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رواية اجلماعة املبهمني
وأثرها يف احلكم على احلديث
The Narration of the Un-Named Narrators and its
effect on the Ruling of a Hadeeth

إعداد:
د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي
األستاذ املساعد بقسم علوم احلديث بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

املستخلص
احلمد هلل االلال االسالم عل سسو اهلل ،ابعد:
ناهجا يف ذلك سبيل التحليل
لقد قام الباحث بدساسة موضوعية لرااية اجلماعة املبهمنيً ،
االعرض لبيان هذا النوع من سااية املبهم ،بادئًا بأمهية هذه املسألة ،مث ثىن باستعراض ملسم احلديث
الذي اقع يف سنده مبهم عند أصحاب الفن ،مث عرج عل املقلود باملبهمني ،ابالسند الذي مسي
فيه بعض سااته املبهمني ،ضاسبًا لكل ذلك األمثلة املوضحة للمراد ،مث ألق الضوء عل مسألة
جهالة اللحابة  اما يتعلق هبا من مسائل ذات الللة ،مث بني حكم السند الذي اقع فيه مجاعة
امعززا ذلك باألمثلة ،ابيان الراجح منها،
مبهمني سائ ًقا األدلة عل ذلك من أقوا أئمة احلديثً ،
مث بني حجج املخالف اما ميكن أن يستد له ،مث قام باجلواب عنها ،مث جاءت بعد ذلك اخلامتة
االيت تتضمن أبرز نتائج البحث.
االباحث يرجو أن يسد ببحثه فرا ًغا يف املكتبة احلديثية حيث ال توجد –حسب علمي-
داسسة مفرد هلذا النوع من سااية املبهم مع أمهيته.
الكلمات المفتاحية( :املبهمون  /سااية اجلماعة املبهمني  /األثر ااحلكم).
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Abstract
All praise and thanks are for Allah and may prayers and salutations be
upon the Messenger of Allah.
As to what follows:
Verily the researcher has performed an objective study of the narration of
the group of un-named narrators, in the manner of analysis and presentation in
order to clarify this type of narration of an un-named narrator. Beginning with the
importance of this topic. Secondly reviewing the name of the Hadeeth which has
occurred in its chain an un-named narrator according to the scholars of this
science. Then moving up to the intended meaning of the un-named narrators and
the chain in which some of its narrators are un-named, striking examples for all of
this to clarify the intent. Then casting some light on the issue of the un-known
companions, may Allah be pleased with them, as well as the issues that are related
to this matter. Then clarifying the ruling on a chain occurring in it a group of unnamed narrators, presenting the evidences for this from the statements of the
scholars of Hadeeth, supported with examples and clarifying the most
predominant of them. Then clarifying the proofs of the one opposing this and
mentioning what possibly could be used as an evidence for him, along with a
response to these evidences. Then after this comes the closing which includes the
most apparent results of the research
The researcher hopes to fill the void in the Hadeeth Library since no studies,
according to my knowledge, have been singled out for this type of narration of the
un-named narrator with its importance.
Key words
(the un-named – the narration of the un-named – the effect and the ruling).
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املقدمة
إن احلمددد هلل دمددده انسددتعينه انسددتعفره ،انعددوذ بدداهلل مددن سددراس أنفسددنا ،اسددي ات أعمالنددا مددن
يهددده اهلل فددال مضددل لدده ،امددن يضددلل فددال هددادي لدده ،اأسددهد أن ال إلدده إال اهلل احددده ال س دريك لدده،
دًا إ يدوم
اأسهد أن ً
حممدا عبده اسسوله صل اهلل عليه اعل آله اأصحابه اأتباعه اسلم ً
تسليما كث ً
الدين.
أما بعدد:
فإنه مما جيب علد أصدحاب كدل فدن أن يددققوا فيده النغدر ،ايعوصدوا يف غوامضده ،اأن يشدققوا
يف علمهم املسائل ،اليت قد يعجز صعاس طالب العلم اأذكياؤهم عن إدساكهدا ،بدل ااخلدوان مدن غدً
أهلها ،اأن يدأبوا البحث فيه ،ليخرجوا جيد املهيمات( ،)1اعيون النكات.
علما فليدقق فيه ل ال يضيع دقيق العلم"(.)2
قا اإلمام الشافعي سمحه اهلل" :من تعلم ً
امددن هددذه الدددقائق يف علددم ملددقلح احلددديث قددو ال درااي( :حدددثنا مجاعددة مددن أصددحابنا) أا
(غ دً ااحددد مددن أصددحابنا) أا (أسدديايننا) أا (حدددث نددارب) غددً مسددمني ،هددل يعت د كددو م مجاعددة
توثي ًقدا ضددمنيًا ابنداءًا عليدده يلدحح اإلسددناد أا يعامددل معاملدة اإلسددناد الدذي فيدده ساا مدبهم ،اهددو ددث
مدن فددراع مباحدث املددبهم ،قددد يشدق علد الباحددث يف هدذا الشددأن العثدوس علد مغا ددا فضدالً عددن غددًه
ممدن لددين مدن أهددل الفدن ،فددأسدت أن أمجدع سددتات هدذه املسددألة مدن دااايددن السدنة ،اأمللددم أطرافهدا مددن
بقون كتب امللقلح اغًها حسب اجلهد االقاقة ،مستعينًا باهلل جل اعال.
أسباب اختيار البحث
 -1أن هذا املسألة من املسائل الدقيقة يف علم ملقلح احلديث.
 -2أمهية معرفة الراجح يف هذه املسألة لكو ا ينب عليها معرفة صحة احلديث من ضعفه.
 -3معرفة هل هناك فرق عند أهل االصقالح بني سااية الواحدد املدبهم اساايدة اجلماعدة املبهمدني أم
أن الباب عندهم كله ااحد.
 -4هددذه املسددألة مددن املسددائل العلميددة الدديت هلددا بددر عمليددة ،فينبعددي االعتندداء هبددا ،ا ثهددا مددن جهددة
الدليل.
( )1قا ابن األثً يف النهاية ( :) 924/2املسائل اليت هتيم اإلنسان احتًه يقا هام يف األمر يهيم إذا حتً فيه.
( )2املدينل إ علم السنن للبيهقي (.)704/2
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خطة البحث

اتشتمل عل :
مقدمة ،ابانية مباحث ،اينامتة ،افهاسرب علمية.
املبحث األا  :سااية اجلماعة املبهمني يف كتب امللقلح.
املبحث الثاين :تسمية احلديث الذي اقع يف سنده مبهم.
املبحث الثالث :املقلود باملبهمني.
املبحث الرابع :أثر تسمية بعض املبهمني يف احلكم عل احلديث.
املبحث اخلامن :من أهبم امسه من اللحابة  :افيه مقالب:
املقلب األا  :عدالة اللحابة .
املقلب الثاين :اصف بعض النقاد بعض اللحابة باجلهالة.
املقلب الثالث :مراسيل اللحابة .
املقلب الرابع :مذهب البيهقي اعبد احلق اإلسبيلي فيما يراى عن اللحايب املبهم.
املبحث السادرب :حكم السند الذي فيه مجاعة مبهمني.
املبحث السابع :من قَبِل من أهل العلم ما اقع يف إسناده مجاعة مبهمني.
املبحث الثامن :حجج من صحح اإلسناد الذي اقع فيه مجاعة مبهمني االرد عليها.
الدارسات السابقة:
مل أقف -حسب علمي -عل ملنف مستقل اينان يف سااية اجلماعة املبهمني.
منهجي يف البحث:
سرت يف هذه الداسسة عل النحو األيت:
 -1مجعددأ أط دراض املوضددوع مددن كتددب امللددقلح ،امددن دااايددن السددنة ،ااملعدداجم ،ااألج دزاء قدددس
املستقاع ،احسب اجلهد.
 -2اقتلرت عل موضع الشداهد مدن األحاديدث حدي ال يقدو البحدث إال إذا دعدأ احلاجدة إ
ذلك.
 -3عزات األحاديث إ مراجعها ،اتكلمأ عل أسانيدها اعللها حسب احلاجة.
 -4عززت النقو قدس املستقاع باألمثلة كي تتضح املسائل ايتبني املراد منها.
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املبحث األول :رواية اجلماعة املبهمني يف كتب املصطلح:
هذه املسألة من فراع سااية املبهم ،الكن قل من تعدرض هلدا باسدتيعاب ابسد  ،حدي املللفدات
املستقلة يف باب اجملهو مل تلق األضواء عليها مبا تستحقه هذه املسألة مدع أمهيتهدا ادقتهدا( ،)1اذلدك
ااهلل أعلم -لسببني:األول :قلّتها يف أسانيد السنة النبوية مقاسنة برااية الواحد املبهم.
الثاني :أن أهل االينتلان ال يفرقون بني أن يكون اجملهو ااح ًددا أا اثندني أا أكثدر ،فالكدل
عندهم باب ااحد كما سيأيت بيانه.
اهذا سببه -ااهلل أعلم -أن بعض الراا يدذكر مدن ساى عنده بلديعة اجلمدع أا مدا يدد عليهدا،
احدا من سيوينه ،فكان من باب االحتياط أن يعامل الكل معاملة ااحد .
اإمنا يريد ا ً
مثال :ما أينرجده أبدو دااد مدن طريدق عبددالرمحن بدن معدراء ،حددثنا األعمدب ،أين ندا أصدحاب
لنا ،عن عرا املزين ،عن عائشة سضي اهلل عنها(.)2
اعنددد تتبددع طددرق احلددديث اجددد أن املددبهم ه ددذا ه ددو :حبيددب بددن أيب ثاب ددأ ،هكددذا سااه ع ددن
األعمب :أبو معااية ،ااكيع ،ازائد بن قدامة ،احيىي احلماين ،اأبو بكر بن عياش.
قا احلافظ املزي" :سااه غً ااحد عن األعمب ،عن حبيب بن أيب ثابأ ،عن عرا "(.)3
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده أمحددد( ،)4االرتمددذي عددن حممددود بددن غدديالن( ،)5كالمهددا عددن اكيددع ،عددن
عبداهلل بن سعيد بن أيب هند ،عن بعض أَصحاب عكرمة (أ َّ
َن النيب كان يلحظ يف اللال ).
اسااه النسائي من طريق الفضل بن موس السناين ،عن عبداهلل بن سعيد بدن أ هندد ،فقدا :
عن ثوس بن زيد ،عن عكرمة ،عن ابن عبارب سضي اهلل عنهما قا  ( :كان سسدو اهلل  يلتفدأ ميينًدا
امشاالً يف صالته ،اال يلوي عنقه ينلف ظهره)(.)6
قا اخلزسجي" :هو ثوس بن يزيد"(.)7
( )1انغر عل سبيل املثا  :اجلهالة عند احملدثني لل ادعي ،احترير املقا يف الرااي اجملهو لباموز .
( )2السنن (.)125/1
( )3هتذيب الكما (.)79/35
( )4املسند (.)290/4
( )5السنن (.)584/1
( )6السنن (.)196
( )7اخلالصة (.)473/3
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مثااال ثالااث :مددا أينرجدده النسددائي ،قددا  :أين نددا حممددد بددن بشدداس ،قددا  :حدددثنا عبددد األعل د ،
قددا  :حدددثنا سددعيد ،عددن بعددض أصددحابه ،عددن ابددن بريددد  ،عددن أيب موس د  ،عددن الندديب  قددا :
(أفقر احلاجم ااحملجوم)(.)1
اعنددد تتبددع طددرق احلددديث اجددد أن املددبهم هددذا هددو :مقددر الددوساق ،هكددذا سااه عندده :ساح بددن
عباد  ،اسعبة ،اابن أيب عدي ،اأبو ر البكرااي ،اعبد الوهاب بن عقاء ،احفص بن عبدد الدرمحن
يف ساايدة عنهمدا ،ايف ساايدة هلمدا مسيددا سديخه( :أبدا مالدك) ،اممدا يددد علد أنده أساد ااح ًددا ساايدة سددعيد
بن عاسم قا فيها( :عن صاحب له).
قددا سسدديد الدددين العقدداس" :االددذي عليدده األكثددر مددن علمدداء الراايددة ،اأسبدداب النقددل ،أن قددو
ال درااي( :حدددثنا صدداحب لنددا) ا (حدددث غددً ااحددد) ،ا (حدددث مددن مسددع فالنًددا) ،ا(حدددثأ عددن
فالن) ادو ذلك ،معداد يف املسند ،ألنه مل ينققع له سند ،اإمنا اقعدأ اجلهالدة يف أحدد سااتده ،كمدا
لو مسي ذلك الرااي اجهل حاله"(.)2
فسوى سمحه اهلل بني الواحد ااألكثر يف احلكم.
ومثال الواحد :املبهم كثً ،اقد ذكر حكمه يف كتب امللقلح يف نوع املرسل.
ومثاال اثثيااين :مددا أينرجده احلدداكم مددن طريدق اجلريددري ،عددن أيب العدالء اهددو ابددن الشدخً ،عددن سجلددني
من ب حنغلة ،عن سداد بن أارب  ... قا " :هذا اإلسناد َمثَل لنوع املنققع ،جلهالة الرجلني"(.)3
ومثال الثالثة :ما أينرجه اإلمام مسلم سمحه اهلل قا  :حدثنا حممد بن أيب عمر املكدي ،حددثنا
الثقفي ،عن أيوب السختياين ،عن عمرا بن سعيد ،عن محيد بن عبدالرمحن احلمًي ،عن ثالثدة مدن
الدد سدعد كلهدم حيدثده ،عدن أبيده  أن النديب  ديندل علد سدعد  يعدوده مبكدة فبكد قدا ( :مددا
يبكيك  )...احلديث(.)4
اأبناء سعد  الذكوس الذين سااا هذا احلديث عن أبيهم  هم :عامر املعب احممد.

( )1السنن الك ى (.)338/3
( )2غرس الفوائد اجملموعة (.)130
( )3علوم احلديث (.)173
( )4اللحيح (.)72/5
اهذا املثا لين من باب الرااية عدن اجلماعدة املبهمدني ،ألن املبهمدني هندا عرفدأ أعيدا م ،اإمندا مثلدأ بده مدن
أجل ذكر العدد فيه ،اسيأيت توضيحه إن ساء اهلل.
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قددا ابددن سسدديد العقدداس" :اهددذا احلددديث اإن كددان مرس دالً مددن هددذا الوجدده( ،)1فإندده متلددل يف
كتاب مسدلم اغدًه مدن حدديث عدامر بدن سدعد بدن أيب اقدان ،عدن أبيده  ،امدن حدديث ملدعب
أيضا ،عدن أبيده  ،اأينرجده البخداسي اأبدو دااد االنسدائي مدن حدديث عائشدة بندأ سدعد،
بن سعد ً
أيضا كذلك ،االقريق الدذي ذكدر الدداسقق أ دا مرسدلة إمندا أاسدهدا مسدلم يف الشدواهد،
عن أبيها ً 
امددع ذلددك فقددد أينرجهددا يف كتابدده متلددلة مددن اجدده أينددر مددن حددديث عبدددالوهاب الثقفددي عددن أيددوب
بإسناده املتقددم ،اقدا فيهدا :عدن ثالثدة مدن الدد سدعد ،كلهدم حيدثده عدن أبيده  ،أن النديب  ديندل
عل سعد يعوده مبكة"(.)2
اقا احلافظ ابن حجر ..." :فإن أمساءهم يف ساايدة هدذا احلدديث بعينده عندد مسدلم مدن طريدق
عامر املعب احممد( )3ثالثتهم عن سعد .)4("
االثالثة أقل اجلماعة ،قا احلافظ ابن حجر" :اهذا يقتضدي أن يكدون مسعده مدن مجاعدة أقلهدم
ثالثة"(.)5
وأمااا األربعااة ،فدأينرج اإلمددام أمحددد مددن طريددق قتدداد  ،قدا  :حدددث أسبعددة سجددا  ،عددن أيب سددعيد
اخلدسي  أن سسو اهلل  ( عن نبيذ اجلر)(.)6
ومثااال مااا عاد علااى ل ا  :مددا سااه احلميدددي قددا  :ثنددا سددفيان ،قددا  :ثنددا مددن ال أحلددي مددن
أصحاب نافع( ،)7عن نافع ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما(.)8

( ) 1يقلد قوله يف سااية محاد ،عن أيوب ،عن عمرا بن سعيد ،عن محيد بن عبدالرمحن احلمدًي ،عدن ثالثدة مدن
الد سعد قالوا( :مرض سعد مبكة )...احلديث.
( )2غرس الفوائد (.)320
( ) 3سااية حممد مل أقف عليها عند مسلم ،امل يرقم املزي حتأ ترمجة حممد بن سعد بن أيب اقان ،عن أبيه سدعد
 عالمة مسلم ،اإمنا اقتلر عل عالمة النسائي فق (.)315/3
( )4فتح الباسي (.)366/5
( )5الفتح (.)634/6
( )6املسند (.)265/18
( )7اقددد سااه الس دراج يف حديثدده ( )121/3عددن احلسددن بددن اللددباح ،ثنددا سددفيان ،ثنددا أصددحاب نددافع :عبيددد اهلل
اأيوب ،عن نافع.
( )8املسند (.)138/1
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املبحث الثاني :تسمية احلديث الذي وقع يف سنده مبهم:
اقبددل الشددراع يف بيددان حكددم ساايددة اجلماعددة املبهمددني ،أسيددد أن أبددني اينددتالض أهددل االصددقالح
يف تسمية السند الذي اقع فيه سجل غً مسم  ،فأقو :
ألهل االصقالح يف ذلك أقوا :
فقي ا  :إندده مددن قبيددل املنققددع ،أا مققددوع( ،)1اهددو اسددتعما  :علددي بددن املدددي ( ،)2االبخدداسي،
االددداسقق  ،ااحلميدددي( ،)3ااحلدداكم( ،)4االعسدداين( ،)5اأيب عمددرا( ،)6اابددن الققددان الفاسددي( ،)7اابددن
سسيد العقاس( ،)8اأيب إسحاق الق ي( ،)9االت يزي(.)10
قا ابن سسيد العقاس" :اقو الزهري يف هذا اإلسناد( :حدث سجا ) امل يسدم ااح ًددا مدنهم،
يدينل يف باب املققوع عل مذهب احلاكم اغًه"( .)11يع املنققع.
اقا ابن الققان الفاسي يف حدديث ذكدره عبدداحلق مدن طريدق أيب الدزبً ،عدن سجدل صدا مدن
أهل املدينة ،عن أيب سدلمة بدن عبددالرمحن مث قدا  :هدذا مرسدل افيده سجدل هدو  ،فقدا ابدن الققدان:
"كددذا قددا  ،اهددو مندداقض مللددقلحهم املددا تقدددم لدده الن ،فددإ م إمنددا يقولددون ملددا هددذا سددبيله (منققددع)،
فإنه ال فرق بني أن يقوى ذكره ،أا يقا  :عن سجل ،أا سيخ ،اال يسم  ،اإمندا يقولدون :فيده هدو
حلديث يف إسناده سجل مسم ال يعرض"(.)12
اقا احلافظ ابن اللالح" :الثالثة :إذا قيل يف اإلسناد (فالن عن سجل) ،أا (عدن سديخ) ،أا

