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ال َوهَه يف صيغ األداء ،وأَثر ذلك يف احلكه على األاحددثح والروا
The Illusion in performance formats ,and its Impact on
the ruling regarding the Hadiths and Their Narrators

إعداد:
د .عبد الرمحن بن عبد اهلل احسني احلدزمي
األستاذ ادلساعد بقسم السنة كعلومها يف كلية الشريعة كأصوؿ الدين ّتامعة ادللك خالد بأهبا

الو َهم في صيغ األداء ،وأَثر ذلك في الحكم على األحاديث والرواة ،د .عبد الرحمن بن عبد اهلل حسين الحازمي
َ

املستخلص
درس الباحث صيغ األداء ،كإمكاف كقوع الوىم فيها ،كإثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة،
كأثر ذلك على تصحيح األحاديث كتعليلها.
أهمية البحث :
ُ) ثبوت السماع من أىم الشركط يف احلكم على األحاديث.
ِ) الوىم يف السماع قد يؤدم إىل تصحيح أحاديث ضعيفة أك معلولة.
ّ) كجوب الكشف عن الوىم يف التصريح بالسماع يف ركايات ادلدلسُت كغَتىم.
أهداف البحث:
ُ) بياف جهود األئمة يف كشف الوىم يف صيغ األداء يف األسانيد ،كذكر أمثلة
تطبيقية توضح ادلنهج الصحيح يف ذلك.
ِ) التنبيو على اخللل الواقع يف ىذا ادلوضوع ادلهم ،سواء يف ركايات ادلدلسُت أك
غَتىم.
ّ) إبراز أثر الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد على تصحيح األحاديث كاحلكم
على الركاة.
نتائج البحث:
ُ) الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة قد يضعف الراكم بسببو إذا كاف
كثَتان أك فاحشان.
ِ) قد يكوف إثبات السماع يف ركاية ادلدلس كعلان شلن جاء بعده كليس تدليسا منو.
ّ) الركاة الذين مل يثبت مساعهم من النيب -صلى اهلل عليو كسلم -كليس ذلم رؤية ال
تثبت صحبتهم حىت كإف تيًرجم ذلم يف كت الصحابة.
كلمات مفتاحية  :الوىم ،احلديث ،الركاة ،صيغ ،األداء ،السماع.
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Abstract
The researcher studied the performance formats and the capability of the
illusion occurring in them, as well as the confirmation hearing on interrupted
chains of narrations and its effects on authenticating the hadiths and weakening
Significance of the Study
1- the availability of hearing is one of the most important condition in
judging the authenticity of a hadith.
2-. The illusion in hearing may lead to the authenticating of weak Hadith.
3- the obligatory of detecting the illusion in the declaration of hearing on
the narrations of the (mudallisseen) the concealers and others.
Objectives of the study:
a) heightening the efforts of the imams in detecting the illusion in the
performance formats of the chains of narrations as well as giving practical
examples that show the correct approach.
b) giving forewarning on defects mentioned in this important issue either
in the narrations of the concealers or others.
C) highlighting the effect of the illusion in asserting hearing in the
narrations regarding the authentication of the Hadiths and ruling on their
narrators.
Results of the Study:
The study came out with the following results:
1.The illusion asserting the hearing of the interrupted chains of narrations
may weaken the narrator for that reason if it is in abundant or outrageous.
2. the confirmation of hearing from the narration of a concealer can be an
illusion from those who came after him, and not from him.
3. The Narrators who have not proven to hear from the Prophet - peace be
upon him – and who had not seen the Prophet their companionship cannot be
approved even if they were introduced in the books of the companions.
Keywords: illusion, Hadiths, Narrators, formats, Performance, hearing.
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املدقدم
بعد-:

احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت ،أما

فإف صيغ األداء يف ركاية احلديث من أىم ادلسائل اليت يًتت عليها تصحيح األحاديث
كتعليلها؛ ألهنا تتعلق بشرط االتصاؿ كجودان كعدمان ،كقد يػلكم على احلديث باالتصاؿ بسب
الوىم فيها ،كال سيما عند توفر القرائن الدالة عليو ،كذلك يشمل ركايات ادلدلسُت كغَتىم ،كرمبا
اغًت بعضهم بالتصريح بالسماع فصحح احلديث ،دكف التأكد من ثبوت السماع من عدمو.
كلقد نبو أئمة النقد على ذلك كبينوه ،كحذركا من اخلطأ فيو كاالغًتار بو ،فإف الركوف إىل رلرد
التصريح بالسماع يف كل ركاية دكف التحقق من ثبوتو قصور كالشك؛ ألف احتماؿ الوىم فيو كارد
حىت يف ركايات ادلدلسُت.
كعليو فقد رأيت أف من الواج الكتابة يف ىذا ادلوضوع ادلهم الذم ييبٌت عليو تصحيح
ً
ححت أحاديث ضعيفة معلولة.
أحاديث كتضعيفها ،كرمبا يكصلت أسانيد مقطوعة كرمبا ي
ص ى
الدراسدت السدبدق :
على الرغم من أعلية ادلوضوع فلم أجد من كت ْتثا فيو خاصان ،كمن الدراسات القيمة اليت
كقفت عليها ما يلي:
أكالن :علل التصريح بالسماع يف ركايات الثقات غَت ادلدلسُت ،للدكتور :ياسر الشمايل،
كموضوعو ؼلتلف عن ىذا البحث يف عدة جوان من أعلها:
ُ) أنو جعل ْتثو خاصان بركايات الثقا ت غَت ادلدلسُت ،مع أف أىم ما يتعلق هبذا ادلوضوع
ىو الوىم يف ركايات ادلدلسُت كىو شلا تناكلتو يف ْتثي.
ِ ) أف ادلدلسُت ال يصرحوف بالسماع فيما دلسوه بل يذكركف عبارات حتتمل السماع ،كأما
الوىم يف التصريح بالسماع فغالبا ما يكوف شلن جاء بعدىم كليس تدليسا منهم (ُ).
ّ ) مل يربط بُت اجلان النظرم كالتطبيقي كالسيما فيما يتعلق مبخالفة منهج األئمة يف ىذا
ادلوضوع ادلهم.
كىو مشكور فيما كت فإنو مل يقصد التعرض لألمور اليت ذكرهتا ،بل قصد جوان أخرل،
كقد نص على استبعاد ركايات ادلدلسُت كما ىو ظاىر من عنواف البحث ،كأكد عليو يف ْتثو.
(ُ ) سيأيت توضيح ذلك بأمثلة تطبيقية يف مطل مستقل إف شاء اهلل تعاىل.
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ثانيان :االتصاؿ كاالنقطاع للدكتور إبراىيم الالحم ،كىو كتاب مهم ،كقد أرجع أسباب رد
التصريح بالسماع يف ركايات ادلدلسُت(ُ) إىل أربعة أسباب رلملة ىي :خطأ الراكم نفسو ،كتدليس
التسوية ،كتدليس القطع ،كأكىاـ الركاة ،كْتثي ؼلتلف عنو من حيث اآليت:
ُ -تكلمت يف ْتثي عن منهج األئمة يف التحقق من ثبوت السماع ،كبعض أخطاء
احملققُت يف إثبات التصريح بالسماع ،كبياف قرائن الًتجيح يف كل حديث على حدة ،كىذا ؼلتلف
عما سار عليو الدكتور -حفظو اهلل تعاىل.-
ِ -تناكلت ىذا ادلوضوع بطريقة حديثية ،حيث ذكرت أمثلة من األحاديث ،مع خترغلها،
كبياف قرائن الوىم كالًتجيح بُت الركايات.
ّ -أسباب رد التصريح بالسماع ختتلف عن أسباب الوىم يف التصريح بالسماع؛ فاألكؿ
أعم كالثاين أخص ،كألعلية ىذه القضية أعٍت قرائن يف التصريح بالسماع كأسبابو فقد خصصت لو
ْتثان خاصان ،فهي كثَتة كمهمة.
ْ -ذكر من أسباب رد التصريح بالسماع تدليس القطع كتدليس التسوية ،كىذه من أنواع
التدليس ،كليست من األكىاـ.
كال شك أف كت كدركس فضيلة الدكتور حفظو اهلل كبارؾ يف علمو ،من أنفع ما كت يف
بابو.
أهني البحح:

تتلخص أعلية البحث فيما يلي:
ُ) صيغ األداء تتعلق بشرط االتصاؿ يف األسانيد كىو من أىم الشركط يف احلكم على
األحاديث.
ِ) التثبت من التحديث كالسماع من أىم ما يثبت االتصاؿ أك ينفيو كرمبا حصل فيو الوىم
كاخلطأ ،كقد يًتت عليو تصحيح أحاديث ضعيفة أك معلولة.
ّ) إبراز جهود األئمة يف بياف الوىم يف الركايات ادلنقطعة كاليت غفل عنها بعض الباحثُت.
ْ) تتويج اجلان النظرم بالتطبيقي بذكر أمثلة تطبيقية من كالـ أئمة النقد يف ىذا ادلوضوع
ادلهم.
ٓ) دراسة األكىاـ يف الركايات ادلنقطعة كالسيما يف ركايات ادلدلسُت؛ ألف التصريح بالسماع يف
(ُ) ينظر االتصاؿ كاالنقطاع ص ِٕٔ كما بعدىا.
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ركايات ادلدلسُت قد يكوف كعلا شلن بعدىم كىذا يزيد األمر غموضا كخفاء.
ٔ) اىتماـ أئمة النقد هبذا األمر ادلهم كإعراض كثَت من الباحثُت عنو.
ٕ) تكرر اخلطأ يف احلكم على األحاديث باالتصاؿ بسب عدـ التنبو ذلذا األمر ادلهم.

