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@

مقدمة

5ونستغفره،ونستعينه،نحمده،دلهالحمدإن

شرورمنبالتهسعود

أعمالنا،وسيئاتأنفسنا،
له،مضلفلاالله،يهلهمن

@لايصللومن

أنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هادي

رسوله.وعبدهمحمدا

سعد:أما

منالحديتعلمفيالمحتصينعلىالخفيعيرمنفإنه

موضوعأنالمعاصرين
الحديثيالمتن@انقد

اهتماماعصرلافيلقيقد@ا

وعيرهم،المستشرقينقبلمنحولهالكلاملكثرةبالغأ،
أدىمما

هدايزللمولكرمستقلة،ببحوثيخصوهأنالباحثينببعض

المعمقة.البحوثم@للكثيرحاجةفيالموضوع

التالية.النقاطفيهذالحثناأهميةوتتجلى

باعتحارهالمتننقدفيوالتعديلالجرحعلماءجهودإبرازا-

فيركائزهمأهممنركيزة
عليهم.والحكمالرواةنقد

ممنالباححينبعضإغفال-2
موضوعفيكت

المتننقد

لاوالعللالرجالكشببأنبعضهمصرحبلالجالب،لهذاالحديث@

فيالكتابةيحعلمماللمتن،نقدفيهايوحد
أهميةذاتالموصوعهذا

عدملبيان
النتيحة.هذهسلامة

الحديثي،بالمخنوالتعديلالجرحعلماءعنايةبيانإن-3

لنقدهالموجبةلأسباباومعرفة
منوحدوثه،عخدهم،

المساعدةلأمورا



@
@

فيوالوسائلوالطرقالمعاييرتلكلامتثمارالعلميالمناحتثجحةعلى

المصاثولتحقيةالساعينالمعاصرينالحديثلعلماءالمقديةالحهود

موضوعتناول
منالباحتير،منجملةالمتننقد

أ
لر

جامعةفيالحديثأستاذالدميني.اللهغرمبنمسمرد/أ.

سعودمحمدشلإماما
حتهأطروعخوادوكانبالرياض،لإسلاميةا

@ا.السنةمونلقدللدكتوراه:

حتهأطروعنوانوكانالإثلبه،أحمدبنصلاحأرو/-2

@@للدكتوراه:

منهح
النبويالحديثعلماءعندالمتننقد

أطروحتهعنوانوكانالجوالي،طاهرمحمدد/أ.-3

نقدفيالمحدتين@احهودللدكتوراه:
الشريفالبويمماالحديثمتن

لكثيروسدهاأهميتهامعالدراساتهذهأنيلحظالمدققولكن

وخاصةالقصورطأوحه@صرمنتخللمأنهاإلاالشصر،وجوهمر

عندالمتننقدجانبمنهاالبعضوتغليبالشمولية،عدمحيثمن

لماالتكراربعضهافيظهركماالمحدثين،لقدعلىالضضثيةالمدارس

القصورأوحهمنأنكماحقيقية،إضافاتدونمنالمصطلحكتب@ي

جثوبيانأغفلاوالدمينيالجوالي،الأستاذين:أنلاحظتهاالتي
د

فيواصحةبصورةهذاويتجلىالمتون،نقدفيوالتعدي@الجرحعلماء
يجدلاوالرحالالعللكتبيطالعمن@الك@الدميني:الدكتورقول

@االأحاديثلمتوننقدافيها

ةمقبولغيرمتحصصباحثمنالحكمهذاأنوالحق

م@الدمي،(1)
عرمسس

4د،دالرياصالةقوننقدمقايي@الله 0 ا@،4
ص



@
سيأتيكماتدحضهوالتعدي@الجرحكتبمنوالأدلةالشواهدلأد

لتجليةالحاحةيؤكدومماتعالى،اللهشاءإدهذابحثنا@يإيضاحه

شخصياالجوابيالدكتورسألتأنيأيصأالأمرهذا
(1)

حلوصسىع@

فيالبخاريالإمامنصوصمنكتابه
تاريحيهيالمذكورةالمتننقد

عليها.يقفلمأنهمعناه:بمافأجابنيوالصغير،الكبير

ضوعالصلخداخاصامبحثاأفردأنهالأدلبيللدكتورويحمد

بعموان:
ذكرأعضلأنهإلا@االرجالدراسةفيالمتننقداعتماد@ا

لاذسثلةيظرثلمأنهكماالأمر،هذافيالمهمةالمصوصمنكثير

تناوليجعلمماعنها،الإجابةمحاولةعنفضلابحثنافيالمذكورة

للغاية.ملحايزاللانظرنا-فيال@وضوع-

حدود
لبحتا

رواةعلىبالحكمالمتننقدعلاقةبيانفيالبحثينحصر

يعنيوهذاالحديث،
أكانسواءللمتنلقدكليشمللاالبحثأن

قائله
منالمحدثين،منأمالفقهاءمن

منأمالقدماء
صالمت

بلير،

سشعبةأمثال:منالمتقدمينوالتعديلالجرحبأئمةمحصورهو

والإمامالقطان،سعيدبنويحيىمهدي،بنوعبدالرحمنالحجاج،

أحمد
والبخاري،معير،بنحيىوالمديني،لنوعليحنبل،بن

كىواد،حباواسزي،الرازرعةوأبيالراريمما،حاتموأبيومسلم،

رقطني.الدواعدي،

الخصوصمنهاستستمدالتيالأساسالبحثمصاثوأنكما

لإللامطا@اللواطدى-الحوا@طامرصحمدالدكتورلأسسادالمراملةشردت(1)

مىلأكرسعودالملكلحامعة
سنز

أحمدالديرشصححالأ@ل@،(2)
مهح

ليروتالويالحديثعلماءعندالمتننقد

اكل،304يدة،الحدالآ@اقدار
ص

541-731



@.

لكونهانظراالعللوكتبالرجال،كتبفيمحصورةستكونلتطبيقية

الرواة.مروياتلنقدالتفصيليالعملىالجانبتمثل

البحتأهداف

ركنأنهوبيانالمتن،بنقدوالتعدي@الجرحعلماءعنايةإبرازا-

الحديثرواةعلىالحكم@يالنقديةالعمليةأركارمنأساسي

عضوياتلازماهناكإنالقائلة:العلميةالحقيقةعلىوالتأكيدعخدهم،

لين
المتن.ونقدالسندنقد

4التيالتطبيقيةالنصوصمنجملةعلىالضوءتسليط-2

السابقؤالدراساتلهاترض

الكشف-3
معالتعاملفيالاجتهاديالتخوععن

عندالمتننقد

والتعديل.الجرحعلماء

الجرحعلماءعندالمتونلنقدالموجبةالأسبا@بياد-4
الحديث.رواةعلىالحكمفيفلكوأثروالتعديح

ذلكموازنةوالتعديلالحرحعلماءعندالمتننقدحدودبيان-5

عندبما
مخالفيهم.منغيرهم

البحتأسئلة

علماءعندالمتنلنقدالموحبةالأسبابما-
والتعديح؟الجرح

الرواة؟علىحكمهمفيالأ@مبابتلكأثرما-

ما-
اوتحديىوالتعديل؟الجرحعلماءعندالمتننقدحدودهي

ما
المذكورةالحدودمسوغاتوماعندهم؟المقبولعرالمتننقدهو

وعدما؟وجودا



البحثتقسيم

تقسيمتم
التالي:النحوعلىالبحثهذا

شقدوالتعديلالجرحعلماءعنايةحوللمحة
دي

الحديط.رواةعلىحكمهم

والتعديلالجرحعلماءعندالمتنلنقدالموجبةالأسبابلانيا:

الحديثرواةعلىالحكمفيوأثرها

والتعديل.الجرحعلماءعندالمتننقدحدودثالثأ:

تقتضيالمحكمةالبحوثطبيعةأنإيضاحمنبدلا

هاراعيتهماوهداالاختصار،والتركيز
العلميةالما@ةبأنعلميمع

فيالمتاحة
ايبثئارعدمعنمعتذرأهذاأقولجدا،عزيرةالبحثهذا

معيتخاسببمامححثكلفيالتطبيقيةوالأمثلةالشواهدإيرادمن

فيأتوسعأنوأمليكثيرة،نصوصمنلديالمتوفر
هدامعالحة

تعالى.اللهشاءإنالمستقبلفيبسطاوأكثرأشملبصورةالموضوع

المرا@بلوغعلىوالسدادالتوفيقأسألوالله

ع@
سلمح@شحرو



@

فيالمتنبنقدوالتعديلعلماء@لجرحعنايةحوللمحةأولا:

@لحديث.رو@ةعلىحمهم

حيثمنتتجلىالمتنبخقدوالتعديلالجرحعلماءعنايةإن

النقدأئمةكباربعضفيهايشيرالتيالعامةالنصوصفيالإجمال

ذلكويجعلونالروايات،متونفيالنظرضرورةإلىالحديثي
من

والتعديع.الجرحعلمفيوألسهاالنقديةالعمليةأركان

للحديثتعريفهفيالحجاجبنمسلمالإمامقولمثلاذلكومن

المنكر:

روايتهعرضتماإذاالمحدث:حديثفيالمنكر@اوعلامة

روايتهخالفتوالرضاثالحفظأهلمنغيرهروايةعلىللحديث

كانكذلثحديثهمنلأغلباكانفإذاتوافقها،تكدأولمروايتهم،

منالضربهذافمنمستعملهولامقبولهغيرالحديثمهجور

اللهعدالمحدثين
نحاومنأنيسؤ-أبيبنويحيىمحرربن

نحوهم
نعرفوالذيالعلم،أهلحكملأنالحديث.-،منالمنكرروايةفي

المحدثبهيتفردماقبولفيمذهبهممن
قديكونأنالحديثمن

الثقاتشارك
فيوأمعنرووا،مابحضفيوالحفظالعلمأهلمن

ليسشيئافلكبعدزادثمكذلك،وحدفإذالهم،الموافقةعلىذلك
زيادته.قبلتأصحابهعند

فأما
الحفاظأصحابهوكثرةجلالتهفيالزهريلمثليعمدتراهمن

لمج@اوحطعروة-بنهشاملمثلأوغيره،وحديثلحديثهالمتقنين



@
علىحديثهماعنهماأصحابهمانقلقدمثرك،مسوطالعلمأهلعند

عنأوعنهمافيروىأكثره-فيمنهمالاتفاق
العددأحدهما

من

يح@لامماالحديث
أحدفه

ممنولي@أصحابهما،من
فيشاركهمقد

مماالصحيح
الناسرمنالضربهذاحديثقبولجائزفغيرعندهم،

@اأعلموالله

أنهإلاصراحةالمتنذكريرد@يهلموإنالخصوهذا
ديهيندرج

الميير@ا@اكتابهمقدمةفيمسلمالإمامقالفقدضرورة،
(2)

معوهو

المتور:لعللعنايةاليومالمتداولةالأحاديثعللكتبأكثرم@قصره

ناقلروايةفيالخطأمعرفةبهيدورالذيأناللهأرشدك@افاعلم

حهتين:منفيهاخخلفواهمإذاالحديث

م@هوراحلا@فينسبلإسناد،خبراالناقلينقلأنأحدهما:أ(أ

با-يسميهأونسبته،هيالخينسبتهخلافخبرهإسنادفيبنسب

ب@حينالعلمأهلعلىخفيغيرذلكخطأفيكوناسمه،سوى
د

عليهم...

منوصفتماوكنحو
منالجهةهذه

فيفموجودالأسانيد،خطأ

يعر@مماالأحاديتمتون
سمعه-علىيردحيرالفهمالسامعحطأه

مننفريرويأنالأخرى:والجهةأب(
ع@حديثاالخاسحماظ

منغيرهأوالزهري،مثل
مجتمعودواحد،ومتنواحد،بإسنادالأئمة

الححاح،برصلمالفنبري،(1)
مقم@ة

عمالؤادمحمدتحفيقملم،صجح

ت@العرلي،التراثإبءثاريحروث
ص

7

(2)
القدأنمةكارعايةمعر@هحدأ@ى@همةوثبقةلملمالتميير@اكا@إأدلطريير

أعلهالنلبدللأس@كاملأبصلا3الديالكنا@يكودوبكادالفود،س@مدالأوانل
@ي

مراصعأرمراعاةعرورةمعا@مشود.سفد
حم@

لكل@ءاح@حارشنهاصهالكخا@؟ص

@لكصتكما؟الغدحصصملمالإمام
المكي.رالردأدىعركاصي@ي



@ء

اخرفيرويهمعنى،فيفيهيختلفونلاوالمتن،الإسنادفيروايتهلى

فيفيخالفهمبعينه،وصفناهمالذينالنفرعنهحدثعمنسواهم

منوصفنامنحكىمابخلاففيجعلهالمتنيقلبأوالإسناد،

الجماعةبهحدثماالروايتينمنالصحيحأنحينئذفيعلمالحفاظ،

حافظا.كانو)نالمنفردالواحد@ونالحفاظ،من

الحديثفييحكمونبالحديثالعلمأهلرأيخاالمذهبهذاعلى

بنوعبدالرحمنسعيد،بنويحيىعيية،بنوسفيانشعبة،مثل

العلمأهلم@وغيرمممهدي،
@ا

النصينهذيئفيالتأملبدقةالمصحوبةالمتأنيةالقراءةإن

المتوننقدأنعلىجليةدلالةتعطيناةمسلمالإمامعنالمذكورين
كماوالتعديل،الجرحأئمةعخدالنقديةالعمليةفيأساسيةركيزةكان

نفسهمسلمذلكإلىأشار
أسماءعلىنصحين

كلامهآخرفيبعضهم

ذكرلماإدته-رحمهمسلما-أنقاطعةبصورةهذاويؤكدالانف،

التيالصحيحةالأخباربينأنبعدمتنهفيالرواةأحدفيهأخطأحديثا
الحديثأهلتركوأشباهها،الروايةهذه@ابمثلقال:وتعارضهتدفعه

عبيداللهبنيحيىحديث
(2)

@ا

لأنهالراوي،هذاعنالراويةالحديثأهلتركفيالسببفذكر

خالف
الجرحلعلماءذلثونسبوأشباهها،الروايةهنهمتنفي
هذاأنمقرراوالتعدي@،

ضعفهموجباتمن
كدهم.

الرياض.2،طالاعطمي،مصطفىسحمدتحق@قالتمييز،الححاح.برمسلمالميري،(1)
ا@204العوديفالعرلةالطحاعةلركة

إصافة@هومعقودي@لي@وما172-17"ص

التوصحلريا@ةعي
سعداللهسسحيىمو(2)

عدالله
نروكححراس@يهقالالمدحي،@لتيميمزهصس

كما
دي

7لهالتقربكتاله 59).

2صسالق،مرحعالتميز،الحجاحبنملمالقشري،(3) قلهماوالطر0،6



-

@

الجرحأئمةعايةعلىتدلالتيالمهمةالعامةالمصوصومن

@يحاتمأبياسفكرهماالنقدية،الحملبةفيالمتودسقدوالتعديل

آقاحر
ليالموسوعيلكتابهتقدمته

@االرواةنقد

والتحديلالجرح
@ا

حيت

فيعنهتحقثفإنغيره،إلىبالقياسالدينارحودة@العرف
والصفاءة

"

إلىسسالضبالحوهرجنسعلمومغشوش،أنهعلم

أنهعلموالصلالةالماءحالفهفإنغيره
صحةويخا--جاح،@

كلامصيكونأنيصلحكلامايكونوأنناقليه،بعدالةالحديث

تصحلممنبتفردوإنكارهسقمهويعلمالنبوة،
@ابروايتهعدالته

(1)

فيالحديثعلماءعندالحديثصحةمعاييرهنايقررالإمامفهذا

ورواتها،الأخبارنقلةفيوالتعدي@الجرحعلماءلأقوالخصصهكتاب

وهو
علىالحكمفيأساسيةركيزةالمتنفيالنقديالخظريحعلهنا

ساثإنهبلالخاص،رأيهأواحتيارهأنهعلىهداينقلولاالحديث،

قصةسعدالكلامهذا
(2)

معلوالدهحدثت
الرأيأ@منالفقهاءأحد

الرواةعلىوأحكامهمأقوالهمالحديثأهلوعلىعليهاستنكرحير

مرليستأقوالهأنالكلنيهلذلكالرازيحاتمأبوفذكروالاحاديث،

هيبلداتيمنطلق
لأنآ@5ثمموضوعية،معايبرعلىمعتمدة

بتلكيدهصتمكلامه،ويقيدأحاديثعنيسألهأنذلكمصداق

العللعلميحسنونالديرالحديثعلماءلأحدنمسهاالأحاديث

يعلمأنفعليهحكمهما،تطابقفإنعليه،ويعرضهاوالتعدي@،والحرح

فحينهاالأحكاماختلفتو)نموضوعية،معاييرلهالعلمهذاأنحينها

حاأليبرعلالرحمرالراري،(1)
3

الحرحلكنابالمعرثة@ةنت@بمرلىلنمحمد
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تأملهالمىالعوائدعريرةوح@ا@مةقصة



@ء

معاييرعلىمبنيةالحديتأهلياأحكامكمإنيقول:أنلهحق

الآخر.العالمحكممعحاتمأبيحكمتطابقأنالنتيجةوكانتذاتية،

بنقدوالتعديلالجرحأئمةعنايةعلىالدالةالعامةالنصوصومن

لعللآخر@اشرحهفيالحنبليرجبابنالحافظذكرهماالمتن،

قال:فقد@ا،العللفي@اقواعدعنوان:تحت@االترمذي

النقادالأئمةكلاممنمختصراتبكلماتالكتابهذا@اولنختم

الأشاتالحفاط
فيوهي

تحتهايدخلالكلياتكالقواعدالعلمهدا

الحزئيات-مركثير

بهالاشتغالعليهميغل@حتىبالرأيالمعتنونالفقهاء)قاعدظ:

كماالحديثيحفظونيكادودلا
لاوأسانيده،يقيمونولاينبغي،

بالمعنى،المتونويروونكثيرأالأسانيدحمظفيويخطئونمتونه،

الفقهاءألفاظتثبهبألفاظيأتون@ربماألفاظه،فيالحفاظويخالفون

المزارعةفيخديغبنرافعحديتشريكاختصروقدبينهم،المتداولة

فليسإذلهمبعير)قوم(أرضفيزرع@امنفقال:أخرىبعبارةبهفأتى
له

الفقهاهكلامثهوهذانفقتمدا.ولهشيءالزرعمن

منبرطلينيتوضأكان@النبيأنداأنس:حديثروىوكذلك

كانأنه@االحديث:لفظفإنفهمه،الذيبالمعنىرواهوهذاماعطا،

رطلالدالكوفةأهلعندوالمدبالمد@ا،يتوضأ

بألفاظالأحاديثيرويالفقيهالدمشقيموسىبنسليمانوكذلك

حمادورأسهمالكوفةفقهاءوكذلكمستعربة،
سليمان،أبيبن

اللهوعبدعتيبة،بنالحكموكذلثوأتباعه،
صاحبالصائغنافعبن

هم-وغيرلك،ما

حدثإذاالفقيهحبان:ابنقال
من

ثقةوهوحفظه،
لاروايتهفي

حدثإفالأنهبخبره،الاحتجاجعندييجوز
عليهفالغالبحفظهمن



@
صجالساهمنأكثررأيناوهكذاالأسانيد،دونالمتون،حمط

أولدكرواو)ذامتنه،إلايحفظونلاالخبرحفظواإذاكانواالفقه،

جموالبيوليربينهميذكرونفلاصهريغاللهرسولقاليكونأسانيدهم

منالفقيهحدثفإذاأحدا،
وأقل@الأسماء،صحفربماحفظه

عايتهلقلةيعلملاوهوالمرسل،وأوقفالموقوف،ورفعلأسانيد،ا

كتابمرإلابروايتهالاححجاجيجوزفلاوجهه،علىبالمتنوأتىبه،

الأسانيدفيالثقاتيوافقأو

فأماللمتن،حافظاالفقيهكانإنهذارج@(:ابنالقائل1قلت

و@و)نمابالمقهاء،منبألفاظهاالأحاديثمتونيحفظلامن

فلابالمعنى،الحديث
بماإلاالمتود،منيرويهبماالاحتجاجيسي

والأغل@به،موثوقكتابمنبهيحدثأوالمتور،فيالثقاتيوافق

تختلفالاسوأ@هامالمعخى،منيفهمهبماالحديثيرويالفقيهأن

جدأمستبعدةبتأويلاتالأحاثيثيتأولونالفقهاءمنكثيرانرىولهذا

مراديبهتأولالذيالمعخىذلكبأنالمنصفالعارفيجزملحيث

فقدبالكلية،
أدسبقوقدفهمه،الذيالمعخىهذاعلىالحديثيروي

نمى-وأكثرالمعنى،منفهمهبمابالمدالوضوءحديثروىشريكا

@ييخالفونهلأمصارا
ذلك.

عمض@اء،وليسواحفظهممنحدثواإذاالحفاظالثقات)قاعدقأ:

لأنبحديثهم.الاحتجاجيجوزلاعنديحباد:ابنقال
همتهم

حفظ

مررأينامنوأكثرقال:المتوننصوالطرق،لأسانيدا
كانواالحفاظ

ولاالمداكرة،علىدهرنامنبرهةنجالسهمكناولقدالطرق،يحفظون

ومنقال:إليهايثيرونواحدةكلمةإلاالحبرمترمريذكرونأراهم

والمروبم@،والصحعاءالمحدغبنصالمحروحينكنا@حاد@محمدسال@ي،(1)

9ت.،@والوريع،للنحرالوثارالمكرمةمكةراصد،محمودلحنهو 3 /



@
إلىالمعنىويغيرالمتن،يقلبفربمابفقيهوليسصفتههذهانت

كتابهمنيحدثأنإلابهالاحخجاجيجوزفلايعلم،لاوهوغيره،

الثقاتويوافق

هذافكرناوقدرجب(:ابنأقال
وبيناتقدم،فيماحبانابنعن

منهعرفبمنمختصهووإنماإطلاقه،علىليسهذاأن

عدم
حفظ

منبالمتأخرينيختصولعلهوضبطها،المتون
فيكانمننحوالحفاظ

إسحاق،وأبيوالأعمش،كشعبة،المتقدمونفأماحباد،ابنعصر

أحدفلكيقولفلاوغيرهم،
الحافظحالمنالظاهرلأنحقهم،في

واللهذلك،خلافعلىمنهيوقفأنإلاوالمتن،الإسنادحفظالمتقن

أنالشافعيقول
ص

لفظيحفظولمبالمعنى،حدث

المعاني،منبهيحدثلماعاقلايكونأنفيهيشترطإنهالحديث
فإنهبالألفاظحدثمنوأنالألفاظ،منالمعنىيحيلبماعالما

@الهمتقناالحديثللفظحافظايكونأنيشخرط

أولفيصرحرج@ابنلكونطوله،معالنصهذانقلتوقد
ماأنالحديث-علمفيالتامالامشقراءأهلمنوهوكلامه-

النقاد،الأئمةكلاممنكليةقواعدهومميذكره
فيتحقيقاتذكرثم

منهيوالتعديل،الجرحأئمةعندالمتونبنقدتتحلقالنفاسةغاية

ماوالجلاءالطهور
شرحها.أوتوصيحهاعنيغني

علماءعنايةعامةبصورةيؤكدماهذاوفي
بنقدوالتعديلالجرح

أثناءفيالحديثيالمتن
العلامةوجدتولقدالراوة،علىحكمهم

الاشالمرحع(1)

عدالرجمهمامنحقحقالرمني،عللفرحرحص.أح@دسسسالرحمىالحسلي،(2)
3-833ا@2124/2،طالرند،مكتةالرباصصجد 7@



.

@

أحديعدالذياللهرحمهاليمانيالمعلمييحيىبنعبدالرحمنالشيخ

تخصصاوأكثرهمالهجري،عثرالرابعالقرنفيالحديثعلماءر

العلميةالحقيقةهذهقررقدوالتعديع،والجرحالعلللكتبومعايثة

د@بقوله:
وكتبوتراجمهم،الحديثرجالتواريخكتبتتبعمن

)حديثعليها:الأئمةيطلقالتيالأحاثيثكثيراصوجدةالعلل

الراوي:فييقولونماوكثيراموضوع(،موضوع،سبهداطل،منكر،

ومنالحديط(،منكرمناكير،عندهمناكير،صاحببالمخاكير،)يحدث

راعواقدالأئمةكانولماالمعنى،جهةمنذلكأكثروجدالنظرأنعم

صارلمخكر،جاءفيمنوالطعنأحا@يثهم،فيالخظرالرواةتوثيقفي

سندهوفيإلامنكرحديثيوجدلاأنالغالب
أومجروح،

مافوجدوأسندهفينظرواالحديثاستنكرواإفاصاروادلذلكخلل.

بحالالتصريحعنبذلثيستغنونماوكثيرأفيذكرونه،وهنهيبين

المتن.

المتونإلىيعمدإنماتحدهوتدبص،الجوزي،ابنموضوعاتانظر

قلماولكنهينكره،مافيهايرىالتي
غالبأيحتخيبلبذلك،يصرح

فيلالطعن
فيالأحاديثمنيعلوماالعللكتبوكذلكالسند،

عنيستغنونالأئمةولكنمتنه،ينكرمماذلكغالبتجدالتراجم،

الراوي،فيالكلامأونحوه،أوالحديث()منكرلقولهم:ذلكبيان

فيخللعلىالتنبيهأو
يسمعلمفلانأ،يلقلم)فلادكقولهم:السند

و@كيره،خالفهعليه،يتابعلمفيه،اضطربسماعا،يذكرلممنه،

@افلكونحوأصح(،وهوموقوفاهذا

قدوالتعديلالجرحعلماءإنقولنا:صدقعلىشاهدوخير

يحيىسصبحالرحمىالمحلمي،(1)
الةعلىأضو@.كابلىلساالكاشمةالأنوار0

ص

4الإسلامي،الم@بروتوالمجازلةواتصيلالزلل 0 ا@5
ص
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@@
أنعليهم،الحكمقبلالحديثرواةمتونبنقدبالغةعنايةاعتنوا

حبانابنالحافظين:كلامفيالنظرينعمحينالمدققالباحث

منوهما@ا-الكامل@اكتابهفيعديوابن@ا،المجروحين@اكتابهفي

الراوي-،علىالحكممسبباتبذكرالمتميزةالمطولةالجرحكت@أهم

بسببالرواةمنلكثيربنقدهماالمتعلقةالنصوصعثراتعلىسيقف

ومنمستقيمة،@@حديثيةمتونمنمروياتهمفيوردما
مثلاذلك

جرحهم:الذيقالرواةبعضتراجمفيحباناسقول
متن@اهذا

@اهذا@اباطل
@اهذه@امقلوبمتن@اهذا@الهأصللامت@

@اواهيةمتون

الخ.

الرواةمتو@مراعاةأهميةبيانمنأكثرفقدعديابنالحافظوأما

ا،الصعفاعافيالكامل@اكتابهفيعليهم،الحكمأثناء
ص

متلاذلك

فيأرولمأحاديث،لهزبيد،بنالرحمنعبدبن@اوأشعثقوله:

عنإلاكلاماأحاثيثهفيأجدولممنكرأ،شيئأأحاديثهمتون

@ا،بثقة@اليرقال:حيثأمرهفيأفرطالنسائيأنوعنديالنسائي،

منكرأ@احديثالهأرفلمله،مامقدارحديثهتبحرتفقد

متنايرويه@يمالأشعثأجد@اولميقول:نجدهآخرموضعوفي

@اويخالفالإسنادفييخلطالأحايينفيإنمامنكرأ،

موضعوفي

78ساش،مرحعالمجروجن،كابحادمحمدساقي،(1) / 2لها/1،108،12
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إح@دسإلجرحا@ي،
يرالكاملعدي

3،طالمكر،@ارليروتالرحالصعماء
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@

لأسامةأحد@اولميقول:اخر
لاوإسمادالاجدأمنكرأحديثازيدبن

صالحأنهوأرجومتنا،
فكرتمايخرهذا@اولخالدأيضا:ويقول@ا

وأرجوبالكثير،وليسعنهيحدثعمنوغرائب،إفرا@اتالحديثمن
أيضا:ويقولمنكرأ@امتناحديثهفيأرلملأنيبه،بأسلاأنه

إماكلهاوأحاديثهالحديظمنذكرتماهذا@عمرس@اولحفص

@اأقربالضعفإلىوهوالإسناد،منكرأوالمتن،منكر

كتابهفيجداكثيرهذاومثل
(4)

شميفيأحيانايذكره
ضعف

ضعفه.ليثبتوأحيانأالراوي،

عهةيي)،ته@
@حث@خك@ت

1/3الالق،المرحعلا( 97.