( )1عل قو من يقلق عل املنققع مققوع.
( )2العلل (.)195
( )3انغر :النكأ البن حجر (.)514/2
( )4علوم احلديث (.)174
( )5تقييد املهمل (.)831/2
( )6علم احلديث (.)41
( )7بيان الوهم ااإليهام ( ،)590/2اانغر :فتح املعيث (.)267/1
( )8غرس الفوائد ( ،129ا ،160ا.)278
( )9املنتخب من علوم احلديث (.)44
( )10الكايف (.)209
( )11غرس الفوائد (.)213
( )12بيان الوهم ااإليهام (.)82/3
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منققعا"(.)1
دو ذلك ،فالذي ذكره احلاكم يف معرفة علوم احلديث أنه ال يسم مرسالً ،بل
ً
اابددن دقيددق العيددد يعد عندده بقولده (يف حكددم املنققددع) ،قددا سمحدده اهلل بعددد أن ذكددر حددديثًا مددن
عند البيهقي من طريق حممدد بدن عبددالرمحن ،عدن سجدل مدن بد مددجل ،عدن أبيده قدا " :هدذا يف حكدم
املنققع جلهالة الرجل من ب مدجل ،اجهالة أبيه"(.)2
أيضدا بعدد حدديث ذكدره مددن عندد اإلمدام مالدك مدن طريددق ندافع ،عدن سجدل مدن األنلدداس،
اقدا ً
عن أبيه قا " :افيه سجل هو  ،فهو كاملنققع"(.)3
وقيا ا ا  :إند دده مرس د ددل ،اه د ددو اس د ددتعما البخد دداسي( ،)4اأيب دااد يف كتاب د دده املراس د دديل ،االبيهق د ددي،
اعبداحلق اإلسبيلي ،اابن الققان الفاسي ،االرافعي( ،)5اابن سسيد العقاس(.)6
قا البخاسي" :إبدراهيم أبدو بكدً ،عدن سجدل مدن األنلداس ،عدن أيب هريدر  ،ساى عنده حممدد
صاحب الساج ،مرسل"(.)7
اقددا البيهقددي" :اذلددك مددذكوس يف بدداب :موقددف اإلمددام ،ايف ذلددك داللددة عل د إدساك الركعددة
بإدساك الركوع ،اقد ساي صدرحيًا عدن ابدن مسدعود ازيدد بدن ثابدأ اابدن عمدر  ،ايف يند مرسدل عدن
النيب  ،ايف ين موصو عنه غً قوي ،أما املرسل ،فرااه عبدالعزيز بن سفيدع ،عدن سجدل ،عدن النديب
.)8("
اقددا ابددن الققددان الفاسددي" :اذكددر( )9يف طريددق أيب أمحددد مددن حددديث عبددداهلل بددن حيددىي بددن أيب
كثً -اكدان مدن ينيداس الندارب اأهدل الددين االدوسع ،-عدن أبيده ،عدن سجدل مدن األنلداس (أن سسدو اهلل
 عن أكدل أذين القلدب)  ...اأبدو حممدد قدد اضدقرب فيمدا يكدون هكدذا (عدن سجدل) ال يعدرض
أندده مددن أصددحاب الندديب  إال مددن قولدده ،امل يقددل ذلددك عندده التددابعي  ...اأبددو دااد سمحدده اهلل قددد أاسد
( )1املقدمة (.)206
( )2اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام (.)506/2
( )3اإلمام (.)513/2
( )4التاسيخ الكبً ( ،169/1ا ،242/2ا ،158/4ا ،257ا ،295ا.)303
( )5كما سيأيت بعد إن ساء اهلل.
( )6غرس الفوائد (.)320
( )7التاسيخ الكبً ( ،)277/1اانغر :علل الدساقق (.)69/10
( )8معرفة السنن االثاس (.)9/3
( )9يقلد عبداحلق اإلسبيلي.
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هددذا احلددديث يف املراسدديل مددن أجددل هددذا الددذي قلندداه ،فددإن اإلسددناد الددذي سدداقه بدده متلددل إ هددذا
الرجددل ،قددا أبددو دااد :حدددثنا مسدددد ،قددا  :حدددثنا عبددداهلل بددن حيددىي بددن أيب كثددً ،عددن أبيدده ،قددا :
حدث سجل من األنلاس  ...فهذا بيان إسساله عنده"(.)1
اقا " :ذكر من عند عبدالرزاق من سااية أيب الزبً ،عن سجدل صدا مدن أهدل املديندة ،عدن أيب
سلمة ،فرده بأنه مرسل ،اعن هو  ،يع هذا الذي قد أثىن عليده أبدو الدزبً ،القائدل أن يقدو عنده:
بد ادني املوضددعني فددرق بد ّدني ،اذلددك أن هددذا الرجددل الددذي أثددىن عليدده أبددو ال دزبً مل يسددمه ،العلدده لددو مسدداه
عرفندداه بنقدديض مددا اصددفه بدده أبددو الدزبً ،فيبقد احلددديث مرسدالً ،فددإن املرسددل هددو الددذي طددوي عنددا مددن
إسناده من لو ذكر أمكن أن نعرفه ضعي ًفا أا هوالً"(.)2
اقددا ابددن اللددالح" :الثالثددة :إذا قيددل يف اإلسددناد (فددالن عددن سجددل) ،أا (عددن سدديخ) ،أا دددو
ذلك  ...اهو يف بعض امللنفات املعت يف أصو الفقه معداد من أنواع املرسل"(.)3
اقا الزسكشي" :اقد ذكر أبو علي العساين أنه ندوع مدن املرسدل اهدو قضدية صدنيع أيب دااد يف
كتاب املراسيل"(.)4
اقددا ابددن حجددر" :ايف اللددحيحني اأيب دااد مددن طريددق بكددً بددن األسددج ،عددن كريددب أن ابددن
عبددارب ،ااملسددوس بددن ورمددة ،اعبدددالرمحن بددن أزهددر ( أسسددلوه إ عائشددة سضددي اهلل عنهددا يسددأهلا عددن
الدركعتني بعددد العلددرل اقدالوا لدده :قددل هلدا بلعنددا أن الندديب  د عنهمددا ،ابلعنددا أندك تلددليهما) ،فهددذا
حديث من سااية كريب عند تسمية بعض أهل احلديث مرسالً ،ابعضهم متلالً فيمن مل يسم"(.)5
اقددا الس ددخااي" :اممددن أين ددرج املبهم ددات يف املراسدديل أب ددو دااد ،اك ددذا أطلددق الن ددواي يف غ ددً
موضع عل سااية املبهم مرسالً"(.)6
اب ددني اب ددن دقي ددق العيد دد اج دده ذل ددك فق ددا " :ام ددن ه ددذا القبي ددل أن يق ددو الت ددابعي( :ح دددث سج ددل م ددن
اللحابة) أا (قوم من اللحابة) ،فهذا من اجه إهبام امسه كاملرسل ،إذا ال فرق بني ذكره اعدم ذكره"(.)7
( )1بيان الوهم ااإليهام (.)174/5
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)208/5
( )3املقدمة (.)206
( )4النكأ عل مقدمة ابن اللالح (.)461/1
( )5هتذيب التهذيب (.)124/6
( )6فتح املعيث (.)266/1
( )7انغر :النكأ للزسكشي (.)509/1
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وقي  :إنه إسناد متلل فيه سجل مبهم.
قدا ابدن ناصدر الددين الدمشدقي" :امسد بعضددهم مدا يف إسدناده هدو مرسدالً ،الدين بشدديء،
فجهالة الرااي ال مينع اتلا مرايه"(.)1
اقا الزسكشي ..." :الثالث :حاصل ما حكاه يف املسدألة مدذهبان ،اأمهدل ثالثًدا ،اهدو :أنده متلدل،
ألنه مل ينققع له سدند ،الكدن يف إسدناده هدو  ،كمدا لدو مسدي ذلدك الدرااي اجهدل حالده ،احكداه احلدافظ
سسيد الدين القرسي يف كتاب غرس اجملموعة عن األكثر من علماء الرااية اأسباب النقل"(.)2
اقا القاضي عياض" :أما قو الرااي :حدث غً ااحدد ،أا حددث الثقدة ،أا حددث بعدض
أصحابنا ،فهذا ال يدينل يف باب املققوع ،اال املرسل ،اال املعضدل عندد أهدل اللدنعة ،إمندا يددينل يف
باب اجملهو "(.)3
اقا النواي" :اهذا الذي قاله القاضي هو اللواب"(.)4
اق ددا عم ددر ب ددن عل ددي اب ددن امللق ددن" :ايف ك ددالم غ ددً ااح ددد م ددن احمل دددثني أن دده متل ددل يف إس ددناده
مسندا ا من اجه يلح"(.)5
هو  ...قا  :اهو املختاس ما مل يوجد ً
اقددا احلددافظ العالئددي" :االتحقيددق أن قددو ال درااي (عددن سجددل) ادددوه ،متلددل الكددن حكمدده
حكم املنققع ،لعدم االحتجاج به"(.)6
اسي" :أمهدل امللدنف قدوالً ثالثًدا ،اهدو املشدهوس حكداه احلدافظ سسديد الددين
اقا برهان الدين ابن األَبادنَ ِّ
العقاس أنه متلل يف إسناده هو  ،الين مبرسل ،اال مبنققع ،ااينتاسه هو االعالئي صالح الدين"(.)7
اقا ابن حجر يف قو مسدلم (حددثنا غدً ااحدد)" :فعدده بعضدهم يف املنققدع ،االتحقيدق أنده
متلل يف إسناده مبهم"(.)8
أيضددا" :اأمددا قددو اخلقددايب االبيهقددي اغًمهددا إندده غددً متلددل ،ألن احلددي مل يسددم أحددد
اقددا ً
( )1عقود الدسس (.)28
( )2النكأ (.)461/1
( )3إكما املعلم بفوائد مسلم (.)222/5
( )4سرح مسلم (.)219/10
( )5املقنع يف علوم احلديث (.)133
( )6جامع التحليل يف أحكام املراسيل (.)96
( )7الشذا الفياح من علوم ابن اللالح (.)150/1
( )8الفتح (.)308/5
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منققعدا ،االتحقيدق
منهم ،فهو عل طريقة بعض أهل احلديث يسمون مدا يف إسدناده مدبهم مرسدالً أا
ً
إذا اقددع التل دريح بالسددماع أندده متلددل يف إسددناده مددبهم ،إذ ال فددرق فيمددا يتعلددق باالتلددا ااالنققدداع
بني سااية اجملهو ااملعدراض ،فداملبهم نغدً اجملهدو يف ذلدك ،امدع ذلدك فدال يقدا يف إسدناد صدرح كدل
من فيه بالسماع من سيخه إنه منققع ،اإن كانوا أا بعضهم غً معراض"(.)1
اقا السخااي" :اكل هذين القولني ينالض ما عليه األكثر ،فإن األكثرين من علمداء الراايدة
اأسباب النقل أنه متلل يف إسناده هو "(.)2
اهذا الذي استقر عليه العمل.
املبحث الثالث :املقصود باملبهمني:
ااملقلددود بدداملبهمني مددا مل يددأت بيددا م يف احلددديث نفسدده ،أا بعضددهم ،أا أسددانيده األينددرى،
اكددان تعيددنهم هددو الل دواب مددن الراايددة ،اأمددا مددا جدداء بيددا م يف احلددديث نفسدده ،أا بعضددهم ،أا جدداء
بيا م يف إسناد أينر له فلين من هذا الباب يف سيء.
قا احلاكم" :اقد يراى احلديث ايف إسناده سجل غً مسم  ،الين مبنققع".
مث ساى حديثًا من طريق الثوسي ،عن دااد بن أيب هند ،عدن سديخ ،عدن أيب هريدر  ،... مث
قددا " :اهددذا سااه عتدداب بددن بشددً ،ااهليدداج بددن بسددقام ،عددن دااد بددن أيب هنددد ،اإذا الرجددل الددذي مل
يقفوا عل امسه :أبو عمر اجلديل"(.)3
قددا احلددافظ ابددن حجددر ..." :اذلددك أن كددالم احلدداكم يشددً إ تفلدديل فيدده اهددو :إن كددان ال
منققعددا ،اإن كددان مددن طريددق مبهمددة اطريددق مفسددر ،
يددراى إال مددن طريددق ااحددد مبهمددة ،فهددو يسددم
ً
فال يسم منققعة ،ملكان القريق املفسر ."...
مث قددا " :فتبددني هبددذه الراايددة املفسددر أندده ال انققدداع يف ساايددة سددفيان ،اأمددا إذا جدداء يف ساايددة ااحددد
منققعا ،اهو قضية صنيع أيب دااد يف كتاب املراسيل اغًه"(.)4
مبهمة فلم يرتدد احلاكم يف تسميته ً
اقددا أبددو عمددرا عثمددان بددن سددعيد الددداين" :اقددد يددرد احلددديث ايف إسددناده سجددل غددً مسددم

( )1الفتح (.)634/6
( )2فتح املعيث (.)268/1
( )3علوم احلديث (.)174
( )4النكأ عل كتاب ابن اللالح (.)561/2