أهداف البحح:
التأكيد التحقق من ثبوت السماع ،كأف الوىم قد ػلصل يف صيغ األداء كما يف
ُ)
جوان الركاية األخرل.
ذكر أمثلة تطبيقية توضح ادلنهج الصحيح كتظهر منهج أئمة النقد يف ىذا
ِ)
ادلوضوع من خالؿ تطبيقاهتم ،كبياف مكمن اخلطأ يف سلالفة منهجم.
التنبيو على القصور الواقع يف ىذا ادلوضوع ادلهم؛ سواء يف ركايات ادلدلسُت أك
ّ)
غَتىم ،كالتأكيد على عدـ التسرع يف احلكم على األسانيد باالتصاؿ دكف التأكد من ثبوت
السماع.
إبراز جهود األئمة يف الكشف عن الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة،
ْ)
كالتأكيد على اىتمامهم هبذا ادلوضوع ،كإبراز أثر ذلك على علل احلديث.
إظهار أثر الوىم يف صيغ السماع يف احلكم على األحاديث كالركاة.
ٓ)
أسئل البحح:
ُ -ما جهود األئمة يف إبراز الوىم يف السماع يف األحاديث الضعيفة كادلعلولة؟
ِ -ما مدل تأثَت الوىم يف السماع على تصحيح األحاديث الضعيفة كادلعلولة؟
ّ -ما أثر الوىم يف صيغ السماع يف احلكم على األحاديث كالركاة؟
قسمت ىذا البحث إىل دتهيد ،كثالثة مطال  ،كخادتة.
ىذا ،كقد َّ
(التمهيد) تعريف "الوىم" ك"صيغ األداء".
(المطلب األول) جهود األئمة يف التحقق من السماع يف الركايات ادلنقطعة.
(المطلب الثاني) الوىم يف إثبات السماع يف ركايات ادلدلسُت.
(المطلب الثالث) أثر الوىم يف صيغ األداء يف احلكم على األحاديث كالركاة.
(الخاتمة) كتشتمل على أىم النتائج كالتوصيات.
كإين أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع هبذا البحث كأف يسهم يف إثراء ادلوضوع كأف غلعلو ذخرا يل
كدلن قرأه ككل من انتفع بو من ادلسلمُت.
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التنويد

تعريف "الوهم" و"صيغ األداء".
الو َهم لغة واصطالحاً:
أوالً :تعريف َ
(الوىىم) لغة- :بفتح اذلاء -ىو الغلط ،كىو ما أخطأ فيو ادلرء كجو الصواب مع إرادتو ذلك
ى
ً
ً
ً
اب يف نظره ،كالفعل منو ىكى ىم يػى ٍوىى يم ىكعلان ،ب ىوٍزف ىكج ىل يػى ٍو ىج يل ىك ىجالن.
اخلطأ؛ ألنو الصو ي
الذىن إليو مع إرادة غَته.
(الوٍىم) -بسكوف اذلاء -فهو ما سبق
ي
كأما ى
الوىم بالسكوف فهو
الوىم بالفتح ىو الغلط مع اعتقاد أنو الصواب ،كأما ٍ
كالفرؽ بينهما؛ أف ى
الذىن إليو مع إرادة غَته(ُ).
ما سبق
ي
فكأف األكؿ يقصد بو الغلط بسب اخلطأ يف معرفة الصواب ،ككأف الثاين يقصد بو الغلط
بسب النسياف.
الوهم في اصطالح المحدثين:
َ
الوىم يقصد خطأ الراكم يف ركاية احلديث سندان أك متنان ،قاؿ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -
الوىى يم-بفتح اذلاء -مبعٌت الغلط ىو الشائع الذم يستعملو احملدثوف ،فعند ذكر خطأ
رمحو اهلل " : -ى
الراكم أك :الشيخ ،فيقولوف :يف حديثو ىكىى هم ،أك يف كالمو ىكىى هم ،أم :غلط ،كيف أحاديثو أكىاـ أك لو
أكىاـ أم :أغالط ،كلكن ادلالحظ يف استعماؿ احملدثُت أهنم إذا أخربكا عن غلط الراكم بلفظ
الفعل ،قالوا يف ادلاضي :ىكًى ىم ،كيف ادلضارع :يى ًه يم ،فيجمعوف يف ىذا االستعماؿ بُت البابُت ،كىو ما
تداخل اللغتُت ،فيقولوف يف تضعيف الراكم مثالن( :صدكؽ يى ًه يم)،
يقوؿ فيو الصرفيوف :من باب ي
فيستعملوف فً ٍع ىل (يى ًه يم) يف موضع (يػى ٍوىى يم) ،كما رأيت يف كالمهم إىل اآلف يوىم"(ِ).
(ُ ) أمحد بن زلمد الفيومي" ،ادلصباح ادلنَت يف غري الشرح الكبَت" (طُ ،بَتكت :مكتبة لبنافُٖٕٗ ،ـ)،
ً ً
ً
ت ىإىل الشَّي ًء ك ٍعلنا ًمن ب ً
ت ىك ٍعلنا ىكقى ىع
اب ىك ىع ىد ىسبى ىق الٍ ىقلٍ ي إلىٍيو ىم ىع ىإر ىادة ىغ ًٍَته ،ىكىكىعلٍ ي
"كىعلٍ ي
ٍ ى ٍى
ِٕٓ ،حيث قاؿ  :ى
احلًس ً
ىم ظىنىػٍن ي ً ً
ط
ًيف ىخلى ًدم ىك ٍ
ط يػى ٍغلى ي
اب يػى ٍوىى يم ىكىعلنا ًمثٍ يل ىغلً ى
وـ ىكتىػ ىوَّعلٍ ي
اجلى ٍم يع أ ٍىكىى هاـ ،ىك ىش ٍيءه ىم ٍويى ه
تأٍ
ت ،ىكىكى ىم يف ٍ ى
ىغلىطنا ىكٍزنا ىكىم ٍع نٌت".
إىل الشَّيء ،بال ىفٍتح ،يى ًه يم ىك ٍعلان ،إ ىذا ىذ ىى
كقاؿ ابن األثَت يف النهاية يف غري احلديث كاألثر (ٓ )ِّّ /ى
"ككىى ىم ى
ًً
ط ".
ككًى ىم يػى ٍوىى يم ىكىعلان ،بالتَّحريك ،إًذىا ىغلً ى
ىك ٍعليو إلىٍيو .ى
(ِ) زلمد عبد احلي اللكنوم " ،الرفع كالتكميل يف اجلرح كالتعديل" .حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة( ،طٕ،
حل  :مكت ادلطبوعات اإلسالمية ََِْ ،ـ) ُٓٓ.
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(ُ).

كعرؼ الدكتور عبدالكرمي الوريكات الوىم بأنو "خلل يف ضبط الراكم لألخبار"
ثانياً :تعريف "صيغ األداء" لغة واصطالحاً:
"صيغ األداء" لغة:
الصياغة يف األصل :هتيئة شيء على مثاؿ مستقيم ،كمنها كضع الكالـ كترتيبو يقاؿ :صاغ
شعرا ،كصاغ كالما :أم كضعو كرتبو(ِ).
كاألداء :أصلو أدل :كىو إيصاؿ الشيء إىل الشيء أك كصولو إليو من تلقاء نفسو(ّ).
وأما "صيغ األداء" اصطالحاً:
فهي األلفاظ اليت تشَت إىل كيفية حتمل الراكم احلديث شلن فوقىو؛ كىي :ىً
ت ىك ىح َّدثىًٍت،
"مس ٍع ي
ٍ
ً
ً
يل ،يُثَّ
ئ ىعلىٍي ًو ىكأىنىا أ ٍىمسى يع ،يُثَّ أىنٍػبىأًىين ،يُثَّ نى ىاكلىًٍت ،يُثَّ ىشافىػ ىهٍت ،يُثَّ ىكتى ى إ ىَّ
ت ىعلىٍي ًو ،يُثَّ قي ًر ى
يُثَّ أ ٍ
ىخبىػىرًين ،ىكقىػىرأٍ ي
ماع كا ًإلجازةً ،كلً ً
ماع أىيضان ،كىذا مثل :قاؿ كذىكر
الس ً
للس ً
ىع ٍن ،ىكىٍضل ىوىىاً ،من ِّ
عدـ َّ
الصيىغ احملتى ًملى ًة َّ
(ْ).
كرىكل"
ى
املطلب األول :جوود األئن يف بيدن األوهدو يف التصرثح بدلسندع
إف التحقق من السماع يف األسانيد من األمور اليت أكالىا أئمة النقد عناية فائقة ،كذلك يدؿ
على أعلية ىذا ادلوضوع كأف أثر الوىم يف إثبات التصريح بالسماع يشمل ركايات ادلدلسُت،
كغَتىم.
كاعتمدكا يف ذلك على القرائن الدالة على الوىم ،فلم يكونوا يردكف السماع الوارد يف
األسانيد إال إذا دلت القرائن على انتفائو؛ ألف األصل أف صيغ األداء صحيحة مامل تدؿ القرائن
على الوىم فيها.
كمن أبرز األئمة الذين اعتنوا هبذا األمر شعبة بن احلجاج ،كػلِت القطاف ،كعبد الرمحن بن
مهدم ،كعلي بن ادلديٍت ،كأبو مسهر ،كأمحد بن حنبل ،كػلِت بن معُت ،كالبخارم ،كأبو داكد
(ُ ) عبد الكرمي الوريكات " ،الوىم يف ركايات سلتلفي األمصار "( .ط ُ  ،الرياض :مكتبة أضواء
السلف  َََِ ،ـ )ِٗ .
(ِ ) ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالـ زلمد ىاركف( .ط بدكف .دار
ُٗٗٗـ)ّ ،)ُِّ /كالنهاية يف غري احلديث كاألثر (ّ)ُٔ /
(ّ ) ابن فارس" .معجم مقاييس اللغة" ُ .ْٕ :
(ْ ) أمحد بن علي العسقالين "نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر" حتقيق :عبد اهلل بن
ضيف اهلل الرحيلي( .طُ ،الرياض :مطبعة سفَتُِِْ،ق).ُٓٔ ،
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السجستاين ،كأبو حامت الرازم ،كأبو زرعة ،كالدارقطٍت ،كغَتىم.
كقد بُت ذلك احلافظ ابن رج كأكد عليو يف شرح علل الًتمذم فقاؿ" :ينبغي التفطن ذلذه
األمور كال يغ ًت مبجرد ذكر السماع كالتحديث يف األسانيد ،ككالـ أمحد ،كأيب زرعة ،كأيب حامت ،يف
ىذا ادلعٌت كثَت جدان ،ككلو يدكر على أف رلرد ثبوت الركاية ال يكفي يف ثبوت السماع ،كأف السماع
ال يثبت بدكف التصريح بو ،كأف ركاية من ركل عمن عاصره تارة بواسطة ،كتارة بغَت كاسطة ،يدؿ
على أنو مل يسمع منو ،إال أف يثبت لو السماع منو من كجو"(ُ).
كقاؿ أيضان " :كاف أمحد يستنكر دخوؿ التحديث يف كثَت من األسانيد ،كيقوؿ :ىو خطأ؛
يعٍت ذكر السماع"(ِ).
كىناؾ تطبيقات كثَتة تدؿ على اىتمامهم هبذا األمر ادلهم ،منها قوؿ عمرك بن علي
الفالس :ذكرت ليحِت (القطاف) حديث موسى بن عبيدة ،عن عمر بن احلكم قاؿ :مسعت سعدا
ػلدث عن النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ :صالة يف مسجدم ىذا ،فأنكر أف يكوف عمر بن
احلكم مسع من سعد(ّ) قاؿ ابن أيب حامت ":كمل يرض ػلِت موسى بن عبيدة"(ْ).
كعند ما ذكر علي بن ادلديٍت زلاكرتو ألحد شيوخو قاؿ" :كاف ػلدثٍت عن الشيخ فيقوؿ:
قاؿ :حدثٍت ،قاؿ :أخربين فأفرح بو ،فيقوؿ :تفرح هبذا! مل يكن شلن يعتمد عليو يف ىذا " (ٓ).
كذكر احلافظ ابن رج عدة أمثلة على ذلك يف شرح علل الًتمذم؛ منها أف اإلماـ أمحد
نفى ثبوت السماع فيما ركاه ىدبة ،عن محاد ،عن قتادة ،قاؿ :حدثنا خالد اجلهٍت ،قاؿ أمحد :ىو
خطأ ،خالد قدمي ،ما رأل قتادة خالدان ،كأنكر قوؿ عراؾ بن مالك :مسعت عائشة ،كقاؿ :ىذا
خطأ ،كقاؿ :عراؾ من أين مسع من عائشة ،إظلا يركم عن عركة عن عائشة "(ٔ).
(ُ ) عبد الرمحن بن أمحد بن ابن رج " ،شرح علل الًتمذم" .حتقيق :د .علاـ عبد الرحيم سعيد( .طُ ،األردف
الزرقاءُٖٕٗ :ـ) ٓٗٓ -ْٓٗ :ِ .باختصار يسَت.
(ِ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ّٓٗ : ِ .
(ّ ) الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت "اجلرح كالتعديل"( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِٗٓ ،ـ) ُ :
ِْٓ
(ْ ) ادلصدر السابق.ِْٓ :ُ ،
(ٓ) يعقوب بن سفياف الفسوم" ،ادلعرفة كالتاريخ" حتقيق :أكرـ ضياء العمرم( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُٖٗ ،ـ)
ِ  ّٓ :كمل يذكر اسم شيخو ،كلكن السياؽ يدؿ على أنو عبدالرمحن بن مهدم؛ ألنو ذكره بعد ذلك.
(ٔ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
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كدلا حدث ابن مهدم ْتديث عن ىشيم ،أخربنا منصور بن زاذاف :قاؿ أمحد :كمل يسمعو
ىشيم من منصور (ُ).
كتردد يف مساع قتادة من ػلِت بن يعمر فقاؿ" :ال أدرم مسع منو أـ ال؟ قد ركل عنو ،كقد
ركل عن رجل عنو" (ِ) ،علما بأنو قد جاء التصريح من قتادة بالسماع من ػلِت يف حديث عند
البيهقي(ّ).
كقاؿ أيضان :قتادة مل يسمع من سليماف بن يسار ،بينهما أبو اخلليل ،كمل يسمع من رلاىد،
بينهما أبو اخلليل(ْ) ،كقاؿ يف مساع الزىرم من عبدالرمحن بن أزىر :قد رآه -يعٍت كمل يسمع منو-
قد أدخل بينو كبينو طلحة بن عبد اهلل بن عوؼ(ٓ).
كمل يصحح ما جاء عن الزىرم :مسعت عبد الرمحن بن أزىر(ٔ).
(ُ ) ادلصدر السابق.ْٓٗ : ِ .
(ِ ) زلمد عبد الرمحن الرازم" ،ادلراسيل" .حتقيق :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين( .طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُّٕٗىػ) َُٕ رقم ِٓٔ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ّ) أمحد بن احلسُت البيهقي" ،السنن الكربل" ،حتقيق :زلمد عبد القادر عطا( ،طُ ،اذلند :رللس دائرة
ادلعارؼ النظاميةُْٗٗ ،ـ) ِ  ّْٖ :ح َِّٖ ،حيث ركاه من طريق عفاف ثنا علاـ ،ثنا قتادة ،حدثٍت ػلِت
بن يعمر ،عن سليماف بن صرد ،عن أيب بن كع قاؿ  :قرأت آية ،كقرأ بن مسعود قراءة خالفها ،فأتينا النيب -
صلى اهلل عليو ك سلم -فقلت :أمل تقرئٍت آية كذا ككذا؟ قاؿ :بلى ،قاؿ :ابن مسعود :أمل تقرئنيها كذا ككذا ؟
قاؿ :بلى ،قاؿ :كالكما زلسن رلمل ...احلديث ،قاؿ البيهقي :كركاه معمر عن قتادة فأرسلو.
(ْ ) الرازم" ،ادلراسيل" ُُٕ .رقم ِٕٔ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ٓ ) الرازم" ،ادلراسيل" َُٗ .رقم ََٕ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ٔ ) الرازم" ،ادلراسيل" َُٗ .رقم ََٕ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم" .ٓٗٓ : ِ .كالظاىر أف يف شرح
علل الًتمذم لبساى يف العبارة أدل إىل لبس يف ادلعٌت؛ فإف العبارة فيو جاءت ىكذا( :كمل يصحح قوؿ معمر
كأسامة عن الزىرم :مسعت عبد الرمحن بن أزىر) ،فأكعلت أف معمراى كأسامة ركيا لفظ السماع عن الزىرم،
كىذا تصحيف يف ادلعٌت؛ فإف اإلماـ أمحد يقصد أف الذم كىم ىو أسامة فقط؛ ألف العبارة يف ادلراسيل
جاءت ىكذا( :إظلا يقوؿ الزىرم :كاف عبد الرمحن بن أزىر ػلدث كذا يقوؿ معمر ،كأسامة :مسعت عبد
الرمحن بن أزىر) ،أم أف أسامة يقوؿ( :قاؿ الزىرم :مسعت عبد الرمحن) ،فمعمر مل يرك لفظ السماع بل
الذم ركاه ىو أسامة ،كقد نبو على ذلك الدكتور بشَت علي يف كتابو "منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ
األحاديث" فقاؿ " :كأظن أف العبارة الصحيحة كالتايل" :إظلا يقوؿ الزىرم كاف عبد الرمحن بن أزىر ػلدث =
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كمن األئمة الذين اعتنوا بال تثبت يف صيغ السماع اإلماـ أبو حامت؛ فقد ذكر أف بقية بن
الوليد كاف يركم عن شيوخ ما مل يسمعو ،فيظن أصحابو أنو مسعو ،فَتككف عنو تلك األحاديث
كيصرحوف بسماعو ذلا من شيوخو ،كال يضبطوف ذلك(ُ).
كاألمثلة على ذلك كثَتة ،ككلها تؤكد اعتناء األئمة هبذا األمر ادلهم ،كأنو ال يقبل التصريح
بالسماع مطلقا بل البد من اعتبار القرائن يف ثبوت ذلك أك انتفائو.
()2