3/9الاش،المرحع(2)

2/3السالق،المرحع(3) 89.

3الالق،المرحعاسطرللمريد)ى 2 8 /،15 / 20،42 3 9 /،2033 5 ، 3،34/

9،971،12 7،85/2 3،86/376.



@

و@لتحديلعلماء@لجرحعندلنقد@لمتن@لموجبةالأسبابثانيآ:

الحديثرو@ةعلى@لح@مفيهاوئث@

فيالمتنبنقدالمختصةالنصوصعراتفيالتاملبعدليطهر

رواةلنقدالموجبةالأسبابأنالعلل،كتبفيوكذاالرجال،كتب

تخرجلاوالتعديحالجرحأئمةعندبالمتونالمتعلقةالنبويالحديث

ثلاثة،عنالجملةفي
هي:

المخالفة.لأول:االسبب

النفرد.الثاني:السبب

لاضطراب.االثالث:السبب

ماوفقالاستعمال-وكثرةالأهمية،حيثمنترتيبهاهووهذا

قوادحبابفييدخللأنهالمتون.فيالكذبأذكرولملي-،ظهر
حديثهيكونبذلكالموصوفأنحيثمنجليواضحوأمرهالعدالة،

منه،الأمةوتحذيرالبيانسبيلعلىإلاذكرهيحللاساقطاموضوعا

عداه،فيماالخفاءيكونوإنما
ومع

شيءإلىالإشارةأهمللمذلك
وسنعرضسيأتي،كماالتفرد،حالاتمنالأولىالحالةفيذلكمن

الأمثلؤبعضذكرمعالأسبابهذهلتوضيحيليفيما

لمخالف@الاول:السببا

الذيالراوييرويهالذيالحديثمتنأنهنابالمخالفةنقصد
معيتعارضوالتعدي@الجرحعلماءعندالدراسةمحليكون

أحد



@

التالية:الأصول

ا-
القران.صريح

صحيحأو-2
النبوية.السنة

لإجماع.اأو-3

فعلهأوالحديثراويقولأو-4

لصورةالسحبلهذاالتفتواوالتعديلالجرحعلماءأنيؤكدومما

الرواةفحصفيالخقديةالعمليةأركانمنركناوجعلوهأساسية،

الحقمقةفيالتعليل@امدارحجر:ابنالحافظقولعليهم،والحكم

@اف3الاح@ابيانعلى
للعمليةالتطبيقيالحانبهوالعللعلمو

@يهبأنالرواةأحدحديثعلى@الحكمالحديت،علماءعندالنقدية

مخالفة
إنالراويعلىالحكمونتيجته:العلل،علمصميممنهو

أو)ضعي@،بعبارة:عليهيحكمأنالمخالفاتهذهمثلمنهتكرر

ولحوأوهام(،لهثقةأومتروك،أوبمخقن،لي@صدوقأوصالح،

يتومالتيالنقديةالعمليةنتائجالأمرحقيقةفيهيالتيالعباراتهذه

الحديثرواةعلىحكمهمإصدارقبلوالتعدي@الجرحعلماءبها

قواعدهيالتيالنقديةالعملياتووسائلطرقفإنعليهبناءوالنبهوي،

وحمداالحكم،إصدارعلىسابقةمرحلةتكونالحديث،عللعلم

بسببالحديتىالمتننقدأنيتبين
العمليةأركانأهممنركنالمخالفة

والتعديع.الجرحعلماءلدىالنقدية

(1)
أوصحاليأالمحال@الراويبكررالوعهحاعليها@يوفعتالتيالصوصرأعلب

سرلغتحثيئالصحح،اسكنبعلىلنكتححر،سعليأحمدسالعسقلالي،(2)

11،طالإسلاميفالحامعةالمورةالملبةالمدحلي،ماث@ 4 0 4@2/7 1



@
الحديثيالمت@لنقدوالتعديلالجرحأثمةاستعماليدلمما

بسب
ابنذكرهماالعام،كلامهمخلالمنالقرانلظاهرمخالفته

كلامه،مياقفيالمشهورين-والتعديحالجرحعلماءأحدحبان-

عامةقاعدةيقرروهو
فقال:الاعتباربطريقالرواةمعرفةفي

ذلث-عدم
نفسهوالخبرشاهد-،أومتابعةوجوديعني

أدوفيه،شكولاموضوع،الخبرأنعلمثة،الثا،الأصوليخال@

اوضعماالديموبهتفردالذيناقله

الصحابةو)جماعوالسنة،الكتاب،الثلاثة:لأصولباومقصوده

عندناالإحماعأنصحيحهمناخرموضعفيصرحوقد
إجماعهو

لالناخرنصقاطعةبصورةهاذكرتهلماولمجثسهدوالصحابة

رضيمسعودبنعبداللهعنيرويالذيزيدأبيجمةفيذكرهحبان
@يقالفقدالماءيجدلملمنبالخبيذالوضوءحديثعنهالله

ترجمته:

مسعودابنع@يرويزيد،أبو@ا
منيدرىلي@عليه،يتالعلمما

لمثمالخعت،بهذاكانإفاوالإنسانبلده،ولاأبوه،يعرفولاهو،
والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب،فيهخالفواحداخبراإلايرو

مقممةحادمحمدسالستي،لي.ومنالهالاعارمعىانطر
نجرتبصحاراسصجح

21،طالرسالة،مفسسةلروت:لأرناؤو@اضجصتحنبئبلمار،اس 4 1 ا/@4
5 ثيشاركههللير@راولروايتها@ردحدحتطرقتتعهووالاعتارا.ا-455

الحديثعلوم@عجمإلرايمعدالرحمرسالخمي،اسطرلا.ارعيرهروايته

4ا،طالحصراعطثارحدهابخري، 2 ا@1
ص

43.

مقدمةحاد.محمدسالستي،
حان،النصحبح

1/1سالق،مرحع 5 5

مقدصةحا@.محمدسالتى،
5/4سالق،مرحعجان،ابنعحيح 71.

عداللهاديطدي،ا@طرليهالعلماءوتراءالحدتهداتحريمحول
نصيوم@،س

اماا-@ما/@1357@2@د،الأصدارالفاهرةالهدايفلأحاثبطالرابة



بم

ابنع@روى،بهيحتحولافيها،مجانبتهيستحقوالرأي،والنظر،

بالنجيذ@اتوضأج@اليأنمسعود

خلا@@اهوةالحديثلهذانقدهفيعديابنالحافظقالوقد

طجافي،صعيدالتينموأمآءتححدأللغ@تعالى:قولهفييعنيالقرالندا
إلىفيمتقلطهور،ماءيوحدلاحيثأنهالقرآنظاهرفدلالحائدة.6(،1

الماءأرعلىيدلحيتهدايعارضالسابقالحديثوظاهرالتجمم،

الماءعريعنينبيذاسميحتىبذلكوتعيرالتمر،فيهندالذي

وهماعدي،وابنحبانابنقالولذاصفاته،تتغجرلمالذيالأصلي

فيوطعناللقرار،محالثالحديثإنوالتعديلالجرحأئمةكبارمن
مسعود.ابنعربهالمتفردوهوزيد،أبيراويه

آنفا.حبانابنقررهاالتيللقاعدةتطبيقيمثالوهذا

عرعلى@رأقفلماطلاعيحدودوفي
أحد

م@
أئمة

الجرع
مخالفةأنفيهيصرحوالتعديل

سبباتعدلاالقرآنلصريحالحديثمتن

الصريحةنصوصهمأنعليهوقفتماخلالمنيبدوولكنفيه،للطعن

بسببالحديثيالمتنلقدفي
فيماوذلكجدا،قليلةللقرانمخالفته

المتننكارةلبيانأخرىأسبابيستعملونأنهمإلىراجعأرى

لوحده،انفاالمذكورالسب@علىالاعتمادأوالاتكاءدونومحالفته،

الت@شاءإنالثاكالمبحثفيتوضيحهسيأتيهذاموقفهموتعليل

فييوجدفهذاآخر،لمتنالحديثيالمتنمخالفةوأما

ومنلكثرة،والشعديحالجرحأثمةكلام
تفردحديثذلك،علىالأمثلة

بنالمغيرةعنشرحبيلبنهزيلعنثروانبنعبدالرحمنقي@أبوبه

1لالقحعصالمحروجن،كا@حادمحمدساتي،يا( 5 8 /3.

ليالكاملعدبمأحمدسالحرحالي،(2)
7/2صالق،مرحعالرجال،ععماء 9



@

@االجوربينعلىومسح@إ،النبي@اتوضأقال:عبة

انتقدفقد
منهمالمش،هذاوالتعديلالجرحأئمةكبارمنجمع

بنوهزيلالأودي،قي@أبودافيه:قالالذيالححاجبنمسلمالإمام

هذا،يحتملانلاشرحيل
هذاروواالذينالأجلة،مخالفتهمامع

طاهرنتركلاةوقالالخفين،علىمسحفقالوا:المعيرةعنالخبر

وهزيلقيمى،أبيبمثلالقران،
@ا

ليست@االجوربين@الفظةأنيرىمسلماالإمامأنوالمقصود

خالفهقدبهاالمتفردوهوقي@أبابأنفيهاطعنهوعللصحيحة،
جمع

لا@االخفين@الفظةوفيهالمغيرةعنالحديثفروواالحفاظكارمن

القدمغسلوجوبعلىيدلالقرانظاهرأنإلىألمحثمالجوربين،
السادسةالآيةعليهتدلكماالوضوءفي

بايةالمعروفةالمائدةسورةفي

لافعليهالمخالفة،لسبثبوتهفيمشكوكالحديثداموماالوضوء،

فيالقدمينغسلعنعوضاالجوربينعلىالمسحبجوازيقال
والقولالثبوت،محتملالحديثأنعلىيدلالكلاموهذاالوضوء،

4الإسلامي،المكن@ليروت.السدمحمد.أحمدسحل،اسأحرحه 0 ا@3

4/2 5،2
الأشعت.سيمادسثاودأبووالسحتبر،

محمدنحقبئ@اود،أبيمن

1الحديترقمالحرلي،التراتإحياء@اريروتعحالحمي@الديرمجي 5،9

النراتإحياءثارليروتشاكر،أحمدنحفيقالجامع،عيسى.محمدسوالترمدي،

9الحدبرقمدت.الوي، الكبير،النشحي@أحمدسوالساني،رصححص9
14،طالحلمة،اليه@دارليروتالداري،عدالحمارتحفيق 1 ا@1

الحلبترفم
1 3،0

عدالاقي،محمد@ؤادتحفيقماجصاسسسيربد،محمدسوالقزولي،
ت@الثكر،ثارلروت

5الحيترقم 5،9
إسحاقمحمدسحريمفالنو

الإسلامي،المكت@لروت.الأعظمي،مصطمىمحمدتحقبقحزبسفابنصحبح
ا،ط

1،ماالحدحتردم
حار،محمدسالني،

سالق،مرحعجان،اسصحبح
3ر

1لحديثا 33 8.

2كه/1ت.،@المعردة،@ارليرر@.الكبير،النالحمي@أحمدسال@يهيى،



@

بقطحي.لي@بضعفه

النقادبعضأنفيه،النظروجهاتاختلفتقدأنهعلىيدلومما

عرلآحرودارواهلمامخالفغيرأنهورأواتصحيحه،إلىذهبوا

حبانوابرخزيمةوابنالترمذيبصحتهقالوممنالمغيرة،

منكر،قي@أبيحديثأنالعللأئمةكبارعليهالذيوالرأي

@احديتالمديني:ابنقالشعبة،بنالمغيرةعنللمحفوظلمخالفته

البصرة،وأهلالكوفة،وأهلالمدية،أهلالمغيرةصرواهالمعيرة

@ا،الحوربينعلى@اومسحقال:أنهإلاشرحبيل،بنهزيلورواه

معين:ابنوقال@االناسوخالف
علىيروونهكلهمالناس@ا

بنوعبدالرحمنالتوري،سفيانرأيوهذا@اقي@أبيغيرالخفين

لدارقطني،واوالنساثي،ود،داوأبوحنبل،بنوأحمدمهدي،

هموغيرلبيهقي،او

فيكلامهمعلىوبناء
أبيفيأحمدالإمامقالالحديثهذا

بقوي،@اليسالرازي:حاتمأبووقال@ا،أحا@يثهفي@ايخالفقير:

ففال:حديثه؟كيفله:قيلبحافط،وليسالحديث،قليلهو

عبارةوهذه@ابأسبهالنسائي:وقال@ا،الحديثلينهوصالح،

واحرونحانوالنوالعجليمعينابنوذهبالحفظ،توسطعلىتدل

الحاشهالطر(1)
3ر

الالث@)ك@(

له@1/2سالق،مرحعالكمير،الن0الحيىأحمدسالهقى،(2)

الاسالمرحع(3)

أليوشر2،ممه/1سالق،مرحعالبهير،السنالحسشأحمدسالبهفي،اظر)ى

مرحعداو@
3رالق،@

1يتالحد @الكمير،ال@ديوالائي9(،5

ص

@@.@3

1الحديت الولةالأحا@يتثيالرارثةالحللعمرسعليوالحارقطي،3،0

14،ططة.@ارالرياصالله،زبىالرحمىمحفو@ 1 7/1امط2 1



@@

توثيقهإلى
")

المنقولمعينوابنالمديني،وابنمسلم،كلامصوالمتضح

مخالفةلكولثها@ير،أليلروأيةتضعيفهمسبببنواأنهمآنفا،

رضيشعبةبنالمغيرةعرللمحفوظ
بمحن،متنإعلالوهذاعنه،الله

نفسه،الصحابيعنيروىالحديثأصلكانوإن
مع

صححمنأن

قيسأبيحديثأنيرونحبانوابنخزيمةوابنكالترمذيالحديث

عنالمشهورالخفينبحديثلهعلاقةلامستقلاخرحديثايعد

المغيرة.

ركنوأنهالمتون،بنقدوالتعدي@الجرحأئمةعنايةعلىيدلومما

علىالحكمقإطا،علىالسابقةالنقديةالعمليةأركانمنأساس

عننجدفمثلابذلك،الموحيةالعباراتصرنجد@أنناالراوي،

أحمدالإمام
واسمهالملائيإسرائيلأبيعنسئللماأنهحنحلبن

اأحادي@افيالناس@اخالففيه:قالالعبسي،خليفةبنإسماعيل

ما@اعامةنفسه:الراويفيعديابنوقال
@االثقاتيخالفيرويه

أحمدالإمامكذلكونجدوالمتن،السندملي@وهذا
عنسئلحين

حديثهفي@الأنفقال.بذاك؟،الاسعندهولي@لمةأرطاةبنالححاج

وسألزياثقا(فيهإلاحديث،لهيكادليسالاس،حديثعلىزيادة

أحمدرجال
أنه@اشأنهفقال:شأنه؟،ماالححاج:عر

فييدبه

ل@رو@آلار@ائرةحبدراقهلب@،غهلببحجرسعليأحمدسالعسقلالي،الطر(1)

51ا،@الطاية، 3 2،@1 3 8 / 6

وصينحفبقالرحال،ومعرفةالحللمحمدأحمدسحل،اس(2)
لروتص.@الله

14،طالم@ 0 ك@843اص،8

1/2ساش،مرحعالرحال،صعفاءفيالكا@لعديأحمدسالحرحالى،(3) 91.

3/1سالقمرحعوالتميل،الجرححاتم.أيلنعدالرحمىالراري،(4) 5



@

لأنالأسانيدثزيادةلاالمتونزيادةهناوالمحقصود@االأحاديث

قليلةالغالبفيأسانيدهيجدأرطاةبنالحجاجحديثفيالاظر

فيبالتدليىمعروفوهوالأتباعطبقةمنهوإذالوسائط

لوتمزيادته،لاالسندوسائطتقليصأغراضوأهمالإسناد،

@ا،@ايخالفلقال:الأسانيدفيغيرهيخالفأنهأرادأحمدالإمامأن

الأئمةنصوقد@ا،الأحاديثفيدايزيدأو@ازيادةحديثهيقل:ولم

المتونفيزياداتهبعضعلى

يبيننفيسنصفيالبخاريالإمامونجد
لعطاءتضعيفهلس@لنا

يرويها،التيالمتونفيمخالفاتهعلىبناءالخراساني،عبداللهبن

لمالكأعرف@امافيقول:
يرويرجلأأن@بن

أنيستحقمالكعنه

ماةالترمذي-أيله-قلتالخراساني.عطاءغيرحديثهيترك

مقلوبة:أحاثيثهعامةقال:شأنه؟

وأفطرلمجمالنبيأتىرجلاأن"المسيب:بنسعيدعرروى1،1

سعيداسألتيقول:المسيبلنسعيدأصحابوبعض@ا،رمضانفي

عن
وكذاثأ@لمبءمملي.طاءفيفقال:اسديط؟هذا

فيثابتبنوزيدعثمان،عرسلمةأبيعنعطاءوروى(21

أيسحيصوروىبائنة،تطليقةفهيأربعةمضتإذاالإيلاء
يوقف.الموليفيقالأنهعثمانعنطاوسعنثابت

وصينحفبئالبسوني،روايةالرجالومعرثةالعللمحمد.أحمدسحل،اس(1)
الله

4ا،@اللمية،الدارالهمد:عاس، 0 ا@8
ص

2 4 5

ليال@ربححر@يالنوصعه(2)
@سحها@الطقة

3و
د-@لامح@أيالأتعطقة

@

الملبةالبمالي؟ط-عحاطهحقفهالدارفطي،س@عمر،سعليالدارقطي،(3)

3المورف 8 1/4هاا6 0 5

أحمدوالحرحاي،
ديالكا@لعدى.ب@

الرحال،صعفاء

2/2سالق،مرحع 27-228

الكبر.الا@محبمحماعبلمحمدسالحاري،الطر@نمامهاالفصةسياقعلىللرفر@)ممأ

4النقابفالكتبثارصروت.المعلمي،عدالرحمىتحميق 0 4ا@7/6 7



عطاءوروى(
صلىأربعأأقامإذاقال:المسيبب@سعيدعن

هندأبيبنداودوروىأربعا،
هذا.خلافالمسيببنسعيدعن

المسيببنسعيدعنروىقتادةفإنالترمذي(:القائل1لهقلت

محمد.قالعطاء؟!روىمامثلأربعأ@ا،صلىأربعأأقامإذا@اقال:

أخذهقتادةأرى
عن

عطاء"

أدلت@يسوقالسخاريالإمامنرىالمبينالمفسرالنصهذاففي

لعطاءتضعيفهسببعلى
المتن،بنقدتتعلقكلهافنجدهاالخراساني،

أويهم،أويخال@،أوالحديث،منكرفلانمثل.عبارةنرىفحين

وماالأحكامهذهأسبا@تكونأنيستبعدفلاالبخاري،عننحوها

الحقيقةهذهيؤكدومماللمتن،ترجعالرواةأولئكعلىيشبهها

محمدبنعالحفيقالالبخاريأنسبقلمابالإضافة
زائدة:بن

@االحديث
ماعنهوورد

سبيبين
سألهفقدالحكم،هذا

هذاصالحيرويهحديثعنالترمذي
أنعمرابنعنأبيهعنسالمعن

@ا؟متاعهفأحرقواغل،وجدت@وه@امناللهءأ@ال:رسول

قد"وقال:الحديطهذاالبخاريفضعف
غير@س!الخبيعنروي

قصةفيهريرةأبيحديطهذاخلافحديث
بنزيدوحديظمدعم،

منهاشيءفييذكرفلمأحاديث،وذكرازات،كلرحلاأنحالد

محمدبنوصالحغل.منمتاعيحرقأنأمرع@هالنبيأن
هوزائدةبن

عنطاأرويلاذاهب،الحديط،منكرواقد.أبو

محمدالترمد@،(1)
الظطال@أليلرتي@البهيرالر@ذيعلليمى،لن

تحقيقصي

ا@904ا،طالكتب،عالملروتوآحرود،ألامرانيصحي
ص

2 71-272

دارسروتزايد،محمردتحقيئالصجر،الضحفا.بحماعيلمحمدسالخاري،(2)
4ا،طت 0 6

.59اهاص

طال@أليشرتبالكير@ترمنيعلليمى،محمدسالرمدي،(3)
مرحع

2صسالق، 38.



.

@

جمصشكماالمتونلنقدعنايةلهالله-رحمهوالبخاري-
@

هذا
في

عدةمواطن
كتبه.من

الحرحأئمةنصوصرأغلبأنلهيؤسففمماحالأيةوعلى

الأسباب،ببيانالغالبفيمصحوبةغيرمختصرة،تكونوالتعديع

يعدالخراسانيلعطاءالبخاريتضعيففيالسابقالنصإنقلنا:ولذا

لقلةالنفيسة،النصوصمن
وجود

أمثاله
المفسرة.النصوصمن

ومن
فيكلامالهموجدتالذينوالتعديعالحرحعلماء

لقد

رحمهالجوزجاني-يعقو@بنإبراهيمالإمامتمدم،بماشبيهأالمتن

كلامهسياقفيجاءمامنهانصوص،عدةعلىلهوقفتفقدالله-،

عنديضمرةس@اوعاصمقال:فقدضمرة،بنعاصمضعفعلى

يصقى
)دوعنده(ضعيفوهوالأعورعبداللهبنالحارثمنأيأمنه

علىعاصمحديقفضلنعرف@اكناقال:سميانعنحكيكان

@ا.الحارثحديث

عشرةالنبيءأشتتطوعفيحديثاإسحاقألوعنهروى(11

كهينخظالمشرققبلمنالشمسارتفعتإذايمهلكانأنه@اركعة،

إذايمهلثمركعتين،فصلىقامالعصر،عندالمغربقبلمن

عدالمغر@قلمنكهيئتهاالمشرققبلمنوكانتالشمس،ارتمعت

صلىالشمسزالتإذاحتىيمهلثمركعات،أربعفصلىقامالظهر،

قبليصليثمركعتين،الظهربعديصليثمالظهر،قبلركعاتأربع

@ا.ركعةعشرةستفهذهركعات،أربعالعصر

ينبغيكانأماالله!!لعبادفيا
كسيم،النبيأصحابمنلأحد

همإذالركعات،هذهيحكيوأزواجه
عروالحكايةدهرمم،فيمعه

عاثة
رضي

منركعةعثرةالاثنتيفيعنهاالله
عثرعمروابنالسنة،

منوالعامةركعات،
منأوالأمة،

السةركعاتعرفواقداللهشاء



@

منكمقائل:قالفإنبالنهار،ومخهابالليل،منهاعشرةلاتشي

فيتكلميجلس@هالنبيكانصدقتقيل:واحد؟!إلايروهلمحديث
رحل،عنهفيحفطهاث@ره،آخرلهايعودلالعلهالحكمةمنبالكلمة

يشتبهان.فلاعليهايداومكانعاصمقالكماركعاتوهذه

روى:حيرواتفاقهاالأمة،روايةخالفثم(21
أن@ا

خمس@ي

خمساالإبلمنوعثرين
حمادوهذا@ا،الغنممن

بن
ثمامةعرسلمة

ب@

اللهرسولفرضالتيالصدقةلهكتبلكرأباأن@اأن@:عنعبدالله

بلغتفإذاشاة،خصركلفيالإبلمنوعشرينحصردونفيماءأ،

عداللهصالزهريحكايهوكذلكمخاض،ابنةففحهاوعشرين،خمسا

@اكدلكأيضاالزهريعنعيينةبنسفيارحكىوماعمر،بن

ضمرةبنعاصمضعفسببأنالنصهذافيجداالواضحومن

مخالفاتهالجوزجاني:عد
منه.أوثقهممنيرويهلماالمتونفي

لماالمشابهةوالنصوص
الأخرى،للأسباببالنظركثيرةتقدم

ماغيرعليهوقفتمالسردتالإطالةختيةولولا
تقدم.

نقدفيوالتعديلالجرحأئمةيستعملهاالتيالمخالفةأنولومن

مخالفاالمتنيكونأنالرواة،علىحكمهمفيالمؤثرةالمتن

أحمدالإمامعنوردوقدللإجماع،
هذااستعمالحنبلبن

منالنوع

لنقدالمخالفة
طلحةفيقالفقدالرواة،بعص

التيمي:يحيىبن
@االحديث@اصالح

@اطلحةقال:آخرنصوفي
إليأح@يحيىبن

حدثوطلحةماكير،أحاديثيرويبريدبردة،أبيلنبريدمن

@االجنةعصافيرمنعصفورلحديث

نحشوالرحالأحواليحتره.سا@إسالحورحالي،(1)
ليروت:الامرائي،صمحي

11،طالرمالة،مؤسة 4 0 5@
ص

4ه-43

أحمدحل،اس(2)
4لما/2سالق@رحعالرجال،ومعرفةالعللحصد.لن

2/1الالق،المرحع(3)



@

@

أحرجهأحمدالإمامنقدهالذيالجنةعصافيرمنعصفوروحديث

طلحةطريقمنصحيحهفيمسلم
طلحةلنتعائثةعمتهعنيحيىبن

عن
صيجنازةإلىمجحدهاللهرسولقالت:المؤمينأمعائثة

عصافيرمنعصفورلهذاطوبىاللهرسوليافملت:الأنصارمن

إنعائثة،ياذلكغيرأوقال:يدرك@ولمالسوء،يعمللمالجنة،

للناروخلقابائهم،أصلابفيوهملهاخلقهمأهلاللجنةخلقالله

آبائهمأصلابفيوهملهاحلقنمأهلأ،
@ا

ماالخلالونقل
سببيبين

الحديث،لهذاأحمدالإمامنقد

المؤمي@،أطفالعبداللهأباذاكرواأنهمالميمونيأخبرلا@افقال:

ال@وقولالأنصاري،ابنقصةفيعائشةحديثلهفذكروا
فيه.@جشأي

رجلافيهوذكرحديث!هذايقول:ةغير@عبداللهأبافسمعت

طلحة.صعفه:

يرحىهوالجة،أنهميثمكوأحديقول:مرةغيروسمعته

@االم@ركي@أطفالفياختلفواإنمافيه؟!يثككيفلأبيه،

مخالفتهسس@الحديتمتننقدأنهأحمدالإمامكلامفظاهر

ومفهوم@ا،المشركيناطفالفياختلفواإنما@اقوله:بقريخةللإحماع،

أيصاقولهعليهيدلوهذافيهم،يختلفلمالمسلمينأطفالأنهذا

الحديثفيعبدالبرالرقالولذا@ا،الجة!فيأنهميثكأحد@ا

الآثارذكرناصبمامر@ودضعيف،ساقطحديث@اوهذاالانف:

والإجماع
منأدعلىالإجماعالنوويحكىوكذا@ا

مات
من

3رساس،مرحعملم،صحمحالححع،سمسلمالفرى،(1)
الحلم@2662

مححالنهالمفدحسي،(2)
صرعورقطنحقبئللحلالالعللسالمخبقدا@ةأحمدسس

4ا،@الرابة،@ارالرياصاطه، 1 ا@،9
ص

53-5 4

لماافمهدعدالراس(3)
الاخيى،مرمحموعةنحميئوالأسانبدالمعاليالموطأسلي

6/153@13871،طبة؟لإصلاالؤوروالأوفا@ارةصرا:@



بر
الجنةأهلمن@هوالمسلمينلطظ

منالخوعهذاتحتيدخلومما
ظني-حسبالمخالفة-

بعصربضعفوالتعديحالجرحعلماءكبارفيهايصرحالتيالنصوص

وعمربكرأبيالشيخينفيطعنفيهاأحاديثيروونلكونهمالرواة،

رضيعثمانفيأوعنهما،اللهرضي
أحمدالإمامعنوردكماعهالله

جاءأينمنالكوفي:القاسمبنعبدالغفارمريمأبيعنسئلأنه

رأيه،قمل@امنفقال:حديثه؟.قبلمنأورأيه،قبلمنضعفه،

سوء@اأحاديثعثمان،فيببلاياحدث

رصيعليفضلفيغلوالمتنفيكانإفاوكذا
كماعنه،الله

سعدابنقال
إنصدوقاثقة@اوكانالعبسي:بنموسىبنعبيداللهفي

أحاديثوبروييتشيع،وكانالهيئة،حسنالحديث،كثيرالله،شاء

قالولذأ@االناسمنكثيرعندبذلكفضعفمنكرة،الثيعفي

@اكانعنه:سئللماهذاعبيداللهيضعفممنوهوأحمدالإمام

فحدثالبلايا،تلكأخرجسوء،بأحاديثوحدثتخليط،صاحص

وأمامنه،أستركانمثله،يكنلمقال:فضيل؟@النله:قيلبها،

االرد@الأحادتاتلكفأخرجهو

رسوللأصحاب@اشتامخباب:بنيون@فيداودأبووقال

الرافضةوليستمستقيمة،عنهشعبةأحاديثرأيتوقد@ه-الله

4المكر،@اريروت.ملمصحيحضرحنر@سيحيالنووي،(1) 0 2ا@،1 0 7 / 1 6

دارلروتالقلححي،عدالمعطيتحفبئالكمير.الضعفاءعمرو.محمدسالعف@لي،(2)

4طا،العلصة،الكئص 0 1ا@5/3 01.