- 387 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

الين مبنققع ،اذلك إذا قلر بعض الراا عن تسميته امساه غًه"(.)1
اقد ددا الزسكشد ددي" :اأم د ددا إذا مسد ددي اجملهد ددو م د ددن طريد ددق أيند ددر ،فمجم د ددوع الق د دريقني ال يس د ددم
منققعا"(.)2
ً
منققعددا إذا مل يعددرض ذلددك الرجددل املددبهم ،امددي عددرض
اقددا العالئددي" :مث إن هددذا إمنددا يكددون
ً
()3
كان متلالً ،احيتج به ،إن كان الرجل مقبوالً" .
اقا السخااي" :اكذا قيد القو بإطالق اجلهالة مبا إذا مل جييء مسم يف سااية أينرى"(.)4
اضددرب مثدداالً علد ذلددك فقددا " :كمددا اقددع للبخدداسي فإندده أاسد حددديثًا مددن اجهددني إ أيددوب
السددختياين قددا يف أحدددمها :عددن سجددل ،عددن أنددن  ،اقددا يف األينددر :عددن أيب قالبددة ،عددن أنددن
.)5("
مثال ما جاء بيانهم في الحديث:
قا احلميدي" :ثنا سفيان ،ثنا هشام بن عرا  ،عن أبيه ،عن عائشة سضدي اهلل عنهدا  ...قدا
( )1علم احلديث (.)41
( )2النكأ (.)460/1
( )3جامع التحليل (.)96
( )4فتح املعيث (.)268/1
( ) 5كالم السخااي يد عل أنه يرى أن الرجل املبهم هو أبو قالبة ،اهذا فيه نغر ،فإن البخاسي أينرج احلديث
يف صحيحه ( ) 612/2فقا  :حدثنا مسدد ،حدثنا إمساعيل ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أنن بن مالك
 قدا ( :صددل الندديب  الغهدر باملدينددة أس ًبعددا ،االعلدر بددذي احلليفددة سكعتدني) ،اعددن أيددوب ،عدن سجددل ،عددن
أنن ( مث بات حي أصبح فلل اللبح ،مث سكب ساحلته حي إذا استوت به البيداء أهل بعمر احجة).
فقضية اللال سااها أيوب عن أيب قالبة ،اأما قضية اإلهال فقد سااها أيوب عن الرجل املبهم كما يف سااية
مسدد عن ابن علية.
قا اخلقيب يف الفلل للوصدل املددسج يف النقدل ( :)517/1هكدذا ساى اهيدب بدن ينالدد هدذا احلدديث بقولده عدن
أيوب السختياين ،عن أيب قالبة عبداهلل بن زيد اجلرمي ،عن أنن بن مالك  ،الدين مجيعده عندد أيدوب ،عدن أيب
قالبددة ،اإمنددا عنددده عندده ذكددر (صددال الندديب  الغهددر باملدينددة أس ًبعددا االعلددر بددذي احلليفددة سكعتددني) حسددب  ...اساى
إمساعيددل بددن عليددة عددن أيددوب ،عددن أيب قالبددة ،عددن أنددن ( أن الندديب  صددل الغهددر باملدينددة أس ًبعددا االعلددر بددذي
احلليفة سكعتني) ،أتبعه عن أيوب ،عن سجل لين يسمه ،عن أنن  قا ( :مث بات حدي أصدبح) اسداق املد إ
ذكر مجع النيب  يف إهالله بني احلج االعمر ذكر ذلك مسدد عن ابن علية.
فبان هبذا الذي ذكره اخلقيب سمحه اهلل أن الرجل املبهم يف احلديث الينر لين هو أبو قالبة ،ااهلل أعلم.
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داما ،فقدا  :حددث بعدض آ عدرا ،
سفيان :اكان عبدامللك بن جدريج حددثناه أاالً قبدل أن نلقد هش ً
فلما قدم هشام حدثناه"(.)1
مثال ما جاء بيان بعضهم:
مددا أينرجدده اإلمددام البخدداسي :حدددثنا سددعيد بددن عفددً ،قددا حدددث الليددث ،قددا  :حدددث عقيددل،
عن ابن سهاب ،أين ين سعيد بن املسيب اعرا بن الزبً يف سجا من أهل العلدم ،أن عائشدة سضدي
اهلل عنه ددا قال ددأ ( :ك ددان سس ددو اهلل  يق ددو اه ددو ص ددحيح :مل يق ددبض ن دديب قد د ح ددي ي ددرى مقع ددده
.)2()...
مثال ر:ر :قا اإلمام مسلم :احدثنا زهً بن حرب ،حدثنا إمساعيل -يعد ابدن عليدة -عدن
أيوب ،ح احدث أبدو القداهر ،أين ندا عبدداهلل بدن اهدب ،أيند ين سجدا مدن أهدل العلدم مدنهم :مالدك
نافعا أين هم ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما (أن سسو اهلل  سجم يف الزنا .)3()...
بن أنن ،أن ً
مثال ما جاء بيانهم في إسياد ر:ر:
م ددا أينرج دده النس ددائي م ددن طري ددق عب ددداهلل ب ددن حمم ددد ب ددن إس ددحاق األذسم ددي ،ع ددن جري ددر ،ع ددن
()4
عبدالعزيز بن سفيع ،عن أسياخ من أهل مكة ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما ،عن النيب ... 
اقا قبله :أين ندا هدال بدن العدالء ،قدا  :حددثنا حسدني بدن عيداش ،قدا  :حددثنا زهدً ،قدا :
حدثنا عبدالعزيز بن سفيع ،عن عمرا بن ديناس اابن أيب مليكة ،عن ابن عمر سضدي اهلل عنهمدا ،قلدأ
عن سسو اهلل ل قا  :نعم ،قا ( :من أعتق عتاقة فيها سرك فتمام عتقه عل الذي أعتقه).
أمددا إن كددان تعيددنهم ينق ددأ فددال ع د حين ددذ بالراايددة الدديت ص ددرحأ بأمس ددائهم ،ايك ددون ذك ددرهم
ااحلالة هذه كعدمه.
()7
()6
()5
مثال ا  :أينددرج عبدددالرزاق  ،اأمحددد عددن ابددن مهدددي  ،االنسددائي مددن طريقدده  ،كالمهددا عددن
سفيان ،عدن منلدوس ،عدن سبعدي ،عدن بعدض أصدحاب النديب  قدا  :قدا سسدو اهلل ( :ال تقددموا
( )1املسند (.)125/1
( )2اللحيح (.)2337/5
( )3اللحيح (.)122/5
( )4السنن الك ى (.)24/5
( )5امللنف (.)164/4
( )6املسند (.)122/31
( )7السنن (.)339
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الشهر حي تكملوا العد أا تراا اهلال  )...احلديث.
اتددابع الثددوسي :زهددً بددن معاايددة ،فقددا  :نددا منلددوس بددن املعتمددر ،عددن سبعددي بددن يندراش ،قددا  :نددا
سجل أا سجا من أصحاب حممد  قا  :قا سسو اهلل ( :ال تقدموا الشهر .)...
أينرجه :ابن أيب ينيثمة ،قا  :حدثنا أمحد بن يونن ،قا  :نا زهً به(.)1
اصرح فيه زهً باإلينباس ،اهو حافظ متقن ،بل قدمه بعضهم عل سعبة يف احلفظ(.)2
اينالفهما :جرير بن عبداحلميد ،فرااه عن منلوس ،عن سبعي ،عن حذيفة  به.
أينرجه :أبو دااد عن حممد بدن اللدباح( ،)3االنسدائي عدن إسدحاق بدن إبدراهيم( ،)4اابدن ينزميدة
عن يوسف بن موس ( ،)5اابن حبان من طريق عثمان بن أيب سيبة( ،)6كلهم عن جرير به.
اأينقأ جرير يف جعل احلديث من مسند حذيفة .
قا أبو دااد" :مسعأ أمحدد ذكدر لده حدديث جريدر ،عدن منلدوس ،عدن سبعدي ،عدن حذيفدة 
 ...قددا  :هددذا عددن سددفيان اغددًه ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  ،يعد يرايدده سددفيان اغددًه ،عددن
منلددوس ،عددن سبعددي ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  ،لددين فيدده مددن ذا سدديء ،يعد  :لددين فيدده (عددن
حذيفة  )يع  :يريد لين حذيفة مبحفوظ هبذا احلديث(.)8(")7
اقددا أبددو يعلد اخلليلددي" :مل يقددل (عددن حذيفددة  )غددً جريددر بددن عبداحلميددد ،عددن منلددوس،
اقددا ابددن معددني :أينقددأ جريددر بقولدده (عددن حذيفددة  ،)اإمنددا اللددحيح مددا سااه زهددً اسددفيان ،عددن
منلوس ،عن سبعي ،عن بعض أصحاب النيب .)9("
( )1التاسيخ الكبً (.)169/3
اتابعهما :أبو األحون ،اعبيد بن محيد ،امل يسميا صحايب احلديث.
( )2انغر :هتذيب الكما (.)424/9
( )3السنن (.)745/2
( )4السنن (.)339
( )5اللحيح (.)203/3
( )6اللحيح (.)465/1
( )7فهددم اب ددن اجل ددوزي م ددن كددالم اإلم ددام أمح ددد أن دده يضددعف ح ددديث حذيف ددة  ،فق ددا يف التحقي ددق (:)298/5
ااجلواب أن أمحد ضعف حديث حذيفة  ،اقا  :لين ذكر حذيفة فيه مبحفوظ.
اسد فهمه ابن عبد اهلادي يف التنقيح (.)206/3
( )8مسائل أيب دااد لإلمام أمحد (.)391
( )9اإلسساد يف معرفة علماء احلديث (.)537/2
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املبحث الرابع :أثر تسمية بعض املبهمني يف احلكم على احلديث:
امما جيدس التنبيه عليده هندا أنده إذا جداء مجاعدة مبهمدني امسدي ااحدد مدنهم فدإن كدان الدذي مسدي
منهم ثقة فال ع مبن مل يذكر امسه من الراا  ،اال تأثً جلهالتهم يف احلكم عل السند.
مثاله :أينرج أبو دااد من طريق عبداهلل بن ينالد بدن سدعيد بدن أ مدرن ،عدن أبيده ،عدن سدعيد
سيوينا مدن بد عمدرا بدن عدوض امدن ينالده عبدداهلل بدن أ
بن عبدالرمحن بن يزيد بن سقيب ،أنه مسع ً
أمحد قا  :قا عل بن أ طالب  حفغأ عن سسو اهلل ( ال يدتم بعدد احدتالم ،اال صدمات
يوم إ الليل)(.)1
اعبددداهلل بددن أيب أمحددد قددا عندده احلددافظ ابددن حجددر" :الددد يف حيددا الندديب  ،اساى عددن عمددر
 اغًه ،اذكره مجاعة يف ثقات التابعني"(.)2
أما لو كان الذي ظهر امسه من اجلماعة املبهمني غً ثقة فحين ذ ال حيكم بلحة السند.
مثاله :أينرج حممد بن أمحد الواسقي من طريق هشام بن عماس ،نا الوليد بدن مسدلم ،عدن ابدن
عياش ،حدث عبداهلل بن زياد بن مسعان اغً ااحدد ممدن مسعده ،عدن ابدن سدهاب د  ،عدن عبيدد اهلل
ابن عبداهلل بن عتبة بن مسدعود ،عدن ابدن عبدارب سضدي اهلل عنهمدا (أن سسدو اهلل  كتدب إ قيلدر
يدعوه إ اإلسالم .)3()...
اابن مسعان قا عنه احلافظ" :مرتاك ،اهتمه بالكذب أبو دااد اغًه"(.)4
املبحث اخلامس :من أبهم امسه من الصحابة  ،وفيه مطالب:
املطلب األول :عدالة الصحابة :
ال سددك أن اللددحابة كلهددم عدددا بتعددديل اهلل هلددم اسس دوله  ،فهددم ينيدداس األمددة اأفضددلها،
كيددف ال اهددم أصددحاب ينددً ال يددة صددلوات سيب اسددالمه عليدده ،فهددم مددن تلقد الددوحي عندده ،اأينددذاا
العلددم مشددافهة مندده ،اسأاا حالدده اعاسددراا أحوالدده ،فددال سيددب أن يكون دوا أفضددل األمددة اأبرهددا ،اأتقاهددا
اأصدقها ،فرضي اهلل عنهم اسضوا عنه.
( )1السنن (.)293/3
( )2التقريب (.)491
( )3فضائل البيأ املقدرب (.)309
ااحلديث صحيح عن الزهري أينرجه البخاسي ( )1073/3من طريق صا بن كيسان ،عن الزهري به.
( )4التقريب (.)507
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قا البيهقي ..." :ايف كدل ذلدك داللدة علد إتقدا م  يف الراايدة ،اأ دم كدانوا سدابقني بكدل
ينً انعمة ،اكيف ال يكونون كذلك اقد صحبوا ينً اخللق بأحسن صحبة ،اجهدداا يف مجدع سدنته
لالقت ددداء هبدي دده حس ددب القاق ددة ،ال ددذلك ق ددا ( ين ددً الن ددارب ق ددرين)( ،)1افقن ددا اهلل تع ددا لالقت ددداء
هبديهم ،ااالستنان بسنتهم"(.)2
سواء يف ذلك منهم من علمنا عينه أا جهلنا حاله كلهم يف العدالة سواء.
قددا احلسددني بددن إدسيددن" :سددألته -يعد حممددد يددن عبددداهلل بددن عمدداس :-إذا كددان احلددديث عددن
سجل مدن أصدحاب النديب  أيكدون ذلدك حجدةل قدا  :نعدم اإن مل يسدمه ،فدإن مجيدع أصدحاب النديب
 كلهم حجة"(.)3
اقا اخلقيب البعدادي" :كل حديث اتلل إسناده بني مدن سااه ابدني النديب  مل يلدزم العمدل بده
إال بعد ثبوت عدالة سجاله ،اجيدب النغدر يف أحدواهلم ،سدوى اللدحايب الدذي سفعده إ سسدو اهلل  ،ألن
عدال ددة الل ددحابة ثابت ددة معلوم ددة بتع ددديل اهلل هل ددم اإينب دداسه ع ددن طه دداسهتم ،ااينتي دداسه هل ددم يف ن ددص الق درآن ...
ااصف سسو اهلل  اللحابة  مثل ذلك ،اأطنب يف تعغيمهم ،اأحسن الثناء عليهم"(.)4
اقا ابن عبداهلادي" :اجهالة اللحايب ال تضر .)5("...
أيضدا علد أصدل ابدن حدزم ،اأصدل سدائر أهدل
اقا ابدن القديم ..." :اأمدا العلدة الثانيدة ،فباطلدة ً
()6
احلديث ،فإن عندهم جهالة اللحايب ال تقدح يف احلديث ،لثبوت عدالة مجيعهم" .
اق ددا الس ددبكي يف القبق ددات (" :)149/2اقول دده (اق ددد أتد د الن دديب  فبايع دده) جد دواب سد دلا
مقدددس ،تقددديره :إذا كددان هددوالً فكيددف حيددتج بددهل فأجدداب :بددأن جهالددة العددني ااالسددم مددع العلددم بأندده
صحايب ال يقدح ،ألن اللحابة كلهم عدا "(.)7
اقددا ابددن املدواق" :فددإن اللددحابة  كلهددم عدددا  ،ال يوضددع يف ساايدداهتم هددذا النغددر ،كمددا ال
يوضع فيهم تعديل اال جتريح ،فإ م عدا بتعديل اهلل تعا  ،اهم األمناء عل الوحي املدأينوذ عدنهم
( )1أينرجه البخاسي ( ،)938/2امسلم (.)184/7
( )2املدينل إ السنن (.)19/1
( )3الكفاية يف معرفة أصو علم الرااية (.)180/1
( )4الكفاية يف معرفة أصو علم الرااية (.)180/1
( )5تعليقة عل العلل البن أيب حامت (.)157
( )6هتذيب السنن (.)260/1
( )7طبقات الشافعية الك ى (.)149/2
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كتاب اهلل تعا  ،اسنة سسوله .)1("
اقا السخااي" :اال سك أ م عدا ال تقدح فيهم اجلهالة بأعيا م"(.)2
املطلب الثاني :وصف بعض النقاد بعض الصحابة باجلهالة:
قددا علددي ابددن املدددي " :الددذين ساى عددنهم احلسددن البلددري مددن اجمله دولني :أمحددر السداسددي،
اأَسيد بن املتشمن ،اأندن بدن حكديم الضديب ،اجدون بدن قتداد البلدري ،احبيدب السدلمي عدن عمدر
دجف ،ادغفدل بدن حنغلدة ،اسدعد مدو أيب بكدر  ،اعديت
 ،احكيم بن ديناس ،احنتدف بدن ِّ
الس ا
بن ضمر السعدي ،اعمرا بن تعلب ،اقبيلة بن حريث"(.)3
ابعض من ذكر ع ّد يف اللحابة  كأمحر السداسي ،اسعد مو أيب بكدر  ،اعمدرا بدن
تعلب.
اقددا ابددن أيب حددامت" :مسددعود بددن الربيددع القدداس حليددف بد زهددر بددن كددالب ،يكددىن أبددا عمددً،
مات سنة ثالثني مسعأ أ يقو ذلك ،ايقو  :هو أعرايب هو "(.)4
أيضا" :مدالج بن عمرا السلمي حليف ب عبد مشن مسعأ أ يقو  :هو هو "(.)5
اقا ً
اهذه اجلهالة اليت اصف هبا ابن املدي اأبو حامت بعض اللدحابة  هدي جهالدة اصدفية ،ال
أثر هلا يف احلكم عل حديث هذا الرااي بعد ثبوت صحبته.
قا احلافظ ابن حجر" :مدالج بن عمرا السلمي عدن الرمداين ،ايقدا  :الزمداسي ال يددسي مدن
هددو انتهد  .اهددذا صددحايب ذكددره ابددن حبددان اغددًه يف اللددحابة زاد ابددن حبددان حليددف ب د عبددد مشددن
ددسا اأح د ًددا ااملش دداهد كلهددا ،اذك ددر افات دده كم ددا تق دددم،
مددات س ددنة قس ددني ،اق ددا اب ددن سددعد :س ددهد ب د ً
اامللدنف سمحدده اهلل تبددع ابددن اجلددوزي يف ذكددره يف الضددعفاء ،لكددن صددنيع ابددن اجلددوزي أينددف ،فإندده قددا :
قا أبو حامت :هو  ،اكذا هو يف كتاب ابن أيب حدامت يف مجاعدة مدن اللدحابة يف األفدراد مدن حدرض
امليم ،اكذا يلنع أبو حامت يف مجاعة مدن اللدحابة يقلدق علديهم اسدم اجلهالدة ال يريدد جهالدة العدالدة،
اإمنا يريد أنه من األعراب الذين مل يرا عنهم أئمة التابعني"(.)6
( )1بعية النقاد النقلة (.)151/1
( )2فتح املعيث (.)271/1
( )3انغر :هتذيب الكما ()245/3
( )4اجلرح االتعديل ( ،)282/8قا احلافظ يف اللسان ( :)26/6ذكره كل من صنف يف اللحابة فيهم.
( )5السابق (.)427/:8
( )6لسان امليزان (.)13/6
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أيضا" :زياد بن جاسية التميمي الدمشقي  ...يقا  :إن له صحبة ،قا أبدو حدامت :سديخ
اقا ً
()1
هو  ...اأبو حامت قد ع بعباس هو يف كثً من اللحابة" .
اأم ددا اب ددن من ددده فق ددد ب ددال ف ددرد ح ددديث ه ددذا الل ددنف م ددن الل ددحابة  فق ددا " :م ددن حك ددم
دهوسا ،مثددل :الشددعيب ،اسددعيد بددن املسدديب-
اللددحايب أندده إذا ساى عندده تددابعي ااحددد -اإن كددان مشد ً
()2
مشهوسا ااحتج به" .
ينسب إ اجلهالة ،فإذا ساى عنه سجالن صاس
ً
اهذا ينالض ما عليه عامة احملدثني.
قا الزسكشي ..." :إذا قيل يف اإلسناد عن سجل من أصحاب النديب  كدان حجدة ،اال تضدر
اجلهالة به ،لثبوت عدالتهم ،اينالف ابن منده فقا  )3("... :مث ذكر قو ابن منده السابق.
اقا السخااي" :اينالف ابن مندده فقدا ( :مدن حكدم اللدحايب أنده إذا ساى عنده تدابعي اإن
دهوسا ااحددتج بدده  .")...مث قددا
دهوسا  ...نسددب إ اجلهالددة ،فددإذا ساى عندده سجددالن صدداس مشد ً
كددان مشد ً
السخااي" :اهو مرداد"(.)4
املطلب الثالث :مراسيل الصحابة :
ايتفدرع عدن املسدألة السددابقة حكدم مراسديل اللددحابة ،اقدد حكد اإلمجداع غددً ااحدد مدن أهددل
العلم عل قبوهلا ااالحتجاج هبا.
قدا السرينسدي" :اال يندالض بددني العلمداء يف مراسديل اللدحابة  أ ددا حجدة ،أل دم صددحبوا
سسددو اهلل  ،فمددا يرااندده عددن سسددو اهلل  مقل ًقددا حيمددل عل د أ ددم مسعددوه مندده أا مددن أمثدداهلم،
اهم كانوا أهل اللدق االعدالة"(.)5
اقا الزسكشي" :أما مراسيل اللحابة  فمقبو أي باإلمجاع كما صرح به بعضهم"(.)6
اقددا العراقددي" :األمددر الثدداين :أندده اعددرتض علد امللددنف يف قولدده (مددا يسددم يف أصددو الفقدده)
أيضددا يددذكران مراسدديل اللددحابة  ،فمددا اجدده هليلدده بأصددو الفقددهل ااجل دواب :أن
بددأن احملدددثني ً
( )1هتذيب التهذيب (.)308/3
( )2انغر :سراط األئمة اخلمسة ()99
( )3البحر احملي (.)300/4
( )4فتح املعيث (.)41/3
( )5األصو (.)370/1
( )6النكأ (.)500/1
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احملدثني اإن ذكراا مراسيل اللحابة  فإ م مل تلفوا يف االحتجاج هبا"(.)1
سواء يف ذلك منهم من كان معرافًا ،أا ذكر بوصف غً معراض كرجل ،أا دوه.
قددا الزسكشددي" :ايتخددرج عل د هددذا األصددل مسددألة ،اهددي :أندده إذا قيددل يف اإلسددناد (عددن سجددل
من أصحاب النيب  )كان حجة ،اال تضر اجلهالة به ،لثبوت عدالتهم"(.)2
اقددا معلقدداي" :اجيدداب عددن إهبددام اسددم اللددحايب :بددأن ذل ددك ال يض ددر ،إذ اللددحابة كلهددم
عدا  ،فسواء أَبرز امسه التابعي أا أهبمه ،لكن بعد أن يشهد له باللحبة"(.)3
املطلب الرابع :مذهب البيهقي وعبد احلق اإلشبيلي فيما يروى عن الصحابي املبهم:
قددا البيهقددي سمحدده اهلل بعددد احلددديث الددذي أينرجدده مددن طريددق ينالددد بددن معدددان ،عددن بعددض
أصددحاب الندديب ( أن الندديب  سأى سج دالً يلددلي ايف ظهددر قدمدده ملعددة  ،)...قددا " :كددذا يف هددذا
احلديث ،اهو مرسل"(.)4
اقا بعد احلديث الذي أينرجده مدن طريدق محيدد بدن عبددالرمحن احلمدًي قدا ( :لقيدأ سجدالً صدحب
النيب  كمدا صدحبه أبدو هريدر  أسبدع سدنني  )...قدا " :اهدذا حدديث سااتده ثقدات ،إال أن محي ًددا مل يسدم
اللحايب الذي حدثه ،فهو مبعىن املرسدل ،إال أنده مرسدل جيدد ،الدوال والفتده األحاديدث الثابتدة املوصدولة قبلده،
ادااد بن عبداهلل األادي مل حيتج به الشيخان البخاسي امسلم سمحهما اهلل تعا "(.)5
أيضددا" :اأمددا حددديث دااد بددن عبددداهلل األادي ،عددن محيددد بددن عبدددالرمحن احلمددًي ،عددن
اقددا ً
سجددل م ددن أص ددحاب الن دديب  ،ع ددن الن دديب ( يف النه ددي ع ددن اغتس ددا امل درأ بفض ددل الرج ددل ،االرج ددل
بفضل املرأ ) فإنه منققع"(.)6
اقددا  ..." :عددن حضددرمي بددن الحددق ،عددن سجددل مددن األنلدداس قددا  :قددا سسددو اهلل ( :إذا
اجد أحدكم القملة يف املسجد فليلرها حي رجها) اهذا مرسل حسن يف مثل هذا"(.)7
( )1التقييد ااإليضاح (.)80
( )2البحر احملي (.)300/4
( )3سرح سنن ابن ماجه (.)290/1
( )4السنن الك ى (.)83/1
( )5السنن الك ى (.)190/1
( )6املعرفة (.)497/1
( )7السنن الك ى (.)294/2
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اأينرج من طريق عبيداهلل بن محيد احلمًي ،عن الشعيب أن النيب  قا ( :مدن اجدد دابدة قدد
عجددز عنهددا  )...قددا عبيددداهلل :فقلددأ عمددنل قددا  :عددن غددً ااحددد مددن أصددحاب الندديب  ... قددا
البيهقي" :هذا حديث وتلف يف سفعه ،اهو عن النيب  منققع"(.)1
أيضدا مدن طريدق الزهدري ،عدن أيب سدلمة بدن عبددالرمحن اسدليمان بدن يسداس ،عدن سجدا
اأيندرج ً
مددن األنلدداس أن الندديب  قددا ليهددود ابدددأ هبددم( :حيلددف مددنكم قسددون سجدالً ،فددأبوا :فقددا ل نلدداس
استحقوا  ،)...قا  :اهذا مرسل برتك تسمية الذين حدثومها"(.)2
ايشددبه أن يكددون ذلددك مددذهب عبددداحلق اإلس ددبيلي فإندده ذكددر يف األحكددام الوسددق حددديث
أينرجه من طريق أيب دااد  ...عن سعيد بن املسديب (أن سجدالً مدن أصدحاب النديب  أتد عمدر بدن
جدا"(.)3
اخلقاب  فشهد أنه  )...قا " :هذا مرسل عمن مل يسم ،اإسناده ضعيف ً
قددا ابددن الققددان الفاسددي متعقبًددا إيدداه يف ذلددك" :اهددو كددالم حيتمددل معنيددني :أحدددمها أن يكددون
معندداه :هددذا مرسددلع ألندده عمددن مل يسددم ،فددإن كددان هددذا الددذي عد  ،فهددو مثددل الددذي قددا يف احلددديثني
اللددذين قبلدده ،مددن ساايددة بشددً بددن يسدداس االقاسددم ،عمددن مل يسددم ،ااملعددىن األينددر أن يكددون معندداه :هددذا
مرسددل ،أي منققددع فيمددا بددني سددعيد بددن املسدديب اعمددر بددن اخلقدداب  ،اعمددن مل يسددم زيدداد إ
ذلدك ،فهدذا إن كدان معنيّدده ،فإنده رجده عددن أن يكدون مثدل احلددديثني ،الكنده يكدون قددد عدد علدة كددون
احلديث مل يسم صحابيه ،بعد أن سهد له التابعي باللحبة ،اهدذا لدين بشديء ،فإنده يلدحح أمثدا
هذا دائبًا"(.)4
اقا عبدداحلق ":أبدو دااد عدن بشدً بدن يسداس مدو األنلداس( ،عدن سجدا مدن أصدحاب النديب
 )... مث قا  :اهذا مرسل اكذا الذي قبله"(.)5
قدا ابدن الققدان" :كددذا قدا يف األا ( :إنده مرسددل) ،الدين فيده لإلسسددا مكدان إال كونده عددن
صددحابة غددً مسددمني ،اهددذا ال يوجددب كوندده مرسددل  ...ابشددً بددن يسدداس قددد سددهد هلددلالء الددذين سااه
عددنهم باللددحبة ،اهددو يددراي عددن مجاعددة مددن اللددحابة األنلدداس ،مددنهم :أنددن  ،اجددابر ،اسددويد بددن
النعمددان ،اسددهل بددن حثمددة ،اسافددع بددن ينددديج  ،اقددد اع درتاه مثددل هددذا يف حددديث أينددر ذكددره مددن
( )1السنن الك ى (.)198/6
( )2السنن (.)122/8
( )3األحكام الوسق (.)273/2
( )4بيان الوهم ااإليهام (.)594/2
( )5األحكام الوسق (.)88/3
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طريق أيب دااد ،عن القاسم مو عبد الرمحن ،عن بعض أصدحاب النديب  قدا " :كندا نأكدل اجلدزس
يف العددزا اال نقسددمه" .فقددا يف بعددض النسددخ( :قددد تقدددم الكددالم يف القاسددم ،ااحلددديث مرسددل) كددذا
قا  ،اما به إسسا  ،إمنا هو موقوض ،اضعيف بعً اإلسسا  ،اهو اجلهل ا ابدن حرسدف األزدي،
ساايه عن القاسم"(.)1
مث تعقبه بكونه ذكر أحاديث يف أسانيده صحابة غً مسمني امل يعلها باإلسسا (.)2
أيضددا أهددل العلددم البيهقددي سمحدده اهلل يف ذلددك ،فقددا ابددن عبددداهلادي" :الددين كمددا قددا  ،فددإن
اتعقددب ً
()3
املرسل :ما سااه التابعي ،عن النيب  ،اهذا من سااية بعض أصحابه عنه ،اجهالة اللحايب ال تضر" .
اقدا ابددن الرتكمدداين" :تسددميته مرسدالً لددين نيددد ،ألن ينالد ًددا أدسك مجاعددة مددن اللددحابة ،اهددم
عدا  ،فال يضرهم اجلهالة"(.)4
أيضا" :اقد قدمنا يف (بداب :تفريدق الوضدوء) أن مثدل هدذا لدين مبرسدل ،بدل هدو متلدل،
اقا ً
ألن اللحابة  كلهم عدا  ،فال تضرهم اجلهالة"(.)5
اقا الزسكشي" :ايسمي البيهقي مثل ذلك مرسالً ،اهو مرداد"(.)6
اقددا ابددن سجددب" :اكددذلك لددو قددا التددابعي( :أين د ين بعددض اللددحابة) لكددان حديثدده متل دالً
حيددتج بدده ،كمددا نددص عليدده أمحددد ،اكددذا ابددن عمدداس املوصددلي ،امددن األصددوليني أبددو بكددر اللددًيف اغددًه،
اقا البيهقي :هو مرسل"(.)7
اق ددا العراق ددي" :ام ددا ذك ددره املل ددنف ع ددن بع ددض كت ددب األص ددو ق ددد فعل دده أب ددو دااد يف كت دداب
املراسدديل ،فددًاي يف بعضددها مددا أهبددم فيدده الرجددل ،اجيعلدده مرسدالً ،بددل زاد البيهقددي علد هددذا يف سددننه،
فجعل ما سااه التابعي عن سجل من اللحابة مل يسم مرسالً ،اهذا لين نيد"(.)8
احدداا ابددن دقيددق العيددد اإلجابددة عددن تلددرض البيهقددي ،فقددا " :اقددا (هددو مرسددل) يريددد لعدددم
( )1بيان الوهم ااإليهام (.)592/2
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)608-596/2
( )3تعليقة عل العلل البن أيب حامت (.)157
( )4اجلوهر النقي (.)83/1
( )5اجلوهر النقي (.)190/1
( )6البحر احملي (.)301/4
( )7سرح علل الرتمذي (.)577/1
( )8التقييد ااإليضاح (.)74
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ذكددر اسددم الل ددحايب ال درااي لدده ،ال ددين هددذا ممددا جيع ددل احلددديث يف حكددم املرس ددل امل ددرداد عنددد أه ددل
احلديث ،فإن مساه مرسالً مع أن حكمه حكم املوصو فال يضر املستد به"(.)1
اقا الزسكشي" :اأما ما اقع يف سنن البيهقي يف إحلاقده باملرسدل ،فينبعدي أن يعلدم أن مدراده بده
يف التسمية ال يف نفدي االحتجداج ،اقدد صدرح بدذلك يف املعرفدة يف الكدالم علد القدراء ينلدف اإلمدام،
ابه يعرض بقالن اعرتاض صاحب الدس النقي عليه يف ذلك"(.)2
اكذا أجاب البلقي عن صدنيع البيهقدي فقدا " :امدا اقدع يف كدالم البيهقدي يف تسدمية مدا يرايده
التددابعي ع ددن سج ددل مددن الل ددحابة مرس دالً ،ال يري ددد أندده ال حي ددتج ب دده ،بددل ذل ددك اص ددقالح يف التس ددمية
يناصة"(.)3
اتد ددابعهم العراقد ددي فقد ددا  ..." :اللهد ددم إال إن كد ددان يسد ددميه مرس د دالً ،اجيعلد دده حجد ددة كمراسد دديل
اللحابة  ،فهو قريب"(.)4
اقا السخااي" :مث إن صوس املسألة يف اقوع ذلدك مدن غدً التدابعي ،فأمدا لدو قدا التدابعي عدن سجدل
فدال لددو :إمدا أن يلددفه باللدحة أم الل فددإن مل يلدفه هبددا فدال يكددون ذلدك متلدالً الحتمدا أن يكددون تابعيًددا
آينر ،بل هدو مرسدل علد بابده ،اإن اصدفه باللدحبة فقدد اقدع يف أمداكن مدن السدنن اغًهدا للبيهقدي تسدميته
أيضا مرسالً ،امراده رد التسمية ،فال جيري عليه حكم اإلسسا يف نفي االحتجاج"(.)5
ً
قا احلافظ" :يريد سيخنا أن جيعل اخلدالض مدن البيهقدي لفغيًدا ،اهدو توجيده جيدد ،اقدد صدرح
البيهقي بذلك يف كتاب املعرفة يف الكالم عل القراء ينلف اإلمام"(.)6
امددا قالدده هددلالء األئمددة سمحهددم اهلل حسددن ،فددإن تلددرفات البيهقددي يف كتبدده تددد عليدده ،فقددا :
"اأصحاب النديب  كلهدم ثقدة ،فدرتك ذكدر أمسدائهم يف اإلسدناد ،ال يضدر إذا مل يعاسضده مدا هدو أصدح
منه"(.)7
( )1اإلمام (.)11/2
( )2النكأ (.)462/1
( )3حماسن االصقالح (.)211
( )4التقييد ااإليضاح (.)74
( )5فتح املعيث (.)269/1
( )6النكأ (.)563/2
( )7املعرفة (.)84/3
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اقا " :اكل أزااج النيب  ثقات"(.)1
أيضا" :اعمومة أيب عمً من أصحاب سسو اهلل  ال يكونون إال ثقات"(.)2
اقا ً
أيضا" :اأَبو عمً سااه عن عمومة له من أَصدحاب النديب  ،اأَصدحاب النديب  كلهدم
اقا ً
ثقات ،فسواء مسوا أَا مل يسموا"(.)3
أيضا" :االرجل من أصحاب النيب  ال يكون إال ثقة"(.)4
اقا ً
لكن احلافظ اعرتض عل هذا اجلواب فقا  ..." :لكنه يندالف ذلدك يف كتداب السدنن ،فقدا
يف حددديث محيددد احلمددًي ،حدددث سجددل مددن أصددحاب الندديب  يف النهددي عددن الوضددوء بفضددل املدرأ :
دذسا عددن األينددذ بدده ،امل يعللدده إال بددذلك ،اهددذا
(هددذا حددديث مرسددل) أاسد ذلددك يف معددرض سده معتد ً
ملددً مندده إ أن عدددم تسددمية الل ددحايب يضددر يف اتلددا اإلس ددناد ،ف ددإن قي ددل :هددذا ين ددان فكي ددف
يستنب منه العمدوم يف كدل مدا هدذا سدبيلهل قلدأ :ألنده مل يدذكر للحدديث علدة سدوى ذلدك ،الدو كدان
له علة غً هذا لبينها ،ألنه يف مقام البيان"(.)5
هكذا قا سمحه اهلل افيما قاله نغر ،فدإن البيهقدي مل يعدل احلدديث هبدذا فقد  ،بدل أعلده بعتلدني
أيندريني ،فقدا " :اهددذا حدديث سااتده ثقددات ،إال أن محي ًددا مل يسددم اللدحايب الدذي حدثدده ،فهدو مبعددىن
املرسل ،إال أنه مرسل جيد لوال والفتده األحاديدث الثابتدة املوصدولة قبلده ،ادااد بدن عبدداهلل األادي مل
حيتج به الشيخان البخاسي امسلم سمحهما اهلل تعا "(.)6
فأعلدده مبخالفددة األحاديددث اللددحيحة الثابتددة ،ابدددااد بددن عبددد اهلل األادي ،فإندده قددا يف املعرفددة
(" :)498/1ادااد بن عبد اهلل ينفرد به ،امل حيتجا به صاحبا اللحيح".
اكذا ذكره أبو دااد يف كتاب التفرد له(.)7
اعندددي جدواب أينددر ،اهددو أندده سمحدده اهلل إمنددا يسددميه مرسددل إذا مل يلددرح التددابعي بالسددماع مددن
اللحايب املبهم ،ينشدية مدن عددم مساعده أا تدليسده ،ا مدوع كالمده يدد عليده ،اممدا يدد علد ذلدك
( )1السنن الكبً (.)314/1
( )2السابق (.)316/3
( )3السابق (.)249/4
( )4أبواب اجوب قراء القرآن يف اللال (.)255
( )5النكأ (.)563/2
( )6السن الك ى (.)190/1
( )7انغر :سرح سنن ابن ماجه ملعلقاي (.)293/1
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أنده يف حدديث محيدد بددن عبددالرمحن احلمدًي السددابق مل يقدل مرسدل ،بدل قددا فيده( :مبعدىن املرسددل)(،)1
اذلددك مددن جهددة عدددم تسددمية صددحابيه فيدده ،الكددن الددذي منعدده مددن التلدريح بكوندده مرسدالً هددو اجددود
منققعدا،
اللقاء بني التدابعي االلدحايب فيده ،اممدا يلكدد هدذا أنده يف املعرفدة ملدا ذكدره بلديعة العنعندة مسداه
ً
العله يف املعرفة إمنا كتبه من حفغه فنسي أن محيد بن عبدالرمحن صرح يف احلديث بلقي صحابيه.
قددا ابددن دقيددق" :إمددا قولدده (إندده مبعددىن املرسددل) فددإن أساد بدده يشددبه املرسددل يف أندده مل يسددم فيدده
اللددحايب ،فهددذا صددحيح ،لكندده ال مينددع ينلددمه مددن االحتجدداج ذاهبًددا إ أندده ال حاجددة إ تسددمية
اللحايب بعد أن حكم بكونه صحابيًا ،لعدالة اللحابة  كلهم"(.)2
أيضا أجاب بنفن جواب ابن دقيق العيد معلقاي(.)3
ا ً
أيض ددا" :اقول دده (منقق ددع) إمند دا يري ددد ب دده اإلسس ددا ال ددذي أس دداس إلي دده يف الس ددنن الكب ددً ،ال
اق ددا ً
()4
االنققاع اللناعي ،ااهلل أعلم" .
أقدو  :بددل العكدن هددو اللدحيح ،فإندده أساد االنققداع االصددقالحي اعد عندده باإلسسدا  ،اهددذا
يستعمله البيهقي اغًه من أهل احلديث إذا كان الرااي مل يسمعه ممن فوقه.
قددا ابددن دقيددق العيددد بعددد أن ذكددر حددديثًا مددن عنددد البيهقددي قددا " :اهددذا يف حكددم املنققددع،
إلهبام الرجل الذي ساى عنه حممد بن عجالن ،قا البيهقي( :اقد قيل :عن اهد ،عدن أيب فاينتدة،
عن أم هانئ ،االذي سايناه مع إسساله أصح) ،اكأنه أساد بإسساله انققاعه"(.)5
املبحث السادس :حكم السند الذي فيه مجاعة مبهمني:
اهددذا أاان بيددان حكددم حددديث مددن قيددل يف سددنده( :حدددثنا أصددحابنا) أا (بعددض سدديويننا) أا (غددً
ااحد) ،أا دوها من العباسات اليت تد عل مجاعة مبهمني ،اهذا اللنف ينقسم إ قسمني:
القسم األول :أن يكون قائل ذلك صحايب أا تابعي:
اهذا القسم يأيت عل أنواع:
اليوع األول :أن يكون الرااي عن مجاعة اللحابة  سجل منهم:
( )1اقد ثأ عن مثا آينر من هذا النوع يف كتبه عن طريق احلاسوب ،فلم أقف له عل غًه.
( )2اإلمام (.)155/1
( )3سرحه سنن ابن ماجه (.)293/1
( )4السابق (.)294/1
( )5اإلمام (.)170/1
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اقد كان اللحابة  حيدث بعضهم عن بعض.
قددا ال د اء بددن عددازب ( :مددا كددل مددا ددددثكموه مسعندداه مددن سسددو اهلل  ،الكددن حدددثنا
أَصحابنا ،اكانأ تشعلنا سعية اإلبل)(.)1
اقا محيد القويل ( :كنا مدع أندن بدن مالدك  ،فقدا  :ااهلل مدا كدل مدا دددثكم عدن سسدو
بعضا)(.)2
اهلل  مسعناه منه ،الكن مل يكن يكذب بعضنا ً
قددا احلددافظ أبددو علددي العسدداين" :لددين يعددد مرسددل اللددحايب مرسدالً ،فقددد كددان يأينددذ بعضددهم
عن بعض ،ايراي بعضهم عن بعض"(.)3
فهذا القسم مقبو  ،ألن اللدحابة سضدوان اهلل عدنهم كلهدم عددا بتعدديل اهلل هلدم ،اجهدالتهم
ال تضر ألبتة كما سبق بيانه.
أنسددا 
مثالا  :أينددرج النسددائي مددن طريددق معتمددر بددن سددليمان ،قددا  :مسعددأ أيب قددا  :مسعددأ ً
يقو  :أين ين بعض أصحاب النيب ( أن النيب  ليلة أسري به مر علد موسد  اهدو يلدلي
يف ق ه)(.)4
مثال ر:ار :مدا أينرجده البخداسي مدن طريدق ابدن سدهاب ،قدا  :أَيند ين عدرا بدن الدزبً أَنده مسدع
مددراان ااملسددوس بددن ورمددة  د ان عددن أَصددحاب سسددو اللَّد ِده  قددا ( :ملددا كاتددب سددهيل بددن عمددرا
يوم ذ كان فيما اسرتط سهيل بن عمرا عل النيب  أَنه ال يأاتيك منا أَحد.)5()...
املسوس بن ورمة  صحايب ،قا احلافظ " :له األبيه صحبة"(.)6
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده مسددلم مددن طريددق مالددك بددن أَنددن يقددو  :حدددث أبددو ليلد عبداللَّدده بددن
عبدالرمحن بن سهل ،عن سهل بن أيب حثمة  أَنه أين ه ،عن سجا من ك اء قومه أَن عبدداهلل بدن
سهل احميّلة ينرجا إ يني من جهد أَصاهبم .)7()..
( )1أينرجه أمحد يف املسند (.)485/30
( )2أينرجه الق اين يف املعجم الكبً (.)246/1
( )3انغر :النكأ للزسكشي (.)503/1
( )4السنن (.)270
( )5اللحيح (.)967/2
( )6التقريب (.)944
( )7اللحيح (.)100/5
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اسهل بن أيب حثمة  قا عنه احلافظ" :صحايب صعً"(.)1
اهذا يقتضي أن يكون من أين ه من ك اء قومه صحابة االبد.
مثاال ر:ار :أيندرج القحدااي مدن طريدق أيب نعدديم الفضدل بدن دكدني االلفدظ لده اطريدق ساح يددن
عبدداد ( ،)2االنحددارب مددن طريددق أيب نعدديم( ،)3اأبددو نعدديم مددن طريددق حممددد بددن جعفددر( ،)4ااخلقيددب مددن
طريقه( ،)5كلهم عدن سدعبة ،قدا مسعدأ عبيدد بدن احلسدن ،عدن عبدداهلل بدن معقدل ،عدن عبددالرمحن بدن
بشر ،عن سجا من مزينة مدن أصدحاب النديب  مدن الغداهر ( )6حددثوا عدن أندر -أا ابدن أندر -أنده
قددا  :يددا سس ددو اهلل  إن دده مل يبددق مددن م ددايل س دديء أس ددتقيع أن أطعم دده أهل ددي إال مح ددر يل ،ق ددا يل:
"فأطعم أهلك من مسني مالك ،فإمنا كرهأ لكم َج َوا ّ ( )7القرية".
ناس ددا م ددن أص ددحاب الن دديب  م ددن مزين ددة ح دددثوا ع ددن س دديد مزين ددة)،
ايف لف ددظ للقح ددااي (أن ً
ابنحوه أيب نعيم ،ايف لفظ اخلقيب (عن نارب من مزينة من أصحاب النيب .)
اق ددد سااه اكي ددع اأب ددو دااد القيالس ددي اعم ددرا ب ددن م ددرزاق ،ع ددن س ددعبة فل ددم يقولد دوا في دده( :م ددن
أصددحاب الندديب  ،)فددإن كددان سددعبة حفددظ فيدده اصددفهم بددأ م مددن اللددحابة -اهددو األسددبه عندددي-
فهو صحيح اال يضره جهالتهم ،اإال كان ضعي ًفا.
اليوع الثاني :أن يكون الرااي عن مجاعة اللحابة  سجل من التابعني:
مثالا  :مددا أينرجدده اإلمددام أمحددد مددن طريددق عبدددالرمحن بددن عددابن ،عددن عبدددالرمحن بددن أيب ليلد ،
ع ددن بع ددض أص ددحاب حمم ددد  ق ددا ( :إمن ددا د سس ددو اهلل  ع ددن احلجام ددة للل ددائم ،االوص ددا يف
الليام إبقاء عل أصحابه ،امل حيرمها .)8()...
مثال ر:ر :مدا أينرجده أمحدد مدن طريدق األعمدب ،عدن أيب صدا ذكدوان ،عدن بعدض أصدحاب
( )1التقريب (.)418
( )2سرح معاين الثاس (.)203/4
( )3الناسخ ااملنسوخ (.)339/2
( )4معرفة اللحابة (.)361/1
( )5تلخيص املتشابه يف الرسم (.)206/1
( )6اهم الذين يسكنون يناسج املدينة.
( )7قا أبو دااد يف السنن ( :)163/4يع اجلاللة.
اقا احلريب يف غريب احلديث ( :)116/1يعىن اليت جتو يف القرية ،تذهب اجتئ ألكل العذس .
( )8املسند (.)176/37
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الن دديب  ق ددا  :ج دداء سح ددل إ الن دديب  فق ددا  :ي ددا سس ددو اهلل  إن لف ددالن ل ددة يف ح ددائقي ،فم ددره
فليبعنيها أا ليهبها يل ،قا  :فأ الرجل ،فقا سسو اهلل ( :افعل الك هبا لة يف اجلنة .)1()...
مثال ر:ر :ما سااه أمحد من طريق سعبة ،عن أَيب بشر ،عن أَيب عمً بدن أَندن ،عدن عمومتده
من أَصحاب النيب ( :أَنه جاء سكب إ النيب  ،فشهداا أَ م سأَاه باألَمن .)2()...
مث ااال ر :اار :م ددا أينرج دده النس ددائي م ددن طري ددق اللي ددث ،ع ددن حي ددىي ،ع ددن بش ددً ب ددن يس دداس ،ع ددن
أصحاب سسو اهلل  أ م قالوا( :سينص سسو اهلل  يف بيع العرايا خبرصها)(.)3
اهددذا النددوع ينبعددي فيدده أن يكددون التددابعي صددرح بالسددماع مددن اللددحايب ،ينوفًددا مددن تدليسدده ،أا
إسساله حي حيمل حديثه عل االتلا .
قا الزسكشي" :اال يندالض أن ِ
املرسدل إذا كدان غدً ثقدة ال يقبدل إسسداله ،فدإن كدان ثقدة اعدرض
أندده يأينددذ عددن الضددعفاء ،فددال حيددتج مبددا أسسددله ،سدواء التددابعي اغددًه ،اكددذا مددن عددرض بالتدددلين اجملمددع
علي دده ،ح ددي يل ددرح بالتح ددديث ،اإن ك ددان ال ي ددراي إال ع ددن ثق ددة فمرس ددله اتدليس دده ه ددل يقب ددلل في دده
ينالض"(.)4
اقا " :نعم َسَرط اللًيف يف قبوله حتقيق مساعه منده بدأن يقدو ( :مسعدأ سجدالً) ،فأمدا لدو قدا
عددن سجددل مددن اللددحابة فددال يقبددل ،ألين ال أعلددم مسددع التددابعي مددن ذلددك الرجددل أم الل إذ التددابعي قددد
حيدددث عددن سجددل أا سجلددني عددن اللددحايب ،اال أدسي أمكددن لقدداءه ذلددك الرجددل أم الل  ...قددا  :فلددو
علمددأ إمكاندده جلعلتدده كمدددسك العلددر ،اقددا يف مدددسك العلددر :إندده عل د عدددم السددماع حددي يتحقددق
مساعه منه"(.)5
اقا العراقي" :فرق أبو بكر اللًيف من الشافعية يف كتاب الدالئل بني أن يرايه التدابعي عدن
اللددحايب معنعنًددا ،أا مددع التل دريح بالسددماع ،فقددا  :اإذا قددا يف احلددديث بعددض التددابعني :عددن سجددل
من أصحاب النيب  ال يقبل ،ألين ال أعلم مسع التابعي من ذلك الرجل ،إذ قد حيدث التدابعي عدن
سجل ،اعن سجلني ،عن اللدحايب ،اال أدسى هدل أمكدن لقداء ذلدك الرجدل أم الل فلدو علمدأ إمكانده
( )1السابق.
( )2املسند (.)186/34
( )3السنن (.)694
( )4البحر احملي (.)411/4
( )5النكأ (.)463/1
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منه جلعلته كمدسك العلر ،قا  :اإذا قا  :مسعأ سجالً مدن أصدحاب سسدو اهلل  قبدل ،ألن الكدل
عدددا انتهد كددالم اللددًيف ،اهددو حسددن متجدده ،اكددالم مددن أطلددق قبولدده حممددو علد هددذا التفلدديل،
ااهلل أعلم"(.)1
اكذا صوب األبادنَاسي كالم اللًيف(.)2
اقا البقاعي" :اال يتجه كالم اللًيف إال بعد تقييد املعنعن بكونه مدلن"(.)3
ااعددرتض عل د كددالم اللددًيف احلددافظ ابددن حجددر قددائالً" :فقددد حك د سدديخنا كددالم أيب بكددر
الل ددًيف يف ذل ددك اأق ددره ،افي دده نغ ددر ،ألن الت ددابعي إذا ك ددان س دداملا م ددن الت دددلين محل ددأ عنعنت دده علد د
ً
السددماع ،اإن قلددأ :هددذا إمنددا يددأيت يف حددق كبدداس التددابعني الددذين جددل ساايددتهم عددن اللددحابة  بددال
ااسقة ،اأما صعاس التابعني الذين جل ساايتهم عن التابعني فالبد من حتقدق إدساكده لدذلك اللدحايب،
االفرض أنه مل يسمه حي يعلم هدل أدسكده أم الل فينقددح صدحة مدا قالده اللدًيف ،قلدأ :سدالمته مدن
التدلين كافية يف ذلك ،إذ مداس هذا عل قو الغن به ،اهي حاصلة يف هذا املقام ،ااهلل أعلم"(.)4
أق ددو  :ل ددو س ددلمنا م ددا قال دده احل ددافظ يف ذل ددك ،الع ددرتض علي دده بع دددم مس دداع بع ددض الت ددابعني م ددن
اللحابة  ،فحين ذ البد من التلريح بالسماع حي تزا علة التدلين ااالنققاع.
ق ددا الس ددخااي" :لك ددن ل ددين ذل ددك علد د إطالق دده ،ب ددل ه ددو مقي ددد ب ددأن يك ددون امل ددبهم ص ددرح
مدلسا ،اهو ظاهر"(.)5
بالتحديث ادوه ،الحتما أن يكون ً
مدلسددا ،أا مددن ساى عندده مل يسددمع مندده
أقددو  :اكددذلك الدرااي عددن املددبهم الحتمددا أن يكددون ً
اال فرق.
مثال ا  :مددا أينرجدده النسددائي مددن طريددق زكريددا ،عددن أيب إسددحاق ،عددن عمددرا بددن ميمددون ،قددا :

