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الر!صملرآبس!%لمحه[2ص]

لاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد،فيهمباركاطيباكثيراحمداددهالحمد

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمدانو،لهشريك

محمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،

مجيد.حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكما

العلامةللأستاذ"الخطيب"تأنيبكتابعلىوقفتنيفإبعد،أما

)1(المحدثالحافطذكرهمافيهتعقبالذي،الكوثريزاهدمحمد

من)2(بغداد""تاريخمنحنيفةأبيالامامترجمةفيالبغداديالخطيب

حنيفة.بيمنالغضفيالماضينعنالروايات

حنيفةأبيتوقيرمنالعلمأهلعليهيوافقهماتعدىالاستاذفرأيت

المضادةالمغالطاتمنمتثبتعالميرضاهلامالىإعنهالذبوحسن

ونقلتها،السنةأئمةفيوالطعنالقواعد،فيالتخليطومن،العلميةللأمانة

والشافعيمالكاالثلاثةوالائمةوالتابعمن،الصحابةأفاضلبعضتناولحتى

لاحاديثو]لرد،نقلتهوثقاتلحديثاأئمةوكبار،ضرابهموحمدوأ

الإماملىإحتىجداذلكفيوأساء،السلفيةللعقيدةوالعيب،ثابتةصحيحة

إلاحنيفةأبيعنالدفاعيتأتىلاأنهيزعم3[]صمنفإنه،نفسهحنيفةأبي

)3(.عليهيثنيمافساءالصنيعذلكبمثل

2(.)طمن"المحدث"الحافظ(1)

()213(/-323.)454

لىإواساءفضحفقدا!ابر،هؤلاءفيالطعن"بمثل:الاولىالغهوفي،الاصلكذا)3(

".صنيعهبسوءعنهالذبيريدمن



ذلكفيفجمعت،فيهتعدىفيماالاستاذ)1(تعقبلىإذلكفدعاني

علىورتبته،"الاباطيلمنالكوثريتأيخبفيبما"التنكيلسميتهكتابا

:أفسامأربعة

الاستاذ.فيهاخلطالتيالقواعدتحريرفي:الاولالقسم

وهمالاستاذ،فيهمطعنالذينةوالروالائمةتراجمفي:نيالثا

بنعروةبنوهشامعنه،اللهرضيمالكبنأنسفيهم،ونيفثلاثمائة

تراجمذلكفيوأدرجت.لخطيباوفيهم،الثلاثةوالائمة،العوامبنالزبير

المعجم.حروفعلىالتراجمورتبت،توثيقهمحاولفيهممطعونأفراد

وأصحابه،حنيفةأبيعلىانتقدتمسائلوهي،الفقهياتفي:الثالث

لمذهبه.لانتصارالاستاذحاول

أئمةعقيدةلصحةالواضحةلحخةافيهذكرت،الاعتقادياتفي:الرابع

الاستاذ.لهاتعرضمسائلوعدةجمالا.إلحديثا

الكتابيكونأنعلىحرصتبل،التعقبمقصودعلىأفتصرولم

فيها.والتحقيقالتبحرعلىيعينمما،السنةعلومفيعزيزةلفوائدجامعا

خلاللأستاذ،كرهتهماواجتناب،والعدلالحقتوخيعلىوحرصت

يقتضيهماببعضأصرجأنعلىنيجرأالائمةفيالقولإساءةفيإفراطهأن

ولى.ليالتوفيقتعالىاللهوأسأل.صنيحه

".)1()ط(:"تعقيب



للقراء،أعجلهاله""طليعةوهذه)1(،التماموشكعلىلكتابو4[]ص

:انواعوذلك،مجازفاتهوالاستاذمغالطاتمنأمثلةفيهاشرحت

-ا-

يسوقهاالتيالاسانيدفيالاستاذيتكلم.الرواةتبديلالأستاذ:اوابدفمن

لاالذيالثقةالرجلبهمرفربماواحدا،واحدالهارجافيطاعناالخطيب

الاسمفيالثقةذاكيوافقاخررجلعنالاستاذفيفتشمقبولا،طعنافيهيجد

السند)2(.فيالذيهوانهزعمبهظفرفإذا،فيهمقدوحاويكونالابواسم

ذلك:أمثلةفمن

.ايوببنومحمداحمد،بن-صالح1،2

"أخبرنا[(:134-4]49312)3(/)13"التاردخ"فيالخطيبقال

أحمدبنصالححدثنابهمذانالبزازالعزيزعبدبنعيسىبنمحمد

)1(

)2(

)3(

بتصحيح1386سنةخرأواللهرحمهالشيخوفاةبعدوطع،لىتعااللهبحمدالكتابتم

برحمته.وتغمدهماخيرا،اللهجزاهمانصيفمحمدالشيخنفقةوعلىنيالالباالشيخ

فيمالهيقعولم،رأيهتروجكلهااكثروموضعاعشراثنيفي"تانيبه"فيهذالهو

ناالناسبعقولالسخريةفمن،الاخرىالضروبفيوهكذاواحد.موضعيهريخالف

ه[لمولفا]!ووهمأخطا:يقال

"التاريخ"مناليومالمتداولةالنسخةلرقممخالفوهو."التانيب"فيوكذا،الاصلكذا

.(1/941)""التنكيلعلىلتعليقوانظربمصر،9134سنةالاولىالطبعة

[]معكوفينبيناليومالمتداولةالطبعةمنالصفحةرقمأضفتذلكاجلمن:أقول

لجديدةاللطبعةرجعتثم.و]لكوثريالمؤلفإليهاأحالالتيالصفحةرقمبعد

فيها.قوائدأوفروقمنوجدتهماوقيدت،للتثبتعوادبشارد.حققهاالتي



أخبرناأيوببنمحمدحدثناصالحأبيبنالقاسمحدثناالحافطالتميمي

...".عيينةبنسفيانسمعت:قالبشاربنإبراهيم

سندهفي":فقال"التانيب"من79()صالروايةهذهفيالاستاذتكلم

ذكر،الاصلهروي،القيراطيمقاتلأبيابنوهو،التميميأحمدبنصالح

الحذاءصالحابيبنوالقاسم.،..الحديثيسرقكانأنهحبانابنعنالخطيب

قاله(1كما[)1،بصرهوكف،الناسكتبمنيقرافكان،الفتنةبعد[ه]صكتبهذهبت

الرازيهشامبنأيوببنومحمد".الميزانلسان"فيحجرابنونقله،العراقي

السندذلكبمثلالخبرذلكمثلالخطيبيسوقكيفرياذولا.،..حاتمأبوكذبه

عندالمحفوظأنهيدعيفيماليفضحه،بصيرتهطمسسبحانهاللهولعلالمذكور؟

".خطوةكلفيالمكشوفبخذلانه،النقلة

السندفيموصوفالسندفيالواقعأحمدبنفصالحصالحأما:أقول

بانه.نفسه

تميمي.)1(

حافط.)2(

.همذانيانعنهوالراويشيخهلانهمذانيأنهيطهر)3(

صالح.أبيبنالقاسمعنيروي)4(

العزيز.عبدبنعيسىبنمحمدعنهيروي)5(

.بمدةالقاسمبعدتوفييكونأنالعادةبمقتضىينبغي)6(

مدةعنهالراويووفاةوفاتهبينيكونلاأنالعادةبمقتضىينبغي)7(

مثله.يندرمماطويلة

.الكوثريوكتاب2()طمن(1)



تميمي،بأنهيوصففلمالقيراطي،حقفيمنتفيةكلهاالاوجهوهذه

عليهيطلقأنيستلزملاهذافان،لحفطبايذكركان:قيلوانحاقظبانهولا

بغداد،سكنالاصلهرويأنهذكروابلهمذاني،أنهيذكرولم(.)الحافظ

عنه)2(،يةروالعزيزعبدبنلمحمدولا)1(،القاسمعنروايةلهتذكرولم

"تاريخمنترجمتهفيفإنبها؛ولدأوطفلا،بغدادلىإبهجيءأنه]والظاهر

والبصرةبغدادأهلمنعراقيونوكلهمشيوخهمنجماعةذكربغداد"

شيوخهفمن،قديممنهوسماعهبغداد،علىوردممنأوونواحيها،

موسىبنويوسف2)3(،52سنةالمتوفىالدورقييعقوب:البغداديين

القطعيحزمبيأبنيحيىبنمحمد:البصرلمنومن253،المتوفىالقطان

ابنبأن)4(الرازيفضلكترجمةفيالخطيبوصرح253،سنةالمتوفى

[)5(.بهراةولابهمذانالسماعجهةمنلهشانفلا،بغداديمقاتلبيأ

وفاةوقبلسنة،وعشرينباثنتينالقاسموقاةقبلأي6،31سنةوقاتهوكانت

فمناقرانهعنيرويأنترفعهذلكعلىيحملهوانما،لحديثابسرقةمتهموالقيراطي(1)

277،سنةتوفيللقاسمسميشيخواقدمنحوها،او252سنةتوفواوشيوخه،دونهم

منهاصغرعنلحديثاسارقيرويفكيف492،سنةتوفيلحكايةاهذهفيوشيخه

[.]المؤلف؟سنةأربعينبنحوالسارقشيوخمنأصغرعنسنةعشرةخمسبنحو

توفيانهبطهرمنهمواحدّاإلابعدهافما375سنةتوفوامحمدشيوخفإن،يدركهلمبل)2(

[ه]المؤلف.سنةستينبنحوطيالقيروفاةبعدوذلك،بقليلقبلها

خطا.2(0)2""التنكيلفيو)3(

367(./)12"التاردخ":4()

هنا.تزادأنوأمر(901)رقم""التنكيلفياللهرحمه]لمصنفاستدركهازيادة5()



يرويفكيفسنة)2(،عشرةوأربعبمائةالعزيز)1(عبدبنعيسىبنمحمد

باثنتينالشيخبعدماتعمنسنةمائةمنبأزيدقبلهماتعمنمحمد

؟!سنةوعشرين

لاأنهعلامالاستاذمؤلفاتمنوغيرهالتانيب""علىاطلعومن6[ص1

الاسانيد،فيالواقعينالرجالتراجمعنالكشفبطريقجهلمنيؤتى

انطباقها،وعدمالسندفيالمذكورعلىالترجمةانطباقيعلمكيفومعرفة

قدالاستاذيكونأنبدفلا،للتفتيشسامةولابالوقتبخلمنيؤتىولا

نامحالةلاعلموبذلكجميعها،نقللمإنالوجوههذهاكثرعرف

علىذلكفيحملهبالقيراطي،ليسالسندفيالواقعأحمدبنصالح

اليسرىالصفحةفينفسه)3(بغداد""تاريخفيفيجد،للبحثالمواصلة

يجد-عنهاالاستاذنقلوقد-القيراطيترجمةفيهاالتيالصفحةتليالتي

التميميالفضلأبومحمد...بنحمدبن"صالحاخررجلترجمةثمة

ابنالقاسم)وهوبنداربنوالقاسم...عنبهاوحدّثبغدادقدمالهمذاني

عنها(الاستاذنقلوقد")4(،الميزان"لسانمنترجمتهفيكماصالحابي

...".ثبتاثقةفهماحافظاوكان

أسماءفيوفيها(181)3/"الحفاظ"تذكرةفيترجمةالحافظلهذا

كانأنهفبان،بهمذانركهادلخطيباولكن،عيسىبنمحمدوفاةتاريخعلىاقفلم(1)

[.]المؤلف.همذانالخطيبدخولعندحيا

بمالاصلاحها(901)رقم":"التنكيلفيالمؤلفوأمرسعة"مائةمن"بأزيد:الاصل2()

اثبت.

)3(/9(.)317

(4)/6(.)371



وفاتهأنوفيها،عليهالعلمأهلثناءوفيها"صالحأبيبن"القاسمشيوخه

فيوذكر،295الورقة(")1(الانساب"فيالسمعانيابنوذكره384.سنة

الحافظهذاوفاةكانتواذالبزاز.عيسىبنمحمدالفضلأبا:عنهالرواة

علىومتقدمة،سنةربعينوبستالقاسموفاةعنمتأخرةفهي384سنة

فيالعادةفييكثرهذاومثلسنة)2(،ربعينوبستعيسىبنمحمدوفاة

هذانيقينافاتضح،عنهالراويووفاةشيخهووفاةالرجلوفاةبينالفرق

السند.فيالواقعهوالثبتالثقةالفهمالحافظ

ذلك:علىوالدليل،معرفتهحقهذاالاستاذعرفوقد7[ص1

وتيقظه.الاستاذمعرفةمنعرفناهماأولا:

الاستاذ.طالعهاالتيالقيراطيترجمةمنقريبةالتميميترجمةأنثانيا:

يريدعندماأنه-""التأنيبمنيعلمكما-الاستاذعادةمنأنثالثا:

تصلفيماالابواسمالاسمذاكفيهاالتيالتراجميتتبعالراويفيالقدح

أخرىيجدأنلطمعه،قدحفيهابترجمةيقنعيكادولا،الكتبمنيدهإليه

لغيظه.أشفىقدحفيها

تذكرة"مراجعةلىإالاستاذيدعووذلك"لحافظ"االسندفي:رابعا

)3(."الحفاظ

بعدكتبهذهبتلحذاءاصالحأبيبنلقاسم1و"الاستاذ:عبارةفي:خامسا

)1(.)13/425-426(

مثبت.هوبمابتغييرها(901)رقم:لا"التنكيلفيالمؤلفوامر"وثلاثين"بنيف:الاصل2()

فقط.الاصلمن"لحفاظا.."رابعا.)3(



فيحجرابنونقله،العراقيقاله،بصرهوكفالناسكتبمنيقرأفكان،الفتنة

".الميزان"لسان

صالحأبيبنقاسم")ز(-046()1(:/)4"الميزان"لسانفيلذيو

بنوصالحيعقوببنمحمدبنإبراهيمعنهروى...الحذاء.بندار..

صحاحوكتبه،لحديثهمتقناصدوقاكان:صالحقال...الحافطأحمد

وكفالناسكتبمنيقرأفكان،كتبهعنهذهبت،الفتنةوقعتفلما،بخطه

".أصجعنهالمتقدمينوسماع،بصره

نبهكماحجر.ابنزيادةمنأنهالىإإشارةالترجمةأول)ز(وحرف

علىذيلاالعراقيلشيخهأنهناكوذكر")2(،"اللسانخطبةفيعليه

ذيلمنكانفما""اللسانفيوغيرهاالتراجمتلكزادنهو،""الميزان

غيرهمنكانوما)ذ(حرفالترجمةأول8[]صفيجعلالعراقيشيخه

لانفسهحجرابنزيادةمنالقاسمترجمةأنهذامنفعلم)ز(،حرفجعل

العراقي.ذيلمن

منالترجمةفيالذيأنهنافالمقصودهذا،فيوهمالاستاذأنهب

فلماذا،الحافطأحمدبنصالحعنهالراويكلاممنهوالقاسمفيالكلام

العراقي؟لىإونسبهالاستاذ)3(عنهعدل

)1(/6(-371.)372

)2(.)1/391(

تبرأالتيالمصححزياداتمنأنهاوالظاهر."وحرفهالنقلالكوثرقيدلس"فلماذا(:)ط)3(

الترحيب""شكروفي(،1هامش49)ص"الطليعة"تعزيزفيعهدتهامنالمؤلف

.(191-091)ص
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بنصالحلىإالكلامنسبإنخشيالكوثريأنوهو،واضحلجوابا

الحافظأحمدبنصالحأنالظاهر:فيقولالقارئيتنبهأنالحافظأحمد

لوجهين:القيراطيغيرأنهوالظاهرالخطيبسندفيالواقعهوهذا

فيبكلامهليعتدوالحفاظايكنفلم،فيهمطعونالقيراطيأن:الأول

القيراطي.بكلامليعتديكنلمالكوثريالاستاذوكذلك،القاسم

والقيراطي،القاسمبعدتأخرأنهيدلالترجمةفيصالحكلامأن:الثاني

فيالكلامنأيضايتبينوبهذا،سنةوعشرينباثنتينالقاسمقبلتوفي

أحمدبنصالحروايةمنلانها،الخطيبروايةلىإبالنسبةيضرهلاالقاسم

منمنهسمعهماإلاعنهليروييكنفلمفيه،المتكلموهوعنهنفسهالحافظ

أحمدبنصالحعنالغرضينلهذينالاستاذفأعرضذهابها،قبلأصوله

علىثناءفيهماالعبارةمنوحذف،العراقيلىإكلامهونسب،لحافظا

لى.تعااللهشاءإنمنهاأمثلةستاتي،لهعادةوهذه.القاسم

بنصالحأنيقيناعرفقدالأستاذأنإثباتهناوالمقصود9[]ص

الثقةالفهمالحافظذاكهوبلبالقيراطي،هوليسالسندفيالواقعأحمد

يجدولم،الروايةتلكفيالطعنلىإمضطراالاستاذكانولكن)1(،الثبت

وعرف،فيهالمطعونالقيراطيترجمةبيدهووقعتمغمزا،الحافظذاكفي

فيالواقعأنزعمإذاأنهظنهعلىفغلب،الغربةبغايةأصيحالفنهذاأن

معهفلهلىوتعاتباركاللهفاماأحد،عليهذلكيردلاالقيراطيهوالسند

.المستعانواللهآخر،حساب

حيث""تانيبهفي56صانتقدهماوقد،لجنتهولامعظمهتقليدالاستاذشانمنوليس(1)

(.الثانية.)طفيالمؤلفزادهممالتعليقوهذ[.]المؤلفموافقتهما.فيهوىلهيكنلم
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تلكفيالاسمبهذاالمشهورأنيعلمفالاستاذيوب؛بنمحمدماو

الثبتالثقةالجليلالحافظهوالروايةفيالاطلاقعندوالمراد،الطبقة

"الحفاظ"تذكرةفيترجمته،الضريسبنيحيىبنأيوببنمحمد

/3(591).

عنحاتمأبيابنرواهمامعارضةفي(411)صالاستاذاحتجوقد

بنالعباسأبيعنالبرقانيعنالخطيبطرواهبماسريجأبيابنعنأبيه

علىالاستاذمنبناءوذلك،سريجأبيابنعنأيوببنمحمدعنحمدان

هذا،لشهرتهالضريسبنيحيىبنأيوبطبنمحمدهوحمدانابنشيخأن

عنيتهروفأما،سريجأبيابنعنروايةالضريسلابنيعرفلاأنهمع

:قال)1("تهذيبه"منإبراهيمترجمةفيالمزيعليهافنصبشاربنإبراهيم

".الضريسبنيحمىبنأيوببنومحمد...عنه"روى

عنه،الروايةعنمرغوبفمقلهشامبنأيوب1[.ص1بنمحمدفاما

عنه.روايةصالحبيأبنللقاسمولابشاربنإبراهيمعنروايةلهتعرفلا

مطعونبرجلينجليلينحافظينالسندذاكفيعمداالاستاذبدلفقد

وأنثقة،أنهبانوقد،صالحأبيبنالقاسمشأنفيصنعماوصنعفيهما،

روايته.صحيحمنالروايةهذه

لاذلكأنيعلموهوالافاعيل)2(هذهارتكبالاستاذأنالعجائبومن

عنثابتنفسهالاثرذلكلأن؛لحقيقةاتتبينلمولوشيئا،عنهيغني

)1(.)1/301(

."طيللاباا":(ط)(2)
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"الانتقاء"فيالبرعبدابنذكرهفقد،الطريقهذهغيرمنبشاربنبراهيم

بشاربنإبراهيم"حدثنا:قال"خيثمةأبيابنتاريخ"عن()1(481)ص/

عنهنقلهكثرةعليهيدلكما،وقتكلالكوثرينظرتحتالانتقاء"و"..".

."التانيب"في

رلا":الافاعيلتلكبعدالكوثريقولوأغربكلههذامنوأعجب

بخذلانهليفضحهبصيرتهطمسسبحانهاللهرلعل...الخطيبيسوقكيفأدري

لما.خطوةدرفيالمكشوف

الاستاذ)2(!عندالامانةتكونهكذا؟بمنولكنواقعالمترجىوهذا

الخليل.بنأحمد3-1[1]ص

أخبرناالفضلابنأخبرنا"38[(:0]375/)13الخطيبقال

حدثناالخليلبنأحمدحدثناسفيانبنيعقوبحدثناجعفربناللهعبد

...".عبدة

البغداديهوالخليلبنحمد"و:وقال(46)صالروايةهذهالاستاذذكر

به.يحتجلاضعيف:الدارقطنيقال،ومائتينستينسنةتوفيبجور،المعروف

".الخطيبعندالمحفوظيكونوهكذا

حور""الدارقطنيفيهتكلمالذيالبغداديلقبفيالصواب:أقول

"الميزان"فيوالذي)3(."المشتبه"أصحابضبطهكماالمهملةلحاءبا

275-المحققة(.)ص)1(

فقط.الاصلمنالاستاذ!.."هكذا.2()

(2671/):"و"الاكمال،للدارقطني(1/994):"لمختلفو"المؤتلفانظر)3(
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له1يذكروولم"ومائتينالستينبعدمالىإ"بقي:وفاتهفي()1"و"اللسان

بنيعقوبقالوقد،عنهروايةسفيانبنليعقوبولا،عبدةعنرواية

"كتبت)2(:"التهذيبتهذيب"منصالحبنأحمدترجمةفيكماسفيان

".ثقاتكلهموكسرشيخألفعن

بنحمدأ":آخررجلترجمة)3(بغداد""تاريخفي)حور(ترجمةوقبل

وهذا".سفيانبنويعقوب...عنهروى...البغداديالتاجرعليأبوالخليل

عنه،سفيانبنيعقوبروايةوفيها(")4(،"التهذيبفيترجمةلهالتاجر

بلذكرا،النسائيشيوخأسماءفيلهأرلم:"قلتوفيها:،لهالائمةوتوثيق

قالوقد،بهبأسلا،عنهكتبنا،نيسابوري،الخليلبنأحمدفيهالذي

،بخراسانحديثهوإنماأحدالبغداديينمنعنهيحدثلم،قديم:الدارقطني

".خراسانسكنفلعله

سندفيالواقعهوفهذا.مسكنهلىإنسبهالنسائيفكأن:أقول

ويعقوب،ثقةولانه،سفيانبنيعقوبعنهيرويالذيهولانه؛الخطيب

.خراسانسكنولانه،الثقاتعنكتب

الاستاذأنريبولا،خراسانيوهو،عبدةالسندفيوشيخه[12]ص

وعرفالتاجر،هذاترجمةعلىأولاوقفالخليلبنأحمدعنتفتيشهعند

.(538)2/":المشتبهو"توضيحماكولا،لابن

.(1/534):"اللسانو"(،1/69):"لميزانا"(1)

(2)(1/04).

)3((4/921).