املطلب الجدىي :الوهه يف إثبدت السندع يف رواثدت املدلسني
إف من أىم ما يتعلق بالوىم يف صيغ األداء ىو الوىم يف إثبات السماع يف ركايات ادلدلسُت؛
ألف الباحث قد يغفل الباحث عن التحقق من السماع يف اإلسناد إذا رآه بصيغة التحديث أك
اإلخبار؛ كذلك أف الراكم ادلدلس عندما يدلس ال يصرح بالسماع ،كإظلا يذكر عبارات حتتمل
السماع ،فكثَتان ما يكوف الوىم يف إثبات السماع شلن جاء بعده كليس تدليسا منو؛ كىذا يزيد األمر
غموضا كخفاء ،كفيما يأيت سأكر بعض األمثلة الدالة على ذلك(ّ).
المثال األول :ركل اإلماـ أمحد يف مسنده من طريق ابن إسحاؽ ،حدثٍت عبد اهلل بن أيب
صليح ،عن رلاىد بن جرب ،عن ابن عباس " :أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قد كاف
أىدل مجل أيب جهل الذم كاف استل يوـ بدر يف رأسو برة من فضة ،عاـ احلديبية يف ىديو

= كذا يقوؿ معمر ،كأسامة :مسعت عبد الرمحن بن أزىر ،كمل يصنع عندم شيئان ،ما أيراه حفظ"؛ ألف معمران
يركم عن الزىرم :كاف عبدالرمحن ابن أزىر ػلدث ،بينما الذم يقوؿ عن الزىرم :أخربنا عبد الرمحن بن
أزىر ىو أسامة بن زيد كحده ،كىو الذم عناه اإلماـ أمحد بقولو :ما أيراه حفظ ،كالشاىد أنو نفى كجود
ركاية صحيحة تصرح بسماع الزىرم من عبد الرمحن بن أزىر ،كجاءت ركاية تفيد أنو ػلدث عنو بواسطة
فدؿ على عدـ مساعو منو" ينظر :بشَت علي" .منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ األحاديث"(طُ ،كقف
السالـََِٓ ،ـ).ُّٔ : ِ .
(ُ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ِ ) االنقطاع يف ركايات ادلدلسُت أشد ،كقد ثبت الوىم يف التصريح بالسماع يف ركاياهتم مع
التحرم فيها ففي ركايات غَتىم من باب أكىل.
(ّ ) يف التخريج بدأت بالذين صرحوا بالسماع أكال ُث أتبعهم بالذين مل يصرح وا بو ،كذلك دل راعاة
طبيعة البحث .
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كقاؿ يف موضع آخر ":ليغيظ بذلك ادلشركُت "(ُ).
أوالً :تخريج الحديث:
(ِ)
أخرجو مصرحان بالسماع أمحد يف مسنده من طريق إبراىيم بن سعد عن ابن إسحاؽ  ،كابن خزؽلة
من طريق سلمة بن الفضل(ّ)،كاحلاكم من طريق عبد األعلى(ْ) ،كالبيهقي من طريق يونس بن
بكَت(ٓ) كلهم عن ابن إسحاؽ كفيو التصريح بالسماع.
كل من ابن ىشاـ يف السَتة(ٔ) ،كزلمد بن
كراكه غَت مصرح بالسماع عن ابن إسحاؽ
ه
مسلمة عند الطحاكم(ٕ) ،كالطرباين(ٖ) ،كالبيهقي(ٗ) ،كإبراىيم بن سعد عند الطرباين(َُ) ،كالضياء
ادلقدسي(ُُ) ،كيزيد بن زريع كعبد األعلى عند البيهقي(ُ) ،كعباد بن العواـ عند الطحاكم(ِ).
(ُ ) أمحد بن زلمد الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .طُ ،حتقيق :شعي األرنؤكط ،كعادؿ مرشد،
كآخركف :مؤسسة الرسالة ََُِ ـ) ْ  ُّٗ :ح ِِّٔ.
(ِ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ْ  ُّٗ :ح ِِّٔ.
(ّ ) زلمد بن إسحاؽ بن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" .حتقيق :د .زلمد مصطفى األعظمي ( .طُ ،بَتكت:
ادلكت اإلسالميَُٕٗ ،ـ) ِٖٕ : ْ ،ح ِٖٖٗ.
(ْ ) زلمد بن عبداهلل احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" .حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا( ،طُ ،بَتكت،
دار الكت العلميةَُٗٗ ،ـ) ّٔٗ : ُ ،حُُٕٓ.
(ٓ )البيهقي " ،السنن الكربل" ُٖٓ : ٓ .ح ْٕٔٗ.
(ٔ ) عبد ادللك بن ىشاـ ادلعافرم" ،السَتة النبوية" .حتقيق :مصطفى السقا( .طِ،مصر :مكتبة كمطبعة
مصطفى البايب احلليب كأكالدهُٗٓٓ ،ـ).َِّ : ِ ،
(ٕ ) أمحد بن زلمد الطحاكم " ،شرح مشكل اآلثار " .حتقيق :شعي األرنؤكط  ( .ط ُ  ،مؤسسة
الرسالة  ُٖٕٗ ،ـ ) ِٕ : ْ ،ح َُْْ .
(ٖ ) الطرباين ،سليماف بن أمحد" ،ادلعجم الكبَت" .حتقيق :محدم عبداجمليد السلفي( .طِ ،القاىرة = :مكتبة ابن
تيميةُّٖٗ ،ـ) ُُ  ِٗ :ح ُُُْٖ.
(ٗ ) أمحد بن احلسُت البيهقي" ،دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاح الشريعة" .حتقيق :عبد ادلعطي قلعجي.
(طُ ،دار الكت العلميةُٖٖٗ ،ـ) ْ .ُِٓ :
(َُ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُٗ : ُُ .ح ُُُْٕ.
(ُُ ) زلمد بن عبد الواحد ادلقدسي" ،األحاديث ادلختارة" .حتقيق :د .عبدادللك بن عبد اهلل بن دىيش( .ط
ّ ،بَتكت :دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع َََِ ،ـ) ُٕ :ُّ ،ح َُُ
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ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن إسحاؽ مدلس كقد صرح بالتحديث ىنا فأمنت شبهة
تدليسو -فيما يظهر.-
(ّ)
كبناء على ذلك صححو احلاكم على شرط مسلم  ،كاألعظمي يف حتقيقو لصحيح ابن
خزؽلة(ْ) ،كنص صاح كتاب مركيات غزكة احلديبية على موافقة احلاكم على تصحيحو(ٓ).
كىذا خطأ؛ ألف الصحيح أف زلمد بن إسحاؽ مل يصرح بالسماع كما سيأيت.
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كالتصريح بالسماع يف ىذا احلديث كىم للقرائن التالية:
القرينة األولى :أف ابن إسحاؽ مدلس ،كقد ركاه يف موضع آخر بزيادة راكم ،كلذلك نفى
ابن ادلديٍت مساع ابن إسحاؽ ذلذا احلديث ،حيث ركاه من طريق آخر عن ابن إسحاؽ بزيادة رجل
كأعلو ،فعندما ذكر احلديث من ركاية ابن إسحاؽ ،عن ابن أيب صليح ،عن رلاىد ،عن عبد الرمحن
بن أيب ليلى ،عن علي" :أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -أىدل مائة بدنة فيها مجل أليب
"فكنت أرل أف ىذا من صحيح حديث ابن إسحاؽ ،فإذا ىو قد دلَّسو،
جهل" ،قاؿ عقبو:
ي
حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد ،عن أبيو ،عن زلمد بن إسحاؽ ،قاؿ :حدثٍت من ال أهتم ،عن
ابن أيب صليح ،عن رلاىد ،عن ابن عباس ،فإذا احلديث مضطرب"(ٔ).
فابن ادلديٍت أعلو بزيادة رجل يف إسناد آخر.
(ٕ)
القرينة الثانية :أف ىذا احلديث يف السَتة بالعنعنة كمل يصرح بالسماع .
(=ُ ) البيهقي " ،السنن الكربل" ّٕٓ : ٓ .ح َُُٓٓ.
(ِ ) الطحاكم" ،شرح مشكل اآلثار" ِٔ : ْ .ح َُّْ.
(ّ ) احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" ّٔٗ : ُ .ح ُُٕٓ.
(ْ ) ابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِّٔ : ِ .ح ِٕٖٗ.
(ٓ ) حافظ بن زلمد احلكمي" ،مركيات غزكة احلديبية مجع كختريج كدراسة"( .ط بدكف ،ادلدينة ادلنورة :مطابع
اجلامعة اإلسالمية َُْٔىػ).ِّّ ،
(ٔ ) زلمد بن عبد اهلل احلاكم" ،معرفة علوـ احلديث" ،حتقيق :السيد معظم حسُت (طِ ،بَتكت :دار الكت
العلميةُٕٕٗ ،ـ) َُٕ.
(ٕ ) ادلعافرم" ،السَتة النبوية" ِ .َِّ :
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القرينة الثالثة :أكثر األسانيد عن ابن إسحاؽ جاءت بغَت التصريح بالسماع ،كما يف ركاية
ابن ىشاـ ،كزلمد بن مسلمة ،كإبراىيم بن سعد عند الطرباين ،كيزيد بن زريع ،كعبد األعلى ،كعباد
بن العواـ(ُ).
القرينة الرابعة :بعض الركايات اليت جاء فيها التصريح بالسماع مل يتفق عليها بُت الركاة،
حيث جاءت يف مواضع أخرل بغَت التصريح بالسماع مثل ركاية عبد األعلى فقد جاءت عند
احلاكم مصرحة بالسماع(ِ) ،كعند ابن خزؽلة كالبيهقي بالعنعنة(ّ) ،كمثل ركاية إبراىيم بن سعد
جاءت مصرحة بن السماع عند أمحد(ْ) ،كعند الطرباين جاءت بالعنعنة(ٓ).
المثال الثاني:
ركل عبد اهلل بن ادلبارؾ ،عن ابن جريج ،قاؿ :أخربين أبو الزبَت ،عن جابر ،أف رسوؿ اهلل -
صلى اهلل عليو كسلم " :-درأ عن ادلنته كادلختلس ،كاخلائن القطع"(ٔ).
أوالً :تخريج الحديث:
(ٕ)
أخرجو مصرحان بالسماع عبد اهلل بن ادلبارؾ بلفظ (أخربين)  ،كمن طريقو النسائي يف السنن
الكربل بلفظ (أخربين)(ٖ)  ،أخرجو الدارمي من طريق أيب عاصم عن ابن جريج قاؿ :أخربنا أبو
الزبَت(ٗ).
(ُ ) تقدـ ختريج تلك الركايات عند ختريج احلديث.
(ِ ) احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" ّٔٗ : ُ .ح ُُٕٓ.
(ّ ) ابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِّٔ : ِ .ح ِٕٖٗ؛ كالبيهقي " ،السنن الكربل" ّٕٓ :ٓ .ح
َُُٓٓ.
(ْ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُّٗ : ْ .ح ِِّٔ.
(ٓ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُٗ : ُُ .ح ُُُْٕ.
(ٔ )عبد اهلل بن ادلبارؾ احلنظلي " ،مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ" .حتقيق  :صبحي البدرم السامرائي ( ،طُ،
الرياض  :مكتبة ادلعارؼ َُْٕ ،ىػ) ٖٕ ،ح ُْٖ ،كفيو :عن ابن =جريج ،أخربين أبو الزبَت.
(ٕ) احلنظلي " ،مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ".ٖٕ ،
(ٖ) أمحد بن شعي النسائي" ،السنن الكربل" .حتقيق :د .حسن عبد ادلنعم شليب( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ُُٗٗـ) ّٗ : ٕ ،ح ِْْٕ .
(ٗ ) عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي " ،سن ن الدارمي " .حتقيق :فواز أمحد زمريل ( .ط ُ  ،بَتكت :دار
الكتاب العريب َُْٕ ،ىػ) ِِٗ : ِ ،ح َُِّ من طريق ابن جريج قاؿ :أنا أبو الزبَت =
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كأخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف عن ابن جريج ،قاؿ( :قاؿ يل أبو الزبَت) بنحوه(ُ).
كأخرجو اخلطي من طريق مكي بن إبراىيم عن ابن جريج ،قاؿ :أخربين أبو الزبَت ،عن
جابر(ِ) ،كقاؿ اخلطي  ":ال أعلم ركل ىذا احلديث عن ابن جريج رلودان ىكذا غَت مكي بن
إبراىيم ،إف كاف أمحد بن احلباب حفظو عنو؛ فإف الثورم كعيسى بن يونس كغَتعلا رككه عن ابن
جريج عن أيب الزبَت كمل يذكركا فيو اخلرب ،ككاف أىل العلم يقولوف :مل يسمع ابن جريج ىذا احلديث
من أيب الزبَت ،كإظلا مسعو من ياسُت الزيات عنو فدلسو يف ركايتو عن أيب الزبَت ،كاهلل أعلم "(ّ).
كراكه اجلماعة بغَت التصريح بالسماع كىم سفياف الثورم كما ذكر اخلطي (ْ) ،كزلمد بن
بكر عند أمحد(ٓ) كأيب داكد(ٔ) ،كعيسى بن يونس عند الًتمذم(ٕ)كالبيهقي(ٖ) ،كأبو عاصم عند ابن
ماجو(ٗ) ،كابن كى عند الطحاكم(َُ) ،كالدارقطٍت(ُ) ،كعبدالرزاؽ عند ابن حباف(ِ)،كالفضل بن
= قاؿ جابر :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم " : -ليس على ادلنته  ،كال على ادلختلس ،
كال على اخلائن  ،قطع" .
(ُ ) عبد الرزاؽ بن علاـ الصنعاين " ،ادلصنف" .حتقيق :حبي الرمحن األعظمي (ط ِ  ،اذلند:
اجمللس العلمي َُّْ ،ق) َِٔ : َُ ،ح ُْْٖٖ .
(ِ ) أمحد بن علي اخلطي  " ،تاريخ بغداد "  .حتقيق بشار  :ع واد معركؼ ( .ط ُ  ،بَتكت :دار
الغرب اإلسالمي ََِِ ،ـ ). ٕٔ : ِ ،
(ّ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٕٔ : ِ ،
(ْ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٕٔ : ِ ،
(ٓ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل".َّّ : ِّ .
الس ًجستاين" ،سنن أيب داكد" .حتقيق :شعي األرنؤكط كزل َّمد ً
كامل( ،طُ ،دمشق :
ى
ى
(ٔ ) سليماف بن األشعث ِّ ٍ
دار الرسالة العادليةََِٗ ،ـ) ْْْ : ٔ ،ح ُّْٗ.
(ٕ ) زلمد بن عيسى الًتمذم " ،س نن الًتمذم" .حتقيق  :إب راىيم عطوة عوض( ،طِ ،مصر  :مطبعة
مصطفى البايب احلليب ُٕٗٓ ،ـ) ِٓ : ْ ،ح ُْْٖ.
(ٖ )البيهقي " ،السنن الكربل" ِٕٗ : ٖ .ح َُٕٕٔ.
(ٗ )زلمد بن يزيد القزكيٍت" ،سنن ابن ماجة" .حتقيق شعي األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،دمشق :دار الرسالة
العادلية ََِٗمػ) ُٖٔ : ِ ،ح ُِٗٓ.
(َُ )أمحد بن زلمد الطحاكم" ،شرح معاين اآلثار" .حتقيق :زلمد زىرم النجار كزلمد سيد جاد احلق( ،طُ
ادلدينة :عامل الكت  ُْٗٗ ،ـ).ُُٕ : ّ ،
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موسى ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة ابن سعيد البصرم كما ذكر النسائي يف السنن
الكربل(ّ) كلهم عن أيب الزبَت عن جابر مرفوعان ليس فيو تصريح بالسماع.
كأما ما جاء يف ركاية ابن كى عند الطحاكم كالدارقطٍت؛ مسعت أبا الزبَت ػلدث عن
جابر ،فهذه الصيغة ال تدؿ على التصريح بالسماع ،ألف قولو( :ػلدث عن جابر) ال تدؿ على
إثبات السماع ،كقد نص على نفي السماع النسائي فقاؿ" :ما عمل شيئا ،ابن جريج مل يسمعو من
(ْ).
أيب الزبَت عندنا"
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
إف الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن جريج مدلس كقد صرح بالتحديث ىنا فأمنت
شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كابن جريج ثقة إماـ كلكن تدليسو من شر أنواع التدليس ألنو ال يدلس إال عن رلركح،
قاؿ الدارقطٍت" :شر التدليس تدليس ابن جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس إال فيما مسعو من
رلركح"(ٓ).
كقد ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات ادلدلسُت كىم" :من أكثر من
التدليس فلم ػلتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيو بالسماع"(ٔ).
كشلن كصفو بالتدليس أيضا النسائي كغَته.
كقد ذى مجاعة من الفضالء ادلعاصرين إىل صحة إسناد ىذا احلديث فقاؿ زلققو ادلسند
طبعة مؤسسة الرسالة  " :إسناده على شرط مسلم ،رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت أيب الزبَت،
(=ُ )علي بن عمر الدارقطٍت" ،سنن الدارقطٍت" .حتقيق :شعي
الرسالة ََِْ ،ـ) َِٓ : ْ ،ح ُُّْ
(ِ ) زلمد بن حباف البيسيت" ،صحيح ابن حباف بًتتي ابن بلباف" .حتقيق :شعي األرنؤكط( ،طِ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالة – بَتكت ُّٗٗـ) َّٗ /َُ ،ح ْْٔٓ.
(ّ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ :ٕ ،ح ِْْٕ ؛ كأمحد بن شعي النسائي" ،السنن الصغرل" ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة(،طِ ،حل  ،مكت ادلطبوعات اإلسالمية ُٖٔٗـ) ٖ  ٖٗ :ح ْْٕٗ.
(ْ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ : ٕ ،ح ُِْٕ.
(ٓ ) أمحد بن علي العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس" .حتقيق  :د .عاصم
بن عبداهلل القريويت( ،ط ُ  ،عماف  :مكتبة ادلنار ُّٖٗ ،ـ ).ُْ ،
(ٔ ) العسقالين" ،تعريف أىل التقديس مبرات ادلوصوفُت بالتدليس".ُّ ،
األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة
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فمن رجاؿ مسلم ،كىو كابن جريج قد عنعنا ،لكن ابن جريج قد صرح بسماعو من أيب الزبَت عند
غَت كاحد شلن خرجو ،كقيل :مل يسمعو منوُ ،ث ىو متابع كما سنبينو"(ُ).
كقالوا أيضان " :كقد ذكر بعض أىل العلم أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت ،كأف
بينهما ياسُت بن معاذ الزيات ،كشلن قاؿ ذلك أمحد بن حنبل ،كأبو زرعة كأبو حامت الرازياف كما يف
"العلل" البن أيب حامت كالنسائي ،كنقل ذلك أبو داكد كاخلطي كابن عدم يف "الكامل" ،كالبيهقي،
لكن ىذا مردكد بأف ابن جريج قد صرح بسماعو عند عبد الرزاؽ ،كالدارمي ،كالنسائي يف
"الكربل" ،كاخلطي البغدادم ،كابن اجلوزم ،فال كجو بعد ذلك العتبار عنعنة ابن جريج علة
قادحة فيو"(ِ).
كقاؿ زلقق مصنف عبد الرزاؽ معلقان على قوؿ ابن جريج قاؿ (قاؿ يل) أبو الزبَت" :ىذا
يرد على أمحد كأيب داكد قوذلما أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت ،كقد ركل ضلوه يونس عن ابن