حدددث بعددض أصددحاب الندديب ( ،أن الندديب  قددا  :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱠ( )6ثلددث القددرآن) (.)7
قا ( ، :أن النيب  بعض أصحاب النيب .)
( )1التقييد (.)74
( )2الشذا الفياح (.)151/1
( )3النكأ الوفية (.)388/1
( )4النكأ (.)652/2
( )5فتح املعيث (.)268/1
( )6سوس اإلينالن (.)1
( )7السنن الك ى (.)255/9
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أيضدا مدن طريدق احلداسث بدن فضديل األنلداسي ،عدن الزهدري ،عدن محيدد
مثال ر:ر :مدا أينرجده ً
نفرا من أصحاب النديب  حددثوه أ دم مسعدوا سسدو اهلل  يقدو )...:
بن
عبدالرمحن بن عوض (أن ً
فذكره(.)1
مثااال ثالااث :مددا أينرجدده النسددائي سمحدده اهلل قددا  :أين نددا أمحددد بددن عبددد الواحددد ،قددا  :حدددثنا
مراان ،قا  :حدثنا الليث اذكر أينر قبله ،قاال :حدثنا عبيداهلل بن أيب جعفر ،عن احلسن بدن عمدرا
بددن أميددة الضددمري ،أندده حدثدده أن سجدداالً مددن أصددحاب سسددو اهلل  حدددثوه أن سسددو اهلل  قددا :
(أميا أمة كانأ حتأ عبد فعتقأ فهي باخلياس ما مل يقأها زاجها)(.)2
أما إذا عنعنه فإنه ااحلالة هذه ال يلمن معه التدلين ااإلسسا إذا كان ممن يتعاطامها.
مثال ا  :مددا أينرجدده أبددو دااد مددن طريددق بقيددة ،عددن ددً بددن سددعد ،عددن ينالددد بددن معدددان ،عددن
أصحاب النيب ( ،أن النيب  سأى سجالً يللي .)3()...
كثًا"(.)4
اينالد بن معدان يرسل .قا عنه احلافظ ابن
حجر" :ثقة عابد ،يرسل ً
()5
قا البيهقي" :كذا يف هذا احلديث ،اهو مرسل" .
منققعا( ،)6بدليل أنه قدا يف السدنن
يع بذلك أنه منققع ،عل اصقالح من يسمي املرسل
ً
اللعرى" :اساينا عن ينالد بن معدان ،عن بعدض أصدحاب النديب ( أن النديب  سأى سجدالً يلدلي
ايف ظهر قدمه ملعة قدس الدسهم مل يلبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء االلال ) ،اهذا منققع"(.)7
مثااال ر:اار :مددا سااه النسددائي مددن طريددق محدداد ،عددن أيددوب ،عددن أيب قالبددة ،عددن بعددض أزااج
النيب ( أن النيب  كان يلبح جنبًا من غً احتالم ايلوم)(.)8
( )1السابق (.)257/9
( )2السابق (.)24/5
( )3السنن (.)121/1
( )4التقريب (.)291
( )5السنن (.)83/1
( )6قا الشافعي يف الرسالة ( :)461املنققع وتلف ،فمن ساهد أصحاب سسو اهلل  مدن التدابعني ،فحددث
منققعا عن النيب  اعت عليه بأموس.
حديثًا
ً
( )7السنن اللعرى (.)43/1
( )8السنن الك ى (.)267/3
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اأبو قالبة عبداهلل بن زيد اجلرمي قا عنه احلافظ" :ثقة فاضل ،كثً اإلسسا "(.)1
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده الققيعددي مددن طريددق حممددد بددن يزيددد الواسددقي( ،)2اأبددو نعدديم مددن طريددق
يزيد بدن هداسان( ،)3ااجلوسقداين مدن طريدق حممدد بدن يزيدد( ،)4كالمهدا عدن أصدب بدن زيدد ،عدن ينالدد بدن
كثددً ،عددن ينالددد بددن د َسيددك ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  قددا  :قددا سسددو اهلل ( :مددن قددا
علي ما مل أقل فليتبوأ بني عي جهنم مقعده).
اقا اجلوسقاين" :اينالد بدن دسيدك سدامي عسدقالين مدن أهدل الرملدة ،ساى عدن ابدن حمًيدز ،امل
يسمع سيًا من أحد أصحاب النيب ."
قا احلافظ ابن حجر" :ثقة يرسل ،من الثالثة"(.)5
اهم عنده" :القبقة الوسق من التابعني كاحلسن اابن سًين"(.)6
أحدا من اللحابة .)7(
امل يذكر البخاسي يف سيوينه ً
اكذا فعل ابن أيب حامت(.)8
اقا احلافظ املزي" :ساى عن عبداهلل بن عمدر بدن اخلقداب امل يدسكده ... ،اقبداث بدن أسديم،
ايعل بن منية مرسل ،اعائشة  امل يدسكها"(.)9
مثااال ر:اار :أينددرج ابددن املدددي ( ،)10االب دزاس عددن حممددد بددن املثددىن االلفددظ لدده( ،)11كالمهددا عددن
املعتمر بن سدليمان ،قدا  :أنبأندا أيب ،عدن احلسدن ،عدن سجدا ذاي عددد مدن أصدحاب سسدو اهلل 
أ م قالوا( :أفقر احلاجم ااحملجوم).
( )1التقريب (.)508
( )2جزء األلف ديناس (.)482
( )3معرفة اللحابة (.)3126/6
( )4األباطيل ااملناكً (.)230/1
( )5التقريب (.)285
( )6التقريب (.)81
( )7التاسيخ الكبً (.)146/3
( )8اجلرح االتعديل (.)328/3
( )9هتذيب الكما ( ،)53/8اانغر :املراسيل البن أيب حامت (.)52
( )10العلل (.)94
( )11احلجامة لللائم (.)60
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مث ذكر علي بن املدي مجلة من اللحابة  مل يسمع منهم احلسن البلري.
قا العراقي" :اميكن أن يكون لدين بداينتالض ،فقدد ساي عدن احلسدن ،عدن سجدا ذاي عددد
مدن أصددحاب الندديب  ،إالَّ أن بعددض مددن مسددي مددن اللددحابة مل يسددمع مندده احلسددن ،مددنهم :علددي،
اثوبان ،اأبو هرير  عل ما قيل"(.)1
مثااال ر:اار :مددا سااه أبددو دااد ،قددا  :حدددثنا موسد بددن إمساعيددل ،ثنددا محدداد ،عددن أَيددوب ،عددن عكرمددة،
عن بعض أَزااج النيب ( أ ََّن النيب  كان إذا أَساد من احلائض سيًا أَلق عل فرجها ثوبًا)(.)2
اقولدده( :عددن بعددض أَزااج الندديب  )حيتمددل أن تكددون عائشددة سضددي اهلل عنهددا ،فقددد اسد عنهددا
مثل ذلك ،اقد قيل إن عكرمة مل يسمع منها.
قا أبو حامت" :مل يسمع من عائشة .)3("
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده عبدددالرزاق عددن معمددر ،عددن سددعيد بددن عبدددالرمحن اجلحشددي( ،)4عددن
بعددض أسددياينهم( ،أن سسددو اهلل  انقلددق إ سجددل مددن األنلدداس يلتمسدده ،فلددم جيددده ،فجلددن حددي
جاء الرجل .)5()...
اسعيد بن عبدالرمحن من صعاس التابعني فهو من القبقة اخلامسة ،ايرسل عن بعض اللدحابة
 كما يف كتب املراسيل( ،)6فالبد من تلرحيه بالسماع من سيوينه لتلحيح حديثه.
قددا األثددرم" :قلددأ أليب عبددداهلل :إذا قددا سجددل مددن التددابعني :حدددث سجددل مددن أصددحاب الندديب
 امل يسمه ،فاحلديث صحيحل قا  :نعم"(.)7
اقددا البخدداسي" :مسعددأ عبددداهلل بددن ال دزبً احلميدددي يقددو  :إذا صددح اإلسددناد عددن الثقددات إ
سجددل مددن أصددحاب الندديب  فهددو حجددة ،اإن مل يسددم ذلددك الرجددل ،ألن أصددحاب الندديب  كلهددم
عدا "(.)8
( )1انغر :عمد القاس (.)38/11
( )2السنن (.)186/1
( )3املراسيل (.)158
( )4قا احلافظ يف التقريب ( :)382صداق ،من اخلامسة.
( )5امللنف (.)439/11
( )6انغر :املراسيل البن أيب حامت (.)73
( )7انغر :الكفاية للخقيب البعدادي ( ،)509/2ابيان الوهم ااإليهام البن الققان (.)611/2
( )8انغر :بيان الوهم ااإليهام (.)611/2
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اصحة اإلسناد تستلزم نفي التدلين ااإلسسا  ،امها من علل االتلا .
اقد اسد عن اإلمام أمحد ما يقتضي قبوله اإن مل يلرح التابعي بالسماع.
قددا سمحدده اهلل :حدددثنا إبدراهيم بددن أيب العبددارب ،ثنددا بقيددة ،حدددث ددً بددن سددعد ،عددن ينالددد بددن
معدان ،عن بعض أزااج النيب  ... قا األثرم :قلأ ألمحد :هذا إسناد جيدل قا  :نعم"(.)1
اكددذا احلدداكم ،فقددد أينرجدده مددن طريددق ابددن إسددحاق ،قددا  :حدددث ثددوس بددن يزيددد ،عددن ينالددد بددن
معدان ،عن أصحاب سسو اهلل  أ م قالوا( :يا سسو اهلل  أين نا عن نفسك .)2()...
مث قددا عقبدده" :ينالددد بددن معدددان مددن ينيدداس التددابعني ،صددحب معدداذ بدن جبددل  ،فمددن بعددده
من اللحابة  ،فإذا أسند حديثًا عن اللحابة ،فإنه صحيح اإلسناد".
اقا ابن كثً" :اهذا إسناد جيد"(.)3
اهو ظاهر تلرض ابن الققان الفاسي ،فإنه قا عن حديث سااه بشً بدن يسداس ،عدن سجدا
من أصحاب النيب  قا " :ابشً بن يساس قد سهد هللالء الذين سااه عدنهم باللدحبة ،اهدو يدراي
عن مجاعة من اللحابة األنلاس .)4("
فهددلالء األئمددة مل يشددرتط يف كالمهددم تل دريح التددابعي بالسددماع مددن اللددحايب ،العلدده عندددهم
حممو عل التفليل السابق.
أما ما ساي عدن ابدن املددي مدن ذلدك فدال يلدح ،قدا ابدن حدزم" :احددثنا محدام ،ندا عبدارب بدن
أصددب  ،نددا حممددد بددن عبدددامللك بددن أميددن ،نددا أبددو حممددد حبيددب البخدداسي -هددو صدداحب أيب ثددوس ثقددة
مشددهوس -نددا حممددد بددن سددهل ،مسعددأ علددي بددن املدددي يقددو  :دينلددأ عل د أمددً املددلمنني فقددا يل:
دندا فدديمن سددب الندديب  فيقتددلل قلددأ :نعددم ،فددذكرت لدده حددديث عبدددالرزاق ،عددن
أتعددرض حددديثًا مسد ً
معمدر ،عددن مسدداك بددن الفضددل ،عددن عددرا بددن حممددد ،عدن سجددل مددن بلقددني قددا  :كددان سجددل يشددتم الندديب
دداا يل)ل فقددا ينالددد بددن الوليددد  :أنددا ،فبعثدده الندديب  إليدده
 فقددا  :الندديب ( :مددن يكفي د عد ً
()5
مسندا ،هو عن سجل ،فقلأ :يا أمً امللمنني هبدذا يعدرض
فقتله)  ،فقا له أمً امللمنني :لين هذا ً
( )1التعليقة البن عبداهلادي (.)157
( )2املستدسك (.)95/5
( )3التفسً (.)360/4
( )4بيان الوهم ااإليهام (.)593/2
( )5احلددديث أينرجدده أبددو عبيددد القاسددم بددن سددالم يف األم دوا ( )193قددا  :حدددثنا عبدددالرمحن بددن مهدددي ،عددن
عبداهلل بن املباسك ،عن معمر به.
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هددذا الرجددل اهددو امسدده ،اقددد أتد الندديب  فبايعدده ،اهددو مشددهوس معددراض ،قددا  :فددأمر يل بددألف ديندداس،
قددا أبددو حممددد سمحدده اهلل :هددذا حددديث مسددند صددحيح ،اقددد سااه علددي بددن املدددي عددن عبدددالرزاق كمددا
ذكره ،اهذا سجل من اللحابة معراض امسه الذي مساه به أهله سجل من بلقني"(.)1
اهذا القلة ال تلح يف سندها حممد بن سهل مل يتبني يل من هو.
قددا احلددافظ" :حممددد بددن سددهل مددا عرفتدده ،ايف طبقتدده حممددد بددن سددهل العقدداس ،سمدداه الددداسقق
بالوضع"(.)2
اأما قو ابن حزم (هذا حديث مسند صحيح) فهو مرداد من اجوه:
()3
األول :أن احلديث يف سنده عرا بن حممد بن عقية السعدي قا عنه احلافظ" :مقبو " .
جرحا اال تعديالً(.)4
امل يذكر فيه ابن أيب حامت ً
الثاني :أن عرا بن حممد مل نا أن هذا الرجل صحايب.
الثالث :أن ابن حزم تناقض فمر يقبدل قدو التدابعي عدن سجدل عدن النديب  ،امدر يدرده ،فقدد
قا عقب حديث سااه من طريق عبداهلل بن سقيق عن سجل من بلقدني قلدأ :يدا سسدو اهلل  :هدل
أحدد أحددق بشديء مددن املعددنمل قدا ( :ال حددي السدهم يأينددذه أحدددكم مدن جنبدده  ،)...قدا " :هددذا عددن
سجل هو ال يدسى أصدق يف ادعائه اللحبة أم الل"(.)5
اهذا الذي سده هنا هو أاضح مدن الدذي قَبِلده هنداك ،فهاهندا قدا الرجدل( :قلدأ يدا سسدو اهلل
 ،)فددد علد صددحبته خبقابدده للندديب  ،اأمددا هندداك فقددا  ( :كددان سجددل يشددتم  )...فلددين فيدده مددا
يشعر بكونه صحايب.
قا ابن الققان" :اما دسى أن أبدا حممدد بدن حدزم ال يقبدل مدن ال يعدرضل ،سدواء ادعد لنفسده
الثقة أا اللحبة ،ما مل نا تابعي ثقة بلحبته ،فحين ذ نقبل نقله"(.)6
قددا الددداسقق " :ندداقض ابددن حددزم فددذكر يف اجلهدداد حددديث عبددداهلل بددن سددقيق عددن سجددل مددن
( )1احملل (.)237/12
( )2اإلصابة (.)446/2
( )3التقريب (.)675
( )4اجلرح االتعديل (.)397/6
( )5احملل (.)250/7
( )6بيان الوهم ااإليهام (.)605/2
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بلقني "...مث ذكره.
اال ددذي يقتض دديه االحتي دداط للرااي ددة إذا ك ددان الت ددابعي مم ددن ع ددرض عن دده أن دده ي دددلن أا يرس ددل أال
يلحح حديثه حي يلرح بالسماع ،فإن كان بريًا من التدلين ااإلسسا محلدأ عنعنتده حين دذ علد
السماع.
اليااوع الثالااث :أن يكددون ال درااي عددن اجلماعددة سجددل مددن التددابعني ،امل يلددرح بكددون اجلماعددة
الذين ساى عنهم من اللحابة:
مثاله :ما أينرجه البيهقي من طريق احلكم بن موس  ،ثندا صددقة بدن موسد  ،عدن يزيدد بدن أيب
مددرن ،ثنددا القاسددم بددن ويمددر  ،ثنددا عبددداهلل بددن عكدديم ،ثنددا مشدديخة لنددا مددن جهينددة (أن الندديب  كتددب
إليهم أن ال تستمتعوا من امليتة بشيء)(.)2
اأينددرج مددن طريددق املفضددل بددن غسددان قددا  :قددا أب ددو زكري ددا -يع د حيددىي بددن معددني -حددديث
عبددداهلل بددن عكدديم (جاءنددا كتدداب سسددو اهلل  أال تنتفعدوا مددن امليتددة بإهدداب اال علددب) يف حددديث
ثقات النارب (حدثنا أصدحابنا أن النديب  كتدب أال تنتفعدوا) قدا الشديخ :يعد بده أبدو زكريدا سمحده اهلل
تعليل احلديث بذلك"(.)3
اقا الرتمذي" :مسعأ أمحد بدن احلسدن يقدو  :كدان أمحدد بدن حنبدل يدذهب إ هدذا احلدديث
ملددا ذكددر فيدده قبددل افاتدده بشددهرين ،اكددان يقددو  :كددان أينددر أمددر الندديب  ،مث تددرك أمحددد بددن حنبددل هددذا
احلديث ملدا اضدقربوا يف إسدناده ،حيدث ساى بعضدهم ،فقدا  :عدن عبدداهلل بدن عكديم ،عدن أسدياخ مدن
جهينة"(.)4
اقددا الرتمددذي" :هددذا حددديث حسددن( ،)5ايددراى عددن عبددداهلل بددن عكدديم ،عددن أسددياخ لدده هددذا
احلديث".
اقددا القحددااي" :فَح ِّقد َدق مددا يف هددذا احلددديث أ َّ
َن ابددن عكدديم مل يكددن سددهد ذلددك مددن كتدداب
سسو اهلل  ،اال حضر قراءته ،عل من ذكر فيه أَنه قر عليه ،اكان هلالء األسدياخ مدن جهيندة مل
( )1انغر :اإلصابة (.)446/2
( )2السنن (.)25/1
( )3السابق (.)15/1
( )4السنن (.)344/3
( )5قا النواي يف اجملموع ( :) 272/1اال يقدح يف هذبن اجلوابني قو الرتمذي (إنه حديث حسدن) ،ألنده قالده
عن اجتهاده ،اقد بني هو اغًه اجه ضعفه.
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يسموا لنا فنعرفهم انعلم أَ م ممن يليندذ مثدل هدذا عدنهم للدحبتهم لرسدو اهلل  ،أَا ألَحدوا فديهم
سوى ذلك توجب قبو سااياهتم ،املا مل جند ذلك هلم مل تقم هبذا احلديث عندنا حجة"(.)1
أيضا بأنه مضقرب ،اعن مشيخة هولني مل تثبأ صحبتهم"(.)2
اقا النواي" :اعللوه ً
اأما ابن حبان فذهب إ صحة احلديث اسد دعوى االضدقراب فقدا " :هدذه اللفغدة (حددثنا
مشدديخة لنددا مددن جهينددة) أامهددأ عاملددا مددن النددارب أن اخلد لددين مبتلددل ،اهددذا ممددا نقددو يف كتبنددا :إن
ً
اللحايب  قد يشهد النيب  ،ايسمع منه سيًا ،مث يسمع ذلك الشيء عن من هدو أعغدم ينق ًدرا
منه ،عدن النديب  ،فمدر د عمدا سداهد ،اأيندرى يدراي عمدن مسدع ،أال تدرى أن ابدن عمدر سضدي اهلل
عنهمدا سدهد سدلا ج يددل  سسدو اهلل  عدن اإلميددان ،امسعده عدن عمددر بدن اخلقداب  ،فمددر
أيند مبددا سدداهد ،امددر ساى عددن أبيدده  مددا مسددع ،فكددذلك عبددداهلل بددن عكدديم سددهد كتدداب امللددقف
 ،حيث قر عليهم يف جهينة ،امسع مشايخ جهينة يقولون ذلك ،فأدى مر ما سدهد ،اأيندرى مدا
مسع من غً أن يكون يف اخل انققاع"(.)3
اعبد اهلل بن عكيم له إدساك ،قدا ابدن أيب حدامت" :سدألأ أيب عدن عبدد اهلل بدن عكديمل قلدأ:
إندده يددراي عددن الندديب  أندده قددا ( :مددن علددق سدديًا اكددل إليدده) ،فقددا  :لددين لدده مسدداع مددن الندديب  ،إمنددا
كتددب إليدده ،قلددأ :أمحددد بددن سددنان أدينلدده يف مسددنده ،قددا  :مددن سدداء أدينلدده يف مسددنده عل د اجملدداز،
قا أبو زسعة يف حديث ابن عكيم ( :كتب إليه النيب  ،)اقا أبو زسعدة:مل يسدمع ابدن عكديم مدن
النيب  اكان يف زمانه ،مسعأ أيب يقو  :ال يعرض له مساع صحيح ،أدسك زمان النيب .)4("
مث ااال ر :اار :أينرج دده البيهقددي م ددن طريددق احلس ددن بددن عل ددي ،ثنددا عب دددالرزاق ،أنبددأ معم ددر ،ع ددن
الزهددري ،عددن أيب سددلمة بددن عبدددالرمحن اسددليمان بددن يسدداس ،عددن سجددا مددن األنلدداس أن الندديب  قددا
ليهود ابدأ هبم( :حيلف منكم قسون سجالً ،فأبوا :فقا ل نلاس استحقوا  ،)...قا  :اهدذا مرسدل
برتك تسمية الذين حدثومها"(.)5
اأبو سلمة بن عبد الرمحن اسليمان بن يساس كالمها من التابعني.
( )1سرح مشكل الثاس (.)284/8
( )2اجملموع سرح املهذب (.)272/1
( )3اللحيح (.)95/4
( )4املراسيل (.)103
( )5السنن (.)122/8
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مثااال ر:اار :مددا سااه أبددو دااد مددن طريددق سددعبة ،عددن عمددرا بددن مددر مسعددأ ابددن أيب ليلد قددا :
أحيلأ اللال ثالثة أَحوا  ،قا  :احدثنا أَصدحابنا أ َّ
َن سسدو اللَّده  قدا ( :لقدد أَعجبد أَن تكدون
صال املسلمني .)1()...
اقد اينتلف عل ابن أيب ليل فيه(.)2
دندا ،اإال
قا املنذسي" :إن أساد اللحابة  فهو قد مسع من مجاعة من اللدحابة فيكدون مس ً
فهو مرسل"(.)3
قا احلافظ بعد كالم املنذسي السابق" :يف سااية أيب بكر ابن أيب سيبة اابن ينزميدة االقحدااي
االبيهقي (حدثنا أصحاب حممد  ،)فتعني االحتمدا األا  ،اهلدذا صدححها ابدن حدزم ،اابدن دقيدق
العيد"(.)4
أقو  :لكن الذين مسوا من اللحابة  يف بعض الراايات مل يسمع ابن أيب ليلد مدنهم ،قدا
ابدن ينزميددة" :اسااه حلددني ،عدن ابددن أيب ليلد مرسدالً ،فلدم يقددل :عددن عبددداهلل بدن زيددد ،اال عددن معدداذ،
اال ذكددر أحد ًددا مددن أصددحاب الندديب  ،إمنددا قددا  :ملددا سأى عبددداهلل بددن زيددد  مددن النددداء  ...اسااه
الثددوسي ،عددن حلددني ،اعمددرا بددن مددر  ،عددن عبدددالرمحن بددن أيب ليل د  ،امل يقددل :عددن معدداذ ،اال عددن
عب ددداهلل ب ددن زي ددد  ،اال ق ددا  :ح دددثنا أص ددحابنا ،اال أص ددحاب حمم ددد  ،ب ددل أسس ددله  ...مث ق ددا :
مسعأ حممد بن حيىي يقو  :اابن أيب ليل مل يدسك ابن زيد .)5("
اقددا " :اعبدددالرمحن بددن أيب ليل د مل يسددمع مددن معدداذ بددن جبددل ،اال مددن عبددداهلل بددن زيددد بددن
عبدسبه صاحب األذان ،فعً جايز أن حيتج خب غً ثابأ عل أينباس ثابتة"(.)6
اقددا البيهقددي" :ااحلددديث مددع االينددتالض يف إسددناده مرسددل ،ألن عبدددالرمحن بددن أيب ليل د مل
يدسك معاذًا اال عبداهلل بن زيد سضي اهلل عنهما ،امل يسم من حدثه عنهما ،اال عن أحدمها"(.)7
اقا " :اسااه سعبة ،عن عمرا بن مر  ،عن عبدالرمحن حدثنا أصحابنا قدا ( :كدان الرجدل إذا
( )1السنن (.)85
( )2انغر :صحيح ابن ينزمية (.)197/1
( )3وتلر سنن أيب دااد (.)279/1
( )4تلخيص احلبً (.)566/2
( )5اللحيح (.)198/1
( )6السابق (.)200/1
( )7السنن الك ى (.)421/1
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جاء  )..فذكر معناه ،اذلك أَصح ،ألَن عبدالرمحن بن أَ ليل مل يدسك معاذًا"(.)1
أقو  :تابع سعبة عل قوله (حدثنا أصحابنا) زيدد بدن أيب أنيسدة ،فديمكن أن يقدا  :إن كاندأ
ساايددة س ددعبة حمفوظ ددة فيحم ددل عل د أن ال ددذي حدث دده غ ددً أصددحاب الن دديب  ،اتك ددون سااي ددة (ح دددثنا
أصددحاب حممددد  )سدداذ  ،ايليددده أندده جدداء يف ساايددة أيب معاايددة ،عددن األعمددب ،ع ددن عبددداهلل بددن
يساس ،عن ابن أيب ليل  ،عن أسياينه ،ااهلل أعلم.
مثال ر:ر :ما أينرجه النسائي من طريق ابن املباسك ،عن محز بن حبيب الزيات ،عدن احلكدم
بن عتيبة ،عن بعض أصحابه (أن سسو اهلل  بعث أسقم بن أيب أسقم ساعيًا عل اللدقة.)2()...
هكذا سااه محز الزيات ،اينالفه :سعبة ،فرااه عن احلكم بن عتيبة ،عن عبيداهلل بن أيب سافدع،
عن أبيه ،عن النيب  ،فبان أن محز الزيات أسسل احلديث ،فأسق منه أيب سافع مو النيب .
ااحلكددم بددن عتَدايبددة مددن التددابعني ،قددا عندده احلددافظ" :ثقددة ثبددأ فقيدده ،إال أندده سمبددا أسسددل ،مددن
اخلامسة"(.)3
قا السخااي" :مث إن صوس املسألة يف اقوع ذلك من غً التابعي ،فأمدا لدو قدا التدابعي عدن
سجل فال لو :إما أن يلفه باللحة أم الل فإن مل يلدفه هبدا فدال يكدون ذلدك متلدالً ،الحتمدا أن
يكون تابعيًا آينر ،بل هو مرسل عل بابه"(.)4
أيضا:
اليوع الرابع :أن يكون الرااي عن اجلماعة من التابعني ااجلماعة منهم ً
اذلك إما أن يكون اجلماعة من التابعني صرحيًا أا تد الرااية عل كو م منهم:
فماان األول :مددا سااه ابددن أيب حددامت قددا  :حدددثنا أبددو زسعددة ،عددن دح دديم ،عددن عم ددرا بددن أيب
سلمة ،عن سعيد بدن عبددالعزيز( ،)5عدن يزيدد بدن أيب مالدك ،قدا  :حددثنا بعدض أصدحاب أندن ،عدن
ساجدا)(.)6
أنن - يع عن النيب  -قا ( :فرجعأ فأتيأ السدس املنته فخرست
ً
( )1السنن الك ى (.)296/2
( )2السنن الك ى (.)86/3
( )3التقريب (.)263
( )4فتح املعيث (.)269/1
( )5قا عنه احلافظ يف التقريب ( :)383ثقة إمام  ...لكنه اينتل يف أينر أمره.
( )6العلل (.)10/5
اقد سااه النسائي يف السنن ( ) 553/1من طريق ولد بن يزيد احلراين ،عن سعيد بن عبدالعزيز ،قا  :حدثنا يزيدد
بن أيب مالك ،قا  :حدثنا أنن بن مالك  به.
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امن طريق عمر بن أيب سلمة سااه ابن عساكر(.)1
ايزيد بن أيب مالك من الرابعة.
ومن الثاني :ما أينرج سعيد بن منلدوس فقدا  :ندا أبدو معاايدة ،عدن األعمدب ،عدن أ ظبيدان،
عددن أسددياينهم ،عددن أ أيددوب األنلدداسي  قددا ( :ينددرج غازيدًدا يف زمددن معاايددة  فمددرض ،فلمددا
حضره املوت قا ألصحابه :إذا أنا مأ فامحلوين فإذا صافقتم العدا فادفنوين حتأ أقدامهم)(.)2
لني بن جندب .قا احلافظ" :ثقة من الثانية"(.)3
أبو ظبيان هو :ح َ
مثال ر:ر :قا عبداهلل بن اإلمام أمحد" :حدث أيب ،ثنا اكيدع ،ثندا املسدعودي ،عدن أيب در،
ثنا أسيايننا اهلالليون قالوا :س ل ابن مسعود  عدن الرجدل يتوضدأ فيبددأ بشدماله قبدل مييندهل فدرينص
يف ذلك"(.)4
أبو ر قا عنه ابن أيب حامت" :األحنف االد الفرات بن أحندف أبدو در اهلداليل ،كدويف أدسك
اجلاهليددة ،سأى أنددن بددن مالددك  ،ساى عندده عبددداهلل بددن بشددر اهلدداليل ،اساى عددن س دريح ،ساى عندده
سعبة ،امسعر ،ااملسعودي ،اابنه الفرات"(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اباقي أصحاب سعيد :حيىي بن صدا الوحداظي ،اعبدداهلل بدن صدا  ،امدراان بدن حممدد ،االوليدد بدن مسدلم ،كلهدم
يراانه عنه بالعنعنة.
اقددو ولددد فيدده (حدددثنا أنددن  )ينقددأ ،اهددو معددداد يف أاهددام ولددد ،فقددد قددا عندده اإلمددام أمحددد (اجلددرح
االتعديل  :)347/8كان ال بأرب به ،كتبأ عنه ،اكان يهم.
اقا احلافظ يف التقريب ( :)928صداق له أاهام.
قا أبو زسعدة الدمشدقي يف تاس ده ( :)369/1امسعدأ أبدو مسدهر قدا  :سأيدأ أصدحابنا يعرضدون علد سدعيد
بن عبدالعزيز حديث املعراج عن يزيد بن أيب مالك ،عن أنن  ،فقلأ :يا أبا حممد ألين حدثتنا عن يزيد
بن أيب مالك ،قا  :حدثنا أصحابنا ،عن أنن  !قا  :نعم ،إمنا يقرؤان عل أنفسهم.
اقا ابن أيب حامت يف العلل :فس ل أبو زسعة :أيهما أصحل قا  :اللحيح حديث عمرا بن أيب سلمة.
اقا العالئي يف جامع التحليل ( )302يف ترمجة ابن أيب مالك :اساى حديث اإلسراء (عن أنن  ،)اجاء
فيه عنه (حدث بعض أصحاب أنن ،عن أنن  ،)اقا أبو مسهر :هذا هو اللواب ،ااألا مدلن.
( )1تاسيخ دمشق (.)282/65
( )2السنن (.)384/2
( )3التقريب (.)253
( )4األسامي االكىن (.)51
( )5اجلرح االتعديل (.)323/2
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اقا احلافظ" :وضرم ثقة من الثانية"(.)1
مثااال ر:اار :أينددرج أبددو دااد مددن طريددق األعمددب ،عددن إبدراهيم ،عددن عبدددالرمحن بددن يزيددد قددا :
(ص ددل عثم ددان  مب ددىن أس ًبع ددا فق ددا عب ددداهلل  :ص ددليأ م ددع الن دديب  سكعت ددني ،ام ددع أ بك ددر 
صدسا من إماستده مث أمتهدا  )...قدا
سكعتني ،امع عمر  سكعتني -زاد عن حفص -امع عثمان ً 
األعمب :فحدث معااية بن قر  ،عن أسياينه أن عبداهلل  صل أس ًبعا قدا  :فقيدل لده :عبدأ علد
عثمان  مث صليأ أس ًبعا ،قا  :اخلالض سر)(.)2
معااية بن قر من القبقة الثالثة.
مثال ر:ر :أينرج اإلمام أمحد من طريق سدامل بدن النعمدان ،قدا  :مسعدأ أسديايننا مدن ثقيدف،
ق ددالوا :أين ن ددا عثم ددان ب ددن أيب الع ددان  أن دده ق ددا  :ق ددا يل سس ددو اهلل ( :أم قوم ددك ،اإذا أمم ددأ
قومك فأينف هبم اللال  )...احلديث(.)3
االنعمان بن سامل قا عنه احلافظ" :ثقة من الربعة"(.)4
القسم الثاني :أن يكون قائل ذلك ممن دان التابعني:
مثالا  :مددا أينرجدده القحددااي مددن طريددق حفددص بددن غيدداث ،عددن األعمددب ،قددا  :ثنددا أصددحابنا،
عن عائشة سضي اهلل عنها ،عن النيب  يف حديث (دباغ امليتة طهوسها)(.)5
ااألعمب من القبقة اخلامسة.
قد ددا احلد ددافظ" :اخلامسد ددة :القبقد ددة اللد ددعرى مد ددنهم :الد ددذين سأاا الواحد ددد ااالثند ددني -يع د د مد ددن
اللحابة  -امل يثبأ لبعضهم السماع من اللحابة  كاألعمب"(.)6
مث ااال ر :اار :قددا ابددن سددعد :أين ن ددا يزيددد بددن ه دداسان ،قددا أين نددا س ددعبة بددن احلج دداج ،ع ددن
أيب عددون حممددد بددن عبيددد اهلل ،عددن احلدداسث بددن عمدرا الثقفددي ابددن أينددي املعددً  ،أين نددا أصددحابنا ،عددن
معدداذ بددن جبددل  قددا ( :ملددا بعث د سسددو اهلل  إ الدديمن ،قددا يل :ي تقضددي إن عددرض قضدداء،
قا  :قلأ :أقضي مبا يف كتاب اهلل ،قا  :فإن مل يكن يف كتاب اهلل ،قا  :قلأ :أقضي مبا قضد بده
( )1التقريب (.)121
( )2السنن (.)491/2
( )3املسند (.)204/26
( )4التقريب (.)1004
( )5سرح معاين الثاس (.)470/1
( )6التقريب (.)82
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الرسو .)1()... 
ااحلاسث بن عمرا قا عنه احلافظ " :هو من السادسة"(.)2
والطبقااة السادسااة قددا عنهددا احلددافظ" :طبقددة عاصددر اخلامسددة ،لكددن مل يثبددأ هلددم لقدداء أحددد
من اللحابة .)3("
مثال ر:ر :قا اإلمام أمحد :حدثنا حممدد بدن جعفدر ،حددثنا سدعبة ،عدن سدليمان ،عدن مندذس
الثوسي ،عن أسدياخ هلدم ،عدن أيب ذس  ،أن سسدو اهلل  سأى سداتني تنتقحدان ،فقدا ( :يدا أبدا ذس
هل تدسي فيم تنتقحان)ل قا  :ال ،قا ( :لكن اهلل يدسي ،اسيقضي بينهما)(.)4
امنذس بن يعل الثوسي من القبقة السادسة.
ِ
مثااال ر :اار :قددا اإلمددام أمحددد :حدددثنا أبددو معاايددة ،حدددثنا األعمددب ،عددن مشاددر بددن عقيددة ،عددن
أسدياينه ،عددن أيب ذس  ،قددا  :قلددأ :يددا سسددو اهلل  ،أاصد  ،قددا ( :إذا عملددأ سددي ة فأتبعهددا حسددنة
متحها) ،قا  :قلأ :يا سسو اهلل  أمن احلسنات ال إله إال اهللل قا ( :هي أفضل احلسنات)(.)5
مشر بن عقية من السادسة(.)6
مثال ر:ر :أينرج الق اين قا  :حدثنا أَمحد بدن عبددالوهاب بدن جندد  ،ثندا أَيب ،ثندا بقيدة ،عدن
أ اَسطددا بددن املنددذس ،عددن أَسددياخ هلددم ،عددن املقدددام بددن معدددي كددرب  ،قددا  ( :د سسددو اهلل  عددن
لقم ينداد الدااب)(.)7
اأسطا بن املنذس من السادسة(.)8
مثااال ر:اار :أينددرج ابددن أيب عاصددم مددن طريددق أيب األسددهب جعفددر بددن حيددان ،حدددثنا أسددياخ
حينا ،أن سجالً مدن احلدي يقدا لده :عرفجدة بدن أسدعد ( أصديب أنفده يدوم الكدالب ،فاهدذ أن ًفدا مدن
اسق ،فأن عليه ،فأمره النيب  أن يتخذ أن ًفا من ذهب)(.)1
( )1القبقات (.)347/2
( )2التقريب (.)212
( )3التقريب (.)82
( )4املسند (.)345/35
( )5املسند (.)385/35
( )6التقريب (.)440
( )7مسند الشاميني (.)414/1
( )8التقريب (.)126
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أبو األسهب من القبقة السادسة(.)2
مثال ر:ر :أينرج اإلمام أمحد ،قا  :حدثنا أبو اليمدان ،قدا  :حددثنا أبدو بكدر -يعد ابدن أيب
مددرن ،-عددن األسددياخ ،عددن فضددالة بددن عبيددد األنلدداسي  ،قددا ( :علمد الندديب  سقيددة ،اأمددرين أن
أسقي هبا من بدا يل)(.)3
اأبو بكر بن عبداهلل بن أيب مرن قا احلافظ عنه" :ضعيف من السابعة"(.)4
مثااال ر:اار :مددا سااه احلميدددي قددا  :ثنددا سددفيان ،قددا  :حدددثونا ،عددن منلددوس بددن عبددد الددرمحن،
عن أمه ،عن عائشة ( أن سسو اهلل  أامل عل بعض نسائه بشعً)(.)5
اابن عيينة من سؤارب القبقة الثامنة(.)6
املبحث السابع :من َقبِل من أهل العلم ما وقع يف إسناده مجاعة مبهمني:
أوثً :حممد بن هبادس الزسكشي (تد د د د  794هج):
قا سمحه اهلل" :اإسناده ال بأرب به ،اال يضره جهالة من مل يسم من أبناء اللحابة ،فإ م
عدد كثً"(.)7
ثانيًا :احلافظ ابن حجر العسقالين (تد  852هج):
قا سمحه اهلل حتأ احلديث الذي أينرجه البخاسي -من طريق ابن عيينة ،عن سبيب بن
غرقد  ،قا  :مسعأ احلي يتحدثون ،عن عرا  -قا " :اهو كما قا -يع ابن الققان
الفاسي -لكن لين يف ذلك ما مينع هرجيه ،اال ما حيقه عن سرطه ،ألن احلي ميتنع يف العاد
تواطلهم عل الكذب"(.)8
ثالثًا :احلافظ حممد بن عبد الرمحن السخااي (تد  902هج):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الحاد ااملثاين (.)11/5
( )2التقريب (.)198
( )3املسند (.)379/39
( )4التقريب (.)1116
( )5املسند (.)115/1
( )6التقريب (.)395
( )7الآللئ املنثوس يف األحاديث املشهوس (.)17
( )8الفتح (.)633/6
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قا سمحه اهلل بعد احلديث الذي أينرجه أبو دااد من طريق ابن اهب ،حدث أبو صخر
املدي  ،أ َّ
َن صفوان بن سليم أين ه ،عن عد من أَبناء أَصحاب سسو اللَّه  ،عن آبائهم دنية(،)1
عن سسو اللَّه  قا ( :أال من ظلم معاه ًدا  )...قا " :اال يضره جهالة من مل يسم من أبناء
اللحابة ،فإ م عدد تنج به جهالتهم"(.)2
اقا  ... " :امن طريق ابن عدي سااها اخلقيب يف تاس ه اغًه ،اال يضر جهالة سيوخ ابن
عدي فيها ،فإ م عدد ينج به جهالتهم"(.)3
ابعا :العالمة حمدث العلر حممد ناصر الدين األلباين (تد  1420هج):
رً
قا سمحه اهلل يف احلديث الذي أينرجده أمحدد مدن طريدق صدفوان بدن عمدرا ،عدن املشديخة (أ دم
حضدراا غضديف بدن احلداسث الثمدايل  حدني اسدتد َس ادوقه ،فقدا ( :هدل مدنكم أحدد يقدرأ ﱣ ﱜﱢل
قا  :فقرأها صا بن سريح السكوين ،فلما بل أسبعني منهدا قدبض ،قدا  :اكدان املشديخة يقولدون :إذا
قرئأ عند امليأ ينفف عنه هبا ،اقرأها عيس بن املعمر عند ابن معبد).
قددا متعقبًددا اهليثمددي تضددعيفه احلددديث باجلماعددة اجملهدولني" :فمددن الواضددح أندده مل يلددنع سدديًا،
إسنادا حسنًا"(.)4
ألنه يع بذلك املشيخة اهم مجاعة من التابعني ،فلو أسنداه ،لكان ً
اقددا يف احلددديث الددذي أينددرج النسددائي مددن طريددق مسددعر ،عددن الوليددد بددن أيب مالددك ،قددا :
حدثنا أَصحابنا ،عن أيب عبيد بن اجلرح  قا ( :الليام جنَّة ما مل رقها).
قددا سمحدده اهلل" :اأصددحابه مجددع مددن التددابعني ،ال ش د تواطددلهم عل د الكددذب ،اال ت دوافقهم
عل الوهم"(.)5
أيضا يف حديث ابن عكيم" :أسياينه يف احلديث -عل فرض أنه لين فديهم صدحايب-
اقا ً
هددم مددن التددابعني املخضددرمني ،اأعل د طبقددة مددن ابددن عكدديم ،فددإن مل يكون دوا ثقددات مثلدده -اهددذا ممددا
أيضا -فهم مستوسان ،الكنهم مجع تنج جهالتهم بكثرهتم"(.)6
أستبعده ً
( )1أي الصقي النسب .انغر :عون املعبود (.)599/8
( )2املقاصد احلسنة (.)391
( )3فتح املعيث (.)136/2
( )4السلسلة الضعيفة (.)364/11
( )5السلسلة الضعيفة (.)984/13
( )6السلسلة اللحيحة (.)367/7
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اقا " :اعمومته مجع تنج جهالتهم مبجموع عددهم"(.)1
القول الراجح في المسألة:
االلد دواب م ددن ك ددالم أه ددل العل ددم اتل ددرفاهتم أن الس ددند ال ددذي في دده مجاع ددة مبهم ددني أن دده مع ددل
احدا أا أكثر إذا مل يسموا ،اإليك األدلة عل ذلك:
نهالتهم ،فال فرق بني أن يكون ا ً
أوثً :ق ددا اإلم ددام البخ دداسي" :ح دددثنا األايس ددي ،ق ددا  :ح دددثنا اب ددن أيب الزن دداد ،ع ددن أبي دده ،ع ددن
مشيخة من أهل اللالح ممن أدسك حدثوه عن النيب  ... اهذا بانققاعه أصح"(.)2
أيضا" :احلاسث بن عمدرا ابدن أيندي املعدً بدن سدعبة الثقفدي ،عدن أصدحاب معداذ،
ثانيًا :اقا ً
عن معاذ  ،ساى عنه أبو عون ،اال يلح ،اال يعرض إال هبذا ،مرسل"(.)3
ثالثًااا :قددا مكددي بددن عبدددان سااي كتدداب التمييددز لإلمددام مسددلم" :ثنددا مسددلم ،حدددث حممددد بددن
حامت ،ثنا حممد بن بكر ،ثنا ابن جريج ،قا  :قلأ للزهري :أيند ك عدرا  ،عدن عائشدة ،عدن النديب 
أندده قددا ( :مددن أفقددر يف تقددوع فليقضدده) ،قددا  :مل أمس دع مددن عددرا يف ذلددك سدديًا ،الكددن حدددث يف
ينالفددة سددليمان بددن عبدددامللك نددارب ،عددن بعددض مددن كددان سددأ عائشددة سضددي اهلل عنهددا أ ددا قالددأ:
دلما يقددو  :فقددد سددف ابددن
(أصددبحأ أنددا احفلددة سضددي اهلل عنهمددا )...فددذكر احلددديث ،مسعددأ مسد ً
جدريج يف ساايدة الزهدري هدذا احلدديث عدن اللدحيح ،فدال حاجدة بأحدد إ التنقدً عدن حدديث الزهددري
إ أكثر مما أبان عنه ابن جدريج مدن النقدر االتنقدً يف مجدع احلدديث إ هدولني ،عدن هدو  ،اذلدك
أنه قد قا له :حدث نارب ،عن بعض من كان سأ عائشدة سضدي اهلل عنهدا ،ففسدد احلدديث لفسداد
اإلسناد"(.)4
ابعااا :أيندرج أبددو دااد مددن طريددق ابدن املبدداسك ،عددن الدزبً بددن سدعيد اهلددامشي ،عددن أسددياينه سفعدده
رً
()5
(عليكم بأمهات األاالد فإ ن مباسكات األسحام) .
:امسااا :قددا الرتمددذي يف حددديث سااه حممددد بددن جعفددر اعبدددالرمحن بددن مهدددي ،كالمهددا عددن
ً
سددعبة ،عددن أيب عددون ،عددن احلدداسث بددن عمددرا ابددن أخ للمعددً بددن سددعبة ،عددن أنددارب مددن أهددل محددص،
( )1اللحيحة (.)232/3
( )2التاسيخ األاس (.)55/2
( )3التاسيخ الكبً (.)277/2
( )4التمييز لإلمام مسلم (.)193
( )5املراسيل له (.)181
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عن معاذ  ،ايف سااية اكيع ،عن سعبة قدا ( :عدن سجدا مدن أصدحاب معداذ  ،)قدا سمحده اهلل:
"هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،الين إسناده عندي مبتلل"(.)1
اقددا اجلوزجدداين" :ااحلدداسث بددن عمددرا هددذا هددو  ،اأصددحاب معدداذ  مددن أهددل محددص ال
يعرفون ،امبثل هذا اإلسناد ال يعتمد عليه يف أصل من أصو الشريعة"(.)2
اقا ابن اجلوزي" :ألن احلاسث بن عمرا هو  ،اأصحاب معاذ من أهل محدص ال يعرفدون،
اما هذا طريقه فال اجه لثبوته"(.)3
اقا ابن حزم" :اأما حديث معاذ  فإنه غدً صدحيح ،ألنده عدن احلداسث بدن عمدرا اهلدذيل  ...اال
أيضددا عددن سجددا مددن أهددل محددص مددن أصددحاب
يدددسى أحددد مددن هددو ،اال يعددرض لدده حددديث غددً هددذا ،مث هددو ً
أيضا ،اإمنا يلينذ عن الثقات املعرافني"(.)4
معاذ  ،اال جيوز أينذ الدين عن من ال يدسى من هو ً
اقا احلافظ ابن حجر عقب كالم الرتمذي السابق" :كدذا قدا  ،اكأنده نفد االتلدا باعتبداس
اإلهبام الذي يف بعض سااته ،اهو أحد القولني يف حكم املبهم"(.)5
سادسااا :مددا أينرجدده أمحددد عددن سددفيان ،عددن سددبيب ،أَندده مسددع احلددي د ان ،عددن عددرا البدداسقِي
ً
()6
(أ َّ
َن سسو اهلل  بعث معه بديناس يشرتي له أضحية . )...
اأينرجه أبو دااد عن مسدد ،عن سفيان به(.)7
ايف سااية البيهقي من طريق سعدان بدن نلدر ،عدن سدفيان قدا ( :مسدع قومده حيددثون عدن عدرا
الباسقي)(.)8
قدا البيهقدي" :قددا املدزين :تدرك الشددافعي هدذا املددذهب ،ااحدتج بدأن حددديث البداسقي  لددين
بثابأ"(.)9
( )1السنن (.)10/2
( )2األباطيل ااملناكً (.)244/1
( )3العلل (.)759/1
( ) 4اللادع يف الرد عل من قا بالقيارب االرأي االتقليد ااالستحسان االتعليل (.)423
( )5موافقة اخل اخل (.)118/1
( )6املسند (.)100/32
( )7السنن (.)677/3
( )8السنن الك ى (.)112/6
( )9معرفة السنن االثاس (.)328/8
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" :إمنا ضعفه ألن احلي غً معرافني"(.)1
اخلقايب" :ايف ين عرا أن احلي حدثوه ،اما كان هذا سبيله مل تقم به حجة"(.)2
ابن حجر" :فاحلديث هبذا ضعيف للجهل اهلم"(.)3
أيضددا" :اقددا الرافعددي يف التددذنيب( :هددو مرسددل) ،قلددأ :اللدواب أندده متلددل يف إسددناده
ً