(4)(1/72).
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تلكفيالطعنلىإبالحاجةوهو،ثقةراهولكنهالسند،فيالواقعهوأنه

بعدلحورامنبالدهنعوذ.حور""الضعيفذاكلىإعنهفعدل،الرواية

!(1الاستاذ)عندالامانةتكونوهكذاالكور،

جبويه.بنمحمد4-

المعدلمحمدبن"جبريل372[(:037]371-)3/الخطيبقال

."...غيلانبنمحمودحدثناالنخاس)كذا(حيويهبنمحمدحدثنابهمذان

:الثلاثالظبعاتفي...":وقال34()صالروايةهذهالاستاذذكر

فيالذهبيكذبهوقد،نيالهمذاالنخاسجبويهابنهو"،جبويه"والصحيح،حيويه"

."...بالكذبمتهمجبويهابنميناء:حدكثفيقالحيث"المستدركتلخيص"

فقال،المتقدمالسندبمثلاخرأثرا93[(0]381/)13الخطيبوذكر

كماتصحيفوهر،""حبريهبلقظالثلاثالظبعاتفي"ووقع64(:)صالاستاذ

بنومحمد)كذا()2(:"النسبةمشتبه"فيالذهبيوقال...،بالكذبمتهم،سبق

...غيلانلابنإدراكهمدرلالدرهـ.ا.غيلانبنمحمردعنالهمذانيجبريه

".ملفقكذبوالخبر

علىالدلالةواضح"غيلانلابنإدراكهيمكن"لاالاستاذ:قول:أقول

13[]ص"تلخيصفيمذكورةوليست،الرجلهذاوفاةعلىاطلعالاستاذأن

الكتب،منترجمتهفيمذكورةهيوإنما،""المشتبهفيولا"المستدرك

الاستاذيعثرأنيبعدفانهواضحوهذا،ترجمتهعلىالاستاذاطلعفقدإذن

الاصل.منالأستاذ""عند(1)

اسمهوانما،الذهبيكتابتسميةفيالكوثريخطالىإاللهرحمهالمصنفيشير)2(

"."المشتبهالصحيح
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عثروهبه،الترجمةعلىيقفأنبدون"المستدرك"تلخيصفيماعلى

ذلكبمثليشتفيلانهالاستاذعادةفمن،جمةالترفيالنظرقبلذلكعلى

ذلك.منأشدطعنافيهايجدلعلهالترجمةعنيفتشبل،الطعن

"،و"اللسان""الميزانراجعالرجلهذافينظرماولبالاستاذوكأنني

حيدرةبنومحمدحنيفةبنمحمدترجمتيبينالاولفيفوجد

فيووجد،..".الخطيبقال...الكرجيالمؤملبنحيويهبنمحمد"

،الاولفيكماحيدرةبنومحمدحويطببنمحمدترجمتيبينالثاني

فيلحاكمالهوردو373،سنةمات...الدبريعنأيضاوروى"وزاد:

حيويهبنمحمد...:الذهبيفقال.فاطمةمناقبفيحديثا""المستدرك

راجع.("..الخطيب"قالفيهماالأستاذوجدولما("،بالكذبمتهمالكرجي

أبناءمنالمهملةلحاءاحرفاواخرفي233()5/فيهفوجدبغداد""تاريخ

""المستدركذكر"اللسان"فيوجدولما،الرجلهذاجمةترالمحمدين

:(061)3/فيهفوجد،""المستدركمنالسلامعليهافاطمةفضائلراجع

...".إسحاقحدثناالهمذانيالمؤملبنحيويهبنمحمدبكرأبو"حدثنا

إسحاقحدثناالهمذانيحيويهبنمحمد"ثنا؟للذهبي""تلخيصهوفي

الاستاذيجدولم."بالكذبمتهمحيويه"ابن:الذهبيقالثم.("..الدبري

تينكسندفي14[]صالواقعهوهذابأنيشعرماكلهاالمراجعهذهفي

الرجلهذاوفاةأرخوافانهم،ذلكيدفعماوجدبل،الخطيبعندالروايتين

ومن923،سنةوفاتهغيلانبنمحمودالسندفيالواقعوشيخ373سنة

يجدلعله"الذهبي"مشتبهالاستاذراجعثم،يدركهلمنهالاستاذأخذهنا

عنالهمذانيجبويهبنمحمد"بذلكفظفر،السنلمفيللواقعذكرافيه
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الكرجي.غيرنهوالسندفيالواقعهوهذاأنفعلم"غيلانبنمحمود

وكلهم،مهملةحاءالكرجيوالداسمأولأنعلىاتفقوالانهمأولا:

والدضبطالذيوهو("الميزان"فينفسهالذهبيومنهم(،)المشتبهأئمةمن

.والموحدةلجيمباغيلانبنمحمودعنالراوي

"غيلانبنمحمود"عنجبويهابنفييقولالذهبيلانوثانيا:

نأحققشطره،شطرينالاستاذفانقسممحمودا،يدركلمو]لكرجي

وشطره،والموحدةلجيمباجبويه(بنمحمد)السندفيالواقعفيالصواب

الذهبي!اتهمهالذيهوالسندفيالواقعأنفزعم،الهوىمعمال

)1(فشلتالزمانفيهارمىورجلصحيحةرجلرجلينكذيوكنت

أولهجبويه"أما:قالالرجلين)2(""الاكمالفيماكولاابنذكروقد

بنجبويهبنمحمدفهو،بواحدةمعجمةمشددةباءبعدهامعجمةجيم

حدث...غيلانبنمحمودعنيروي،النخاسالهمذانيجعفرأبوبندار

بياءحيويهما"و:مهملةحاءأولهفيمنوقال.محمد"بنوجبريل...عنه

بكرأبوحيويهبنومحمد...فهوتحتهامنباثنتينمعجمةالواوقبل

"هالدبريوإسحاق005عنحدث،روضةبيأبابنيعرف[15]ص،الكرجي

لىإمضطروالاستاذأحد،فيهيطعنلمجبويهابنأنالاستاذوعذر

الاستاذ!عندالامانةتكونوهكذا،الروايتينتينكفيالطعن

بعدماالاستاذفقال،وكيععنغيلانبنمحمودهروالاولوالاثرهذا،

.(55)ص("ديوانهعزةلكثيرالبيت(1)

(.ليالتواعلى36136-0و436)2/2()
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ماهوعنهصحوالذيالسند،هذابمثلوكيععنالخبرهذايصح"فلا:تقدم

كتابهفيوالطحاويالنسائيصاحبالعوامأبيبنالقاسمأبوالحافظأخرجه

منكثيرخطوطوعليهالمصريةالكتببدارالمحفوظداصحابهوحنيفةأبيفضائل"

حدثني:قالحيثال!لفيمروياتمنوهو،وسماعاتهمالأقدمينالعلماءكبار

يعيشبنعبيدحدثنا:قالجنيدبنإبراهيمحدئنا:قالحمادبنحمدبنمحمد

بطريقالخطيبية1روقيماتبينفبذلك؟ذاكمنهذاوأين.اهـ...وكيعحدئناقال

اللهنسأل،الخطيبعندالمحفوظيكونهكذا.الدخائلمنالكذابجبويهابن

".العافية

بناللهعبدبنمحمدبناحمدالعوامابيآلمنالمشهور:أقول

يقضيفكانبمصر،القضاءالباطنيةالعبيديونولاهاحمد،بنمحمد

الذيالكتابهذاالقضاعيالشهابعنهروى،وثقهمنارولم،بمذهبهم

بناللهعبدلجداتاليفأنهعلىجدهعنأبيهعناحمدرواهالاستاذ،ذكره

محمد.

"قضاةفيترجمةفلهمحمدبنحمدفاما؛تراجمهمعنفتشتوقد

القادرلعسدالحنفمة")2(طبقاتفىالمضيئةلجواهر"اولمحىمصر") )1.-

:فقاللجد)3(اذكرثم،وجدهاباهيذكرأنالقرشيووعد،القرشي

الاماماللهعبدبنمحمدبناحمدجدأحمدبنمحمدبنالله"عبد

محمد".ابنهوياتي،الالفحرففيالمذكور

.(601-101)صمصر"قضاةعنالاصررفع"(1)

2(.01)رقم2()

722(.)رقم)3(
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لمحمد،ترجمةفيها)1(أجدولم16[ص1بحذافيرها،الترجمةنصهذا

النسائيصاحب...الحافظ":قيهالاستاذيقولالذيهوهذااللهفعبد

.الكتابذاكفيعنهماروايتهمنذلكأخذكأنه."والطحاوي

إلاثرالهماأجدفلموجدهأبوهماو،حالهبعضعرففقدحمدفاما

"الميزان"لسانفيحمادفترجمتهبنأحمدبنمحمدوأما،طريقهمن

/5(14.)2()

"الميزانلسان"فيكمافمجهولالرقيهوكانفانجنيد،بنإبراهيموأما

البغداديالختليالجنيدبناللهعبدبنإبراهيمهوكانوإن45()3(.1/)

ذكر4()بغداد"تاريخ"منترجمتهفيأرلملكن،فثقة-جدهلىإنسب-

عنه)5(.الرواةفيحمادبنأحمدبنمحمدولا،شيوخهفييعيشبنعبيد

".يخطئ"كان:وقال)6("الثقات"فيحبانابنفذكرهيعتشبنعبيدوأما

بل،الخطيبروايةينافيمافيهافليسيةالروهذهصحةفرضوعلى

وقد،زيادةالخطيبروايةفيأنالأمرغاية،المعنىأصلفيمتفقتانهما

الخطيبفروايةالتنافيفرضوعلىكذا.مرةوقالكذا،مرةقالوكيعيكون

الحلو.الفتاجعبدمحققهاذكروكذا[.]المؤلف"المضيئةلجواهر"ااي(1)

()2/6(605).

)3((1/0.)26

(4)/6(021).

فيعنهروىالجنيد،بنإبراهيمتلاميذمنالدولابيبشرابرحمادبناحمدبنمحمد5()

والاسماء".الكنى"كتابهمنكثيرةمواضع

)6(/8(431).
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ثم،التهويلفييبالغثم،الافاعيليفعلولكنه،ذلكيتحققوالاستاذ،اثبت

"!العافيةالله"نسال:يقول

عاصم.ابو-5

عليبنالحسنحدثنا"...الابار4[(:0]1939)13/الخطيبقال

الروايةهذهالأستاذفذكر.."..عوانةبياعنعاصمابوحدثنانيلحلواا

".الحديثمنكروهوالعبادانيعاصمبوايضا.وفيه"..:قالثم29()ص

النبيلعاصمابوهوالسندفيالواقعانيعلمالأستاذ:اقول

تلدبفيعاصمبيباالمشهورهولانهالمامون؛الثقةمخلدبنالضحاك

ترجمةفيكمانيلحلواايرويوعنه،الاطلاقعندوالمراد،الطبقة[17]ص

تهذيب"مننيلحلوااجمةوتر(1")التهذيبتهذيب"منالضحاك

الأستاذ!عندالامانةتكونهكذاولكن")2(.المزي

الرقالثي،قلابةبياطريقمناحدهما،اثرين(234)3/الخطيبوذكر

،الثوريسفيانعنعاصمأبيعنكلاهمامسدد،طريقمنوالاخر

هوالسندينفيعاصمأبويكون"وربما:قالثم(961)صالاستاذفذكرهما

".معلومةوحالهالعباداني

فإنه،المامونالثقةالنبيلمخلدبنالضحاكانهالاستاذعلمقد:اقول

")3(،التهذيبتهذيب"ستجمت!ترفيكماالثوريعنبالروايةالمعروف

)1(.)4/451(

)2(.)2/152-153(

)4/045(.!؟(
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كماالرقاشيقلابةأبويرويوعنه(.1)"المزيتهذيب"منالثوريوترجمة

هواهعلىهناالاستاذتغلبوقد(.01/542)بغداد""تاريخمنترجمتهفي

كعادته.يجزمولم.""وربما..:قولهعلىاقتصرإذما،حدّلىإ

إبراهيم.بنحمدأ-6

إبراهيمبنأحمدأخبرنا.الابار.."]938[(:381/)13الخطيبقال

."...لشريكقيل:قال

فهوإبراهيمبنأحمدما...و":قالثم6(،1)صالروايةهذهالاستاذذكر

دا.صبيوهولاإشريكايدركولم،الانقطاعلفظولفظه،النكري

بغداد")2(،"تاريخفيإبراهيمبنأحمد:لهيقالممنمذكورأول:أقول

وذكر."الموصليخالدبنإبراهيمبن"أحمد")3(:التهذيبو"تهذيب18[ص1

)5(.شيوخهفيشريكا")4("التهذيبفيالمزيوذكر،شريكمنسماعه

ضحا،وإدراكاأدركهالابارأنالابارمولدفيلنطرووفاتهتاريخمنويعلم

هذارأىالاستاذولكنالسند،فيالواقعهوأنهيعلموبذلكبلد،فيمعهوهو

إلايجدفلممطعن،فيهويكون،بهالمغالطةلهتتهياممنغيرهفالتمسثقة

عنروايةلهتذكرولم،شريكوفاةعندصغيراكانلكنأيضاثقةوهو،النكري

الاستاذ!عندالامانةتكونوهكذاالاستاذ،بهفقنع،شريك

)1(.)3/921(

.)4/5()2(

شريك.ذكرفيهوليس9(/1))3(

(4)(1/55)2

2(.)طمن"شيرخه..."رذكر5()
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الموصليإبراهيمبنحمدأأنفيرده"انقطاعلفظ"الاستاذ:قولماو

شريكعنفروايتهمدلسا،يكنولم،شريكمنسماعهثبتوقدثقة،

الفقه.وأصول،الحديثعلومفيمعروفهوكما،السماععلىمحمولة

(1)"التنكيل"منالاولالقسمفيدقائقهاوبعضالقاعدةهذهشرحوسياتي

لى.تعااللهشاءإن

الوزبلر.أبو7-

،المروزيمحمودبنالله...عبد"384]793[(:)13/الخطيبقال

حضرأنهالوزيرأباسمعت:يقولقهزاذبناللهعبدبنمحمدسمعت:قال

...".المباركبناللهعبد

مجهولمحمودبناللهعبد":قالئم96()صالروايةهذهالاستاذذكر

".مطرفبنعمرالوزيرأبووكذا،الصفة

)ز(فرع)2(فييأتيكماالائباتالحفاظمنمحمودبناللهعبد:أقول

لى.تعااللهشاءإن("الطليعة"هذهمن

نأمع؟مطرفبنعمرأنهالاستاذيزعمفكيفالوزيربوماو[91]ص

ابنيهنسبفياسمهذكروانماأصلا،بروايةيعرفلممطرفبنعمر

ومحمد.إبراهيم

خذوانما..."الفقهفيالمباركابنقاعدة"83(:)صالاستاذقالوقد

سمعت:قال]لمروزيحمزة.أبو.."343(:/)13الخطيبرواهمماذلك

.(بعدهافما1/531)نظرا(1)

فيوسفاها."أنواعا[احياناسماهاقدالمؤلفكانوإن77(،)صنظر1والأصلفيكذا2()

.عدةمواضعفي"فروعا":"الترحيب"شكر
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قدبأنهتقضيالتنقيبعلىالصبرفيالاستاذوعادة..".الوزير.أباأعينابن

عينبنمحمدالوزيرأبو"147(:)2/فيهفوجدللدولابي("الكنى"راجع

فيالاسمهذانظرلىإالاستاذفبادر"المباركابنعنروى،المروزي

الوزيرأبواعينبنمحمد"66(:)9/فيهفوجد"التهذيبتهذيب"

...عياضبنوقضيلعيينةابنوعنعنهروى،المباركابنخادمالمروزي

،واخرونقهزاذبناللهعبدبنومحمدو...وإسحاقأحمدوعنه،وخلق

إليه،أوصىاللهعبدإنيقال:المروزيحمزةبنعليبنمحمدعليأبوقال

ابنذكرهوقد(،)1"الثقات"فيحبانابنوذكره،وخواصهثقاتهمنوكان

".المباركابن"وصي:فقال2(270/)3/حاتمأبي

فيهيجدلمولكنهالسند،فيالواقعهوهذاأنيقيناالاستاذفعلم

عنهأحمدالامامورواية،توثيقعليهواعتمادهبهالمباركابنثقةلانمغمزا؛

ولم،حبانابنتوثيقذلكومعحمد)2(،توقيمنعرفلما؛توثيق

الوزيرأباأنفزعم،كعادتهالتبديللىإالاستاذففزعشيء،ذلكيعارض

كنىفييجدلمأنهوذلك؛مطرفبنعمرهوالسندفيالواقع02[ص1

ترجمةلىإيهتديلايتعقبهمنأنفطمعالوزير،لأبيذكرا"التهذيب"

أعين!بنمحمد

)1(.)9/65(

بعدمخلفاتهوفيحياتهفيشؤونهفيليثقيكنفلمودنيا،دينرجلالمباركابنكان2()

لااحمدلإمام1و،ليالقومنأقوىيكونقدعمليتوثيقوهذا،يقطامينبعدلالاوفاته

"السقام"شفاءفيوالسبكي،تيميةابنالإسلامشيخبهصرح،عندهثقةعنإلايروي

.91و51ص((المنفعة"تعجيلقيماويقتضيه،134ص!المغيث"فتحفيلسخاويو

[.]المؤلف.ذلكعلىيدلماصالحبنعامرترجمةوقى
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منهمجماعةوزير"ابن(:")1"التهذيبمنالابناءفيراىثم

ووجد،جماعةفوجدالوزير(بنمحمد):يقالمنلىإفرجع.".محمد.

فإذاترجمتهفنظر،"تقدمعمر،بنمحمدهوالوزيرابيبنمحمد":معهم

،مطرفبنعمراسمالأستاذخذهنافمن،مطرفبنعمربنمحمدهو

اعلم.و]دثه

الاستاذ!عندالامانةتكونوهكذا

سهل.بناحمدبنمحمد8-

شرح"فيالطبرياللههبةرواهماوهي...روايةوهناك"63(:)صالاستاذقال

الحسنبنأحمدبنمحمدعن)الاصباغي(سهلبنأحمدبنمحمدعن"السنة

...".(الصوافبنعلي)أبي

سكنالاصباغيأنمع،""الاصباغي:بقولهعندهمنالاستاذفسركذا

عنهروايةاللهلهبةولا،الصوافابنعنروايةلهيعرفلامقلوهو،دمشق

"...سكن:قولهعلى703(/1)ترجمتهفيالخطيبواقتصرلقاء،ولا

بنالفتحابوعنهوروىالبستنبان،الحسينبنمحمدعنبهاوحدثدمشق

.مسرور"

نأفعلم،وفتشبهذاشعرقديكونانتقتضيويقظتهالاستاذقيودح!سإ

بنالفتحابوسهلبنفارسبناحمدبنمحمدهوالسندفيادلههبةشيخ

352(/1)بغداد""تاريخفيوترجمته،الثبتالثقةلحافظاالفوارسابي

بناللهوهبة...عنهحدث...الصوافبنعليبيو...من"سمعوفيها:

)1(.)12/316(
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".الطبريلحسنا

منعرفماعلىالجداسمالسندذاكفياللههبةسقطوإنما21[]ص

عنهم.أكثرواالذينشيوخهمذكرفيتفننهمفيالمحدثينعادة

عمر.بنمحمد9-

بنحميدبنالحسينبن"محمد]043[(:504)13/الخطيبقال

الطنافسيعبيدبنمحمدسمعت:قالدليلبنعمربنمحمدحدثناالربيع

وليدابنهوعمربنمحمد":وقال(261)صالروايةهذهالاستاذذكر

:حبانابنعنهويقولكلها،الطبعاتفي"دليل"لىإوليد(""تصخفوقد،التيمي

.."..حديثهمنليسمامالكعنيروى

تكلمالذيالتيميوليدبنعمربنمحمدترجمةفييذكروالم:أقول

يرويأنهولا،الطنافسيعبيدبنمحمدعنيرويأنهوغيرهحبانابنفيه

يرويفإنهذلك،منأقدموأراه،الربيعبنحميدبنالحسينبنمحمدعنه

نأفيبعد،وهشيم،ومالكخالد،بنكمسلم،018سنةليحواالمتوفينعن

التيميعنراويايذكرواولم40،2سنةالمتوفىعبيدبنمحمدلىإينزل

هذاالتيميأعني-أدركهيكونأنويبعد00،2سنةالمولودزرعةأباإلاهذا

أبوموتاشيوخهمنسميمنأقدمالذيحميدبنالحسينبنمحمد-

هوالسندفيالواقعيكونانفالاقرب57،2سنةالمتوفىالاشحسعيد

المتوفينالكوفييقعنيروي،الكوفيالكنديوليدبنعمربنمحمد

المتوفىفضيلبنمحمدشيوخهمنسموامنوأقدم،مائتينسنةليحوا

.591سنة
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فيبيعنه"كتب:فقالالكنديهذا)1(حاتمأبيابن22[]صوذكر

لنايقضفلمحيوهو255سنةالكوفةوقدمنا،بالكوفةالثالثةالرحلة

")2(."الثقابفيحبانابنوذكره،"بهبأس"لا:النسائيوقال."منهالسماع

أدركهوقدكوفيعبيدبنومحمدعبيد،محمدأقرانعنيرويكوفيفهذا

أيضا.كوفيوهوالربيعبنحميدبنحسينبنمحمد-الكنديأعني-

التيميلىإفعدلمغمزاهذافييجدلملكنهالاستاذ،علىيخفىلاوهذا

.المستعانوالله،الروايةتلكفيالطعنلىإالاستاذلحاجةفيهالمطعون

سععد.بنمحمد01-

حدثناغيلانبنمحمود"...381[(:]375/)13الخطيبقال

...".ابيهعنسعيدبنمحمد

سلم)3(ابنهوسعيدبنمحمد":قالثم(47)صالروايةهذهالاستاذفذكر

مضطربه،لحديثامنكر:"المنفعةتعجيل"فيعنه)4(حجرابنقالوقد،الباهلي

هؤلاءمننشكواللهوالىاهـ.بشيء.ليس:فقالزرعةأبوررهاهحاتمابوتزكهوقد

".الخطيبعندالمحفوظيكونوهكذا...اللهيخافونلاالذينالرواة

اغتناموهوالأستاذ،مغالطاتمنمستقلأنوعْايعدأنيصلحهذا:أقول

المنفعة""تعجيلفيوالذي،غرضهوافقإذاالكتببعضفيالواقعالخطأ

)1(.)8/22(

)2(0)9/142(

،تصحيف.)3()ط(:"مسلم

.[لمولف]]"فيه"يأ(4)
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بنسلامعنالاثرمالبصريالباهليسعيدبنمحمد"32()1(:4)ص

أحمدبناللهعبدجاراللهعبدبنمحمدبكرأبووعنه،القارئسليمان

وجماعة،تمتامغالببنومحمدسفيانبن23[]صويعقوب،وشيخه

ووهاه،لحديثامضطربالحديثمنكرهو:وقال،تركهثم،حاتمأبومنهم

بشيء".هوليس:فقال،زرعةأبو

وهذا،غلطعنأمنشاسقطأعنأدريلاتخليطفيهاالترجمةفهذه

هوبلباهلي،هوولاسلم،بنسعيدبنمحمدهوليسفيهتكلمواالذي

ذكره،الاثرمالبصريالكريزيالقرشيسعيدأبوزيادبنسعيدبنمحمد

...".البصريالقرشيسعيدبنمحمد"69(:1//)1"التاريخ"فيالبخاري

زيادبنسعيدبنمحمد"26(:24/)3/كتابهفيحاتمأبيابنوذكره

منهسمع..بغداد.سكنالأثرم؟()2()البصريالمصريسعيدأبوالقرشي

،..،الحديثمضطربالحديثمنكرهو:يقولسمعته،عنهيحدثولمأبي

فيترجمةوله.بشيء"وليس...الحديثضعيف:فقال...زرعةأباسألت

".اللسانو""لميزانا"فيو3(550/)بغداد"تاريخ"

نشاالتخليطكانفإن،القديمةالطبعةفيهوكمافيهاوالنص(،المحققة.ط-181)2/(1)

مسند"فياسمهجاءوقد،النسخمنلامؤلفهافمنالمولف،قالكماغلطأوسقطعن

فيحجروابن""الإكمالفيالحسيعيساقهكما(167)30"اللهعبدزيادات-أحمد

القرلثي،سعيدبنمحمدهو:الائمةعليهتكلمالذيأنيرىفالمؤلف!."التعجيل

اجدلملكن.متفقانلامفترقانفهما.الباهليسعيدبنمحمدالمسند:فيجاءوالذي

أعلم.فالته،الرجالكتبفياثمينعذهمامن

لجرح"امنتليهاالتيالصفحةفيالصوابعلىجاءوقدالمولف،منتصحيح2()

.(562)7/:"والتعديل
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"التعجيل"فيماأنوعرف،ذلكعرفقدالاستاذأنأشكولا

فكيفمر،كمااصطناعاالمغالطاتيصطنعالاستاذكانإذاولكن،تخليط

عفوا؟!جاءمايغتنملا

سليمانبنسلامعنيرويالباهليسعيدبنمحمدهناكأنيظهرلذيو

فيفاختلطتأحمد،بناللهعبدجاراللهعبدبنمحمدوعنه،القارئ

الكريزيالقرشيزيادبنسعيدبنمحمدبترجمةهذاترجمة""التعجيل

بنسعيدبنمحمدالأستاذقالكمافهوالسندفيالواقعفأماالاثرم،البصري

."!..نشكواللهلى))وإالاستاذ.قولوتأملأحد.فيهبطعنولم،الباهليسلم

ني.الأصبهاشيخابو-2411[]ص

الشافعياللهعبدبنمحمد"...]693[(:384)13/الخطيبقال

114/)13وقال..("..الاثرمحدثنانيالاصبهاشيخأبوحدئني:قال

شيخأبوحدثناالشافعيإبراهيمبناللهعبدبنمحمد"...[(:]438

."...الاثرمحدثنانيالاصبها

شيخأبوسعدهفي":وقالالاولىالروايةلىإ96()صالاستاذاشار

وأشار".التجسيملىإميلوله،العسالأحمدأبوالحافظبلديهضعفه،نيالاصبها

ضعفهوقدالاصبهاني،الشيخابوسندهوفي":وقالالئانيةيةالرولىإ(141)ص

:فقاذحيانبنمحمدأبوسندهافيحكاية(94)صالاستاذودكر(.1(")العساذ

الشيخلابيالعسالتضعيفبخصوص5(591-1/17)":"التنكيلفيسياتيماانظر(1)

مصدرهعنللكوثريالصنيعسليمانالشيخلسؤبخصوصوحاشيته.يثبتلموانه

المسألة؟بهذهبالغاهتمامللمؤلفكانوقدشيئا.لهيذكرفلم،التضعيفهذانقلفي

-الكوثري"ان:وفيهاهذهمعهامسائلعنيسألهشاكراحمدالثيخلىإمنهرسالةففي
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".العساللحافظابلديهضعفهوقد...الشيخأبوهوحيانبنمحمدوأبو"

بنمحمدبناللهعبدمحمدبوأيضاوهوالشيخأبواما:أقول

لى.تعااللهشاءإن)1(""التنكيلفيترجمتهفتاتيالاصبهانيحيانبنجعفر

الشافعياللهعبدبنمحمدبكرأبووعنهالاثرمعنالراويهذاماو

بنمحمد"326(:)2/بغداد""تاريخفيترجمتهاخررجلفهو

بغدادسكن...،الأصبهانيشيخأبوعجلانبنزيادبنإبراهيمبنالحسين

....،..الشافعيبكرابوعنهروى.،..الاثرمبكربيوأ...عنبهاوحدث

".ثقةهلد

على!نااستعجلأمعمدا،فعلماوفعلهذاالاستاذأعرفأدريفلا

الشيخبياغيرهذاشيخأباأنلهيتبينحتىيبحثفلم،عادتهخلاف

)2(.أعلمفاللهالمشهور.

