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املستخلص
العنوان( :مروايت التحذير من زلة العامل مجعا وخترجيا ودراسة).
موضوووا الثحووث وهوودود  :الثحووث يع و ألحووي األهاديووث القوليووة ال ووارد عوون الن و  فيحووا
يتعلق بزلة العامل من التحذير منها أو التعامل معها ،وختريج تلك األهاديث ودراستها هوديييا واحلموم
عليهووا ،وقوود هاولووا اسووتيعاح األهاديووث املرفوعووة ال ووارد  ،وأتثعووا ذلووك بدراسووة لتلووك األهاديووث
إمتاما للفائد .
املنهج :اعتحدت يف هذا الثحث املنهج الوصفي التحليلي.
تقسيم الثحث :قسحا الثحث إىل مقدمة ،وقسحني ،وخامتة.
القسم األول :ختريج األهاديث الوارد يف التحذير من زلة العامل ،والتعامل معها.
والقسم الياين :دراسة هذ األهاديث وما دلا عليه ،وجعلته يف متهيد ومثحيني:
التحهيوود :املوراد بزلووة العووامل .املثحووث األول :األسووثاح الوول جعلووا زلووة العووامل يف هووذ املنزلووة موون
اخلطور  .املثحث الياين التعامل مي زلة العامل.
مث اخلامتة ،مث ثثا املصادر واملراجي ،مث الفهارس.
موون أبوورز اتووائج الثحووث :ك وول األهاديووث الوول وردت يف التحووذير م وون زلووة العووامل ختل ووو م وون
ضعف ،ولمنها تشهد لثعضها يف التحذير من زلة العامل ،وموضي الشاهد منها يرتقي للحسن لغري .
ويف الدراسة تثني أن التعامل الصحيح املثين على القواعد الل أشار إليهوا العلحوا يف ميول هوذ
احلا ت خيرج األمة من خسار بعض علحائها ،أو هدر ممااتهم.
الملحات املفتاهية :زلة العامل ،خطأ العامل ،ضرر زلة العامل ،مروايت زلة العامل ،التعامل مي زلة
العامل.
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Abstaract
The Subject and Scope of Research: The research deals with compiling the
verbatim Hadiths of the Prophet regarding the Scholar’s Mistake by giving
warning about it or dealing with it, and also to extract these aHaadeeth, study
them in hadith wise and give the necessary judgement on it, and I covered all the
(Marfu’) contained in it i.e the narrations raised directly to the Prophet, followed
by a required study of those hadith in order to complement the benefit.
Methodology: Descriptive Analytical Method.
Research Breakdown: It is divided into an introduction, two sections,
and a conclusion.
Section One: Extraction of the Ahaadeeth narrated on warning against
the Scholar’s mistake and how to deal with it.
Section Two: The study of these Ahaadeeth and its significance, it has
a preface and two topics:
The Preface: The meaning of the Scholar’s Mistake.
The first topic: The reasons behind the gravity of the Scholar’s
Mistake.
The second topic: Dealing with the Scholar’s Mistake.
Conclusion, Bibliography and Indexes.
The most prominent results of the research:
All the hadiths mentioned in the warning against the scholar’s mistake
are not without weakness, but it supports one another, and the portion of
evidence in it raise it to the level of hasan lighairihi.
It was found in the study that the correct treatment in dealing with
these mistakes, according to the Scholars’ rules on such cases will save the
Islamic Ummah from losing some of her Scholars or rubbish their status.
Keywords: Scholar’s Mistake, Scholar’s blunder, Hadiths narrated on
the Scholar’s Mistake, Dealing with the Scholar’s Mistake.
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املقدمة
احلحوود ب رح العوواملني ،وصوولى ن علووى اثينووا ححوود وعلووى لووه وص ووحثه أمجعووني ،وبعوود :ف و ن
العلحا ورثة األاثيا  ،وهم سرج األمة ،ومعامل اهلدى الول تتودهب ،وا ،وقود اوو ن عوز وجول يف كتابوه،
ورسوله  يف سنته إىل عظيم قدرهم وجاللة شأهنم ،واختوارهم ن بوني سوائر األموة حلحول هوذا العلوم،
فأقام ،م الدين ،وهفظ ،م امللة ،وجعلهم موقعني عنه أهمامه جل وعال.
وقود توواردت النصوو يف بيوان كيووف يعامول هوو الصوفو موون األموة ،وكيوف فوظ هقوووقهم،
وترعى منزلتهم ،وصنف مجاعة من أهل العلم كتثا يف بيان أدح الطالب مي شيخه.
ومي ذلك فححا ينثغي اعتقاد أ عصحة ألهود مون النواس للعلحوا أو لغوريهم ،وأن كول إاسوان
يوخووذ موون كالمووه ويوورد إ رسووول ن  )1(لعصووحته ابلوووهي ،و وهووي بعوود  ،ومووا موون أهوود إ وهووو
عرضة ألن صل منه زلة وهفو .
والتعام وول م ووي تل ووك ال ووز ت واهلفو ووات -إن هص وولا -أم وور يف اي ووة األ ي ووة ،أدرك ووه العلح ووا
املصلحون ،والعقال الناصحون ،وخباصة مىت تعلق األمر بصفو األموة وهوم العلحوا  ،هوىت قوال بعوض
احلمحا « :للحوت أهون على العاقول مون زلوة عوامل افول»( ،)2لوذا أهثثوا وث ذلوك لنفسوي أو مث
لغ ووريهب بع وود ذل ووك ،وجعل ووا عنو ووان ه ووذا الثح ووث( :م ووروايت التح ووذير م وون زل ووة الع ووامل مجع ووا وخترجي ووا
ودراسة).
أهمية البحث وأسباب اختياره
 الثحووث يعو ابلتحووذير موون موضوووا خطووري يف هيووا أهوول العلووم ،و أمووان لووه موون الوقوووا فيووه إفظ أرهم الرامحني.
 عظم خطر زلة العامل على األمة ملوقعه بني الناس وما له من األتثاا. حاولة الوقوف على منهج العلحا وسلف األمة يف التعامل مي هذا اجلااب املهم واخلطري. إشووهار هووذا األموور بووني النوواس فيووه إسووهام يرتقووي بووه التحووي يف أخالقووه وتعاملووه ،و فووظ بووه كرامووةأهل العلم.
( )1ورد عوون مجاعووة موون السوولف ،وصووح عوون بعضووهم كحماهوود قووال :لوويق موون أهوود إ يوخووذ موون قولووه ويو ك إ
الن و  ،وحن ووو ع وون مال ووك وق ووال :إ ص وواهب ه ووذا الق وور وأش ووار إىل ق وور الن و  .ااظ وور :ج ووامي بي ووان العل ووم
وفضله( ،)926-925/2خمتصر املومل يف الرد إىل األمر األول( .)66-65
( )2شرح الصدور بشرح هال املوتى والقثور(  25رقم .)51
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 ومما تقدم يف بيان أ ية املوضوا من أسثاح جمتحعة تظهر أسثاح اختيار موضوا هذا الثحث.أهداف البحث
 مجي األهاديث املتعلقة مبوضوا الثحث يف جز واهد. خترجيها ودراستها دراسة هدييية ،وبيان الصحيح من ري . التنثيه على موضوا خطري يف هيا أهل العلم ،تظافرت النصو والشواهد على التحذير منه. املسووا ة يف بيووان املوقووف الصووحيح املعتحوود علووى مووا ورد موون النصووو يف كيفيووة التعاموول مووي هووذاحلالة إن هصلا.
موضوع البحث وحدوده
الثحث يع ألحي األهاديوث القوليوة الووارد عون النو  فيحوا يتعلوق بزلوة العوامل مون التحوذير منهوا أو
التعامل معها ،وختريج تلك األهاديث ودراستها هديييا واحلمم عليها.
وقد هاولا استيعاح األهاديث املرفوعة إىل الن  فيحا ورد النص فيها على ذكر زلوة العوامل
على قلة تلك األهاديث.
وأتثعا ذلك بدراسة لتلك األهاديث معتحودا فيحوا ذكرتوه علوى موا ورد عون سولف األموة ،وموا
استنثطه العلحا من تلك األهاديث إمتاما للفائد .
الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة جتحي األهاديث النثوية املتعلقوة مبوضووا الثحوث يف التحوذير مون زلوة العوامل
م ووي خترجيه ووا ودراس ووتها ،وم ووا ورد م وون األهادي ووث املرفوع ووة -وه ووي موض وووا الثح ووث -مني ووور يف كت ووب
السنة.
خطة البحث
قسحا الثحث إىل مقدمة ،وقسحني ،وخامتة ،مث فهارس علحية.
املقدمووة :و توووهب علووى أ يووة املوضوووا وسووثب اختيووار  ،وأهووداف الثحووث ،وهوودود  ،والدراسووات
السابقة ،واخلطة ،واملنهج.
والقسووم األول :خت وريج األهادي ووث ال ووارد يف التحووذير م وون زلووة العووامل والتعام وول معه ووا ،مووي احلم ووم
عليها.
والقسم الياين :دراسة هذ األهاديث وما دلا عليه ،وجعلته يف متهيد ومثحيني:
التحهيد :املراد بزلة العامل.
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املثحث األول :األسثاح الل جعلا زلة العامل يف هذ املنزلة من اخلطور .
املثحث الياين :التعامل مي زلة العامل.
اخلامتة :وفيها أهم اتائج الثحث.
ثثا املصادر واملراجي.
فهرس األهاديث واآلاثر.
فهرس املوضوعات.
منهج البحث
وقد راعيا يف املنهج الذهب سرت عليه يف هذا الثحث ما يلي:
 مجي األهاديث الوارد يف هذا املوضوا من كتب السنة هسب ما وقفا عليه. ا قتصار يف مجي األهاديث على ما ورد فيه التصريح بلفظ الزلة وما اشتق منه. رتثا األهاديث يف هذا الثحث ترتيثا متسلسال. ختوريج األهاديووث واحلمووم عليهووا هسووب قواعوود ادوودثني ،وذلووك بدراسووة أسوواايدها والمووالم علووىرواتا ،وأاقل كالم أئحة الشأن يف تصحيحها أو إعالهلا ،وأجتهد يف الثحوث عون الشوواهد إن
استدعى املقام ذلك.
 ا هتحام هني ختريج احلديث مبا يدل على الشاهد منه. شرح الغريب. التعليق على ما حيتاج إىل تعليق.ويف اخلتووام :أمحوود ن تعوواىل أو وأخوريا ،وأسووأله جوول وعووال التوفيووق والسووداد ،وأن جيعوول احلووظ
من هذا العحل القثول ،ويمتثه خالصا لوجهه المرمي ،وأن ينفي بوه كاتثوه واملسولحني ،ويغفور موا فيوه
من زلل وخطأ ،واحلحد ب رح العاملني.
وصلى ن على سيدان ححد وعلى له وصحثه أمجعني.
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القسم األول :ختريج ا ألحاديث ا لواردة يف ز لة العا مل

القسم األول
ختريج األحاديث الواردة يف زلة العامل
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احلديث األول
عن كيري بن عثد ن بن عحرو بن عووف  ،عون أبيوه ،عون جود أن رسوول ن  قوال« :اتقووا
زلة العامل ،وااتظروا فيئته»(.)1
ختريج احلديث:
احل ووديث أخرج ووه اب وون ع وودهب( ،)2والثيهق ووي( ،)3وأب ووو منص ووور ال ووديلحي( )4كله ووم م وون وور ع وون
كيري بن عثد ن بن عحرو بن عوف ،عن أبيه ،عن جد أن رسول ن  قال ...فذكر .
ويف إسووناد كيووري بوون عثوود ن بوون عحوورو بوون عوووف ،شوودد بعضووهم يف أموور  ،قووال الووذه  :وا ،
واقوول عوون أو داود أاووه قووال :كووذاح( ،)5و الووب العلحووا علووى تضووعيفه وتركووه ،وبعضووهم اتحووه ،عوودا
الثخووارهب ف اووه سووئل عوون هووديث يرويووه فقووال :هووو هووديث هسوون ،إ أن أمحوود كووان حيحوول علووى كيووري
يضعفه( ،)6وتوسط احلافظ يف أمر فقال :ضعيف ،وأفرط من اسثه إىل المذح(.)7
وفيه كذلك والد  :عثد ن بن عحرو بن عوف ،ذكر ابون هثوان يف اليقوات( ،)8وقوال الوذه :
وثق( ،)9وقال احلافظ :مقثول(.)10
واحلديث عزا العراقي للثغوهب يف املعمم وابن عدهب يف المامول ،وقوال :مون هوديث عحورو بون

( )1يعين رجوعه .ااظر :الفردوس( 95/1رقم  ،)308املقاصد احلسنة(  38رقم .)22
( )2المامل(.)60/6
( )3السنن المرى( ،)211/10املدخل إىل السنن المرى(  442رقم.)831
( )4ااظور إسوناد يف الغرائووب امللتقطوة(231/1رقوم ،)131وهووو يف كتواح الفوردوس لوالوود أو شوماا( 95/1رقووم
 )308من ري إسناد.
( )5الماشف( 145/2رقم .)4637
( )6ااظ وور ترمجت ووه يف المام وول( 57/6رق ووم  ،)1599ت ووذيب الته ووذيب( ،)421/8ت ووذيب المح ووال(-136/24
.)140
( )7تقريب التهذيب (.)5617
( )8اليقات (.)41/5
( )9الماشف ( 580/1رقم .)2882
( )10تقريب التهذيب (.)3503
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عوف ،وضعفا ( ،)1يعين ضعفا احلديث.
وعز السخاوهب للعسمرهب والديلحي( ،)2وقال املناوهب :ضعيف إن مل يمن موضوعا(.)3
وقال األلثاين :ضعيف جدا(.)4
وهووذا بنووا علووى أن كيووري بوون عثوود ن مو وك ،وإ فاحلووديث ضووعيف علووى رأهب احلووافظ فيووه أاووه
يصل هد ال ك ،ون أعلم.

( )1ختريج اإلهيا ( 479/1رقم .)1825
( )2املقاصد احلسنة (  38-37رقم .)22
( )3اقله عنه يف كشف اخلفا ومزيل اإللثاس ( 41/1رقم  ،)78والذهب يف فيض القدير ( )140/1أاه أشار إىل
ضعفه وقال :إن سلم عدم وضعه.
( )4السلسلة الضعيفة ( 193/4رقم .)1700
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النار».