اقا
اقا
اقا
اقددا
مبهم"(.)4
اابعا :مددا أينددرج أبددو دااد مددن طريددق ابددن اهددب ،حدددث أبددو صددخر املدددي أ َّ
َن صددفوان بددن
سا ً
سليم ،أين ه عن عد من أَبناء أَصحاب سسو اللَّده  ،عدن آبدائهم دنيدة ،عدن سسدو اللَّده  قدا :
معاهدا  )...احلديث.
(أال من ظلم
ً
قددا ابددن الققددان" :اذكددر عددن صددفوان بددن سددليم ،عددن عددد مددن أبندداء أصددحاب الندديب  ،عددن
أبددائهم ِدنايددة ،عددن سسددو اهلل  قددا ( :أال مددن ظلددم معاهددداً  )...احلددديث ،اسددكأ عندده ،امددا مثلدده
صحح للجهل بأحوا هلالء األبناء"(.)5
اقا املنذسي" :ااألبناء هولون"(.)6
ثاميًااا :أينددرج البيهقددي مددن طريددق هشدديم ،أَين نددا ينالددد ،عددن أَيب إسددحاق ،عددن بعددض أَصددحاب
علددي ،عددن عل د  قددا ( :ض دربتان :ض دربة للوجدده ،اض دربة للددذساعني) قددا " :اكالمهددا عددن علددي 
منققع"(.)7
تاسا ًاعا :قددا اجلوزجدداين" :اإمساعيددل قددا أبددو حددامت حممددد بددن حبددان :هددو سدديخ دجددا  ،ال حيددل
ذكره إال عل سبيل القدح فيه ،اجرير اأسياخ من قومه هولون"(.)8
عاشرا :ساق ابن عساكر حديثًا من طريق يونن بن بكدً ،عدن ابدن إسدحاق ،حددث االددي
ً
( )1تلخيص احلبً (.)1729/4
( )2معامل السنن (.)402/2
اجاءت عباس اخلقايب يف تلخيص احلبً ( :)1729/4هو غً متلل ،ألن احلي حدثوه عن عرا .
( )3الفتح (.)635/6
( )4تلخيص احلبً (.)1729/4
( )5بيان الوهم ااإليهام (.)599/2
( )6الرتغيب االرتهيب (.)7/4
( )7السنن الك ى (.)212/1
( )8األباطيل ااملناكً (.)187/2
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إسددحاق بددن يسدداس ،حدددث سجددا مددن بد مددازن ،عددن أيب ااقددد الليثددي  قددا ( :إين ألتبددع يددوم بدددس
سجدالً مددن املشددركني ألضدربه فوقددع سأسدده قبددل أن يلددل سديفني فعرفددأ أن غددًي قددد قتلدده)  ...مث قددا :
"كذا يف هدذه الراايدة ،اليسدأ مبحفوظدة ،ايف إسدنادها مدن جيهدل ،اإمندا كدان ذلدك يدوم الًمدوك ،اقدد
تقدم أنه أسلم يوم الفتح"(.)1
الحادي عشر :قدا ابدن اجلدوزي عندد حدديث أينرجده مدن سدنن أيب دااد مدن طريدق أ بشدر،
حدددث نفددر مددن أهددل البلددر  ،عددن أ بددرز األسددلمي ( أن سسددو اهلل  مل يلددل علد مدداعز بددن
مالك ،امل ينه عن اللال عليه) ،قا " :ااجلواب :أن هذا احلديث يرايه اهيل"(.)2
الثاني عشر :قا ابن الققان الفاسي ..." :فأمدا الثداين الدذي عدن ثدوس بدن زيدد ،عدن عكرمدة،
عددن ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا ،فمنققددع مددن أجددل أن أبددا دااد قددا فيدده( :حدددثنا غددً ااحددد ،عددن
حسني بن حممد)"(.)3
الثالااث عشاار :قدا ابددن كثددً اذكددر حددديث مددن عندد اإلمسدداعيلي مددن طريددق حبيددب بددن جندديح،
عدن بعددض أهدل املدينددة ،عددن ابدن عبددارب ،عدن عمددر  ،عددن النديب  قددا ( :ثالثدة يلعددنهم اهلل :سجددل
سغب عن االديه  .)...قا " :يف إسناده مبهم مل يسم"(.)4
الراب ااع عش اار :م ددا أينرج دده أمح ددد يف املس ددند ( )171/28م ددن طري ددق ص ددفوان ب ددن عم ددرا ،ع ددن
املشدديخة (أ ددم حضددراا غضدديف بددن احلدداسث الثمددايل  حددني اسددتد َسد ادوقه ،فقددا ( :هددل مددنكم أحددد
يق درأ ﱣ ﱜﱢل قددا  :فقرأهددا صددا بددن س دريح السددكوين ،فلمددا بل د أسبعددني منهددا قددبض ،قددا  :اكددان
املشيخة يقولون :إذا قرئأ عند امليأ ينفف عنه هبا ،اقرأها عيس بن املعمر عند ابن معبد)(.)5
اأعله اهليثمي نهالة املشيخة ،فقا " :سااه أمحد ،افيه من مل يسم"(.)6
اقا بعد ذكره حديثًا أينرج الق اين يف الكبً من طريق زهً بن معااية ،ثنا أبو إسحاق ،عن
أصحاب عبداهلل ،عن عبداهلل ( أنه كان يك صال العدا من يوم عرفة ،ايققع صال العلر .)...
( )1تاسيخ دمشق (.)277/67
( )2التحقيق (.)288/4
( )3بيان الوهم ااإليهام (.)590/2
( )4مسند الفاساق (.)428/1
( )5املسند (.)171/28
( )6اجملمع (.)322/2
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أيضا" :سااه الق اين يف الكبً ،اسجاله سجا اللحيح إال أن أبا إسحاق مل يسم من
قا ً
حدثه"(.)1
الخامس عشر :قا ابن كثً اذكر حديث من عند اإلمساعيلي من طريق حبيب بن جنيح،
عن بعض أهل املدينة ،عن ابن عبارب ،عن عمر  ،عن النيب  قا ( :ثالثة يلعنهم اهلل :سجل
سغب عن االديه  .)...قا " :يف إسناده مبهم مل يسم"(.)2
السادس عشر :قا الذهيب" :اقا يونن بن بكً ،عن ابن إسحاق ،حدث العبارب بن عبداهلل
ابن معبد ،عن بعض أهله ،عن ابن عبارب سضي اهلل عنهما قا  :ملا أت سسو اهلل  أبا طالب يف مرضه
قا ( :أي عم قل ال إله إال اهلل أستحل لك هبا الشفاعة يوم القيامة  .)...قا  :إسناده ضعيف ،ألن فيه
هوالً"(.)3
السابع عشر :قا ابن سسيد" :اقو الزهري يف هذا اإلسناد( :حدث سجا ) امل يسم
احدا منهم ،يدينل يف باب املققوع عل مذهب احلاكم اغًه"(.)4
ا ً
الثامن عشر :قا القاضي عياض" :أما قو الرااي :حدث غً ااحد ،أا حدث الثقة ،أا
حدث بعض أصحابنا ،فهذا ال يدينل يف باب املققوع ،اال املرسل ،اال املعضل عند أهل اللنعة،
إمنا يدينل يف باب اجملهو "(.)5
اقا النواي " :اهذا الذي قاله القاضي هو اللواب"(.)6
التاسع عشر :قا ابن حجر يف قو مسلم (حدثنا غً ااحد)" :فعده بعضهم يف املنققع،
االتحقيق أنه متلل يف إسناده مبهم"(.)7