اعرفانفأحب"بحقالعسالحمداابولحافظابلديه"ضعفههذا:الشيخأبيفييقول

ذلك.فيلكوثريمستند

أحمدالامامعنحكايةفيلهصاحباهجرالمحدثينمنرجلاانفيها:قصةذهنيوفي

تلكيخرجحتىلههاجراأزاللا:معناهماالهاجروقال،الصفاتأحاديثببعضتتعلق

نأويمكنلموضعها،الانأهتدولمقديما.عليهاوقفتحكايةهذه.كتابهمنلحكايةا

".الكوثريمستاندهيتكونوأنوالعسالالشيخلابيالواقعةتكون

.(921)رقم(1)

الأستاذإفادةماو":الموضعهذاعلىتعليقا32(9)ص""الترحيبفيالكوثريقال2()

لهوداعياشاكرافأتقبلهالحسينابنمحمدهوشيخبأبيالمرادانعناليماني

ه"55.لمزيدبا
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الررباز.بنالحسنأبو-221[ه]ص

أبيحيويهبنالعباسبنلمحمدترجمة(121)3/بغداد":"تاريخفي

مكثراحيويهبنعمرابوكان:قالالازهريحدثني"وفيها:الخزاز،عمر

كتابمنفيقروهمنهأصلهيقربولاشيئايقرأأنأرادربما،تسامحفيهوكان

معوكان،سماعهفيهيكنلموإن،الكتاببذلكلثقتهالرزازبنالحسنأبي

ثقة".ذلك

هذهبعض2(1)صقذكرهذا،حيويهابنفيالطعنلىإالأستاذفاحتاج

بنعليهوبكتابهيثقكانالذيالرزازبنالحسنأباأن.على..":وقالالعبارة

على...لخطيبانص...الوفاةمتأخرمعفروهوالرزاز،طيببابنالمعروفأحمد

بهايثقمنتحديثقيمةتكونفماذا.طريةتسميعاتأصولهفيأدخلكانلهابناان

إ".الاصولتلكمنفيحدث

الحسنأبوأحمد...بن"علي033(:/11)بغداد""تاريخفي:قول

بعضحدثني...الرزازينسوقفيدكانله...الرزازطيببابنالمعروف

أخرج:قالالخلالوحدثني...الرزازأحمدبنعليليئدفع:قالأصحابنا

معالرزازوكانالرزاز،أصولمنجزءاشاهدتوقد:قلت...الرزازليإ

لما....السماعكثيرهذا

ربماحيويهابنكانفالذي،914سنةومات335سنةولدنهذكرثم

الحسنأبوهوهذاأحمدبنوعليالرزاز"بنالحسن"أبوهوكتابهمنيقرأ

طيببابن"المعروفأولهافيقولهفأما.ترجمتهفيتكرركماالرزاز

"."طيب26[]صوصفمنلانفسهعليوصفمن"الرزاز":فقولهالرزاز"

حيويهابنمناصغرأحمدبنفعلييضاوذلك،يبينالترجمةوسياق

هذاكتابلىإحديثهقراءةفيحيويهابنيحتاجأنجدافيبعد،سنةبأربعين
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علاقة.الرجلينبينيعرففلايضاوالمتاخر،

أبوسعيد...بنمحمدبن"علي85(:)12/بغداد""تاريخوفي

أصوللهمستورا،أميناثقةوكان:العتيقيقال...الرزازالكنديلحسنا

لكنهلمراد،اهويكونأنلىإأقربفهذا372،سنةفيتوأنهوذكر."حسان

الرزاز.ابنلا)الرزاز(

أبوإسحاقبنموسىبن"علي(:1/131)2بغداد(""تاريخوفي

وكان،والدارقطنيحيويهابنعنهروى...سمعالرزازبابنيعرف،لحسنا

عالفا".ثقةأديبافاضلا

من.فيقروه..":الأزهريبقولالمراديكونانيتعينالذيهوفهذا

".سماعهفيهيكنلموانالكتاببذلكلثقتهالرزازبنالحسنأبيكتاب

ابنتلميذهلىإوفاتهبعدصارتهذاموسىبنعليكتببعضفكأن

النسخةتلكفيسماعهيقيدلملكنحيويه،ابنسمعهمافيهاوكانحيويه،

ولاعيب،حيويهابنيلحقلاأنهتبينوبهذا،الشيخكتبمنهيالتي

العباسبنمحمدترجمةفيذلكبسطوسياتيقدح،أدنىصنيعهيوجب

لى.تعااللهشاءإن()1""التنكيلمن

،إسحاقبنموسىبنعليهوالرزازبنالحسنأباأنهناوالمقصود

الاستاذ.زعمكماأحمدبنعليلا

اللهشاءإن""التنكيلمنمواضعهافيتأتيالأمثلةهذهغيربقيوقد

لى.تعا

)802(.رقم)1(
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-ب27[-]ص

جرحا،فيجعلهلجرحبالهعلاقةلاكلاملىإيعمدانه:عوامدهومن

ذلك:امثلةفمن

اللهعبدبنالوضاحعوانةوأبوالحميد،عبدبنجرير2-و1

.اليشكري

تكلممن"-"الميزانيعني-"وفيه")1(:"الميزانخطبةفيالذهبيقال

منغيرهاوعديابنانفلولا،تجريحوباقللينبادنىوجلالتهثقتهمعفيه

".لثقتهذكرتهلماالشخصذلكذكروالجرحاكتبمؤلفي

ذكرهاوانما،مدحولافيهاقدحلاعبارةالترجمةفييذكرقدوهكذا

أثناءفيفقالالحميدعبدبنجريرذكرأنهذلكفمنبغيرها،لاتصالها

بنسليمانقالصحاحا.كتبهوكانتحجةكانعمار:ابن"قال:الترجمة

راعيين.يكوناأنإلايصلحكانما،يتشابهانعوانةوأبوجريركان:حرب

ابووقال...ليلصاحبالحميدعبدبنجريركان:المدينيابنوقال

عوانةوأبوجريركان:حرببنسليمانوقال،بهيحتججرير:حاتم

أناعنهكتبت،العينرأيفييتشابهانكانا،غنمراععىيكوناأنيصلحان

".بمكةوشاذانمهديوابن

منيقالماكلاستيعابمحاولتهمع(""التهذيبصاحبيتعرضلم

مافيهايرلملأنه؛الغنملرعيالصلاحيةولاالتشابهلقضيةتعديلأوجرح

والتعديل.لجرحبايتعلق

.)1/2()1(
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الغنملرعيالصلاحيةذكرولأن،بغيرهلاتصالهذلكفذكرالذهبيماو

ربمايتشابهانكاناأنهماوبيان،العينرأيفيالتشابهتحقيقفائدتهإنما

ما.فائدةلهتكون

لرعيالرجلينصلاحيةبيانمنسليمانمراد28[]صأنوالمقصود

نأ:ذلكووجه،السياقيبينهكماالعينرأيفيتشابههماتحقيقهوالغنم

وعرفتبهنمستولفتهوعرفتهقدالذيلراعيهاتنقادأنهاالغنمعادةمن

تعهدهلماخربالغنموخرج،الايامبعضفيالراعيذاكتأخرفاذا،صوته

بزجره،تنزجرولا،صوتهعلىتجتمعولا،لهتنقادلاشدةمنهالقيالغنم

أنهتتوهم،الغنملهلانقادتبالاولالشبهشديدالثانيكانلولعلهلكن

لوبحيثشديدعوانةبيوجريرتشابهأنسليمانفأراد،الاولصاحبها

الاخروخرجعنهاتاخرثم،بهنستوألفتهحتىمدةغنماأحدهمارعى

.الاولأنهتتوهم،الغنملهلانقادت

"كان:حاتمأبووقال(،1جرير)عنحرببنسليمانروىوقد

شيخعنروىقدرأيتهفاذا،المشايخمنيرضدمنقلحرببنسليمان

".ثقةأنهفاعلم

جريرالجليلينالحافظينهذينفيالطعنلىإاحتاجفانهالاستاذأما

وفصلهاوقطعها،الكلمةتلكفيهماللطعنتمحلهممافكان،عوانةوأبي

"مضطربجرير:في(101)صفيفقالمنها،المرادأصليخفىبحيث

هوماالصفحةطرةفيوكتب،ضرباثارعليهائمدو""الرجلينأولا:المؤلفكتب(1)

صرحمنارلمولكنعوانةبياعنروىقد"وأراهالهامش!:فيوعلق،مثبت

اهـ."بذلك
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وقال...."حرببنسليمانعندغنمراعييكوننإلايصلحلاالحديث

نإلايصلحلاحرببنسليمانيراه..كان.":عوانةأبيفي29()ص

.(181)صذلكنحووأعاد."غنمراعييكون

،السياقينبههأنينبغيكانفقدالغنمعادةيعرفلاالاستاذأنهب

واللهوفصلها.العبارةقطعولذلك،المغالطةتعمدولكنتنبهقدولعله

.(1)المستعان

القراء.أحمدأبوالوهابعبدبنمحمد3-92[]ص

الإرشاد".فيالخليلييعلىابيعندمعلرل"(:135)صالاستاذقال

فيوالذيالاستاذ،بدعمنالراويعلى""معلولكلمةإطلاق:أقول

فيالخليلي"قال")2(:التهذيبتهذيب"منالوهابعبدبنمحمدترجمة

مغيرةعنالخمسبنسعيرعنعثامبنعليحديثعقبالارشاد")3("

بناللهعبدليقال-:الوسوسةفي-اللهعبدعنعلقمةعنإبراهيمعن

"الصحيح"فيالحديثهذاأدخلكيفمسلممنأعجب:الحافظمحمد

الحديثأرولم.انتهىوفرد.معلولوهوالوهابعبدبنمحمدعن

عنالصفاريعقوببنيوسفعنإلا")4(مسلم"صحيحفيالمذكور

".أعلمتعالىفاللهعثام،بنعلي

.(612و36قمير)!لتنكيلا"جعورا(1)

(2)(9/913).

(3)(2/908).

(4)(331).
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منفيهاماعلىالتنبيهالحكايةهذهذكرمنحجرابنمقصود:أقول

ثابت،غيرذلكفان،الوهابعبدبنمحمدعن"الصحيح"فيمسلمرواية

روايته"مسلمصحيح"منالنسخبعضفيويكونبانهذايصحنإلا

صحيحه""فيعوانةأبورواهوقد.الوهابعبدبنمحمدعنالحديث

بناللهعبدوقول.عثامبنعليعنالوهابعبدبنمحمدعن97()1/

منجاءتوعلته،يخفىلاكماالحديثيريدوفرد("معلول"وهومحمد:

مسلماأن")1(التهذيبتهذيب"منالخمسبنسعيرترجمةففيفوق،

رسلهوهورفعه:قلت"حجر:ابنقالالواحد،الحديثهذالهاخرج

لأن("؟الوهابعبدبنمحمد"عنمحمد:بناللهعبدقالوانما."غيره

سنة،عشرةإحدىمسلم3[]صر.بعدوعالشمسلممعاصريمنمحمدا

روايةفيوالنزولفيه،سندهمينزلماروايةاجتنابالمحدثينعادةومن

منمحمدبناللهعبدفتعجب،واضحالوهابعبدبنمحمدعنمسلم

إخراجه:منمانعينهناكأنمع،"الصحبح"فيلحديثامسلمإخراج

.سندهنزول:الاول

وفرد.معلولأنه:نيالثا

منوهو،الوهابعبدبنمحمدمنغضالكلمةتلكفيليسأنهفبان

تلكلىإفاضطرمغمزا،فيهالاستاذيجدولم،الاثباتالثقاتلحفاظا

.المستعانوالله،القبيحةالمغالطة

)1(5)4/501-601(
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السقاء.بنعثمانبنمحمدبناللهعبد4-

فيكماالطيرحديثلروايتهواسطأهلهجره"(:471)صالاستاذقال

"".للذهبيالحفاظ"طبقات

من(165)3/"الحفاظ"تذكرةمنالحافظهذاترجمةفيالذي:اقول

الثروةوذويالواسطيينوجوه..من"!:الحوزيخميسلحافظاقول

فلمالطير،حديثأملىأنهواتفق،وعلمهسنهفياللهوبارك...لحفظوا

".بيتهولزمفمضى،موضعهوغسلواوأقاموهبهفوثبوا،نفوسهمتحتمله

ابنيلحقلا،وجهلالعامةمنحماقةهذهانيعلمالأستاذ:أقول

منرويمشهورالطيروحديث.ذلكيشبهماولاذمولاعيببهاالسقاء

ينكرونوإنما،كثيرةطرقمنمجيئهالسنةاهلينكرولم،كثيرةطرق

مجموعهايدلكثيرةطرقهإن:غيرهوقال)1(،الحاكمصححهوقد،صحته

لكن31[]ص)3(،""الخصائصفيالنسائيرواهوممناصلا)2(،لهان

لحافظ،اهذاعلىنكيرهماشتدالعصرذاكعامةأنكما:يقولالاستاذ

إذاالزمانهذاعامةفلعل،سقوطهتوجبلحديثالذاكروايتهانوظنوا

الحافظ=ذاكفيالطعنمعرضفيالحكايةذكرقدالكوثريالأستاذراوا

.المستعانواللهجرخا!يعدماالقصةفيانيطنواان

.(131-3031/):(ركلمستدا"في(1)

والسيوطي.،"الهمزية"شرحفيالهيتميمنهمواحدغيرقاله2()

372(.1)ايضاالترمذيواخرجه.الكبرىالسننضمن83(14))3(
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.عصامبن(1)سالم5-

بوثناالحافط،نعيمأبو"أخبرنا]436[(:041)13/الخطيبقال

ثنا،عصامبن)2(سالمثنا،حيانبنجعفربنمحمدبناللهعبدمحمد

:يقوليزيدبنعصاموهوجبر،سمعت:قالالمساوربنموسىعن،رسته

."...الثوريسفيانسمعت

(".غرائبصاحبعصامبنلموسا"(:136)صالاستاذقال

بناللهعبدالشيخأبوويقالمحمدأبووهوهناعنهالراويذكره:أقول

"وكان:وقالالأصبهانيين(")3("طبقات:كتابهفيحيانبنجعفربنمحمد

كتبناماحسانفمن،غرائبأحاديثعنهوكتبناكتابصاحبصدوقاشيخا

."...عنه

"صاحب")4(:أصبهان"تاريخفيالاصبهانيالحافطنعيمابووقال

".والغرائبلحديثاكثيركتاب

بموجبذلكوليس،غرائبعندهتكونانبدلاحديثهكثرومن:أقول

النقلحتىكذلكالاتيةالمواضعكلفيووقع،الكوثريوكتاب(و)طالاصلفيكذا(1)

مصادرفيكما""سلموصوابههطبعتيهفيالصوابعلىقيهانهمعبغدادلما"تاريخعن

وغيرهاهترجمته

السالفة.الحاشيةوانظركذا2()

[.]المؤلفالهند.دكنبحيدرابادالاصفيةالمكتبةفيمحفوظةنسخةمنه)3(

الرسالة.مؤسسةعنالبلولثيالغفورعبدد.بتحقيقمجلداتأربعفيطبعوقد:أقول

5(.90)3/فيوترجمته

[.لمؤلف]االهند.-دكنبحيدرابادالاصفيةالمكتبةفيمحفوظةنسخةمنه(4)

(.العلميةالكتبدار.ط693-/1)فيوترجمته
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بوولشيخبوو،منكرةالغرائبتلكتكونأنيضرالذيوإنما،للضعف

ترجمةفيالشيخأبوقالحتى،الغرائبعلىالنصكتابيهمافيالنزمانعيم

بهينفردوماحديثه"وغرائب:الفراتبنأحمدمسعودأبيلجليلاالحاقط

1(.كثير")

أبيقولمنيعلامكمابمنكرةليستلمساعندكانتالتيوالغرائب

لمساتوبعفقدهذاومع32[]ص."كتابصاحبصدوقاشيخا"كان:الشيخ

بنموسىترجمةفيالشيخأبوقال،الخطيبساقهالذيالاثرعلى

رسته،حدثنا:قالعمرو،بنمحمدحدثنا")2(:"الطبقات"منالمساور

مثلفذكر...."يزيدبنعصامسمعت:قالالمساوربنموسىحدثنا:قال

الابهري،عمروبنأحمدبنمحمدأراهعمروبنومحمد،سالمذكرما

نفاما،رستهعنيرويوأنهشيوخهمنأنه)3(جمتهترفيالشيخأبوذكر

النسخة.منأحمد()بنسقطيكونأنواماجدهلىإنسبهيكون

.الدوريخلفبنالهيثم6-

علىإصراره(صحيحه"فيعنهالاسماعيلي"يروي(:47)صالاستاذقال

".وقفةمثلهبروايةالاحتجاجوفيخطأ،

تترتبأنيخشىماهوعليهالإصرارالراوييضرالذيالخطأ:أقول

بسندحديثايسمعكمنوذلك،نفسهالمصرمنالخطأويكون،مفسدةعليه

.)2/254()1(

.)2/154()2(

العسخةفيثابتةأحمد()بنفإن،اللهرحمهالمولفحدسكماوهو(.4/131))3(

المحققة.
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فلاالعلمأهلفينبههموضوعا،متناالسندذاكعلىفيركب،فيغلطصحيح

حديثفيعندهوقعإنما،القبيلهذامنللهيثموقعماوليس.يرجع

الربيع"بنمحمد"عندهوقع،عتبانعنالربيعبن)1(محمودعنالزهري

ثباتبلفيه،مفسدةلاوهذاذلك،علىوثبت"الربيعبنمحمود"بدل

أصله،فيمايغيرأنيستحللمإذ،تثبتهوشدةأمانتهعظمعلىيدلالهيثم

:عثمانبنعمروفييقولكانهذا،نحوالامامأنسبنلمالكوقعوقد

إنه:الهيثمفينفسهالاسماعيليقالوقد.ذلكعلىوثبت"عثمانبنعمر"

."الاثباتأحد"

عمار.بناللهعبدبنمحمد7-

.(11)هـ/ياتيماانظر

****

-ج-

بعضفيالواقعالغلطأوالتصحيفاهتبال:عجائبهومن33[ص1

ذلك:أمثلةفمن!غرضهوافقإذاالكتب

عوانة.أبواللهعبدبنوضاح-1

كانأنهعاصمبنعليبهعابوامماعاصمبنعليترجمةفيذكروا

،الحفاظأولئكينتقصبل،بذلكيعبأفلالهالحفاظمخالفةلهفيبينيغلط

بنعليعنعاصمبنعليترجمةفي45(1/10):بغداد"تاريخ"ففي

إنما:لهفقلت...."وفيها:عاصمبنعليوبينبينهدارتمراجعةالمديني

ذلك.بعداستدركهاالمؤلففلعل2()طفيوهي،الاصلمنساقطة"بن"(1)
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ذاك:قالجرير،:قلت؟حدثكممنفقال:قالحماد،رأيمغيرةعنهذا

قلت:من؟:فقالهذا،فييخالفونك:فقلتاخر،شئمر:قال)1(!الصبي

."...المسكينذاك:لشعبةوقال:قالالعبد!ذاكوضاح:قال،عوانةأبو

")2(التهذيبتهذيب"منعاصمبنعليترجمةفيالحكايةهذهفوقعت

هذاأنمعرفةذيعلىيخفولمالعبد"ذاك"وضاعفيها:ووقعالمطبوع

ذلكوعلى،بغداد""تاريخفيكما.".."وضاحالصوابنوتصحيف

قرائن:

"ذاكشعبةوفي،"الصبي"ذاكجريرفيقالإنمافانه،السياقمنها:

عوانة.أبيحقفيينبغيفكذلكالاستحقار،حديجاوزفلم."المسكين

"وقيل:)3(:""الميزانفيبقولهالحكايةتلكلخصالذهبيأنومنها:

الفضلاء".يستصغركان

فلو34[]صمغموز،عاصمبنوعليالأكابر،منعوانةأباأنومنها:

القيامة.عليهلقامتبالكذبعوانةأبافرمىعاصمبنعليتجرأ

بباطل،أوبحقالرواةفيكلامعاصمبنلعلييعرفلمأنهومنها:

روايته.فييحمدفلمذلكومع،راويةكانهـانما

لجديدةاالطبعةمحققواصلحهاوغيرها،بغدادتاريخومطبوعة(،و)طالاصلفيكذا(1)

تصحيف.المطبوعةفيوماوان"لضبي"لىإ(114/)13:التاريخمن

266(.)5/":الكمالتهذيب"أصلهفيالصوابعلىوو34(،5)2/7()

فيكما.استصغرهإلاإنسانالهنذكرما:عفانقولمنأخذهاالذهميولعل(.4/55))3(

له.قصةفي266()5/":الكمالتهذيب"
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عوانة،لابيجرخايعدماعاصمبنعليعبارةفيكانلوأنهومنها:

عوانة.أبيترجمةفييذكرأنحقهلكان

فيكماالعبد"ذاك"وضاح:الصوابأنعارفيشكفلالجملةوبا

يطلعلمولوحتى،ذلكعليهيخفىلاالاستاذأنشكولا.د"بغد"تاريخ

ولكنهعنها،ونقلفيهالترجمةطالعقدأنهمع،بغد]د""تاريخفيماعلى

الباردةالغنيمةتلكبيدهووقعت،عوانةبيأفييطعنأنلىإمحتاجاكان

لكن...عوانةبورأما"29(:)صفقال،وقعأنيتمالكفلم،الهوىيريهفيما

نلىإالامربهبلغ"71(:)صوقالالعبد("،ذاكوضاع:عاصمبنعليعنهيقول

".عاصمبنعليكذبه

الصحابةفييتكلممنمقامنفسهيقيمالذيالاستاذصنعكذا

ونحو"العافيةاللهنسأل،السلامةالله"نسأل:كتابةمنويكثر،والتابعين

الاستاذ.عندالامانةتكونوهكذا!ذلك

أيضا.عوانةأبو-2

والاحتجاجعليهالثناءعلىالائمةاتفق،اللهعبدبنالوضاحعوانةأبو

35[]صويأتي،كثيرةأحاديث""الصحيحينفيالشيخانلهخرجو،بروايته

لحسناأدركأنهوصح(")1"التنكيلمنترجمتهفيعليهالائمةثناءبعض

لهما.أحوابعضوحفط،سيرينوابنالبصري

"سمع(:3181/)4/""التاريخمنترجمتهفيالبخاريقال

بناللهعبدلناقال....وقتادةسليمانأبيبنوحمادعتيبةبنالحكم

)925(.رقم)1(
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بنمحمدرأيت:قالعوانةأبوأرنا:قالزريعبنيزيدأرنا)1(:عثمان

بنموسىلناوقال...اللهذكرواقومراهفكلماالسكرأصحابفيسيرين

لاأنهيعني."سمعتهفقدحدثتكسدءكل:عوانةأبوليقال:إسماعيل

منه.يسمعلمعمنيرويولايدلس

هشامأخبرنا"()2(:243/)7/":"الطبقاتفيسعدابنوقال

الحسنأبيبنالحسنرأيت:قالعوانةأبوحدثنا:قال،الطيالسيالوليدأبو

الناسوجلسالمسجدصحنفيفجلسالمقصورةمنخرجعرفةيوم

الصحة.بغايةالاسانيدوهذه."حوله

ما":كحديث،أحاديثقتادةعنعوانةأبيروايةمن(""الصحيحينوفي

)4(،"....صلاةنسيمن":وحديث")3(،....غرشايغرسمسلممن

فيمسلملهخرجو")5(.بركةالسحورفيفإنتسخروا":وحديث

فيالمزيذكرهكماعتيبةبنالحكمعنحديثهمن")6("صحيحه

")7(.تهذيبه"

سنةوقتادة،511سنةوالحكم،011سنةسيرينوابنالحسنووفاة

.[لمؤلفا]."ناخمرا":اختصار(1)

.(نجيلخااردا-9/882)(2)

.(3551)ومسلم،(0232)ريلبخاا(3)

.(468)مسلمأخرجه(4)

.(5901)مسلمأخرجه5()

6()(4391).

)ط(.من"تهذيبهو"في456(.)7/)7(
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منقتادةترجمةفيحبانابنوذكرقبلها،وقيل012سنةوحماد،171

روايته)2(عوانةبيأجمةترفيوذكر،171سنة36[]صوقاته(1)""الثقات

فيومات،وتسعيناثنتينسنةمولده"وكان:عوانةأبيفيقالثمقتادةعن

فيالمحفوظةالنسخةفيهكذا(".ومائةوسبعينستسنةالاولربيعشهر

المجلدالرجالفنمن-14رقمتحتالدكنحيدرابادفيالاصفيةالمكتبة

فيمحفوظةجيدةأخرىنسخةفيومثله،الاولالوجه182الورقةالثالث

بحيدراباد)3(.السعيديةالمكتبة

منكتبهفييشكونسخة"حبانابن"ثقاتمنحجرابنعندوكانت

فيحبانابنذكره...."4(:30)8/("التهذيبتهذيب"فيقالسقمها،

وقال".سقيمةوهيالنسخةفيكذا،حبيبعنهروى:وقال....()الثقات

فيحبانابنذكره....سلمانبن"رافع4()4(:42)2/:"الميزان"لسانفي

(".سنانبنرافع-:سقموفيها-النسخةفيوقعلكن)الثقات(،

ابنفذكره،عوانةأبيترجمةفيتخليطالسقيمةالنسخةتلكفيفوقع

ابنعبارةففيذلكومعقطعا،خطأأنهوبين(")5(التهذيبتهذيب"فيحجر

ففيه،المطبوع("التهذيب"تهذيبمنالنسخةفيتخليطحجر

اثنتينسنةمولدهكان:وقال(""الثقاتفيحبانابنوذكره"(:11/181)

)1(/5(.)322

)2(/7(.)562-563

.(ط)من"دبابحيدرا...ومثله"3()

(4)(/3144).

(5)(11/611-021).
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ابنرأىأنهصحلانهفيه،للشكخطأهو:وقال،ومائةوعشرين

،قال"كذا:أعلمواللهصوابه"فيهللشكخطأهو"وقال:وقوله.."...سيرين

كانتالتي""الثقاتنسخةمنالبلاءانعلمتوقد،"فيهشكلاخطاوهو

حجر.ابنعند

لكنهمنه،أخفىهوماولاهذاعليهيخفىممنالاستاذوليس37[]هر

في(181)هرفقالوعدوانا.ظلماعوانةأبيفيالطعنلىإمحتاجاكان

رؤيتهتصحلا-كذا-المشهورهوكما122سنةولادتهتقدير"فعلى:عوانةابي

."....سيرينلابنولاللحسن

منعوانةبيأسماعإثباتمقامفيالاستاذأنالقارئفليفرض

دفعحاولالاستاذمخالفيبعضوأنحماد،أوقتادةأوعتيبةبنالحكم

الاستاذيقولأنعسىفمانفسها،الاستاذعبارة."..تقدير"فعلى:!قالذلك

عندالامانةتكونهكذا:نقولبأنفنجتزئنحنأما؟المخالفذلكفي

الاستاذ!