احلديث الثاني
عوون أو هريوور رضووي ن عنووه عوون الن و  قووال« :اهووذروا زلووة العووامل ،ف و ن زلتووه تمثمثووه( )1يف

ختريج احلديث:
أخرج ووه أب ووو منص ووور ال ووديلحي( )2ق ووال :أخ ووران أو ،أخ ووران املي ووداى ،أخ ووران احلس وون ب وون عل ووى
اخلالل ،أخران أبو بمر ححد بن عثيد ن السحني ،هدثنا احلسني بن على بون املغوري  ،عون ححود بون
اثبا ،عن ححد بن عمالن ،عن أبيه ،عن أو هرير به.
قال املناوهب« :مل يرمز املصنف له بشي وهو ضعيف ،مث أعله املناوهب بيالثة من رواته:
 ححد بن اثبا الثناين ،واقل قول الذه فيه :ضعفه ري واهد(.)3 ححو وود بو وون عمو ووالن ،وذكو وور أن الو ووذه أورد يف الضو ووعفا وقو ووال :صو وودو  ،ذكو وور الثخو ووارهب يفالضعفا  ،وقال احلاكم :سي احلفظ(.)4
 والد عمالن ،وهو جمهول»(.)5همذا قال املناوهب ،وتعقثه الغحارهب ،وشدد عليه يف اقد بمالم مفاد :
أن ححوود بوون عمووالن :ثقووة صوودو صووام موون رجووال مسوولم ،ولوويق كوول كووالم يف الرجوول يوودل
على ضعفه.
وأمووا والوود عمووالن فلوويق مبمهووول بوول هووو معووروف وقوود روى لووه مسوولم متابعووة كابنووه ،وقووال
النس ووائي :أبس بو ووه ،وذك وور ابو وون هثو ووان يف اليق ووات ،والشو ووارح  -يقص وود املنو وواوهب -رأى يف املي و وزان
عمالن بن إمساعيول بون مسعوان عون أو هريور وعنوه لحوة بون صوام جمهوول كصواهثه ،فظنوه عموالن
وال وود حح وود ول وويق ك ووذلك؛ فو و ن عم ووالن وال وود حح وود يع وورف أب ووو  ،وإمن ووا يع وورف بعم ووالن ،م وووىل
فا حة بنا عتثة.
( )1بضم املينا فو وفتح الماف وسومون املوهود  ،والمثمثوة تمريور الموب ،أهب تقلثوه علوى رأسوه وترديوه لوجهوه
فيها .فيض القدير(.)187/1
( )2ااظر إسناد يف الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس( 153/1رقم .)59
( )3ااظر كالم الذه يف ديوان الضعفا وامل وكني(  344رقم .)3623
( )4ااظر كالم الذه يف ديوان الضعفا وامل وكني (  365رقم .)3877
( )5فيض القدير (.)187/1
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وأما ححد بن اثبوا ،فوذكر أاوه مل يصورح يف السوند أباوه الثناين...قوال :ويف الوروا ححود بون اثبوا
كيريون ،فيهم ثقات وضعفا  ،فال أدرى من أين جزم ؟(.)1
ويف بعض ما ذكر الغحارهب يف تعقثه مراجعة واظر:
أو  :أما ما ذكر عن عمالن والد ححد بون عموالن فصوحيح ،وقوال احلوافظ يف ترمجتوه :أبس
به(.)2
اثايووا :مووا ذكوور عوون ححوود بوون عمووالن موون أاووه ثقووة صوودو صووام موون رجووال مسوولم ،فوونعم إ أاووه
تملم فيه يسريا ملا اختلطا عليه أهاديث أو هرير  ،كحا اص عليه ري واهد(.)3
اثليووا :مووا ذكوور عوون ححوود بوون اثبووا ،وتعقووب الغحووارهب للحنوواوهب يف جزمووه أباووه الثنوواين فوونعم حيتوواج
إىل مزيوود إثثووات ،فو ين مل أقووف يف ترمجتووه فيحووا العتووه موون المتووب الوول ترمجووا دحوود بوون اثبووا الثنوواين
علووى أاووه يووروهب عوون ححوود بوون عمووالن ،أو يووروهب عنووه احلسووني بوون علووى بوون املغووري  ،وذكوور احلووافظ يف
ثقتووه أو حنووو ثقتووه موون امسووه ححوود بوون اثبووا ثالثووة روا  :الثنوواين هووذا ،واليوواين جمهووول ،واليالووث هووو
العثدهب :صدو لني احلديث(.)4
واحلديث ضعفه أيضا األلثاين مبححد بون اثبوا ،وذكور أن ححود بون اثبوا هوو العثودهب الثصورهب،
وقال :ومن دواه مل أعرفهحا(.)5
( )1املداوهب لعلل اجلامي الصغري وشرهي املناوهب (.)220-219/1
( )2تقريب التهذيب (.)4543
( )3ااظر :تذيب المحال ( ،)108-101/26تقريب التهذيب (.)6136
( )4تقريب التهذيب (.)5772 ،5771
( )5السلسلة الضعيفة ( 86/5رقم .)2066
ويقصد مبن دواه :أبو بمر ححد بن عثيد ن السحني ،ذكر حقق الغرائب امللتقطة ( )154/1أن الظاهر أاه مصوحف
عن [ابن الشخري] ،وهو ححد بون عثود ن بون الشوخري أبوو بمور الصورييف( )378-293ثقوة أموني ،ااظور :خريو
بغووداد( ،)333/2وذكوور يف ترمجتووه أاووه يووروهب عوون علووي بوون احلسووني بوون املغووري الوودقا (ت )317املو جم يف خريو
بغداد( ،)380/11وهو ثقة ،مث قال ادقق :والشاهد أاه شيخه يف السند عند الديلحي ،رمبا كان منقلثا عن هذا.
كذا قال ،وما ذكر له حل من النظر ،لمن األمر يثقى على ا هتحال ،خاصة أن يمون قد اجتحي
تصحيف يف اسم الراوهب من (السحني) إىل (ابن الشخري) ،مث هصل قلب يف اسم شيخه ،فيحتاج إىل دليل
أقوى مما ذكر ،وكذلك مل يرد يف ترمجة الدقا يف خري بغداد ( )380/11أاه روى عن ححد بن اثبا أو
روى عنه ابن الشخري ،ون أعلم.
احلسوون بوون علووى اخلووالل ،هووو احلسوون بوون ححوود بوون احلسوون بوون علووي ،أبووو ححوود اخلووالل ،قووال اخلطيووب= :
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وعليه فاحلديث ضعيف.
احلديث الثالث
عوون كيووري بوون عثوود ن ،عوون أبيووه ،عوون جوود  ،قووال :مسعووا رسووول ن يقووول« :إين أخوواف
على أمل من بعودهب مون أعحوال ثالثوة قوالوا :موا هوي اي رسوول ن ؟ قوال :زلوة العوامل ،أو هموم جوائر،
أو هوى متثي».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه املعوواى بوون عح وران( ،)1والث وزار( ،)2والط وراين( ،)3وابوون عوودهب( ،)4وأبووو اعوويم(،)5
والثيهقوي( ،)6وابوون عثود الوور( ،)7والقضواعي( ،)8والرافعووي( )9موون ور عوود عون كيووري بون عثوود ن ،عوون
أبيه ،عن جد  ،قال :مسعا رسول ن  يقول :إين أخاف على أمل ...فذكر .
قال اهلييحي :روا الثزار ،وفيه كيري بن عثد ن بن عوف ،وهو م وك ،وقد هسن له ال موذهب
(.)10
وكيووري بوون عثوود ن خمتلووف فيووه ،وقوود تقوودم قووول احلووافظ فيووه :ضووعيف ،وأفوورط موون اسووثه إىل
المذح(.)11
وفيه كذلك والد  :عثد ن بن عحرو بن عوف ،تقدم أاه مقثول (.)12
= كتثنا عنه ،وكان ثقة .خري بغداد (.)425/7
( )1الزهد للحعاى (  304-303رقم .)219
( )2مسند الثزار ( 314/8رقم .)3384
( )3املعمم المثري ( 17/17رقم .)15113
( )4المامل (.)58/60
( )5احللية (.)10/2
( )6املدخل إىل السنن المرى (ض 442رقم .)830
( )7جامي بيان العلم وفضله ( 978/2رقم .)1865
( )8مسند الشهاح ( 174/2رقم .)1127
( )9التدوين يف أخثار قزوين (.)287/2
( )10جمحي الزوائد (.)187/1
( )11تقريب التهذيب (.)5617
( )12تقريب التهذيب ( ،)3503وااظر بقية األقوال فيه يف ختريج احلديث األول.
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وعليه فاحلديث ضعيف.