6/4ت،@صادر،@اريروتالكبرمح.الطفاتصعدمحمدسسحد،اس@3@ 0 0

مؤمسةيحروتمعرو@،لارتحثبئالكمالنهنيصيوسصالححعأسالمري،(3
11،طلرصالة،ا 4 0 ا*/19@،2



@
حديتالقبر-حديتفيزادسوء،رأيله@اوكان@اكذلك

ولييوعليزادان
لإحصالصافيةالزيادةهذهوبيان@ا

شيوس@آتيت@افيها:يقولعبادبنلعبادقصةفيوردتالسنةأهل

فسألتهخباب،
هاهافقال:دحدني،القبرعذابحديثعن

قبرهفييسألأنقال:ححي؟ماقلت:قال:الناصبؤأخفاهاكلمة

ماواللهختلت:نجا.طالب،أبىبنعليقال:فإنوليك؟،من

منقلت:أنت؟أينمرلي:فقالالأولين،ابائنافيبهذاسمعنا

لحاخبيث-عئمانيأنتقال:البصرة.أهل

وعمومالراشدير،الخلفاءفضلعلىمجمعونالسنةوأهل

فصلفيالغلوعدمعلىمجمعونأنهمكماكل@،اللهرسولصحابة

رضيعلي
صاللهرسولصحابةمنغيرهأوعنهالله

أحدروكمافإذاس@،

الجرحأئمةفإنالمعتحر،الإجماعهذاتخالفحديثيةمتوناالرواة

(5)

صبانثاودألاا@حريعبدأليسوالاتالأشعتسلمادسلاودألوالسحسخالي،

صر
الاشقامة،مكتةالمكرمةمكةالتوي،عدالعليم@حميئالجتاليالأشث

11،ط 4 1 8،@2 2 4 /1.

ليمر@رعأالراءرا@ادصحديت
ديداردأبوأحرحهالقرعدا@

مص
سالو،@رحه

3الحلبترفم 2 فيوالساني1،2
شه،

مرحع
2الحليترفمالق،د 0 واس0،1

فيماحه
صه،

@،الطعحاطهأسرال@سالرري،ا،ووهالحلبت3رصاش،مرحع

صد@اسها،؟-1/93د@،المعار@،دارالرباصالصحيحبن،علىالمتوك

طاةسالن،@@مخسةلبروت.ا@ي،عليشحقيئاسان،إمحاق،محمدس

سلبمانكاودألاالاحريعداليسرا@الأشعتسلبمارسداودألرالسحالي،

لن
@رحعالححشاني،لأضعتا

1/2الق،@ 2 2

أحمد،الأماممدالطر
4/2سالق،مرحع يولرسطريقسالحديثساقولد9،5

مادكرالتي@الريا@هدهيهولمجسا@را@عررادادعمروصسالمحهالعرصا@

كأالإحالاتالطريرلى،طريقعرمىالمهالعىيروىرالحديتعاد،
ال@:

6اض 1

)ك@271(عديلاسالكاسل



@
@

ذلك.بسب@فيهيتكلمونوالتعديى

ومن
منللمعروفالمتنمخالفةتعمالا@علىتدلالتيالأمثلة

أسبابمنسببابوصفهوالتعديلالجرحأئمةعندفعلهأوالراويقول
عندهم،الحديثرواةعلىالحكمفيالمؤترةالمخالفة

عنجاءما

@الي@فيه:قالفقدالأنصاريفضيلبنالحار@فيأحمدالإمام

@االحديثبمحمود
سببوبين

ذكرحينالراويهذاعلىحكمه

الحكمبنعبداللهبنجعفرعنيرويهالذيهذاالحارثحديتعنده
بنعبداللهعنرافعأبيعنمخرمةبنالمسوربنعدالرحمنعن

فمنيفعلون،لامايقولونأمراء@ايكونجمده:النبيع@مسعود

بيد@..جاهدهم
بمحفوظليسفضيلبن@اوالحارثفقال:@ا

مسعوه.ابنكلاميثبهلاالكلاموهذاالحديث،
@ا

ابنعنالحارثيرويهالذيالحديثيالمتنهذاأحمدفنقد

رضيمسعودابنلمذهبلمخالفتهمرفوعا،مسعود
عنهالله

عدمفي

لي@الحارثأنأحمدرأىوعليهوقتالهم،الجورأئمةعلىالخروج

ومعالحديط،بمحفوظ
مسلمأالإمامفإنهذا

صحح
يثاد@

(4)
ة

ماالمتنيرلمولأنهللحارث،لتوتيقه
النكارفيوجب

بنسيمان@اودآبيروايةأحمدالإمامماتلمحمد،أحمدسحل،ابى
لأشعت،ا

4ا،طيميفاسمكةالقاهرةاشعوصطارقنحقيق 2 ا@0
4ص ونهني@1،9

2/1سالق،مرحعالنهنيب، 3 4

مسلمالقنحرى،
5الحلحت3رساس،مرحعمسلم،صححالححع،س 0

ملإطامسانل
الأشعت،ملجمادسداودأبيروابةأحمد

4صسالق،مرحع 1،9

ثارالرلاصالي؟@العطيةتحفؤالةهارودمحمدسأحمدسالحلال،

4"ا،طالراية، 1ا@1/1 للخلال،الحللصوالمنتحب4،2
سالق،مرحع

صر
1 6،9

@اساللهرسولقاليفرلمسعودالنأدتتمةالسصوير

خىاعروا

اللثطما@روايةسعودلاسأحدو@"،نلفولي

رالهاصىالطر
6 6
3.



بم
منالنوعهذاعلىآخرومثال

المخالفة-
النفاسة-غايةفيوهو

أبيبنيحيىعنخثعمأبيبنعبداللهبنعمرعنمسلمالإمامذكره
سلمةأبيعنكثير

رضيهريرةأبيعن
ياقال:رجلاأن@اةعخهالله

وللمسادروليلة،يوم@اللمقيمقال:بالخفين؟الطهورمااللهرسول

المسحالرواية@اهذهمسلم:الإمامقالثم@ا،ولياليهنأيامثلاثة
المسحيحفظلمهريرةأباأنوذلكبمحفوظة،ليستهريرةأبيص
دهلمجالنبيعن

ا

الخمين،علىالمسحبإنكارهعنهالروايةلثبوتة

الله.شاءإنعنهذلكو@حنذكر

محمدحدثنا
يزيدعنشعبةثناغندر-هومحمد-ثناالمثخىبن

المسحعنهريرةأباسألتقال:زرعةأباسمعتقال:زاذانبن
تمفبال،الحكم،بنمرواندارهريرةأبوفدخلقال:الخفين؟على
علىنمسحأناللهأمرنا@اماوقال:خفيه،وخلعفتوضأ،بماءدعا

والغنمالبقرجلود

فقد
رزينوأبيزرعة،أبيبروايةصح

(1)

إنكارههريرةأبيعن

أجدركانالنبيعنالمسححفظقدكانولوالخفين،علىالمسح

منالحرفيالذيأنكرهفلمابه،والتدينللزومه،وأولاهمالخاس

والقول@ا،والغنمالبقرجلودعلىنمحسحأناللهأمرنا@اماقوله:

بذلكبان@ا،خفيعلىأومسحتحمارظهرعلىأبالي@اماالآخر:

منوأنالله،رسولعنالمسححافظكيرأنه
عنهذلكأسند

النبيعن

فبجمعتعمدا،أوسهواإمافيهأخطأالرواية،واهي
الروايات،هذه

صعافرواةوتتبينسقيمها،منصحيحهاتتميزببعضبعضهاومقابلة

منالأخبار
أضداث@

منم
المعرفةأهلأضعفولذلكالحفاظ،

ال@هعبدبنعمربالحديث
منوأشباهمخثعم،أبيبن

ةالأخبارنقلة

رونأليروايةهامسلميلكر@(1)



@

روايتهم
المعروفينالثقاترواياتتخالفاليالمستنكرةلأحاثيثا

من
@االحفاظ

منالنوعهذابمثلوالتعليل
فيالمختصينمنكثيرعندالمخالفة

التيللقاعدةمخالفنظرهمفيلأنهنظر،محلاليوم،الحديث
معالتعاملانظنيوفيرأى،بمالاالراويروىبماالعبرةتقول:

عنمحفوظالمتنأنبماكالآتي:سيكونهذهالنظروجهةوفقالنص

مجماللهرسول
أ

ولكنلغيره،صحيحأوحسنفالحديثعدة،وحوهمن
مختلفة،منهجيةوالتعديحالجرحلأئمةفإنهنارأيناوكماخطأ،هذا

أبيعمرسضعفواإنمابالحديثالمعرفةأهلأنيرىمسلمفالإمام
هنا،النكارةوسببالمتن،المنكرالحديثهذامثللروايتهخثعم،

المسحيرىلاأنهعنهاللهرضيهريرةأبيمذهبمنالمعروفأن
كانولقدذلك،يخالفماالراويهذامثليرويفكيفالخفين،على

المسحأنكرهريرةأبالعلفيقال:التأويل،بابيفتحأنالممكنمن
اللهرسولعنيثبتهماالصحابةبعضمنسمعأوتذكر،ثمسابقا،

لمالتأويلاتهذهمثلأنيبدوفيمالكنالسابق،الحديثفروى@سإ،
والتعدي@.الجرحأئمةمنواخرينمسلم،الإمامعندمقبولةتكن

هذاعلىوالأمثلة
الحكمفيالمؤثرةالمتنمخالفة3أنومنالنوع

فيكتيرةأنهارجبابنالحافظفكربلبالقليلة،ليستالرواةعلى
@اقاعدةةقوله

قدرأيه،يخالفماروىإذاالراويحديثتضعيففي

هذا@ابمثلكثيرةأحاثيثالحفاظوأكثرأحمد،الإمامصعف

صسادق،مرحعاليبز،الحححسمسلمالمنري،(1)
2 08-2 0 9

(2)

إلح@
سمححالرحع@لي،

أحمد
/2سالو،مرحعالرمني،عللنرحر@،بر



@
التفر@التانى:السبب

لحلالابوالتعديعالجرحأئمةكلامفيوتعمقبتأملالماظر

حداكبيرةمساحةاحتلتقدعامةبصورةالتفردمسألةأدشك
ير

رحمهمعندهمالنقديةالعملية
الله.

ألسا@أحح@مرسبجاكانللراوييحتمللالمتنوالتفرد

@مرجملةلدراسةليوقدص@للرواة،والتعديلالجرحأئمةلئد

عدحماوىاللنقدموجبايكونأنهالمتون،بخفردالمتعلقةالنصوص

حالات:ثلاثفي

رأموعلىم@تملاويكونلهأصللابمتنالتفردكانإذاا-

دلتفطتسميتهيمكنماوهذاالنبوة،كلامتثبهلاأوشينها،مبالغ

ألاأصل-لاحدي@ةمتونأوبمحنيثمردالراويأدأيالمطلق

رد@علىالأئمةعندمتفقوهذاطريقه،منإلاتعر@

منعالمعنبمتونالتفردمنيكثرالراويكانإذا-2
علماء

يكونأنيسخعدوأمثالهما،عطاء،أوحريجكابنالمعروفينالحديث

ليحدث
الحفاطعندتوجدلالأنهاا،

من
الإمام،ذلكأصحا@

لسنولتهالسند-ذلكحعلبهاتمردالذيالراويذلكأنوالغال@

مروياتهمنكثيرفيسلوكهامنيكثرجادةلحافظته-بالنسبة

وجمهورالمقيد،بالتفردتسميتهممكنوهذا
والتعدي@الجرحعلماء

يقعالذيالراويتضعيفعلى
فلك.مثلمنه

أمرصتفصيلعلىيحتويبمتنيتفردالراويكانإذا-3

وهوالنسي،بالتفردتسميتهممكنوهذاالثريعة،فيالمهمةالأمور

صصطلحتميرحرل(1)
ملاتفالطرله،سع@طله!.أصللا"

لىالوصع
1ا،طالي،مكنة@فىالحلمت 7 / 1 5 1 4 0 ا-1.911

المحتدار@ا،لأحا@تاإعلاللىوأنر.الجاثوطسلوككالا@سطرالصألهمدهحرل(2)

لرياضبا



@
ليرفيهحتلف

مكثر.يتتةأوصدوقأراويهكانإذاالحديثعلماء

قيلقدأنهالتفرد:حالاتمنالأولىالحالةعلىالأمثلةومن

النبيعنروىإفاقال:يكذب؟الشيخأنتعلمأين@امنلشعبة:
@ايكذبأنهعلمتتذبحوها@ا،حتىالقرعةتأكلوا@الا:@

منه؟تنكرونماالعلاء:بنيحيىعنوكيعاعبدالرزاقوسأل

الطعامعلىالنعلخلعفيحديثاعثرين@اروىوكغ:فقال
@ا

وقال:@افضحك،السدي:الحسينعنالرازيزرعةألووسئل

يعنيحميد-ابنعنهروى
محمد

أجهدفاوهوالرازي-،حميدبن

كفاناقدعليه،أقدرفلايرويمما،عمنمعرفتهعلىأقفأنحهديمما

لهاليستأشياءعنهقال@م.النبيقاليقول:بماالأسانيدمؤونة

@اأصول

بنالكريمعبدرواهحديثعنأبي@اسألتحاتم:أبياشوقال

عنبريدةابرعنواقدبنالحسينعنمسلمبنالحسنعرالخاجي

صلييعهالقطا@،أيامالعنبحب@@امنقال:جمبهدهالنبيعنأبيه

لهكانلصراني،أويهوثي
كذبحديثهذاأبي:قالمقتاللهمن

تحقيقالواعي،الراسيي@الفاصلالححدثعدالرحمىسالحىالرامهرمري،
@حمد

4@3،الثكر،ثارلررتالخ@،عحع 0 ا@4
ص

3 الحطحىوأيصأ.16

تحفبقالامع،وتثا@الراويلأخلاقالحامعنالتسعليأحصدسعحاثى،ا@

2ا@4/2"3ا،طالمعار@،@ارالرياصر،ائص@محمود 5 7

صسالقمرحعالرحال،أحواليعقو@.سإلراميمالحورحالي؟
2 وردثوالقمة0،1

9/1سابق،مرحعوالتعمي@،الجرححاتمأبياسعدأحرىلألثاط عد@.واس8،0
ليالكامل

الصعماعىأمماء
الكمال،@هديىوالمريا،ما/7سابق،مرحع

مرحع
اك@784سالق،

ألىصالحديتأصحا@والمرويرصوالكنالينالصعفاءعمروسعيدسالردعي،
وحهو@و@يالراريررعةألو@كبصمىمورالرازي؟ررعة

"الموبهالة

لحقيق
21؟طالثسم،اسمكهالمررهال@حبهالهاضى،سعلى 4 0 9@345/2



@

الحسنفتعرفقلت:لا.قال:هذا؟عدالكريمتعرفقلت:باطل.

@االكذبعلىروايتتهمتدلولكنلا،قال:مسلم؟لن

لهأصللاحديث@اوهذاحبان:النوقال
واقد،شحسينعر

سع@بهيعدلأنيجبراويههذامسلمبنوالحسنثقة،رواهوما

المنكر@االخبرهذابروايةالمحروحين،إلىالعدول

هملوعفيالحديتمداإسنادحسنحجرابنالحافظأنوالعجب

واسالرازيحاتمألوفعلكماالمتنبنكارةيعلهولمالمرام

عنروىأنهالقصيرعبداللهلنتترجمةفيحبانابنذكروقد

بنسميادأبي
طلحة

رسولقالقال:اللهعبدبنجالرعننافعبن

مناللهحلقسروراستأهلعلىأدخل@امنلمج@:الله
رالسروذلك

لهأصللاشيءوهذاالقيامةيومإلىلهيستغفرونخلقأ
حديتمن

أيضأ@اسميادأليحديثمنباطلوهوجمه،اللهرسول

العدومم@زكريابنعليبنالحسنترجمةفيأيضاحبانابنوذكر

رصيالأنصاريعبداللهجابرسعنالزبيرأبيعنعيينةابنعرحديثا

لنعلىحبعلىأولادنانعرضأنمجسدهآاللهرسولأمرلا@اعنهما:الله

بهذا@هرسولأمرماباطل،أيضا@اوهذاقال:ثم@ا،طالبأبي

دت،اللام،دارحدلحلل.بربر،محمدسحاتمبيس(عحالرحمىالراري،(1)

صوالترويه@،والصعماءالمحدضنمىالمجروحينكا@حادءسحمدسالتي،(2)

حع

2سالق 3 6 /1.

لح@ما،(3)
،@

أحمد
مرالمرامسلوعححرسعلىبى

الأحكاألمحلة
7

المكرمهمكة

@28141،طالاز،نرار
الحليث3ر

077.

التيلا(
أ/

والتروكين،والصعفاءالمحدضيىسالمجروجنكا@حار،محمدس



@
لاوبه،حدثعييةابنولاالزبير،أبوولاقاله،حابرولاطلقا،

أنهيثكلافالمستمعالإسناد،لهذاذكرعبدةأحمدس
موصوع

@ا

قولهمنهالذلك،المشابهةالنصوصمنجملةعديابنوللحافظ

أحمديرويهحديث
اللهرسولللفظ:الغسانيالحارثبن

تقصعوأنالنوارة،قصع@ع@أ
@االمتن@امنكر@ا:بالنوارةالقملة

فيالتيالألفاظ@اوهدهاخر:حديثدييقولنجدهآحرموصعوفي
فليحبأحي@امنولفظه:الانبياء@األفاظتشحهلاالحديث،هدا

فاطمة،النتيفليحبعليأحبومنعلي،
فاطمة،النتيأحبومن

أهلوإنالجنة،أهللفرطيو)نهماوالحسين،الحسنولديافليحب
إيمان،فحبهمإليهم،ينظرونرؤيتهم،إلىسارعونوليباشرود،الجنة

أحداأسعصرومننفاد،وبغصهم
بيتي،أهلمن

@قد
بأنيشفاعتيحرم

بعثنيمكرم،ني
عليوحبوابيتيأهلفحبوابالصدق،الله

@ا

واصح.لحن@يهاالألفاظوهده

النقدهذامثلعديابنواستعمل
ولكنى،مواضعفي

@اجعاللهرسولألفاظتثبه@الالعارة:

حاتمأباأنالتفرد:حالاتمنالثانيةالحالةعلىالأمثلةومن

عطاءلزمإنه@افقال:ضعف،ممنوهوالمكيحميدعنسئلالرازي

@ا@س@!النجيعرهريرةأبيعر
متونروايةمنأكئرأنهيريد

مرحعوالمروبهن،والضعفا.العحلتي@منالمحروحبنكنا@د،@محمدسالتي،(1)

2صا@، 4 1 /1.

الس(2)
أحمدحالي،

@الرحال،صعفاءفيالكاملعديلن
1صالق،حعص 73 / 1

(3)
2لهلأ/4السالقحع

الالق.المرحع)ثأ

(5)
2/1السالقحع 5 7

أليع@الحديثأصحا@مروالمترويهنوالكذالنالضعماءعمرو.سعجدسالردعي،(6)
2/3سالق،مرحعالراري.ررعة 5



@
عريتأحاث

عطاء
ا،كأنهحزواحد،لسدذلكدكلة،هر-أبيعن

عفءأصحابعدتوجدلاالمتونتلكولعضه،بيعرف

@اضعي@عبدالله:بنناصحفيأيضاحاتمأبووقالالمعرو@ين،

عندهالحديث،منكرالحديث،
سماكعن

حادعر
مسنداتسمرةبن

جابر@اعرسماكغيريعرفلاكأنهمنكرات،كلهاالفضائلكأ

@اكذا@،فقال:اللؤلؤي،عليسالحسنعنداودأبووسئل

أكذ@رأيتماتور:أبوليقالمأمون،ولانقة،غير
اللؤلؤي،مر

عنجريجابنلسانه:طر@علىكاد
عطء@ا

رواية@مرإكثارهبسصالراوينقدفيتدخلكلهاالنصوصروهذه

عرمتون
لاكأنهحتىيلزمهواحدوبسندالمعروفين،الثقاتأحد

غيره.يعرف

الثالثةالحالةعلىالأمثلةومن
شعةرأيالتفرد.حالاتمن

س

ع@صمعحسأوسعررجاءل@إسماعيليرويهحديتفيالحجاح

مسعودأبي
أقرؤحح@القوءدايؤمجم@:اللهرسولقالقال:لأنصاريا

كانوا@يفإنبالسنة،فأعلمهمسواء،القراءةفيكانوافإنالله،لكا@
سواء،-الهجرةفيكانوافإنهجرة،فأقدمهمسواء،السنة

علىليتهفييقعدولاسلطانه،فيالرجلالرجليؤمنولاسلما،

شحة@اكانةيليماالرازيحاتمأبوذكرفقد@ابإفنهإلاتكرمته

ينها@وكانحديثه،حسرمنشيطانكأنهرجاءشإسماع!يقول:

ئثاركهلماللهرسولعنالأحكاممنحكميقول:الحديث،هذا

حاأليسعلالرحح@الراري،(1)
حعوالتعليل.الحرحبدرص.سحمدس3

/8@،ط

الحظ(2)
صلمادداودألالآحرياعدأبيحسرالاتالأشعتسبمارسداودألر@،

بر
ه@4/2صالق،حعصالحاني.الأشحث

الف@(3)
6الحلبت3رسالق،مرحعسلمصحيحالححاء،@املمى،م 7



@3

ويترورالحديثهذايهابالله-رحمهشعبة-أنهناوالملاحظ

حكمايتضمنالمتنبأنذلكويعللأمره،في
رسولعنالأحكاممن

يرولمجمحالله
أحد

من
مثله،الثقات

لهاالحاجةيكثرمسألةفيوهو

الحديث،بحسنلإسماعيل:شعبةووصفالمسلمين،حياةفي

يستحسنهوتحديىوتقسيمتفصيلمنفيهلماةالمتنغرابةبهالمقصود

الفقيه.

له:كالمقرشعبةكلامنقلأنبعدلأبيهحاتمأبيابنقالوقد

حاتمأبوأفتالضمعج؟بنأوسعنالسديرواهقدأليس@ا
شيخ،وهوالسدي،عنالأصميزيدبنالحسنرواهإنماالرازي(:

يكونلاأدوأخافالحديث؟!هذاعنوشعبةالثوري،كانأين

محفوظا@ا

نقدترىكماوهذا
ليسلمتنالرازيحاتموأبيشعبةمن

صحيحهوبلالمتروك،أوبالكذابراويه
وكثيرينمسلم،الإمامعند

برلإسماعيلنظرتهفيشعبةعندالمتنيالنقدهذاأثروقدعيره،

إنهاالعرزميعبدالملكأحاديثفيقيللماالقائل،هووشعبةرجاء،

@افررتحسنها@امنفقال:حسان،

إسماعيلحديثمنالسابقموقفهيكررشعبةنجدآخرنصوفي
حديث@روىلماديناربنعبداللهأنالرازيحاتمأبوذكرفقدرجاء،بن

عمر:ابنعن
وهذاهبتما(وعنالولاء،بيععننهىلمج@هالنجيأن@ا

حاأليسعحلالرحم@الراري،لا(
.1/92صالقمرحعالعللبري@محمدس3

السابقالمرحع(2)

الجرحلكنابالمعرفةتقمهة@ري@بر!محمدحاتمأليلنعدالرحمى@الراري@3@
1/1ساش،مرحعوالتعليل. 46.