جريج كادلغَتة بن مسلم عن أيب الزبَت ،كركاه النسائي من طريق ابن ادلبارؾ عن ابن جريج قاؿ أخربين
أبو الزبَت ،كقوؿ النسائي حتكم مردكد عليو ،فقد تابع ابن ادلبارؾ عبدالرزاؽ"(ّ) انتهى.
كلكن كالـ احملقق مردكد -كما سيأيت .-
ثالثاً :موقف أئمة النقد من التصريح بالسماع في هذا الحديث:
نص أئمة النقد على الوىم يف التصريح بالسماع ىنا؛ فقاؿ عبد الرزاؽ" :أىل مكة
يقولوف :إف ابن جريج مل يسمع من أيب الزبَت؛ إظلا مسع من ياسُت"(ْ).
كنفى مساعو أيضان أمحد كأبو داكد ،فقد ذكر أبوداكد أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت
كقاؿ ":بلغٍت عن أمحد بن حنبل أنو قاؿ :إظلا مسعو ابن جريج من ياسُت الزيات"(ٓ) ،كقاؿ أبو حامت
كأبو زرعة  ":مل يسمع ابن جريج ىذا احلديث من أيب الزبَت؛ ييقاؿ :إنو مسعو من ياسُت عن أيب
الزبَت" كركيا عن زيد بن حباب ،عن ياسُت أف قاؿ :أنا حدثت بو ابن جريج ،عن أيب الزبَت"(ٔ).
(ُ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل".َّّ : ِّ ،
(ِ ) ادلصدر السابق.َّّ : ِّ ،
(ّ ) الصنعاين "،ادلصنف" َِٔ : َُ،ح ُْْٖٖ ،كزلقق ادلصنف ىو الشيخ حبي الرمحن األعظمي.
(ْ ) عبد اهلل بن عدم اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود (طُ ،بَتكت:
دار الكت العلميةُٕٗٗ ،ـ).ُْٖ : ٕ ،
الس ًج ٍستاين" ،سنن أيب داكد".ْْٕ : ٔ .
(ٓ ) ِّ
(ٔ ) عبدالرمحن بن أيب حامت الرازم" ،علل احلديث" .حتقيق  :فريق من الباحثُت ،بإشراؼ د .سعد احلميد= .
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كقاؿ النسائي" :ما عمل شيئان ،ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت عندنا"(ُ)ُ ،ث أخرجو
بعده عن ابن جريج ،قاؿ أبو الزبَت ،عن جابر مرفوعانُ ،ث قاؿ ":كقد ركل ىذا احلديث عن ابن
جريج :عيسى بن يونس ،كالفضل ابن موسى ،كابن كى  ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة
ابن سعيد البصرم؛ فلم يقل أحد منهم " :حدثٍت أبو الزبَت " ،كال أحسبو مسعو من أيب الزبَت .كاهلل
أعلم "(ِ).
فبُت النسائي أف اجلماعة رككه عن ابن جريج عن جابر كمل يذكركا مساع ابن جريج من أيب
َّ
الزبَت.
كقاؿ اخلليلي " :كيقاؿ :إف ىذا مل يسمعو من أيب الزبَت ،لكنو أخذه عن ياسُت الزيات
كىو ضعيف جدان ،عن أيب الزبَت ،كابن جريج يدلس يف أحاديث ،كال ؼلفى ذلك على احلفاظ"(ّ)،
كضلو ذلك قاؿ اخلطي (ْ).
كقاؿ ابن كثَت" :ىذا احلديث ركاه عشرة من احلفاظ الكبار عن ابن جريج ،عن أيب الزبَت،
عنو ،كقد قاؿ اإلماـ أمحد ،كأبو داكد ،كأبو زرعة ،كأبو حامت ،كغَتىم :إظلا مسعو ابن جريج من
ياسُت بن معاذ الزيات ،عن أيب الزبَت ،كياسُت ضعيف ،لكن ركاه النسائي من حديث ادلغَتة بن
مسلم القسملي ،عن أيب الزبَت ،عن جابر مرفوعا ،كاهلل أعلم"(ٓ).
رابعاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف كالصواب عدـ ثبوت السماع فيو؛ كذلك للقرائن التالية:
= (طُ ،الرياض :مطابع احلميضيُِْٕ ،ىػ).ُٖٗ : ْ ،
(ُ ) النسائي " ،السنن الكربل " ّٗ : ٕ .ح ِْْٕ ؛ كالنسائي "السنن الصغرل " ٖٗ : ٖ .ح
ْْٕٗ .
(ِ ) النسائي " ،السنن الكربل " ّٗ : ٕ .ح ِْْٕ .
(ّ ) خليل بن عبد اهلل اخلليلي" ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق :د .زلمد سعيد عمر إدريس( .طُ،
الرياض :مكتبة الرشدَُْٗ ،ىػ) ُ  ِّٓ :ح ٕٗ  ،كرمبا أشكل قوؿ اخلليلي" :إف ابن جريج يدلس يف
أحاديث" مع ما كرد أف عبد ادللك بن جريج صرح بالسماع؛ كاخلليلي قصد التنبيو إىل كجوب االنتباه إىل
الوىم يف ىذا اإلسناد؛ ألف الوىم يف صيغ األداء يف ركايات ادلدلسُت أشد غموضان كخفاءن.
(ْ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٖٔ : ِ ،
(ٓ ) إمساعيل بن كثَت الدمشقي" ،إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو" .حتقيق :هبجة يوسف أبو الطي ( ،طُ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُٗٗٔ ،ـ).ّّٕ : ِ ،
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القرينة األكىل :أنو اشتهر عند أىل مكة أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت كىم أىل بلده
كأعرؼ ْتديثو ،فقد قاؿ عبد الرزاؽ "أىل مكة يقولوف :إف ابن جريج مل يسمع من أيب الزبَت؛ إظلا
مسع من ياسُت"(ُ).
القرينة الثانية :نص ياسُت الزيات أنو ىو الذم حدث عبد الرزاؽ هبذا احلديث فقد ركل أبو
زرعة كأبو حامت عن زيد بن حباب ،عن ياسُت (الزيات) أنو قاؿ" :أنا حدثت بو ابن جريج ،عن
أيب الزبَت"(ِ).
القرينة الثالثة :ركاه اجلماعة عن ابن جريج بدكف التصريح بالسماع ،كما سبق يف التخريج،
كقاؿ النسائي" :ركل ىذا احلديث عن ابن جريج :عيسى بن يونس ،كالفضل ابن موسى ،كابن
كى  ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة ابن سعيد البصرم؛ فلم يقل أحد منهم " :حدثٍت
أبو الزبَت " ،كال أحسبو مسعو من أيب الزبَت .كاهلل أعلم "(ّ).
كقاؿ ابن كثَت" :ىذا احلديث ركاه عشرة من احلفاظ الكبار عن ابن جريج ،عن أيب الزبَت،
عنو ،كقد قاؿ اإلماـ أمحد ،كأبو داكد ،كأبو زرعة ،كأبو حامت ،كغَتىم :إظلا مسعو ابن جريج من
(ْ)
ياسُت بن معاذ الزيات ،عن أيب الزبَت ،كياسُت ضعيف "
كمنهم الثورم ،كعيسى بن يونس ،كابن كى  ،كغَتىم -كما سبق.)ٓ( -
القرينة الرابعة :ركاية عبد الرزاؽ اليت يف ادلصنف يردىا كالـ عبدالرزاؽ نفسو عندما نقل عن
أىل مكة نفي السماع فيو -كما تقدـ.-
كال كجو لتخصيص اإلماـ أمحد كعبد الرزاؽ بالرد من زلقق ادلصنف؛ ألهنما مل ينفردا بنفي
السماع يف ىذا اإلسناد ،بل نفاه غَتىم من األئمة -كما تقدـ.-
المثال الثالث:
قاؿ ابن أيب شيبة :حدثنا أبو خالد ،عن زلمد بن إسحاؽ ،عن أيب بكر بن عمرك بن
حزـ ،عن عمرك بن سليم ،عن أيب قتادة ؛ أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ،-قاؿ  :أعطوا
(ُ ) اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ".ُْٖ : ٕ ،
(ِ )الرازم" ،علل احلديث".ُٖٗ : ْ ،
(ّ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ : ٕ ،ح ِْْٕ؛ كالنسائي" ،السنن الصغرل" ٖٗ : ٖ ،ح ْْٕٗ.
(ْ ) ابن كثَت" ،إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو".ّّٕ : ِ ،
(ٓ ) ركاية الثورم كابن يونس ذكرعلا اخلطي كغَته ،كركاية ابن يونس كابن كى ذكرىا النسائي -كما سبق.-
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ادلساجد حقها قيل  :كما حقها ؟ قاؿ  :ركعتاف قبل أف لجلس"(ُ).
أوالً :تخريج الحديث:
جاء احلديث يف سلتصر مسند الفردكس للحافظ ابن حجر أف ابن إسحاؽ قاؿ :حدثنا أبو
(ِ).
بكر
(ّ)
كأخرجو بالعنعنة ابن أيب شيبة  ،كأخرجو ابن خزؽلة من طريق زلمد بن إسحاؽ قاؿ:
أيخربنا عن أيب بكر بن عمرك بن حزـ بو(ْ).
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن إسحاؽ مدلس كقد صرح بالتحديث يف أحد ادلواضع
فأمنت شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كزلمد بن إسحاؽ صدكؽ ،كلكنو مدلس من ادلرتبة الرابعة عند ابن حجر كىي" :من اتفق
على أنو ال ػلتج بشيء من حديثهم إال مبا صرحوا فيو بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء
كاجملاىيل"(ٓ) ،كعليو فال يقبل من حديثو إال ما صرح فيو بالسماع.
كلكن اإلشكاؿ أنو قد جاء يف سلتصر مسند الفردكس بصيغة التحديث كابن إسحاؽ مدلس
كىذا غلعل الباحث يركن إىل ثبوت السماع يف احلديث.
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ دلا يلي:
القرينة األكىل :أنو جاء يف ادلصنف البن أيب شيبة كصحيح ابن خزؽلة(ٔ) بغَت التصريح
بالسماع.
صنَّف" .حتقيق :زلمد عوامة( ،طُ ،بَتكت :دار القبلةََِٔ ،ـ): ّ ،
(ُ ) عبد اهلل بن زلمد بن أيب شيبة" ،ادلي ى
ُٕٗ حُّْْ.
(ِ ) زلمد ناصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة"(= ،طُ،
الرياض :دار ادلعارؼ ُِٗٗ،ـ) ْ  ،ْٖ :قاؿ األلباين يف احلاشية " :ىكذا رأيتو يف سلتصر مسند الفردكس
البن حجر".
(ّ ) ا بن أيب شيبة" ،ادل صى نَّف"  ُٕٗ : ّ ،ح ُّْْ .
ي
(ْ ) ابن خ زؽلة" ،صحيح ابن خ زؽلة"  ُِٔ : ّ ،ح ُِْٖ .
(ٓ ) العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس" . ُْ ،
صنَّف" ُٕٗ : ّ ،حُّْْ؛ كابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِٔ : ّ ،ح ُِْٖ.
(ٔ) ابن أيب شيبة" ،ادلي ى
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القرينة الثانية :أف قوؿ ابن إسحاؽ (أخربنا عن) ال تدؿ على السماع ،كقد تصحفت إىل
حدثنا يف سلتصر مسند الفردكس ،حيث نص على ذلك األلباين عندما علق على قوؿ ابن إسحاؽ
(أخربنا عن) بقولو " :ىذه الزيادة البن خزؽلة ىي صرػلة يف أف ابن إسحاؽ مل يسمع اخلرب من أيب
بكر ،كتصحف ذلك على بعض الركاة أك النساخ فقاؿ :حدثنا أبو بكر ،ىكذا رأيتو يف سلتصر
مسند الفردكس للحافظ ابن حجر"(ُ).
كباإلضافة إىل صحيح ابن خزؽلة فقد جاء اإلسناد بالعنعنة يف ادلصنف البن أيب شيبة -كما
سبق.)ِ(-
المثال الرابع :
جاء يف مسند اإلماـ أمحد :حدثنا ىاشم ،حدثنا ادلبارؾ ،عن احلسن قاؿ :حدثٍت عمراف بن
حصُت قاؿ" :أيت برجل أعتق ستة شللوكُت عند موتو ،كليس لو ماؿ غَتىم ،فأقرع النيب  -صلى اهلل
عليو كسلم  -بينهم ،فأعتق اثنُت ،كأرؽ أربعة "(ّ).
أوال :تخريج الحديث:
أخرجو أمحد من طريق ادلبارؾ بن فضالة عن احلسن كفيو تصريح احلسن بالسماع(ْ).
كأخرجو بدكف التصريح بالسماع ابن اجلعد عن ادلبارؾ بن فضالة(ٓ) ،كمن طريقو ابن عبد
(ٔ)
ى
س العدكم(ٕ) عن ادلبارؾ عن احلسن(ُ) ،كليس
ر
ش
أ
بن
ة
ثر
و
ح
يق
ر
ط
من
اين
رب
الط
أخرجو
ك
،
الرب
ي
ٍ
ىٍ ى ي ى ى
(ُ ) األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ".ْٖ : ْ ،
صنَّف" ُٕٗ : ّ ،حُّْْ.
(ِ) ابن أيب شيبة" ،ادلي ى
(ّ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
(ْ ) ادلصدر السابق ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
(ٓ ) عبد اهلل بن زلمد البغوم " ،اجلعديات" ،حتقيق :عبد ادلهدم بن عبد القادر بن عبد اذلادم( ،طُ،
الكويت  :مكتبة الفالح ُٖٓٗـ) ِ  َُُِ :ح ِّٖٗ.
(ٔ ) يوسف بن عبد اهلل النمرم" ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد" ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوم ،
زلمد عبد الكبَت البكرم ( ،ط بدكف ،ادلغرب :كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالميةُّٖٕ ،ق) ِّ:
ُْٓ.
(ٕ) ىو :ىحوثرةي بن أى ٍشرس ب ًن ىعو ًف ب ًن يرلى ِّش ًر ب ًن يح ىج ٍ و
م ،ركل عن :مبارؾ بٍن
ص ًر ُّ
الع ىد ًك ُّ
م ،أبو عامر العدكم الٍبى ٍ
ُت ى
ٍ
ٍى ي ى ى
َّ
فاعي ،كمحاد بن سلمة ،كمجاعة ،ىك ىعٍنوي :أبو زرعة ،كأبو حامت ،كأبو يعلى ادلوصلي،
فى ى
ضالىةى ،ي
كع ٍقبىة بٍن عبد اللو الر ٌ
كجعفر الفريايب ،كاحلسن بن سفياف الفسوم ،كغَتىم ،قاؿ الذىيب" :احملدث الصدكؽ...ما علمت بو بأسان" = ،
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فيها تصريح بالسماع.
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
إف الناظر يف ىذا احلديث غلد أف احلسن البصرم كىو شلن كصف بالتدليس قد صرح
بالتحديث ىنا ،فأمنت شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كاحلسن البصرم من الطبقة الثانية ،كىم الذين احتمل االئمة تدليسهم كأخرجوا ذلم يف
الصحيح؛ إلمامتهم كقلة تدليسهم يف جن ما رككا (ِ).
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
كىم دلا يلي:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كالتصريح بالسماع يف ىذا احلديث ه
القرينة األكىل :أف سائر أصحاب احلسن رككه عنو عن عمراف بالعنعنة ليس فيو تصريح
بالسماع كىم :محيد ،كيونس ،كقتادة ،كمساؾ بن حرب(ّ) ،كخالد احلذاء(ْ) كمنصور(ٓ) ،كعلي بن
زيد بن جدعاف(ٔ) كلهم عن احلسن عن عمراف بالعنعنة ليس فيو تصريح بالسماع ،كتفرد مبارؾ بن
فضالة فركاه بالتصريح بالسماع ككاف ادلبارؾ يتساىل يف إطالؽ السماع ،قاؿ اإلماـ أمحد" :مبارؾ
= تويف سنة اثنتُت كثالثُت كمائتُت ،ينظر :زلمد بن أمحد الذىيب" ،تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ".
عواد معركؼ (،طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ََِّ ،ـ) ٓ  ُٖٔ :رقم ُُٗ ،كزلمد
حتقيق  :بشار ٌ
بن أمحد الذىيب" ،سَت أعالـ النبالء" .حتقيق  :رلموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعي األرنؤكط( ،طّ،
الس ٍويد ٍكًين " ،الثقات شلن مل
بَتكت  :مؤسسة الرسالة ُٖٗٓ ،ـ) ٖٔٔ : َُ ،ح ِْْ ،كقاسم بن قيطٍليٍوبػىغىا ُّ
يقع يف الكت الستة" ،حتقيق :شادم بن زلمد بن سامل آؿ نعماف( ،طُ ،صنعاء  :مركز النعماف للبحوث
كالدراسات اإلسالمية كحتقيق الًتاث كالًتمجة َُُِ ،ـ) ْ  ٖٔ :رقم ّّْٕ.
(ُ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُّٕ : ُٖ .ح ّّٗ.
(ِ ) العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس".ُّ ،
(ّ) ركايات محيد ،كيونس ،كقتادة ،كمساؾ ،جاءت يف إسناد كاحد ينظر :الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن
حنبل" َِٕ : ٔ .ح َِِْٓ.
(ْ) ادلصدر السابق َِٕ : ٔ .ح ََُِٖ.
(ٓ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" َِٕ : ٔ .ح ََُِٕ؛ كسنن سعيد بن منصور (ُ: ُْٓ /
َْٖ).
(ٔ) عبد اهلل بن الزبَت احلميدم" ،مسند احلميدم" ،حتقيق :حسن سليم أسد ( ،طُ ،دمشق  :دار السقاُٗٗٔ ،
ـ) ِ  ٕٗ :ح ِٖٓ.
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يرفع حديثان كثَتان ،كيقوؿ يف غَت حديث عن احلسن قاؿ :نا عمراف ،قاؿ :نا ابن مغفل ،كأصحاب
احلسن ال يقولوف ذلك!"(ُ).
القرينة الثانية :أف الركايات عن ادلبارؾ بن فضالة مل تتفق على التصريح بالسماع فقد ركاه ابن
اجلعد(ِ) ،كحوثرة بن أشرس(ّ) ،عن ادلبارؾ بالعنعنة ليس فيو تصريح بالسماع ،كخالفهم أبو النضر
ىاشم بن القاسم فركاه عن ادلبارؾ مصرحان بالسماع(ْ).
املطلب الجدلح :أثر الوهه يف صيغ األداء يف احلكه على األاحددثح والروا
َّ
إف صيغ األداء من أىم ادلسائل اليت يًتت عليها تصحيح األحاديث كتضعيفها ،فقد
ييتوىم السماع يف ركايات منقطعة ،كرمبا نيًفي التدليس عن ركايات ضعيفة ،كرمبا صححت أحاديث
معلولة ،ككصلت أسانيد مدلسة مقطوعة ،ككل ذلك مبٍت على معرفة الصواب يف صيغ األداء ،فقد
يلحقها الوىم كيالبسها ،كقد يعًتيها اخلطأ كيالزمها.
كعليو فإف الركوف إىل رلرد التصريح بالسماع يف كل ركاية دكف التحقق من ثبوتو ،كدكف
التفات إىل احتماؿ الوىم كاخلطأ فيها يؤدم إىل خلل كبَت يف احلكم على األحاديث كقد تقدـ
بياف ذلك يف ادلطل السابق.
إف تصح يح األحاديث مبجرد النظر إىل ظاىر لفظ التحديث دكف التثبت من صحة السماع
سلالف دلنهج أئمة النقد الذين ساركا على منهج التحقق كالثبت ،كذلك باستعماؿ القرائن الدالة
على الوىم كاخلطأ.
فمن أىم األثار ادلًتتبة على الوىم يف صيغ األداء توىم االتصاؿ يف أسانيد منقطعة ،كنفي
شبهة تدليس عن راك مدلس ،كإثبات صحبة بعض الركاة ،كقد تقدـ الكالـ على توىم االتصاؿ يف