احلديث الرابع
عن ابن عحر قال :قال رسول ن« :إن أشد ما أختوف على أمل ثالاث :زلة عوامل  ،وجودال
منافق ابلقر ن  ،ودايا تقطي أعناقمم  ،فاتحوها على أافسمم».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه ابوون األع وراو(-)1وموون ريقووه الثيهقووي يف الشووعب( ،- )2موون ريووق عحوور بوون
إمساعيوول الصووائ  ،ويف املوودخل ( )3موون ريووق جعفوور بوون ححوود بوون شوواكر ،وق ووام السوونة( )4موون ريووق
أمحد بن زهري بن هرح كلهوم –عحور بون إمساعيول وجعفور بون ححود وأمحود بون زهوري -عون أو سوان
مالك بن إمساعيل الصائ  ،ثنا مسعود بن سعد ،عن يزيد بن أو زايد ،عن جماهد ،عن ابن عحر.
وأبو سان هو مالك بن إمساعيل أبو سان النهدهب ،ثقة متقن صحيح المتاح(.)5
وقد اختلف عليه:
فروا اجلحاعة عنه كحا سثق.
وخوالفهم ححود بون رز ن عنوود الثيهقوي( ،)6فوروا عون أو سووان مالوك بون إمساعيول بسووند ،
لمن قال فيه :عن عثد ن بن عحرو رضي ن عنهحا.
وححوود بوون رز ن لعلووه أبووو بموور الملوووذاين ،وهووو ثقووة ( ،)7ولموون شووك يف تقوودمي الروايووة
األوىل ،فهووي روايووة اجلحاعووة عنووه ،وفوويهم أئحووة كثووار ،كأمحوود بوون زهووري وهووو ابوون هوورح أو خييحووة (،)8
وجعفر بن ححد وهو ابن شاكر ،ثقة عارف(.)9
قال الثيهقي عقب إخراجوه احلوديث« :واألول أصوح» ،يعوين بوذلك تورجيح روايوة اجلحاعوة عون
( )1الزهد وصفة الزاهدين (  48رقم .)78
( )2شعب اإلميان ( 281/7رقم .)10311
( )3املدخل إىل السنن المرى (  443رقم .)832
( )4ال يب وال هيب (  534رقم .)977
( )5تقريب التهذيب (.)6424
( )6شعب اإلميان ( 281/7رقم .)10312
( )7ااظر :ثقات ابن هثان ( ،)124/9خري بغداد (.)191/3
( )8خري بغداد (.)164-162/4
( )9تقريب التهذيب (.)654
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أو سووان موون هووديث عثوود ن بوون عحوور رضووي ن عنهحووا ،و يلووزم منووه تصووحيح احلووديث؛ ف و ن يف
إسناد على الوجهني كليهحا :يزيد بن أو زايد وهوو القرشوي اهلوايي ،قوال الوذه  :شويعي عوامل ،فهوم
صوودو  ،ردهب احلفووظ ،مل يو ك( ،)1وقووال احلووافظ :ضووعيف ،كوور فتغووري وصووار يووتلقن ،وكووان شوويعيا(،)2
فلعل ا ضطراح يف الرواية منه ،ون أعلم.
وعليه فاحلديث ضعيف.
احلديث اخلامس
عن أو الدردا  ،قوال :قوال رسوول ن « :أخواف علوى أمول ثوالاث :زلوة عوامل ،وجودال منوافق
ابلقر ن ،والتمذيب ابلقدر».
ختريج احلديث:
أخرجه الطراين( )3من ريق إسحا بون سوليحان ،عون معاويوة بون حيو  ،عون يوواق بون ميسور ،
عن أو إدريق اخلو ين  ،عن أو الدردا .
قال اهلييحي :روا الطراين ،وفيه معاوية بن حي الصديف ،وهو ضعيف(.)4
وقال احلافظ :ضعيف ،وما هدث ابلشام أهسن مما هدث ابلرهب(.)5
والراوهب عنه هنا هو إسحا بن سليحان ،وهو أبو حي الرازهب العثدهب ،كويف ازل الرهب(.)6
فيثا أن الضعف من معاوية ،وأن هذا احلديث مما هدث به يف الرهب.
واحلديث ضعفه األلثاين(.)7
وقد ورد موقوفا على أو الدردا رضي ن عنه:
أخرجه أمحد يف الزهد( ،)8وأبو اعيم يف احللية( ،)9وابن عثد الر( )1كلهم من ريق احلسن،
( )1الماشف( 382/2رقم .)6305
( )2تقريب التهذيب (.)7717
( )3مسند الشاميني ( 264/3رقم  ،)2220القضا والقدر ( 285رقم .)442
( )4جمحي الزوائد (.)203/7
( )5تقريب التهذيب (.)6772
( )6تذيب التهذيب (.)234/1
( )7ضعيف اجلامي (  32رقم .)220
( )8الزهد (  208-207رقم .)771
( )9هلية األوليا (.)219/1
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قال :كان أبو الدردا يقول« :إن مما أخشى عليمم زلة العامل ،وجدال منافق ابلقر ن ،والقر ن هق،
وعلى القر ن منار كحنار الطريق ،ومن مل يمن نيا من الدايا فال دايا له».
وإسناد رجاله ثقات ،إ أاه منقطي بني احلسن وأو الدردا  ،قال أبو زرعة الرازهب :احلسن
عن أو الدردا مرسل(.)2
وعليه فاحلديث ضعيف مرفوعا وموقوفا.
احلديث السادس
ع وون مع وواذ ب وون جث وول ،ق ووال :مسع ووا رس ووول ن  ،يق ووول« :إين أخ وواف عل وويمم ث ووالاث ،وه وون
كائنات :زلة عامل ،وجدال منافق ابلقر ن ،ودايا تفتح عليمم».
ختريج احلديث:
()7
أخرجه الطراين( -)3ومن ريقه اخلطيوب( ،-)4ومتوام( ،)5وأبوو اعويم( ،)6وأبوو إمساعيول اهلوروهب
كله ووم مو وون ريو ووق عاصو ووم بو وون علو ووي ،ان عثو وود احلم وويم بو وون منصو ووور ،ان عثو وود امللو ووك بو وون عحو ووري ،عو وون
عثد الرمحن بن أو ليلى ،عن معاذ بن جثل.
ق و ووال الط و و وراين عقثو و ووه يف األوس و ووط :مل يو و وورو هو و ووذا احل و ووديث عو و وون عثو و وود املل و ووك بو و وون عحو و ووري إ
عثد احلميم بن منصور.
قال اهلييحي :فيه عثد احلميم بن منصور ،وهو م وك احلديث(.)8
وكذا قال احلافظ :م وك ،كذبه ابن معني(.)1
(= )1جامي بيان العلم وفضله( 980/2رقم .)1868
( )2املراسيل بن أو هامت (  44رقم .)148
( )3املعمووم الصووغري( 186/2رقووم  ،)1001املعمووم األوسووط( 342/6رقووم  ،)6575املعمووم المثووري(-138/20
 139رقم .)282
( )4خري بغداد(.)129/2
( )5فوائد متام( 219/2رقم .)1576
( )6صفة النفا (  159-158رقم .)144
( )7ذم المالم وأهله( 90-89/1رقم .)78
وأخرجووه أبووو ذر أيضووا موون ريووق أخوورى عوون عاصووم بوون علووي عوون عثوود امللووك بوون عحووري ،موون ووري ذكوور شوويخه عثوود
احلميم بن منصور ،ولعله سقط من النسخة ،ون أعلم.
( )8جمحي الزوائد (. )186/1
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وفيووه أيضووا روايووة ابوون أو ليلووى عوون معوواذ ،وهووو مل يسووحي منووه( ،)2لموون العلووة األوىل كافيووة لوورد
الرواية ،فلعله ألجل ذلك مل يشر هلا اهلييحي.
وذكر الطراين يف الصغري عقب إخراجه احلديث أاه مل يرو عن عثد امللك إ عثد احلمويم بون
منصور ،وأاه يروى عن معاذ إ ،ذا اإلسناد.
ولمن للحديث ريق أخرى عن معاذ رضي ن عنه(:)3
رواها عحرو بن مر عن معاذ ،واختلف عليه على أوجه:
الوجه األول :عن عحرو بن مر عن معاذ مرفوعا:
أخرجوه الطوراين( )4مون ريوق عثود ن بون صوام عوون الليوث قوال :قوال حيو بون سوعيد :هوودثين
أبو هازم ،عن عحرو بن مر  ،عن معواذ بون جثول ،عون رسوول ن  قوال« :إايكوم وثالثوة :زلوة عوامل،
وجوودال منووافق ،ودايووا تقطووي أعنوواقمم .فأمووا زلووة عووامل ف و ن اهتوودى ف ووال تقلوودو ديوونمم ،وإن زل ف ووال
تقطعوا عنه مالمم .وأما جودال منوافق ابلقور ن ،فو ن للقور ن منوارا كحنوار الطريوق ،فحوا عورفتم فخوذو ،
وما أامرمت فردو إىل عامله .وأما دايا تقطي أعناقمم ،فحن جعل ن يف قلثه فهو الغين».
قووال اهلييحووي« :عحوورو بوون موور مل يسووحي موون معوواذ ،وعثوود ن بوون صووام كاتووب الليووث ،وثقووه
عثد امللك بن شعيب بن الليث وحي يف رواية عنه ،وضعفه أمحد ومجاعة»(.)5
وأبوو هوازم الوذهب يف سوند هوو سوولحة بون دينوار ثقووة( ،)6وعثود ن بون صووام كاتوب الليوث هووذا
(= )1تقريب التهذيب(.)3750
( )2ذكر ذلك ال مذهب وابن خزمية والثيهقي والضيا املقدسي ،وقال املنذرهب :هو ظاهر جدا .ااظر :صحيح ابون
خزمية( ،)200/1فة التحصيل ( .)205
( )3فائد اثه عليها احلافظ ابن همر يف ا ستدراك على الطراين وحنو يف أهمامهم ابلتفرد ،هيث ذكر أاه يقي
عليهم التعقب فيه كيريا سب اتساا الثاا وضيقه ،أو ا ستحضار وعدمه.
قال :وأعمب من ذلك أن يمون املتابي عند ذلك احلافظ افسه ،فقد تتثي العالمة مغلطاهب على الطراين ذلك يف
جووز مفوورد ،وإمنووا حيسوون اجلووزم ابإليوراد علوويهم هيووث خيتلووف السوويا أو هيووث يمووون املتووابي مموون يعتوور بووه؛
هتحال أن يريدوا شيئا من ذلك إب القهم ....النما (.)709/2
ويف هذا امليال هنا يظهر أاه مل يتوفر هذان الشر ان ،فقد اختلف السيا  ،واملتابعة فيها كالم.
( )4املعمم األوسط ( 307/8رقم .)87159
( )5جمحي الزوائد (. )186 / 1
( )6تقريب التهذيب (.)2489
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قال الذه  :فيه لني( ،)1وقال احلافظ :صدو كيري الغلط ،ثثا يف كتابه ،وكااا فيه فلة (.)2
وأما ا اقطاا بني عحرو بن مر ومعاذ ،فهو ظاهر ،هيث إن عحرا مون صوغار التوابعني ومعواذا
متقدم الوفا  ،ولذا قال أبو زرعة عون عحورو هوذا« :مل يسوحي مون أهود مون أصوحاح رسوول ن إ
من ابن أو أوى»(.)3
وعليه فاإلسناد ضعيف ،وهو معل ابملخالفة كحا سيأيت.
الوجه الياين :عن عحرو بن مر عن عثد ن بن سلحة عن معاذ مرفوعا:
علقووه الوودارقطين يف عللووه ( )4وموون ريقوه ابوون اجلوووزهب يف العلوول املتناهيووة( )5قووال :روا األعحو
عون عحوورو بوون موور  -يعووين عوون عثود ن بوون سوولحة عوون معوواذ -مرفوعووا ،تفورد بووه عنووه معحوور بوون زائوود ،
وكان قائدا لألعح عنه.
ومعحر بن زائد هذا قال العقيلي :يتابي على هدييه(.)6
وعليه ف سناد هذ الرواية ضعيف ،وهو معل ابملخالفة كحا سيأيت.
الوجه اليالث :عن عحرو بن مر عن عثد ن بن سلحة عن معاذ موقوفا ،وقد روهب من عد
ر :
أخرجووه وكيووي( ،)7وأبووو داود( ،)8وأبووو اعوويم( ،)9وابوون عسوواكر( )10موون ريووق شووعثة ،عوون عحوورو بوون
موور  ،عوون عثوود ن بوون سوولحة ،عوون معوواذ قووال :كيووف أاووتم عنوود ثووالث :دايووا تقطووي رقووابمم ،وزلووة عووامل،
وجدال منافق ابلقر ن؟ فسمتوا ،فقال معاذ بن جثل :أما دايا تقطوي رقوابمم ،فحون جعول ن نوا يف
قلثه فقد هدهب ،ومن فليق بنافعته دايا  ،وأموا زلوة عوامل ،فو ن اهتودى فوال تقلودو ديونمم ،وإن فو
فال تقطعوا منه أانتمم ،ف ن املومن يف مث يف  ،مث يتوح...األثر.
( )1الماشف ( 562/1رقم .)2780
( )2تقريب التهذيب (.)3388
( )3املراسيل بن أو هامت (  147رقم .)531
( )4علل الدارقطين ( 81/6رقم .)992
( )5العلل املتناهية ( 131/1رقم .)202
( )6ضعفا العقيلي ( 206/4رقم  ،)1790واقتصر على ذلك يف لسان امليزان ( 78/6رقم .)8493
( )7الزهد لوكيي (  301-299رقم .)71
( )8الزهد ألو داود (  198رقم .)193
( )9هلية األوليا (.)97/5
( )10خري دمشق (.)438/58
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قال الدارقطين« :وقفه شعثة و ري عن عحورو بون مور عون ابون سولحة عون معواذ ،واملوقووف هوو
الصحيح»( ،)1وكذا قال أبو اعيم(.)2
وابوون سوولحة هووذا هووو :عثوود ن بوون سوولحة أبووو العاليووة امل ورادهب ،قووال الووذه  :صووويلح( ،)3وقووال
احلافظ :صدو تغري هفظه( ،)4ومل أقف على من تملم يف مساعه من معاذ رضي ن عنه.
وال وراجح يف هووذ الوورواايت عوون عحوورو بوون موور الوقووف ،فهووي روايووة األهفووظ شووعثة يف مقابوول
الوجوه األول الووذهب فيوه صووام كاتوب الليووث ،والوجوه اليوواين الوذهب فيووه معحور بوون زائود  ،وكال ووا مووتملم
فيه ،وقد رجح املوقوف الدارقطين كحا تقدم.
وقد ورد احلديث من ر أخرى أيضا موقوفة على معاذ رضي ن عنه:
 -1أخرجووه الث وزار( )5موون ريووق شووهر بوون هوشووب ،قووال :هوودثين عثوود الوورمحن بوون وونم ،عوون هووديث
احل ووارث ب وون عح ووري أا ووه :ق وودم م ووي مع وواذ م وون ال وويحن فحم ووث مع ووه يف دار  ،ويف منزل ووه فأص ووا،م
الطاعون فطعن معاذ ...وسا احلديث بطوله ،وفيه:
فقووال :امسووي مووين فو ين أوصوويك بوصووية ،إن الووذهب تثمووي علووي موون وودوك ورواهووك؛ فو ن العلووم
ممااه بني لووهي املصوحف ،فو ن أعيوا عليوك تفسوري فا لثوه بعودهب عون ثوالث :عوومير أو الودردا أو
عنوود سوولحان الفارسووي أو عنوود ابوون أم عثوود وأهووذرك زلووة العووامل ،وجوودال املنووافق ،مث إن معوواذا اشووتد بووه
النزا ازا املوت فنزا ازعوا مل ينزعوه أهود فموان كلحوا أفوا مون حور فوتح رفوه فقوال :اخنقوين خنقوك
فوعزتووك إاووك لووتعلم أين أهثووك ،قووال :فلحووا قضووى حنثووه ااطلووق احلووارث هووىت أتووى أاب الوودردا حووص
فحمث عند ما شا ن أن ميمث ،مث قال احلارث :إن أخي معاذا أوصاين بك وبسولحان الفارسوي،
واببوون أم عثوود ،و أراين إ منطلقووا إىل الع ورا فقوودم الموفووة فمعوول حيضوور جملووق ابوون أم عثوود بموور ،
وعشووية فثينحووا هووو كووذلك يف اللووق ذات يوووم قووال ابوون أم عثوود :فحوون أاووا؟ قلووا :اموور موون أهوول
الشووام ،قووال ابوون أم عثوود :اعووم احلووي أهوول الشووام لووو واهوود  ،قووال احلووارث :ومووا تلووك الواهوود ؟ قووال:
لووو أهنووم يشووهدون علووى أافسووهم أهنووم موون أهوول اجلنووة قووال :فاس و جي احلووارث م ورتني أو ثووالاث وقووال:
( )1علل الدارقطين ( 81/6رقم .)992
( )2هلية األوليا (.)97/5
( )3الماشف ( 559/1رقم .)2760
( )4تقريب التهذيب (.)3364
( )5مسند الثزار ( 118-116/7رقم  ،)2672واحلديث ويل ،وقد اقتصرت منه على موضي الشاهد ،وكذلك
ملا يرد من اإلهالة إليه يف بعض املعاين يف قسم الدراسة إن شا ن.
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صود معواذ عنودما قوال  ،فقوال ابون أم عثود :ومووا قوال اي ابون أخوي؟ ،قوال :هوذرين زلوة العووامل ،ون
مووا أاووا اي ابوون مسووعود إ أهوود رجلووني إمووا رجوول أصووثح علووى يقووني ،ويشووهد أن إلووه إ ن فأاووا
موون أهوول اجلنووة ،أو رجوول موورخح توودرهب أيوون منزلتووك ،قووال ابوون مسووعود :ص ود أخووي إهنووا زلووة فووال
تواخذين ،ا ...احلديث.
وأخوورج ابوون أو شوويثة( )1حنووو لموون قووال يف سووند  :عوون شووهر بوون هوشووب ،عوون احلووارث بوون
عحري الزبيدهب ،قال :وقي الطاعون ابلشام فقام معاذ حص فخطثهم ...فذكر حنو خمتصرا.
ويف إس ووناد الث و وزار شو وويخه يعقو وووح بو وون اصو وور مل أق ووف عليو ووه ،وشو وويخه عثو وود احلحيو وود بو وون  ،و ورام
صوودو ( ،)2وسووند ابوون أو شوويثة رجالووه ثقووات إىل شووهر بوون هوشووب ،فلعوول روايووة ابوون أو شوويثة عوون
شهر عن احلارث بن عحري أرجح.
ولموون شووهرا خمتلووف فيووه اختالفووا كث وريا ،ورمبووا كووان ا خووتالف يف هووذا السووند منووه ،ولووذا ثوور
الووذه يف ترمجتووه يف الماشووف أ حيمووم عليووه ،وأن ينقوول فيووه أقووال بعووض األئحووة فقووال« :عوون شووعثة
لقيا شهرا فلم أعتد به ،وقال النسائي :ليق ابلقوهب ،ووثقه أمحد وابن معني ،وقوال أبوو هوامت :لويق
بدون أو الزبري»(.)3
وقال احلافظ :صدو  ،كيري اإلرسال واألوهام(.)4
قووال اهلييحووي« :يف إسووناد الث وزار شووهر بوون هوشووب ،وفيووه كووالم ،وقوود وثقووه ووري واهوود ،وروى
الطراين يف المثري رفا منه»(.)5
 -2أخرجووه احلوواكم( )6موون ريووق خوور موون ريووق اعوويم بوون محوواد املووروزهب ثنووا الفضوول بوون موسووى ،ثنووا
عثد األعلى بن أو املساور ،عن عمرمة ،عن احلارث بن عحري بنحو خمتصرا.
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجا .
 33رقم .)76