( )1مع الزاائد (.)264/3
( )2مسند الفاساق (.)428/1
( )3تاسيخ اإلسالم (.)236/2
( )4غرس الفوائد (.)213
( )5إكما املعلم بفوائد مسلم (.)222/5
( )6سرح مسلم (.)219/10
( )7الفتح (.)308/5
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املبحث الثامن :حجج من صحح اإلسناد الذي وقع فيه مجاعة مبهمني والرد عليها:
صحيحا ،ملا يلي:
فإن قيل :اإلسناد إذا جاء فيه مجاعة مبهمني فإنه يكون
ً
أاالً :ساى البخ دداسي ق ددا  :ح دددثنا عل ددي ب ددن عب ددداهلل ،ق ددا  :أين ن ددا س ددفيان ب ددن عيين ددة ،ح دددثنا
سددبيب بددن غرقددد  ،قددا  :مسعددأ احلددي حيدددثون ،عددن عددرا (أن الندديب  أعقدداه ديند ًداسا يشددرتي لدده بدده
سددا  ،فاسددرتى لدده بدده سدداتني ،فبدداع إحدددامها بددديناس ،اجدداءه بددديناس اسددا  ،،فدددعا لدده بال كددة يف بيعدده،
اكددان لددو اسددرتى ال درتاب ل دربح فيدده) ،قددا سددفيان :كددان احلسددن بددن عمدداس جاءنددا هبددذا احلددديث عندده،
فأتيتدده ،فقددا سددبيب :إين مل أمسعدده مددن عددرا  ،قددا  :مسعددأ احل دي اندده عندده ،الكددن مسعتدده يقددو :
مسعأ النيب  يقو ( :اخلً معقود بنواصي اخليل إ يدوم القيامدة) ،قدا  :اقدد سأيدأ يف داسه سدبعني
فرسا ،قا سفيان :يشرتي له سا كأ ا أضحية(.)1
ً
قا احلافظ" :اهو كما قا -يعد ابدن الققدان الفاسدي -لكدن لدين يف ذلدك مدا ميندع هرجيده،
اال ما حيقه عن سرطه ،ألن احلي ميتنع يف العاد تواطلهم عل الكذب"(.)2
فاجلواب من اجوه:
الوج األول :أنه اعرتض عل البخاسي أينرجه ،إذ أنه لين عل سرطه.
قددا ابددن القدديم" :اقددد اسددتدسك عليدده ساايتدده لدده عددن احلددي اهددم غددً معددرافني ،امددا كددان هكددذا
فلين من سرط كتابه"(.)3
الوج الثاني :أن البخاسي إمنا أينرجه للعلم باجملهو  ،اما كان هذا سبيله فدال يكدون مدن هدذا
الباب.
قد ددا الشد ددافعي" :اقد ددد ساى هد ددذا احلد ددديث غد ددً سد ددفيان بد ددن عييند ددة ،عد ددن سد ددبيب بد ددن غرقد ددد
فوصله"(.)4
اقا احلافظ" :اقا املنذسي االنواي :إسناده حسن جملي ه من اجهني"(.)5
( )1اللحيح (.)1332/3
اقد استد هبذا احلديث حمقق مسند اإلمام أمحد ( )265/18عل أن جهالة اجلماعة ال تضر.
( )2الفتح (.)633/6
( )3هتذيب السنن (.)434/2
( )4األم (.)63/5
( )5التلخيص (.)1729/4
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اقددا " :لكددن اجددد لدده متددابع عنددد أمحددد اأيب دااد االرتمددذي اابددن ماجدده مددن طريددق سددعيد بددن
زيد ،عن الزبً بن اخلريأ ،عن أيب لبيد ،قا  :حدث عرا الباسقي .)1("
فددإن قددا قائددل :فلمدداذا حكددم بعددض أهددل العلددم عليدده باإلسسددا أا االنققدداع ،سغددم ي دده مددن
ملرحا باملبهم فيهل
طريق أينرى
ً
فدداجلواب :أن حكمهددم عليدده مددن هددذه القريددق املعينددة دان النغددر إ بدداقي طرقدده ،اإال لددو جدداء
ملرحا به يف طريق أينر مل يكن من هذا الباب كما سبق بيانه يف املبحث الثالث.
ً
الوج ا الثالااث :أن م دراد اإلمددام البخدداسي سمحدده اهلل احلددديث الددذي بعددده اهددو حددديث (اخلددً
معقددود بنواصددي اخليددل إ يددوم القيامددة) ،اهددو حددديث فيدده مسدداع سددبيب مددن عددرا البدداسقي  ،الكددن
عرضدا ال قل ًددا ،بددليل
البخاسي ساق الرااية عن سيخه كاملة كما مسعها ،فجاء حديث سراء الشدا ً
أنه ذكر بعده حديث اخليل من سااية ابن عمدر اأندن اأيب هريدر  ،اهدذا هدو الدراجح عنددي ،اهدو
الذي ال يليق باللحيح سواه.
قدا ابددن الققددان ..." :غددً أندده جيددب أن تعدرض أن نسددبة اخلد إ البخدداسي ،كمددا ينسددب إليدده
مددا ددرج مددن صددحيح احلددديث ينقددأ ،فإندده سمحدده اهلل قددد يعلددق مددا لددين مددن سددرطه إثددر ال درتاجم ،اقددد
يرتجم بألفاظ أحاديث غً صحيحة ،ايوسد األحاديث مرسلة ،فال ينبعي أن يعتقدد يف هدذه كلهدا أن
مذهبدده صددحتها ،بددل لددين ذلددك مبذهبدده ،إال فيمددا يددوسده بإسددناده موص دالً ،عل د دددو مددا عددرض مددن
سددرطه ،امل يعددرض مددن مذهبدده تلددحيح حددديث يف إسددناده مددن مل يسددم ،كهددذا احلددديث ،بددل يكددون
عنده كدم املرسدل ،فدإن احلدي الدذي حددث سدبيبًا ال يعرفدون ،االبدد أ دم حملدوسان يف عددد ،اتدوهم
أن العدد الذي حدثه عددد حيلدل خبد هم التدواتر يدث ال يوضدع فديهم النغدر بداجلرح االتعدديل يكدون
ينقددأ ،فددإذن فاحلددديث هكددذا منققددع إلهبددام الواسددقة فيدده بددني سددبيب اعددرا  ،ااملتلددل مندده هددو مددا يف
أيندره مدن ذكددر اخليدل ،اأ ددا معقدود يف نواصدديها اخلدً إ يدوم القيامددة ،الدذلك أتبعدده األحاديدث بددذلك
من سااية ابن عمر ،اأنن ،اأيب هرير  ،اكلهدا يف اخليدل  ...فدأاسد بده حدديث عدرا  امدا بعدده
ااعتمد فيه إسناد سفيان ،عن سبيب بن غرقد  ،قا  :مسعأ عرا  ،اجرى يف سياق القلدة مدن
قلدة الدديناس مددا لدين مددن مقلدوده ،اال علد سدرطه ممدا حدددث بده سددبيب عدن احلددي ،عدن عددرا ،
فاعلم ذلك"(.)2
( )1الفتح (.)635/6
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)165/5
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اقددا ابددن القدديم" :فأمددا ه دريج البخدداسي لدده يف صدددس حددديث (اخلددً معقددود بنواص ددي اخلي ددل)
فيحتمل أنه مسعه من علي بن املدي عل التمام ،فحدث به كما مسعده ،اذكدر فيده إنكداس سدبيب بدن
غرقدد مساعده مدن عدرا حدديث سدراء الشدا  ،اإمندا مسعدده مدن احلدي عدن عدرا  ،اإمندا مسدع مدن عددرا
قوله ( اخلً معقود بنواصي اخليدل) ،ايشدبه أن احلدديث يف الشدراء لدو كدان علد سدرطه ألينرجده يف
كتاب البيوع ،اكتاب الوكالة ،كما جدرت عادتده يف احلدديث الدذي يشدتمل علد أحكدام أن يدذكره يف
األبدواب الدديت تلددلح لدده ،امل رجدده إال يف هددذا املوضددع ،اذكددر بعددده حددديث اخليددل ،مددن ساايددة عبددداهلل
بددن عمددر ،اأنددن بددن مالددك ،اأيب هريددر  ،فددد ذلددك عل د أن م دراده حددديث اخليددل فق د  ،إذ هددو
عل سرطه ،اقد أينرج مسلم حديث سبيب بن غرقد  ،عدن عدرا  مقتل ًدرا علد ذكدر اخليدل ،امل
يذكر حديث الشا "(.)1
ااحلديث مل أقف عليه من سااية ابن املدي إال عند البخاسي.
اأما اجلواب عن قو احلافظ السابق فمن اجوه:
الوج األول :أن احلافظ سمحه اهلل مل يقرد كالمه يف هذا الباب ،فقد سد أحاديث بدنفن هدذه
العلة كما سبق بيانه.
الوج الثاني :أن الشأن لين يف قضية تواطدلهم علد الكدذب ،بدل الشدأن يف اجلهالدة داهلم،
اأهل احلديث يعلون الراايات مبثل ذلك كما سبق بيانه.
الوج الثالث :أن البخاسي سمحه اهلل يذكر يف اجلامع اللدحيح أحاديدث اأسدانيد ليسدأ علد
سرطه ألغراض:
منهددا علد سددبيل املثددا  :االسددتقراد يف الراايدة ،فدرتاه يسددوق الراايددة كمددا اقعددأ لدده عددن سدديخه
دان تلددرض أا اينتلددر ،مددن ذلددك :حددديث (اأن الندديب  قددا  :غفدداس غفددر اهلل هلددا) ،بعددد حددديث
(أن النيب  كان إذا سفع سأسه .)..
قددا احلددافظ" :هددذا حددديث أينددر ،اهددو عنددد امللددنف باإلسددناد املددذكوس ،اكأندده مسعدده هكددذا
فأاسده كما مسعه"(.)2
اأين درج يف اللددحيح يف بدداب االستسددقاء يف امللددل  :حدددثنا عبددداهلل بددن حممددد ،قددا  :حدددثنا
سفيان ،عن عبداهلل بن أيب بكر ،مسع عباد بدن متديم ،عدن عمده  قدا ( :يندرج النديب  إ امللدل
( )1هتذيب السنن (.)433/2
( )2الفتح (.)493/2
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 )..قا سفيان :فأين ين املسعودي ،عن أيب بكر قا ( :جعل اليمني عل الشما ).
قا احلافظ ..." :تعقبه ابن املواق بأن الغاهر أنه أينذه عن عبداهلل بن حممد سديخه فيده ،اال
يلددزم مددن كددو م مل يعددداا املسددعودي يف سجالدده أن ال يكددون اصددل هددذا املوضددع عندده ،ألندده مل يقلددد
الرااية عنه ،اإمنا ذكر الزياد اليت زادها استقر ًادا"(.)1
امنهددا :أندده ددرج أحاديددث مرسددلة ليدددلل علد صددحة ساايددة مددن اصددله ،فمددن ذلددك :مددا اقددع لدده
يف باب :من أيدن درج مدن مكدة قدا  :حددثنا موسد  ،حددثنا اهيدب ،حددثنا هشدام ،عدن أبيده (ديندل
النيب  عام الفتح من كداء) ،اهذا مرسل.
قددا احلددافظ" :اينتلددف عل د هشددام بددن عددرا يف اصددل هددذا احلددديث اإسسدداله ،اأاسد البخدداسي
دًا إ أن ساايددة اإلسسددا ال تقدددح يف ساايددة الوصددل ،ألن الددذي اصددله حددافظ اهددو ابددن
الددوجهني مشد ً
()2
عيينة ،اقد تابعه ثقتان" .
اقا " :اأاسده هنا لكونه مسع احلديث عل هذه اللوس  ،اهذا هو املرفوع منده ،فلدم يدر حذفده
من السياق ،عل أنه مل يقرد له يف ذلك عمدل ،فإنده تداس يدأيت باحلدديث علد اجهده كمدا صدنع هندا،
اتاس يقتلر عل موضع حاجته منه كما تقدم يف عد مواطن"(.)3
اغًها مما لين هذا موضعه بسقه ،اقد اقع لإلمام مسلم مثل ذلك كما سيأيت.
دليل أينر :قا اإلمام البخاسي سمحه اهلل :حدثنا احلميدي ،حدثنا سدفيان ،قدا  :حددثوين عدن
الزهري ،عن حممدد بدن جبدً بدن مقعدم ،عدن أبيده  قدا ( :مسعدأ النديب  يقدرأ يف املعدرب بدالقوس،
فلما بل هذه الية (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)( )4قدا  :كداد قلديب أن يقدً) ،قدا سدفيان" :فأمدا
أنددا فإمنددا مسعددأ الزهددري حيدددث عددن حممددد بددن جبددً بددن مقعددم ،عددن أبيدده (مسعددأ الندديب  يق درأ يف
املعرب بالقوس) ،امل أمسعه زاد الذي قالوا يل"(.)5
ااجل دواب عددن هددذا :أن البخدداسي إمنددا سدداقه مددن حددديث سدديخه كمددا مسعدده ،اإمنددا م دراده اللفددظ
املتلل.
( )1الفتح (.)515/2
( )2الفتح (.)438/3
( )3الفتح (.)529/6
( )4سوس القوس.
( )5اللحيح (.)1839/4
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اقددد أينرجدده احلميدددي قددا " :حدددثنا سددفيان ،قددا  :مسعددأ الزهددري حيدددث عددن حممددد بددن جبددً
بدن مقعدم ،عددن أبيده ( أنده مسددع سسدو اهلل  يقدرأ يف املعددرب بدالقوس) ،قدا سددفيان :قدالوا يف هددذا
دًا ق ددا ( :مسعتهد ددا مد ددن الن دديب  اأند ددا مش ددرك فكد دداد قلد دديب أن يق ددً) ،امل يقلد دده لند ددا
احل د
دديث ):1أن جبد د ً
الزهري"( .
اهبذا اللفظ سااه ابن عبدال يف التمهيد مدن طريدق قاسدم بدن أصدبع عدن البخداسي (،)143/4
امن طريق حممدد بدن يوسدف ،عدن البخداسي بلفدظ (مسعدأ النديب عليده السدالم يقدرأ يف املعدرب االقدوس)