@

لنعداللهاستحلفت@اشعبة:قالعليهمتفقمعلومهوكماحديث

ليفحلفعمر؟ابنمنسمعتهاهلدينار،
@ا

(2)

لهتمردالحديثوهذا

مسلم:الإمامقالر،دين@بنعبدالله
عداللهعلىعيالكلهمالناس@ا

بن

فيديار
شصةكلامعلىالرازيحاتمأبوويعقبالحدي@ا(هذا

إنماكانفيه،فهماجدابالحديثلصيراشعبة@اكانلقوله:الانف

اللهرسولعنالأحكاممنحكمالحديط،هذاينكركانلأنهحلفه،

عمرابنعنيرولمأحد!،يثاركهلم!ك
علمنا@اسواهأحد

سلممانعنستللماحبلبنأحمدالإمامأنوهواخر،ومثال

رضيالحصيببنبريدةابنيوعدالله
أحلى@اسليمانقال:عنه،الله

منننكرهاإناأشياءلهوعبداللهحديثا،اصحهماوكانالقلب،في

هذا@االحديثجائزوهوحسنها،
قدعمداللهأنالعلممع

بهاحتج

عرأكثرهأنيعلمحديثهعلىوالمطلعكلهم،الستةالكتبأصحاب

الحقيقةهذهيؤكدللسند،لاللمتنموحهأحمدكلامأنوالظاهرأبيه،

يدةعريروىما@اعامةبريدة:بنعبداللهفييقولنفسه،أحمدأد

بعصيمكرليطهرفيماأحمدفالإمام@اابنه(عبداللهعنأيأعنه

معصلةو)ضافاتزياداتمنفيهالماأبيهعنبريدةل@عبداللهأحاديث

@رو@اكىا،مصطعىسحمح@الحارىصححإسماعلمحمدسالمحارى،أحرحه

0@3،كنر،اسدار ا@74
رسم

2،3ماالحدحت
الححاح،سملمالقرى،و

3رساس،مرحعملمصحح
1الحلحت 5 0 6

الحرحلكتا@المعرفةتفممةبرري@سحمدسحاتمأليسسالرحصالراري،

مرحعوالعميل
1/1الق،@ 7 0

1الحديث3رسالق،مرحعمسلممحيحالححع،سسلمالقثيري،اطر 5 0 6

الحرحلكتا@المعرلة@فدمةبمرصمحمدسحانمأليسعلالرحصالراري،

.17"/1ساش،حعصوانحي@

صصالق،@رحعالسبمولي،روابةالرجالومعرلةالعللمحمدأح@دسحل،اس

لالق،،/851مرحعالتهدي@،@هنيبححهعلى،+،لا،أحمدالعسقلا@،



ثف

لغرابتها،تستحسنالأمورهذهوكلغيرهافيتوجدلاأحكام

استنكاربلتساؤل،مثارالغريبةالمتونتلكيجعلأحمدولكن
لأنه"

عحداللهحديتيصفوجدناهالنصوصبعضفي
لالضعف،بريدةلن

فيوأنمنكرة،أحاديثأبيهعنروىوبأنه
أخاهوأنشيء،منهنفسه

حديثاوأصحمنه،وأفضلأوثقسليمان

الحالةهذهعلىوالشواهد
من

بالقليلة،ليستالتفردلاتحا

الحديث@االمطولكتابنامراجعةيمكنالنصوص،منمزيدعلىولافىطا،ع

منهالحفاظوموقفالتفردعنكاملافصلاأمردنا@قد@ا،الحسن

الاضطرابالثالت:لسببا

وقعالذيالراويلنقدكافياسببايعدالمتنفيالاضطراب
منه

مختلفةأوجهعلىالحديثروايةهو:الذيلاضطرابالأنذلك،

دلكعندالمتنذلكروايةفيخللوجودعلىيدلالقوة،فيمتساوية

عداطهمروياتعلىللوفو@
أسف،الىعدلريدةمداحه@أليهصلريدةس

الدب@،شر@عدالصمدنحميئلأطرا@اسمعرفةلأشرافانحفةبول@الححع

0@2،لامى،@ل!االمك@لرو@ 6دود@كا،كلا-م@2/ا34 نأ،@ح@3

أطرا@صالمبنكرةلالفواندالمهرةإتحافححرسعلىأحمدسوالعسقلالي،

الإعلامهالؤودصرارةالمورةحيةال@الاحني@،منمحموعةنحقبقالفرة

5ا@514/2ا،طالإسلامية،والحامحة وهدهحلبنا،311لهرذكر63-50،6

لالمكرر.يح@ىلاكماالأسحاد

مالإطموق@صلححرلة
أحمدسحل،اب@اسطرلربلة،سبالتهعلى@وحكمهأحمد

عمرو.محمدسالعقيلي،2/2،2سالق،مرحعالرجال،ومحرفةال@للمحمد

مرحعالكبرالصعفاء
2/2الق،@ 3 8

أحمدوالعسقحغي،
تهديصححرسعليبر

@اقهليى

1سالق.،/مرحع 5 8

لقدقياشفرايخة@راسةوليرهلذانهالحسنالحديثمنصورحالدساللوي@،الطر

4ا،طالسل@،أصواءمكةالرياص 2 2/1اها5 0 ا.لملأ.-10

@ىداح@الاصطرا@أدالسعصدهربلىيقتدأنهعلىماالهلدصلا

=51أ،اللىولكر"ت@مأ،المدكورالأوللاببكنفىأدالأولى@كادوعلبهالصحالمة،



@

بنعبدالرحمنلإمامايقولالعلميةالحقيقةهذهتقريروفيوي،الرا

مهدي:
@االحفاطعليهيختلفلمإذاالمحدثحفظعلىيستدلإنما@ا

كانمتونمنيرويهفيماالمحدثذلثعلىالحفاظاضطربإنفأما

عمير:برعبدالملكفيأحمدالإمامقالولذاالخلل،بوجودمشعراهذا

سماكإن
أن@اونلكبقوله:الحكمهذاوعللمنه،أصلححرببن

بالتأكيد.المتنيشملوهذا@االحفاظعليهتختلفعبدالملك

@افمماقوله:فيالبغداديالخطيبالأمرهذهقرروقد
يوحص

متنهفيسلامتهالآخرعلىوترجيحهالمتعارضين،الخبرينأحدتقوية

سلممابصحةالظنلأنالاخر،فيذلكوحصولالاضطراب،من
متنه

لفظاختلفماسلامةالنفسفيويضعفيقوي،الاضطرابمن

وأظهراكدفهوالخبرمعنىاختلافإلىيودياختلافاكانو)نمتنه،

أوسمعه،لماالضبطقليلضعيفاراويهيكونأنوأجدراضطرابه،في

لااللفظاختلافكانو)نالحديث،لفظتغييرفيالتساهلكثير

لمماأنغيرالأولالوجهمنأقربفهومعناه،اختلا@يوجب

@اعليهبالتقديمأولىلفظهيختلف

حطالاصطرا@أرأححصماوحهيى،منالمخالمةعىيخل@الاصطرا@د(-
صيقع

قعر@المحالثةأماالنقات،تلاميدهررايتمعلىضةخلالسويحر@صثمصالراوي

ثيأقرالهمىلبرهالراويحلبتمعارصةمن
لعدلاالاصمطرا@أدوناليهما.الغالص،

واحجع.الوحهيعر@لالمححيتالترجحوتعلوالأوحهاشوتبالاإلاكدلك
أما

و@لكمعلحا،صكودالراححالوحهأدنقدمبماعبهلهاكما@يهالالأعلالمحالفة

ديومراتهمالمحتلمىب@والمرارلةلالسظر
الترحيحاشمىوعير@لكالصط،

العلل.علمليالمعرر@ة

سعليبنأحمدالعداثي،الحطيب(1)
المورةالمديةالراولةعلمفيالكفابةنات

ت،@العلمية،العكت@ة
ص

3 5@

حاأبيسعلالرحمىالراري،(2)
مرجعتي@.وا@لحرحريى.ب@محمدس3

/4الوت؟@

(3)

سعليبنأحمدالحاثي،ابح@
المورةالمليةالراولةعلمفيالكفايةئالت.



@
يكونيرويهاالتيالمتونفيالراوياضطرابأنعلىيدلمما

مرفوعاحديثاروىأرطاةبنالحجاجأنالنقاد،عدلصعفهموجا،

مرة:فيهفقالالحج،@ي
لهحلفقدالعقبة،جمرةأحدكمرمىإفا@ا

وحلقتم،وذبحتم،رميتم،إذا@اقال:ومرةالنساء@اإلاشيءكل

لكم-حل
@ا

@افقدوحلقخم،رميتم،إذا@افيه:قالومرة

وقال@اأرطاةبنالحجاجتخليطات@اهذاصالبيهقي:قال

ومعضعيف،وهوأرطاة،بنالحجاجعلى@امدارهةالعراقي
فقدذلك

لنالححاجالعلمأهلضعفولذا@اولفظهإسناده،فياصطرب

أخرىولأسبابمتونه،فيالاضطراباتهذهمثللوجودةأرطاة
الناسعندهولي@لمله:قيللماشأنهفيأحمدالإمامقالكما

لهيكادلي@الناس،حديثعلىزيادةحديثهفي@الأنفقال:بذاك؟،

أحمدرجالوسأل@ازيا@ةفيهإلاحديت،
ماالحجاج:عن

فييزيدأنه@اشأنهدقال:"ق؟ث
سيدلوهذا@الأء@ادتا

حفظهاضطرا@
المتونهفي

الإسنادأوالمتنالاضطرابوالتعديعالجرحأئمةجعلوقد

القرآزرآيتأوللعراليانحاءالصمىالطريضفبرحرسحمدسالطرقي،
4المكر،@ارليروث. 0 3ا@5/2 11.

السدمحمدأحمدسحل،اسأحرحه
6/1كالق،مرحع 4 3

5/1سابق،مرحعالكيرالسرالحيىأحمدسالببهقي، 36.

ليروت.النقربب.شرحالرببطرحررعة.ألووولدهالحسسحمالرجمالعرافي،

اس/5دت،العري،النراتإجاءدار

الش@
النهلبى،هذبححرسعليأحمدسي،

1ا-*/2سالق،مرحع 7 5.

حاأليسدالرحمنع@الراري،
3

/3سا@،مرحعوالتعلبل.لجرح@ريى،بى!محمد

إلر
صسالق،مرحعالمموني،روابةالرجالومعرلةالحللحمد.أحمدسحل،



@
سوءعلىعلامة

صابهسألهلماازيالحاتمأبوفهاهوالحفظ،

يحتصود،لاقومأ@اكانوافقال:لهم،يحتجلملمالرواةبعض

ماالأاصلىأحاديتهمفيترىليغلطون،يحفظون،لابمافيحدثون

@اشئت

السقاء:كنيزبنبحرفيعديابنيقولهذامثلوفي

ومتولها"أسانيدها،فيالناسيخالفومصطربة،رواياته@اكل

ونختم
الله-رحمهالقيم-لابنمهمبكلامالسببهذا

عر

كلماالنقدضعفاءطريقة@اوهذهفيه:يقولالمتون،ألفاظاضطراب

مرارا.الإسراءجعلواكماأخرى،قصةجعلوهلفظاختلافرأوا

لاختلا@مرارا،بعيرهجابرمن!لمجاشتراءهوجعلواألفاظه،لاخلاف

فلك،ونطانرسيافه،لاختلافمرتش،الودلطوافوجعلواألفاظه،

عنيرغبونالنقادالجهابذةوأما
تعليصعريحودولاالطريقة،هذه

منمعصومالي@من
الوهمإلىونسبتهالغلط،

@ا

@@حكئحكثخميى

/2رو@@،مرصوافعلبلالحرح@ريرمحمدس!حانمأيسعدالرحح@الراري،(1)

2/5سالق،مرحعالرحال،صحفاءفيالكاملعدي.أحمدسالحرحالي،(2) 5

شج@سحمحوالبادجرهديفيالمحادزادلكر.أليمحمدسالحورية،قياس(3)

401طلأ،الرسالة،مؤسسةوتيرلأرداؤوط@ا 2/2ص4 9



@

يل.و@لتعطعلماء@لج@حعندنقد@لمتنحدودتالثا:

بينالرئيسالفرقبيادإلىفيهنسعىمهممبحثإلىهنال@

مهح
فيوالتعدي@الجرحأئمة

عيرهمومهحالحديث@،المتننقد

كالأممتاذالحديثالعصرفيالمفكرينبعضأوقدي@ا،لةكالمعخم

عددوكذاأمين،أحمد
النبوية.السنةحولكتبواالذينالمستشرقينمن

المتننقدأنيرىالحديثلعلماءالمقاللالفريقأنوالملاحظ

نقدفيالممذولةللجهودمقارباولاعميقا،يكنلمالمحدثينعند

السند
عقليا،نقدايريدونأنهمنجدمطالبهمفينظرناإفاثمعندهم،

ذلك.إلىوماوالتجارب،العقلي،النظرعلىيعتمد

هدهمثلعنالاختلافكلمختلفةالمحدثينمنهججةأروالحقيقة

عندهمالأ@سسلأنالمطالب،
ماعلىقائمة

د@الص@تعالى:قالبالغيب،الإيمانا-

1

ر@لااتكنن@لك

ومما@رقمألصلؤةويقيودلآلغيفيؤمودالديىلتمئقيى@هدىيه
ا-3(.ةأ@يثفوه

!@@طاعتهوأنورسالته،رو!محمدنبوةبصدقالإيمان-2

أحمدالإمامقالواجبة،
فوحدتالمصح@،في@انظرتحنبل:بن

يتلو:حعلثمموضعا،وثلاثينثلاثةفيحم!اللهرسولطاعةفيه

ألؤ@وعداثيصيهغأؤلمحت@ةنمحيغ@نصأصعنمجالمردأندر@ولحفيخنو
يقعأنلعلهالشرك،الفتنة؟وماويقول:يكررها،جعل@3،،6الور1

الآية:هذهيتلووجعلفيهلك،قلبهفيزيغالزيغ،منشيءقلبهفي



ج

الساء.56(،1@هبئسهضشحر@يسايحكصوكحتىيؤسوتلاررئك@نلا

هلكةشفاعلىفهو!كالنبيحديثردمنقال.تم

قالمتلو.غيروحيأنهاعلىالسنةإلىالحديثعلماءينظر-3

الإماموقالدامعمىومثلهالقرآن،أعطيتإنيألا@امجيهز:

الوحيفمنبوحي،إلاقطشيئا@س@!اللهرسولفرض@اوماالثافعي:
وسم@عليهاللهصلىالله،رسولإلىوحيايكونماومنهيتلى،ما

بهاللهأمركممماشيئاكص@مالال:@ج@االلهرسولأعن(له@يستن

عنه،نهجتكموقدإلاعنهنهاكممماشيئاولابه،أمرتكموقدإلا
)نو

رزقهاتستو@ىحتىنفستموتلنأنهروعىفيألقيقدالأمينالروح

@ا.الطلبفيفأجملوا

اللهبأمرروعهفيجبريلألقاهإنماقرانايتللمماقيل:وقد

منبهلهشهدلماإليهاللهجعلوقيل:إليه،وحيافكان
أنه

إلىيهدي

ولمخلقهتعالىاللهألزمهمافقدكانوأيهمايسى،أنمستقيمصراط

@اسختهاتباععليهموفرضلهم،سرفيماأمرهممنالخيرةلهميجعل

محعاللهورسولالحديثعلماءرأيهوالشافعيحررهالذيوهذا

الممومةالمرقوحالةالاجةالفرفةشريعةصالأبانةلطةمحمدسالمكري،

1ا،ط@ار@لرالمجيالرياصمعطي،رصا@عادنحق@ق 4 0 1/2@؟9 6 0

4/1سالقالسد@رحعحل،اسأحرحه يرداودأبو3،0
@شت

3رلالق،حع@

4الحليت 6 ليوانرمني0،4
حامحه،

ماحهوالن2،6مملأالحلبترفمساش،حعص

لي
شص

رقمسالق،مرحعصحيحه،واس1،2الحديثرقممالق،مرحع
1،2الحلحت

وعر@.

ت
المصداريروتالأمإلمحرصخععء،

@

2دت.،ل@ 9 9 /7

اطهعدالدارمي،ا@
يروتماد،@محمد@لهاكىالدارمي،صعدالرحصس

1العلبة،المبهة 5 3 لا؟الكا@علىفاصةالة@الا@سماهلالأعفدوفد1،/

@نحقبقالحاريصحيحشرحالاريفحححر.سعليأحمدسلسقارلي،و

13/3المعرلةلارلروتالح@،اللض بعقر@@را@والحورحالي،0،5

2صل@طح@سحال،الالاأحه س=لإحكاماأحمدعلي-حرم،اس1(؟2ا-10



بر

اجتهادهأنإلاالراجح،القولعلىالأموربعضفييجتهدكانإن

فيخطأعلىجمفهيقرولاالوحي،زمنفيكانوالسلامالصلاةعليه

الخالق.رضاعلىيدللهوجلعزاللهإقرارمننوعوهذااحتهاثه

ابعدفهمالمسخشرقينمنكانواإنالاخرالموقفأصحاببينما

عنيكونونما
جمص،محمدببعثةيؤمنونلالأنهمالنظرة،هذه

بدين.نيدينىلاالذينالملاحدةمنأصلاوبعضهم

شهموالمتأثرينالمعتزلةمنالحديثأهللمخهجيةالمخالفوأما

والبعضالقران،علىالسنةلحرضيطالبورفهمالحديث،العصرفي

منالمحدثينوموقفالسنة،أكثررديريدكأنهحتىذلكفييتوسع

ومبيةللقران،شارحةالسنةأنيرونلأنهممختلف،أيضاالقضيةهذه

مطلقه،ولقيدعامه،وتخصصمجمله،تبينهي:وبالتاليله،

وتوضح
السنةأنيرونالحديثفأهلولذامختصره،وتبسطمشكله،

عرضهايحصلاالمعروفةالصحةشروطفيهاتوفرتالتيالصحيحة

وهوإلافيهالصحةشروطتتكامللاالنبويالخبرلأن"القرآنعلى

الثافعيرأيهوكماللكتابمخالفغير
(2)

الحديث.أهلمنوعيره

كئيرأبيبنيحيىأننجدالسابق،المحدثيقلموقفوتأكيدأ

لماالسنةعلىقاضيأالكتابوليىالكتاب،علىقاضيةالسنة@ايقول:

ما-1/96الاعنصام،ثارالفاهرةشاكر،أحمدتحثقالأحكامأصرل

محمدتحمبقالمفهأعولديالنمصرةإلرايمإمحاقألوالنراري،
لبروتهو،حس@

14،طالثكر،دار 0 اص،3
ص

5 أعولفيالموا@فاتموسىسإلرايمطي،وان2،4
انحليقلنربعه،ا

اكلللهعدافي
.4/21لمعر@ة،ااردلروت:ر،

صضاكر،احمدنحفبقالرسالةإث@مى.محمدسالالعي،
2 24-2 2 والطر.ط5

3/1صاش،مرحعالنريعفأعولفيالموافقاتموس.ساهبمإسالاطي، 0 5.

سعليأحمدسلحاثى،االحور
مرحعالراولةعلمفيلكعابةنالت،

صلقط

دارالدمامالرهري،الأشالألوسحمحىوفضله،العلم@بادحامععبالر،واس1،4

4ا،طالحوري،اس 1 2/1اص،4 9



@

المسة،إلىأحوجالكتاب@امكحول:ويقول
من

@اللكتابالسنة

وضحوقد
حليةبصورةالحضينةهذهوالتعديلالجرحأئمةأحد

يقولتعالى،اللهرحححنحهعندهممحسومةقضيةكالتأنهاعلىتدل

أنالأخبارلما@اشرائطكتابفيذكرنامماالأخبارذه@حبان:ابن

فيبنفسهيستقلقدالقرآن(أيعنيالكتابخطا@
حالةدونحالة

حتى

عمومعلىيستعمل
لعصرفييستقللاوقدفيه،الخطابوردما

مطلقهوالذيالمجملاللفظكيفيةعلىيستعملحتىالأحوال

السنن.تبينهاأندونالكتابفيالخطاب

إلىنهاحاجةلابأنفسهامستقلةكلهاجمرالمصطفىوسنن

جلاللهقاللمبهمه،والممسرةالكتاب،لمجملالمبيمةلأنهاالكتاب،

علاوجلفأخبر@إليهخلزلماللئاسلتي@ألذتحرإليكوأ%نآ@وعلا:

منأشبههاوما@و،أربهؤةوءات@ألصلوةوأقيم@@لقوله:المفسرأن

المفسرافيءيكونأنومحال،جم@رسولهالكتابفيالألفاظمجمل

المفسرإلىللمجملتكونالحاحةوإنماالمحمل،الشيءإلىحاحةله

لالمافأتىالكتاب،علىعرضهايجبالسننأنزعممنقولضد

النظر،صحتهويدفعالخبر،يوافقه

منهجعلىالصحيحةالحديثيةالمتوننقدإلىالداعونوأما

دعوتهمفإنالعقلي،الخظربمقتضىالمحدثين
عمدمقحولةتكنلمهده

يلي:لماوحديثا،قديماالحديثعلماء

يقولولذالاته،ومجاإمكانياتهفيمحدودالثريالعقلا-

حداللعقلإن@االله:رحمهالشافعي
حداللبصرأنكماإليه،ينتهي

سعلىبنأحمدالحادف،الح@(1)
صصالق،مرحعالراولزعلمليالكمابةنالت.

حعصالريعة،أصولليالموا@فاتموسى.سإدراهيمطي،ات1،4
4/1ا@،د 5

حادمحمدسالشتي،(2)
9سالق،مرحعجانالنصحيح 1 /



@

أنهافكماالإنسان،عندالبصركحاسةالعقلأنأي@اإليهنتهي

محدودالعقلكذلكقاصرة،لاتهاومجاضيق،ونطاقهاجدامحدودة

أمرمنفكمالبثري،للعقلالتاريخيالواقعفلكيتتومماأيضا،
لاالعقلكان

يع@.
الرمنمرورومعيتصوره،ولابلبه،يحيطولافه

والقبولالأمورتلكإدراكمنالبثريالعقلتمكنالماديالعلموتقدم

قصوره،علىالأدلةأظهرمنوللتقدمللتطورالعقلوقابليةبها،

ذهنهفيتنقدححينالباحثعلىفالواجبالكمال،حدعنولقصانه

علىالحديثأهليتفقنبويحديثلمتنالعقليةالمعارضاتبعض
فيبإمعانويدققالمعارضات،تلكسلامةفيأولأيشكأنصحته،
حدودعلىالدالةالمعاصرةالعلميةالمحكاتعلىويعرضهاصحتها،

هذامثلوفيعليه،والغلطوالوهم،الخطأ،دخولوإمكانيةالعقل،

الكلام،أملمقالةالله-رحمكت-@اوقدقتيبة:ابنيقول
يأتون،بماالناسويعيجونيعلمون،لامااللهعلىيقولونفوجدتم
الأجذلعلىتطرفوعيونهمالناس،عيونفيالقذىويبصرون
@االتأويلفياراءهميتهمونولاالنقل،فيغيرهمويتهمون

يدع.وفيمايأحد،فيماالمسلمعلىواجبوالإنصاف
فييصدرالمنكرلأنالإثات،منأسهلالعقليالإنكار-2

فييقعإنماالجهلأكثرأنالعلماء:يقررولذاالعلم،عدمعننفيه
نفي،حقيقتههوالعقليالإنكارإنثمالإثباتفيلاالنفي

مافالحيىأحمدساليهمي،لا(
@ارالثاهرةصقر،أحمدالشدنحفيقالنافعي
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ج

ومنسلبي،موقفلأنهيزداد،لاوالنفي
يتقدمالعلمإنةقيلهنا

منبكثيرأدتالح@ميقةهدهوإدراكوالإنكار،بالنيلابالإثات
علماء

@العحلعلىالعريبةالظواهسعصرالاع@رافإلىال@أب

@ا

الباراسيكولوجي
@ا

ديالماديينالعلماءسصركانالتي
أتاد

سير

والتعالي.الإنكارمنهايقفونديالصا،عشر

جمهوفي@،@النبيأحاديثعلىعملهممدارالحديثوعلماء

فهوخصائصه،والسلامالصلاةعليهولهالمسلمين،عقيدةفيمكانته

أطلعهومعارفبعلوموأحاطالوحي،ويتلقىالعالمين،ربمررسول

ديثهأح@يعطيهذاوكلعا@ي،إدسانإيتهايحطلمعليهاالله

أناحتماللقوةمعينة.خصوصيةالعقليستبعدهاقدالتيالصحيحية

الغيصأمورم@تكون

يسلملاالشمريالعقلإنبلواحدةليستالعقليةالمعايير-3

العقلأحكامكانتولذاوالعادات،لأعرافوالأهواءباالتأثرص

والتنازعللاضطرابيؤديمماالقضايا،منكثيرفيمختلفة

معوالتناق@رط
يالمرجعأن

ب@وفيشلمضل،كلهلمحلك
الحقيقةهذه

النالإماموهوالحديت،أهلمنحيةعرالمنافحينالعلماءأحديضول

معيحبكان@اوقدقتيبه:
الاتو)عدادالقياسر،معرفةمنيدعونهما

والمساحالحساب،يختلفلاكمايختلفوالاأنالنظر،

شكلعلىوالاواحد،عددعلىإلاتدللاآلتهملأنوالمهندسون،

الحروق؟نضوفيالماء،فيالأطباءحذاقيختلفلاوكماواحد،

قدالأوائللأد
مروقفوهم

الناسأكثرسالهمفماواحد،أمرعلىدلك

لااحتلافا،
يجتمع

لووالديت...كأواحدعلىرؤسائهممناثنان

إلىعخنهمونرغبالحديثأصحا@عرننتقلأنالله-رحمكأرثنا-

المكصبيروتالأسلاميالننريعليومكانتهاالسةمصطمى.الاعي،ا@طر.(1)

2/@ح@،ا3ما2،طلاسلا@،ا 7



@

وعنتثتت،إلىاجتماعمنلخرجنافيهم،ونرعصالكلامصحاب

لظ
@ااختلافإلىاتفاقوعنوحثة،إلىأنىوعنتفرق،إلىم

التحاكم؟!يكونعقلأيفإلى

زمانا،بالنسبيةويتصفويتباين،يتفاوت،شيءإلىيحتكموكيف

الذاتية،المعاييربابسيفتحللمتونالعقليبالنقدالأخذ

هيويجعلها
السائدة،

ويقضيالموضوعيةالمعاييرعلىوسيجني
لألسسها،وهدمالنبوية،السنةعلىجنايةشكبلاهذاوفيعليها؟

علىبناءينفيهوالآخرحديتا،يثتفأحدهملأركانها،وتقويض

السنةالمردود@يمنالمقبولتمييزقواعدوتصبحوهواه،عقلهمقايي@

لهذهسداالمحدثونرأىولهذالها،ضابطلاالتيللفوضىلهما

منالنوعهذامفاسدلكثرةونظراالذريعة،
الحقدأئمةاتفقالنقد،

هذاأنشكولاالباب،هذاغلقعلى
لمآلاتمراعاةمنهم

التصرفات.ونتائجالأفعال

لاالحديثعلماءمنالموقفهذاأنإلىنشيرأنوبقي
يعني

يدلوإنماشأنه،منالتهوينأوالعقل،ازثواءالأحوالمنحاللأي

نقدفيمجاله@ضيقواوقصورا،ونقصاعيوباللعقلأنعر@واأنهمعلى

العقلثوريتجاهلوالمالحديطعلماءأنيؤكدومماالنبوية،المون

يقبل@اولافيها.يقولالتيالبغداديالخطيبالإماممقولةالنقد،في
اليمانيالمعلميالثيخأنكما@االعقلحكممنافاةالواحدخبر
لمالحديثعلماءأنيرىالحديثالعصر@يالمحدثيتكبارأحدوهو

عداللهتة،اس(1)
صرسالق،مرحعالحلبث.مخنلفنأويلسلمس

13-1 4

(2)

إلحطبص
سعليأحمدسالحادي،

صسالق،حر@الراوبةعلمديلكفايةنات،



@

مواطن:أربعةفيراعوهبلالنقدي،منهجهمفيالعقليهملوا

علىالحكموعمد-3التحديث،وعند-2السماع،عندا-

يبيرثمالأحاديث،علىالحكموعمد-4الروأة،
بقوله.دلك

تمتنعخبراسمعواإذا@افالمتثتون
ولميكتبوهلمتبعد،أوصحته

ذكروهلذكرهمصلحةظهرتفإنبه،ايحدث@لمحفظوهفإنيحفظوه،

يالتا@عيالإمامقالتعته،عليهالذيالراويوفيليه،القدحمع

يحتثلأدفيه،والكذبالصد@علىيستدلأنوذلكثا:،الرسالة@ا

مايخالفهماأومثله،يكونأنيجوزلاماالمحدث
وأكثرأثت،هو

منهبالصدقدلالات

فيالبغداديالخطيبوقال
@اباب@ا:الروايةعلمفيالكفاية@ا

منوالمستحيلالمنكرإخراجوجو@
ماكثيرالأئمةوالأحاديثا

أكتر،أوخبرينعنفضلأبه،جاءمنكرواحدبخبرالراوييجرحون

تمتنعالذيللخبرويقولون
وتجد@ا،أو@اباطل@امنكر"تبعد:أوصحته

والمتثبتونوالموضوعات،العللوكتبالضعفاء،تراجمفيكثيرانلك

حديثأ.حديثاويختقدوهحديثهيستعرضوااوياليوثقونلا

فأما
كلليرنعماحتياطأ.وأشدأعىبهح@همالأحاديثتصحيح

يميزالممارسالعارفولكنمتثبأتصحيحأوتوثيقعنهحكيمن

أولئك.منهؤلاء

والعايةافتجتصواحدةمرلةليليواالحديتعلماءأدماالمعلمىينير(1)

ليعواءلواالشد.-@يالعقلدورأبصأمداوسنملأفولوالاحنياط،لالقد

(3/339)القاوىمحموعثيالحديتأملصتييةاسقالهماأحملرمادلك،

لكراماعه،دالعقللعلمدماصأتلم@رك@صالعقلدماجاعتوالرسل@

@يايفه-العسردور
لوحو@قصوالالعفل-لاعتلادا

اف-وحوارها:أسا@

حقأ،اعقلوهاعمحمعقلبةلححح
ومي

ع-وماصالوات،سثاوعارصواداطلة،

وأعمالأحوالودحلوا@يلاطلفلأشباءعحفواالع@حا-عرأيعه-رالمعرصودله،

لهالن@لملالنيالتميروحرحواصلحاسلف

كل-سبفنر@وفدبرمم،علىترملي



@@
أحاديثمنهاأنلأحاديث،اصححواالذينلأئمةاعرفوقدهذا

للعقلموافقةوجدوهاولكنهمونحوهم،المتكلمينبعضعلىتثقل

ذلكوفوقلأخرى،االصحةشرائطمستكملةالدين،فيبهالمعتد

قبيلها،منهيأوتلاقيها،أوتوافقهاكثيرةآياتالقرانفيوجدوا

ئقلتقد
يديخكان@هالنبيأنعلمواوقدالمتكلمين،علىأيضأهي

أنجداالمعقولفمنبه،ويقتديبالقرآن
مانحوكلامهفييجيء

في

منالقرآن
@االاياتتلك

والجرحالعللفيالمحدثينعندالنقديالمنهجفيوالمتأمل

بنواالعلمهذاأئمةأنيدركعامةبصورةالحديثوأصولوالتعديل

عقليةقراثنعلىومعاييرهممقاييسهممنكثيرأ
(2)

ذلكإلىأشاركما

اكانولأنبهممصراعيه،علىالبابيفتحوالمأنهمإلاالمعلمي،

ميداناالأحاديتردفيصبحالأمورتفلتلاحتىذلكفييحتاطون

شهوفأوهوىصاحبلكلمستباحأ

ادلكمسفمنالووهو:عنه،نجيبأنالمهمم@تساؤلويبقى

وحجيتها،السنةبمكانةمضرالصحيحةالحديثيةللمتونالعقليالنقد

مستقجمغيرالقرآنعلىحديثكلعرضفيالتوسعبأنلكموسلمنا
بمتنالحديثيالمتننقدفيالمحدثونيتوسعلملماذاولكنتقدم،لما

اخر؟حديتي

-

بعارصةوتارةولانجصمحلعنالحقلسعزلترةالحديتأهللعصالطانعتي@س

@ا،لهالى
دلاالأوانلالحدياعلماءأعلبةعبهماوموالوصط،الأموروحبر

الصحيحةالس@له@يهعارصودليهيالعودلاووسلطاسه،ولالةمحلصالحقليعرلود

الناله.