.(1)ح/يأتيماانظرأيضاهعوانةأبو3-

.(01)ا/تقدمماراجعسعيد.بنمحمد-4

.سافرىهبنإسحاقبنأيوب5-

يونسابنعن2(00)3/عساكر"ابنتاريختهذيب"منجمتهترفي

فمطلهعنهيكتبهشيءفيحميدأبووسأله،زعارةخلقهفيوكان...".

فلانحلقفي":يقالأنالتراجمفيومتكرراللغةفيومعروف....."

العدالةفييقدحممافليسمحمودغيركانوانوهذا،شراسةأي"زعارة
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هذهفي(01)7/:بغداد"تاريخ"فيوقعلكن،الروايةفييخدشأو

علىمثلهيخفىلاتصحيفوهذاكذا!"دعارةخلقهفي"وكانت:الحكاية

لأستاذ.ا

38[]صوإنما"دعارةفلانخلقفي"كلامهمفىليسلانهأولا:

فاسقا.أوخبيثاكانإذا،الدعارةبئنداعرفلان:يقولون

منسدءفيحميدأبو"سأله:بقولهكلمتهعقبيونسابنلانثانيا:

فسق.أوخبثلاخلقشراسةوهذه."....فمطلهعنهيكتبهالاخبار

وصفولو،الرجلهذايذكروالمالمجروحينفىالمؤلفينلانثالثا:

هذافيالطعنإلىاحتاجالاستاذولكن،ذكرهتركوالماالفسقأوبالخبث

ولم!قالكذا".يونسابنفيهتكلم....الداعرذاك"(:137)صفقالالرجل

:وقال()1كتابهفيحاتمبيأابنذكرهوقد،يقدحبمايونسابنفيهيتكلم

صدوقا(".كان:ولمحالفعرفهلابيوذكرتهبالرملةعنه"كتبت

.الرماحبنعمربناللهعبد6-

سعد،الرماحواسم،الرماحبنبحربنميمونبنعمربناللهعبدهو

وللأب،عندهممعروفانوهما")2(،الحنفية"طبقاتفيترجمتانولابيهله

(1/1182)بغداد""تاريخوفي894(،)7/"التهذيبتهذيبفي"ترجمة

386(/)13بغداد""تاريخفيووقعوغيرها،)3(حاتمبيأابنكتابوفي

)1(.)2/241(

.الابثمالابن662(9،31)2/"المضيةلجواهر"ا2()

)3(/6(901).
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ردهالىإالاستاذفاحتاج"الرماحبنعثمانبنالله"عبدحكايةسندفي

الرماجابنالثانيرفيالخزازالأرلالخبرسندرفي"73(:)صفقالقبلهاوالتي

ينبهولم("الرماحابن":قولهعلىاقتصر"السندينفيرجودهمامعيصخانفلا

نفسهالأستاذذكركما93[]صعمر"."والصوابتصحيف"عثمان"أنعلى

يثبهحيث""عثمانلىإصحف-عمر-لقظ"فلعل39(:)صقالاخراسمفي

".الأقدمينرسمهوكماعثمانفيالمتوسطةالالفحذفعندالرسمفيذاكهذا

الحنفي،العالمذاكهوالرماحابنأنعلىالقارئينبهأنخندوكأنه

لانه؛مجهولرجلهذاأنيتوهمتركهبل،روايتهيردبمااحدفيهيتكلملم

انهيتوهمبل،الرماحبنعثمانبناللهلعبدترجمةالكتبفييجدلا

ماقالولذلك،تطبعلمالتيالكتبفيتضعيفهعلىالاستاذوقف،ضعيف

!قال

المعذل.بنأحمد7-

قوله:(59)صالاستاذذكر

زفراوحنيفةبياإئمفعليكحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

بالأثرالتمسكعنوالراغبينتعمداالقياسلىإالمائلين

فيه:يقولالمعذلبنالصمدعبدأخوهكانالذيوهو":قالثم

لجنه"واالإنسعلىفتاهوالسنهالفريضةأضاع

المذهب""الديباجفيهكذا"ههه."أطاعالصمد:عبدقالإنما:اقول

الصمدعبدكان،يعينهوالسياق32(5)ص"البكريو"لالئ3(0)ص

فقال،ويزجرهالصمدعبديعظفكانتقيا؛لحاصاعالمااحمدوكانماجنا،
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:وبعده،البيت"....أطاع":الصمدعبد

لجنهبااللهوأفردهدونهمنالنارلناكأن4[0]ص

.غيرهعلىتاهأنلىإذلكفأداه،وورعهبتقواهمعجبحمدأأنيريد

بمثلها.للاساءةمقابلةوالتبكيتالتنكيتالاستاذرادإنما:قيلفان

موضعفيالتحريفاستحلومن،الصدقالعالممالرأس:قلت

.غيرهفييحرفأنيؤمنلملرأيهترويجا

****

اعتبار

مصحفة؛أنهايدعيماكثيرا،هواهالالفاظتخالفماعندالاستاذلكن

"يكتب"عنمحرف""يكذبوأن""أرىعنمحرف"الدين"أنفيزعم

ذلك.وغير"وللراجل....وللفارس"عن"وللرجل....للفرسو"

:قالموسىبنمحبوب"....[(104]386/)13بغداد(":"تاريخفي

صلىاللهرسولأدركنيلو:حنيفةأبوقال:يقولأسباطبنيوسفسمعت

أباوسمعت:قال،ليقومنبكثيرلاخذأدركتهووسلموالهعليهالله

والهعليهاللهصلىالنبيعنالشيءيجيئهحنيفةأبوكان:يقولإسحاق

".غيرهلىإفيخالفهوسلم

سوقزيادةالخطيةالنسخةفيأنوذكر75()صهذاالاستاذذكر

صالحأبو...."[(04]0937/)13بغداد"تاريخ"وفياخر.بسندلخبرا

اللهرسولعلىحنيفةأبورد:يقولأسباطبنيوسفسمعت:قالالفراء

لو:حنيفةأبووقال....كثرأوحديثربعمائةوسلموالهعليهاللهصلى
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منبكثيرلاخذوأدركتهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي4[أ]صأدركني

".الحسنلرايإلاالدينوهل،قولي

تأويللها."..أدركني"لوالكلمةوهذه85(.)صهذاالاستاذذكر

،يتعسفونذهبوابلالحنفيةعليهيقعولم)1(""التنكيلفيذكرتهقريب

بنسعيدطالبأبوحدثني:الحارثييعقوببنمحمدبناللهعبدفروى

أبوحدثنيببغدادالكرخيالحسنأبيمسجدفيالبرذعيأبانبنمحمد

،البصريالرأييحيىبنهلالأبناقتيبةبنبكارأبناالطحاوي...جعفر

تراها،عجائبفيهاطويلةقصةفذكر."..السمتيخالدبنيوسفسمعت

لىإشرتوقد(،901-101)2/المكيللموفق"حنيفةأبي"مناقبفي

"التنكيل".فيبعضها

،الطحاويعلىمكذوبةانهافيعارفيشكلاالحكايةوهذه

لاوشيخه348()2(.)3/"الميزان"لسانفيترجمتهمحمدبناللهفعبد

الحكاية،هذهتضمنتهبما)3("المضيئةلجواهر"اصاحبذكرهوإنما،يعرف

كانولو،اسمهإلامنهيوجدلاانهالظنعلىويغلبفيها،إلابهيسمعفلم

يشكلمالقصةتدثرومن.العوامبيأابنفاتتلماالطحاويعندأثرللقصة

منهايعلمأنهمع"قولهمنكثيرالتركالبتيأدركني"لو:وفيهااختلاقها،في

!يرزقحيايومئذكانالفقيهالبصريمسلمبنعثمانوهوالبتينغيرهاومن

حنيفةأبوذكر:قالزيدبنحماد"عنرويما(131)صالأستاذوذكر

.(1)58رقمجمةتر(1)

()2(/4957-058).

)3((/242.)2
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قالثم.؟"حالهيكونكيفدينهعصمأخطأرجلذاك:فقالالبتيعند

ابيوبينبينهتجريوكانت...431سنةتوفي...البتيمسلمبنعثمان"الاستاذ.

بياعلىتفقهأنبعدالسمتيخالدبنيوسف[42]صوكان...مراسلاتحنيفة

."...البتييجابهوأخذالبصرةلىإرجعحنيفة

مااول."..البتيأدركني"لو:قالحنيفةأباأنالاخلوقةتلكوفي

لىإالمنسوبةالاخلوقةتلكأنعلمتدئرفمنخالد.بنيوسفبهاجتمع

فاراداسباط،بنيوسفحكايةشاعتلمااختلقتإنماخالدبنيوسف

قيلماعلىيقتصرلمالاستاذأنثمفيه،وقعفيمافوقععلاجهاالمختلق

أمرين:زادبل""النبيفيالتصحيفدعوىمنقبله

فقوله:""النبيبلفظالكلمةتلكقالحنيفةأباأنفرضعلىأنه:الاول

."نيلاخذ"بهلمرادالاخذ""

:الرواياتإحدىفيوقعلمايتعرضوالمتقدمهمنانراىانه:نيالثا

الدين""أناشك"فلا88(:)صالاستاذفقال"لحسنالرأيإلاالدين"وهل

ذلك.بمثلالعادةاحتماليوجهوذهب.""..أرى"منمصحف

الامثلة،فيتقدممايصنعالاستاذترىبينماالاعتبار،موضعوهذا

يحاولبهإذا؟المكشوفوالخطاالواضحالتصحيفعنالنظرفيغض

مغزىإذذلكفيعجبولابطلانها،فييشكلاالتيالتصحيفدعوى

بياعناعمنقولةالكلمهلتلكانق!توقد.لهواهالانتصارهوإنماالاستاذ

فيوستجده،التحري!ولاالتصحيفدعوىبدونقريباتاويلاحنيفة

لى.تعااللهشاءإن")1("التنكيل

.(1)58رقمجمةتر(1)
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-د-

عنتجيء،والتعديللجرحاأئمةنصوصتحريف:غرائبهومن[43]ص

لاخفيفتليينفيهبماأويضرهلابماالراويمنغضفيهاالكلمةأحدهم

اخربلفطفيحكيها،فيهقيلتفيمنالطعنلىإالأستاذفيحتاججرحا،يعد

ذلك:أمثلةفمن،لجرحايفيد

"صحيحه"فيمسلمشيوخمنهو.الجوهريسعيدبنابراهيم-1

فإكثر".كتب،الكتابكثير":حنبلبنأحمدفيهقال،لحفاظاكبارومن

كل:يقولالجوهريسعيدبنإبراهيمكان"(:151)صنفسهالأستاذوقال

فيبتمامهاالحكايةوتجد".يتيمفيهفأناوجهمائةمنعندييكنلمحديث

.(1)""الميزانمنإبراهيمجمةتر

منهم،ليسمعواالشيوخكبارلىإيترددواأنالمكثرينعادةمنوكان

لممامنهيسمعأنيرجوالكثيرمنهسمعقدشيخلىإأحدهمجاءفربما

المكثرذاككانقدبجزءيحدثالشيخيشرعأنفيتفققبل،منيسمعه

تحصيلذلكيرىلانهثالثا،أوثانياباستماعهيعتنيفلا،ذلكقبلمنهسمعه

الرحمنعبدفحكى،القبيلهذامنواقعةهذالإبراهيماتفقفكأنه.حاصل

سعيدبنإبراهيمرأيت:يقولالشاعربنحجاجسمعت":قالخراشابن

(".فيهيقعالحجاجوكان.نائموهويقرأنعيمبوونعيمأبيعند

(")2(!التنكيل"منإبراهيمترجمةفيلجواباإيضاحوسيأتي

)1(/1(-35.)36

5(.)2()رقم
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تحريفافحرفهاالمقالةتلكذكرالاستاذنهنا44[]صوالمقصود

الشاعر،بنحجاجالحافطقالكما،نائموهويتلقى"كان75(:)صقالقبيحا.

بنحجاجالحافطرماه"(:911)صوقال".يندمللاجرحهممنهذافحجاج

(1ذلك)إنبلقدمنا،ماتحتملحجاجفعبارة(".نائموهويتلقىكانبانهالشاعر

نعيمأبيعنيرويالمجلسذلكبعدصارإبراهيمأنعلىيدلمافيهاليس

وعبارةنائما،فيهبراهيمكانالذيالوقتذاكفيتلقاهاأنهيزعمأحاديث

نعيم،أبيعندواحدةمرةعلىتدلإنماحجاجوعبارةهذا.تفيدالاستاذ

أبيعندإبراهيمعادةمنكانالنومحالفيالتلقيأنتدلالاستاذوعبارة

فتدبر.!وغيرهنعيم

اهاب.بنمؤمل2-

".لخطيب1حكاهماعلىمعينابنضعفه"65(:)صالاستاذقال

بناللهعبدبنإبراهيمعن(181/)13الخطيبحكىإنما:أقول

فكأنه،إهاببنمؤملعنأسمعناومعينبنيحيى"سئل:قالالجنيد

".بهبأسلا":النسائيوقال"ه:"صدوقحاتمأبوقالوقدفتدبر،"ضعفه

".صدوق"ثقة:قاسمبنمسلمةوقال.""ثقة:مرةوقال

النجاد.سلمانبنحمدأ3-

كتابمنيحدث[:45]صالدارقطني2(عنه)يقول"65(:)صالاستاذقال

لما.أصولهفييكنلمبماغيره

أثبته،لماشيءأقربورسمه،باهتبخطاللحقيشبهالاسطربينكتبت"ذلكإن"بل(1)

قلقا.السياقيزالولا

.[لمؤلفا]."فيه":يريد(2)

51



بغداد""تاريخفيكما."..."حدث:الدارقطنيقالإنما:أقول

الخطيبحملهكماواحدةبمرةيصدقكوذ(،1")و"اللسان"و"الميزان

النجاد.عذربسطوفيها")2("التنكيلمنالنجادترجمةفيياتيكما،وغيره

مرارا!تكررالنجاد،شأنمنكانذاكبانتفيدالاستاذوعبارة

كامل.بنحمدا-4

،عندهليسبماحدثربما....الدارقطنييقولفيه"(:43)صالاستاذقال

".الخطيبرواهكما

ليسبما....":وغيره)3(بغداد""تاريخفيكماالدارقطنيعبارة:أقول

عدممنيلزملافانه،القدحيدفع"كتابهفي"القيدوهذا."كتابهفيعنده

ترجمةوتاتي،حفظهفيعندهيكونلاانكتابهفياحمدعندالحديثكون

)4(."التنكيل"فيأحمد

المديني.عليبناللهعبد5-

".يقالماعلىأبيهمنيسمعلموهو"(:681)صالاستاذقال

فيكماالدارقطنيوعبارة،الدارقطنيقولبهذاالاستاذيريد:أقول

منكثيراسمعوما:قال،مناولةأخبارهوروىكتبه"أخذ)5(:بغداد""تاريخ

".ابيه

.(1/574):"و"اللسان(،1/101):"الميزانو"(،4/191):بغداد("تاريخ"(1)

.(91)رقم2()

)3((4/57.)3

2(.9)رقم(4)

(5)(01/9).
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لمنهإلامنه،سمعأنهفيواضح"أبيهمنكثيراسمع"وما:فقوله

منهأخذهوأخبارهأبيهكتبمنيسمعهلممانيفيدعبارتهولويكثر،

متصلةأبيهعنروايتهتكونهذافعلى46[]ص،التلقيطرقمنوهي،مناولة

يكوننوسماعايكوناناحتملوالا،فسماعبالسماعصرحإنصحيحة

لهتعرضولاجلها-طريقهمنلخطيباذكرهاالتيوالرواية،مناولة

.السماعفيهابينقد-الاستاذ

قدلكن،يسمعوالتلميذبلفظهالشيخيمليأنأصلهوالسماعهذا،

لمفلان:قولهممنالمتبادرهووهذا،ذلكمنأعمهوماعلىالسماعيطلق

بالاتصالصرحولوحتىمنقطعةعنهروايتهانمنهفيفهم،فلانمنيسمع

يةروفيالظعنبهاقصدلانهالأستاذ؛عبارةمفهومهووهذاكذبا،يكون

الدارقطني!لعبارةتحريفهفانظر،السماعفيهابينالتيالرجلهذا

الحكيمي.أحمدبنمحمد6-

مناكير(".حديثهفي:البرقانيقال"(:411)صالاستاذقال

"الميزانو"لسان926(/1)بغداد""تاريخفيكمانيالبرقالفظ:أقول

فإنعظيمفرقالعبارتينوبينمناكير"يروينهإلا"ثقة(:()541)5/

فيلهذنبولانكارةفيهمماسمعهمايرويالذيفييقالمناكير""يروي

فيالمبالغينمنليسأنهفالمعنى،فوقهمنعلىفيهاالحملبل،النكارة

ناومعلومفيه،نكارةلابماإلاسمعواممايحدثونلاالذين،والتوقيالتنقي

فيمنتقالماكثيرامناكير("حديثهفي":وقولهم47[]ص.بجرحليسهذا

)1(.)6/511(
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ثقة.يكونفلااحتمالاأوجزماجهتهمنالنكارةتكون

"."ثقةكلمةحذفولذلك،إفهامهالأستاذأرادالذيهوالمعنىوهذا

فقلماحديثهأنااختبرت"وقد:بقولهالبرقانيكلمةالخطيبتعقبوقد

والتوقي،التنقيفيمقصرغيرثقتهمعالرجلهذاأنفثبتمنكرا".فيهرأيت

":الميزان"لسانفيحجرابنوقالجدا.قليلينكرمماروايتهفيوقعوانما

حمدأبنعثمانذكرالمصنفلان-""الميزانعلىزيادةيعني-"ذكرته

المناكير".يرويكونهبسببالثقةالصدوقالدقاق

هذا.فيحجرلابنعذرلا:أقول

منترجمتهفييأتيكما،لعثمانذكرهالذهبيعلىأنكرلأنهأولا:

.(1")"التنكيل

.المستعانوالله،كثيرةعثمانمروياتفيالمناكيرلأنثانيا:

-هـ-

منهايختزل،والتعديللجرحاأئمةنصوصتقطيع:فواقرهومن48[]ص

مامعنىأنيبينماالنصمنيدعهفيمايكونوقد،غرضهتوافقالتيالقطعة

ذلك:أمثلةفمن،اثفرادهعندمنهالمتبادرغيريقتطعه

2(.)أ:تقدمماراجع.صالحأبيبنالقاسم-1

)ب-تقدمماراجع.الوضاحعوانةوأبوالحميدعبدبنجرير3-و2

2(.و1

.(1)55رقم(1)
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5(.)د:تقدمماراجع.المدينيابنعليبناللهعبد-4

6(.)د!تقدمماراجع.الحكيمياحمدبنمحمد5-

عمر.ابيبنيحيىبنمحمد6-

حديثاحدث،غفلةبهكان:حاتمأبوعنهقال"(:661)صالاستاذقال

".عيينةابنعنموضوعا

وغيرهما:)2("و"التهذيب(1)ابنهكتابفيكماحاتمبيأعبارة:أقول

بهحدثقدموضوعاحديثاعندهرأيت،غفلةبهوكانلحاصارجلا"كان

عيينة،ابنعنجدامكثرعمرأبيوابنهذا.صدوقا"وكان،عيينةابنعن

روايته،فتركعليهنبههحاتمأباولعل،يضرهلمواحدحديثعليهاشتبهفاذا

أحمد:الاماموسئلموضوعا.الحديثظنفيأخطاحاتمأبويكونوقد

عمر.أبيفابنبمكةأما:فقال؟نكتبعمن

حكيماعلىعندهلهعمر،أبيابنعن""صحيحهقيمسلمااكثروقد

حديثا)3(.عشروستةحديثمائتا""الزهرةعن

موسى.بنمحبوب94[]ص7-

".كتابمنإلاحكاياتهتقبللاداودأبوعنهيقرل"(:17)صالاستاذقال

يلتفتلا،"ثقة4(:)"و"الميزان""التهذيبفيكماداودبيأعبارة:أقول

منترجمتهفيمحبوبحالتحقيقوياتي."كتابمنإلاحكاياتهلىإ

.(521-421)8/:"لتعديلولجرح"ا(1)

()2/9(185-052).

.لمغلطاي93(01/0):"الكمالتهذيب"إكمالعنصادروهو"التهذيب"فيذكره)3(

36(.4/2):"لميزاناو"(،45-01/25):"التهذيب"(4)
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لى.تعااللهشاءإن(")1"التنكيل

عامر.بنسعيد8-

"هحاتمأبيابنقالكماالغلطبعضحديثهفي"(:901)صالاستاذقال

"كان:وغيره)2(كتابهفيكماأبيهعننقلاحاتمبيأابنعبارة:أقول

ترجمةوتأتي"صدوقوهو،الغلطبعضحديثهفيوكانلحاصارجلا

"التنكيل")3(.فيسعيد

الحلبي.حسانبنسليمان9-

:فقالعنهغالبابيابنسالت)4(:عنهحاتمابوقال"(:901)صالاستاذقال

".عنهيرررنالبغداديينأرىولااعرفهلا

بغداد"و"تاريخ)5(ابنهكتابفيكماحاتمبياعبارةتتمة:أقول

حاتم:أبيابنقال"خمسةأوأربعةالرازيينمنعنه"وروى2(:1)9/

".الحديثصحيحهو:قالفيه؟تقولما:لابي"قلت

(21)أ:تقدمماراجع.حيويهبنعمروأبوالعباسبنمحمد-01

")6(."التنكيلفيمحمدترجمةوتأتي

184(،)رقم)1(

)2(.)4/48-94(

79(.)رقم)3(

عليها.التنبيهسبقوقد[..]المولف"فيه"قالبمععى"عنه"قالبلفظياتيالاستاذ(4)

.(4701/):"والتعديللجرحا"(5)

2(.90)رقم)6(
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الموصلي.عفاربناللهعبدبنمحمد-11

فيه،القوليسيءيعلىأبارأيت:عديابنقال"(:133)صالاستاذقال

يعلىوابواهـ.وغرائبافرادالموصلأهلعنولهبالزور.ليخاعلىشهد:ويقول

".الاجرنكلامعلىقاضفيهوكلامهبه،الناسأعرفمن

وعقب(،1"بالزور"):قولهيعلىأبيعنعديابنحكاهماآخر:اقول

حسنثقة)3(عماروابن:عديابنقال5[0]ص)2(:""التهذيبفيكماذلك

أفرادعنهموعنده،وغيرهعمرانبنمعافى؛الموصلأهلعنالحديث

أحداأرولم،القطانيحيىعندرآهأنهحنبلبنأحمدشهدوقد،وغرائب

ثقة".عندهموهو،الجميلبغيريذكرهمشايخنامن

وحذفعمار،لابنمشايخهوجميععديابنتوثيقالاستاذفحذف

التيالصحيحةوالغرائبالافراد:والغرائببالافرادالمرادأنعلىالدليل

شيءتقدمكما،الفنفيومهارتهوعنايتهإكتارهعلىلدلالتهاصاحبهايمدح

ابنعننفرةعندهكانيعلىأباأنعلىالدليلوحذف5(.)ب/ذلكمن

فيذلكإيضاحيأتيكما،فيهالمذكوربكلامهيعتدلاأنتوجبعمار

"."التنكيلمنعمارابنترجمة

منكثيرافيردجدا،فيهاويتوسعالقاعدةبهذهيتشبثوالأستاذ

وأالراويانحرافبدعوىالمحققالمفسرلجرحواالمحققةالروايات

ولم،الائمةمنجماعةلجارحأوالراويكانوإن،المجروحعنالجارح

272(.)6/الضعفاء":في"الكامل(1)

377(.)6/":الكمالتهذيبو"2(،66)2/9()

هو".":لىإ"الكامل"فيتحرفت)3(
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موافقاكانعمنقولهميوافقماثبوتمعبل،قولهميعارضمايثبت

بنمحمدبنأحمدترجمةفيذلكبعضيأتيكما،إليهمائلاللمجروج

")1(."التنكيلمنالمغلسبنالصلت

الصادرةالمحتملةالكلمةتلكأنفيزعمهاهناذلكالاستاذيناقضثم

لابنلجمهوراتوثيقبهايرد-عمارابنعننفرتهتبينمع-يعلىأبيمن

وفي،هذه.القاعدةتحقيق)2(""التنكيلمنالاولالقسمفيوسياتيعمار.