فلما بل هذه الية (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) كدداد قلدديب يقددً)" ،قددا سددفيان :فأمددا أنددا فددإين
مسعدأ الزهددري حيددث عددن حممددد بدن جبددً ،عدن أبيدده مسعددأ النديب ( يقدرأ يف املعدرب ب د االقددوس) ،امل
أمسعه زاد الذي قالوا يل".
اأينرجدده :اخلقيددب مددن طريددق احلميدددي اابددن قعنددب ،عددن ابددن عيينددة الفغدده "مسعددأ الزهددري
حيدددث عددن حممددد بددن جبددً ،عددن أبيدده (أندده مسددع سسددو اهلل  يقدرأ يف املعددرب بددالقوس) ،قددا سددفيان:

اقا غًي امل أمسعه أنا :مسعأ النيب  يقرأ هبدا اأندا مشدرك ،فلمدا بلد (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ) كاد قليب أن يقً"(.)2
اأينرجدده الق د اين مددن طريددق احلميدددي( ،)3اأبددو نعدديم كددذلك( ،)4الكددن الق د اين اقتلددر عل د
اجلملة اليت مسعها ابن عيينة من الزهري ،اأما أبو نعيم فلم يسق لفغه.
قددا احلددافظ ابددن حجددر" :قولدده (حدددثنا سددفيان) هددو ابددن عيينددة( ،قددا حدددثوين عددن الزهددري)
اعرتضه اإلمسداعيلي مبدا أينرجده مدن طريدق عبدداجلباس بدن العدالء ،اابدن أيب عمدر كالمهدا ،عدن ابدن عييندة
مسعددأ الزهددري قددا  ،فلددرحا عندده بالسددماع ،امهددا ثقتددان ،قلددأ :اهددو اعدرتاض سدداق  ،فإ مددا مددا أاسدا
مددن احلددديث إال القدددس الددذي ذكددره احلميدددي عددن سددفيان أندده مسعدده مددن الزهددري ،خبددالض الزيدداد الدديت
صرح احلميدي عنه بأنه مل يسمعها من الزهري ،اإمنا بلعته عنه بواسقة"(.)5
( )1املسند (.)254/1
( )2تلخيص املتشابه (.)422/1
( )3املعجم الكبً (.)115/2
( )4املسند املستخرج (.)80/2
( )5الفتح (.)603/8
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االبخاسي سمحه اهلل إمنا اينتاس لفظ احلميدي ألنه من أتقن النارب عن ابن عيينة(.)1
قا أبو حامت" :أثبأ النارب يف ابن عيينة احلميدي ،اهو سئين أصحاب ابن عييندة ،اهدو ثقدة
إمام"(.)2
اقا احلاكم" :احممد بن إمساعيل إذا اجد احلديث عنه ال رجه إ غًه من الثقة به"(.)3
اقددا احلددافظ" :ااحلميدددي مددن أعددرض النددارب ددديث سددفيان ،اأكثددرهم تثبتًددا عندده للسددماع مددن
سيوينه"(.)4
االرااية عن ابن عيينة يف هذا احلديث عل أاجه:
الوج ا األول :ساايددة احلميدددي بدداللفظ السددابق ،اتابعدده عل د هددذا الوجدده احلسددن بددن حممددد بددن
اللباح -يف سااية عنده -الفغده (مسعدأ النديب  يقدرأ يف املعدرب بدالقوس) قدا جبدً  يف غدً هدذا
احلددديث :فلمددا مسعتدده يقدرأ (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) إ قولدده( :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ)( )5كاد قليب يقً).
أينرجه :ابن ماجه( ، )6االسراح ،اقا  :حدثنا حممد بن اللباح ،أنا سفيان ،ثنا الزهري
امل يلرح ابن ماجه بالسماع بني ابن عيينة االزهري.
الوج الثاني :االقتلاس عل ما مسعه ابن عيينة من الزهري ،دان الزياد .
مقتلرا عل اللفظ الذي مسعه ابن عيينة من
اقد ساي عن ابن عيينة من غً سااية احلميدي
ً
الزهري حسب.