(ُ ) الرازم" ،اجلرح كالتعديل".ّّٗ : ٖ،
(ِ ) البغوم" ،اجلعديات" َُُِ : ِ ،ح ِّٖٗ.
(ّ) ىو :ىحوثرةي بن أى ٍشرس ب ًن ىعو ًف ب ًن يرلى ِّش ًر ب ًن يح ىج ٍ و
م ،ركل عن :مبارؾ بٍن
ص ًر ُّ
الع ىد ًك ُّ
م ،أبو عامر العدكم الٍبى ٍ
ُت ى
ٍ
ٍى ي ى ى
َّ
فاعي ،كمحاد بن سلمة ،كمجاعة ،ىك ىعٍنوي :أبو زرعة ،كأبو حامت ،كأبو يعلى ادلوصلي،
فى ى
ضالىةى ،ي
كع ٍقبىة بٍن عبد اللو الر ٌ
كجعفر الفريايب ،كاحلسن بن سفياف الفسوم ،كغَتىم ،قاؿ الذىيب" :احملدث الصدكؽ...ما علمت بو بأسان" ،
تويف سنة اثنتُت كثالثُت كمائتُت ،ينظر :الذىيب" ،تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ" ُٖٔ : ٓ ،رقم
الس ٍويد ٍكًين " ،الثقات شلن مل يقع يف الكت
ُُٗ؛ كالذىيب" ،سَت أعالـ النبالء"َُ  ٖٔٔ :رقم ِْْ ،ك ُّ
الستة" ٖٔ : ْ ،رقم ّّْٕ.
(ْ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
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األسانيد ادلنقطعة ،كنفي شبهة التدليس عن الراكم يف ادلطل السابق.
كىنا سأتكلم عن إثبات صحبة بعض الركاة ،بسب الوىم يف صيغ األداء ،كال سيما أف
األئمة كانوا يتثبتوف يف إث بات الصحبة بناء على ثبوت اإلسناد من عدمو ،كالشك أف ذلك يدؿ
على أعلية التحقق من صيغ األداء.
فمن األمثلة الدالة على إثبات الصحبة خطأن بسب الوىم يف صيغ األداء ما يلي:
المثال األول:
قاؿ الطرباين :حدثنا بكر قاؿ :نا عبد اهلل بن يوسف ،كشعي بن ػلِت قاال :نا ابن ذليعة
قاؿ :نا زباف بن فائد ،عن ذليعة بن عقبة ،عن عمرك بن ربيعة احلضرمي قاؿ :مسعت سالمة بن
قيصر يقوؿ :مسعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -يقوؿ« :من صاـ يوما ابتغاء كجو اهلل
أبعده اهلل من جهنم بعد غراب طار كىو فرخ حىت مات ىرمان» ،ال يركل ىذا احلديث عن سالمة
بن قيصر إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو ابن ذليعة(ُ).
ففي ىذا احلديث يقوؿ سالمة بن قيصر احلضرمي مسعت رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم
 ،كىذا السماع لو صح ألثبت صحبة سالمة بن قيصر ،كلكنو كىم للقرائن التالية:أكالن :أف فيو ابن ذليعة(ِ) ،كزباف بن فائد(ّ) كعلا ضعيفاف يف احلديث مع صالحهم كعبادهتم.
ثانيان :تفرد ابن ذليعة بإسناده ،كال ػلتمل تفرده بو.
ثالثان :جاء احلديث من طريق أخرل من ركاية سلمة بن قيصر ،عن أيب ىريرة ،عن رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو كسلم  ،-بزيادة أيب ىريرة يف اإلسناد ،فأخرج اإلماـ أمحد يف مسنده عن عبد اهللبن يزيد ،حدثنا ابن ذليعة ،عن خالد بن يزيد ،عن ذليعة أيب عبد اهلل ،عن رجل قد مساه ،عن سلمة
بن قيصر ،عن أيب ىريرة ،أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ " :من صاـ يومان ابتغاء كجو
(ُ ) سليماف بن أمحد الطرباين" ،ادلعجم األكسط" .حتقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،كعبد احملسن بن
إبراىيم احلسيٍت( ط بدكف ،القاىرة :دار احلرمُتُٗٗٓ ،ـ) ّ ُِٕ :ح ُُّٖ؛ كالطرباين" ،ادلعجم
الكبَت" ٓٔ : ٕ .ح ّٓٔٔ.
(ِ) زلمد بن أمحد " ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكت الستة" .حتقيق :زلمد عوامة ( ،طُ بَتكت :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية ُِٗٗ ،ـ ) ُ  َٓٗ :رقم ِّْٗ
(ّ ) أمحد بن علي العسقالين" ،تقري التهذي " .حتقيق  :زلمد عوامة( ،طُ ،سوريا :دار الرشيدُٖٗٔ ،ـ)
ُِّ رقم ُٖٓٗ
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(ُ).