وجلالته.إمامتهوبيانعمارابنترجمةالثانيالقسم

.غزوانبنفضيلبنمحمد51[ص12-1

عن)3(سعدابنوقال"التمار:القاسمفيالكلامفي93()صالاستاذقال

".بهيحتجلابعضهم:عنهالراويفضيلبنمحمد

وغيرها:)5("و"التهذيب)4(""طبقاتهفيكماسعدابنعبارة:أقول

به".يحتجلاوبعضهممتشيغا،كثيرالحديثصدوقاثقة"كان

بعضهماحتجاجعدمأنعلىوالدليل،الصريحالتوثيقالاستاذفحذف

لعجلي1وسفيانبنويعقوبمعينابنوثقهوقد،لتشيعههوإنمافضيلبابن

ابنعلي"قال:شاهينابنوقال،روايتهفيأحديطعنولم،وغيرهم

34(.)رقم)1(

2(.41)رقمعمارابنوترجمة(،8899-/1)2()

[.]المؤلف.فيبمعنى)3(

()4/5(1.)51

)5(/9(70.)4
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الحديثفيثبتا"كان:الدارقطنيوقال،"لحديثافيثبتاثقةكان:المديني

".عثمانعنمنحرفاكاننهإلا

فضيلابن"سمعت:الرفاعيهشامأبوقال1(.هذا)يدفعماجاءوقد

فيحجرابنوذكر".عليهيترحملامنرحمولاعثماناللهرحم:يقول

توقفمنفيهتوقفإنما:قلت":قالثمسعدابنكلام(")2(الفتح"مقدمة

الشيخينيعني."الجماعةبه"احتج:قالثمهشامأبيكلامذكرئم."لتشيعه

وأفضيلبابنيحتجلمالذيهومندريولا،الستةوبقية"صحيحهما"في

ابنعنيرولمالسنةفيالمتشددينبعضبذلكالمرادولعل؟فيهتوقف

لذلك،فتوقفللتشيعيجاتروعنهالروايةفيويرىمتشيعا،يراهلانهفضيل

)3(""التنكيلمنالاولالقسمفيوياتي.بحجةليسفضيلابنلانلا

علىحجةفضيلابنمثلأنمنهيعلمبماالمبتدعروايةحكمتحقيق

.الاطلاق

52[-و-]ص

محتجالجزمابصيغةفيحكيهيثبتلمجرحلىإيعمدأنه:عواقرهومن

ذلك:أمثلةفمن،به

الربيع.بنالحسن-1

يحدثيكنلماللهيتقيكانلومعينابنفيهيقول"(:151)صالاستاذقال

[.]المؤلف.عثمانعنانحرافهاععي(1)

.(144)ص2()

)3((1/-72.)87

95



يقروها".يحسنكانما،بالمغازي

بنالخالقعبدعنالدمياطيسهلبنبكررواهإنماالكلامهذا:أقول

النسائي،ضعفهبلأحد،يوثقهلمسهلبنوبكر،معينابنعنمنصور

بالوضع.")1(الميزان"فيالذهبيورماه

القاضي.سهيلبنثعلبة2-

".ضعيف"(:011)صالاستاذقال

الاستاذأظنلكن()خالثامنالفرعأمثلةمنيعدأنيصلحهذا:أقول

أنهمعينابنعنالازديالحسينبنمحمدالفتحأبوحكاهماعلىاعتمد

فيالذهبيقالهكمامنقطعةحكايةوهذهبشيء"."ليس:ثعلبةفيقال

نفسهفالازديذلكومع،مفازةمعينوابنالازديبينلان2(،)""الميزان

فرضلوثم)3(."و"اللسان"و"الميزانبغداد""تاريخفيترجمةله،متهم

يريدلابشيء""ليسيطلقممامعينفابن،معينابنعنالكلمةتلكصحة

ذلكالاستاذذكروقد.لحديثاقليلالرجلأنيريدوانمالجرحابها

مقاربوهو،عنهالناسحمل":هناكولفظه،بالوضعرميهفيهليسلكن346(./1)(1)

وا"عليهالناسحمل"فيهاكانالمؤلفنسخةفلعل.النساثيتضعيفوذكر"لحالا

،(1/131)""المغنيفيقالوبنحوه.اعلموالله.كذلكقراءتهاالمؤلفتوهم

.(427/)13:و"السير"

()2(1/.)371

"فاما":51سطرفيوقوله.واحدةترجمةفانهما(46وه464رقم)5"للسان"انظر)3(

بغداد":"تاريخوانطر[.]المؤلف.معترضكلام"انتهى18:9سطرفيقولهلىإ

.(09)7/:"اللسانو"(،4/434):!نو"الميز(،2432/)
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وحاصله:")1("التنكيلمنثعلبةترجمةفيذلكتحقيقويأتي(912)ص

جرحا،تكونفلاالحديثقلةمعنىعلىبشيء"ليس"يقولقدمعينابنأن

فإذا53[]صجرحا،فتكون-غيرهيقولهاكما-لجرحاوجهعلىيقولهاوقد

وثق،وقدلحديثاقليلبشيء""ليس:معينابنفيهقالالذيالراويوجدنا

فالظاهروإلا،الجرحلاالحديثقلةمعنىعلىمعينابنكلمةحملوجب

ابنووجدنا،الحديثقليلوجدناه،ثعلبةحالفينظرنافلما.جرحأنها

كما،"ثقة":مرةوقال".بهباس"لا:ثعلبةفيقالأنهعنهثبتقدنفسهمعين

2(.)"التهذيب"في

،المنهالبنالجراحالعطوفأبوبشيء""ليس:فيهمعينابنقالوممن

قال،جرحوهبلأحديوثقهولمقليلةغيرأحاديثلهفإذا،حالهفيفنظرنا

"،الحديث"منكر:ومسلمالبخاريوقال"،حديثهيكتب"لا:المدينيابن

الحنفي:والدولابيحاتمأبووقال"،"متروك:والدارقطنيالنسائيوقال

"ليس"التمييز":فيالنسائيوقال"،حديثهيكتبلاذاهبالحديث"متروك

:حبانابنوقال،بالكذباتهمفيمنالبرقيوذكره"حديثهيكتبولابثقة

هذا)3(.منأكثرفيهوالكلام..(".الخمر..ويشربالحديثفييكذب"كان

المعروفهوكمالجرحابهاأرادبشيء""ليس:فيهمعينابنقولأنفعرفنا

معناها.فيغيرهعند

ابنعنالازديحكايةعلىيبنيإذالاستاذحالانظرثم،تقدممافتدبر

61(.)رقم)1(

)2(/2(.)23

.(2/642):"للساناو"،3(1/09):"لميزانا"نطرا3()
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ابنبعدكاننهو،الازديحالويعلمبشيء"ليس":ثعلبةفيقالأنهمعين

،لجرحاسبيلعلىلاالكلمةتلكيطلققدمعينابنأنويعرف،بمدةمعين

ثعلبة:فيالاستاذيقولكلهذلكومع،ذاكمنهذاأنعلىقائمهبالحجةنو

لهنولهالائمةجرحالاستاذ54[]صيرىالعطوفابيوفي.""ضعيف

إنمابشيء"ليس":فيهمعينابنقولأنمبينذلكوأن،قليلةغيراحاديث

بشيء،ليس:معينابنرقال"(:921)صيقرلالاستاذرلكن،لجرحابهاأراد

روايةردلىإبحاجةنهالاستاذوعذر!لماحديثهفلفيمنهذايقرلماكثيرارهر

الاستاذ!عندالامانةتكونهكذا،العطوفبيأتقويةلىوإثعلبةرواها

درستويه.بنجعفربناللهعبد3-

ياخذها،دريهماتلاجليدركهلمعمنيحدث"كان93(:)صالاستاذقال

لما.الاكاذيبمنشئتمالكيصطنعدرهماإليهفادفع

العالمهذانبزبل،لجزمباكلهامواضععدةفيالتهمةهذهالاستاذذكر

بنيعقوب"تاريخوهومشهوراكتاباروىنهإلالهذنبلاالذيالفاضل

فقصدهأخيرارجععليهأنكركانالذيإنحتى،لهسماعهثبتوقد،"سفيان

بلقبالاستاذنبزه(،1)بغداد"تاريخ"منترجمتهفيكما،منهفسمع

هبةعنالخطيبحكاهماإلا،ذلكفيللأستاذمستندلاانهمع"الدراهمي"

عنحدث:لهقيلأنهبلغني":وقالوضعفهدرستويهابنذكرأنهالطبريالله

منسمعيكنولم،ففعلدرهما،نعطيكونحنحديثاالدوريعباس

".عباس

)1(.)9/428(
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لجهالةإليهاالاستناديصحلاالحكايةهذهأنعالمعلىيخفىولا

رادافيقولكثيرايجاوزهبلبهذا،الناسأعلممنوالاستاذ،للطبريالمبلغ

وهملهصحبتهمثبتتوقدباسمهيصرحونعمنالاثباتالثقاتلروايات

حتى"انقطاعلفظ"اللفظالاستاذ:فيقولالتدليسمنأبرياءذلكمع

قاعدةشرح(1")التنكيل"منالاولالقسمفيبينتأنلىإذلكأحوجني

فقدهذاومعمنها،يشتبهفيمالحكماوتحقيق،والانقطاعالاتصال[ه]صه

الاستاذ!عندالامانةتكونهكذا.."...باطلةلحكايةا"هذه:الخطيبقال

")2(."التنكيلمنجعفربناللهعبدترجمةفيالكلامبقيةويأتي

قريب.بنالملكعبدالأصمعي4-

".الانصاريزيدأبوكذبه"(:45)صالأستاذقال

وهو،ناصحبنعبيدبنأحمدهوزيدأبيعنذلكحاكي:أقول

ليسعبيدبنأحمد":الاصمعيترجمةفي)3("الميزان"وفيفيه،مطعون

يةروردلىإاحتاجحين(24)صهذانفسهالأستاذونقل."بعمدة

عبيد.بنلاحمد

الملكعبدترجمةفيالذهبيذكرهكمابعمدةيكنفلم"الأستاذ:قال

فيقوليعتمدهثم،بعمدةليسبأنههناالاستاذيجزم."الميزانمنالأصمعي

الاستاذ!عندالامانةتكونهكذا."الانصاريزيدأبو"كذبه:الاصمعيفي

)1(.)1/135-144(

911(.)رقم)2(

)3(/3(.)376
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الحميد.عبدبنجرير5-

".الموضوعالاخرسحديثبروايةتفرد"(:011)صالاستاذقال

هالك.نيوالشاذكوالشاذكوني،سليمانحكايةالاستاذمستند:أقول

")1(."التنكيلمنجريرترجمةفيالحالشرحويأتي

.القارئعيسىبنسليم6-

الثوريعنروىوقد....الحديثفيضعيفاكان"6(:0)صالأستاذقال

".العقيليساقهمنكرا،خبرا

ذكرإلا"الحديثفيضعيفا"كان:قولهفيللأستاذمستندلا:أقول

ذاكروايةمعالضعفاء)2(،كتبفيعيسىبنسليم-تبعهومن-العقيليئ

كتببعضفيالراويذكرفأما56[]ص.عيسىبنسليمطريقمنالحديث

كثيراأنهموذلك،ضعفهيوجبمابهذكرفيمايكنلممايضرهفلاالضعفاء

ذلك.نحوأويقدحلاأويثبتلافيهلكلامالرجليذكرونما

صالحابيعن)3(،صالحبنيحتىعنالعقيليفرواهالحديثذاكوأما

بنويحيى.الثوريسفيانعن،يحيىأبيعيسىبنسليمعن،الليثكاتب

فيترجمتهتأتي،بعمدةليسالليثكاتبصالحوأبوفيه،متكلمصالح

63(.)رقم(1)

.لجوزيالابن(13)2/:و"الضعفاء"(،163)2/:للعقيلي"الضعفاء"انظر2()

للعقيلي"الضعفاء"فيكما"صالحبنعثمانبنيحيى"وصوابه،الاصلفيكذا)3(

قريباوياتي،جدهلىإنسبهالمولفلعلاو،للذهبي7(0)6/":و"الميزان(631)2/

.الصوابعلى

64



لحديث.اذاكروىسليماأنيثبتلاهذافعلى1(،)""التنكيل

هوليسلحديثاذاكعنهوروى،العقيليذكرهالذيفسليمهذاومع

العقيليأن:ذلكوإيضاح،الخطيبسندفيالواقعحمزةصاحببالقارئ

حدثناه.محفوظغيرمنكرحديثه،النقلفيمجهول،عيسىبن"سليم:قال

واضحمنكر"حديثهالنقلفيمجهول":العقيليفقولمر،كما..."يحيى

لامجهولوهذامشهور،معروفالقارئفان،القارئغيرعندهأنهفي

ذكرهالذيأنهذاويؤكد.العقيليعبارةتقتضيهكمالحديثابذاكإلايعرف

هوهكذاالسند،فيكمايحتى""أبوكنيته،لحديثاذاكعنهوروىالعقيلي

حيدرابادفيالاصفيةبالمكتبةالمحفوظةالنسخةفيالعقيليكتابفي

القارئأما،القارئكنيةهذهوليست")3("الميزانفيهووهكذا)2(،الدكن

"كنيته318(:/1)القراء""طبقاتمنترجمتهفيالجزريابنفقال

)4(.محمد"أبو:ويقالعيسىأبو

بعدرجعفانهالقارئانهفزعم""الميزانفيبدأوإنوالذهبي57[]ص

عنروى،القراءةفيإمام،القارئالكوفيعيسىبنسليم":ولفظهذلك

."....القارئغيرالرجلهذاولعل،العقيليساقهمنكراخبراالثوري

ينالهلاالخطيبسندفيالواقعالقارئعيسىبنسليمأناتضحفقد

124(.)رقم)1(

كذلكوهو[.]ن.بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالمحفوظةالنسخةفيهووكذلك:قلت2()

المطبوعة.في

)3(/6(0.)7

.(1/571):القراء""معرفةفيالذهبيبالكنيتينوذكره4()
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العقيليروىالذيهويكنلمإنلانه؛الذهبيثمالعقيليذكرمماماوهن

إياهكانوإن،فواضحالحديثذاكعنهالليثكاتبعنعثمانبنيحيىعن

عنه.الراويوفيالليثكاتبفيللكلاملحديثاذاكروايةعنهيثبتفلا

"التنكيل"منالتراجمقسمفيلهاويأتيهنا،الامثلةبهذهولنكتف

بنمحمدترجمةفيومنها)1(،سلمةبنحفادترجمةفيمنهانظائر

)2(.الربيعبنحميدبنحسين

اعتبار

يعمدقد،الراويفيالطعنفيغرضلهيكونحيثالاستاذرأيتكما

تقويةفيغرضلهيكونحيثفكذلك،بهفيجزميثبتلاأنهيعلمجرحلىإ

فييأتيكما،بهفيجزميثبتلاأنهيعلمعليهثناءلىإيعمدقد،الراوي

")3("التنكيلمنالحفانيالمغلسبنالصلتبنمحمدبنأحمدترجمة

.المستعانوالله

"مجهول":الموثقالمعروففيقوله:ومجازفاتهتجاهلهومن58[]ص

الامثلة:فمنذلك،نحوأو"يوثقلم"أو"الصفةمجهول"أو

محمود.بناللهعبد1-

محمودبنالله"عبدطريقمن]793[(384)13/الخطيبروى

85(.)رقم1()

2(.)20)رقم)2(

34(.)رقم)3(
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قهزاذ..".بناللهعبدبنمحمدسمعت.قالالمروزي

(".الصفةمجهولمحمودبناللهوعبد"07(:)صالأستاذفقال

التهذيب"تهذيب"منقهزاذبناللهعبدبنمحمدترجمةفي:أقول

".السعديمحمودبناللهوعبد....عنه"روى271(:)9/

أبيابنكتابفيترجمةالمروزيالسعديمحمودبناللهولعبد

".تاليفهمنالمباركابنبمسائللي)2(إ"كتب:وقال(1)حاتم

"الحافظ:الذهبيقال2(.57)2/"الحفاظتذكرة"فيترجمةوله

اللهعبدبنمحمودبناللهعبدالرحمنعبدأبومرو،محدثالثقة

."...مأمونثقة:لحاكماقال...السعدي

مسلمة.بنمحمد2-

صاحبحدثنا"البخاريطريقمن[(14]5935/)13الخطيبروى

....".مسلمةبنلمحمدقلت:قالحمدويه[)3(]عنلنا

بنلحارثابكاتبهووليس،مجهول":لحاشيةافي(301)صالأستاذفقال

....".سلمةبنمحمدفإنهمسكين

بثالذيالبرعبدلابنالانتقاء""فيترجمتهالاستاذقرأقد:أقول

"تاريخوفي95[]ص56()4(.)صعليهتعليقاتهفيعقاربهالاستاذ

(1)/5(183.)

حاتم.ابيابنكتابمنلمثبت1وسهو،"أبيلى"او)ط(:الاصلفيوقع2()

.الكوثريوكتاببغداد"تاريخ"منمستدركة)3(

(.المحققة-201)ص(4)
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المدنيالمخزوميهشامأبومسلمةبنمحمد"2(:1/1/04):"البخاري

فذكر،.."فلانلرأيما:مسلمةبنلمحمدوقيل....مالكاسمع....

بنمحمد"(:)1""الثقاتفيحبانابنوقال.الخطيبذكرهاالتيالحكاية

بنهارونعنهيروي...المخزوميهشامأبوإسماعيلبنهشامبنمسلمة

علىويفرعمالكمذهبعلىيتفقهممنوكان،والناسالحمالاللهعبد

)2(كتابهفيحاتمأبيابنوذكره."وجمعصنفممن،أصوله

سالت....بيوشيبةبنالملكعبدبنالرحمنعبدعنه:"....روىوقال

أفقههم،منوكان،مالكأصحابمنالمدينةفقهاءأحدكان:فقالعنهييأ

".ثقةمديني:فقالعنهأبيسئل...

محمدروى..مسلمةبنمحمد"227(:)ص"المذهب"الديباجوفي

وكانمالكأصحابمنالمدينةفقهاءأحدوكان،عندهوتفقهمالكعنهذا

جمع،حجةمامونثقةوهو،عنهاخذتفقهكتبوله،ثقةوهوافقههم،

2".60سنةتوفي،والورعالعلم

منمنهعرفناهمامعالاستاذعلىخفيكلههذايكونأنجداويبعد

هذاعرفبانهيشعرماكلامهسياقفيبل،التراجمعنالتفتيشفيالنشاط

كنتإن:الهاذيالمتعصبهذااذنفي"ونهمس(:401)صقالفانه،الرجل

.المستعانواللهمالكا،يعني..."إمامكمذهبفيرأيكفما...

.)9/55()1(

)2(.)8/71(
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محمد.بنطاهر3-06[ص1

محمدبن"طاهرطريقمنحكاية]378[(373)13/الخطيبذكر

...".وكيعثنا

".مجهول5حمدبنطاهر"43(:)صالأستاذفقال

اللهعبدبنمحمدأحمدأبيبنطاهرهو،موثقمعروفبل:أقول

بيأابنوذكره،وكيععنالرواةفي(1)"تهذيبه"فيالمزيذكره،الزبيري

الحضرمياللهعبدبنمحمدعنه"روى:وقال)2(كتابهفيحاتم

:وقال")3("الثقاتفيحبانابنوذكره"،القاضيإسحاقبنوموسى

مستقيم،الشاميإدريسبنمحمدعنهحدثنا،أسامةبيووكيععن"يروي

فيشرحهياتيكما،فيهمغمزلاالذيحبانابنتوثيقمنوهذا."الحديث

)4(.""التنكيلمنحبانابنترجمة

حمدويه.بنإسماعيل4-

محمودبن"سلامةطريقمنأثرا]442[(441)13/ذكرالخطيب

...".الحميديسمعت:قال،البيكنديحمدويهبنإسماعيلحدثنا:القيسي

".مجهولحمدويهبنإسماعيل"(:051)صالاستاذفقال

)1(.)7/462(

)2(5)4/994(

)3(.)8/328(

002(.)رقم)4(
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")2(-"السكندريالنسخةفيووقع1(-)""الثقاتفيحبانابنذكره:اقول

بنمحمدعنهحدثنا،البصرةهلوالوليدوأبينعيمأبيعن"يروي:وقال

شكر".عنهوكتبزمانا،بالرملةمقيماكانشكر)3(،المنذر

وعرفعرفهلمنوتوثيقه.حديثهوعرفحبانابنعرفهفقد:أقول

حبانابنترجمةفيذلكشرحويأتي،الأئمةمنغيرهكتوثيق،مقبولحديثه

")4(."التنكيلمن

منصور.بنداودبنالرحمنعبد5-6[أ]ص

الشيخ،بيأعنالاصبهاني،نعيمبيلارواية(184)صالاستاذذكر

داردبنالرحمن"عبدالاستاذ:فقالمنصور.بنداودبنالرحمنعبدعن

(".مجهول

أبوفقالكتابيهما،فيأنفسهمانعيمبوو،الشيخأبوذكره:أقول

منكان،عنهمحديثاالناسأكثرومصر،الشامحديث"عنده)5(:الشيخ

)6("أصبهان"تاريخفينعيمأبووذكرمأمون".ثقةأصولصاحباالفقهاء،

ذلك.نحو

.)8/501()1(

المطبوعة.فيكذلكوهو[.]المؤلف)البيكعدي(.جيدةاخرىنسخةفيرايتهثم2()

."..سعيد.]بن[المنذربن...":الثقاتمطبوعةوفي،الاصلفيكذا)3(

2(.00)رقم(4)

69(./4):لمابأصبهانالمحدثين"طبقات5()

()6(/2.)78
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ذكرعند95()صقالفانهالأستاذ،عليهماوقفقدالكتابانوهذان

"،الشيخلابي("أصبهانتاريخ"فيواسعذكرولذويهله"الماصر:قيسبنعمر

تاريخ"فيمترجم":نيالأصبهااللهعبدبنأحمدفي(151)صوقال

وقوفبيانهناالمقصودلكننظر،النقلينكلاوفي."نعيملأبي"أصبهان

كماعصامبن1()لمسافيكلامهذلكعلىدلوقد،الكتابينعلىالأستاذ

فالظنأصبهاني،هذاالرحمنعبدنالاستاذعلىيخفىولا5(،)ب/مر

المذكورين.الكتابينفيترجمتهراجعأنهبه

خزيمة.بنالفضلبنأحمد6-

".يوثقلم"(:111)صالاستاذقال

"تاريخفيترجمته،خزيمةبنالعباسبنالفضلبنأحمدهو:أقول

".ثقة"وكان:وفيها3(4/47)بغداد"

الصندلي.محمدبنجعفر7-

إلايكونلاوحدهعليهحيويهابناثنى2([)]الذي"(:141)صالاستاذقال

".الصنفهذامن

الخزاز،حيويهبنعمرأبوالعباسبنمحمدهوحيويهابن:أقول

الاثباتالثقاتأحدوهو")3(،التنكيل"فيترجمتهستأتي62[]ص

بغداد""تاريخمنهذاجعفرجمةترففيذلكومع،العارفين

"."سلمالصوابان37()صتقدموقدكذا(1)

.السياقبهايستقيمالكوثريكتابمن2()

2(.90)رقم)3(
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أخبرناالشعير.بابسكندينا،لحاصاثقة"وكان(:221([)1])7/

الفضلأبوحدثنا،القواسعمربنيوسفحدثناجعفر،أبيبنحمدأ

فيها،وماتوثلاثمائةعشرةسبعسنةالاطروشالصندليمحمدبنجعفر

"هالابدالمنإنه:يقالوكان

فيالجوزيابنوقال318،سنةماتأنهالصحيحأنالخطيبذكرثم

...،دينالحاصاثقة"وكانهذا:جعفرترجمةفي234()6/""المنتظم

".الأبدالمنإنه:يقالوكان

اعتبار

روايتهم،ردهواهيكونحينالثقاتالمعروفينيتجاهلالاستاذأنكما

،هواهتوافقروايتهمكانتإذابروايتهمويحتجالمجاهيليتعارففكذلك

لذلك.أمثلة""التنكيلفيوسياتي

أثرا)2(الخطيبذكر،الاصبهانياللهعبدبناحمدترجمةفيومنها:

سعى"(511)صالاستاذفقال،واستنكرهعنهحمشاذبنعليطريقمن

منوهوكيف،مجهولالاصفهانياللهعبدبنأحمدإن:يقولبان...الخطيب

وقد،قالكذا."نعيملابيلاأصفهانتاريخ"فيمترجمحمشاذ،ابنشيوخثقات

الله"عبدبن"أحمدلهيقالممنفيهفوجدت"نعيمأبيتاريخ"فتشت

فجميعهمذلكوفوقهذا،بأنهيشعرمامنهمواحدترجمةفيليسجماعة

)3(.موثقينغير

فاستدركتها.والصفحةللجزءالمولفبيض(1)

.(943)3/:"التاريخ"2()

=فذهكذبهاناكفبينت،الثقاتعنإلايرويلاحمشاذبنعليانالاستاذوادعى)3(
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63[]صالمغلس!بنالصلتبنمحمدبنأحمدترجمةفيومنها:

بنكارتهاوردها،خيثمةبيأابنعنحكايةبسنده()1الخطيبذكر،الحفاني

ودفعبها،جازماالحكايةبتلكالاستاذفاحتج.مجاهيلالسندفيوبأن

درركربعلىويحملهجد]،الخطيبيغيظمماوهذا":بقولهالخطيبكلام

دا.جدوىبدونمنهللتخلصمركب

)2(.الخطيبجهلهمالذينأولئكبهيعرفمايبينلمثم،قالكذا

المنسوب""التعليمبكتابيتعلقفيماالشافعيالامامترجمهفيومنها:

والشافعي،مالكفيالطعنفيجهالاتفيهالكتيبهذا،شيبةبنلمسعود

لامجهول":وقالشيبةبنمسعود(")3(الميزان"لسانفيحجرابنوذكر

."...""التعليمسماهمختصرله،عنهأخذمنولاالعلمأخذعمنيعرف

القرشيالقادرعبدلحافظاعندمعروفأنه"3()صحاشيةفيالاستاذفزعم

النفس،فيلحاجةالمعروفةتجاهلاتهمنهذاحجرابنصنيعفنعد،وغيرهمو...