( )1مصنف ابن أو شيثة( 161/6رقم  ،)30326واإلميان (
( )2تقريب التهذيب (.)2846
( )3الماش و ووف( 491-490/1رق و ووم ،)2314وااظ و وور ترمجت و ووه يف اجل و وورح والتع و ووديل( 144/1رق و ووم  ،)40المام و وول
( 40-36/4رقم  ،)898تذيب المحال( 578/12رقم .)2718
( )4تقريب التهذيب (.)2830
( )5جمحووي الزوائوود ( .)312/2واقتصوور الط وراين يف املعمووم المثووري ( 304/7رقووم  )7208علووى قولووه :عوون أبووو
عثيد  ،وشرهثيل ابن هسنة ،وأبو مالك مجيعا يف يوم واهد.
( )6مستدرك احلاكم (.)420-419/4

- 251 -

مروايت التحذير من زلة العامل ،د .صاحل بن غالب عواجي

وتعقثه الذه فقال :عثد األعلى تركه أبو داود.
وقال احلافظ :م وك ،كذبه ابن معني(.)1
 -3أخرج ووه اب وون عس وواكر( )2م وون ري ووق س وويف ب وون عح وور ع وون أو عيح ووان وأو هارث ووة والربي ووي اث ووأان
إبسنادهم أن احلارث بن عحري قال :ملا هضر معاذ الوفا بمى أهل الثيا...فذكر حنو .
ويف إسووناد سوويف بوون عحوور ،وهووو التحيحووي ،قووال الووذه  :ضووعفه ابوون معووني و ووري ( ،)3وقووال
احلافظ :ضعيف يف احلديث ،عحد يف التاري ( ،)4وشيوخه الذين ذكرهم هنا مل يتثني من هم ؟
 -4أخرجه ابن عساكر( )5مون ريوق محواد بون عحورو ،عون زيود بون رفيوي ،عون معثود اجلهوين قوال جوا
رجوول يقووال لووه :يزيوود بوون عحووري السمسوومي ،وكووان تلحيووذا ملعوواذ بوون جثوول ،فلحووا هضوورت معوواذا
الوفا قعد يزيد عند رأسه يثمي ...فذكر حنو .
ويف إسناد محاد بن عحرو ،وهو النصي  :رما مجاعة ابلمذح(.)6
ويزيد بن عحري  ،هو احلارث بن عحري  ،اختلف يف امسه ،واألول رجحه الثخارهب(.)7
 -5أخرج ووه الاللم ووائي( )8م وون ري ووق عث وود امل ووومن املفل وووج الثص وورهب  ،ق ووال :ه وودثنا أو ق ووال :مسع ووا
احلسوون قووال :قووال معوواذ« :إمنووا أخشووى عليووك ثالثووة موون بعوودهب :زلووة عووامل  ،وجوودال منووافق يف
القوور ن ،والقوور ن هووق ،وعلووى القوور ن منووار كحنووار الطريووق ،فحووا عوورفتم منووه فخووذو  ،وموون مل يموون
نيا من الدايا فال دين له».
وفيه ااقطاا بني احلسن ومعاذ ،ف اه مل يسحي منه( ،)9وعثد املومن ووالد مل أقف عليهم.
 -6أخرجه أبو اعيم يف مسند أو هنيفة ( )10عن جوواح التيحوي ،عون احلوارث بون سوويد ،أن رجوال،
( )1تقريب التهذيب (.)3737
( )2خري دمشق (.)463/11
( )3الماشف ( 476/1رقم .)2224
( )4تقريب التهذيب (.)2724
( )5خري دمشق (.)340/65
( )6اجلرح والتعديل ( 144/3رقم  ،)634لسان امليزان ( 426/2رقم .)2944
( )7التاري المثري ( 350/8رقم  ،)3288تذيب المحال (.)217/32
( )8شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 137/1رقم .)198
( )9اص على ذلك اهلييحي يف خترجيه لثعض األهاديث يف جمحي الزوائد (.)120/7
( )10مسند أو هنيفة ( .)67
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قال ملعاذ :أوصين ...وذكر حنو خمتصرا.
ويف إس ووناد ج وواح ه ووذا ،ص وودو رم وي ابإلرج ووا ( ،)1واحل ووارث ب وون س ووويد وإن ك ووان ثق ووة م وون
أصحاح ابن مسعود( ،)2إ أين مل أقف عليه يف الروا عن معاذ ،ومعواذ متقودم الوفوا رضوي ن عنوه،
فيخشى أن يمون فيه إرسال ،ون أعلم.
واخلالصة:
أن احلووديث روهب مرفوعووا وموقوفووا ،واملرفوووا يصووح ،والوراجح فيووه الوقووف ،وقوود ورد موون وور
بعضها ضعفه شديد ينمر فال يعتد ،ا ،وبعضها ضعفه منمر ،فتقوهب بعضها بعضوا ،ويرتقوي ،وا
موقوفا إىل احلسن لغري  ،ون أعلم.
احلديث السابع
عوون ححوود بوون كعووب القرظووي ،هوودثين موون أتووم عوون رسووول ن  قووال« :إن أخوووف م ووا
أخاف عليمم بعدهب ثالث :ما يفتح عليمم من زهر الدايا وزينتها ،ورجال يتأولون القور ن علوى وري
أتويلووه ،وزلووة عووامل ،مث قووال :أ أخووركم ابملخوورج موون ذلووك ،إذا فتحووا علوويمم الوودايا ،فاشوومروا ن،
وخووذوا مووا تعرفووون موون التأويوول ،ومووا شووممتم فيووه فووردو إىل ن جوول وعووز ،وااتظووروا ابلعووامل فيئتووه ،و
تلقفوا( )3عليه عير ».
ختريج احلديث:
أخرجه أبو داود يف املراسيل( )4قال :هدثنا احلسون بون أمحود بون أو شوعيب ،هودثنا مسومني،
عوون األوزاعووي ،عوون إبوراهيم بوون ريووف ،عوون ححوود بوون كعووب القرظووي ،هوودثين موون أتووم عوون رسووول
ن .
()5
ويف إسووناد  :مس وومني ،وه ووو اب وون بم ووري أب ووو عثوود ال وورمحن احل وراين احل ووذا  ،اختل ووف في ووه  ،وق ووال
( )1تقريب التهذيب (.)984
( )2اجلرح والتعديل ( 75/3رقم  ،)350تذيب المحال (.)235/5
( )3التلقف :ا بتالا .ولقفه :تناوله بسرعة.
ااظر :لسان العرح ( ،)321/9خج العروس ( .)377/24لقف.
ولعل املراد اإلرشاد إىل التيثا والتحهل يف األخذ عون العوامل يف تلوك احلوال ،ف اوه قود يرجوي عنهوا بعود ذلوك ،وعودم
املثادر إىل إذاعتها واشرها عنه ،ون أعلم.
( )4املراسيل (  358رقم .)533
( )5ااظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل ( 329/8رقم  ،)1521وتذيب المحال (.)483/27
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الذه  :صدو يغرح( ،)1وحنو قول احلافظ :صدو خيطئ ،وكان صاهب هديث(.)2
وفيه كذلك إبراهيم بن ريف ،قال احلوافظ« :جمهوول ،تفورد عنوه األوزاعوي ،وقود وثوق»( ،)3ولعلوه
ع توثيق ابن هثان ،فقد ذكر يف اليقات ،وقال :شي (.)4
ولمن اقل ابن شاهني عن أمحد بن صام املصرهب أاه قال فيه :ثقة ( ،)5وقود قورر وري واهود مون
ادققني منهم احلافظ و ري أن من روى عنه واهد ،وورد توثيقه من معتر قثل توثيقه( ،)6فهوو ثقوة إن
شا ن.
وبقووي يف اإلسووناد شووي ححوود بوون كعووب القرظووي الووذهب روى عنووه هنووا ،وهووو مووثهم ،ومل يصووفه
ابلصحثة ،وإمنا يقثل اددثون ميلوه إذا وصوفه التوابعي الوذهب روى عنوه ابلصوحثة ( ،)7أموا إذا روى عنوه
بقوله( :هدثين من أتم) كحوا هوو احلوال هنوا ،فهوو تعوديل موي اإل،وام ،و يقثلوه النقواد( ،)8وحيتحول
هنا أن يمون خبعيا؛ –بول هوو الظواهر( - )9فيموون احلوديث مرسوال ،ولوذا أورد أبوو داود يف املراسويل
كحا تقدم.
فاحلديث ضعيف ألجل ما سثق ،وضعفه األلثاين( ،)10ون أعلم.

( )1الماشف ( 257/2رقم .)5404
( )2تقريب التهذيب (.)6615
( )3تقريب التهذيب (.)188
( )4اليقات (.)21/6
( )5ثقات ابن شاهني (  58رقم .)38
( )6هو اختيار العراقي وتلحيذ ابن همر .ااظر :ازهة النظر(  ،)189فتح املغيث(.)163-162/2
( )7فتح املغيث (.)269/1
( )8التعديل مي اإل،ام وري كواف عنود أهول التحقيوق ،قوال اخلطيوب« :إذا قوال العوامل :كول مون رويوا عنوه ثقوة ،
وإن مل أمسه ،مث روى عحن مل يسحه ف اه يمون مزكيا له ري أان اعحل على تزكيته ،جلواز أن اعرفوه إذا ذكور
خبالف العدالة » المفاية (  ،)92يعين أاه قد يمون ثقة عند ضعيفا عند ري .
علووى أن هنوواك فرقووا بووني قووول ال وراوهب« :هوودثين اليقووة» ،وقولووه« :هوودثين موون أتووم» ،فوواألوىل أرف وي موون الياايووة،
لصراهتها يف التوثيق ،واليااية تستلزم افي الضعف .ااظر :فتح املغيث(.)197 ،193/2
( )9لقول ححد بن كعب« :من أتم» ،والصحاو أجل من أن يقول عنه ذلك.
( )10السلسلة الضعيفة ( 118-117/14رقم .)6548
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احلديث الثامن
عن جابر بن عثد ن ،قال :قال رسوول ن« :إن أخووف موا أخواف علوى أمول أعحوال ثالثوة،
قالوا :وما هن اي رسول ن؟ قال« :زلة عامل ،وسلطان جائر ،وهوى متثي».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه أبووو وواهر السوولفي( )1عوون أو احلسووني ححوود بوون املظفوور بوون موسووى احلووافظ ،ان
عثد الرمحن بن عثد ن الرملي أبو ححد ،ان سعيد بن عثود ن بون سوعيد بون ححود بون رديوح ،هودثين
جوودهب سووعيد بوون ححوود بوون رديووح ،عوون رديووح بوون عطيووة ،عوون إب وراهيم بوون أو عثلووة ،عوون ححوود بوون
املنمدر ،عن جابر.
قال اخلالل عقثه « :ريب من هديث إبوراهيم بون أو عثلوة ،واسوم أو عثلوة يور ،و أعلوم بون
أو عثلة ،عن ححد بون املنمودر وري هوذا احلوديث ،وموا كتثنوا إ عون ابون املظفور  ،ورديوح بون عطيوة
عزيز احلديث  ،وهو من األسامي املنفرد ».
وأخرجووه يف موضووي خوور( )2لموون قووال فيووه :هوودثنا ححوود بوون املظفوور ،ان عثوود الوورمحن بوون سووا ور
الرملي ،ان سعيد بن عثد ن بن سعيد بن رديح ،هدثين أو عثد ن بون سوعيد ،هودثين جودهب ححود
بن رديح ،عن رديح بن عطية ...وذكر ابقي السند وامل مبيله.
واختلف فيه قول سعيد بن عثود ن بون سوعيد بون رديوح ،هيوث روا يف املوضوي األول عون جود
سعيد بن ححد عن رديح ،وروا يف املوضي الياين عن أبيه عن جد عن رديح.
ويف إسناد سعيد بن عثد ن هذا ووالد وجد والراوهب عنه مل أقوف علوى جورح أو تعوديل فويهم،
وابقي إسناد ثقوات ،ورديوح الوذهب يف السوند هوو رديوح -مصوغر -ابون عطيوة القرشوي املووذن ،قوال يف
لسان امليزان« :وثقه أبو هامت ،ولينه ري يسريا»( ،)3ومل أقف على من لينوه إ موا اقلوه احلوافظ افسوه