الكاشمة،ارالأسالمحلمي،(1)
صسابق،مرحع
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@

الحدتنيالمنهجركائزأهممنإننقول:السؤال،هذاعنبةوللإجا

د@ئتاعدة:العمل

دا،الترجيحعلىمئدمالمختلفةالأحاديثليرالجمع

وبناءمموييمةصوالنحنبلبنوأحمدالثافعيذلكقرركما

يتسرعلمهذا،على
لآصمتنبمعارصةالحكمفيالحديثعلماء

الحمعمادامللالآص؟يخالفأحدهماأناشتباهوجودلمجرد
بتصحيحالحكممرأولىفهومتكلفغيرسائغبتأويلممكنأ

أحدهما،

لآخر.اوتضعيف

مامتفاولونالقاعدةهذهتطبيقفيولكمهم
الجمع،@يمتوسعبين

النصوصمنالعديدلامتعراضيحتاجالحقيقةهذهو)ظهارومقل،

خلاففيهاوقعالتي
الحكملسصأوتصحيحهاتضعيفها،فيبيخهم

أعلم.واللهالنكارة،أوبالشذوذالمتنعلى

زرئيم*آت@
@خلا-شت

ا@اا@طر(1)
صسالقمرحعالرسالةصعى

202كه 8،53 41-3 أحمدحل،4،2

ثصلسحنوعالحالمصلأبيابهلروايةأحمدسالاساممحمد@سانلس

4ا،طالعلمية،الحار@لبمحمد،الرحم@ 0 @شعحا@تيوالح@2،0ولا@8

سعليأحمدس
صسالق،حعصالراولةعلمفيالكمابةنالت.
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@@

@لخاتمة

لناظهرا-
الرجالكتببأدالزعمأنالبحث،هذاخلالمن

منخلتقدوالعلل
المقصودكانإذاعلمياصحيحغيرالمتن،نقد

الدميني.الدكتورعبارةظاهرهوكماالعمومالنفيبهذا

عدةتطبيقيةنصوصعلىالوقوفالله-بحمدلنا-تيسر-2

لدىالنقديةالعمليةأركانمنركناكانالمتننقدأنبجلاءمنهايظهر

الرواة.علىحكمهمفيوالتعديحالجرحعلماء

سندنقدفيوالتعديلالجرحأئمةأقوالعلىالاعتمادإن-3

لاالحديث،
الراويعلىالحكمإذالمتن،لنقدتجاهلوجوديعني

لعمليةملخصةنتيجةهوالأقلعلىبعضهمأوالأئمةأولئكقبلمن

وعليهالراوي،ذلثمتونسلامةمدىفيالنظرأركانهاأهممننقدية

أنالبخاري:أوحنبل،ابنقولعلىالحديثيالباحثاعتمادفإن

لاما،حديثتضعيففيمثلا@االحديثفلانا@امنكر
نقدتجاهليعني

إلاالغالبفيالوصفذلكبمثلوصفماالراويلأنالمتن،

وترابطاتلازماهناكفإنآخروبمعنىمتونه،فيمنكرةمروياتلوجود

لين
نقدأنهالبعضيظنهفماالمتن،ونقدالسندنقد

هوللسند،مجرد

أيضا.المتننقدمنهاعدةلأمورشاملةعمليةنتيجةالحقيقةفي

@يالمؤثرةوالتعديلالجرحأئمةعندالمتننقدأسبابإن-4

لاالحديط،رواةعلىالحكم
الجملة:فيثلاثةعرتحرج

القرآن،صريحمعالحديثبالمتنتعارضأيالمخالفة)أ(-



@

همعارض@أوصحيح،اخرحديثيمتنمعتعارضهأو

فعله.أوالراويلقولمعارضتهأوللإجماع،

التفر@)ب(-

لاضطراب.ا)خ(-

قاطة،الحديتوعلماءبلوالتعديل،الجرحأئمةإن-5

بلأنه@القرآن،علىالصحيحةالنبويةالسنةعرضمبدأيضيقون
كححا5

منوحي
عندالصحةشروطوفقصحيحةكانتإذاالسنةوأنالله،

إماهيبلحقيقية،معارضةالقرآنتعارضأديمكنلاالحديث،أهل

الخ.لمطلقه-مقيدةأولعامه،مخصصةأولمجمله،مبينة
يرونلاعامة،الحديثعلماءبلوالتعدي@،الجرحأئمةإن-6

فتح
أكثرصمفاسدهلأنثمصراعيهعلىللمتونالعقليالنقدسا@

فيوضحناهكمامصالحه،
يغملودلاوضحناكماكانواو)نمحله،

النقدي.منهحهم@يالعقل

بنقدالمتعلقةالموضوعاتبعضببحثنوصيفإنناالختاموفي

بصورةبحثهامنعلىنقفولمإيجابي،أثرذاتلكونهاالمتن،

وهي.جيدة،

فيالمتننقدأثرما-
الحرح؟ألفاظ

المتنسدالعنايةحيثمنوالتعدي@الجرحعلماءمراتبما-

الخ؟والتساهل-والتشددوقلة،كثرة
بيناتماقأيوجد-

شدالأخدفيالمتقدمينالحديتعلماء

تلكحدودوماالتطبيق،فيمتنوعةاجتهاداتهناكأمالمتن

أسبابها؟ومالاجتهادات،ا

-

بينالواقعالاختلاففيالمتننقديؤثرهل
الجرحعلماء

العنايةبمعيارالاعتداديمكنفهلوعليهالرواة؟منكثيرفيوالتعديل



@
أحدفيالنقادأقوالتعارضعندالمرجحاتأحدبوصئهالمتنقد

ة؟والرا

منهحهمفيالعقليةبالقرائنالمحدثينأئمةعنايةمدىما-

حديثيامتنايستشكلونحينالإسلاميالفكرفيالعلماءمواقف

بقضيةوعلاقتهبالمتشابه،ذلكوعلاقةوالتأويل،والتوقفالردلين

ماووالعقل،النقلتعارض
التاريخعبرالمواقفتلكثمارهي

التصرفات؟ونتائجالأفعالمالاتفيالخظرخلالمنبهاللاعتبار

ف@ثخملى



أر@ح@ص

أ7لبويئخبال@!@لمجاليآلارط@يها

بئقأبر@ير@لقموئا





@

مقدمة

لالتهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمده،دتهالحمدإن
شرورص

أعمالنا،وسيئاتأنمسنا
له،مضلفلااللهيهلىمن

فلايصلل؟ومر

أنوآشتهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هادي

ورسوله.عبدهمحمدأ

عنايةعطمالشرعيةالعلومفيالمتخصصينعلىيخفىلا

تلكصورأظهرومنلها،وخدمتهمالمصطفى@يخ@ربسنةالمحدثين

والتعديل،الجرححيثمنورواتهاالأخبارنقلةفيكلامهمالصاية

الحرحكتبفيوباحتدارسلكلواضحةذلكفيفجهودهم

ومعروفة.كثيرةدتهبحمدوهيوالخاصة،العامةوالتعدي@

يخي@التيوالتعديل،الجرحبعلمالصلةذاتالمسائلومن

منالتاث@روايةحكممسألةالحديث:أصولكتبفيلهاالعلماء

مواصعفيمتفرقكلامفيهاوللعلماءترد؟،أمتقبلهلالكذب،
فاستعنتوالتحرير،التحقيقمعفيهاأقوالهمحمعمنأرولمعدة،

الأمر.بهذاالقيامعلىوجلعزبالمولى

لاوأدلتها،المسألةفيالواردةلأقوالاعرضفيالشروعوقبل

الحغداثيهماالخطيبفكرحيثالبحثحدودبيانمنبد
(1)

واس

الصلاح
(2)

منوغيرهما
حديتديالكذبمنالتاثأنالحديثعلماء

1)صالكماية(1) 45)

3)صرالصعححاسمنحمة(2) 00)



ثض

مقبولة.روايتهالفسقألسابمنوعيرهلحاس@

فيالعلماءاراءاختلفتو)نما
هي:أخرىمسألة

منالتائبروايةتقبلهل
اللهرسولحديثفيمتعمداالكذ@

موضوعميتحديداالمسألةوهذهلا؟.أمتوبتهحستإن@
المحث

يديك.ليرالذي

منالتائبأنيعلمودهذا
الكذ@

علىروايتهقبولحيثمن

الكذبمنتابقدكانإذاالعلماء،عندالروايةمقبول

الناس.حديثفي

منتابقدكانإذاالعلماء،عدروايتهقبولفيمحتلفالثاني.

بحثنا.محلهووهذاالنبوي،الحديثفيالكذب

الاتي:النحوعلىالحثرتبتوقد

والسلام.الصلاةعليهالرسولعلىالكذبحكملأول:االمبحث

فيالكذبمنالتائبروايةقبولبمنعالقائلونالثاني:المبحث
وأدلتهم.النبويالحديث

فيالكذبمنالتائبروايةبقبولالقائلونالثالث:المبحث
وأدلتهم.النويالحديث

الترجيح.معالمذهبينبينالموازنةالرابع:المبحث
الخاتمؤ

والعونهالتوفيقوتعالىسبحانهوأسأله

لمبم*آ)بمم@
@خث@خ@ت



@

الأول:@لبحث

مو@لس@@لصوةعليهالرسولعلىبت@ل@ح@م

علىالكذ@تعمدأنعلىبهميعتدالذينالعلماء-أجمع

كار@يسواءالكبائرأعطممنكبيرةيعدبلمحرم،لمجلىاللهرسول

عليهلهلفماعداهما،ووالترهي@الترعيبفيأموالحرامالحلال

مقعدهفليتبوأمتعمدا،عليكذب@امنوالسلام:الصلاة
النار"من

ذلكولغير
من

الأدلة.

ومنسبق،مابيانفيالعلماءنصوصاستفاضتوقد
ماذلك:

(2)

المشدعةمابرصو@الكزاميةحالص
@ي

افهوا-@على؟الكد@حوارأوا@لك

بلىالحهلةصفيأدهداعلى@و@والنرب،التربلىجمم

/1)المرصوى@لىالحررياسدكرهاأ@لةلحدةلاطلهمعلىححلراا@وقدالرهد

لثوازرصاور@دبثمال@ىعساصلماصىىاللماءعددسعلهاردولدم@(،ثا-

(1/1 اسوالحالط7(،ا-1/70)مسلمصحححعلىنرحهدىوالووى211-1(،1

ثيححر
@ىللانهعمروالدكتور)2/358-658(،الصراسعلىنكته

اكناله

ه@الي

لى
@315-309/1)"الحلحت

ص3إدا@العلم،كا@الحاربأحرحه
ر(1/52)جمغاليعلىكنص

1 1 0 1،)3

ليوسلم
وعرمما@انسروىرقدمربرفأليعىكلاهما(1/10)صسجحهمفدمة

وهو@،محالهدالب@أحرىطرقجمرصاللهرسولعرالحديتهدا

كمامتواترحديث
صرح

واسوالوويالصلاحكاسالمحققيىكارصحماعةلذلك

كنصد@نحلبتطرقفيهحرءالطرالحلبتهداطرقحرلرللمزيدوعبرمم،ححر

5-29(،1/5)الحوريلاسوالمرصوعاتللطرالي،محسمأ،علي
/1)الريوقح

2 03-2 للملاالمركوعةلأسراروا5-521(،7)صطيلليمالحواصوتحدير4(،0

ا@.-35)صللكاليالمقافيو@طما-82(،2)صالقاريعلي



@

6)تالخوويالإمامبهرح 7 تحريمديفرقالاقوله:فيهأ6

بينوالسلامالصلاةعليهالكدب
فيهحكملاوماالأحكام،فيكانما

الكبائرأكرم@حرامفكلهذلك،وغيروالمواعظوالترهيبكالترعيص

الإجماع(فيبهميعتدالذينالمسلمينبإجماعالقباثحوأقبح

5)تعياضالقاضيوقال 4 ممنوعاالكذبكان)و)ذاه@:4

اكد،الريعةوحقأعظم،حقهلأنأ@تد،@جيدهأالبيعلىفهوجملة

دينه(وتحريفشرعه،إبطالإلىذريعةعليهالكذبو)باحة

محمدالإماموقال
بن

محمد
8)تالسنوسييوسفبن 9 هأ5

عمدأالكذبأنشك)ولار:كاللهرسولعلىالكذبحكممبينا

كله
ماإلاحرام

لأنهةجمدهالنبيعلىالحبرفيتحريمهويتأكدا@شثني،

اللهعلىكذبالحقيقةفي
الهوىعنينطقلاك@ئاالنميلأنةوجلعر

4،(النحمأبوحى@وكأإلاهوإقم@

آراءتعددتفقدعيهت،اللهرصولعلىالمتعمدالكاذبحكموأما
أقوال:ثلاثةعلىفيهالعلماء

محمدأبيعنمنقولالرأيوهذاالدم،حلالكافرأنهأولها:

اللهعبد
أبيالحرمينإماموالده@-)ش@34الجوينييوسفبر
علىكذبمنكثيرا:ثوسهفييقول)كانابنه:قالفقدالمعالي-،

ثمطوأريقكفرعمداجمماللهرسول

(7"/1)ملمصجحعلىالرريضرح(1)

.(113/1)المعلمإكمال(2)

.(17/1)الإكمالإكمالمكمل(3)

لاسالكرىالا@حمهطما@حانهواصطر9(،1/6)مملمصحسحعلىالووىنرحلك@

ألاأدلاسالوسطىالطقاتكتا@صالمحققنقل@قد(93/5)السحكي

للك.بل@استهىبراالال@رأبهدكرساللوسئحليلاكادوالدهأندكر



-

@

عدالفضلسألوالعلماءبعضالرأيهذاعلىوافقهوقد

بنإلراهيمبنالملك
4)تالهمذانيأحمد 8 أبيشيخوهوهأ،9

الحنبليعقيلابنالوفاء

لنأحمدالديرناصرأيضابذلكيقولوممن
محمد

منصورب@

6)تالمنيربنباالمعروفلإسكندريا منوهوه@،83
لمالكيةاأئمة

1)تالقاريعليالملاومال 0 1 منهما4
هذاإلىالحنعيةعلماء

واضحةبعبارةبذلكيصرحلمولكنالرأي،

@يالمصطفى@يخف@علىالكاذبأنأي:الهداأصحا@وحجة

علىالحملأوالحرام،فلكاستحلالعنينفكلامثلاحرامتحليل

المعلومومنالمكذوبة،الروايةخلالمنللناسلتسويعهوذلكاستحلاله

كصالناسليربنشرهالكفرعلىوالحملكفر،الحراماستحلالأن

الملكعبدالمعاليأبوانتقدوقد
4)تالجوينياللهعبدس 7 8

يرهلمبأنهوتعقبهوضعفه،والدهرأيهأ
يعيالأصحاب-منلأحد

عظيمةهموةوأنهالافعي-المذهب@قهاء

لأنثا@حلالقولهذاأصحابحجةحجرابرالحافظوتعقب

ذلكحلاعتقدإذاإلايكفرلاأنهعلىالجمهوروأنلطر،

منأنثانيها:
حرامتحليلفيجمباللهرسولعلىالكذبتعمد

ذلك،سوىفيماعليهكذبومنبذلك،يكفرفإنهحلال،تحريمأو

الكبائر.مركبيرةارتكبقديكونولكنيكفر،فلا

صللحلى@الحنتالك@ا@@
ا@2عراو@1/لاسالردعهردهود@،2ه

(2)
1/2)الاري@نح (12ه)صللسيوطيالخواصونحدبر2(،0

ليالمر@وعهرارالأد(3)
.(29)صالموصوعةلأحارا

)ثأ
1/2)الاريتح (29)صالمر@وعةالألرارانطرالأ@لةوللمريدس2(،0

(69/1)سلمصحيحعلىالوويثرح(5)

(6)
(2"1/2)الاري@تح



@
)الكبيرةالكبائر:كتابهقالفقدالذهبي،الحا@ظرأيهدا
طائفةذهبقد@ه،النبيعلىالكذبالتاسعة:

من
أنإلىالعلماء

تعمدأنريبولاالملة،عنينقلكفرده@اللهرسولعلىالكذب

كفرحلال،تحريمأوحرامتحليلفيورسولهاللهعلىالكذب

ذلك(سوىفيعليهالكذبفيالثأندانمامحض،

و)نالأول،القولأصحابعنيذكرلمتفصيلفيهالقولوهذا

لالييظهر@يماححتهكانت
التقاربوجودولعلحجتهم،عنتخرج

الحلبيالدينبرهانجعلالذيهوالرأيينبين
(2)

الذهبيرأييذكر
قبله.منبرأيموصولا

لفاخةمرتكبهده،@اللهرسولعلىللكذبالمتعمدأرثالثها:

يستحله.أنإلاالكذببهذايكفرلاولكنكبيرة،وموبقةعظيمة،

العلماءمذاه@منالمشهوروهوالجمهور،رأيهووهذا
من

وغيرهماحجروابنالنوويذكرهماعلىالطوائفمحتلف

مقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب@امنحديثأنالجمهوروحجة

في

وقدجملى،علىللكذبالمتعمدجزاءالنارأن

كماالار،بدخولعليهيقطعولاعنه،الكريماللهيعفو
هي

القاعدة
في

المكفرة،غيرالكبائرلأصحاببالنارالوعيدفيهاالواردةالنصوصركل

@يالحليالرهادإيىمسمولاالذهيكلاملفلوفد(61)صالكسانر(1)
الحنيتالكث@

ليوقعوقد2(،1/1)المر@وعةالنريعةتزيهلىعراقواس2(،)صره
الكانرسحة

ريالحولاسأعلاهالمفولالكلامأدصحيحةعبرللدميوسهاالمطولة،
2)صالحنتالكنمص(2)

(3)
.(69/1)ملمصحبحعلىالوويشرح

(4)
1/2)الال@قح 02).

1يا/للفرطيلمننه@ا@للمرلد)ه@ 2/1)للعبىالقارئوعمدة5(،1 والكفص8(؟4
5(،2)صالخت

ولح
(1/17)للسوسىوالمكمل5(،2/7)المعت



@

منلالدبلفيهايخلدفلاالناردخلإذاالموحدأنالمعلومومن

متضافرةالثريعةنصوصلأنورحمته،تعالىاللهبفضلمنهاخروجه

التوحيدعلىماتأحدالنارفييخلدلاأنهعلى

لاتفاقهالراجح.هوالجمهورورأي
مع

5هوما
@

أصولكأر

والجماعؤالسنةأهلمعتقد

)كأءلم*آت@
خروشلمحت

(69ملا-/1)ملمصحيحعلىالوويثرح(1)



@

@لثاني:@لمبحث

@لنبويالحديتفي@ل@ذبمن@لتائبرو@يةقبولبمنع@لقائلون

وئدلتم

ف@
ذلكذكركماالعلمأهلمنواحدكيرالرأيهذاإلىب

ثيلبغداالخطيبا
(1)

والحازمي
(2)

الصلاحوابن
(3)

حكاهبلوغيرهم،

العلماءبعض
يحتاجولكنالعلماءوجمهورالحديثأهلعن

القولماعنهمذكرممنواحدكلفيذلكصحةمنالتحققإلىالأمر

بالمسألةمنهمواحدكلكلامعلاقةفيبعدننظرثمالمذهب،بهذا

أنهأمالمطلوبفيصريحهوهل
النزل؟.محلخارج

بالمنع.لقائلوناالأول:لمطلبا

عنهمحكيوالذي@
هم:التاريخيالترتيببحسبالمذهبهذا

1)تالثوريسفيانالإمام:(1) 6 ه@.0

الذينالأئمةلأقوالسياقهمعرضفيالبغداديالخطيبقال

القاسمأبو)أخبرنيالحديث:فيالكذبمنالتائبحديثيردون
بكيرلرالقاسمأبوثناقالالنحويجعفرمحمدسثناقالالأزهري

محمدثناقالالتميمي
نعيمأباسمعتقالالترمذيإسماعيلبن

1)صالكمابة(1) 45).

.(54)صالحمهالأنمهشروط(2)

)صالصراسمقحمة(3)
""3)

3/4)للررفيالكت(4) 08)



@

افتضحالحديثفيكذب@امنالثوري:سفيادقالدكينشالفضل
@ا.

هممنأقول@اوأنالعيم:أبوقال
@ا(افتضحيكذبأن

ورجالهالسند،ظاهرهوكماالثوريإلىمتصلشدوهذا

أنعلىيدلو)نماالنزل،محلعلىدلالةفيهلي@ولكنثقات

لحكمللنصعلاقةولاولابد،أمرهسيفضحالحديثفيالكذاب

الكذب.منالتائبرواية

مالكالإمام:(2)
1)تأن@بن 7 هما.9

منالتائبأنىالإمامأنتيميةابنالإسلامشيخذكر

تاب)ولوكلامه:نصهووهذاروايته،تقبللاالحديثفيالكذب

للعلماء،قولادفيهشهادته؟تقبلهلالكذبمنالزورشاهد

اللهرسولعلىكذبمنوكذلثتقبل،لاأنهامالكعنوالمشهور

فيروايتهتقبللممنه،تابثمواحدحديثليءأ
قوليهم،أحد

أظهريكونأنيؤصلالأنهللمادة،حسمأوأحمدمالكمذهبوهو

حديته(ليقملالتوبة

أحداأجدلمولكن
من

هذانقلالعلماء
اسعيرمالكالإمامعن

يقولهعلىقياسالمالكالرأيهذانسصالله-رحمهولعله-تيمية،

الحديثفيالكذبلأنفلكمذهبه،لازممنواستنباطأالزورشاهد

منالتائبروايةفردية،الأمورفيالزورشهاثةم@وأخطرأشد

الرور.شها@ةمنالتائبشهاثةردمنوأوجهأولىحينئذتكونالكذب

1)صالكفاية(1) 45-1 46)

2/5)ولأرمري،الرحمة(01/385)حادل@ناريحالطر(2) /01)والحوقي،لنرحمه(81

3 13/2)اللاءأعلامسروالطرالتيمي،لترحمه(53 وألوالترمدي،لترحمة(42

لجم
كطثتثقه

.(5401)التقريبدي

مع(3)
(427/2)الة



@

تأخذالاقوله:الكذابحكمفيمالكالإمامعنالمشهور

تأخذلاذلك:سوىممنوخذأربعةمنالعلم
بالسفه،معلنسفيهمن

تأحدولاالناس،أروىكادو)ن
الناسأحاديثفييكذبكذابمن

لاكانو)نعليه،ذلكبإذاص
يتهم

اللهء!رسولعلىيكذبأن

فضللهشيخمنولاهواهالىالناسيدعوهوىصاحبمنولا

يحدلث@مايعرفلاكانإذاوعاثة

لاالناس،حديثفييكذبمنأنعلىبهيستدلمماوهذا

الكذ@منللتائبكلامهفييتطرقولمالنسوي،الحديطعنهيحمل

النبوي.الحديثفي

عنتيميةابننقلهماأنظنيعلىيغلبفالذيحالأيةوعلى

منتولالدلالةقطعىنصعلىولي@اجتهاده،علىفيهاعتمدمالك

مالك.الإمامعن

اللهعبدالإمام:(3)
1)تالمباركبن 8 هما.1

محمديأخبرناالغدادي:الخطي@قال
أحمدبن

حسنونبن

أحمدتناقالالنرسي،
محمدثناقالالنوشري،منصوربن

بن
مخلد

قالالخوارزمي،العباسأبىبنيحيىابنأحمدثناقالحفص@،بن

اللهعبدقاليقول.رزمةأبىبنالعزيزعبدسمعتقالقهزاذ،ابنثنا

ا(صد@اعليهيردأنالكذابعقوبة@امنالمبارك:ب@

الاالدارقطني:فيهقاللاننظر،فيهالسندوهذا

به(يحتج

1)صالكثاية(1) 44)

1)صالكماية(2) 45)

5/2)لحدادتاريح(3) 04).



@
أبياسحهأ@قويآ@طريقمنالنصهذانحورويوقد

أبيهعنرزمةأبيابنحدثناجعفر،لنالعباس)حدثنيفقال:الدنيا

ب@أنكذبهمنالكاذبعقوبةأول@ايقول:المباركالنسمعتقال:
د

@ا(صدقهعليه

النصلهدايستدلأدويمكنثقاتورجالهمتصل،والسند

علىصريحالي@ولكنهأبدا،صدقهيقبللاالكذابأنعلى

التاثفيبحثنامحللأنالمطلوب،
تولتهحسختالذيالكذبمن

المباركابنأنعلىصراحةعلىيدلماالنصهذافيولي@ا،تحديى

النوع.هذاروايةيقبللا

القعبدالإمام:(4)
2)تالحميديالزبيربن 1 ط.9

نعيمأبو)أخبرناالبعدادي:الخطيبقال
عليأبوثناقالالحافط

محمد
بن

أحمد
عبدقالقال:موسى،بنبشرثناقالالحسن،بن

الله
حديثبهيقبللاالذيفماقائلقالفإنالحميدي:الزبيرس

أبدا؟الرجل

رجلعرأويدركه،ولمسمعه،أنهرجلعنيحدثأنهوقلت.

يسمعلمأنهعليهوجدثمأدركه
@يعليهييربأمرأومه،

كدب،ذلك

لمجهحدثفيماالكذبمنعليهأثوكلماأبداحديثهيجوزللا

أحداأنأظنولاثقاتبرجالمتصلالحميديإلىوالسند

5)صالصمث 26).

نفةألهرالراحح)صدوق(ويهححمر،سالعاسلرحمة(3163)ال@هدبتقربالطر

5/1)النهدبمىيطي@كما محمدلنرحمة(6092)النفربوالط5(،1
بى

عد

ررمةأليالريرسعدلترحمةىلكا.ورزمة،ألياس

1)صالكفالة 45).