".لهوىااتباعدله1وقانا

بماإلاشيبةبنمسعودحالمنيعرفوالموغيرهوالقرشي!قالكذا

المعرفةعرفوهأنهميدلماذلكفيوليس،نفسه""التعليمكتابمنأخذوه

متعصب،مجهولحنفيألفه""التعليمكتابأنوالواقع،لجهالةافيتناالتي

الضعفاءعنحمشاذبنعليروايةفيهاالتيالرو]ياتمنعدةوسقت،الدعوى

.[لمولف]ا.لمتهمينوا

.(4/902):لماريخالتا"(1)

[..]المولف""التنكيلفيستراهكماالشديد،بالضعفبعضهمغيرهعرفوقد2()

)3(/8(64).
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الاستاذولكن(،)1"شيبةبن"مسعودالمستعارالاسمذاكظاهرهعلىوكتب

الله"وقانا:يقولثم،بدائهالائمةويرميويصئي)2(يلدغلحقيقةبامعرفتهمع

"!الهوىاتباع

نقلهعند(16)صالكوثريقول:الضربهذافييدخلومما64[]ص

يذكرأنالمناسبمر"كان:حنيفةأبيقبرموضعفيالخطيبذكرهما

أخبرنا:قالحيثحنيفةبابيالشافعيتبركمن(1/123)فيذكرهماهناالخطيب

المقرئإبراهيمبنعمرأنبأنا:قالالصيمريعليبنالحسيناللهعبدأبوالقاضي

بنعليأنبأنا:قالإبراهيمبنإسحاقبنعمرانبأنا:قالأحمدبنمكرمأنبانا:قال

كلفيقبرهلىإوأجيءحنيفةبابيلاتبزكنيإ:يقولالشافعيسمعت:قالميمون

اللهوسالتقبرهلىإوجئتركعتينصليتحاجةليعرضتفاذا-زائزايعني-يوم

موثقونكلهمالسندهذاورجالا!.تقضىحتىعنيتبعدفما،عندهالحاجةتعالى

".الخطيبعند

"تاريخه"فيأي-الخطيبعندفموثقانوشيخهالصيمريأما:أقول

أبي"مناقبكتابمنالحكايةهذهأنفالظاهرذلكومع-الظاهرهوكما

عندكانولعلهمعروفا،كتاباوكانأحمد،بنمكرمجمعهالذي"حنيفة

مثلفيالاعتمادومعظمالصيمري،منلهسماعهوكانمنه،نسخةالخطيب

صحيحة،وهيإلاعليهاليعتمدالخطيبيكنولم،النسخةصحةعلىهذا

بماالثافعيجمةترفي(918)رقم:""التنكيلفي"شيبةبنمسعود"علىالمؤلفتكلم(1)

".الكوثريمطاعنعنالثافعيالامام"تنزيهرسالةوفي،يشفي

السائر""المثلنظريشكو.ثمبالأذىيبتدئلمنيضربمثل"ويصئي"يلاع2()

وفي"ويميء":الأصلفيرسمهاووقعصاي(.41/944):"و"اللسان34(،5)2/

"ويصىء".(:)ط
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يكونأنالروايةتلكيضرفلا-السنديةالوسائطمنوشيخهفالصيمري

أعلم.فيمافيهماكلاملانه-علىكلامأحدهمافيأوفيهما

ولم،"ثقةوكان"6[]صه1(:)جمتهترفيالخطيبقالفقدمكرمماو

بنأحمدترجمةفي2(90)4/الخطيبذكرهماسوىذلكيخالفماأر

الأزهريالقاسمأبوحدئني":قالالحمانيالمغلسبنالصلتبنمحمد

بنمكرمجمععنسمعناوالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوسئل:قال

بنأحمدوضعهكذب،كله،موضوع:فقال"؟حنيفةبيأ"فضائلأحمد

."....الحمانيالمغلس

أوجها:تحتملالعبارةفهذه

نأأرادوانما""كله:قولهفيتجوزالدارقطنييكونأن:الأول

بنحمدعنروايةفيهماوهو،المجموعذاكتضمنهمابعضالموضوع

المغلس.بنالصلتبنمحمد

ذلكفيماويكونظاهرها،علىالدارقطنيعبارةتكونأن:نيالثا

لمكرمكانولكن،الحمانيوضعمنأصلهالحمانيغيرمنالمجموع

ورواهاالرواياتتلكمنلحمانيااسمفأسقط،الشيوخأولئكمنإجازات

الاصبهانينعيمأباالحافطإن:قيلكما،الاجازةبحقالمشايخولئكعن

")2(.التنكيل"منترجمتهفييأتيكماذلكمثلصنعربما

تلكنيلحماالهفوضع،لحمانياواطأمكرميكونأن:الثالث

2(.12/)13:بغداد!"تاريخ(1)

2(15)رقم2()
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وهذا.عنهممكرمفرواها،مكرمأدركهمالذينالشيوخعنلحكاياتا

وجوابارقطنيلللمالازهريسؤاللظاهرالموافقهوالثالثالوجه

فيأحديذكرهلموأنه،لمكرمالخطيبتوثيقيدفعهلكن،الدارقطني

وجوابالازهريسؤاللظاهرموافقأيضانيالشاوالوجه،"الضعفاء"

الثالث.يدفعمايدفعهلا66[]صأنأدنىوهو،الدارقطني

الوج!هوالراجحأنوافرضفدعه،الإشكالينحلفلمحالكلوعلى

عمرفمن،إبراهيمبنإسحاقبنعمرعنصحيحةالروايةهذهوأن،الاول

الاستاذ؟زعمكماالخطيبعندهماأموثقان؟شيخهومنهذا؟

غيرولاموثقينلا،فيهأجدهمافلمبغداد""تاريخفتشتفقدناأما

يرويالرقيميمونبنعليغيرهفينعم،غيرهفيوجدتهماولابل،موثقين

عنروايةلهتعرفلالكن،موثقوهو،ونحوهمالشافعيمشايخبعضعن

فيهاحاوللانهحجرلابن(التاسيس")1ليتوا"راجعتوقد،الشافعي

ولاالرقيلاميمونبنعليفيهمأجدفلم،الشافعيعنالرواةاستيعاب

81(.)ص"التأسيسلي"تواانظر،غيره

ويؤكدشيء،بمثلهيثبتلاأنهمعرفةذيعلىيخفىولاالسند،حالهذا

وتحريه،العادةفيبعيديومكلحنيفةأبيقبرزيارتهفإن،القصةحالذلك

لحوائجالسؤالالقبورتحرييعرفإنماأيضا،بعيدعندهللدعاءقصده

وأبعد.فأبعدعندهالصلاةتحريفأما،بمدةالشافعيعصربعد2(عندها)

.بالنون"التانيسلي"توااسمهبوصوكذا(1)

.الصوابعلى2()طوفي"عندنا".:الاصل2()
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كلهمالسندهذا"ورجالالاستاذ:قولبينالمقابلةهوإنماوالمقصود

1(.)الفرعفيالمتقدمةالامثلةوبين،السابقةالامثلةمع"الخطيبعندموثقون

،هواهيخالفمارواةمنالموثقينالمعروفينتجاهلإنالاستاذأنوبيان

.المستعانوالله،يوافقهمارواةمنالمجهولينيتعارففإنه

--ح67[ص1

يوجدلابمامفسرةوغيرمفسرةلجرحاصيغيطلقأنه:أعاجيبهومن

ذلك:أمثلةفمن،بينةعليهلهولا،الائمةكلامفي

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهرسولصاحبمالكبنأنس-1

بنهشامبطريقأنسعنفمرويالرضخحديثوأما"08(:)صالاستاذقال

فيمعروفغيروهذا،بينةغيرمنالمقتولبقولالقتلوفيه،عنعنةقلابةبيوأزيد،

وقدفيها،متكلمقتادةعنعنةلكن،القاتلإقرارأنسعنقتادةروايةوفي،الشرع

أبوالشرببروايةكانفراده،هرمهعهدفيعنهاللهرضيأنسالرضخبروايةانفرد

برغم74()صللخطيب"الكفاية"في-كمالحاشيةافي)زادقتادةروايةفيالإبل

معاقبةوبحكايةذلك(في"العناية"وصاحبنيالإتقاعلىالعينيالبدرحملات

عاقبعقوبةأشدعنسألهحينماالمشهور،الظالمللحجاجالعقوبةتلكالعرنيين

ومن...ذلكمنالبصريالحسناستاءحتى،وسلمو]لهعليهاللهصلىالنبيبها

منبمعصومينليسواعدولاكونهممععنهماللهرضيالصحابةأن:حنيفةبيأرأي

روايةعلىمنهمالفقيهروايةفيرجح،السنكبرو،الاميةعنالناشئةالضبطقلةمثل

.("...لهرماروايةعلىمنهملهرماغيرورواية،لتعارضعندغيره

عنهاللهرضيأنساأنزعممنالعبارةهذهفيماهناالمقصود:أقول

"."النوع:لىإ)ط(فيغيرت(1)
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هذا.زعمالاستاذقبلأحدأعرفولا68[]ص!ضبطهواختلهرم

منيلزملالكن،حديثهبعضنسيكبرلماعنهاللهرضيأنهذكروانعم

بهيحدثلمأصلاالحديثنسيإنالناسيفإن؛الضبطاختلالالنسيان

فيأوقصةفيترددلهعرضوان؟لهناسوهوبهيحدثوكيف،البتة

الترددويبينبهايحدثأوبها،يحدثلمضابطاكانإذافانهبعضها،

بهيحدثلميتقنهلمفما،يتقنهبماإلايحدثلاالذيهوفالضابط،والشلش

مرةأولمنلحديثالذاكالاتقانعدمأكانسواء،شكهوبينبهحدباو

عارضا.أمالتلقيعند

أنسيبلغولمالكبر،أقمىالهرملان؛قويمغيرهرمأنهوزعمه

وقيل:،المائةيجاوزلمإنه:قيلفقدالسنكبرجهةمنأماالكبر،أقمى

وقدسنينبسبعجاوزهاإنه:قالمنوغلطوا،سنينبثلاثجاوزهابل

مائةحسانفبلغ،ذلانبفوقعاشمنوغيرهمقومهمنعصرهفيكان

عليهأتىوقدرمضانقيامفيالناسيؤمغفلةبنسويدوكان،سنةوعشرين

رجاءأبووبلغ،سنهوثلاثونمائةلهتمحتىعاشثم،سنةوعشرونمائة

إياسبنسعدعمروأبووبلغ،سنهوعشرينوسبعامائةالعطاردي

سنة،وعشرينمائةسويدبنالمعروروبلغ،سنةوعشرينمائةنيالشيبا

مائةالنهديعثمانأبووبلغ،سنةوعشرينوسبعامائةحبيشبنزروبلغ

والستة،أنسقوممنصحابيوحسان(سنة)1ربعينومائة:وقيل،وثلاثين

"شكرفيامروقد،المؤلفاستدركها2()طمنهنالىإ.".زر."وبلغ:قولهمن(1)

غيرالمعمرينفيالفوقد.العبارةفيتعديلمعهناتضافان265()ص!الترحيب

فصاعدا".المئة"اهلجزئهفيوالذهبي،نيالسجستاحاتمابو:منهمواحد
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يتهمبروالاحتجاجعلىمجمعأثباتثقاتكلهم96[]ص(1)الباقون

.باخرةتغيربانهمنهماحدفياحايطعنولممطلقا،

لهيعرضلمماتحتىصالحاأنسيزلفلم؛البدنقوةجهةمنماو

كاملأنسيزلفلم؛الذهنوحضور،العقلكمالجهةمنماوشديد.وهن

.ماتحتىالذهنحاضرالعقل

الأستاذتحقيقللقارئليتضحلسابقةالاستاذعبارةأتتبعأنحبو

وتثبته!

لراويوبمدلس،هووليس،مالكبنأنسبنزيدابنفهوهشامأما

التدليس،فيهيخشىماروايةعنبالتحفظمعروفوهو،شعبةعنه

"."الصحيحينفيوالحديث

"لا)2(:حاتمأبوقالوقد،الجرميزيدبناللهعبدفهوقلابةبووأما

،وغيرهالعرنيينحديثفيكماثابتأنسمنوسماعه."تدليسلهيعرف

العلم.أهلباتفاقالسماععلىمحمولةهذينفعنعنة

بنفيصرحلوذلكفيهيكونإنما"المقتولبقولالقتلرفيه":رقوله

كانإذاذلكمثلفيفالواجببهيصرحلمواذبه)3(،يصرحولم،الاعتراف

بعدمثبتهومالىإالثانيةالطبعةفيوغيرها.عمرو"وابورجاءوابو"وسويد:الاصل(1)

77(.)ص"الترحيبشكر"فيذلكبنحووأمر.المعمرينمنذكرهممنزيادة

58(.)5/:"والتعديللجرح"ا2()

فأما.المقتولبقولللأخذبالنسبةهذا،معسوخانهيتبينأنإلاقمولهلوجببهصرحولو)3(

مثله،تقتلبمثقلعمداالقاتلعلىالقودوجوبوهو،فيهالكلامالذيلحكما

]المؤلف[.حالكلعلىفيهحجةلحديثفا
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الاقتضاءدلالةفيكماوهذا،الاعترافوقعأنهعلىيبنيأنباطلاالظاهر

شرعاأوعقلاالظاهرالمعنىيصحلمإذاأنهوهي،الفقهأصولفيالمشروحة

رأسا،لردهمسوغاالظاهرصحةعدميعدولا،الكلامبهيصحماإضماروجب

مما،لجزئياتالبعضالراويتركفإن،أوضحهناالامربلهنا،فكذلك

كلههذا.التركيبفيالحذفمنأسهلأحد،علىثبوتهيخفىلاأنهيرى

.قتادةروايةفيثابتمنقولوهوالاعترافينقللمأنهفرضعلى

فيها(".متكلمقتادة"عنعنة:قوله07[ص1

في1(")"الصحيحفيالبخاريقال،تصريحهوخذعنعنتهدع:أقول

حدثنا،حبانأخبرنا،إسحاق"حدثني:"بهقتلمرةبالقتلأقرإذا"باب

بينجاريةرأسرضيهودياأن:مالكبنأنسحدثنا،قتادةحدثنا،همام

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأمر،فاعترفباليهوديفجيء...حجرين

".بحجرين:همامقالوقد-لحجارةبارأسهفرض

همامحدثنا،عفانحدثنا926()2(:)3/أحمد"الإمام"مسندوفي

فيفهل".فاعترفبهفجيءاليهوديفأخذ...":أخبرهأنساأنقتادةأنا:قال

أستاذ؟)3(.ياعنعنةهذا

()1.)6884(

)2(.)01384(

بالمرسليحتجومن،المحتملوتعيينالمجملتبيينمنهوإنما.الزيادةمنهذاليس)3(

المولف[.1!هذا؟مثليردأنيعقلكيف

وانظر.سيأتيكما""الترحيبفيالكوثرياوردماعلىالمؤلفمنبجووهذا:اقول

56(.)رقم"التعكيل"فيعنهاللهرضيمالكبنأنسترجمة
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".هرمهعهدفيأنسىالرضخبروايةانفردوقد":قوله

بل،السنةاهلعندالاحتجاجمنبمانعفليسالانفرادأما:أقول

التعدديشترطولم،أوضحذلكفيالادلةبل،والتابعينالصحابةجماعبا

تشعرقرائنلقيامالافرادبعضفييتوقفقدنعم،البدعأهلبعضإلا

ئمةو،قرينةههناوليس،الحديثأئمةلىإذلكفيوالمرجع،بالغلط

علمت.كماالحديثهذاصححواقدالحديث

لمانهدليلهناكوليس،يهرملمأنهتقدمفقد"هرمهعهدفي":قولهواما

مجازفة.بذلكلجزمفا،كبرهبعدإلاالحديثبهذايحدث

".قتادةروايةفيالابلابوالشرببروايةكانفراده":قوله

عباسابنعنالمنذرابنوروى..."(:1")الباري"فتحفي:اقول

فيلحديثوا."بطونهمللذربةشفاءالابلأبوالفي:مرفوعا

منبالسماعطرقهبعضفيمصرحاقتادةعنوغيرهما")2("الصحيحين

روايةمنوغيرهما)3(""الصحيحينفيثبتبل،قتادةبهينفردولمأنس،

فيوثبتانس،منبالسماعطرقهبعضفيمصرحاقلابةبي71[]ص

وفي.انسعنوحميدصهيببنالعزيزعبدروايةمن")4(مسلم"صحيح

238(،/)12الكبير""فينيوالطبر)2677(،احمداخرجهوالحديث(.01/431)(1)

.ضعيفانوهما،لهيعةوابنحنشسندهوفي235(.2/)":السنن"معرفةفيوالبيهقي

.(1671/41)ومسلم(،1051،2914،6685،7275)البخاري(2)

.(1671/01)ومسلم،(0164،4068،9968)البخاري3()

(4)(1671).
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جبيربنسعيدعنصحيحبسند12()1(0-911)6/جرير"ابن"تفسير

وألبانها")2(.ابوالهاشربوافا":وفيهااخربسياقالقصةذكر

استثبتلماباباعقدالخطيبأن:حاصله74()ص""الكفايةفيوما

أنس:عنحميدعنالامثلةجملةفيفذكر،وميزهغيرهالراويفيه

فمقصود.وأبوالها":أنسعنقتادةوقالحميد:قالألبانها،من.فشربتم.".

،قتادةمنأخذهوإنما،بوالها""والحديثفييحفظلمحميداأنالخطيب

فيهوليسبوالها(،)وأنسعنمحفوظهفيليسحميداأنعلىحجةفهذا

بنالعزيزوعبدقلابةأبييةرومنثبتوقدبها،تفردقتادةأنيدلما

أحفظهم.فقتادةقتادةتفردفرضلوثم،صهيب

.("العرنيينمعاقبةوبحكاية":قوله

سنةوذلكبالبصرةالحجاجكانلمابالحجاجأنساجتماعكان:أقول

نأيصلحماالحديثفيوليس،سنةعشرةببضعأنسوفاةقبل75)3(

ليحتاجالحجاجيكنفلمذلكفيهكانولو،ظلمهعلىللحجاجشبهةيكون

لحديثباحدثكانقدأنهوهوعذر،فلأنسهذاومع،شبهةلىإظلمهفي

تحديثهالحجاجبلغقديكونأنخشيالحجاجسالهلمافلعلهذلك،قبل

أنس.إيذاءلىإذريعةذلكلحجاجااتخذإياهسؤالهعندكتمهفاذا،به

القصةبتلكللحجاجأنستحديثأنالاستاذمقصودكانإن:أقولثم

."...ابوالهامن"فاشربوا:وفيههجر(دار.ط362-)8/(1)

الثانية.لطبعةفيلمؤلفاستدركهاوألبانها".تفسير.."وفي:قوله2()

لمؤلف[]هريخالتومنالسانةهذهاخبارراجع)3(
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كانوان72[]صهذا،بطلانيخفيفلاأنس،ضبطاختلالعلىيدل

به.فليصرح،أنسلفسقموجبذلكأنمقصوده

(".السنكبرأوالاميةمنالناشئةالضبطقلة":قوله

يكونأنغايتهاوانما،الضبطقلةيوجبممافليستالاميةأما:أقول

ذلكومع،بقادحذلكوليس،بالمعنىالروايةمنكثيرصاحبهاروايةفي

العرنيينحديثولاالرضخ،حديثفييخشىولاأميا،أنسيكنفلم

بنمحمدقال"(:")1"الاصابةففيالاميةعدمأما،بالمعنىأنسرواية

نأ:أنسبنموسىعنعونابنحدثنا:الانصارياللهعبد

السعاية،علىالبحرينلىإليوجههأنسلىإبعثاستخلفلمابكربا

".كاتبلبيبفانهابعثه:فقالفاستشارهعمرعليهفدخل

والحديثان،القوليةالاحاديثفيتخشىفإنمابالمعنىالروايةوأما

.فعليان

...".فيرجح"قوله

أنسحديثييعارضولم،المعارضقيامعنديكونإنماالترجيح:أقول

يكونأنالدليليوهنمماوليس،بهيعتدشيء-الرضخحديثسيماولا-

يحصلإنماالوهنهذافان،الراجحلقدممنهأرجحهوماعارضهلوبحيث

هناكيكنلمأقوىمعارضهناكيكنلمفاذا،الاقوىالمعارضوجودعند

وهن.

منالفقهياتفيالرضخحديثعلىالكلامبسطوسيأتيهذا،

)1(.)1/128(
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الموفق.والله)2(،هناكالتراجمقسمفيأنسجمةتروتأتي(،1)""التنكيل

.الوضاحعوانةأبو-732[]ص

يعتدلا،عمرهآخرفيسنواتستفيرواهوما...."29(:)صالاستاذقال

".لاختلاطهبه

الاستاذوكأن،اختلطعوانةأباأنزعمأحدّاأرفلمالمظانفتشت:أقول

حدثناغالببنمحمد...."[(494]465/)13بغداد""تاريخفيبماتشبث

قبلعوانةأبيعنيكتبلممن:المخزوميهشامأبوليقال:قال)3(سلمةأبو

سنةعوانةأبيوفاةبذكرذلكعقبثم،منه"يسمعلمفإنهومائةسبعينسنة

يأالمجاز،على"منهيسمع"فلم:قولهالأستاذوحمل،176سنةأو،175

اختلاطه.لاجلذلكأنتخرصثمبه،يعتدسماغامنهيسمعفلم

وكثرة،حديثهوكثرة،وجلالتهإمامتهفينة1عوبيامثلأنهذا:ويدفع

؟سنواتذلكداملوفكيفوانتشر،ذلكلاشتهراختلطلوعنهالاخذين

واعتنى،عوانةأبايذكروافلماختلطوا،الذينأسماءبجمعالائمةاعتنىوقد

ذكرهومن،عوانةبايذكروفلماختلطوا،الذينبذكرالضعفاءفيالمؤلفون

ومع،يغلطحفظهمنحدثإذاكانأنهذكروانما،اختلطأنهيذكرلممنهم

علىحرصهمع)5("التهذيبتهذيب"فيلها)4(وجودلاالروايةفهذهذلك

.(هابعدوما2/721)(1)

.(65رقم)(2)

الثانية.الطبعةفيالمؤلفاستدركها"سلمةأبو"حدثنا)3(

2(.)طمنوالمثبتسهو،""له:الاصل(4)

عوانة.أبيترجمة(11/611-021))5(
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والذي(.1)أصولهفيليستأنهاذلكمنوظهر،قدحأومدحفيهماكلذكر

الخطيبلان)2(؛الوفاةتاريخبيانبهاالمقصودأنعلىحملوهاأنهميطهر

لشذوذهاعنهاأعرضوايكونواأنفاما،ذلكفيصريحهوبماعقبها

والاصل:سقطالمطبوع""التاريخنسخةفيوقعيكوننواماواجمالها،

للوجهينمحتملةجمالهاإمعأنهافرأواو(سبعين("،)ستسنةقبل"

الامامعنرويمامعنىبهاالمراديكونفقدبدولاكانفانبهما،المصرح

علىاعتمادايعني،الناسكتبمنيقرأعمرهآخرفيكانعوانةأباأنأحمد:

حدثواذا،أثبتفهوكتابهمنعوانةأبوحدثإذا"أحمد:قولمع،حفظه

".منهيسمعفلم":قولهفيبالغهشامأبوفيكون؛وهم"ربماكتابهغيرمن

البتة.لهوجهفلاالاختلاطفاما

شقيق.بنالحسنبنعليبنمحمد3-74[]ص

بنمحمدبن"أحمدطريقمن4[(]41443)13/بغداد""تاريخفي

:يقولشقيقبنالحسنبنعليبنمحمدسمعت:يقولالبلخيالحسين

منواحدلحديث:يقولالمباركبناللهعبدسمعت:يقولأبيسمعت

".حنيفةأبيكلامجميعمنليإأحبالزهريحديث

بعدهالذيلخبراسندوفي":قالئمهذا،قبلأثرا(151)صالاستاذفذكر

"الكمالتهذيبإكمالو"،للمزي"الكمالتهذيبو"،للمقدسي""الكماليعني(1)

.لمغلطاي

الاسماعيليبكرابوالجليلانالحافظانصرحفقد،بعدهلماحاجةولاالمتعينهوهذا2()

"جرجان"تاريخفيكما،ومائةسبعينسنةماتعوانةابابانعديبناحمدوابو

الثانية.الطبعةفيالمؤلفاضافهمماالتعليقوهذا[.]المؤلف.438ص
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."...واحدلحديثالخبرومتن،بذاكوليس)كذا(شفيقبنمحمد

وفال،وغيرهالنسائيوثقهشقيقبنالحسنبنعليبنفمحمد

أصحابجلةفمنبوهفأماأحد،يغمزهولم.مرو"محدث"كان:الحاكم

.(1)الستةوبقية"الصحيحين"فيالشيخانبهاحتج،المباركابن

.المروزيعمارأبوحريثبنحسين-4

".الاغرابكثير"83()صالاستاذقال

شيوخمنحريثبنوالحسينهذا،فيسلفاللأستاذأجدلم:أقول

ووثقه،كتبهمفيوالنسائيوالترمذيداودبيو،""الصحيحينفيالشيخين

أحد)2(.يغمزهولم،وغيرهالنسائي

.السواقمهرانبنمحمدبنعلي5-

لما.الد]رقطنيشيوخضعفاء"من(:561)صلأستاذاقال

يغمزهولمالخطيبووثقه،الدارقطنيعنهروىالرجلوهذا،قالكذا

)3(.""التنكيلفيترجمتهوتأتيأحد،

شاكر.بنمحمدبنجعفر6-

".ضبطهواختل[)4(]سنةتسعين"بلغ(:901)صالاستاذقال

الضبطاختلالوأما،التسعينقاربجعفراأنفذكرواالعمرأما:أقول

35(.340-9)9/":التهذيبتهذيب"فيترجمته(1)

334(.333-)2/":التهذيبتهذيب"فيترجمته)2(

.(167)رقم)3(

المؤلف.منالمعكوفان(4)
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ثقةزاهداعابدا"كان(:176)7/الخطيبقالالاستاذ،مجازفاتفمن

وعبادةفضلذا"كان:المناديابنعنسندو7[هص1.ضابطا"متقتاصادقا

لحين،الصامن"كانأيضا:وعنه".لحديثافيكثيرخلقبهانتفعوزهد،

يسير".غيرسنةتسعينبلغ،وصلاحهلتقتهعنهالناسأكثر

أنس)1(،ترجمةفيمركما،الضبطاختلاليستلزملاالتسعينوبلوغ

منقحةمثبتةأصولعلىاعتمادهملانالمتاخرين؛هؤلاءفيذلكويتاكد

الموفق.والله،الحفظعلىلا،محفوظة

أمثلتها،بعضوبقي،ومجازفاتهالاستاذمغالطاتفروعمنثمانيةفهذه

التنكيل""فيستراهاأخرىفروعبقيتوكذلك،""التنكيلفيذلكوسترى

لى.تعااللهشاءإن

جرحاالاستاذفيزعمهيضر،لايسيركلامالرجلفييكونقدأنهمنها:

بكر،أبيبنوالحسن،الحلوانيعليبنالحسنفيقالكما،الروايةبهترد

حيويه)2(.بنعباسبنومحمد،السماكبنأحمدبنوعثمان

بالنسبةيضرهلاأنهمعالرجلفيكلامايحكيقدالاستاذأنومنها:

قالهكلامارجلعنالخطيبيرويكأن،عليهيتكلمالذيالموضعلىإ

لحفظ،اسيءكانأنهحاصلهكلاماالرجلذلكفيالاستاذفيحكي،برأيه

،أسباطبنويوسف،الفزاريإسحاقأبيمحمدبنإبراهيمفيقالكما

بنومحمد،إسماعيلبنومؤمل،الربيعبنوقيس،وكيعبنوسفيان

77(.)ص(1)

2(.77،73155،90،)رقمليالتواعلى،"التنكيلفيجمهمتراانظر2()
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)1(.الهيثمبنجعفربنومحمد،حمزةابيميمون

المصنفاتبعضعنالرواياتبعضينقلماكثيراالخطيبأنومنها:

الذيبسندهيرويهابل،بالنقليصزحلاأقرانهعادةعلىولكنه،المشهورة

الخطيببينمنبعضفيالكلامالاستاذفيتكلف،الكتابذاكبهسمع

فيالاعتمادمعظمإذ،الروايةفييقدحلاهذاأنمع،الكتابمؤلفوبين

بنجعفربناللهعبدفي76[ككلامه]ص؛النسخةصحةعلىهذامثل

رزق،أحمدبنومحمددوما،بنالحسينبنوالحسن،درستويه

)2(.كاملبنحمدوأ

ردهمالاستاذفيتجاهل،الائمةردهقدكلاملىإيعمدالاستاذأنومنها:

بنوبشر،المدينيبناللهعبدبنعليفيككلامه،الكلامبذلكويحتج

أبيإبراهيمبنوإسماعيلبنبار،بنومحمد،صالجبنحمدو،السري

بنمحمدبناللهوعبدمسهر،بنالاعلىعبدمسهربيو،معمرالهذلي

عمار)3(.بناللهعبدبنومحمدالاسود،أبي

مثل،ويهولبهفيعتد،البتةجرحايعذلاأنهيعلممالىإيعمدأنهومنها:

،شاذانبنبكرابيبنوالحسن،الحميديالزبيربناللهعبدفيكلامه

)4(.السنديبنورجاء

.(8،862،001،281،352،632،891رقم)لالتعكيلا"نظرا(1)

92(.،74187،،911)رقم"التنكيل"فيتراجمهمانظر)2(

.(631،58.02،591،74،137،281،412)رقم"التنكيل"انظر)3(

.(7329،،121)رقم""التعكيلانظر(4)
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فيفالهكمالها،أصللابتهمالثقاتالحفاظبعضيتهمأنهومنها:

اللهشاءإنوسترى1(.ذلك)غيرلىإالأذار،عليبنحمدو،الحميدي

"."التنكيلفيوغيرهكلههذاتعالى

والهمحمدأنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،الوكيلونعماللهوحسبي

وصحبه.