( )1أخرجووه السوولفي يف املشوويخة الثغداديووة يف اجلووز الرابووي والعش ورين موون املشوويخة (موون فوائوود أو ححوود اخلووالل)
[ل/232أ] ،ويف املطثوا ( 191/2رقم .)2077
( )2املشيخة الثغدادية أيضا اجلز اخلامق [أ ،]66/ويف املطثوا( 244/1رقم .)450
( )3ااظر :لسان امليزان(223/7رقم  )2931وهصل يف املطثوا تصوحيف عميوب ،هيوث اسوب التوثيوق لودهيم
على لسان أو هامت ،وكالم أو هامت الذهب يف اجلرح والتعوديل ( 518/3رقوم  )2339يظهور منوه أاوه هموى
توثيقة عن مروان بن ححد الطا رهب ،ولذلك اسثه له املوزهب يف توذيب المحوال( )176/9واقلوه عنوه احلوافظ
افسه يف تذيب التهذيب(.)272/3
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يف التهووذيب عوون األزدهب أاووه يتووابي فيحووا يووروهب( ،)1وقووال يف التقريووب :صوودو يغوورح( ،)2و الووب
األئحة على توثيقوه كحوروان بون ححود ودهويم وابون هثوان( ،)3واألزدهب لويق ممون يعتحود قولوه يف مقابول
هو .
احلديث التاسع
ع وون اب وون عث وواس ق ووال :ق ووال رس ووول ن« :جت وواوزوا ع وون ذا ووب الس ووخي ،وزل ووة الع ووامل ،وس ووطو
السلطان العادل ،ف ن ن تعاىل أخذ أبيديهم كلحا عير عاثر منهم».
ختريج احلديث:
أخرجووه اخلطيووب يف خري و بغووداد( ،)4وأبووو بموور قاضووي املارسووتان( ،)5والرافعووي يف التوودوين( )6موون
ريق هناد ،أخران أبو منصور ححد بن ححد بون عثود ن اهلوروهب الوواعظ ،هودثنا أمحود بون ححود بون
ايسووني احلووافظ ،هوودثنا عثوود العزيووز بوون عثوود ن أبووو عحوور الرملووي ،هوودثنا ذو النووون بوون إب وراهيم الزاهوود
املصرهب ،هدثنا فضيل بن عياض الزاهد ،هدثنا ليث عن جماهد عن ابن عثاس.
ويف إسناد :
 هناد ،وهو ابن إبراهيم أبو املظفر النسفي ،شوي اخلطيوب ،قوال الوذه « :راويوة للحوضووعاتوالثالاي ،وقد تملم فيه»(.)7
 أمحد بن ححد بون ايسوني احلوافظ ،وهوو أبوو إسوحا اهلوروهب ،كذبوه الودارقطين ،وقوال اخلليلوي:«هافظ ليق ابلقوهب ،يروهب اسخا يتابي عليها عن شيوخ جمهولني»(.)8
 أبو عحر الرملي :مل يتثني من هو. لي ووث ب وون أو س ووليم :ق ووال ال ووذه « :في ووه ض ووعف يس ووري م وون س ووو هفظ ووه ...وبعض ووهم اه ووتج( )1ااظر :تذيب التهذيب(.)272/3
( )2تقريب التهذيب()1932
( )3اليقات( ،)311/6واملواضي السابقة يف تذيب التهذيب وتذيب المحال.
( )4خري بغداد (.)98/14
( )5أهاديث الشيوخ اليقات (املشيخة المرى ) ( 865/2رقم .)315
( )6التدوين يف أخثار قزوين (.)195/4
( )7ااظر :خري بغداد ( ،)97/14ميزان ا عتدال ( 310/4رقم .)9254
( )8ااظ و و و و و وور :س و و و و و ووا ت الس و و و و و وولحي لل و و و و و وودارقطين(  94رق و و و و و ووم ،)21اإلرش و و و و و وواد( 875-874/3رق و و و و و ووم ،)792
السري(.)339/15
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به»( ،)1وقال احلافظ« :صدو اختلط جدا ،ومل يتحيز هدييه ف ك»(.)2
فاإلسناد ضعيف جدا؛ لضعف من دون ليث ،أما ليث فضعفه حتحل.
وللح ووديث ري ووق أخ وورى ع وون لي ووث عن وود اخلرائط ووي(،)3والط وراين( ،)4واخلطي ووب( ،)5وأو اع وويم(،)6
والذه ( )7لمن اقتصر فيه على ذكر السخي.
وقال العراقي عن إسناد الطراين« :يشثه أن يمون إسناد هسنا ،...ولويق يف إسوناد أهود ممون
يووتهم ابلمووذح فيحووا أعلووم ،ومل أر يف أهوود موونهم جرهووا إ يف ليووث بوون أو سووليم ،وححوود بوون عثوود ن
شي الطراين» ،مث دافي عنهحا(.)8
وفيه ليث بن أو سليم ،وقد تقدم بيان هاله.
قال الذه  :هذا هديث منمر.
ول و ووه ش و وواهد تص و ووح ع و وون اب و وون مس و ووعود ،وأو هري و وور يف ذك و وور الس و ووخي ،ول و وويق فيه و ووا موض و ووي
الشاهد(.)9
قال األلثاين عن احلديث ابللفظ الوذهب ورد عنود اخلطيوب و وري يف أول التخوريج« :عنودهب اب ول
،وذا اللفوظ ،ألاوه موي كواوه موون روايوة ليوث بون أو سوليم كحوا تقوودم ،ف اوه مل تقوي هوذ الوزايد يف شووي
من رقه ،و ر ري  ،إ يف رواية اخلطيب هذ  ،وفيها هناد بون إبوراهيم أبوو املظفور النسوفي؛ قوال
الذه  :روى الميري بعد اخلحسني وأربعحئوة إ أاوه راويوة للحوضووعات والوثالاي وقود تملوم فيوه .قلوا:
فهذا من موضوعاته .ون أعلم» (.)10
( )1الماشف ( 151/2رقم .)4692
( )2تقريب التهذيب (.)5685
( )3ممارم األخال (  189رقم .)570
( )4املعمم األوسط ( 33/6رقم .)5710
( )5خري بغداد (.)334/8
( )6احللية (.)4/10
( )7السري (.)261/17
( ) 8وأما شي الطراين فهو(مطني) ،وهو إمام وقد دافي العراقي عنه ،وهو على كل هال مل يتفرد هنا ،وليق عليه
مدار .
ااظر :رسالة للعراقي يف الرد على الصغاين مطثوعة يف خر مسند الشهاح( 364/2رقم .)10
( )9السلسلة الضعيفة (.)401-400/6
( )10السلسلة الضعيفة ( 403-402/6رقم .)2870
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ولمن هناك فرقا بني أن يمون الراوهب راوية للحوضوعات ،مبع أاه ري متحر ملا يرويه ،وبوني أن
خيتلق هو هذ املوضوعات من عند افسه ،ون أعلم.
ويف عحوم األمر إبقالة ذوهب اهليئات عيراتم ،هديث عحر عن عائشة قالا :قال رسوول ن:
«أقيلوا ذوهب اهليئات ز تم».
أخرجه أبو داود( ،)1والنسائي( ،)2وأمحد( ،)3وأبو يعلى( ،)4وصححه ابن هثان(.)5
وكذا صححه األلثاين بشواهد (.)6
واحلوديث وإن كوان ظوواهر يف احلودود ( ،)7إ أاووه موااي -فيحوا يظهوور -مون محلووه علوى العحوووم،
يووث يشووحل كوول زلووة موون ذهب هيئووة ،ولووذا أورد ابوون هثووان يف ذك وور األموور إبقالووة ز ت أهوول العل ووم
والدين ،ون أعلم.