الن@عدأحمدسواسمهشهورنقةحاطالأصهاصيسححمألر
لر

مرعلىوألوأحمد،

ت@محانطرأيصأنفةالصوا@لاسالصرو@
1/2)لحاد كماأبصأنقةولر9(،8

لي

(7/86)داسحدو-تا



@

هناكلامهلأنالحميدي،إليهذ@فيمايخالفالحديثعلماءن

تابأنهثبتمنبلهذا،لي@بحثناومحلبالكذب،اتهممنحول

أوردهومالا؟،أمروايتهتقلفهلتوبته،وحسنتالكذبمن

علىالأئمةبكلامالاستشهادسياقفيالحميديعنالبغداثيهماالخطيب

حسنتوإدمقبولةغيرالنبويالحديثفيالكذبمنالتائبروايةأر

فيمابذلكلهعلاقةلاإذالمطلو@عرخارجنظريفيهوتوبته،

أحمدالإمام
2)تحنبلبن 4 هأ.1

غيرهعلىبهبادئأأحمدالإمامكلامبسندهالبغداديالخطيبأورد

الكذبمنالتائبأنعلىبنصوصهماستشهدالذينالأئمةكلاممن

الإمامعرالمنقولالنصلأنوذلكروايته،لاتقبلالنويالحديث
المرا@علىالدلالةقطعيأحمد

أحمدثناقالالحنجلي،جعفرالعزيزسعبدعر)حدثتفقال:

محمدس
الوراق،محمدبنموسىأخبرنيقالالخلال،هارونبن

اللهعيدالرحمنعبدأبوحدثناقال
أحمدبن

سألتقال:الحلبي،

أحمد
ورجع؟تابثمواحدحديثفيكذبمحدثعنحنبلبن

أبدا@ا(حديثهيكتبولاتعالىاللهوبينبينهفيما@اتوبتهقال:

العزيزوعدالخطيب،بينالانقطاعظاهرهكانو)نالسندوهذا
منمنقولالنصأنباعتبارمتصلالسندأنإلاجعفربن

كتبأحد
مثل:عنهاحمدالإمامأصحابرواياتفيهادونالتيالخلال

@ا

الجامع
@ا

@االعللو@ا
العلمو@ا

@ا

ولهذامشهورة،معروفةكتبوهي
استدلواللفيهايطعنواولمالروايةهذهكتبهمفيالحمابلةتداول

(14ه)صلكثايةا(1)



@

فيها.بماأعلمالداروأهلبها

ذلكفالمرحعأحمد،الإمامعنالروايةهذهثبوتوأما

منللمحققين
معتقدم،كمابهااواستدلىقبلوهاالذيفالحخابلةعلماء

لنموسىلترحمةالوصولمنأتمكنلمأي
صالراويالوراثمحمد

اللهعحيد
بن

فيه:الخلالقال@قدهذاوأماالحلبي،أحمد

اللهعبيدسمعالقدركبيرجداجليل)رجل
أدريولاالرقي،عمرولن

منأكرهو
أحمد

عنه.حدثوناالكبارشيوخناأنإلالا؟أمحنبلبن

منسمع
التاريخأحمد@ا

كبارمساثلعندهوكانتعثرة،أربعسنة@ا

م@سمعتهاغيره،عنأكتبهالمأحمد،أصحابعلىبهايعربجدا،

عنه(بطرسوسرحل

د5عنه،أصحابهورواياتاحمدالإمامبعلممختصوالخلال

عهحملماتقةغيرالوراقموسىكانولوذلك،فيمبلغهأحديبلغ

أحمد.الإمامتلميدالحلبياللهعبيدعنغيرهاأوالروايةتلك

عنالسالقالنصرثبوتفيللشكيدعوماأجدفلاعليهوبناء

تقدمكماالمطلوبعلىقطعيةدلالتهأنكماأحمد،الإمام
آنفا.

أشرس.بنرافع:(6)

المسألةعلىالعلماءبأقوالاستشهادهمعرضفيالخطيبذكر

بنعليالحسينأبو)أخبرنافقال:أشرسبنلرافعقولاالبحثمحل

صحمد
بنأحمدأناقالالمعدل،اللهعبدبن

محمد
الجوزي،جعمربن

اللهعبدبكرأبوثناقال
بر

محمد
صالحأبوحدثنيقالالدنيا،أبىبن

أليلاسالحاللةوطقات)3/829(،بحلىأبيللفاصيالمقهأصرل@ىالعدةانطر(1)

1(،3/187التحربرشرحوافحير5(،1/91)نبمةلالوالمسودة5(،2/0)سعلى

2/3)الميرالكو@وضرح 95).

2/5)الحاللةطقات(2)



@

أنالكذابعقوبةمنإنيقال@اكانأشرلس:بنرافعقاللمروزي،

لاأدالمبتدعالفاسقعقوبة@اومنأقول:واناقال:اصدقمايقللا

محاسنما((تذكر

اللهعبدبكرأبيالحافظعنبسندهالخطيبأخرجهالخصوهذا

وادابالصمتداكتابهفيوهوالدنيا،ألىبنعبيدمحمدسبن

@االلسان
(2)

نفسه.بالسند

راشدبنمنصورأحمدسصالحأبوهورافععروالراوي

@ا،@ازاجالملقبالحنظلي
نفسهأشرسبنرافعولكنصدوقوهو

أحدلمالانفالنصلهنسبالذي
ولمفيه،طعنمنولاوثقهمن

يترجم
له

أشرس.بن)رافعقال:فقدحاتم،أبيابنإلاعلميحسب
خالدعنروى

عنوروىمجلزأبىعنأبيهعنوروىصبيحبن
عد

الله
راشدلنمنصورأحمدسعنهروىزيد،بنوحكيمإثوي@بن

وزي(لمرا

قلت:
تلامذتهومنالجراحبنوكيعأيضأشيوخهومن

أحمدأيضا:
المروزيالليثومحمدسالمروزيسياربن

وعليهولاص@@،بعدالةيعرفلافيه:يقالأنرافععلىفيصدق

فيهوالإمامةبالعلماشهرةحيثمنالسابقينالأئمةوزنصيهوفليس

علاقةلاعنهالمنقولالنصإنثمبها،وشتشهدأقوالهتحكىبحيث

1)صالكماية 45)

5)صالصمت 28).

(112)الهدي@تقرب

3/4)والتعميلالحرح 82).

6/4)عليلاسالكامل 36).

3/2)للحاكمالمسحلوك أممع@4(الحلحت3ر(15

(140/3).



@
الابق،المباركاسبكلامشيهالأولوشطرهالنزل،بمحلله

البحث.مطلوبعنلعيدالثانيوشطره

محمدبكرأبوالإمام:(7)
33)تالصيرفياللهعبدبن هما.0

عنكلامهسياقفيالصلاحابنأبوعمروالحافظقال
المسألة

لهوجدتفيماالثافعيالصيرفيبكرأبوالإمام)وأطلقالمحث.محل

من@اكلفقال:الثافعي،لرسالةشرحه
@نخبرهأسقطنا

النملأححا

وصتطش@،بتوبةلقبولهلعدلمعليه،وجدناهبكذب
نقله-صعفنا

الروايةفيهافترقتمماذلكأنوذكر@افلكلعدقويالجعله

دة(لشهاوا

منوالظاهر
3الصاالرالحافظأنالنصهذا

كافىممنحهمح

أنهالصرفي
الحديثفيأوالناسحديثفيالكذبمطلقأنيرى

ابنالحافطأيضاالفهمهذاإلىومالمطلقا.حديثهرديوج@الخبوي

روايته،تقلالناسحديثفيالكذبمن)التاثبقال:ححتكت@ر

الصيرفي(بكرلأبيحلافأ

ومنالصافىحابنفهمهالذيفلكيردلمالصيرفيأنوالراجح

لينكماكثير،ابنبعده
المصنف)ذكرقوله:فيذلكالعراقيالحافظ

-

مما!أيالكذبأطلقالصير@يبكرأباأنالصلاح-النيعني

يالكذبأرادإنماالصيرفيأنوالظاهرالحديتفيبالكذبيخصه

رأيتهفيمابالمحدثقيدهوقد@ا،النقلأهل@امنقوله:بدلي@الحديث

علىيصعر@اولي@فقال:@ا،والإعلامطبالدلائلالمسمىكتالهفي

يضلىولاالأول،كاذبفهوالكذب،تعمدتيقولأرإلاالمحدث

3)صالصراسمفدمة(1) 00-3 01).

معالمطوعالحلبتعلوماخصار(2)
(85)صالختالاعت



5

@ا(ذلكبعدبره

والسيوطيالملقنابنالفهمهذاعلىأيدهوقد

فيإن)ثمفقالالعراقيذكرهماعلىاعترضالسخاويأنإلا

والأخبارالرواياتأهلهمالنقلأهلإذنظرا،تقدملماالتقييدإرادة

أنمنأعمبالمحدثالوصفوكذااختصاص،غيرمنكانتماكيئص

تنكيرهالتعميملإرادةيدلبلغيره،عنأو@س@!عنهيخبريكون

الكدب..،
(4)

@ا،النقلأهل@األفاظلأنثالاعتراضهذاصحةدأسلمولا

@االمحدثو@ا@ا،النقلو@ا

اختلاففيوكلامهالصيرفي،ا@مخعملهاالتي

فيكانمابالكذبيريدأنهعلىقرائنذلككلالشهادة،عنالرواية

السابقكلامهالصيرفيأوردالذيالمقاملأنتحديدا،النبويالحديث

تتجعتوقد@ا،الرسالة@اكتابهفيالشافعيلكلامشرحهفيكانبسببه

أجدهفلمبهيتعلقوماالكذبعنالثافعيفيهاتكلمالتيالمواطن

لافالمقامالنجويوالحديثالديىالخبرفيالكذبعنإلاتكلم

ترشدوالمقامالسياقوقرائنية،وأحاديثهمالناسبأخبارلهعلاقة

الفقهأصولعلماءعندالعرفيالاستعمالإنثمعليه،وتدلذلكإلى

نقلةوليسالثرعية،الأخبارنقلةإلابهايريدونلاالألفاظتلكلمثل

كماذلكونحووالخرافاتوالمسامراتلأشعارواالحكاياتأخبار

العراقي.علىتعقبهفيالسخاويإليهاستندالذياللغويالمعنىيتمتصيه

3/4)نكه@ىالرركيودكر5(،1ا)صلإيصعواالثل!(1) لحو(09
ملأدريولامحا

العكىأمالعراقيكلامعلىاطلع
3

1/2)المقع(2) 71)

1/33@الراويتلوب(3) 0@

(4)
@مح

.(74-73/2)المحمت

37،93)صالرمالةالطر(5) 33،لما9،3 9،900،44 24)



@

يوواصحصريحالصيرفينصأنيعلمتقدموبما
يقللاأنه

التائ@رواية
البوي.الحديطفيالكذبمن

أحمدالبغداديالخطيبالحافظلط(:
4)تعليبن هما.63

الحديثبوضعلمجعاللهرسولعلىالكاذب)فأماالله:رحمهقال

أنهالعلمأهلمنواحدفقدالسماع،وادعاء
رديوجب

فاعله(تابو)نألداالحديث

كلامأوردثم
أشرس،سورافعالممارك،وابنأحمد،لإماما

هذا)قلت:ذلك:بعدقالثموالحميدي،والثوري،
@يهالحكممو

رويخه،فيماأخطأتكنتقال.إذافأماله...وأقرالكذبتعمدإذا

تولته(لعدروايتهوتجورمنهيقبل@لكفإنالكذب،أتعمدولم

فيالكدبمرالتائبأنفيهلب@لاوواضحصريحكلاموهذا

توبته.بعدروايتهتقبللاالنبويالحديث

بنمنصورالمظفرأبوالإمام:(9)
4)تالسمعانيمحمد 8 هما.9

ةالمروريالسمعانيالمظفرأبوالإمام)وفكرالصع.النقال

وهذا@ا،حديثهمنلقدمماإشاطوجبواحدخبرفيكذبمنأد@ا

الصيرفي(ذكرهماالمعنىجتمنبضاهى

يضيدأنهالمظفرأبيكلامعلىبتعليقهيريدالصلاحال@ولعل

وبالرجوعالنبوي،الحديثفييكونأنتحديددونمنالكذبإطلاق

@االأ@ق@اقواطعكتابإ@

حلا@علىيدلطوحدتنفسهلحس@اني

كثرصأوقلفيماالكذبمنهظهرمنخبر)ونرديقول:حيثذلك،

حميعإسقاطوجبواحدحركذبومنالدين،أمور
مرتقدمما

1)صالكماية(1) 45).

1)صالكماية(2) 46).

3)صالصراسمقحمة(3) 01-3 02)



@@
حديثه(

ليهالصلاحابنمنهنقلالذيالأصليالمصدرفيكمافالنص

مطلقا.ولي@تحديداالدينأمورفيالكذبهوالمرادبأنتصريح

فيحقىالكذب،منالتائبحكمعلىنصالمظفرأباأرلمولكن

قطعي@ولكنهدلك،يشملأنيحتملالعمومحيثالمصرص

لموكذبمنعلىالاقتصارقصدهيكونأنلاحتمالعليه،الدلالة

لا؟.أمتابهليدرىلاأويتم@

محمدبكرأبوالحافظ:(10)
5)تالحازميموسىبن 9 ه@.4

لزمشخصفيوجدتإذاالتيالمخبرصفاتاستعرصحيرذكر

رسولعلىكذبهكان)فإنقال:ثمالصدق،مخهاشذكرخبره،قبول

ذهبشح@دذلك،شاكلماأوالسماع،ادعاءأوالحديثبوضعبط@الله

سفيانعرذلكنقلناتاب.وإنحديثهردإلىالأئمةمنواحدغير

بنورافعالمبارك،والنالتوري،
لنوأحمدنعيم،وأبيلأشرس،ا

هم(وغيرحل،

اختارهأنهعلىالزركشينصبلويقبله،ذلكيقرأنهفالظاهر

6)تالصلاحابنعمروأبوالحافظة(11) 4 هما.3

خصصهالذيوالعشرينالثالثالنوعفيالمشهورةمقدمتهفيقال

الماسحديثفيالكذبمن)التائبترد:ومنروايتهتقبلمنفي

متعمداالكذبمنالتائبإلاروايته،تقبلالفسق،أسباب@روغيره

توبته،حسنتو)نأبدأروايتهتقبللافإنه@ه،اللهرسولحديثفي

الأ@لةقواطع(1)
(346/1)الأصوللي

.(54)صالحمةالأنمةنرو@(2)

3/4)للررفيالكت(3) 05)



@

حل،أحمدسمنهم:العلم،أهلمنواحد@@عنذكرماعلى

ةالحميديبكروأبو

البخاري(شيخ

مذافيونصه
ححمهوتتالعوقدفيه.لب@لاواضح

علماء1

الرأيمداعلىالصلاحابنلعدالمصطلح

بالمنع.القائلينأدلةالثاني:المطلب

العلماءذكر
لعحمر

بأرالقانلحنمذمبعلىلايستدلالتيالأثلة

حسنتو)نروايتهتنللاالنبويالحديثفيالكذبصالتائب

ويتبينتوبته،
لعدلنا

هدهأنفيهوالظرفلثالعلماءكلامجمع

لاالأدلة
تحرج

يلي:عما

عظيمة،منسمدتهجمدهاللهرسولعلىالكذبإنلأول:االدليل

منكانلذاالثريعة،علىخطيروأثره
عقولةتكورأنالمخاسص

مبلغعلىالكذبنفسهلهتسولمنلكلومعلظةزاجرةعليهالكاذب

والسلام.الصلاةعليهالرسالة

أن)ويجورالمتقدم:القولأصحابدليىموضحاالنووييقول

لعطما@عليهالكذبعنبليغاوزجراتغليظاجعلذلكبأنيوجه
علىالكد@بخلافالقيامة،يومإلىمستمراشرعايصيرفإنهمفسدته،

عامة(ليستقاصرةمفسدتهمافإنوالشهاثةه،ي

أنإلىالأئمةأولئكحملالذيالسببمبينأالسخاويويقول

النجوي:الحديثفيالكاذبمنالشديىالحازمالموقفذلكيقفوا

3)صالصراب@سقدمة(1) 00)

3/4)الكصصوالرركى5(،8)صالحدلتعلوماحمصارلىكركاس(2) 0،)8

نرحهمعالألطارتقحليالجاليالوزيرواس6(،2/7)المحبتقحفيوالمحاوي

ترصح
2/2)لأ@كارا 42).

(7"/1)ملمصحيحعلىالوويضرح(3)



@@
منصنيعهعنينشألما)تغليظا

فلكتصييروهيعظيمة،مفسدة

شرعا(

الأمصارجمجعوفيالمسلمين،لجميعلازمةحجةالحديثإنثم

عنه،الزجرفيمبالغةأشدفيهالعقوبةوتغليظأغلظ،حكمهفكان

أحد(علىككذبليسعليكذبأ)إن:جمشبقولهعملا

أنجبيربنسعيدعررجلعنمعمرأناالرزاقعبدقالوقد

فإناذهبا@افقال:والزبيرعليافبعث@هالنبيعلىكذبرجلا

استباحلما!جمعليهالكذبخطورةعظمولولاافاقتلامااثوكتماه

دم
بقتله.وأمرالرجلذلك

أحدقالالكبائرمنشيئانعلمولا
مرتكبهبتكفيرالسنةأهلمن

كانالجوينيمحمدأباالشيخفإن@،اللهرسولعلىالكذبإلا

طائفةالقولهذاعلىوتبعهبذلك،يقول
من

أنهعلىيدلمماالعلماء،

الكبائرأكبرمن

ماعلىوبناء
أشدالسبويالحديثفيالكذبأنيتقررتقدم

أنناسبولذاالدنيوية،والأمورالناسكلامفيالكذبمنوأخطر

واحتياطاالشريعةلحياضحمايةوأبلغأغلظفيهالكاذبعقوبةتكون

والسلام.الصلاةعليهصاحبهالسنة

(1)
(71/2)المبت@ح

@يالحاريأحرجه(2)
1/4)اليت،علىالياحةسيكرهمالا@الحاثز،كا@ رقم(34

1 1 2 2 ثيمسلموأحرحه9،1
الرركيالحديثلحاواستدل1/1)صجحهمقدمة

لي
3/4)الت .(2/74)المغيثقحفيوالحاوي6(،0

5(،2/7)المعبتفحديالسحال@دكرهالصوهدا(20495)الرزاقلعدالمصح@(3)

مرسللألهنمحر،صع@دسصرواهالدىالرحلحهالة@صعس@والحدلت

الضعب@.الحلبتأدلاسنوعوالمرسل

.(12ه)صلليوطيالحراصتحديراطر)ى



ج

كأالكذ@منالتانبروايةقبولمنالمنعفيإنالثاني:الدليل

مقدمالمفاسد@ادرءالمعروف:الثرعيللمبدأإعمالاالنبويالحديث

ليشلالتوبةأظهرالكذابيكونأنيؤمنلاإذ@ا،المصالحجلبعلى

أخرى.مرةأكافيبهلتيعودثمحديث@

فيلمجماللهرسولعلىكذب)منتيمية:ابنالإسلامشيخقال
يروايتهتنللممنه،تا@ثمواحدحديث

مده@وهوشوليهم،أحد

ليقبلالتولةأظهريكونأنيؤمنلالأنهللمادة،حسماوأحمدمالك

حديثه(

لىالكذبردفيكلامهم)قلت:اليماني:الوزيرابنويقول

يخوصلل@افىبالمصالح،يتعلقفيماقويالتوبةإظهاربعدولوالحديت

أباطيلهم(قبولإلىالتوبةبإظهارالكذابون

لاحتمالهوإنماالمستقمل،لحديثه)ردهمالسخاوي.ويقول

بكذبمأالعلمبعدالماضيحديثهفيحاروفلككذبه،

مايؤكدمماولعل
علىبالكذبعرثمن)إنالذهبي:قولتقدم

تبت(إنيبقوله:ثقةلنالايحصل،@الرسول
(4)

بابفي@الوار@الحالاتبعضعلىالقياسالثالث:الدليل

لمنعالحكمتثابهالتيالصوربعضتوجدإذالفقهاءعندالشهادات

منالتائبروايةقبول
توبته.حستو)نالكذلى

8ا)تالحلبيالدينبرهانيقولذلكوفي قاله)وماهأ:4

مهاخ(1)
2/4)الة 27).

2/2)الأفكارلوصحشرحهمعالمطوعالألطارتفيح(2) 42)

(3)
(75/2)المجثتح

اليرالتصر@سحصمع

(4)
@تح

ص@يويأتي)2/77(،س@
4،4

وص
4 لالولةاعتوقدالدحيأد9

هاكلامهبحال@وهحالالكد@،الموصويرالرواة
مى

ا@صا@كأ



@

أحمد،لإمام
فيمالكقالهمانطيرهومعه،ذكرومر

أنهالزورشاهد

ردتفيمنحنيفةوأبوالشافعيقالهماونظيرشهادته،تقبللاتابإذا

لماإعادتهامنهلاتقب@حالهوحسنتتابثمالعداوةأوبالفسقشهادته

قاذفأنمنحنيفةأبوقالهومانفسه،تصديق@يالتهمةمنيلح@ته

ذلكوغيرشهادته،تقبللاتابإذاالمحصن
الفروع(من

9ا)تالسيوطيالدينجلالالإمامويقول جدتو)وقدهما:1

لي
با@في@ذكرواوالسمعاني،الصيرفيقالهلمايشهدانفرعينالفقه

يحدولامحصنا،يعودلاتوبتهوحسنتتابإذاالزانيأناللعان:

يقبللاالكاذبأدنظيرفهداعرضه،فيثلمةلبقاءذلكبعدقاذفه

أبدا.خبره

لمالقاذفيحدأنقبلالقذفبعدزنىثمقذفلوأنهوذكروا
أحدايفضحلاأنهالعاثةأجرىتعالىاللهلأنةيحد

مرة،أولمن

فيمننقولوكذلكالقاذف،لهيحدفلمفلك،قبلزناهتقدمفالظاهر

منهذلكتكررالطاهركذب@،تبين
ذلكلنايتعينولملنا،ظهرحتى

ثشكبلاواضحوهذاالكل،إسقاطفوجبحديثه،منرويفيما

الحمد(ودتهحررته،لماتنبهأحداأرولم

لكلامسنعرضحينقليلبعدسيأتيالثلاثةالأدلةهذهعلىوالرد
فأ@لتهوأدلته،النووي

أفردلمولذاالسالفة،للأدلةمناقثةالحقيقةفي
لاحتىالمانعينأدلةلمناقشةمطلبا

التكرار.فينقع

لصكمطلابمتط@،
ثححثضحمكث

.(26)صالحثيثالك@لا(

1/33)الراويتلوب(2) 1@.



@

@لثالث:المبحث

يالحديثفيب@لتمن@لتائبروايةبقبول@لقائلون

وئدلتا

عددذهب
من

الفقه،أصولعلماء
و@صر

الحديثمصطلحعلماء

الأصول:فيكتابهفيالحنبليمفلحابنيقولذلكوفيالرأي،هذاإلى

سروكثيرسعضهم.وقالهأصحابنا،منجماعةكلامظاهرفيتوبته)وتقبل

بتزويره(اقرمماكتوبتهفيه،كذبماغيرفيلكنالعلماء،

بالقبو@لقائلوناالأول:لمطلبا

و@افعالرأيهذااختارمنأولالنوويالإماميعد
فيوألرزهعنه

أصولعلماءبعضسبقهقدأنهإلاتحديدأ،الحديثأصولعلمكتب

الترتي@حس@لذلثالقاثلينيليفيماوسأذكرالرأي،هداإلىالفقه

لتاا
وهم:ريخي،

4)تالثاميبكربأبيالمعروفالمظفربنمحمد:(1) 0 ه@.5

منوهو
لمحنمدالووي،الإمامقبلبالقبولالقائلينالثافعيةعلماء

4)تالحنبليالفراءيعلىأبوالقاضيقال 5 بكرأبا)سألتهأ:8

اعتارأغيرهكأويقبلرذ،فيماهيقبللافقال:عهالشامي

دة(لشهابا

2/5)المقهأصول(1) 38-5 39)

العدة(2)
.(929/3)المقهأصوللي



@
احترازافيهأنكمابالتوسطالرأيهذاالزركشيوصفقد

4)شلاالدامغانيعليبنمحمداللهعبدأبوالقاضي هما7

بتوسعولكىبالقبول،القائلينومنالحنفية،علماءأحدوهو

حديثهليقبلفقال:ذلك،عنيعلىأبوالقاضيسألهفقدجدا،غريب

تلكفييقب@لمتاب،ثمردت،إفاالشهاثةبخلافوغيره،المر@ود

حكمأهناكلأنقال:خاصة،الشهادة
فلابرث@ا،الحاكمجهةمن

بحكم،لي@لهروىممنالخبروردللحكم،نقصأفيهلأنيقبل،
دحاكم(لي@لأنه

أقول:مفرط(توسع)وهذالكلام:اهذاعلىمعلقالزركشياقال
الكذابينلأنوقواعدهم،لاصولهموهدرالمحدثينلمنهجمجافاةوفيه

و)فكهمباطلهمفيسيتمادونالمتساهلالرأيهذابمث@عوملواإذا
والسلام.الصلاةعليهصاحمهاعنثابتأليسمابإضافةلل@ريعةوتغييرهم

6)تالنوويشرفبنيحيىزكرياأبولإماما:(3) 7 ه@.6

قال
مناختصرهماوقد@ا-التقريبو@االإرشاد@ا@اكتابيه@ي

الصلاحابن@امقدمة
@ا-

والحميديأحمدالإمامقولذكرأنبعد

هداوكل)قلت:الأخير:هذاكلامعلىمعقباوالسمعانيوالصيرفي

وبينبينهالفرقيقوىولاغيرنا،ومذهبمذهبنا،لقاعدةمخالف

دة(لشهاا

ى..3/8)ركىللرلك@ا(1)

9-928/3)الالق(2) 29)

ع@()وهوصفوله.اللامعاليرايعلىالحاويوعف@لهأ،"3/8)للرركيالكت(3)

(76/2)الميثقح

1/3)الحفانقطلا@برشادل@ /1)الراويتمرل@معالمطوعواليسيبروالتقريب7(،0



@

لمقدمةحهوقال
القائلي@قولفكرأنبعدمسلمصحيح

مخالفضعي@الأئمةهؤلاءفكرهالذيوهذا)قلت:القبول:بعدم

رواياتهوقولهذافيتوبتهبصحةالقطعوالمختارالثرعيةللقواعد

رأيهعلىأدلتهوفكرالمعروفق@بثروطهاتوبتهصحتإذابعدها

قليل.بعدذكرهاسيأتيكما

محمدالعلامه:(4)
بن

)تالهمامابنبالكمالالمعروتمحمد

87 9@).

)والوحهالأصول:فيكتابهكأالمسألةلهذهتطرقحينقالقد

الحاجأميراسكتابهشارحقالوقدالعدالة(،ثبوتبعدالجواز

ثبوت@العدوشهادتهلروايتهالحواز")@اوالوجهده:مراموضحا

مرتولتهبصحةالقطعالمختارالنوويقالكمالأنه@ا،العدالة
نلث،

بسروطها(التوبةصحةبعدروايتهوقبول

1)تالصنعانيالأميرإسماعيلبنمحمدالعلامة:(5) 1 8 ه@.2

صحةبعدالحديث،فيالكذابروايةلردوجهالاقال:فقد

قبوله(فالقياسالرواية،شروطفيهاجتمعتقدصحتهابعدإذتوبته،

)معاصر(.الجديعيوسفبناللهعبدالثيخ:(6)

@كتابعلىتعليقهفيقالفقد

المقنع
حكاه)ماالملقن:لابن@ا

فياللهرحمهالخووي
قبوليقيدأنينبغيلكنبالقبول،أولىالبابهذا

كليشملفإنهالقبولإطلاقفأمافيه،صدقهتميزبماتوبتهبعدحديته

كذلك(وليسحديثه،

(1/70)@سلمصجععلىالوويشرح(1)

2/3)والنحبرالتفرير(2) 22)

ترصح(3)
2/2)لأ@كارا 43)

1/2)الملق@لاسالروايةعلومليالمقعحاضهالطر(4) 72).