أيضا من طريق معمر عن الزهري (.)1110/3
( )1اأينرجه ً
( )2اجلرح االتعديل (.)57/5
( )3انغر :هتذيب التهذيب (.)193/5
( )4الفتح (.)688/8
تنبيه :احلميدي ال رج األحاديث اخلقأ اليت سايأ عن ابن عيينة .انغر :املستدسك للحاكم (.)306/1
( )5سوس القوس (.)38
( )6السنن (.)22/2
( )7املسند (.)80
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فرااه الشافعي( ،)1اابن أيب سيبة( ،)2اأمحد( ،)3اإسحاق بن ساهوية( ،)4اعلي بن حرب(،)5
االداسمي( ،)6امسلم عن ابن أيب سيبة ازهً( ،)7االبزاس عن أمحد بن عبد انلر بن علي( ،)8اأبو
يعل عن أيب ينيثمة زهً بن معااية( ،)9اابن ينزمية عن عبداجلباس بن العالء اعن علي بن ينشرم
اسعيد بن عبدالرمحن املخزامي( ،)10االبعوي عن سريج بن يونن اأيب ينيثمة(،)11اأبو عوانة عن
علي بن حرب( ،)12االق اين من طريق القعنيب اإبراهيم بن بشاس اطريق عبداهلل بن جعفر الرقي
اطريق مسدد( ،)13اأبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشاس اطريق ابن أيب سيبة( ،)14االبيهقي من
طريق احلسن بن حممد بن اللباح( ،)15ااخللعي من طريقه( ،)16اابن عساكر من طريق الزبً بن
بكاس( ، )17كلهم عن ابن عيينة باللفظ الذي صرح فيه ابن عيينة بالسماع من الزهري حسب ،امل
يلرح أحد منهم بالسماع بني ابن عيينة االزهري ،امل يسق مسلم اال أبو نعيم لفغه ،اقرن الشافعي
مع ابن عيينة مال ًكا.
الوج الثالث :عدم الفلل بني ما مسعه ابن عيينة من الزهري ابني ما سااه عنه بواسقة.
( )1السنن املأثوس (.)166
( )2امللنف (.)289/3
( )3املسند (.)295/27
( )4جزء من حديثه (.)73
( )5اجلزء األا من حديث ابن عيينة (.)292
( )6السنن (.)48/2
( )7اللحيح (.)41/2
( )8البحر الزيناس (.)334/8
( )9املسند (.)387/13
( )10اللحيح ( ،258/1ا.)41/3
( )11معجم اللحابة (.)29/2
( )12املسند (.)476/1
( )13املعجم الكبً (.)115/2
( )14املسند املستخرج (.)80/2
( )15السنن (.)193/2
( )16الفوائد املنتقا احلسان من اللحاح االعرائب من طريقه (.)417
( )17معجم الشيوخ (.)376/1
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فراى حامد بن حيىي البلخي( ،)1قا  :نا سفيان بن عيينة ،قا  :مسعأ الزهري حيدث عن
حممد بن جبً بن مقعم ،عن أبيه  أنه مسع النيب ( يقرأ يف املعرب بالقوس) ،قا سفيان:

فسمعته يقو ( :ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ) قا  :فكاد يقً قليب).
أينرجه :ابن أيب ينيثمة( ،)2امن طريقه ابن عبدال ( ،)3قا ابن أيب ينيثمة :فحدثنا حامد
بن حيىي البلخي به.
فأنأ ترى من ينال عرض مرايات احلديث أن أفضلها سياقة هي سااية احلميدي سمحه اهلل،
فلذا أينرجها البخاسي دان غًها.
دليل آينر :قا البخاسي" :اقا غً ااحد :عن عاصم ،اهشام ،احبيب ،عن ابن سًين،
عن سلمان  ،عن النيب .)4("
ااجلواب :أن البخاسي سمحه اهلل ساقه لبيان اينتالض الراا يف احلديث عل ابن سًين ،امل
حمتجا به ،الين هو عل سرطه ،ايتضح ذلك من سوق كالمه كامالً.
يسقه ً
قا سمحه اهلل" :حدثنا أبو النعمان ،حدثنا محاد بن زيد ،عن أيوب ،عن حممد ،عن سلمان
بن عامر قا ( :مع العالم عقيقة) ،اقا حجاج :حدثنا محاد ،أين نا أيوب ،اقتاد  ،اهشام،
احبيب ،عن ابن سًين ،عن سلمان  ،عن النيب  ،)اقا غً ااحد :عن عاصم ،اهشام،
عن حفلة بنأ سًين ،عن الرباب ،عن سلمان بن عامر الضيب  ،عن النيب  ،اسااه يزيد بن
إبراهيم ،عن ابن سًين ،عن سلمان  قوله ،اقا أصب  :أين ين ابن اهب ،عن جرير بن حازم،
عن أيوب السختياين ،عن حممد بن سًين ،حدثنا سلمان بن عامر الضيب  قا  :مسعأ سسو
دما اأميقوا عنه األذى)".
اهلل  يقو ( :مع العالم عقيقة فأهريقوا عنه ً
()5
صحيحا عل سرطه" .
قا أبو بكر اإلمساعيلي" :مل رج البخاسي يف الباب حديثًا
ً
دليل أينر :أينرج اإلمام مسلم من طريق عقيل بن ينالد ،عن ابن سهاب أنه قا  :حدث
سجا  ،عن أيب هرير  ،عن النيب  مبثل حديث معمر اقا ( :امن اتبعها حي تدفن .)6()...
( )1قا احلافظ عنه يف التقريب ( :)216ثقة حافظ.
( )2التاسيخ الكبً (.)974/2
( )3التمهيد (.)143/4
( )4اللحيح (.)2082/5
( )5انغر :فتح الباسي (.)504/9
( )6اللحيح (.)51/3
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ااجلواب :أن اإلمام مسلم إمنا أينرج هذا احلديث يف املتابعات ،اقد أينرجه قبل ذلك من
طريق الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز اابن املسيب.
دليل أينر :قا اإلمام مسلم :حدثنا حممد بدن املثدىن العندزي ،حددثنا حممدد بدن أيب عددي ،عدن
سددعيد ،عددن قتدداد  ،عددن زساس أن سددعد بددن هشددام بددن عددامر أساد أن يعددزا يف سددبيل اهلل ،فقدددم املدينددة،
عقاسا له هبا فيجعله يف السالح االك َدراع( ،)1اجياهدد الدرام حدي ميدوت ،فلمدا قددم املديندة
فأساد أن يبيع ً
أناسددا مددن أهددل املدينددة فنهددوه عددن ذلددك ،اأيند اه أن سهقًددا سددتة أساداا ذلددك يف حيددا ندديب اهلل 
لقددي ً
فنهدداهم ندديب اهلل  ،اقددا ألددين لكددم يف أسددو ل فلمددا حدددثوه بددذلك ساجددع امرأتدده ،اقددد كددان طلقهددا
اأسددهد عل د سجعتهددا ،فددأت ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا فسددأله عددن اتددر سسددو اهلل ل فقددا ابددن
عبددارب سضددي اهلل عنهمددا :أال أدلددك عل د أعل ددم أهددل األسض ب ددوتر سس ددو اهلل ل قددا  :م ددنل ق ددا :
عائشددة سضددي اهلل عنهددا ،فأهتددا فاسددأهلا ،مث ائت د فددأين ين بردهددا عليددك ،فانقلقددأ إليهددا فأتيددأ عل د
()2
حكدديم بددن أفلددح فاسددتلحقته إليهددا ،فقددا  :مددا أنددا بقاسهبددا ألين يتهددا أن تقددو يف هدداتني الشدديعتني
س دديًا فأب ددأ فيهم ددا إال مض دديا ،ق ددا  :فأقس ددمأ علي دده فج دداء فانقلقن ددا إ عائش ددة سض ددي اهلل عنه ددا،
فاستأذنا عليها ،فأذنأ لنا ،فدينلنا عليها ،فقالأ أحكيمل فعرفته ،فقدا  :نعدم ،فقالدأ :مدن معدكل
دًا (قددا قتدداد :
قددا سددعد بددن هشددام ،قالددأ :مددن هشددامل قددا  :ابددن عددامر ،فرتمحددأ عليدده ،اقالددأ يند ً
اكددان أصدديب يددوم أحددد) ،فقلددأ :يددا أم املددلمنني أنب يد عددن ينلددق سسددو اهلل  ،قالددأ :ألسددأ تقدرأ
القددرآنل قلددأ :بل د  ،قالددأ :فددإن ينلددق ندديب اهلل  كددان القددرآن ،قددا  :فهممددأ أن أقددوم اال أسددأ
أحد ًددا عددن سدديء حددي أمدوت ،مث بدددا يل فقلددأ :أنب يد عددن قيددام سسددو اهلل  ،فقالددأ :ألسددأ تقدرأ
(ﭑ ﭒ)()3ل قلأ :بل  ،قالأ :فإن اهلل  افرتض قيام الليدل يف أا هدذه السدوس  ،فقدام نديب
دهرا يف السدماء ،حدي أندز اهلل يف أيندر هدذه
اهلل  اأصحابه حوالً ،اأمسك اهلل ينامتتها اث عشر س ً
تقوعددا بعددد فريضددة ،قددا  :قلددأ :يددا أم املددلمنني أنب ي د عددن اتددر
السددوس التخفيددف ،فلدداس قيددام الليددل ً
سسددو اهلل ل فقالددأ :كنددا نعددد لدده سدواكه اطهددوسه فيبعثدده اهلل مددا سدداء أن يبعثدده مددن الليددل ،فيتسددوك
ايتوضأ ايللي تسدع سكعدات ال جيلدن فيهدا إال يف الثامندة ،فيدذكر اهلل احيمدده ايددعوه ،مث يدنهض اال
دليما يسددمعنا ،مث
يسددلم ،مث يقددوم فيلددلي التاسددعة ،مث يقعددد فيددذكر اهلل احيمددده ايدددعوه مث يسددلم تسد ً
( ) 1قددا الليددث :االكدراع اسددم جيمددع اخليددل االسددالح إذا ذكددر مددع السددالح االكدراع اخليددل نفسددها .انغددر :هتددذيب
األمساء االلعات (.)292/3
( )2قا النواي يف سرح مسلم ( :)26/6املراد تلك احلراب اليت جرت.
املزمل (.)1
( )3سوس َّ
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يلددلي سكعتددني بعددد مددا يسددلم اهددو قاعددد ،فتلددك إحدددى عشددر سكعددة يددا ب د  ،فلمددا سددن ندديب اهلل 
اأينذه اللحم أاتر بسبع ،اصنع يف الركعتني مثل صنعيه األا  ،فتلك تسدع يدا بد  ،اكدان نديب اهلل 
إذا صددل صددال أحددب أن يددداام عليهددا ،اكددان إذا غلبدده نددوم أا اجددع عددن قيددام الليددل صددل مددن النهدداس
ثندديت عشددر سكعددة ،اال أعلددم ندديب اهلل  ق درأ القددرآن كلدده يف ليلددة ،اال صددل ليلددة إ اللددبح ،اال صددام
دهرا كددامالً غددً سمضددان ،قددا  :فانقلقددأ إ ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا فحدثتدده ددديثها فقددا :
سد ً
صدددقأ ،لددو كنددأ أقرهبددا أا أدينددل عليهددا ألتيتهددا حددي تشددافه بدده ،قددا  :قلددأ :لددو علمددأ أنددك ال
تدينل عليها ما حدثتك حديثها)(.)1
فهددذا احلددديث أاسده اإلمددام مسددلم كمددا مسعدده امل تلددره ،الددذا أاسدتدده بقولدده ،امقلددوده سمحدده
اهلل منه هو حديث الوتر ،بدليل أنده أيندرج قبلده ابعدده أحاديدث اتدر النديب  اقيامده يف الليدل ،فقولده
أناسا من أهدل املديندة فنهدوه عدن ذلدك ،اأيند اه أن سهقًدا سدتة أساداا ذلدك يف حيدا نديب اهلل
فيه (لقي ً
 فنهاهم نيب اهلل  )لين من مقلود اإلمام مسلم سمحه اهلل يف إينراجه.
قددا ابددن سسدديد العقدداس" :فددإن قيددل :كيددف اينتدداس إين دراج املراسدديل يف صددحيحه ،اليسددأ عل د
دلما سمحدده اهلل عادتدده أن يددوسد احلددديث كمددا مسعدده ،اكددان
سددرطه ،اال داينلددة يف سمسددهل فدداجلواب :إن مسد ً
هددذا احلددديث عنددده عددن حممددد بددن سافددع علد هددذه اللددفة ،فددأاسده كمددا مسعدده ،امل حيددتج باملرسددل الددذي
فيه ،اإمنا احتج مبا يف أينره من املسند"(.)2
ااهلل أعلم ،ااحلمد هلل سب العاملني ،اصل اهلل عل نبينا حممد اعل آله اأصحابه أمجعني.

( )1اللحيح (.)169/2
( )2العرس الفوائد (.)279
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اخلامتة:
احلمد هلل سب العاملني ،االلال االسالم عل أسرض األنبيداء ااملرسدلني ،صدل اهلل عليده اعلد
آله اأصحابه القيبني القاهرين.
ابعد:
فهذه هي أهم نتائج البحث اليت ينللأ إليها:
 -1أمهية سااية اجلماعة املبهمني اأثرها يف احلكم عل احلديث صحة اضع ًفا.
 -2امل دراد براايددة اجلماعددة املبهمددني هددم :الددذين مل يددأت تعييددنهم يف إسددناد احلددديث ،اال يف طرقدده
ملرحا به يف القرق األينرى فلين من هذا الباب.
األينرى ،أما ما جاء
ً
 -3أن الراجح يف سااية اجلمع مدن املبهمدني أ دا مدن بداب ساايدة اجملهدو  ،اأنده ال يفدرق بدني الواحدد
ااألكثر يف ذلك.
 -4اللحابة  كلهم عدا سواء مسوا يف السند أم ال.
 -5البددد مددن تل دريح التددابعي بالسددماع مددن اللددحابة املبهمددني يف الس ددند إذا ك ددان ممددن يرسددل أا
يدلن.
ااهلل أعلم ،ااحلمد هلل سب العاملني.
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املصادر واملراجع
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدسين احلنغلي" .اجلرح االتعديل"( .ط ،1لن دائر
املعاسض1371 ،هد 1952 -م).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدسين احلنغلي" .العلل" .حتقيق فريق من الباحثني بإسراض
د سعد بن عبد اهلل احلميد اينالد اجلريسي( .ط1427 ،1هد).
ابن األبناسي ،إبراهيم بن موس بن أيوب" .الشذا الفياح من علوم ابن اللالح" .حتقيق صالح
فتحي هلل( .ط ،1الرسد1418 ،هد 1998 -م).
ابن اللالح ،عثمان بن عبد الرمحن" .املقدمة" .حتقيق عائشة عبد الرمحن بنأ الشاطئ( .داس
املعاسض).
ابن الققان ،علي بن حممد بن عبد امللك" .بيان الوهم ااإليهام يف كتاب األحكام" .حتقيق د
احلسني آيأ سعيد( .ط ،1داس طيبة1418 ،هد  1997-م).
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد األنلاسي" .املقنع يف علوم احلديث" .حتقيق عبد اهلل بن يوسف
اجلديع( .ط ،1داس الفواز1413 ،هد 1992 -م).
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد" .صحيح ابن حبان" .حتقيق سعيب األسنلاط( .ط ،3ملسسة
الرسالة1418 ،هد 1997 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف متييز اللحابة" .حتقيق عاد أمحد اعلي حممد معوض.
(ط ،1داس الكتب العلمية1415 ،هد 1995 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .النكأ عل كتاب ابن اللالح" .حتقيق د سبيع بن هادي عمً.
(ط ،2داس الراية1408 ،هد 1988 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق أبو األسبا صعً أمحد( .ط ،2داس
العاصمة1423 ،هد).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب" .حتقيق ملقف عبد القادس عقا( .ط ،1داس الكتب
العلمية1415 ،هد 1994 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباسي سرح صحيح البخاسي" .حتقيق الشيخ ابن باز( .داس
الفكر).
ابن ينزمية ،حممد بن إسحاق" .صحيح ابن ينزمية" .حتقيق د ملقف األعغمي( .ط ،2املكتب
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اإلسالمي1412 ،هد 1992 -م).
ابن دقيق العيد ،حممد بن علي بن اهب" .اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام" .حتقيق سعد بن عبد
اهلل آ محيد( .ط ،1داس احملقق1420 ،هد).
ابن سسيد العقاس ،حي ىي بن علي القرسي" .غرس الفوائد يف بيان ما اقع يف صحيح مسلم من
األحاديث املققوعة" حتقيق حممد ينرسايف( .ط ،1داس الكتب العلمية1417 ،هد 1996 -
م).
ابن عبد اهلادي ،حممد بن أمحد املقدسي" .تعليقة عل العلل البن أيب حامت" .حتقيق سامي بن
حممد جاد اهلل( .ط ،1أضواء السلف1423 ،هد 2003 -م).
ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي اجلرجاين" .الكامل يف ضعفاء الرجا " .حتقيق عاد عبداملوجود
اعلي بن حممد معوض( .ط ،1داس الكتب العلمية1418 ،هد 1997 -م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزاي " .السنن" .حتقيق سعيب األسنلاط( .ط ،1الرسالة العاملية،
1430هد 2009 -م).
ابن ناصر الدين ،حممد بن عبد اهلل" .عقود الدسس يف علوم األثر اسرحها" .حتقيق صبحي السامرائي
املقف إمساعيل( .ط1426 ،1هد 2005-م).
أبو دااد .سليمان بن األسعث السجستاين" .السنن" .حتقيق عزت عبيد الدعارب( .داس احلديث).
أمحد بن حممد بن حنبل" .املسند" .حتقيق سعيب األسنلاط احممد العرقسوسي اعاد مرسد
اإبراهيم الزيبق( .ط1413 ،1هد 1993 -م).
البخاسي ،حممد بن إمساعيل" .التاسيخ الكبً"( .داس الفاساق).
البخاسي ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاسي" .حتقيق د ملقف الديب( .ط ،3مكتبة داس
الرتاث1407 ،هد 1987 -م).
البزاس ،أمحد بن عمرا" .البحر الزيناس" .حتقيق د حمفوظ الرمحن زين اهلل( .ط ،1مكتبة العلوم
ااحلكم1415 ،هد 1994 -م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الك ى" .حتقيق د يوسف عبد الرمحن( .داس املعرفة1413 ،هد -
1992م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .معرفة السنن االثاس" .حتقيق عبد املعقي أمني قلعجي( .ط ، 1داس
الوعي1412 ،هد 1991 -م).
الت يزي ،علي بن أيب حممد األسدبيلي" .الكايف يف علوم احلديث" .حتقيق مشهوس بن حسن( .ط،1
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الداس األثرية1429 ،هد 2008 -م).
الرتمذي ،حممد بن عيس " .اجلامع الكبً" .حتقيق بشاس عواد معراض( .ط ،2داس العرب،
1998م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .املستدسك عل اللحيحني" .حتقيق مركز البحوث اتقنية املعلومات.
(ط1435 ،1هد 2014 -م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .معرفة علوم احلديث" .حتقيق أمحد بن فاسرب السلوم( .ط ،1داس ابن
حزم1424 ،هد 2003 -م).
اخلقيب ،أمحد بن علي بن ثابأ" .الكفاية يف معرفة أصو الرااية" .حتقيق إبراهيم بن ملقف
الدمياطي( .ط ،1داس اهلدى1423 ،هد 2003-م).
اخلليلي ،اخلليل بن عبد اهلل بن أمحد" ،اإلسساد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق د حممد سعيد بن
عمر( .ط ،1الرسد1409 ،هد 1989 -م).
الداين ،عثمان بن سعيد" .علم احلديث" .حتقيق علي بن أمحد الكندي( .ط ،1ملسسة بينونة،
1427هد 2006-م).
الزسكشي ،حممد بن عبد اهلل بن هبادس" .النكأ عل مقدمة ابن اللالح" .حتقيق د زين العابدين
بن حممد بال فريج( .ط ،1أضواء السلف1419 ،هد .)1998-
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبدالكايف" .طبقات الشافعية الك ى" .حتقيق حممود القناحي
اعبد الفتاح احللو.
السخااي ،حممد بن عبد الرمحن" .فتح املعيث بشرح ألفية احلديث" .حتقيق د عبد الكرن بن عبد
اهلل اخلضً اد حممد بن عبد اهلل آ فهيد( .ط ،1داس املنهاج1426 ،م).
الشافعي ،حممد بن إدسين" .السنن املأثوس " .حتقيق عبد املعقي قلعجي( .ط ،1داس املعرفة،
1406هد 1986 -م).
الق اين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبً" .حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي( .ط ،2داس إحياء
الرتاث1405 ،هد 1984-م).
عبد الرزاق بن مهام اللنعاين" .امللنف" .حتقيق حبيب األعغمي( .ط ،2املكتب اإلسالمي،
1403هد 1983 -م).
العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني" .التقييد ااإليضاح سرح مقدمة ابن اللالح" .حتقيق عبد الرمحن
حممد عثمان( .داس الفكر العريب).
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العالئي ،صالح الدين أيب سعيد بن ينليل بن كيكلدي" .جامع التحليل يف أحكام املراسيل".
(ط ،3عامل الكتب1417 ،هد 1997 -م).
مسلم بن احلجاج القشًي" .صحيح اإلمام مسلم" .حتقيق حممد زهً الناصر( .ط ،1داس املنهاج،
1433هد 2013 -م).
النسائي ،أمحد بن سعيب" .السنن الك ى" .حتقيق حسن عبد املنعم سليب( .ط ،1ملسسة
الرسالة1421 ،هد 2001 -م).
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