اهلل عز كجل ،بعده اهلل من جهنم كبعد غراب طار كىو فرخ حىت مات ىرمان"
كألف اإلسناد مل يثبت فقد نفى أئمة النقد كأيب حامت كأيب زرعة صحبة سالمة بن قيصر
لعدـ ثبوت اإلسناد ،ففي كتاب ادلراسيل قاؿ أبو حامت" :ليس حديثو من كجو يصح ذكر
صحبتو...،كقاؿ أبو زرعة :سالمة بن قيصر ليست لو صحبة "(ِ).
المثال الثاني:
أخرج الطرباين يف ادلعجم الكبَت عن حجاج بن عمراف السدكسي ،ثنا سليماف بن داكد
ادلنقرم ،ثنا عثماف بن عمر ،عن النهاس بن قهم ،كزلمد بن سعيد ،عن أيب شيخ اذلنائي قاؿ:
حدثٍت رجل من عبد القيس يقاؿ لو :عياض ،أنو مسع النيب -صلى اهلل عليو كسلم -يقوؿ:
(ّ)
«عليكم بذكر ربكم ،كصلوا صالتكم يف أكؿ كقتكم ،فإف اهلل عز كجل يضاعف لكم»
ففي ىذا احلديث إثبات صحبة عياض بن زيد العبدم(ْ) يف اإلسناد لسماعو عن رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو كسلم – كىذا السماع ال يصح دلا يلي:ٍت :مضطرب احلديث ،تركو ػلِت القطاف،
َّارقيطًٍ ُّ
أكالن :النهاس بن قهم :ضعيف ،قىاؿ الد ى
كضعفو ابن أيب عدم ،كابن معُت ،كأبو داكد ،كالنسائي ،كابن حباف ،كغَتىم ،كقاؿ احلافظ يف"
التقري "":ضعيف"(ٓ).
ثانيان :زلمد بن سعيد :الظاىر أنو ادلصلوب يف الزندقة؛ فإنو من ىذه الطبقة ،كقد كذبوه،
قالو األلباين –رمحو اهلل تعاىل.)ٔ(-
ثالثان :سليماف بن داكد الشاذكوين ،مًتكؾ ،كذبو أمحد ،كابن معُت ،كقاؿ أبو حامت :ليس
بشئ ،مًتكؾ احلديث (ٕ).
(ُ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُْٕ : ُٔ .ح ََُٖٖ.
(ِ ) الرازم" ،ادلراسيل" ٔٔ .رقم ِّْ.
(ّ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ّٔٗ : ُٕ .ح َُُّ
(ْ) أمحد بن علي العسقالين" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت  :دار الكت العلمية ُُْٓ ،ىػ) ِٕٔ : ْ ،رقم ُْٕٔ.
(ٓ) يوسف بن عبد الرمحن ادلزم" ،هتذي الكماؿ يف أمساء الرجاؿ" .حتقيق  :بشار عواد معركؼ ( ،طُ،
بَتكت  :مؤسسة الرسالةَُٖٗ ،ـ) َّ ِٗ :؛ كالعسقالين" ،تقري التهذي ".ِّٓ ،
(ٔ) األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ".ِْٗ :ُْ ،
(ٕ) الرازم" ،اجلرح كالتعديل"ُُْ : ْ ،؛ كالعسقالين" ،تقري التهذي ".ِٕٖ ،
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كعليو فلم تثبت صحبة الراكم ذلذا احلديث كىو عياض بن زيد العبدم بسب عدـ ثبوت
مساعو من النيب صلى اهلل عليو كسلم ،احلافظ يف اإلصابة  ":كيف السند من ال يعرؼ ،كفيو سليماف
بن داكد ادلنقرم  -كىو :الشاذكوين ادلشهور باحلفظ كالضعف الشديد "(ُ).