@-
بالقبول.القائلينأدلةالتاني:لمطلب

يتومبعلم
أحد

من
فعلكماالرأيلهذاالاستدلالفيالعلماء

هؤلاء-لمذهبدليلاأر)ولمقال:فقدالله-رحمهالحووي-الإمام

صحتإذابعدهارواياتهوقبولهذا،فيتوبتهبصحةالقطعوالمختار

علىوالندمالمعصية،عنالإقلاعوهي:المعروفةبشروطهاتوبته

قوأعدعلىالجاريهوفهذاإليها،يعودلاأنعلىوالعزمفعلها،

وأكثرفأسلم،كافراكانمنروايةصحةعلىأجمعواوقدالشرع،
بينفرقولاشهادتهقبولعلىوأجمعواالصفة،بهذهكانواالصحابة

أعلم(واللههذا،فىوالروايةالشهالمحة

أنالقولويمكن
مجموع

منتتكونالمتقدمالقولأصحابأدلة

والخامسالنووي،كلاممنتؤخذمخهاالأولىالأربعةأ@لةحمسة
اللهعبدالشيخوهوالمعاصرينأحدلها@متدل

الحديع،يوسفبن
الاتي:النحوعلىوبيانها

الذيمذهبهمعلىلهمدليللاالمخالفينأنالأول:الدليل
ذريعةسدهومذهبهمبهيؤيدواأناستطاعواماوكلإليه،ثصوا

المبالعةعلىمشيمنهماجتهادوهذا،@الشرعصاحبعلىالكذب

الحيطةأنالنظرفيوالراجحملزمة،بحجةلي@وفلكالحيطة،@ي

بلتقبل،فلاالتجنيمبلغإلىوصلتإذاأنهاإلامطلوبة،كانتان@
بقدرها.تقدرإنها

أنريبولا
وفىأنهوتبينحاله،واختبرتوبتهوحسنتتابص

أنالباب،هذافيالشرعقاعدةمقتضىفإنوشروطها،التوبةبأركان

معنىلاإذوالشهادة،الروايةقبولمنعليهايترتبوماعدالتهلهتعود

حصل.قدلغيرهالزجرأنلاسيمامروياته،ردإلىحينئذ
(2)

/1)مسلمصحمحعلىالووىشرح(1)

االطر(2)
5)صالحدادلأحمدالوويلإمام 22).



@

الحديثفيالكذبمنالتائبروايةقبولأنالثاني:الدليل

تصروالسنةالكتابظواهرلأنالمرعية،الشرعقواعدمعمتفقالنبوي

لصثولرصجرمه،عظمو)نالذنبمنالتائبتوبةقبولعلى

تعالى:قالتوبته،قبولعلىقائمالقطعيوالدلي@الشرك،منأعظم

8(،3الأسعال1سل@هوفذئالهريغمرينهحأإن@فروآللذل@قلم@

أولى.بابمندونهمما@قبولهامقبولة،الشركمنالتوبةكانتفإذا

لعمازو@ى@تعالى:اللهكقولبذلكناطقةالكريمالكتابوايات

2،.8أطه@قدى@صخلحاغوعلواستيلس

فاؤليهفصخلحاعكملارعملو@امفتابمنإلا@تعالى:وكقوله

7الفرقاد.أحسمش@وسناتهغآد@هبذل

تالوأتمعفلةألتوءعمدوألفذبرنفإقثر@تعالى:وكقوله

1الحل1@زحيملعمورلغدهامنرنبنإنوأضلنىدللكلغدس إلى9،،1

بهاالسيئاتومحوالتوبةقبولبيانفيالآياتمنذلكغير

إذاالكافرروايةصحةعلىمنعقدالإجماعإنالثالث:الدليل

الويالحديثيالكذبمنالتائبقياسمنالمانعفماأسلم،

هيالتوبةوأدسيمالاعليه،
روايةصحتأجلهامنالتيالعلة

تئلفلئنشك،بلاالكفر@ونوالكذبهنا،موجودةو@يالكافر،

أولى.الكذبمنالتائبرواية

المعلوممنإذتوبته،بعدالكافرروايةصحةفيأحديتوقفولم

حملةفأصبحواالصفة،بهذهكانواعليهماللهرضوانالصحابةأكثرأن

لافلمحاله،هذاكانمنروايةقبلتفإذاللمسلمين،ونقلتهللشرع

منأقلحالهكانمنروايةتقمل
ذلك؟

5)صالالق(1) 23).

5)صالساش(2) 24)



@-

الذيالشخصشهادةقبولعلىمنعقدالإجماعإنالرابع:لدليل
فيهخلافلاأمروهذاالنبوي،الحديثفيالكذبصتوبتهصحت

فىنزاعهمو)نماشهاثته،قبولفيينازعونلاإذالمخالفينمنحتى

روايتهقبولمنالمانعفماكذلك،الأمرأنوبمافقط،روايتهقبول

توبته؟بصدقمقبولةشهادتهأنطالما

الئافعيةلمذهبمخالفالمانعينمذهبأنالنووييرىولهذا

لأخرىاوالمذاهب
(1)

أنهالله-رحمهيرى-بلالشهادات،بابفي

عليهنصكماالأمرهذافيوالروايةالشهاثةبينقويفرقيوجدلا

فيعبارتهكانتو)ن@ا،مسلمصحيح@اشرحفي
@االتقريبو@االإرشاد@ا@ا

مطلقابينهماالفرقيرىلاأنهعلىالظاهرحيثمنتدل

اللهعبدالشيخذكرالخام@:الدليل
أنالجديعيوسفبن

أحمدبنعليالحسنأباالأديبالحافظ
البصريالنعيميالحسنبن

فيهفوةمنهلدت)قدترجمته:فيالذهبيقال(@423)سنةالمتوفى
الثقة(علىواستمراللهإلىتابثمالحديظ،لوضعواتهمصباه،

قال:الأزهري)حدثنيقال:ا@اتاريخهافيالخطيبقصتهوحكى

تنبهثملشعبة،حديثاالمظفربنالحسينأبيعلىالنعيميوضع

السببلهذابغدادمنالنعيميفخرجذلك،إلىالحديثأصحا@

الحديث،وضعهفيقصتهعرفمنوماتالمظفر،ابنماتحتىوأقام

بغداد(إلىعادثم

ماعلىمعلقاالجديعالشيخقال
قصةوهذه)قلت:تقدم:

ومدمصمدصاعدةلظمحال@هدا)وكلالمحالمين.مدمبسعفأالن@رحمهفولهنقدم(1)

5)صالاش(2) 25)

)ك@411(.الاعتلالميرار(3)

11/33)دعحادتريح(4) 2@



ح@
ومعصحيحة،

عنه،وروواحديثهوارتضواتوبتهقبلوافقدذلك
من

البغدادي(الخطيبوالبرقاني،بكرأبوالحافظانأولئك

مرالتائبروايةبقبولالقائلينمذهبأنعلىتدلالواقعةفهده

عددعندبهمعمولالنبويالحديثفيالكذب
علماءكبارمن

ومنهمالحديث،
شيهمامهكا،تئدءالذينمسهالبغداديالخطيبالحافظ

روايته،تقبللاالنبويالحديثفيالكذبمنالتائبأدمنمضى

صالبغداثيكالخطي@لالمخالقائلينبعضأنعلىبهذافيستدل
@

بالقبولالقائليرمذهبقوةيؤكدمماذلك،قبولعلىعملهم

هته.ووجا

بالقبول.القائلينأدلةمناقشةالثالث:المطلب

عددتعقب
فيوبالتأملالمتقدم،النوويالإمامكلامالعلماءمن

هي:تعقبات،ثلاثةفيتنحصروجدتهاذلك،حملة

-

تولةلصحةالقطعمناحتارهبماالتسليمعدمالأول:التعقب

المعروفؤبثروطهاالتزمإذاالنبويفيالحديثالكاذب

-

علىبالإجماعاسخدلالهلصحةالتسليمعدمالثاني:التعقب

أسلم.الكافرإذاروايةقبول
-

الثالث:التعقب
عدم

والرواية،الشهادةبينفرقلاأدقولهصحة

وغيرهم.الثا@عيةلمذهبمخالفبالمنعالقائلشمذهبوأن

الدلي@الله-شاءإنسأناقش-بالتفصيلكلامهمأسوقأنوبعد

الحديع.الشيخذكرهالذيالخامر

توبةلصحةالقطعمناختارهبماالتسلجمعدمالأول:التعقب

ديوردوكلامهالكتا@محفقهوالحلبعوالنيخ)1/372(،الملضلاسالمفع(1)

الحاشيما



@

مداوصاحبالمعروفة،بشروطهاالتزمإذاالنبويالحديثفيلكاذب

محمداللهعبدأبوالحافظهوالتعقب
)تالسخاويالرحمنعبدبن

9 0 يقالأن)ويمكنالسابق:النوويكلامأوردأنبعدقالفقدهأ2

غيرالإثمإنو@ون:عنهوحملحديث،وضعفيكذبهكانإذافيما

سنمنفإنأبدا،لهلاحقهوبلعنه،ممفك
وزرها،عليهسيئةسنة

و)نظاهرا،متعذرةحينئذوالتوبةالقيامة،يومإلىبهاعملمنووزر

اسمها.مجردوجد

محاللة،أوبردالتداركيمكنهلمممنلقبولهايستشكلولا

تجددانقطعقدوالأعراضالمال،بيتوهومردلهاالضائعةفالأموال

لهباعثايكونربماالظالمتوبةقبولفعدموأيضافافترقا،بسبهاالإثم

الراوي،بخلافبه،الضررفيزدادغيه@يوالتماديلاسترسالاعلى
قبولمنمانعبالكذبوسمهأفإن(أيضااسترسالهاتفقلوفإنه

ته(امتجدد

فيالكاذبتوبةانعلىقائملأنهنظر؟فيهالتعقبوهذا
اراستىبسجبوجدت،وإنالظاهرحيثمنمتعذرةالنبويالحديث

كلماالكاذبعلىالإثمتسجيل
به،عملأووضعهالذيحديثهروي

أنعلىالدالةالشرعيةالنصوصلظواهرلمخالفتهبعدفيهالكلاموهذا

قالوجل،صالخالقمغفرةتوجبللشروطالمستوفيةالصحيحةالتوبة

إداللةزتهةنفحطؤسلاأنفسهضعكأشر@وأتنينايخعباثكىقلغتعالى:
الزمر:35،.1م@وأرحيمالغفورهوإتل!جميحاالذلؤ@يغمرئدت@

كمالهذنبلاكمنالذنبمنوالتائب
فيومعروفمتقررهو

أنمتعذرةالنبويالحديثفيالكاذبتوبةبأنالقائلفعلىالشريعة،

(1)
@ح

(77-76/2)المححت



ج

يبين
تندا@لصأيعلىلنا

عموءمرالتائبلذلكاستثائهفي

قرآينصأييوجدلاوقطعاللتائي@،المغفرةفيالواردةالنصوص
الزعم.هذاعلىيدللويأو

قمولعلىبالإحماعاستدلالهبصحةالتسليمعدمالثاني:التعقب

ديالكذبمنالتائبروايةقبولعليهاليقيسأسلمإذاالكافررواية

لرزكرياالعلامةهوالتعق@هذاوصاحبالنبوي،الحديث
محمد

9)تالأنصاري 2 طهرثمالووي،لرأييميلكانأنهذكرفقدهما6

السابق،استدلالهفيالنوويتعقبثمالمانعين،مذهبوجاهةله

فلنصكافرأ@أسلم،كانمنروايةصحةعلىإجماعهم)وأمافقال:

ففذيرمهتعتعالى.قولهفيكماسلف(ماغفرانعلىالقران

8،.3الأل@ال1@سل@فذمالهريغمريدته@اإد@فررأ

هنايالقياسأنمضمونهأنإذوجاهته،تحفىلاتعقصوهذا

عليهاللهصلىاللهرسولعلىالكذبالكفرمنيلزملالأنهثدقيق

قبلالكافرإنثمهنا،القياسلصحكذلكالأمركانولووسلم،واله

أحدلايسلمأن
حدثإذاروايتهبقسوليقولالمسلعينمن

رسولعر

مفبولأنهفيهالأصلكانكذبهينكشفأنقبلالكاذبأما@و،الله

التدينظاهرهلأنأكبر.الدينعلىوضررهأعظمفخطرهلذاالرواية،

مطلقأهكذاأسلمإذاالكافرروايةقبولبمنعالقولإنثملالإسلام،

أحدبهيقللم
أنيمكنلاأنهكماالإطلاقعلىالمسلمينمر

سحج

الحديثفيالكذبمنالتائببعكسعقلية،ولاشرعيةبحجةله

لذلكوعقلية،شرعيةبأدل@لهوشتدلالأئمةبعضبهقالفقدالنبوي

الفارقمعقياسأهناالقياسكانكله

الثالث:التعقب
عدم

والرواية،ال@هالةبينفرقلاأنقولهصحة

(1)
(1/335)الاقيقح



@
@

وغيرهم.الثافعيةلمذهبمخالفسالمنعالقائلينمذه@وآد

الأمربهذااستدلالهلسصالله-رحمهالنووي-العلماءتعقب

7)تالزركيالدينبدرالإمامفقالاخر،أمرأيمنأكثر 9 هأ:4

مواضع@يوالشهادةالروايةبينالشا@عية-يعيأصحابنا-فرق)وقد
منها(هذاأنبدعفلاكثيرة،

منالثيخادعاهالذي)وهداوقاد.
ممموع،لمذهبنامخالفأنه

ابنلقلهكماالسمعانيوابنالطبريمنهمعليه،الأصحابحمهورفإن

حكاهوقدالصلاح،
يخالفه،ولمالطيبأبوالقاضيالصيرفيعن

عنالرجوعبا@فيالبحرصاحبحكاهفيماالمروزيالقفالومنهم

حديتهيقبللمبالكذبالمحدثأقرإذا@االقفال:قالفقال:ال@هادة

أبدا@ا.

فيالر@عةابنوحكى
فسقبانإذافيماالكلامعند@االمطلب@ا

الثاهد
ىس@!النبيحديثفيكذبإذاالراويإن@االماورثي:عن

السالفة،أحاثيثهجميعزدت
لمو)نمنها،بهحكممانقضووجب

منبشهادةالحكمينقض
لازمةحجةالحديثلأنفسقه.حد@

@اأغلظحكمهفكادالأمصار،جميعوفيالمسلمين،لجميع

يتعقبهولم

بنكير.الرفعةابر

فيالخطيبوحكاه
االكفا@ا@ا

@ا،الصإنهوقال:االحميدي،عن

يعضده(الدليلفإنقالكماوهو

8)تالملقنابنالدينسراجالإماموقال 0 قولعلىمعقباهما4

موافقهولبل@ا:لقاعدةمخالفهذا@اوكلالنووي:

3/4)للرركيالمكت(1) 07).

ى،.6-4"3/5)السالق(2)
ليوسحوه

أصول@ىالمجطالحرالآحرالرركيكا@
4/2)المقه 84)-



@

@

تمعدو،أوفاسؤ،شنهدإذاأنهالثافعيمذهبأنويؤيدهلمذهبنا..

إفاالمحصرقاذفأنالحنفيةومدهبتقمل،لاشهادتهماوأعاداتابا،

أبدا(شهادتهتقبللمتاب

8)تالعينيالدينبدرالإماموقال 5 عنقلقد)قلت:هما:5

لاالزور،شهالةعليهثبتتإذاالزورشاهدفيمالك
تسمع

شهادةله

شهادتهردتفيمنوالشافعىحنيفةأبوقالوقدلا؟،أمتاببعدها،

صيلحقهلماإعادتهامنهتقمللاحالتهوحسنتتاب،ثمبالفسق

أحددةشبردتإذاةحنيفةأبووقالنفسه،تصديقفيالتهمة

لاتابثمللاخر،الزوحين
يحئأنيبعدفلاللتهمة،تسمع

مثله

الشهادة(منكوعكلهاالروايةلأنههنا.

أيريعيإليه-ملت)كنتلأنصاري:ازكرياالعلامةوقال

لماةالأئمةقالهماالأوجهأنليظهرثمالنووي-
قولويؤيدهمر،

والمرققاذفه.-يحدولامحصنأ،يعودلاتابإذاالزانيإنأئمتنا:

التمهاده،فيمنهأغلظديهاالكذبالروايةأنوالشها@ةالروايةبين

الأعصار(كلوفيالمكلفين،لكللازممتعلقهالأن

أدحيثمنأيضانظرففيهالجديعالثيخبهاستدلماوأما

البغداديوالخطيببالوضع،يقرلمبقصتهاستشهدالديالنعيمي

فيالكذبصالتالبروايةقبولبمنعالقائلينمنغيرهواخرون

ويعترفبالكذبيقرأنروايتهتقبللافيمنيثترطونالنبويالحديث

أويقرلموالنعيميالله-،شاءإنقليل-بعدإيضاحهسيأتيكمابه

شتلكمابالكذباتهموإنماالكذب،تعمدبأنهنفسهعلىيعترف

1/2)المفح(1) 72)

2/1)القارئعملة(2) 49)

(3)
1/33)الاقيتح 5@.



@

شرطلتخلفللاستدلالصالحةغيرالنعيميفقصةالأزهري،عصريه

روايته.تقبللاالذيالكذبمنالتائبفيالمانعونيمتشرطهمهم

@لم*،ت@-،
@حث@خكت



@

@لص@بع:@لمبحث

بينالموازنة
الترجيحمعهبين@لت

فيالراجحالرأياختيارإن
المسألةهذه

عرالإجابةعلىيي

هي:جوهرية،أسئلةثلاثة

ماالأول:السوال
ا؟تحديىالمذهبينبينالنهلمحلهو

فيالقوةمواطنماالثاني:السؤال
مذهب؟كلأدلة

مععملياوالتعدي@الجرحعلماءتعاملكيفالثالث:السؤال

ورووهحديثهقبلواححلالنبوي؟الحديثفيالكذبمنالتائبالراوي

التائبحديتبردالقاثلشإننقول:لأولاالسؤالعنوللإحابة

منيستثنونالنبويالحديثفيالكذبمن
بعضالمطلقالمنعهذا

لات،لحاا
وهي:

فإنالكذب،أتعمدولمأخطأتبالكذب:المتهمقالإذاا-

منجماعةعندمقبولةتكودروايته
العلماء.

ضعاللهءأ@رسولعلىالكذب)فأماالبغداثي:الحطيبقال

أنهالعلمأهلمنواحدغيرذكرفقدالسماع،وادعاءالحديث،
يوح@

"فاعله.تابدانأبدا،الحديثرد
تعمدإذافيهالحكمهوهذا

أتعمدولمرويته@يماأخطأتكتقال:إذافأمابصوأقرالكذب



@

توبت@بعدروايتهوتجوزمنه،يقبلفلكفإنلكذب،

@امتعمدا@ابقوله:الصلاح-ابنيعنيحترز-)االزركشي:وقال

منه،يقبلذلكفإنالكذب،أتعمدولمأخطأتكتقال:إذاعما

وعيرم@الخطيبجرىوعليهالطيب،أبووالقاضيالصيرفي،قاله

تكونروايتهفإنذلك،بعدتابثممتأولا،الراويكذبإفا-2

كذبه.فيلهاتعلقالتيالشبهةهذهبسببمقبولة

لاهذاأنمعتقداالأعمالفضائلفيكذب)منالزركثي:قال

روايته(قبولفالظاهرفتاب،ضررهعرفثميضر،

السخاويوأقره
(4)

والصنعاني
()

هذا.على

3-
عنه،وتابالعدو،منيلحقهلضرردفعاعليهء@مكذبمن

لسببمقبولةتكونروايتهفإن
وللضرور@مكرهأكذبأنه

العدو،منيلحقلضرردفعأكذبمن)وكذاالزركشي:قال

أيضأهذاعلىوالصنعانيالسخاويوأقرهعنمأوتاب

فيي@ترطونالمانعينإننقول:أنلنايمكنسبقماعلىوبناء
شروط،ثلاثةروايتهتردالذيالنبويالحديثفيالكذبصالتائب

حي

(3)

(5)

1)صيةلكماا 4،51 46)

1/2)الحابةشرحالحابة@يالسحاويلقلوعهلأ،.3/9)للرركيالنكت 11)

واحدالضلأدالرركي،والمفصورالمتأحربىلعصبلىوله

3/4)للرركيالكت 08)

@هال@

2(،1/11)الثدايةنرح
(72-2/71)المجتوفح

توصح
2/3)لألمحكرا 41-2 42)

4)ك@804-ركىللرلك@ا 09)

لأ(.)3(،الآدثيىشاكاطر



مخطئا.يكنولمالكذبتعمدبأنهويعترفيقرأنا-

رسولعلىالكذبمشروعيةيرىممنمتأولايكونلاأن-2

ذلك.ونحووالفضائلوالترهيبالترغيبأحاديثفييه@الله

عدو.منخوفأالإكراهسببمضطرايكودلاأن-3

لذلك،منهإقرار@@منالنبويالحديثفيكذبمرفإنوعليه

عندمقبولالتوبةبعدحديثهفإنمضطرأ،كانأومخأولا،كانأو

بالمنع.القائلين

يتحرروبهذا
المانعين.مذهبلنا

يتعلقمهماأمرانوضحأنفلابدبالقبول،القائلينمذهبوأما

بلالتائىلحديثالمطلقبالقبوليقولونلاأنهموهوبمذهبهم،

مقبولفهو@التوبةقبلحديث@اماالتوبة،بعديرويهبماذلكيحددون

)وحصلالزركشي:يقولذلثوفيتقدم،كماالدامغانيإلاعندهم

في
مذاهب:المسألة

وجمهورالحديتأهلوعليهمطلقا،يقبللاأصحها:
العلماء.

أضعفها.وهووغيره،المر@ودحديثهمطلقايقبلوثانيها:

أوسطها.وهوغيره،ويقبلالمردود،يقمللاوالثالث:

فيكلهوهذا
تأويل(بلاللكذبالمتعمد

فيالثاميبكرأبيكلاممنالنقلوتقدم
د،فيمايقبلأنه

فيالجديعالثيخكلامأيضاتقدمكما
وهماعليه،وتنبيههالأمر،هذا

بالقبول.القائلينمن

وبإيضاح
القائلينيرالن@لمحلإننقول:أننستطيعتقدمما

1/2)الالمايةشرحالغايةليالحاويودقله4(،يه.3)للررك@الكت(1) 11)



@

أقرالذيالنبوية،للأحاديثالراويفييكونبالقبولوالقائلينبالرد،

تابثماضطرار،ولاتأويلغيرمنفيهاالكذببتعمدنفسهعلى

التوبةبعدمروياتهأنيرونالأولالمذهبفأصحابتوبته،وحسنت
مقبولة.ألهافيرونالثانيالمذهبأصحابوأماأبدا،لقللا

تقومبالمنعالقائلينأثلةإدنقول:الثانيالسؤالعنوللإجابة
وزجراالنبويةللسنةحمايةالشديىوالتعليظالبالغالاحتياطمراعاةعلى

ومنالسبوي،الحديثفيالكذبعلىالتجرؤعنيكفواكيللكذابين

أنهيقينيأعلماعلمالمحدثينمنهجتآمل
والتثبتالاحتياطعلىيقوم

متسقةالمسألةهذهتكونأنعرابةفلامسائله،كلفي
منهحأصولمع

ومقاصدهم.المحدثين

الصحيحبالحديثبالاستدلالقولهمدعمواوقد
عليكدباإن@ا

الكاذبيعاملأنضرورةعلىدلالةوفيهأحد@اعلىككذبلي@

الشهادةفيالكاذبيعاملمماوأغلظأشدبمعاملةالنبويالحديثفي

أخطر.ك@يمااللهرسولعلىالكذبلأنالدنيا،أمورعلى

قررواالشها@اتبابفيالفقهاءبأنالسابقاستدلالهمعضدواثم

حسختو)نتقبللاشهاداتهمأنالأشخاصبعضحقفي
توبتهم،

معالحكمهذاأنيؤكدمما
العامللمنهجموافقوقوةحزممنفيهما

المعتمدةالفقهيةللمذاهب
فماالثريعة،في

المذاهبمنمذهبمن
أئمتهعنونقلإلا

رأموبسببالأشخاصبعضلشهادةقبولهمعدم

عهغفلماوهذاالنجوي،الحديثفيالكذبمنبأخطرهيليست

كماالعلماءمنجمعبسببهعليهوردوأنكره،اللهرحمهانوري

.(22)عىنحريحهتفدم(1)



جلا

لهاستدلواماأنشكولا

استصحبناإذاسيمالاالقوة،غايةفي

م@التائبروايةقبولعدمفيالذكر-الآنفةشروطهم-هنا
الكد@

التطبيق.@يوالتوسطالاعتدالعلىتدلالتيالنبوي،الحديثفي

عنوأبعدهاأدلتهمفأقوىالثانيالمذهبأصحابوأما

دليلهمهوأ@لتهم-علىالعلماءتعقباتذكرتقدموقدالاعتراض-

توبةقبولعلىتنصوالسنةالكتابظواهرإنيقول:الذيالثاني

الثرك،منأعظمذنبمنولي@مه،بم@عظمو)نالذنبمنالتائب

الشركمنالتوبةكانتفإذاتوبته،قبولعلىقائمالقطعيوالدليح

أولى.بابمنمما@ونهفقبولهامقبولة،

ومع
القاثلينالأولالمذهبأصحابأنأدلتإلاأقوىهذاأن

وبينبينهالنبويالحديثفيمتعمداالكاذبتوبةإنيقولون:بالمنع

بظواهريعملونفهمتقدم،الذيقولهفيأحمدالإمامقالكماالله

تلازملاأنهيرونولكخهمالتالب،توبةقبولفيوالسنةالقراننصوص

يهمالروايةشأدلأنروايته،وقبولتوبتهقبولبين
بأحمعها،الأمة

بقاصر.ولي@متعدعنهاالمتولدوالضرر

أنجدايستبعدلأنهةهناالروايةقبولمنعمنضررلاإنهثم

صحيحةأحاديثم@اللهرسولعلىالكذبمنالتائبهذاعندتكون

أنحثيةللمصلحةروايتهنقبليقال:حتىالحفاظالثقاتعندليست

منسئيضيع
السنة.

روايتهقبولصالمنععلىالمترتبةالمصالحفيوبالتأمل

عنالناتجةوالمفاسد
الأضرارلأنالمنع.جانبيترجحالمنع،هذا

لاالحقيقيةهيشرعاالمعتبرةوالأضرارمؤئرة،غيرأوموجودةغير

العقوبةلتغليظالله-أرسولعلىالكذب@زجرومصلحةالوهمية،

الخائبذلكمنهاسيعانيالتيالنفسيةالمعاناةضررعلىمقدمةعليهم



@

التيالخمسالضرورياتأولأنالمعلوممنإذروايته،تقبللملدي
هيالمصالحمدارعليها

الثانيالمصدرهيوالسنة@ا،الدين@احفظ
يجبالتيالمصالحأعظمم@وحمايتهاعليهاالمحافظةدمصلحةلديننا،

منوغيرهأحمدالإمامعندالمعتمدةوالوسيلةمراعاتها،
لتحقيقلأئمةا

المصلحةهذه
توبتمىوح@تالكاذبتابو)نالروايةقبولمنعهي

الدينيةالمصلحةمراعاةعلىيعتمدالمانعينمذهبأنيعلموبهدا
(1)

والسلام.الصلاةعليهالمصطفىعلىالكذبإلىالذريعةسدفي

الإجابةمنللتحققأقول:والأخير،الثالثالسؤالعنوللإجابة

بوضعرويعمنالحثيثالكشف@اكتابقرأتالسؤالمذاعر
لمعرفةالخاصالثالثوالبابالحلبي،الديئلبرهان@االحديث

@اكتابمنالوصاعين

حسنبنعمرللدكتور@االحديثفيالوضع

الحديثفيبالكذبوصفوافقطالرواةمنأربعةإلاأجدفلمفلاته،

وهم.تابوا،قدأنهمعنهموذكرالنبوي؟

أحمدا-
)مشهورالذهبي:قالكادشبنالعزأبواللهعبيدبن

وعلقأناب(ووتابحديث،بوضعأقرعساكرابنشيوخمن

لا)وهذابقوله:هذاعلىالحلبيالديخبرهان
معيذكرأنينبغي

تاب(لأنههؤلاءة

الشيوخ@امعجمفيعساكرابنذكرهوقد
@ا

عنه،وروى

مع
أنه

نفسهعلىأقرقدأنهيعر@
كادش:ابنلي)قالقال:فقدبالوضع،

وصع
أناووضعتعلي،حقفيحديثافلان

حديثا،بكرأبيحقفي

كلاما@ظرواحتباراتهمأحكامهمفيوالمماسدللمصالحالمحدفبىمراعاةعلىللوفو@(1)
.(1/5)المراد@يالدمحي

.(1لما/1)الاعدالميران(2)

5-49)صالحنتالكنص(3)

لا(
ممأ.ما-1/9)عساكرلالنافيحمعحم



جيدأ؟(فعلتألي@بالثه

علىبالكذببخشسجهله،علىيدل)هذاالذهبي:قال
جيح@(بهلاالله

وأبوالسلفي،عساكر:ابرغيرأيضاعهروىوقد

غيرهم.واخرونالمدييموسىوأبوالهمداني،
(3)

الدناصركابنمعاصريهبعضكادشابنفيتكلموقد

فيهقالالذيالأنماطيالوهابعبدوكذلكفيه،القوليسح

كذمخلطاالرواية،فيضعيفاكانالنجار:ابنوقالمخلطا،

كافقدخالفهمعساكرابنولكنمقال،فيهولاذئمةبه،يحتج

عليه

سول"

العافىء

كادي

كان:

لاابا،

ن
ي@ي

لهكلامعلىترجمتهفيينصواولم
وأطنتولته،فيصريح

عنه،روواالذينالحفاظبأولئكللظنمنهإحساناذلكذكرالذهبي

جهلاالكدبفيوقعأنهليويبدوتوبته،بعدإلاهذافعلواماأنهم

م@علىر@ابكرأبيفضائلفيلحديثبوضعهافتخارهم@يبدوكما

المالعونذكرهااليالشروططبقناو)ذاعلي،فضائلفيحديثاوضع

اسفإنالنبوي،الحديثفيالكذبمنالتائبينمنروايتهتقبلفيمن

فيماعدححمتوبتهصحتقدكادش،بابناحتحممنوعيرهعساكر

علىكدبيبدوفيمالأنهروايته،قبولمنيمانعوالمولعلهميدو،

@الالتهعساكر:لابنقولهبدليلحسن،بفعليقومأنهمنهظنااللهرسول

19/5)اللاءأعلامسبر(1) الماالىعىالكلامدثل(59
@حص؟السالسىدرعلى3

عاكراس

الالق.(2)

5لاالسالق(3) 5 8 /1).