.(121،72قمر)"لتنكيلا"نظرا(1)
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لعلامةالشيخاثارا

لمحعليئاجمطبقلرح!عتدا

)9(

"صض،اثووأ

تأقم!

ليمانيالمحعليئايجيىلرصح!بنعتد!لعلامةالشتخا

تحقيق

لعقرانحمداتنب

لعلآئةلتسيخأألمعرر!أاكفبئوفق

صص،!حص-،!

ثئنوش،اأكلا.6.+ثبر4

تعالى(اللهزحمه)

صضوئل

نحيرثيمااجيرلواعبدإلمحزيزابننعياموسلسة

ازوا!ثكيرآجمأبئ

لززلحبمثر-آ

!

،بتدي!

همعتاص!رعا





الررربحصمصالرتجإلمحه[1ص1

عنوزجر،والإحسانبالعدلمرو،الميزانأنزلالذيللهالحمد

والامر،النهيشرعوبه،والارضالسمواتأقامبالعدل،والعدوانالجور

ولوللهشهداءيالقسطقؤمينكونوءامنوالذين>يأيها-:الحقوقوله-قال

فلابهمآأوكفاللهفقيراأوغنيايكررإنوالأقىبينالوالدتينأوعأنفسكتم

(خبيراتعملونبماكاناللهفلرتعرضوأوتلو،اوإنتغدلوأأنالهوى+تئبعو

135[.لنساء:1

بالقسطشهداللهقوامبكونواءامنوالذ!نيايها>:وجلعزوقال

للتقوئأقربهواغدلوالعدلوأالاعكقومشئانببخرمنحولا

لمائدة:8[.1<تعملونبماخبإاللهتالدهواثقوا

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

لاعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسوله

إبراهيم،العلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيم

مجيد.حميدإنك

قلونجافىتخعلولابالايمنسيقوناالذيفوصلإخواشافااغقر>رئا

1[.0]الحشر:(خيموفرإنكرنجاءامنوالقذينغلا

لفا2[ص1"التنكيلطليعة"رسالتيبهاأردفترسالةفهذهبعد،أما

سفاهاالتيالكوثريزاهدمحمدالعلامةالاستاذرسالةعلىوقفت
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1(.)"الطليعة"علىبهايرد،"التانيببنقد"الترحيب

.ويرضاهيحبهلماجميعايوفقناأن-لىوتعاتبارك-اللهسالو

ال!!!!

وكنت،مطبوعةنسخبضعمنهاليئإوصلتمدةوبعدعني،بعيدا""الطليعةطبعت(1)

وكعت،بالاصلاحأذنتنياويمكن،بالتعليقأذنتالناشرلىإالمسودةإرسالعند

المطبوععلىوقفتفلماخطا،علىالتنبيهأو،فائدةزيادةيتعدىلنذلكأنأعتقد

التشنيععلىتدورإنماالمتنفيوتصرفاتتعليقاترايتذلك،خلافوجدت

الأغلاطكثرةمعهذا.المخالفويعجب،العلماهلمتثبتيمنالموافقيسوءالذي

وعلى،الأغلاطعلىالتنبيهاستدراكأملعلىذلكفيالناشرلىإفكتبت،لطبعفي

أنهعلميمعهذا،جوابمنهيصلنيلمالانلىوا،التشنيعذلكتبعةعنييدفعما

كلمةهيإنماللطليعةكمقدمةطبعتالتيوالكلمة.نيساءكماالتصرفذلكساءه

لهاشرحأنالهندفضلاءبعضطلبلما،بمدةالطليعةتلخيصقبلكتبتهاكنت

كمقدمةفأدرجها،الطابعاوالمعلقلىإوقعتكيفرياذولا،بيكتاموضوع

"،"الطليعةخطبةفيماعليهيدلكما،غيرتهكنتممافيهالمايتنبهولم،للطليعة

[.]المؤلفايضا.التصرفمنالكلمةتلكتنجلمهذاومع
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متفرقةمطالبفي:الأولالباب

-1-

فصر

تأنيبفيبما"التنكيلكتابييديبينقدمتها"التنكيل"طليعةرسالتي

كتابهفيلهاتعرضشياءالاستاذعلىبهرددت،"الاباطيلمنالكوثري

".الاكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب"تأنيب

عامته"المثالب"كلامهفيويسميه"،أكاذيب"سماهوالذي3[]ص

فعمد،حنيفةأبيمنغضمنهايظهر،المتقدمينبعضعنرويتكلمات

بنالفضلأبيوعلى،عليهفأنحى،"الخطيب"تاريخمصحجلىإالاستاذ

الخطيب،وعلى،عليهفحط-،الخطيبعنالتاريخرواةأحد-خيرون

منهميدعيكادفلاالاسناد،رجالإسنادكلفييقتصثم،إسقاطهفحاول

يعلمهلمنالاثناءفيويتعرض،الكلمةقائليساورثمفيه،تكلمإلاحدا

غيرلىإيتعدىوربماالاستاذ،فيهميتكلمالذينأولئكمنواحدعلىأثنى

لجرح"اكتابصاحبحاتمأبيابنفيكلامهفيفصلكماهؤلاء،

نأبعلةحنبلبنأحمدالامامصاحبالكرمانيلحربفعرض،"والتعديل

!-الاستاذزعم-الاعتقادفيعنهاخذحاتمأبيابن

تلكمنيبرئهأنيحاولفانهحنفيا،كانمنإلاهؤلاءمنيتركيكادولا

الرواية.

فيالاستاذكلامتعقبهوإنما""التنكيلكتابيمنالمقصودصلو
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توثيقهم،حاولأفرادوجرح،جرجهمحاولممنكثيرثقةفبينت،الرجال

الطليعةفيكماكتابيورتبت،محلهفيفيهكلامهرأيتمنفيووافقته

:أقسامأربعةعلى(1()11-01)ص

أحكامفيوعامتهاالاستاذ،فيهاخلطالتيالقواعدتحريرفي:الاول

والتعديل.لجرحا

أصلهووهذا،المعجمحروفعلىمرتباالتراجمفي:الثاني

لمقصود.ا

الاستاذ.ينكرمماليسوهذا،الفقهياتفي:الثالث

أئمةفيطعنالاستاذأن:ليهدعاوالذي.الاعتقادياتفي:الرابع

مجسمة.بانهمالحديث

ينكرهممافليسالثالثماو،للثانيمتممانوالرابعالاولفالقسم

موضوعمنالحقيقةفيوليس،فيهينطرونالعلامأهليزلولمالاستاذ،

مذهبه،فيهاأيلدفقهيةلمسائل"التأنيب"فيالاستاذتعرضلكن،الكتاب

فيها.أنطرأنفأحببت

معرفةمنليهتفتقروماالنبويةالسنةأن:التعقيبلىإاضطرنيوالذي

التفسير،فيوالتابعينالصحابةواثار،العربية4[]صومعرفةرواتها،أحوال

النقل،علىمدارهانما=نفسهوالفقهوغيرها،والاحكامالسنةمعانيوبيان

فيهمفالطعنوأضرابهم،الاستاذفيهمطعنالذينأولئكعلىالنقلومدار

أصله.منالدينفيبلكله،النقلفيالطعنإلىيؤول

4(.)1()ص
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منجماعةعننقلإذاأنهالعلمأهلعندالمقررمنأنوحسبك

منعاصرهمممنأومنهمأحدعنينقلولمشيء،بتحريمالقولالصحابة

يسوغلا،حرمتهعلىمجمعاالشيءذاكعدبالحلقولىالتابعينعلماء

قولهكانالاجماععنغافلاحلهلىإذهبفان،حلهلىإيذهبأنلمجتهد

.يكفرهقدمنومنهم،يضللهمنالعلمأهلفمنجماعبالاعالماأومردودا،

كانتالشيء=ذلكبحلقولىالصحابةمنواحدرجلعنثبتلولكنه

الصحابي،ذاكبقولفيهايقولأنالمجتهدعلىيحظرلا،خلافيةالمسألة

شيء.فيوذاكشيءفيهذايوافقمفصلبقولتأو

إما،لحلباياخذأنلحرمةاإمامهمذهبالذيالمقلدعلىيحرمولا

التقليدسبيلعلىواما-أهلاكانإن-والاختيارالترجيحسبيلعلى

إليه.احتاجإنالمحض

إليه،السندرجالثقةعلىيتوقفالصحابيذاكعنالقولذاكوثبوت

منهم،لكلوالتعديللجرحاأئمةبعضتوثيقعلىيتوقفبثقتهموالعلم

علىئم،هليتهونفسهفيبثقتهالعلمعلىيتوقفالموثقبتوثيقوالاعتداد

،عارفثقةيوثقهأنعلىتتوقفنفسهفيوثقته،إليهالتوثيقسندصحة

لرجاله،لفقه1والمعرفةأهلبعضتوثيقعلىتتوقفالتوثيقسندوصحة

جرا.وهلم

فيهالطعنفيأوحق،بغيرأولئكمنواحدرجلتوثيقفيوالسعي

منه.لحقاإخراجأو،فيهالباطلبإدخالالدينإفسادفيسعيحقبغير

وأ،الرواةلاحوالالبيانكثيرأوالروايةواسعالرجلذاككانفإن

المتدبر.يعلمهكماجدا،أشدالامركان،للأمرينجامعا
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الطعنكانإذابالكفما،ذلكلشرحتالتهويللىإأنسبأنولولا

إسقاطفيهمالطعنعلىيترتب؟والرواةالائمةمنكثيرعددفيحقبغير

غفيرجموجرح،جرحوهممنغفيرجئمتوثيقمحاولةعلىزيادة،رواياتهم

!؟وثقوهممن

غالبهمأنليتبين،رجلثلاثمائةزهاءفيالطعن(""التانيبففي[ه]ص

فييدخلترىفكم،الائمةمنوجماعةحافظا،تسعيننحووفيهم،ثقات

حق؟!بغيرجرجهممنحاولهماللأستاذمشىلوالفسادمنالدين

والتهم،بالاتهامالرديحاولالاستاذفان،عندهميقفلاالامرأنعلى

فيتهمةيبديأنالنقلمنشيءرديهوىمنكلفيمكن،محصورةغير

بذلك.إسقاطهمفيحاول،وموثقيهمرواته

منروىمنكللاتهامذريعةنفسهالإسلامالملحدونيعدبل

بلبالاحاد،يقنعونولا،ذلكونحووالقرانالنبوةيثبتماالمسلمين

.الغرضلاتفاقوالتتابعالتواطؤإمكانبزعم،المتواتراتيساورون

لهان،الدينيبالعلممشهورغيرأومغموررجلمنالطعنهذاكانولو

لوحفيكما-خواصهبعضيصفهأونفسهيصفرجلمنولكنه،الخطب

العلامةالمحققالثقةلحجةواالمحدثالفقيه"الإمام:بقوله-"التأنيب"

."..الكبير.

-يقولكماالاعظمالسوادوهم-والحنفية،معروفةالعلمفيومكانته

لدفاعهالاستاذ؛يعظمممنغيرهممنكثيروكذلك،بالقبولكلامهيتلقون

القبورية.وعن،الاشعريةجهميةعن
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فصاى

من""الطليعةفيإليهنسبمماالتبرؤ")1("الترحيبفيالاستاذحاولى

الثلاثة:الائمةوفي)2(،عروةبنهشاموفيعنه،اللهرضيأنسفيالطعن

حمد.وأوالشافعيمالك

نإ-تيفسيأحمدوأوالشافعيمالك:الثلاثةالائمةفيالأستاذكلامأما

)3(.جمهمترافي-لىتعااللهشاء

عليهم-الثناءمعرضفي""التأنيبفيقالهاالتيالعبارةتدبرويكفي

فيهم.الطعنمنالتبرؤمعرضفي""الترحيبفيونقلها-،زعم

يرواأنالناسعلىيعرضأويتراءىأويرىالاستاذأنلحالىاوحقيقة

أنهويرى،""التانيبفيكلامهمجموعمنيتحصلكماهيالائمةمنازلىأن

عباراتهبعضفيأوهمهمبأنأتباعهموجامل،الثلاثةالائمةعلىتفضلقد

قليلا.المنزلةتلكعنرفعهمأنه

يوهمأنعندهماأقصىكان،الفارغالإيهامبذاكأعتدلمرآنيفلما

كرهوا.أمرضوا،عندهمنازلهمتلكأن-العلماءومعهم-براءتهلجهالىا

()4(،89601-)ص""الطليعةفيعليهومافتراهأنس،فيكلامهفأما

".التانيبمع35-1)ص(1)

مكانها.هذاولعلالاسطربينملحقةداعروةبنهشاموفي"2()

32(.،918،)183لارقامبافيهوهملا"التنكيلمنيعني)3(

83(.77-)ص(4)
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)1(.ترجمتهفيتمامهوياتي

يجعلهالتيمنزلتهغيرعندناعنهاللهرضينسمتزلةأنيعلمأنوينبغي

قيمةتكونأنعسىوما؟أنسومن:يقولالاستاذحالفلسانفيها،الاستاذ

ذلكلىإأشاركما؟!الجبارةوعقليتهالاعظمالاماممقابلةفيأنسرواية

عماالإمامرغبالذينالصحابةوأسماء":قالإذ()2(42)ص"الترحيب"في

إلاهذاوليس.لحافظاشامةلابي""المؤملفيمذكورةيات1الرومنبهانفردو

(".لجبارةاحنفيةأبيعقليةعلىيدلالمروياتفيبالغاتحريا

بهيغالطماوالى،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةأنسمعفزادنا

التصريح()3(-601-501)ص""الطليعةفيدفعتهالذي-""الترجيحمن

بعضالسنةبروايةينفردأنالسنةعلىحنيفةبيأرأيتقديمفييكفيبانه

الصحابةهأولئك

عزاللهكتابمناياتأربعلهاتشهدالزهضخفيأنسروايةأنمعهذا

لى.تعااللهشاءإن)4(""الفقهياتفييأتيكماذلك،منأكثربلوجل،

أبيعقليةإن:يقالأنإلانهيء،ذلكيعارضولا،لجلياالقياسومعها

كله!ذلكعلىقولهيقدملانكافيةلجبارةاحنيفة

"التأنيب"فيقولهمن6[]صيتوبأنللأستاذفينبغيهذاوعلى

يضعحنيفةأبو:قولهمنالشافعيعنرويماعلىكلامهعند(913)ص

.(65)رقم"التنكيل"من(1)

(.التأنيبمع317-)ص)2(

83(.82-)ص)3(

بعدها(.وما271)2/(4)
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"رلأبي:هناكالاستاذقالعليها.كلهالكتابيقيسثمخطأالمسألةأول

القاضي،شريحبقولأخذالوقفكتابففي،القبيلهذامنالفقهابواببعضحنيفة

ردهاحتى،مقبولةغيرالبابهذافروعفأصبحت،المسائلعليهففرعأصلا،وجعله

فجعلهالنخعيإبراهيمبقولأخذحيث،المزارعةكتابفيفعلوهكذا،صاحباه

".الفررععليهففزعأصلا،

تلكفيالجبارةعقليتهيستعمللمحنيفةأباإنالاستاذ:يقولأنإلا

فعلى.وابراهيمكشريح،التابعينبعضفيهاقلدوانما،الابوابأوالكتب

لاحد.فيهمتبعغيرنفسهعندمنيقولهبماالجبارةالعقليةتقديميختصهذا

.القاعدةهذهعلىالقودمسألةيطبقأنالاستاذنطالبهذافعلى

أبيبحكايةولاالاستاذ،بقولحنيفةأبيعلىنعتد)1(فلانحنأما

لعل:نقولبل،سنةخمسمائةنحوحنيفةأبيوبينبينهالذيالشافعيشامة

نأفيلغيرهموافقهوبل،الصحابةمنأحدانفرادعنيرغبلمحنيفةأبا

لانه؛الاحاديثببعضيأخذلموانماحال،كلعلىمقبولالصحابيانفراد

منه.أرجحراهماالشرعيةالادلةمنعارضهلانهأو،يثبتوجهمنيبلغهلم

فيكشريح،التابعينمنواحدرجلبرأييأخذقدحنيفةأبوكانواذا

بها؟!الصحابةبعضلتفردسنةيتركفكيف،المزارعةفيوابراهيم،الوقف

يقبل،أنحقهماقبوللىإيؤديالذيهوكانفان،البالغالتحريفأما

ماقبوللىإيؤديالذيهوكانوانهنا،لهموضعفلايرد،أنحقهماورد

ماردلىوإ،المزارعةفيإبراهيمورأي،الوقففيشريحكرأيالردحقه

:"نعقد".)1(تحتمل
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ماالشرعيةالادلةمنيعارضهولا،الصحابةبعضبهينفردكماالقبولحقه

له=لجلياوالقياسالقرانشهادةمعالرضخحديثكردأو،منهأقوىهو

للحق.لاللباطلتحر:قلأو-،بالحاء-تحرلا-بالجيم-تجرفهذا

الصحابي-انفراديردمنفيستطيع،السحريالتخييلالمقصودكانفان

سوىكلهاالسننيردومنبل،بالغتحرذلكإن:يقولأن-كانصحابيئأي

لاأنيقضيالبالغالتحريبل:فيقولأيضاالمتواتريردومنبلالمتواتر،

منالظنيةالدلالةيردومنبل،كلامهعليهنصماإلااللهشرعلىإينسب

.القرانمناليقينيةالدلالاتإلايبقولم،ذلكيقولقدجماعالإويرد،القرآن

فييأتيكماوجودها،ينفونالمتكلمينمنالاستاذوشيوخ

لى.تعااللهشاءإن(1")"الاعتقاديات

منأولىاللهدينفيواحتياطاتحريّاإلغاؤهيسمىبأنفهوالقياسفأما

قيل:كماذلكلىإبالنسبةفانهكلهذلك

الحوارا)2(الديةفيألغيتكمالغؤاالمرئيئبينهاويذهب

فيهاالاستاذيجعلهالتيمنزلتهغيرعندناأنسمنزلةأنهناوالمقصود

ينتقد.ماكلامهفيليسنهالاستاذزعموإنتحر،بلا

فيالسمعانيابن"قال:المصراةبابفي")3(الباري"فتحوفي

هوبل،فاعلهخذلانعلىعلامةالصحابةجانبلىإالتعرض:""الاصطلام

.(بعدهاوما2/584):"التنكيل"انظر(1)

."...بينها"ويهلك:وفيه(9137)2/""ديوانهالرمةلذيالبيت)2(

(.السلفيةط365-)4/)3(
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".وضلالةبدعة

حديثهريرةأبيروايةفيالحنفيةبعضكلامردصددفيذلكذكر

.لمصراةا

عنهشامروى:قصتهفهذه،العوامبنالزبيربنعروةبنهشامماو

بنمحمدعنهشام(:5()1/11)للداوميووايةوفي-عروةأبيه

معتدلاإسرائيلبنيامريزللم":قال-عروةعننوفلبنالرحمنعبد

فضلوا،بالرأيفيهمفقالوا،الأممسباياأبناءالمولدونفيهمظهرحتى

ضلوا".و

النكايةهشامأرادوإنما":قالثم(89)ص""التانيبفيالاستاذفذكرها

رواهفيماالعراقلىإرحيلهبعد7[ص1فيهمالكلقول()مالكوصاحبهربيعةفي

بنمحمدعنالمنذر،بنإبراهيمعن،البغداديمحمدبنأحمدعن،الساجي

بنيحيىفسألت:قال.كذابعروةبنهشام:أنسبنمالكليقال:قالفليح

".ثقةفهوالحديثفيفأما،الكلامفيأرادعسى:فقالمعين

منهمتبدرقدالعلموأهل.الساجيانفراداتمنهذا":لحاشيةافيوعلق

بهيؤخذماأنعلىحجة،ذلكيتخذفلا،يقبللابماأقرانهمفيفيتكلمون،بادرة

عنهأخرجفمالكوالا،التحقيقفيبالضبطيتعلقأمرالعراقلىإرحيلهبعدهشام

الموطأدا.في

اقترىهشاماأنيريدأنه."...النكايةهشامأواد"وانما:قولهمنففهمت

الكلمةفيعني)2(الذيالكذبمنذلكنو،الغرضلذاكلحكايةاهذه

)1(.)122(

أثبت.ماولعلها،الاصلفيمحررةغير)2(
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ماعلىالكلامفيالكذبومن،"كذابعروةبنهشام":مالكعنالمحكية

الحاشية.فيذكرهكماتقبللاالتيالبوادرومن،معينابنعنالحكايةفي

بعضلىإكتبتهاكنتالتيالكلمةفيقلتهماذلكعلىوبنيت

للطليعة-كمقدمةفطبعها،الطابعأوالمعلقبيدوقعتأنفاتفق،الاخوان

"وفي()1(:4)صالمطبوعة""الطليعةفيكمافيهاقلت-علميبدون

".الروايةفيالكذبإليهنسبحتى،العوامبنالزبيربنعروةبنهشام

أوهمأووتوهم()2(،48)ص"الترحيب"فيلذلكالاستاذفتعرض

قوله:منمالكلىإنسبممانقلهاالتيالحكايةقيماعلىبنيتإنماأنني

مالك،قولأمليقو"أهذا:قالثمهناكالحكايةالاستاذفأعاد،"كذاب"

الافك".الباهتأيها

تلكافترىهشاماأنفهاممنفيهماقدمتفقد،قولكأما:فأقول

باطل.هوبل،يصحفلممالكقولوأما،مالكمنانتقاماالحكاية

الحاشيةصدر)3(فيبهتظاهرمافياقتصرأنهالاستاذ:لطائفومن

انفراداتمن"وهذا:قولهعلىمالكعنالحكايةتليينمحاولةمن

حافظالساجيزكريانيعلاموهوذلك،إلافيهامطعنلافكأنه"،الساجي

فييأتيكمافيه،يتكلمأناخرموضعفيهوحاولوإن،ثبتثقة

-)4(!
تعالى.اللهشاءإنجصهلر

بعصه.اجدهولمبنحوه(34-)ص(1)

(.التأنيبمع338-)ص2()

الاصل.فيمحررةغير)3(

9(.4)رقم""التعكيلمن(4)
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فيه".مالكلقول":بقولهالمتنفيجزمهمعهذا

(1/223)بغداد"تاريخ"فيالخطيبأخرجهالحكايةوا8[ص1

عنوراويها،ذكرناهالذيالوجهمنإلابالمحفوظةفليست":بقولهوتعقبها

عندنا".معروفغيرالمنذربنإبراهيم

الذيالخطيبيعرفهلاوبغدادي.البغداديمحمدبنأحمد:يعني

هوفهذامجهولا،إلايكونلاالبغداديينالرواةتتبعفيعمرهأكثرصرف

السند.جهةمنالحكايةلتلكالمسقط

نأمعالموطأ"،"فيبهشاماحتجمالكاأنالنظر:جهةمنويسقطها

فكيف،الناسحديثفيكذبعليهجربعمقالاخذيجيزلامالكا

به؟الاحتجاجفكيف؟عنهالرواية

سوىممنوخذ،أربعةمنالعلامتاخذ"لا:قالأنهمالكعنوصح

عنتأخذولا،الناسأروىكانوإنبالسفهمعلنيسفيهمنتأخذلا،ذلك

نأيتهملاكانوإن،عليهذلكجربإذاالناسأحاديثفييكذبكذاب

."...ع!م!م.اللهرسولعلىيكذب

فيالبرعبدابنوذكره(،611)ص"الكفاية"فيالخطيبأسنده

هذاذكرناوقد":وقال(،122)صمختصرهفيكما)1(،"العلم"كتاب

التمهيد)2(....".كتابفيطرقمنمالكعنالخبر

)1(.)2/821(

)2(.)1/66(
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الرجليوثقونمعينوابنكمالكالائمةأنإثباتيحاولالاستاذوكأن