(ُ) العسقالين" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" ِٕٔ : ْ ،رقم ُْٕٔ.
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اخلدمت :
توصلت بفضل اهلل تعاىل إىل نتائج مهمة يف ىذا البحث أخلصها فيما يلي:
 oدقة أئمة النقد يف علم العلل كالسيما شركط قبوؿ احلديث كاتصاؿ األسانيد.
 oاألصل يف صيغ التحديث كالسماع ىو الصحة مامل تدؿ القرائن على الوىم فيها ،كمل يكن
األئمة -رمحو اهلل تعاىل -يردكف السماع إال إذا دلت القرائن على انتفائو.
 oالوىم يف إثبات السماع يف ركاية ادلدلس قد كعلان شلن جاء بعده كليس تدليسا منو ،كذلك
شلا يزيد العلة غموضا كخفاءن.
 oمن أعظم اآلثار السلبية ادلًتتبة على احلكم على احلديث بسب الوىم يف صيغ السماع ما
يلي:
ُ) عدـ التنبو إىل االنقطاع يف األسانيد كال سيما يف ركايات ادلدلسُت ،كعدـ البحث عن
ذلك أصالن بسب توىم االتصاؿ.
ِ) الوىم بإثبات صحبة بعض الركاة الذين ال يستحقوف ذلك ،لعدـ ثبوت مساعهم من النيب
 صلى اهلل عليو كسلم.- oىناؾ رلموعة من األحاديث الضعيفة كادلعلولة مت تصحيحها بسب عدـ التنبو إىل
االنقطاع يف األسانيد.
أهه التوصيدت:
ُ -العناية التامة كالدقيقة مبسألة ثبوت مساع الراكم من شيخو يف البحوث كالدراسات.
ِ -غل االستفادة من منهج أئمة النقد يف علم علل احلديث.
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املصددر واملراج
صنَّف" .حتقيق :زلمد عوامة( ،طُ ،بَتكت :دار القبلة،
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن زلمد" .ادلي ى
ََِٔـ).
ابن خزؽلة ،زلمد بن إسحاؽ" .صحيح ابن خزؽلة" .حتقيق :د .زلمد مصطفى األعظمي( .طُ،
بَتكت :ادلكت اإلسالميَُٕٗ ،ـ).
ابن رج  ،عبد الرمحن بن أمحد" .شرح علل الًتمذم" .حتقيق :د .علاـ عبد الرحيم سعيد( .طُ،
األردف الزرقاءُٖٕٗ :ـ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالـ زلمد ىاركف( .ط بدكف.
دار الفكرُٗٗٗ ،ـ).
األلباين ،زلمد ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة"( ،طُ،
الرياض :دار ادلعارؼ ُِٗٗ،ـ).
البيسيت ،زلمد بن حباف" .صحيح ابن حباف بًتتي ابن بلباف" .حتقيق :شعي األرنؤكط( ،طِ،
بَتكت :مؤسسة الرسالة – بَتكت ُّٗٗـ).
البغوم ،عبد اهلل بن زلمد " ،اجلعديات" ،حتقيق :عبد ادلهدم بن عبد القادر بن عبد اذلادم( ،
طُ ،الكويت  :مكتبة الفالح ُٖٓٗـ).
البيهقي :أمحد بن احلسُت" .السنن الكربل" حتقيق :زلمد عبد القادر عطا( ،طُ ،اذلند :رللس
دائرة ادلعارؼ النظاميةُْٗٗ ،ـ).
البيهقي :أمحد بن احلسُت" .دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاح الشريعة" .حتقيق :عبدادلعطي
قلعجي( .طُ ،دار الكت العلميةُٖٖٗ ،ـ).
الًتمذم ،زلمد بن عيسى" .سنن الًتمذم" .حتقيق  :إبراىيم عطوة عوض( ،طِ ،مصر :مطبعة
مصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ).
اجلرجاين ،عبد اهلل بن عدم" .الكامل يف ضعفاء الرجاؿ" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود (طُ،
بَتكت :دار الكت العلميةُٕٗٗ ،ـ).
احلاكم ،زلمد بن عبد اهلل" .معرفة علوـ احلديث" ،حتقيق :السيد معظم حسُت (طِ ،بَتكت :دار
الكت العلميةُٕٕٗ ،ـ).
احلاكم ،زلمد بن عبداهلل" .ادلستدرؾ على الصحيحُت" .حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا( ،طُ،
بَتكت ،دار الكت العلميةَُٗٗ ،ـ).
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احلكمي ،حافظ بن زلمد" .مركيات غزكة احلديبية مجع كختريج كدراسة"( .ط بدكف ،ادلدينة ادلنورة :
مطابع اجلامعة اإلسالمية َُْٔىػ).
احلميدم ،عبد اهلل بن الزبَت" .مسند احلميدم" ،حتقيق :حسن سليم أسد ( ،طُ ،دمشق  :دار
السقا ُٗٗٔ ،ـ).
احلنظلي ،عبد اهلل بن ادلبارؾ " .مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ" .حتقيق  :صبحي البدرم
السامرائي ( ،طُ ،الرياض  :مكتبة ادلعارؼ َُْٕ ،ىػ).
اخلطي  ،أمحد بن علي" .تاريخ بغداد" .حتقيق بشار :عواد معركؼ( .طُ ،بَتكت :دار الغرب
اإلسالميََِِ ،ـ).
اخلليلي ،خليل بن عبد اهلل" .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق :د .زلمد سعيد عمر
إدريس( .طُ ،الرياض :مكتبة الرشدَُْٗ ،ىػ).
الدارقطٍت ،علي بن عمر" .سنن الدارقطٍت" .حتقيق :شعي االرنؤكط كآخركف( ،طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالة ََِْ ،ـ).
الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن" .سنن الدارمي" .حتقيق :فواز أمحد زمريل( .طُ ،بَتكت :دار
الكتاب العريب َُْٕ ،ىػ).
الدمشقي ،إمساعيل بن كثَت" .إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو" .حتقيق :هبجة يوسف أبو الطي ،
(طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُٗٗٔ ،ـ).
عواد معركؼ (
الذىيب ،زلمد بن أمحد" .تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ" .حتقيق  :بشار ٌ
طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ََِّ ،ـ).
الذىيب ،زلمد بن أمحد" .سَت أعالـ النبالء" .حتقيق  :رلموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعي
األرنؤكط ( ،طّ ،بَتكت  :مؤسسة الرسالة ُٖٗٓ ،ـ).
الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت" .اجلرح كالتعديل"( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب،
ُِٓٗـ).
الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت" .علل احلديث" حتقيق  :فريق من الباحثُت ،بإشراؼ د.سعد
احلميد( .طُ ،الرياض :مطابع احلميضيُِْٕ ،ىػ).
الرازم ،زلمد عبد الرمحن" .ادلراسيل" .حتقيق :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين( .طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُّٕٗىػ).
الس ًجستاين ،سليماف بن األشعث".سنن أيب داكد" .حتقيق :شعي األرنؤكط كزل َّمد ً
كامل( ،طُ،
ى
ى
ِّ ٍ
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دمشق  :دار الرسالة العادليةََِٗ ،ـ).
الس ٍو يد ٍكًين ،قاسم بن قيطٍلي ٍوبػىغىا " .الثقات شلن مل يقع يف الكت الستة" ،حتقيق :شادم بن زلمد بن
ُّ
سامل آؿ نعماف( ،طُ ،صنعاء :مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسالمية كحتقيق الًتاث
كالًتمجة َُُِ ،ـ.
الشيباين ،أمحد بن زلمد" .مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .طُ ،حتقيق :شعي األرنؤكط ،كعادؿ
مرشد ،كآخركف :مؤسسة الرسالة ََُِ ـ).
الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن علاـ " .ادلصنف" .حتقيق :حبي الرمحن األعظمي (طِ ،اذلند :اجمللس
العلميَُّْ ،ق).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" .ادلعجم األكسط" .حتقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،كعبد احملسن
بن إبراىيم احلسيٍت( ط بدكف ،القاىرة :دار احلرمُتُٗٗٓ ،ـ).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" ،ادلعجم الكبَت" .حتقيق :محدم عبداجمليد السلفي(،طِ ،القاىرة:
مكتبة ابن تيميةُّٖٗ ،ـ).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح مشكل اآلثار" .حتقيق :شعي األرنؤكط ( .طُ ،مؤسسة
الرسالةُٖٕٗ ،ـ).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح معاين اآلثار" .حتقيق :زلمد زىرم النجار كزلمد سيد جاد احلق،
(طُ ادلدينة :عامل الكت  ُْٗٗ ،ـ).
العسقالين :أمحد بن علي" .نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر" .حتقيق :عبد
اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي( .طُ ،الرياض :مطبعة سفَتُِِْ،ق).
العسقالين ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى
زلمد معوض( ،طُ ،بَتكت  :دار الكت العلمية ُُْٓ ،ىػ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .تعريف أىل التقديس مبرات ادلوصوفُت بالتدليس" حتقيق :د.عاصم بن
عبداهلل القريويت( ،طُ ،عماف  :مكتبة ادلنارُّٖٗ ،ـ ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .تقري التهذي " .حتقيق  :زلمد عوامة( ،طُ ،سوريا :دار الرشيد،
ُٖٔٗـ).
عمر :بشَت علي" .منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ األحاديث"(طُ ،كقف السالـََِٓ ،ـ).
الفسوم ،يعقوب بن سفياف" .ادلعرفة كالتاريخ" .حتقيق :أكرـ ضياء العمرم( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُُٖٗ ،ـ).
- 18 -