1/5لهالالقلا( 1/2)البرادولاد9(،5 18).



برا

لاأنوهوالثانيالشرطعليهلاينطبقفحينئذ@ا،جيدا؟دعلتلير

متأولأ.يكود

أوتوبتهعندهمتثبتلمأنهمفيبدوجرحوهالذينالآخرونوأما

أعلم.واللهمتأولا،يكونأنيمكنلامثلهأنرأوا
شيخهعنالبرقانيذكرفقدالمدنب،أوشىابيبنإسماعيل-2

قال:الدارقطنيالحسنأليالحافظالإمام

محمد)ذكر
وهوالحسن:أبوقالالهاشمي،موسىبن

أحد

يخصلمبمايخصهالنسائي-يعنيالرحمن-عبدأبووكانالأئمة،

ليحكىقال:أنهالرحمنعبدأبيعنالهاشمي-فذكر-ولده،به
سلمة

شبيب.بن

الرحمن.عبدأبوتوقثصثمالهاشمي-:قال-

قال:حتىالحكايةلييحكيأنأداريهذلكبعدزلتفماقال:

سلمةلي@اقال
ربمايقول:أوش@أليبنإسماعيلسمعتشبيب:بن

بينهمفيماشيءفياختلفواإذاالمدينةلأهلالحديثأضعكنت
@ا.

هذالكحكىمنالحسن:لأبيقلتالبرقاني:قال
محمدعن

بالوزيريعنيعليه،وقرأتهاكتابهمنكتبهتهاالوزير،قال:موسى؟بن

حخزابة(ابنالجليلالحافظ

عندعليهغبارلاأوش@أبيلنإسماعيلإلىالقصةهذهوسند

فمحمدسيأتي،كماأيضاحجروابنوالدارقطنيالنسائي
موسى،بن

وصفهحنزابةابنعنهوالراويالأئمة،أحدبأنههناالدارقطنيوصفه

أبيابنمقولةالنسائيعنهروىالذيبثبيبوسلمةالجليل،بالحافظ

يسير،تصر@.(48-46)صوالقحيلالحرحفيللحارقطىالرقالي@كرأليسؤالات(1)

(312/1)التحبححراسوعه



@@
ثقةأوي@

هو)وهداالآنف:النصعلىمعقباحجرابرالحا@ظقالوقد

منهللنسائيبانالذي
يىبأنهفيهالقولوأطلقحديثه،تجنبحتى

الشيخانوأماالصلح،ثمشبيبتهفيإسماعيلمنكانهذاولعلبثقة،

فيهشاركالذيحديثهمنالصحيحإلاعنهاخرجاإلهمابهمايظنفلا

التقات(

هنايعتذرحجرابنفالحافظ
@عللعلهبأنهأول@أبياسعن

سنهحداثةفيذلك

عنهصريحانصايذكرولمحالهوانصلحتابثم

الحديطفىالكذبمنالتائبروايةقبولإلىيميلفكأنهتاب،أنه

كلامعلىيعقبأنإلىفلاتهعمرالدكتورحملماهذاولعلالنبوي،
بأنإسماعيلعنحجرابنالحافظاعتذار)أمابقوله:هناالحافط

لأنهبعذر،لي@انصلح،ثمشبيبتهفيكانربماذلك
أنالمعلوممن

يقمللافإنهبكذبجرحمنأنإلىيذهبونوالتعدي@الجرحأئمة

حديثهأخرجمنوساثرالشيخين،أنبهأقطعوالذيتاب،و)نحديثه

روايته(لر@وافلثعلىوقفوالوإذجرحه،لهميتبينلم

قدإسماعيلأنهناوالمشكل
وعيرهما،ومسلمالبخاريبهاحتج

بسب@بهاحتجواالأئمةهؤلاءأنويبدوالحديث،فيبالوضعأقروقد

الاتية:الاحتمالاتأحد

لهميتبيرولمبالوضع،إقرارهيبلغهملمأنهملأول:الاحتمالا

الحاروأنلاسيمافلاته،عمرالدكتورقالكماوضاعأنهحديثهمن

فيهي@كالمأنهماالمؤكدفمنمباشرة،منهوسمعاجالساهقدومسلمأ

1لا/الهدبكدب(1) 46-1 47).

1/3)السابق(2) 12).

.(117/3)الحدبتيرالوصع(3)



@
صحيحيهما.فيبهاحتجالماوالاطلقا،

السابق،بكلامهعلمبهاحتجمنبعضأنربماالثاني:الاحتمال

منهجهلاذلكفعلأنهباعتبارروايتهفقبلواعندهم،توبتهصحتولكى

هذاويسندعليه،أقدممابحرمةيدرييكنلمفربماشابا،كانحين

كانوبأنهوسخافته،العقلبضعفوصفوهالعلماءبعضأنالاحتمال

مغفلا
(1)

عدثاأنأيضاوشندهوالطيشبالخفةمعروفوبأنه
من

يدلممابالصدقوصفوهوشاهدوهجالسوهالذينالنقدأئمةكبار

التقو@حينكذابانظرهمفييكنلمأنهعلى

مطلقاحديثهبالمنعالقائلونيردلاهذامثلكانمنأنتقدموقد

فربمامتأولأ،يكونلاأنوهوالشروط،منشرطلتخلفتوبته،بعد

به.احتجمنبعضعندفلكعليهينطبقأوش@أبيبنإسماعيلكان

الحديثفييضعيكنلمإسماعيلأنالثالث:الاحتمال

منأوالصحابةبعضعنمرفوعةغيرأحاثيثوضعو)نماالنبويمما،

أوي@أبي)اب@قال:سلمةبنالنضرانالاحتمالهذاوشدبعدهم،
ابنومسائلوهب(ابنبمسائلمالكعنيحدثكانكذاب،

مالكالإمامفتاوىمحتواهامالكعنوهب
ابنخالوهوأن@-بن

فينظرتأنيالاحتمالهذايؤيدوقدوهب،لابنأوي@-أبي
@االموضوعاتكتاب@اتلخيص

أوالجوزيابنوجدتفماللذهبي

صلأديالثالثوالرص@سحيم-،لاسلأولاوالوص@لما(.ا/2)والتمحي@الحرح

3

(3كا/\")اللاءأعلامسيرلىالدهيفالهالعقللسحا@ةووصمهالراري،

1/3")التهدبتهديص الكلاموهدا(11

2/1)والعديلالحرح وقاللداك(،ليىالحفل،صج@)صدو@،معيىاسقال(81

3ألوحا
ومسلمالحخارياحتحعبلحسالإصاثةمعثلأ(،وكادالصلئ،)محله

علصمصرولأ@كىولو@لمي@اودوأس
لهاححراما

3لا/التهدب@ئدب 11).



@@
بعضفتثتكمابالوضع،أوش@أبيلابنحديثعلىحكماالذهبي

فماأيضأ،الموضوعاتك@
مماوضعه،منحديثاذكرواوجدتهم

المرفوعة.المسندةالأحاثيثمنشيئايضعلمأنهالاحتماليقوي

ولمأوشر،أليسإسماعيلفياختلفواقدفالعلماءحالأيةوعلى
محددأموقفألهمأجد

فيوالأمربالوضع،إقرارهمن
حقأ،مثكلشأنه

الذيححرابنالحافظهوحديثيا،مكانتهفيالكلامحزرمنخيرولعل
لاوحدينه،تخريجمنيكثرالمأنهماإلاالشيخانبه)احتجقال:

أقللهفأخرجمسلموأماحدييرسوىبهتفردمماالبخاريلهأخرج
القولأطلقفإنهالنسائيسوىالباقونلهوروىالبخاري،لهأخرجمما

سلمةعنوروىبصعفه،
ماشبيببن

روايته-طرحيوجب

صحيحبسندالبخاريمناقبفيوروينا
لهأخرجإسماعيلأن

ليحدثبهيحدثماعلىلهيعتموأنمنها،ينتقيأنلهوأذنأصوله

عنهالبخاريأخرجهمابأنمثروهوسواه،عماويعرضبه،
منهو

لاهذاوعلىأصوله،منكتبلأنهحديثه،صحيح
منبثيءيحتج

ي@حديثه
ما

أنإلاوغيره،النسائيفيهقدحماأجلمنالصحيح،في

فيه(فيعتبرغيرهفيهشاركه

بنعلي-3
هفوةمنهبدت)قدالذهبي:فيهقالفقدالنعيمي،أحمد

الثقة(علىواستمراللهإلىتابثمالحديط،بوضعواتهمصباه،في

امتدلالهفيالمتميخعلىوردثناسابقا،عليهتكلمناوقد

للتكرارحاجةفلالقصته،

(39ا)صالساريمدي(1)

3/1)الاعتاليراد(2) 14).

3انطرص(3) اخحععلىرثيالطرصعداد،-نارلحمنكاملةالقصةماكصقلتمقد1

صالحدبعاليئ
3



@
محمدالعيناءأبو-

الحلبي:الدينبرهانقالالقاسم،لن
قال:المحامليعنبإسنادهالموضوعاتخطبةفيالجوزياب@يدكر

فدكحديثوضعناوالجاحظأنايقول:العيناءأباسمعت

اخرإلىالعلويشبةابنإلافقبلوهببغداد،الشيوخعلىوأدحلناه

بنيعنيإسماعيلقالوفيهكلامه،
عنالراويالنحويمحمد

انتهىتاببعدمايعترفيعنيبهذايحدثالعيناءأبووكانالمحاملي:

معهميذكرأدينبغيفلا
قبلها(ماتج@التوبةلأن

لهولي@نواثو،صاحبإخباريالعيناءوأبو
الأحاديثمن

وقدوالنواثو،الحكاياترواياتهعلىوالغالبجداالقليلإلاالمسندة

الدارقطنيضعمه

نفسهعلىأقروقد
قديبدوفيماالحديثأهلولكنبالوضع،

يروفلمالمسندةرواياتهتجاهلوا
ليرصلأنهجدا.القليلإلاعنه

إلاكلامأفيهللعلماءأجدولملي،يظهرفيمابالحديثالمعتنين

أوتوبتهقبلحديثهقبلأحدعلىأقفولمفقط،الدارقطنيتضعيف
أمر@كفيناممنفهولعدها،

صفوممنغيرهمأجدلمذكرهمتقدمالذيئالأربعةهؤلاء

ويحسنالتوبة،عنهذكرثملالكذب،
الرواةبعضأنإلىأنتهأنهنا

مرةالكذبإلىرجعواولكنهمتابوا،ثمبالوضعإقرارهمعنهمنقلقد

فلمالقصابطريفبنونصرميمونبنزيادمثلأخرى

4/3)الميرادلادثدك(أراد@حديطماعلمت)ماححراسا@ماطقالا@@ 56)

2)صالخ@تالكف(2) القصةوأصل9(،8
(1/50)الجرريلاسالموصوعاتلي

5/3)الميرادولساد3(،1لى/تالالا@ميراد(3) 4 5 3 44)

.(9هثا-/2)لاعدالاميرادلا(

ا-451(.للا/35المرادلاد(5)



@

عساكرلابننصعلىوقفتأنيكمالذلك،تقدممنأذكرهماء

متكلمافيهيقول
سحمرةشيخهعر

أحمد
كروس:بنفارسبن

يتجشلمولكنالسمت(حسنشيخأكانتاب،مابعدعنه)كتبت

معصيةمرتابفربماالنبوي،الحديثفيالكذبمرتابأنهلي

ذلك.غيرأخرى

القاثليرمذهبإننقول:أننستطيعالثلاثةالأسئلةعنوبالإجابة

لهنظرلاإداالنبويالحديثفيالكذبمنالتائبروايةقبولبمنع
من

التيالثروطإنثمتقدم،ممالناتبينكماأقوىفهوالأ@لةحيث

روايتهتقبللاالذيالكذبمنالتائبحقفيالعلماءبعضذكرها

منفيهالماالعملي،التطبيقفيوالاعتدالالتوسطعلىتدلمطلقا

حقفييثبتلاالكذبولأنوالمكره،الجاهلالمتأوللحالمراعاة

لقدقال:إفاأمانفسه،علىواعترافهإقرارهحالةفيإلاالراوي

يرولامنه،مقبولايكونذلكفإنالكذب،أتعمدولمأخطأت
د

لتطرقالوصع،أوبالكذبلهالاخريناتهامبمحرديعتبرولاحديثه،

توهمأوالحديثعليهأدخليكونفقدالاتهام،ذلكلمثلالاحتمال

الكذب.يتعمدولم

يهححكلرحكثخمهه

20/3)اللاءأعلامجر(1) 92).





@

@لخاتمة

فيلهاالتوصلتمالتيالنتائجأهمإن
ميالبحث،هذا

البغداثيالخطي@بهاستشهدالذيالعلماءبعضكلامإنا-

موبلالمسألةفيصريحالي@بالمنع،القائلينعلى@دهص

مطلقاالكاذبعقوبةبيان@ي
صبالتائبتقييدغيرمن

نقلهمايشملوهذاالنبوي،الحديثفيالكذب
ص

أشرص@،بنورا@عوالحميدي،المبارك،بنوالثوري،ا

ني.لسمعاوا

لأحدالمصطلحكتبنقلتهاالمسألةفيعبارةأصرحإن-2

أحمدللإمامهيالحديث،علماء
أد@يإلاحبل،لر

قبولهيمكنالنصولكنترحمة،لهأحدلمرجلاإليهالسند

لهالحنبليالمذهبعلماءتداولباعتبار
الأصولية.كتبنهم@ي

وليستالنبوي،الحديثفيتقييدهايجبالصيرفيعبارةإن-3

نالتوقدالعلماء،بعضإليهفصكماالكذبمطلقفي

حولالعراقيالحافظعلىاعتراضهفيالسخاويالإمام

ورجحتذلك،
لمأنهاأحسبقرائن،بعدةإليهف@بما

قبل.منتذكر

منالثانيالدليلعلىالسخاويالإمامباعتراضأسلملم-4
أدلة

علىتدلالشرعيةالنصوصظواهرأنوبينتالنووي،لإماما

مطلقاالتوبةقبول
البوي.الحديثفيللكاذباستثناءدونمن



أ@

7-

اللهعبدالشيخبهاستدلماأنليت
نصرةالجديعيوسفلن

مذهبعلىمستقجمغيربالقبول،القائلينلمذهبمنه

ولايلزمهم.بالمنعالقائلين

دقيق.أنهأحسبتحريراالمذهبينبينالنزلمحلحررت

المصلحةمراعاةعلىاعتمدوابالمنعالقائلينأنليتبين

الدينية.

اضعنوأبعدهابالقبولالقائلينأدلةأقوىأنليتبين

يعارضلابهالعملأنوضحتوقدالثاني،دليلهمهو

التائبتوبةقولبينتلازملاإذالرواية،قبولبمنعالقول

النصوصعليهاتدلالتيالنبويالحديثفيالكذبمن

وبينبينهالتائبفتوبةروايته،وقبولالثرعية،
أماالله،

عمهالرواية

بأجمعها.الأمةتهمفهي

أنكماأقوى،بالمنعالقائلينمذهبأدلةأنليترجح

والاعتدال.الوسطيةعلىتدلوضعوهاالتيالشروط
الحديثفيالكذبمنالتائبروايةمسألةأنليتأكد-

ولموالتعديل،الجرحكتبفيكبيروجودلهالي@النبوي،
وذكربالكذبوصفواالرواةمنأربعةإلاالبحثبعدأجد

فيهم.القولحققتوقدتابوا،أنهمعهم

العالمينربدلهالحمدأندعواناخر@@

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى



@

لاجعو@@لمصادر

وي،النوالديرمححيالحلائق،حيرلسىمعرفةإلىالحقانقطلا@دإرشا

المنورة،المدينةلإيمان،امكتبةا،طالسلفي،اللهفتحعدالاريتحقيق

فيالمرفوعةلأسرارا
محمدتحنحقالقاري،عليالملاالموضوعة،لأخبارا

لروت،العلمية،الكتبثارا،طرعلول،لسيوليلسعيدسا
1 4 0 5@

@عحيكاد،مكتبةا،طالسدحان،لهدد/تحقيقمفلح،ابرالمقه،أصول

1لرياص،ا 4 2 0@.

يحيىد/سحثيوعياض،القاضيمسلم،صحيحسموائدالمعلمإكمال

مصر،الوفاء،لمحارا،طعيل،إسما
1 4 1 9@

الشماثردارا،طالحداد،أحمدالحديث،علومفيوأثرهلوويالإماما

1وت،بيرمية،لإسلاا 4 1 3@

دار@3،شاكر،أحمدالثيختعليقكثير،ابن@الحديتعلوماختصار

مصر،اث،لترا
1 3 9 9@

لتحريرهقامالزركي،بهالومحمدسالمقه،أصول@يالمحيطالححر

ا،طلأسقر،اسليمانب@عمرالدكتور
لأوقا@اورارةمنشوراتمن

1بت،لكوالكويتية،ا 4 1 2@

تا
ريح

سيروتلعرلي،الكتاباداري،لبغدا@الحطي@اد،اسعد

شرحلتحبيرا
عوصد/تحقيقوي،لمرداالتحرير،ا

ا،طوآصى@-،لقرليا

4الرياص،الرشد،مكتبة 2 ا@1



@

محمدد/تحقيقالسيوطي،لإماماالقصاص،أكاديبصالخواص

5بيروت،لإسلامي،االمكتب2،طالماغ،لطفيلن 1 4 0 4

وي،لرااتدريب
ار@2،طعداللطيف،لوهاباعدتحقيقلسيوطي،ا

دلعلمة،الكت@ا

1روت، 3 9 9@

دارا،طعوامة،محمدتحقيقالعسقلاني،لححرابنالتهذيب،تمرب

1ريا،سوشيد،لرا 4 0 6@

شرحلإيصاحواالتقييد
بهاعتىقي،العراالدي@زينالصلاح،ابنمقدمة

1بيروت،الفكر،دارعثماد،محمدعدالرحمن 4 0 1@

عنالمرفوعةالشريعةتنزيه
تحقيقعزاق،ابنالموضوعة،الشنيعةلأخبارا

العلمية،الكتبدار2،طالغماري،اللهعدوعداللطيفالوها@عبد

1وت،بير 4 0 1@.

اباد.حيدرطبعةعنمصورةالعسقلاني،ححرابنالتهذيى،@ديب

توضيح
محمدتحقيقالصنعاني،الأنظار،تنقيحئمرحلأفكارا

الدينمحيي

بيرو@.الحربي،التراثإحياء@ارا،طالحميد،عبد

بيروت.المعرفة،@ارحاتم،أليابنوالتعديح،الجرح

د/تحقيقالطراني،الإماممتعمدا،عليكذبمنحديثطرقفيهحرء

محمد
1بيروت،لإسلامية،االبثائر@ارا،طالغماري،حسنلن 4 1 7@

الالإماماالرسالة،
شاكر.أحمدالثيختحقيقفعي،

محديتحقيقوالتحدي@،الجرحفيللدارقطنيالبرقانيبكرأبيلاتسؤا

مصر.القرآن،مكتبةا،طإلراهيم،السيد

2،طوآحرين،ؤوطلأرنااشعيبتحقيقالذهي،النبلاء،أعلامسير

لة،سالرامؤسسة
1وت،بير 4 0 2@

الحميرسالرحيمعبدوالتذكرة،بالتبصرةالمسماةالعراقيألفيةشرح

نثر.تاريحاوطبعةبدونبيروت،العلمية،الكتبدارقي،العرا



@

نر@د/والزبمحمدد/تحتميقالنجار،النالمنير،الكوكبشرح

4المكرمة،مكةالقرى،أمحامعةا،طحماد، 0 حصا0

بيروت.المكر،دارالنووي،لإمامامسلم،صحيحعلىالوويشرح

ليروت،العلمية،الكتبدارا،طالحازمي،الحمسة،لأئمةاشروط

اسدار3،طلعا،مصطئىد/تحقيقالبخاري،لإماماالبخاري،صحيح

1ببروت،كير، 4 0 حص7

لىكأ@عسفؤادمحمدتحقجقالححع،بنمسلمالإمام@مسلمصحيح

بيروت.العربي،التراتدارإحياء

@ارا،طخلف،سحمتحقيقالدنيا،أبياساللسان،وآدابالصمت

بيروت،مي،لإسلاالغربا
1 4 0 6@

وت،بالعلمية،الكتدارا،طالقلعجي،د/تحقيقالعقيلي،الضحماء،

ا،@العثيمن،الرحمنعبدد/تحقيقألويعلى،القاصي@الحناللةطقات

بمرورللاحتفالالحامةلأمانةا
الرياص،المملكة،تأسيسعلىعامماثة

الحلوعدالفتاح@تحقيقالسحكي،ابنالدينتجالكرى،فعيهاثطقات

الأليعيسى@يصلالعربيةالكت@إحياء@ارا،طالطناحي،ومحمود

2،طالماركي،أحمدد/تحقيقيعلى،أبوالقاضيالمقه،أصوللي

@يروت.المكر،دارالعيمي،البخاري،صحيحسرحالقارئعمدة

سيديمحمدتحقيقالسخاوي،الهداية،شرحفيالغاية
@ارا،طلأمين،ا

@ثمشق،3141القلم،



@

دارا،طالحطيب،الدينمح@صححهالعسقلاني،حجرابنالماري،فتح

دلة،لمعرا

يروت.

-

العلمية،الكت@دارلأنصاري،ازكرياالعراقي،ألفيةعلىقيالا@تح

بيروت.

-

علي،حسينعليتحقيقالسخاوي،الحديث،ألفيةلشرحالمعيث@تح
4الطري،لإماما@ار2،ط 1 ا@.2

-

الأدلة،اطعقوا
1ليروت،العلمية،الكتبدارا،طلسمعاني، 4 1 8@

-

@1404@بيروتالفكر،اردا،طعدي،ابنالصعماء،فيالكامل

-

ابردار3،طمستو،الدينمحييتحقيقالدهي،المحارم،وتبي@الكباثر

1وت،بيركثير، 4 0 7@

تحقيقالحلحي،الدي@برهادالحديث،بوضعرميعمنالحثيثالكشف-

1ديروت،الكت@،عالما،طالسامرائي،صبحي 4 0 7@

-

أحمدد/تحقيقالعداب،الخطبالرواية،علومفيالكفاية
هاشم،عمر

1بيروت،العربي،الكتابثارا،ط 4 0 5@

االميزان،لساد-
ليروت.الفكر،دارالعسقلاني،ححرب@

-

القاثوعبدمصط@ىتحقيقالحاكم،اللهألوعدالصحححيى،علىالمستدرك

1بيروت،العلمية،الكت@دارا،طعطا، 4 1 1@

-

ا،طالذروي،أحمدد/تحقيقتيميقحآلالفقه،أصولفيالمسوثة

1لرياض،الثضيلة،را@ا 4 2 2@.

-

الشمائر،@ارا،طالدين،تقيوفاءد/تحقيقعساكر،ابنالشيوخ،معحم

1دمثق، 4 2 1@.

-

الدينمحييتحقيقالقرطي،مسلم،كتابتلحيصمنأشكللماالممهم

ا@2،طوآخرين،مستو
ر

ا
1بيروت،كثير،بر 4 2 0

@

-

امقدمة
@تحقيقالصلاح،ابنعدالرحصبنعثمانعمروأبوالصلاح،بن

1مصر،المعارف،ار@2،طعدالرحمن،عائثمة 4 1 1@



@

اللهعبدتحنيقالملقى،ابنالرواية،علوميالمقع
لحدت.يوسفس

1السعو@ية،فواز،دارا،ط 4 1 3@.

و@.الكتبدارا،طالسنوسي،لإكمال،اإكمالمكمل

الإمامحامعةا،طسالم،رشادمحمدد/تحقيقتيمية،ابنالسة،منهاج

محمد
4الرياص،الإسلامية،سعودلن 0 ا@6

@ار2،طعثماد،محمدالرحمنعبدتحنيقالجوري،ابنالموضوعات،

دلفكر،ا
1وت،ر 4 0 3@

الذهبي،أحمدمحمدسالدينشمسالرجال،نقدفيلاعتدالاميزان

بيروت.المعرفة،دارالبجاوي،محمدعليتحقيق

العلمية،الكت@@ارا،طالكتاني،المتواتر،الحديثكأالمتحاثرنظم

1وت،لير 4 0 3@

د.العسقالألي،حجرابنالصلاح،ابنكتا@علىالنكت

سرصيهع

المنورة،المديةمية،لإسا،الالحامعةالعلميالمجلسا،طهادي،

ري@د/تحقيقالرركثي،الصلاح،النمقدمةعلىالنكت
للابدينالعا

يح،
4الرياض،السل@،أضواءا،ط 1 ا@9

دمق،العرالي،مكتحةا،طفلاته،حسىب@عمرد/الحديث،يالوضع

3 9 احى9

ثخث@عبئتطحئ@





@@

لضوعات@فهرس

الرواةعلىالحكمفيوألرهالحديثهالمتننقد

يالتعحيلعلماءالحرحعند

@ىاسمضلقدوالتعديلالحرحعلماءعايةحوللمحةأولا:

الحديث....رواةعلىحكمهم

السعلماءعدالمن@لنقدالموحةالأيسا@نالأ
@

الحديثرواةعلىالحكمليوأثرهاوالمعدي@

تالا
"

والتعديلالحرحعلماءعدالمتنلقدحدود

النبوىالحديتفيالكحصمنالتف@صواية

لقبولوالردالين

الصلاةعليماالرسولعلىالكذ@حكمالأولاالمسحث

الكدبمرالتافروايةقوللمحعالقائلودالثالي:المبحث

وأدلئه@.الويالحديتلى

مىالتائبروأيةالقائلود@قولالثالث.المحث
الكد@

دي

وأدلتنهم-.....،..............البويالحديث

الترحيحمعالمدهينليرالموازنهالراسعيالمحت

2

6

7

8



@
والمراحعلمصالو

الموصوعاث@هرس

تيححكئححكثحيئ



@
آال@لمي







@


