠عمدة القاري للعيني  )١(
 

  .١٨/٢١٠نفس المصدر  )٢(
 