مجلة الجامعة للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء الثاني

الشرح الكبَت" (طُ ،بَتكت :مكتبة لبناف،

الفيومي ،أمحد بن زلمد" .ادلصباح ادلنَت يف غري
ُٕٖٗـ).
القزكيٍت ،زلمد بن يزيد".سنن ابن ماجة" .حتقيق شعي األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،دمشق :دار
الرسالة العادلية ََِٗمػ).
اللكنوم ،زلمد عبد احلي " .الرفع كالتكميل يف اجلرح كالتعديل" .حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة،
(طٕ ،حل  :مكت ادلطبوعات اإلسالميةََِْ ،ـ).
ادلديٍت ،علي بن عبد اهلل" .العلل" .حتقيق :زلمد مصطفى األعظمي( .طِ ،بَتكت :ادلكت
اإلسالميَُٖٗ ،ـ).
ادلزم ،يوسف بن عبد الرمحن" .هتذي الكماؿ يف أمساء الرجاؿ" .حتقيق  :بشار عواد معركؼ( ،
طُ ،بَتكت  :مؤسسة الرسالةَُٖٗ ،ـ).
ادلعافرم ،عبد ادللك بن ىشاـ".السَتة النبوية" .حتقيق :مصطفى السقا( .طِ،مصر :مكتبة كمطبعة
مصطفى البايب احلليب كأكالدهُٗٓٓ ،ـ).
ادلقدسي ،زلمد بن عبد الواحد" .األحاديث ادلختارة" .حتقيق :د .عبدادللك بن عبداهلل بن دىيش.
(ط ّ ،بَتكت :دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع َََِ ،ـ).
النسائي أمحد بن شعي " .السنن الصغرل" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة(.طِ ،حل  ،مكت
ادلطبوعات اإلسالمية ُٖٔٗـ).
النسائي ،أمحد بن شعي " .السنن الكربل" .حتقيق :د .حسن عبد ادلنعم شليب( .طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُُٗٗ ،ـ).
النمرم ،يوسف بن عبد اهلل" .التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد" ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوم  ،زلمد عبد الكبَت البكرم( ،ط بدكف ،ادلغرب :كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف
اإلسالميةُّٖٕ ،ق).
الوريكات :عبد الكرمي بن أمحد" .الوىم يف ركايات سلتلفي األمصار"( .طُ ،الرياض :مكتبة أضواء
السلفَََِ ،ـ).
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