( )1سنن أو داود :كتاح احلدود ،ابح يف احلد يشفي فيه ( 540/4رقم .)4375
( )2السنن المرى :كتاح الرجم ،ابح التماوز عن زلة ذهب اهليئة ( 468/6رقم .)7253
( )3مسند أمحد (.)181/6
( )4مسند أو يعلى ( 363/8رقم .)4953
( )5صحيح ابن هثان ( 296 / 1رقم .)94
( )6السلسلة الصحيحة ( 239-231/2رقم .)638
()7كحا ورد عند أو داود و ري زايد (إ احلدود).
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القسم الثاني
قسم الدراسة
ويشتمل على متهيد ومبحثني
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متهيد :يف املراد بزلة العامل
الزلة يف اللغة :يقال :زل يف رأيه ودينه يزل ز وزلال وزلو وزليلى متد وتقصر(.)1
قال ابن دريد :زل الشي عن الشي إذا دهض عنه يزل ز وزليال.
وزل الرجوول زل وة قثيحووة إذا وقووي يف أموور مموورو أو أخطووأ خطووأ فاهشووا ،ومنووه قوووهلم :اعوووذ ابب
من زلة العامل(.)2
وزلة العامل هي سقطته ،قيل :وأفرد الزلة لقلة وقوعها منه(.)3
وهي تشحل كل ما قد يوخذ ويعاح عليه مون فعول ،أو قوول ،سووا ذلوك يف ذاوب ارتمثوه ،أو
خطأ صدر منه يف رأهب ،أو فتوى ،أو اجتهاد ،ون أعلم.
وذكر شي اإلسالم يف شرح احلديث يف املراد ابلعامل صاهب الزلة أباه صوحيح ا عتقواد يوزل،
كحا يقي من أئحة الفقها أهل السنة واجلحاعة(.)4
قووال املنوواوهب يف مع و زلووة العووامل« :يعووين عحلووه مبووا خيووالف علحووه ،ولووو موور واهوود  ،ف اووه عظوويم
املفسد ؛ ألن الناس مرتقثوون ألفعالوه ليقتودوا بوه ،ومون تنواول شويئا وقوال للنواس :تتنواولو ؛ ف اوه سوم
قاتل ،سخروا منوه واتحوو وزاد هرصوهم علوى موا هنواهم عنوه ،فيقولوون :لوو أاوه أعظوم األشويا وألوذها
ملا استأثر به»(.)5
وأش ووار يف موض ووي خ وور إىل ص ووور م وون ص ووور زل ووة الع ووامل فق ووال« :كلثسو وه اإلبريس ووم( ،)6وركوب ووه
مراكب العمم ،وأخذ ما فيه شثهة من مال السلطان و وري  ،ودخولوه عليوه ،والو دد إليوه ،ومسواعدته
إاي بو ك اإلامووار ومتزيقووه األعوراض ،وتعديووه ابللسووان يف املنوواظر  ،واسووتخفافه ابلنوواس ،وترفعووه علوويهم،
واشتغاله ابلعلوم مبا يقصد منوه إ اجلوا  ،وكتسواهله يف اإلفتوا  ،ويف اإلجواز بوه ،وكتقصوري يف بوذل
اجلهوود يف ا جتهوواد ،وإعطائووه النظوور هقووه فيحووا يسووأل عنووه ،وتسووارعه إىل اجل وواح موون رأس القلووم أو
( )1ااظر :لسان العرح ( )307/11زلل.
( )2مجهر اللغة ( )130/1زلل.
( )3فيض القدير (.)203/1
( )4جمحوا الفتاوى (.)355/10
( )5فيض القدير (.)202-201/1
( )6ا بريسوم معوورح ،وفيوه ثووالث لغوات ،بمسوور اهلحوز والورا وفوتح السووني ،بفوتح اهلحووز والورا  ،وموونهم مون يمسوور
اهلحز ويفتح الرا  ،وهو احلرير.
ااظر :الصحاح ( ،)1871/5خج العروس ( )276/31برسم.
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اللسووان ،وإمجالووه يف حوول التفصوويل والثيووان ،فهووذ ذاوووح يتثووي العووامل فيهووا العووامل ،فيحوووت العووامل ،ويثقووى
شر مستطريا يف العامل»(.)1
وكحا سثق ذكر  ،ف ن الظاهر أن املراد ابلتحذير من زلة العامل ما يشحل ذلك كله.
وميموون أن يسووتنثط موون األهاديووث ال ووارد يف التحووذير موون زلووة العووامل وفقووه التعاموول معهووا ،ومووا
ورد من اآلاثر ،وكالم العلحوا  -مثحيوان مهحوان يتعلقوان ،وذا املوضووا أعورض هلحوا ابختصوار وإجيواز
إمتاما للفائد .
املبحث األول :األسباب اليت جعلت زلة العامل يف هذه املنزلة من اخلطورة
هناك أسثاح كيري جعلا زلة العامل أخطر من ري  ،ومجاا ذلك كله –فيحا يظهور -يعوود إىل
أن زلووة العووامل ضووررها متعوود إىل ووري موون النوواس ،خبووالف زلووة ووري  ،فلزلتووه موضووي وهووال خمتلفووة ختووتص
،ا ،ومن األوجه الل جعلا زلة العامل يف هذ اخلطور ما يلي:
أو  :أن زل ووة الع ووامل ت ووودهب ب ووه للع ووذاح والن ووار ،وق وود ورد يف ذل ووك ه ووديث أو هري وور بس ووند
ضعيف مرفوعا «فو ن زلتوه تمثمثوه يف النوار»( ،)2أهب ترديوه فيهوا ،والعيواذ ابب ،قوال الزخمشورهب« :فلحوا
قلب اخللق عن اهلدى بزلته قلثه ن تعاىل يف النار جزا وفاقا»(.)3
وأيضا فهو يتححل إمثه وإمث من تثعه على زلته ،قال الصنعاين يف شرح هديث« :أخواف علوى
أمل ثالاث زلة عامل» :خطيئته؛ ألاه يقتدهب ،ا ري  ،فويعظم الوثال  ،أو ألاوه يعاقوب عليهوا فويعم عقابوه
من ذاب له(.)4
وهنا سوال هو :كيف تدخل العامل زلته النار مي أاه مأجور على اجتهاد وإن أخطأ؟
وجوابه أن الزلة والغلط خر تقي عن تقصري يف ا جتهاد ،وفاعل ذلوك وري موأجور بول موأزور،
وخر تقووي عوون اجتهوواد خم ،لموون وقووي فيووه الغلووط يف اسووتحالل حوورم أو وورمي هووالل أو توورك واجووب
بتأويل ،وهو افق األمر خطأ ،فهذا يوجر على اجتهاد  ،و يعاقب على زلته(.)5
( )1فيض القدير (.)187/1
( )2راجي ختريج احلديث الياين.
( )3فيض القدير (.)187/1
( )4التنوير شرح اجلامي الصغري (.)438/1
( )5فيض القدير (.)187/1
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اثايا :أن زلة العامل تدم الدين.
ورد عوون عحوور رضووي ن عنووه بسووند صووحيح قووال« :ث والث يهوودمن الوودين :زلووة العووامل ،وجوودال
منافق ابلقر ن ،وأئحة مضلون» (.)1
اثليووا :أن النوواس تيووق ابلعووامل ،ملووا عرفووا عنووه موون العلووم ،فيقتوودون بووه ،فيمووون ضوورر وا و ار بووه
أعظم للعلم الذهب عند  ،وقد روهب عن عحر رضوي ن عنوه قوال« :ثوالث أخوافهن علويمم و،ون يهودم
الزمان :زلة عوامل عهود النواس عنود علحوا ،فوزل زلوة تثعوه النواس عليهوا ،ورجول قورأ القور ن يسوقط منوه
ألفا و واوا صد الناس عن اهلدى ،وأخذهلم أئحة مضلون» (.)2
وقووال ابوون القوويم« :وموون املعلوووم أن املخوووف يف زلووة العووامل تقليوود فيهووا؛ إذ لووو التقليوود مل خيووف
من زلة العامل على ري »(.)3
وقال املناوهب« :ي تب على زلته من املفاسد الل صى قتدا اخللق به»(.)4
رابعا :أن العوامل لوه أتثواا ،ورمبوا كيوروا وااتشوروا ،خبوالف وري ممون أثور لوه ،ولوذلك كااوا زلتوه
موون أشوود مووا خيشووى علووى األمووة ( ،)5وورد أاووه قيوول لعيسووى ابوون موورمي صوولوات ن عليووه« :اي روح ن
وكلحته من أشد الناس فتنة؟ قال :زلة العامل إذا زل العامل زل بزلته عامل كيري» (.)6
وقووال ابوون عثوود الوور« :شووثه العلحووا زلووة العووامل ابامسووار السووفينة؛ ألهنووا إذا رقووا وور معهووا
( )1أخرجوه الودارمي يف سوننه( 63/1رقووم  )220موون ريوق أو إسووحا  ،والفورايو يف صوفة النفووا (  72رقووم
 )30موون ريووق مالووك بوون مغووول ،وأو اعوويم يف احلليووة ( )196/4موون ريووق مغووري  ،وابوون عثوود الوور يف جووامي
بيان العلم وفضله( 979/2رقم  )1867من ريق أو هصني كلهم عن الشع عن زايد عن عحر رضي ن
عنه ،وهذا سند صحيح.
( )2أخرجه املستغفرهب يف فضوائل القور ن( 314-313/1رقوم  )275مون ريوق عثود ن بون صوام هودثين الليوث
عن جرير بن هازم عن جمالد عن عامر الشع عن زايد بن هدير قال :مسعا عحر.
ويف إسناد جمالد بن سعيد :ضعيف .تقريب التهذيب (.)6478
( )3إعالم املوقعني(.)133/2
( )4فيض القدير(.)187/1
( )5كحا روهب يف ألفاظ كيري من األهاديث الل سثق خترجيها .راجي احلديث (.)8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
( )6أخرجووه ابوون املثووارك يف الزهوود (  508رقووم  )1474قووال :أخووران ابوون هليعووة ،هوودثين عثيوود ن بوون أو جعفوور
قال " :قيل لعيسى ابن مرمي صلوات ن عليه ..فذكر .
ويف إسناد ابن هليعة :صدو خلط بعد اه ا كتثه ،ورواية ابن املثارك وابن وهب عنه أعدل مون ري وا .تقريوب
التهذيب ( ،)3563واخلر مما يستأاق به من مروايت أهل المتاح.
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خلق كيري»(.)1
وهلذا قيل :إذا زل عامل زل بزلته عامل (.)2
خامسووا :أاووه قوود يظهوور احلووق لووذلك العووامل في اجووي عوون زلتووه ،ويثقووى مجاعووات موون النوواس علووى
األخذ ،ا بعد  ،ومون ذلوك موا روهب عون متويم الودارهب ،أاوه قوال« :اتقووا زلوة العوامل فسوأله عحور موي ابون
عثوواس فقووال لووه :مووا زلووة العووامل؟ فقووال« :العووامل يووزل ابلنوواس فيوخووذ بووه ،فعسووى أن يتوووح العووامل والنوواس
أيخذون به»(.)3
وقووال ابوون عثوواس« :ويوول لألتثوواا موون زلووة العووامل ،قيوول :وكيووف ذلووك؟ قووال :يقووول العووامل الشووي
برأيه فيلقى من هو أعلم منه برسول ن  منه فيخر ويرجي ،ويقضي األتثاا مبا همم»(.)4
قووال يف املوافقووات« :وهمووذا احلمووم مسووتحر يف زلتووه يف الفتيووا موون ابح أوىل ،ف اووه رمبووا خفووي
علووى العووامل بعووض السوونة أو بعووض املقاصوود العامووة يف خصووو مسووألته ،فيفضووي ذلووك إىل أن يصووري
قوله شرعا يتقلد ،وقو يعتر يف مسائل اخلالف ،فرمبا رجي عنه وتثني لوه احلوق فيفوتوه تودارك موا سوار
يف الثالد عنه تالفيه ،فحن هنا قالوا :زلة العامل مضروح ،ا الطثل»(.)5
سادسا :أن أهل الفسو يفرهون بزلة العامل ،ملوافقة هواهم ،وملا يرجواه من اشر اب لهم
وإضالل الناس:
قوال ابوون األعوراو :قووال بعوض احلمحووا  :وعائووب يعيووب النواس بفضوول عيثووه ،ويثغضووهم سووب
( )1جامي بيان العلم وفضله (.)983/2
( )2فيض القدير (.)187/1
( )3أخرجوه ابون املثوارك يف الزهود (  508رقوم  ،)1449وموون ريقوه ابون عسوواكر يف خريو دمشووق (،)81/11
وابوون اجلوووزهب يف القصووا واملووذكرين (  193رقووم  ،)40موون ريووق عثوود العزيووز بوون أو رواد عوون انفووي أن
متيحا الدارهب استأذن عحر بن اخلطاح يف القصص ...فذكر القصة.
وعلقها الثيهقي يف املودخل (  445رقوم  .)837وفيهوا ااقطواا ،فو ن روايوة انفوي عون عحور واضوحة اإلرسوال كحوا
قال أبو زرعة العراقي .فة التحصيل ( .)325
( )4أخرجه الثيهقي يف املودخل (  445رقوم  ،)836وابون عثود الور يف جوامي بيوان العلوم وفضوله ( 984/2رقوم
 ،)1877واخلطيب يف الفقيه واملتفقه (.)27/2
من ريق محاد بن زيد عن املي بن سوعد عون أو العاليوة عون ابون عثواس ،وهوذا إسوناد هسون ،فيوه امليو بون سوعد
ويقال :ابن سعيد ،ليق به أبس .تقريب التهذيب (.)6469
( )5املوافقات (.)136/5
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بغضووه ،ويرفووي عوووراتم ليموا ووا شووركا يف عورتووه ،شووي أهووب إىل الفاسووق موون زلووة عووامل ،و إىل
اخلامل من عير الشريف .مث أاشد ابن األعراو:
()1
شو و و و و و و و ورا أذي و و و و و و و ووي وإن مل يعلحو و و و و و و و ووا ك و و و و و و و ووذبوا
إن يعلحو و و ووا اخل و و ووري خيف و و ووو وإن علح و و و ووا
املبحث الثاني :التعامل مع زلة العامل
ملووا تقوودم موون اإلشووار إىل عظووم ضوورر زلووة العووامل ،وفداهووة خطرهووا ،ممووا يثل و بووه أثرهووا إىل النوواس
كاف ووة ،ورمب ووا تت ووابي الن وواس عليه ووا ق ووروان وعح ورا ووويال ،وألج وول ه ووذا اه ووتم هل ووا اي ووة ا هتح ووام العلح ووا
املصلحون ،والعقال الناصحون ،هىت قوال بعوض احلمحوا « :للحووت أهوون علوى العاقول مون زلوة عوامل
افل»(.)2
وقوود رويووا األهاديووث واآلاثر وأقووال علحووا األمووة يف التنويووه إىل كيفيووة التعاموول مووي زلووة العووامل،
هووىت يقيوود ضووررها ،ويمفووى النوواس شوورها ،ومووي ذلووك يثقووى هل ووذا العووامل هقووه لعلحووه وفضووله ،وميموون
تلخيص ما ورد يف ذلك فيحا يلي:
أو  :عدم متابعة العامل على الزلة الل وقعا منه أو تقليد فيها:
ف و ن امل وراد ابلتحووذير موون زلووة العووامل هووو التحووذير موون ا قتوودا ب وه فيهووا ومتابعتووه عليهووا( ،)3وقوود
روهب ذلوك يف بعووض ألفواظ هووديث معوواذ« :فأموا زلووة عوامل فو ن اهتوودى فوال تقلوودو ديوونمم»( ،)4وروهب
عوون سوولحان رضووي ن عنووه أاووه قووال« :فأمووا زلووة العووامل فو ن اهتوودى فووال تقلوودو ديوونمم وتقولووون اصووني
ميل ما يصني فالن ،وانتهي عحا ينتهي عنه فالن»(.)5
وينثغي على املسولم أن يطلوب احلوق بدليلوه ،وأ يقلود يف ديون ن أهودا ،أموا عاموة النواس فو ذا
ظهر له من كالم سائر العلحا أن ذلك خطأ وزلل وقي فيه ذلك العامل الذهب يقلود مل جيوز لوه تقليود ،
( )1الالسة وجواهر العلم ( 389/5رقم .)2247
والشعر لطريح بن إمساعيل اليقفي من قصيد يف مدح الوليد بن يزيد .خري دمشق (.)473-472/24
( )2شرح الصدور بشرح هال املوتى والقثور (  25رقم .)51
( )3فيض القدير (.)187/1
( )4راجي ختريج احلديث السادس ،وسند ضعيف مرفوعا كحا سثق.
( )5ااظر :الفتاوى المرى ( ،)95/6إعالم املوقعني ( ،)222/3املوافقات (.)134/5
واألثر أخرجه ابن عثد الر يف جامي بيان العلم وفضوله ( 982/2رقوم  )1873بنحوو  ،ولمون مون وري ذكور قولوه:
«تقول و و ووون اص و و ووني ...اخل» ،ويف إس و و ووناد عط و و ووا ب و و وون الس و و ووائب :ص و و وودو اخ و و ووتلط خ و و وور عح و و وور تقري و و ووب
التهذيب(.)4592
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قال ابن عثد الر« :إذا ثثا وصح أن العامل خيطئ ويوزل مل جيوز ألهود أن يفول ويودين بقوول يعورف
وجهه»(.)1
وقووال ابوون القوويم« :ف و ذا عوورف أهنووا زلووة مل جيووز لووه أن يتثعووه فيهووا ابتفووا املسوولحني ،ف اووه اتثوواا
للخطأ على عحد ،ومن مل يعرف أهنا زلة فهو أعذر منه ،وكال ا مفرط فيحا أمر به»(.)2
اثايووا :المووف عوون الثحووث عنهووا وتطلثهووا ،والتيثووا فيهووا هووني مساعهووا ،وعوودم اشوورها وإذاعتهووا
بني الناس إن ثثتا عنه:
روهب موون هووديث ححوود بوون كعووب القرظووي عحوون يتهحووه مرفوعووا« :وااتظووروا ابلعووامل فيئتووه ،و
تلقفوا عليه عير ».
والتلقف هو ا بتالا ،وكذلك التناول بسرعة.
ولعل املراد -ون أعلم -اإلرشاد إىل التيثا والتحهل يف تلوك احلوال ،فو ن العوامل قود يرجوي عون
زلته بعد ذلك ،وعدم املثادر إىل إذاعتها واشرها عنه(.)3
وقووال ابوون القوويم« :ف و ن كنووا قوود هووذران زلووة العووامل وقيوول لنووا :إهنووا موون أخوووف مووا خيوواف علينووا،
وأمران مي ذلك أن ارجي عنه ،فالواجب علوى مون شورح ن صودر ل سوالم إذا بلغتوه مقالوة ضوعيفة
عن بعض األئحة أن حيميها ملن يتقلدها ،بل يسما عن ذكرها إن تويقن صوحتها ،وإ توقوف يف
قثوهلا؛ فميريا ما حيمى عن األئحة ما هقيقة له»(.)4
اثليا :عدم التشنيي عليه ،وهدر هقه:

( )1جامي بيان العلم وفضله (.)983/2
( )2إعالم املوقعني (.)133/2
( )3راجي ختريج احلديث السابي.
( )4إعالم املوقعني (.)222/3
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ف وواملراد التح ووذير م وون تل ووك الزل ووة ،التح ووذير م وون ش ووخص ذل ووك الع ووامل ال ووذهب أخط ووأ ،فحق ووه
حفوووظ ،وجنابووه مصووان ،وقوود ورد يف هووديث ابوون عثوواس مرفوعووا« :جتوواوزوا عوون ذاووب السووخي ،وزلووة
العامل ،وسطو السلطان العادل ،ف ن ن تعاىل أخذ أبيديهم كلحا عير عاثر مونهم» ،وهوو وإن كوان
يصح سند  ،إ أاه ورد يف معنا هديث صحيح بلفظ« :أقيلوا ذوهب اهليئات ز تم»(.)1
قال الشا  « :ينثغي أن ينسب صاهثها إىل التقصري ،و أن يشوني عليوه ،وا ،و ينوتقص
م وون أجله ووا ،أو يعتق وود في ووه اإلق وودام عل ووى املخالف ووة ت ووا ،ف و ن ه ووذا كل ووه خ ووالف م ووا تقتض ووي رتثت ووه يف
الدين»(.)2
رابعا :مناقشته واصحه والتلطف معه يف ذلك:
روى الطوراين( )3عوون أو مسوولم اخلووو ين ،أاووه قوودم الع ورا فملووق إىل رفقووة فيهووا ابوون مسووعود،
فتوذاكروا اإلميوان  ،فقلووا« :أان موومن»  ،فقوال ابوون مسوعود« :أتشوهد أاووك يف اجلنوة؟» ،فقلووا« :
أدرهب مما حيدث الليول والنهوار» ،فقوال ابون مسوعود« :لوو شوهدت أين موومن لشوهدت أين يف اجلنوة»،
قال أبو مسلم :فقلا " :اي ابن مسعود ،أمل تعلم أن الناس كااوا على عهود رسوول ن  علوى ثالثوة
أصناف :مومن السرير مومن العالايوة  ،كوافر السورير كوافر العالايوة  ،موومن العالايوة كوافر السورير ؟ "
قووال« :اع ووم»  ،قلووا« :فح وون أيه ووم أا ووا؟» ،قووال« :أان م ووومن الس ورير م ووومن العالايووة»  ،ق ووال أب ووو
مسوولم :قلووا " :وقوود أاووزل ن عووز وجوول كهووو الووذهب خلقمووم فحوونمم كووافر وموونمم مووومن فحوون أهب
الصنفني أاا؟ " ،قال« :أان مومن» ،قلا« :صلى ن على معواذ»  ،قوال« :ومالوه؟»  ،قلوا :كوان
يقول« :اتقوا زلة احلميم ،وهذا منك زلة اي ابن مسعود» ،فقال« :أستغفر ن».
قووال األلثوواين« :مناقشووة هادئووة رائعووة بووني ابوون مسووعود وأو مسوولم اخلووو ين التووابعي اجلليوول،
أبس من ذكرها ملا فيها من علم وخلوق كورمي ،موا أهوجنوا إليوه يف مناظراتنوا وجماد تنوا ،وأن املنصوف
يضيق ذرعا مهحا عال ومسا إذا وجه إليه سوال أو أكير يف سثيل بيان احلق»(.)4
( )1راجي ختريج احلديث التاسي.
( )2املوافقات(.)138-136/5
( )3مسند الشاميني ( 333-332/2رقم .)1443ورجاله ثقوات عودا هشوام بون عحوار ،وهوو صودو كور فصوار
يتلقن ،تقريب التهذيب( ،)7303وقال األلثاين عن إسناد  :سند جيد.
( )4السلسلة الضعيفة ( 194-193/4رقم .)1700
قال األلثاين « :رضي ن عن ابن مسعود ما أمجل إاصوافه ،وأشود تواضوعه ،لمون يثودو أاوه خوالف بينهحوا يف
احلقيقووة ،فووابن مسووعود اظوور إىل املووول ،ولووذلك وافقووه عليووه أبووو مسوولم ،وهووذا اظوور إىل احلووال ،وهلووذا وافقووه ابوون =
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خامسا :ذير الناس من تلك الزلة هىت يتثي عليها:
ف ن من واجب النصوح لعاموة املسولحني بيوان احلوق هلوم ،و وذيرهم مون زلوة يوزل ،وا عوامل هوىت
يتثعه عليها الناس ،فالعامل يتثي بزلته ،كحا يوخذ ،فوته.
وس ووا ذلووك يف هياتووه ،أو بعوود مماتووه إذا خشووي أن بعووض النوواس قوود يغ و  ،وا فيتثعووه عليهووا،
وهذ كتب العلحا زاخر برد ز ت بعض العلحوا  ،والنهوي عنهوا ،يف سوائر العلووم والفنوون ،ويف ذلوك
أميلة يف :العقيد  ،والتفسوري ،والقورا ات ،وعلووم القور ن ،ويف روايوة احلوديث ،وعلوموه ،والفقوه ،واللغوة،
زل فيه ووا أه وود العلح ووا  ،وتعقث ووه ووري م وون العلح ووا وبينو ووا احلو وق ،واص و ووا أهن ووا زل ووة مم وون ق ووال  ،ووا م وون
العلحا (.)1
سادسا :ااتظار عودته عن خطأ ورجوعه للصواح ،وعدم قطي اليأس منه:
وقد روهب ذلك مرفوعا «:وااتظروا فيئته»( ،)2يعين رجوعه(.)3
وروهب يف بعووض ألفوواظ هووديث معوواذ مرفوعووا :وإن زل فووال تقطعووا عنووه مووالمم( ،)4وثثووا عنووه
موقوفا قال« :وإن ف فال تقطعوا منه أانتمم»(.)5
وروهب ع وون س وولحان الفارس ووي أا ووه ق ووال« :كي ووف أا ووتم عن وود ث ووالث :زل ووة ع ووامل ،وج وودال من ووافق
ابلقر ن ،ودايا تقطي أعناقمم؟ فأما زلة العامل ف ن اهتدى فال تقلدو دينمم ،وتقولون :اصوني ميول موا
يصني فالن ،وإن أخطأ فال تقطعوا إايسمم منه ،فتعينوا عليه الشيطان»(.)6
= مسعود ،وأما استغفار  ،فالظا هر أاه اظر إىل استنمار على أو مسلم كان عاما فيحا يثدو من ظاهر كالمه.
ون أعلم».
وأامر اإلمام أمحد إامارا شديدا رجوا ابن مسعود عن ا ستينا  ،وقال :كذلك أصحابه يقولون اب ستينا  .السنة
للخالل ( 599/3رقم .)1026
( )1واجتحعا عندهب مناذج من ذلك هىت أقف على منهج العلحوا يف هوذا املوضووا ،ولويق مون الصوواح ذكرهوا
جمحوعة يف هذا الثحث و ري .
( )2ورد ذلك بسند ضعيف ،راجي ختريج احلديث األول والسابي.
( )3كحا تقدم بيااه عند ختريج احلديث األول.
( )4ضعيف مرفوعا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )5هسن موقوفا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )6ااظر :الفتاوى المرى( ،)95/6إعالم املوقعني( ،)222/3املوافقات(.)134/5
واألثر أخرجه ابن عثد الر يف جامي بيان العلم وفضله( 982/2رقوم  )1873بنحوو  ،ولمون مون وري ذكور موضوي
الشاهد هنا ،ويف إسناد عطا بن السائب :صدو اختلط خر عحر تقريب التهذيب(.)4592
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سابعا :قثول عذر إذا عاد واعتذر:
روهب يف ذلووك عوون علووي بوون أو الووب رضووي ن عنووه قووال« :موون هووق العووامل أ تميوور عليووه
ابلسوال ،و تعنته ابجلواح وأن تلح عليه إذا كسل و أتخذ بيوبوه إذا هنوض ،و تفشوني لوه سورا،
و تغتابن عند أهدا ،و تطلنب عيرته ،وإن زل قثلا معذرته ،»...لمن سند وا (.)1
ويغين عنه ما ثثا عن معاذ موقوفا« :وأما زلة عامل ،فو ن اهتودى فوال تقلودو ديونمم ،وإن فو
فال تقطعوا منه أانتمم ،ف ن املومن يف مث يف  ،مث يتوح.)2(»...
ون عووز وجوول يقثوول توبووة التائووب ،ويعفووو عوون املخطووئ وصوواهب الزلوول مووىت عوواد واعتووذر ،قووال
تعاىل :ﱡ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ( ،)3واحلحد ب رح العاملني.

( )1جووامي بيووان العلووم وفضووله( 519/1رقووم  )841بسووند ضووعيف جوودا ،فيووه صووام بوون ححوود ال مووذهب :مووتهم سوواقط.
ااظر :الروهني( ،)370/1ميزان ا عتدال ( 300/2رقم .)3825
وأخرجه اخلطيب يف اجلامي ألخال الراوهب( 301-300/1رقم  ،)350ويف الفقيه واملتفقه()198/2
من ر أخرى عن علي رضي ن عنه ،ولمن ليق فيها موضي الشاهد.
( )2هسن موقوفا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )3سور ه ،ية رقم (.)82
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اخلامتة
احلحد ب الذهب بنعحته تتم الصاحلات ،وبعد:
فهذ أهم النتائج الل وصلا إليها يف هذا الثحث:
 كل األهاديث الل وردت يف التحذير من زلة العامل ختلو من ضعف ،ولمون املرفووا منهوايشووهد لثعضووه يف التحووذير موون زلووة العووامل ،وموضووي الشوواهد منهووا يرتقووي للحسوون لغووري  ،واحلووديث موون
أهاديث ال هيب ،وميله مما يتموز يف ذكر مجاعة من أهل احلديث(.)1
 خطر زلة العامل من خطر ممااته يف األمة ،واخلطأ منه ليق كغري . التعاموول الصووحيح املثووين علووى القواعوود الوول أشووار إليهووا العلحووا يف ميوول هووذ احلووا ت موون:عوودم متابعووة العووامل علووى الزلووة الوول وقعووا منووه أو تقليوود فيهووا ،والمووف عوون الثحووث عنهووا وتطلثهووا،
والتيثووا فيهووا هووني مساعهووا ،وعوودم اشوورها وإذاعتهووا بووني النوواس إن ثثتووا عنووه ،وعوودم التشوونيي عليووه،
وهوودر هقووه ،ومناقشووته واصووحه والتلطووف معووه يف ذلووك ،و ووذير النوواس موون تلووك الزلووة هووىت يتثووي
عليهووا ،وااتظووار عودتووه عوون خطووأ ورجوعووه للص وواح ،وعوودم قطووي اليووأس منووه قث ووول عووذر إذا ع وواد
واعتذر ،كل ذلك خيرج األمة مون خسوار بعوض علحائهوا ،أو هودر مموااتهم« ،فحوا أهود مونهم إ لوه
اندر ينثغي أن تغحر يف جنب فضله ،وجتتنب»(.)2
ويف اخلتووام أسووال ن عووز وجوول أن يتقثوول مووين هووذا العحوول خالصووا لوجهووه الموورمي ،وأ جيعوول
للنفق منوه هظوا ،و للشويطان فيوه اصويثا ،موي علحوي مبوا فيوه مون خطول وزلول ،يف أموور زل ،وا القلوم
أو استغلق دوهنا الفهم ،وهس أين قد بذلا جهدهب ،فحا كان فيه من صوواح فحون ن وهود  ،ولوه
احلحد والشمر ،وما كان فيه من خطأ فحين ومن الشيطان ،وأستغفر ن العظيم.
وصلى ن على سيدان ححد وعلى له وصحثه أمجعني.

( )1لالستزاد يف املسألة ينظر :كتاح احلديث الضعيف وهمم ا هتماج به ( .)300-249
( )2سثل السالم (.)251/1
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ثبت املصادر واملراجع
اإلرشاد يف معرفة علحا احلديث ،ألو يعلى اخلليول بون عثودن اخلليلوي ،قيوق ححود سوعيد بون عحور
إدريق ،ممتثة الرشد الرايض ،ط األوىل 1409هو.
إعالم املوقعني عن رح العاملني ،ألو عثد ن ححد بن أو بمر بن أيووح املعوروف اببون قويم اجلوزيوة،
قوودم لووه وعلووق عليووه وخوورج أهادييووه و اثر  :أبووو عثيوود مشووهور بوون هسوون ل سوولحان ،الناشوور:
دار ابن اجلوزهب للنشر والتوزيي ،املحلمة العربية السعودية ،ط األوىل 1423 ،هو.
اإلمي ووان ،ألو بم وور عث وودن ب وون حح وود ب وون أو ش وويثة ،قي ووق حح وود انص وور ال وودين األلث وواين ،املمت ووب
اإلسالمي ،ط اليااية 1403هو.
الثحوور الزخووار املعووروف مبس وند الث وزار ،ألو بموور أمحوود بوون عحوورو بوون عثووداخلالق الث وزار ،قيووق حفوووظ
الرمحن زين ن ،ممتثة العلوم واحلمم املدينة املنور  ،ط األوىل 1409هو.
خج العووروس موون ج وواهر القوواموس ،دحوود مرتضووى احلسوويين الزبيوودهب ،قيووق عثدالس ووتار أمحوود ف وراج
و خرين ،ال اث العرو بريوت1385 ،هو.
خري و أمس ووا اليق ووات مموون اق وول ع وونهم العل ووم ،ألو هف ووص عح وور بوون أمح وود ب وون عيح ووان املع ووروف ابب وون
شاهني ،قيق عثداملعطي أمني قلعمي ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1406هو.
التاري المثري ألو عثدن ححد بن إمساعيل الثخارهب ،اشر دار المتب العلحية بريوت.
خري بغداد ألو بمر أمحد بن علي اخلطيب الثغدادهب ،اشر دار المتاح العرو بريوت.
خري دمشق وذكر فضلها وتسحية من هلها من األماثل أو اجتاز بنواهيها من وارديها وأهلهوا ،ألو
القاسووم علووي بوون احلسوون بوون هثووة ن الشووافعي املعووروف اببوون عسوواكر ،قيووق عحوور بوون رامووة
العحروهب ،دار الفمر بريوت ،ط األوىل 1417هو.
فوة التحصوويل يف ذكوور روا املراسوويل ،لوو الوودين أو زرعووة أمحوود بون عثوودالرهيم بوون احلسووني العراقووي،
قيق عثدن اوار  ،ممتثة الرشد الرايض ،ط األوىل 1419هو.
الت وودوين يف أخث ووار ق ووزوين ،لعث وودالمرمي ب وون حح وود الرافع ووي الق ووزويين ،قي ووق عزي ووز ن العط وواردهب ،دار
المتب العلحية بريوت1408 ،هو.
ال يب وال هيب ألو القاسم إمساعيل بن ححد بن الفضل اجلوزهب األصثهاين املعروف بقووام السونة،
قيق أمين بن صام بن شعثان ،دار احلديث القاهر  ،ط األوىل 1414هو.
تقريب التهذيب لشهاح الدين أمحد بن علي بون همور العسوقالين ،قيوق ححود عواموة ،دار الرشويد
هلب ،ط الرابعة  1412هو.
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التنوير شرح اجلامي الصغري ،دحد بن إمساعيل بون صوالح بون ححود احلسوين ،األموري الصونعاين ،قيوق
ححد إسحا ححد إبراهيم ،الناشر :ممتثة دار السالم ،الرايض.
تووذيب الته ووذيب ألو الفض وول أمحوود ب وون عل ووي بوون هم وور العس ووقالين ،اش ور دار المت وواح اإلس ووالمي
القاهر  ،ط األوىل 1414هو.
ت ووذيب المح ووال يف أمس ووا الرج ووال ،جلح ووال ال وودين أو احلم وواج يوس ووف امل ووزهب ،قي ووق بش ووار ع و وواد
معروف ،موسسة الرسالة ،ط السادسة 1415هو.
اليقات بن شاهني = خري أمسا اليقات.
اليقات دحد بن هثان الثسل ،مصور عن الطثعة األوىل مبطثعة جملق دائور املعوارف العيحاايوة يودر
ابد الدكن اهلند ،موسسة المتب اليقافية.
جووامي بي ووان العل ووم وفض ووله ،ألو عح وور يوس ووف ب وون عث وود ال وور ،قي ووق أو األش ووثال ال ووزهريهب ،دار اب وون
اجلوزهب ،الدمام ،ط األوىل 1414هو.
اجلووامي ألخووال الووراوهب و داح السووامي ،ألو بموور أمحوود بوون علووي بوون اثبووا اخلطيووب ،قيووق ححوود
عماج اخلطيب ،موسسة الرسالة بريوت ،ط اليالية 1416هو.
احل ووديث الض ووعيف وهم ووم ا هتم وواج ب ووه ،لعث وود الم وورمي ب وون عث وود ن اخلض ووري ،ممتث ووة دار املنه وواج،
الرايض ،ط اليااية 1426هو.
هليو ووة األوليو ووا و ثقو ووات األصو ووفيا  ،ألو اعو وويم أمحو وود بو وون عثو وودن األصو ووفهاين ،دار الفمو وور بو ووريوت،
1416هو.
ذم المووالم وأهلووه ،ألو إمساعيوول عثوودن بوون ححوود األاصووارهب اهلووروهب ،قيووق عثوودالرمحن بوون عثوودالعزيز
الشثل ،ممتثة العلوم واحلمم املدينة املنور  ،ط األوىل 1416هو.
رسالة للعراقي يف الرد على الصغاين مطثوعة يف خر مسند الشهاح= مسند الشهاح.
سثل السالم ححد بن إمساعيل بن صالح بن ححد احلسين ،المحالين مث الصنعاين ،أبوو إبوراهيم ،عوز
الدين ،اشر دار احلديث.
الزه وود ،ألو داود س ووليحان ب وون األش ووعث السمس ووتاين ،قي ووق ض وويا احلس وون الس وولفي ،اش وور ال وودار
السلفية ،اهلند ،ط األوىل 1413هو.
الزه وود ألو عث وودن أمح وود ب وون حح وود ب وون هنث وول الش وويثاين ،قي ووق حح وود الس ووعيد بس وويوين ز ل ووول ،دار
المتاح العرو ،ط اليالية 1417هو.
الزهد لعثدن بن املثارك ،قيق هثيب الرمحن األعظحي ،دار المتب العلحية بريوت.
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الزه وود للحع وواى ب وون عح وران املوص وولي ،قي ووق ع ووامر هس وون ص وورهب ،الناش وور :دار الثش ووائر اإلس ووالمية،
بريوت ،ط األوىل 1420 ،هو.
الزهوود وصووفة الزاهوودين ألو سووعيد بوون األع وراو أمحوود بوون ححوود بوون زايد بوون بشوور بوون درهووم الثصوورهب
الصو ووويف ،قيو ووق جمو وودهب فتحو ووي السو وويد ،الناشو وور :دار الصو ووحابة لل و و اث – نطو ووا ،ط األوىل،
1408هو.
الزهد ،لوكيي بن اجلوراح ،قيوق عثودالرمحن عثوداجلثار الفريووائي ،ممتثوة الودار املدينوة املنوور  ،ط األوىل
1404هو.
سلسلة األهاديث الصحيحة وشي من فقهها وفوائدها ،دحد انصر الدين األلثواين ،ممتثوة املعوارف
الرايض.
سلسوولة األهاديووث الضووعيفة واملوضوووعة وأثرهووا السوويئ يف األمووة ،دحوود انصوور الوودين األلثوواين ،ممتثووة
املعارف الرايض.
السنة ألو بمر أمحد بن ححد بن هارون بن يزيود اخلوالل ،قيوق عطيوة بون عتيوق الزهوراين ،دار الرايوة
الرايض ،ط اليااية 1415هو.
السنن المرى ألو بمر أمحود بون احلسوني بون علوي الثيهقوي ،ويف ذيلوه اجلووهر النقوي لعوال الودين بون
علي بن عيحان املارديين الشهري اببن ال كحاين ،دار املعرفة بريوت 1413هو.
السوونن الموورى ألو عثوودالرمحن أمحوود بوون شووعيب النسووائي ،قيووق هسوون عثووداملنعم شوول  ،موسسووة
الرسالة ،ط األوىل 1422هو.
السوونن ألو داود سووليحان بوون األشووعث السمسووتاين ،إعووداد وتعليووق عووزت عثيوود دعوواس ،دار احلووديث
محص.
السنن ألو ححد عثدن بن عثدالرمحن الدارمي ،قيق السويد عثودن هاشوم ،اشور هوديث اكوادمي،
فيصل ابد ابكستان1404 ،هو.
س ووري أع ووالم الن ووثال لش ووحق ال وودين أو عث وودن ال ووذه  ،قي ووق ش ووعيب األرا ووووط و خو ورين ،موسس ووة
الرسالة ،ط العاشر 1414هو.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ألو القاسم هثة ن بن احلسن بن منصور الاللموائي ،قيوق أمحود بون
سعد بن محدان الغامدهب ،دار يثة الرايض ،ط السادسة 1420هو.
شوورح الصوودور بشوورح هووال املوووتى والقثووور ،لعثوود الوورمحن بوون أو بموور ،جووالل الوودين السوويو ي ،قيووق
عثد اليد عحة هل  ،الناشر :دار املعرفة ،لثنان ،ط األوىل 1417هو.
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شووعب اإلميووان ألو بموور أمحوود بوون احلسووني الثيهقووي ،قيووق ححوود السووعيد بوون بسوويوين ز لووول ،دار
المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1410هو.
الصووحاح خج اللغووة وصووحاح العربيووة ،ألو اصوور إمساعيوول بوون محوواد اجلوووهرهب الفوواراو ،قيووق :أمحوود
عثد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للحاليني ،بريوت ،ط الرابعة 1407هو.
صوحيح ابوون هثوان ب تيووب ابوون بلثووان عووال الودين علووي بوون بلثووان الفارسووي ،قيووق شووعيب األراووووط،
موسسة الرسالة بريوت ،ط اليالية 1418هو صحيح ابن خزمية
صووفة النفووا وذم املنووافقني ،ألو بموور جعفوور بوون ححوود الف ورايو ،قيووق عصووام بوون مرعووي ،موسسووة
قر ثة مصر.
الضووعفا ألو جعفوور ححوود بوون عحوورو بوون موسووى بوون محوواد العقيلووي ،قيووق عثووداملعطي أمووني قلعمووي،
دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1404هو.
ضووعيف اجلووامي الصووغري وزايدتووه ،دحوود انصوور الوودين األلثوواين ،املمتووب اإلسووالمي ،ط الياليووة 1410ه و،
الطثعة :األوىل 1432 ،هو.
العلل الوارد يف األهاديوث النثويوة ،ألو احلسون علوي بون عحور الودارقطين ،قيوق حفووظ الورمحن زيون ن
السلفي ،دار يثة الرايض ،ط األوىل العلل املتناهية
الغرائووب امللتقط ووة موون مس ووند الفووردوس ،للح ووافظ ابوون هم وور العسووقالين ،،قيووق العوورو ال وودائز ،رس ووالة
ماجستري ري منشور  ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنور 1430-1429هو.
الفتوواوى الموورى ،لتقووي الوودين أو العثوواس أمحوود بوون عثوود احللوويم بوون عثوود السووالم بوون عثوود ن بوون أو
القاسم بن ححد ابن تيحية احلراين احلنثلوي الدمشوقي ،الناشور :دار المتوب العلحيوة ،ط األوىل،
1408هو.
فووتح املغيووث بشوورح ألفيووة احلووديث للعراقووي ،ألو عثوود ن ححوود ب وون عثوود الوورمحن الس ووخاوهب ،قيووق
عثد المرمي اخلضري وححد ل فهيد ،ممتثة دار املنهاج الرايض ،ط األوىل 1426هو.
الف ووردوس مب ووأثور اخلط وواح ،ألو ش ووماا ش ووريويه ب وون ش ووهردار ال ووديلحي ،قي ووق الس ووعيد ب وون بس وويوين
ز لول ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1406هو.
فضائل القر ن ،ألو العثاس جعفر بن ححد املستغفرهب ،قيق أمحد بن فارس السولوم ،دار األاصوار،
القاهر 1438 ،هو.
الفوائد ألو القاسم متام بن ححد الرازهب ،قيق محدهب بون عثداليود السولفي ،ممتثوة الرشود الورايض،
ط األوىل 1412هو.
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فيض القدير شرح اجلامي الصغري ،لعثدالر وف املناوهب ،توزيي دار إهيا السنة النثوية.
القصووا واملووذكرين ،جلحووال الوودين أو الفوورج عثوود الوورمحن بوون علووي بوون ححوود اجلوووزهب ،قيووق ححوود
لطفي الصثاغ ،الناشر :املمتب اإلسالمي ،بريوت ،ط اليااية 1409هو.
القضووا والقوودر ،ألمحوود بوون احلسووني بوون علووي بوون موسووى اخلسووروجردهب اخلراسوواين ،أو بموور الثيهقووي
قيق ححد بن عثد ن ل عامر ،الناشر :ممتثة العثيمان ،الرايض ط األوىل1421 ،هو.
الماشف يف معرفة من له رواية يف المتب الستة ألو عثدن ححود بون أمحود الوذه  ،موي هاشوية ابون
العمحي ،قيوق ححود عواموة وأمحود منور اخلطيوب ،شوركة دار القثلوة وموسسوة علووم القور ن ،ط
األوىل 1413هو.
المام وول يف ض ووعفا الرج ووال ألو أمح وود عث وودن ب وون ع وودهب اجلرج وواين ،قي ووق حي و خمت ووار و وزاوهب ،دار
الفمر ،ط اليالية 1409هو.
المت وواح املص وونف يف األهادي ووث واآلاثر ،ألو بم وور عث وودن ب وون حح وود ب وون أو ش وويثة ،قي ووق حح وود
عثدالسالم شاهني ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1416هو.
كشووف اخلفووا ومزيوول اإللثوواس عحووا اشووتهر موون األهاديووث علووى ألسوونة النوواس ،إلمساعيوول بوون ححوود
العملوين ،دار إهيا ال اث العرو بريوت ،ط اليااية 1352هو.
المفاية يف علم الرواية ،ألو بمر أمحد بن علي بن اثبا اخلطيب ،منشوورات املمتثوة العلحيوة ابملدينوة
املنور .
لسان العرح ،دحد بن كرم بن منظور ،دار صادر بريوت ،ط األوىل.
لسان امليزان ،ألو الفضل أمحد بن علي بن همر العسقالين ،دار الفمر بريوت ،ط األوىل 1408هو.
الالسووة وج وواهر العلووم ،ألو بموور أمحوود بوون مووروان بوون ححوود الوودينورهب املووالمي ،قيووق مشووهور هسوون
سلحان ،دار ابن هزم بريوت ،ط األوىل 1419هو.
الروهني من اددثني والضعفا وامل وكني ،دحد بن هثان بن أمحود الثسول ،قيوق ححوود إبوراهيم زايود،
دار املعرفة بريوت1412 ،هو.
جمحي الثحرين يف زوائود املعمحوني ،لنوور الودين اهلييحوي ،قيوق عثدالقودوس بون ححود اوذير ،اشور ممتثوة
الرشد الرايض ،ط اليااية 1415هو.
جمحوا الفتاوى لشي اإلسالم أمحود بون تيحيوة ،مجوي وترتيوب عثودالرمحن بون ححود بون قاسوم وابنوه ححود،
وزار الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعو واإلرشاد ابملحلمة العربية السعودية1416 ،هو.
خمتصوور املوموول يف الوورد إىل األموور األول ،ألو القاسووم شووهاح الوودين عثوود الوورمحن بوون إمساعيوول بون إب وراهيم
املقدس ووي الدمش ووقي املع ووروف أبو قي ووق ص ووالح ال وودين مقثووول أمح وود ،الناش وور :ممتث ووة الص ووحو
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اإلسالمية ،المويا  1403هو.
امل ووداوهب لعل وول اجل ووامي الص ووغري وش وورهي املن وواوهب ،ألمح وود ب وون حح وود ب وون الص ووديق ب وون أمح وود ،أو الف وويض
الغحارهب احلسين األزهرهب ،الناشر :دار المت  ،القاهر  ،ط األوىل1996 ،م.
امل وودخل للس وونن الم وورى ألو بم وور الثيهق ووي ،قي ووق حح وود ض وويا ال وورمحن األعظح ووي ،اش وور دار اخللف ووا
للمتاح اإلسالمي.
املراسيل ألو ححد عثدالرمحن بون أو هوامت ،بعنايوة شومر ن بون اعحوة ن قوجواين ،موسسوة الرسوالة ،ط
اليااية 1418هو.مستدرك احلاكم
املراسوويل ،ألو داود سووليحان بوون األشووعث السمسووتاين ،قيووق شووعيب األران وط ،موسسووة الرسووالة ،ط
اليااية 1418هو.
مسووند أو يعلووى أمحوود بوون علووي بوون املي و املوصوولي ،قيووق هسووني سووليم أسوود ،دار اليقافووة العربيووة ،ط
األ4وىل 1412هو.
مس ووند الش وواميني ألو القاس ووم س ووليحان ب وون أمح وود الطو وراين ،قي ووق مح وودهب عثدالي وود الس وولفي ،موسس ووة
الرسالة بريوت ،ط اليااية 1417هو.
مسووند الشووهاح ألو عثوودن ححوود بوون سووالمة القضوواعي ،قيووق محوودهب عثداليوود السوولفي ،موسسووة
الرسالة بريوت ،ط األوىل 1405هو.
املشو وويخة الثغداديو ووة ،ألو و وواهر أمحو وود بو وون ححو وود السو وولفي ،خمطو وووط منو ووه اسو ووخة مصو ووور يف قسو ووم
املخطو ات ابجلامعة اإلسالمية رقم (92ف) عن األصل ادفوظ مبمتثة األسمورايل.
مصنف ابن أو شيثة= المتاح املصنف.
املعم ووم األوس ووط ألو القاس ووم س ووليحان ب وون أمح وود الطو وراين ،قي ووق ووار ب وون ع وووض ن ب وون حح وود
وعثدادسن بن إبراهيم احلسيين ،منشورات دار احلرمني1415 ،هو.
املعمم الصغري ألو القاسم سليحان بن أمحد الطراين ،دار المتب العلحية بريوت.
املعمووم المثووري ألو القاسووم سووليحان بوون أمحوود الطوراين ،قيووق محوودهب عثداليوود السوولفي ،اشوور ممتثووة
الرشد الرايض ،ط اليااية.
املغين عن محل األسوفار يف ختوريج موا يف اإلهيوا مون األخثوار ،ألو الفضول زيون الودين عثودالرهيم بون
احلسني العراقي ،قيق أشرف بن عثداملقصود ،ممتثة رية الرايض ،ط األوىل 1415هو.
املقاصد احلسنة يف بيان كيري مون األهاديوث املشوتهر علوى األلسونة ،دحود بون عثودالرمحن السوخاوهب،
قيق ححد عيحان اخلشا ،اشر دار المتاح العرو بريوت ،ط اليااية 1414هو.
ممووارم األخووال ألو بموور عثوودن بوون ححوود بوون أو الوودايا ،قيووق ححوود عثوودالقادر أمحوود عطووا ،دار
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المتب العلحية بريوت1421 ،هو.
قيوق مشوهور بون هسون
املوافقات ،إلبراهيم بن موسى بن ححد اللخحي الغران ي الشهري ابلشا
ل سلحان ،الناشر :دار ابن عفان ،ط األوىل 1417هو.
مي وزان ا عتوودال يف اقوود الرجووال ،ألو عثوودن ححوود بوون أمحوود بوون عيحووان الووذه  ،قيووق علووي ححوود
الثماوهب ،دار الفمر.
ازهة النظر يف توضيح خنثة الفمور ،ألو الفضول أمحود بون علوي بون همور العسوقالين ،قيوق علوي بون
هسن بن علي بن عثداحلحيد ،دار ابن اجلوزهب ،ط اليااية 1416هو.
النما على كتاح ابن الصالح ،ألمحد بن علي بن همر العسوقالين ،قيوق ربيوي بون هوادهب عحوري،
اللق العلحي إهيا ال اث اإلسالمي اجلامعة اإلسالمية ،ط األوىل 1404هو.
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