،الكلامفييكذبأنهعلمواوان،النبويالحديثفييكذبلاأنهرأواإذا

حنيفة،أبيغفمنفيهمماالثقاتيرويهماالكلامفييدخلأنويحاول

بعد،منولو،حنيفةأبيمنغضفيهمماغيرهعنأحدهميرويهماوهكذا

.المذكورةهشامكرواية

فيهالكاذبتوثيقمنالائمةيمتنعلاالذيالكلامفيفيدخلهذاوعلى

ولو،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإخبرإسنادفيهماإلاكلامكل

اللهويأبىكلها،المروياتلسقطتللأستاذهذاتم-لىتعابادتهوالعياذ-

والمومنون.ذلك

ليسكلامللرواةالائمةوتوثيقرواتها،بثقةإلاتثبتلافانهاالسنةأما

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيلىإخبرإسنادفيه

ذلكفيويدخل،كلامهيالائمةلكلامالائمةبعدمنروايةوهكذا

وحكايةوروايتها،قولها،:والقدحوالمدح،والتعديللجرحاكلماتسائر

وروايته.،مقتضيها

يكذبواانمننأمنلمالثقةينافيلاذلكفيالكذبأنيرونكانوافإذا

بل،الكذبهذامثليكذبونيكونواأنيدفعلالهمبعدهممنوتوثيق،فيه

ثقة.قائلهكانوانكذبا،نفسهالتوثيقذاكيكونأنيجوز

،كلامفكله،ذلكونحووالتابعينالصحابةاثارمنالسنةعداماواما

مطلقا.صاحبهروايةرديوجبالكذبتعمدأنالعلمأهلبينوالمعروف

غيرفيالكاذبانفي"باب(:171)صالخطيبقالوقد9[]ص
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قولآنفاذكرناقد.روايتهتردوسلمله1وعليهاللهصلىاللهرسولحديث

".توبتهثبتتاذاحديثهيقبلأنويجبأنس،بنمالك

بنيحتىأن:أبيهعنحاتمبيأابنروىوقدخلافا،ذلكفييذكرولم

قد:فقالالحميد،عبدبنأنسأخيهعنالحميدعبدبنجريرسألالمغيرة

".عنهتكتبفلا،الناسحديثفييكذبولكنه،عروةبنهشاممنسمع

إسقاطاأشدالكلامفيالكذبأنيفيدما(وشرجها)1""النخبةوقي

مثلا.الزنامنللراوي

وهو-قيلفيما-الصيرفيفيهخالففقدالتوبةثبوتبعدالقبولفأما

فيفيهكالكاذبالنبويالحديثغيرفيالكاذبأنفعنهالنظار،أجلةمن

تاب)2(.وانأبداروايتهتقبللاأن

الصحابةمنالعلمأهللاقوالالروايةفيالكذبفيهذاويتأكد

وأراوتوثيقفيهممابذلكيتصلوما،العلامأهلمنوغيرهموالتابعين

التابعي.تابعقولهذامنوقريحب،مدحهأولمعاذمأو،جرحه

التوثيقكانكذبفيهاكانفان،لمروياتهتثبيتايكونالراويوتوثيق

منأشدالتوثيقذلكفيفالكذب،نبويةحاديثعدةفيللكذبتثبيتا

واحد.حديثفيالكذب

88(.)صالنظر""نزهة(1)

فهمهفيماالصيرفيعنذلكنقلفقدالصلاحلابن(611)ص"لحديثا"علومانظر)2(

958-/1)والايضاج":"التقييدفيالعراقيوخالفه.الشافعيرسالةشرجكتابمن

الحديث.فيالكذبالصيرفيارادإنما:وفال95(0
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جرحهففيثقة،الامرنفسفيكانفاذا،للراويإسقاطلجرحوا

نبويةلأحاديثالمسقطالكذبوليس.النبويةالاحاديثمنةلعلمإسقاط

باطلة.لاحاديثالمثبتالكذبمنبأخفصحيحة

المسألةبهاتصيرعالمأقوالأنهاولاقوالهلمروياتهتثبيتالعالمومدح

تقليدا.بهاالأخذللعاميويكون،خلافية

المروياتإسقاطفيهيكونقدأنه:أعنيذلك،منالعكسعلىوذمه

لىإيجرمنهاضربفيفالكذبواحد،بابالرواية:يقالقدبلوالاقوال،

الاخر.الضربفيالكذب

روايتهتقبللاالنبويالحديثغيرفيالكاذبأنواطلاقهمهذا،

ضرر.منهايخشلموان،الروايةغيرفي[01]صالواحدةالكذبةيتناول

:(961)2/الزواجروفي-مطلقاللعدالةمسقطةبأنهاالقولعلىفأما

فظاهر.-صريحهاأوالاحاديثظاهرأنه

فقد،الةالعلمتسقطلافيهاضررلاحيثوحدهابأنهاالقولعلىوأما

فيهفالأمرالراويفأما،الروايةيتعانىلاممنوقعتإذابماخاص!هذا:يقال

غيرفيكذبفمنحد،وخلقوالكذب،الصدقالروايةعمادلانأشد؛

الرواية.فيالكذبلىذلكيجرهأنيؤمنلمالرواية

عدالةفيالتشديدلانفيها؛التسمحلىإيحتاجفالشهادةوأيضا

منأفراديتعاناهافانما،الروايةبخلافالحقوقضياعلىإيؤديقدالشهود

جماعة.عندالحديثيوجدأنالصحابةزمنبعدفيهاوالغالب،العلمأهل

قبوليجوزولافاسقمن،بشهادةالقضاءيجوزإنه:الحنفيةقولهذاويشد
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:يقالأنيتاتيلاقدالروايةفيفالكذبحالكلوعلى.عدلمنإلاالرواية

.مفسدةولافيهضررلامامنهإن

ألبتة،صاحبهلعدالةمسقطافيكونقطعا،كبيرةإلايكونفلاهذافعلى

كلامفيكذبقدأنهيعلاممنيوثققدمنالائمةمنأنفرضنالوحتى

أنهيرىمنيوثقأنذلكمنيلزمفلا،مفسدةولافيهاضررلاكذبةالناس

.النبويالحديثلغيرالروايةفييكذبقد

فيهالكذبفإن،والقدحوالمدح،والتعديللجرحبايتعلقماوهكذا

العدالة.يسقطلا)1(إنه:قالأنينافيفلاحتما،المفاسدعلىمشتملضار،

رواية-فيالكذبتعمدراولىإنسبتإذانكإيضاجهناوالمقصود

ساقطفاسقأنهزعمتفقد=تعديلأوجرحأو-النبويلحديثالغيرولو

مطلقا.الروايةمردود،العدالة

محاولةالروايةتلكفيالكذبتعمدلىإهشامنسبةالاستاذفمحاولة

علىالكلامويأتي،ستأتيالاستاذكلامفينظائرولهذا.ألبتةهشاملاسقاط

)2(.لىتعااللهشاءإنقريباالتهمة

فيفسيأتيوأحمد،والشافعيمالك:الفقهأئمةفيالاستاذكلامماو

)3(.جمهمترا

"لا".حذفالصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

بعدها(.فما43)صانظر2()

"."التنكيلفي)3(
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فضس

يرميأنأسلحتهأمضىومن،الافاضلفيالغلوالباطلأوديةأوسمعمن

يرى.ومعاداتهمالافاضلأولئكببغضلحقالىإردهيحاولمنكلليالغا

الغلاةكانالسلامعليهعيسىفيغلواماأولالنصارىأنالعلمأهلبعض

هذافكان؛ذلكونحو،ويحقرهعيسىيبغضبانهعليهمانكرمنكليرمون

إذاأنهميرونكانوالحقاهلبقايالأنالغلو؛انتشارعلىساعدماأعظممن

عيسىبغضمنلهكراهيةالناسأشدهممالىإنسبواالغلاةعلىأنكروا

لجواوخلاالانكار،عنهذافثبطهموأوذوا،لجمهور،اومقتهم.وتحقيره

.للشيطان

غلاةوحال،القبوريينوحال،الروافضغلاةحالهذامنوقريب

المقلدين.

حنيفةأبيفيغلاالاستاذفان؛القضيةهذهفيالامرجرىهذاوعلى

بل،رواتهوثقات،الحديثأئمةوفي،الفقهأئمةمنغيرهفيطعنحتى

مصرفي[11]صالعلمأهلواسكت.والتابعينالصحابةبعضتناول

ولما،ومعاداتهحنيفةأبيببغضعليهينكرأنيهممنكلبرميوغيرها

.السلاحذلكصاحبهاعلىجرد""الطليعةعلىالاستاذاطلع

هو-والتهويلالمغالطةبعد-ذلكأنعلم""الترحيبتصفجومن

مزيد!منهل:لهتقولونفسهويعيد،فيهيبدئفهوالوحيد،سلاحه

ثقةفرضعلىالاحاد"أخبار(:51)ص""الترحيبفييقولجهةفمن
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إمامةئبتتوقدالمتواتر،عنفصلاالمستفيضالنقلولاالعقلتناهضلارواتها

بالتواتر".الامةلدىومناقبهوامانتهحنيفةبيأ

منمنهأقوىهولمامصادمتهعندمردودايكونالاحادخبر":ذلكبعدويقول

تواتر".لمامصادمتهعنفضلاالاحاد،أخبار

حيثفيردالاحاد،أخباربينمنلذلكالمصادملخبروأما"(:17)صويقول

الماخذ(".منرجالهسلامةتقديرعلىالمتواتروالخبرللعقلمناهضتهتمكنلا

الظاهربحسبالسندصحةأنالعلمأهلعندالمقررومن"26(:)صويقول

".المتنصحةتستلزملا

مبلغإخفاءلاجلللمتونوحذفه"(:91)صفيقولذنوبانيحسناويعد

المسألة،موضوعفيالكوئريكلاممعكلهاذكرهافلو،القارئنظرعنشناعتها

البالغالسخفمنالمتونتلكحوتلما،نظرةأولفيالناقدهذانقدالسامعلنبذ

(".لظهرهقاصماًالمتونذكرفيكون،مسقطلىإحاجةغيرمنبنفسهالساقط

المتحدبالخبرمتننقدهصلبفيذكرالناقدكانولو"2(:5)صويقول

ذكرإهمالالناقدعادةلكن،سماعهبمجردالخبربكذبيحكمالقارئكان،عنه

".لحالهإخفاالمتن

أيضاوعادتي"(:61)ص""الترحيبفيلمحيفوليعودأخربدجهةومن

الخبرأنضرورةبدء،ذيبادئالسندرجالبينضعفاءتطلبالأخبارتلكمثلفي

".الثقاتروايةفييقعلاالنقلأوالعقلينبذهالذي

معالنعمانيعاديلابأنه()اليمانيتظاهرهالمضحكومن"(:91)صويقول

نفسهالخطيبلىإبالتحاكمولو،لجرحارو]ةتوثيقفيالمستميتسعيسعيه

مقتضاها".ثبتحملتهاثقةثبتتلوأنهمع،عملهفيماالمتهم
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:وأقول،القارئلىإالاستنتاجفلأدع

،(1)""الطليعةأولذكرتهفقد(""التانيبتعقبعلىليالباعثأما

يلزمنهوالاستاذ،زعمهماغرضيأنوهب،الاولالفصلفيشرحهوتقدم

مبنياكلامييكونانيخلوفلا،الحكاياتتلكمقتضىتثبيتصنيعيمن

ذلك.خلافيكونأو،المعروفةوالقواعدالمألوفةالاصولعلى

نالاستاذوسعففي،الثانيكانوانحق،الحقفلازم،الاولكانفإن

المقبولة.بالادلةفسادهيوضح

يتبينحتى"الترحيبو"،"الطليعةدابينيحاكمواأنالمعرفةأهلفعلى

فيماأردفأم،العلمأهلعندمقبولةبادلةكلاميببعضالاستاذأقاملهم

بمثلها؟!والتمحلوالمغالطةالتهويلمن""التأنيب

كأن!حنيفةأبيببغضاليمانيرميإلاذلكلىإيضيفيكدولم

فياستطاعمابإثارة،بالهوىلاتتقىلاجمةالمهاتلكأنيرىالاستاذ

و"التنكيل"(""الطليعةوبينبينهمبهليضربشأنهميهمهالذينأتباعهنفوس

هشدةلااستحكامهبعدلىتعااللهيزيدهولا،حجةتخرقهلاحجابا

أهملتولذلك،السابقالفصلفيشرحتهماهومقصوديأنوالواقع

مفاسد:ذكرهاففيذلكومع،مقصوديعنخارجةلانهاالمتونذكر

حنفيعليهايطلعأنوهو،لجملةافيالاستاذإليهأشارما:الاولى

إلايستفيدولا،البتةكلاميعنيعرضأنعلىالمتنذكرفيحمله،متحمس

الائمة.منالمتنإليهنسبمنبغض

4(.)1()ص
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بذاك(1فيجتزئ)،الحنفيةخصوممنرجلعليهايطلعأن:الثانية

لا؟أمذلكأصحمبالغير،المقالةبتلكحنيفةأبايعيبويذهب،المتن

كانالسلفأئمةأننفسهفيفيقعيميز،لاعاميعليهايطلعأن:الثالثة

جميعا.بهمالظنويسيء،عليهذلكويكبربعض،فييطعنبعضهم

مالاالناظرأماميبقىولاكلها،المفاسدهذهيمنعالمتنذكرفاهمال

الاستاذ.فيهاناقشتالتيالخاصةالقضايابتلكيتعلق

ذلك،قصديلزمنيولا،الذمتثبيتصنيعيمنيلزملاأنهأيضاوالواقع

صحةلهبان-قدمتهاكما-الأولىلجهةافيالاستاذعباراتتأملومن

فأقول:وتتميماً،وشرخاإيضاخاذلكوأزيد.ليقو

رجالبعضفيكلامهفيالاسانيد،فيهيإنماللأستاذمناقشتيعامة

تثبيتيمنيلزمولا،منهمجماعةضعفعلى)2(وافقتهوقدالأسانيد،تلك

فإنذلك،منأبعدالأمربل،غيرهئقةثبوتالسندرجالمنرجلئقة

باجتماعإلاالذميثبتلايقتضيهماأوالذمظاهرهاكانإذاالمسندةالمقالة

أمور:عشرة

فيهووقعتالاسنادفيوقعالذيالمعينالرجلهذايكونأن:الأول

ئقة.المناقشة

.ثقاتالاسنادرجالبقيةيكونأن:نيالثا

السند.اتصالظهور:الثالث

:"فيجترئ!.)1(تحتمل

الاصل.فيمحررةغير2()
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وخطاأوانقطاعبهايتبينخفيةعلةهناكيكونأنمنالامن:الرابع

الرواية.يوهنمماذلكنحو

وأتحريفأوتصحيفالمتنفيوقعيكونأنمنالامن:الخامس

بالمعنى.الروايةفيه)1(يوقعقدتغيير،

.ظاهرهغيربالكلامالمراديكونأنمنالامن:السادس

كأن،حجةغيرعلىذمهبنىالذاميكونأنمنالامن:السابع12[]ص

وأ،كاذبوهوصادقافيحسبهكذا،فعلأوكذا،:قالفلاناأنإنسانيبلغه

غالط.

وجهعلىحملهأمرعلىذمهبنىالذاميكونأنمنالامن:الثامن

سائغ.وجهعلىوقعوانما،مذموم

.الذامأنكرهفيماتاويلأوعذرفيهللمتكلميكونأنمنالامن:التاسع

صاحبه.عنهيرجعلمللذمالمقتضيذلكأنظهورالعاشر:

كفاية.وفيها،العشرةهذهعلىيزادوقد

علىتجتمعأنوهيهات،الذميثبتلمواحداختلإذاالامورفهذه

باطل.

يلزمولا،الاولبالامريتعلقإنمافيهالاستاذلمناقشةتصديتوالذي

فيبعضصنيعيمنيلزموقد.الجميععنفصلا،الثانيتثبيتتثبيتهمن

.بعدهعمافصلا،الثالثتثبيتذلكمنيلزمولا،الثانيتثبيتالمواضع

اثبت.ماولعلها،الأصلفيمطموسةشبه(1)
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دعوىفيللأستاذمناقشتيمنالمواضعبعضفييتفققدوما

منيلزمولا،مغالطتهكشفذلكمنلمقصودفا،التصحيفأوالانقطاع

كلها.الامورتلكذلك

واحدا:مثالاههناذكرو

رأيتما:يقولعيينةبنسفيان"سمعت:الرماديبشاربنإبراهيمقال

يا:فقال،خراسانأهلمنرجلتاهولقد،حنيفةأبيمناللهعلىأجرأأحدّا

فهل.تهاها:قالعنها،أسألكأنأريد،مسألةألفبمائةأتيتكقد،حنيفةأبا

هذا".مناللهعلىأجرأأحدّاسمعتم

-21)ص(""الطليعةفيسندهافيالاستاذناقشتماأولالحكايةهذه

فيحالهترىبماالرماديلىإسندهافيالكلامفيخبطفانه2()1(،0

"."الطليعة

فيالاستاذوزاد-)2(جمتهتروستأتي-الرماديفيفتكلم

نإ:قيلماوذكر)4(،يضرهلابماخيثمةأبيابنفيفتكلم")3(،"الترحيب

)5(.جمتهتروستأتي،فيهمايعلموهو،بأخرةاختلطعيينةابن

مزجهولكنهجيدا،معنوياجوائا"التأنيب"فيالاستاذذكروقد[13]ص

6-12(.)1()ص

.(2)رقم"التعكيل"(2)

التانيب(.مع322-)ص)3(

لىإإشارةالتصحيحعلامةفوفهاكتبثم،المؤلفعليهاضربدايضرهلابما9(4)

عليها.الضربعنوعدولهإبقائها

.(99)رقم!التنكيل9(5)
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فيحالهأوضحتبماالسندفيتكلمن-بعدفقالبالتخليط،

!قالكذاالسند"لىإبالنظرقطعاالكلامهذامنبريءعيينةوابن"-:(1)""الطليعة

الاخلوقةالحالشواهدفتكذب،المتنجهةمنوأما":ذلكبعدقالثم

مسالةألفمائةعنحنيفةأباليسالخراسانمنيبعثرجل...عليهمزيدلاتكذيبا

."...تريثولاتلبثبدونعنهاحنيفةابوويجيبوضحاها،عشيةبين

عنفضلا،واحدةمسألةعنسألالرجلأنالقصةفيوليس!قالكذا

ألف،مائةعنفصلا،واحدةمسألةعنأجابحنيفةأباأنولا،ألفمائة

وضحاها.عشيةبينكلهذلكيكونأنعنفصلا

:يقولكأن،الشغبعنبعيدبجوابيجيبأنالأستاذيمكنوكان

رجلبهاليأتيمسألةألفمائةالعصرذاكفيتجمعأنيمتنعأوجدايبعد

يكونأنإما:أمرينأحدعلىيدلوهذا،حنيفةأباعتهاليسألخراسانمن

ولايأتلمبطالايكونأنواما.فبالغ،كثيرةبمسائلأتيتكأراد:إنماالسائل

بذلكحنيفةأبوفأجابهلتعجيز،أوالتشنيعإظهارقصدوإنما،واحدةبمسألة

الحكيم.لجوابا

إرغامه،لجواباذاكففيالتعجيز،أوالتشنيعقصدإنماالرجلكانفان

الوقت،لهيتسعمابحسبحنيفةأبوفيهانظر،كثيرةمسائلعندهكانوان

.لجواباوجهلهيتضحعندماويجيب

بين)وقديفتواأنيكرهونالذينالفريقمنفكان،عيينةابنفأما

6-12(.)ص)1(
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لما،تها""ها:حنيفةبيأقولكرهفكأنه((1)""التأنيبفيذلكالاستاذ

الذينالفريقمنحنيفةأبووكان.عيينةابنيكرههلماالاستعدادمنبهيشعر

للأمر؛يفتيأنفيهالفتوىوجهلهيتبينعماسئلإذاالعالمعلىأنيرون

مايدرونلاحيارىالناسيبقىولئلا،العلامكتمانعنوالنهي،بالتبليغ

والدين.العلامفسادفيهمالىإذلكفيضطرهم،قضاياهمفيالشرعحكم

حيثالاولالفريقحمدنانوإ،نيالثاالفريقمعالصوابأنريبولا

حيثغيرهعلىواتكالا،التورعفيمبالغةالفتوىعنأحدهميكف[14]ص

يوجد.

السياقيوضحهكما-هناوالمقصود،الاقدامفمعناهالجرأةافأما

علىالاقدامهوهنا"اللهعلىلجرأة"افمعنى،الفتوىعلىالإقدام-وغيره

وانمحمود،فهوبهاموثوقمعرفةعنكانإذاوهذا،اللهدينفيالافتاء

"لقد:قالأنهعمرابنعنجاءوقد،عيينةكابنالتورعفيالمبالغونكرهه

علمتقدفالان،القرانتفسيرعلىعباسابنجرأةيعجبنيما:أقولكنت

علما".تيأوأنه

؟يقولمماشيئاتنكرهل:لهفقيل.هريرةابو"اكثر:قالانهأيضاوعنه

كنتإنذنبيفما:فقالهريرةأباذلكفبلغ.وجبنااجترأولكنهلا،:قال

ونسوا".حفظت

.هريرةبيأجمةوتر،عباسابنجمةتر)2(،""الاصابةراجع

.(561صلجديدةوا79،صالقديمة)ط(1)

(.ليالتواعلى7144/،4471/)2()
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عيينة.ابنكرههوانالمحمود،الضربمنكانحنيفةبيأواقدام

فيالاستاذذكرهمااللتين)الحكايتين...نفسهالخطيبروىوقد

المذمومة.لجرأةاعنحنيفةبيأبعدعلىيدلوغيرهفهذا(.""التأنيب

ذلكفإن،حنيفةبيأعلىالثناءيطيبكانعيينةابننعلمناإذافأما

فيهمامع،الصوابلىإأدنىآخرمعنىعلىالمقالةتلكحمللىإيرشدنا

اهلعنينقلمافهمفيالنفععظيمبابلىإتهديناالتيالبالغةالحكمةمن

بعض.فيبعضهمكلاممنالعلم

والغلو،نفوسهمفييعظممنبتقليدمغرونالناسأكثرأن:وحاصله

علىقائموالدليلالخطأ،عنمعصومغيرإنه:لهمقيلإذاحتى،ذلكفي

علىتتبعوهانلكميحلولااخطا،أنهعلىذلكفدلكذا،فيقولهخلاف

فالظاهرمنه،بالخطأأولىوأنتم،بالدليلمنكمأعلمهوقالوا:=فيهأخطأما

هذا.دليلكميدفعماعرفقدأنه

لغلوأشدكان،المتبوعذاكعلىالثناءحسنفأظهرواالمنكرونزادفان

متبعط.

عنليكفهمالجملوقعةقبلالعراقأهلفيياسربنعمارخطب

نبيكملزوجةإنها"والله:فقال[1ه]صعائشةالمؤمنيناممعلخروجا

لىوتعاتباركاللهولكن،والاخرةالدنيافيوسلموآلهعليهاللهصلى

من(1)""الصحيحفيالبخاريأخرجه."هيأم،تطيعونإياهليعلم؛ابتلاكم

)1(.)0071(
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عنوائلبيأطريقمننحوه)1(وأخرجعمار،عنالاسديمريمبيأطريق

عمار.

قائلا:أجاببعضهمأنرويبل،الناسمنكثيرفيهذايوثرفلم

عمار".يابالجنةلهشهدتمنمع"فنحن

بعضاتبعواجماعةرأىإذامنوالفضلالعلمأهلمنكانفلهذا

واما،حالهغيرحالهملانإمافيه،اتباعهلهمليسأنهيرىأمرفيالافاضل

الفاضل،ذاكمنالغضمنهايظهر،منفرةكلمات)2(أطلقأخطأيراهلانه

نألهمليسفيمااتباعهعلىلهمالحاملفيه،الغلوعنالناسيكفلكي

فيه.يتبعوه

كان:قالخيثمةعن..."932(:ص2)ج""المستدركفيماهذافمن

فقالفشتموه،عليافذكروانفرٍ[،في]عنهاللهرضيوقاصبيأبنسعد

فقال.هه.وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابعنمهلاسعد:

حتىسعدفضحك.الاخنسويسميكيبغضككانإنهفوالله:بعضهم

بينهيكونالامرفيأخيهعلىالمرءيجدقدأليس:قالثم،الضحاناستعلاه

.")3(...أمانتهذلكيبلغلاثم،وبينه

الذهبي.وأقره.الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقال

)1(.)1071(

اثبت.ماولعلهاالاصلفيمحررةغير)2(

وقال-()4273العاليةالمطالبفيكما-مسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه)3(

صحيح.إسنادحجر:ابنالحافظ
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سمعتما":قالعنهاللهرضيعليعنوغيرهما")1("الصحيحينوفي

بنسعد)هومالكبنلسعدإلاأبويهجمعوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

وأمي"بيأفداك،آرمسعدياأحد:يوميقولسمعتهفانه(وقاصبيأ

.وذاكذافيكلماتعليئعنويروى

جماعةفيكانإذاعليفكان،البغاةقتالعنتقاعدقدسعدوكان

توهمكلمات-كاذبغير-أطلقربماالقعودفيسعدايتبعواأنيخشى

ذكرسعدا،فذكرالقعود،منهيخشىلامنمعكانواذاسعد،منالغض

فضله.

مالكافيهايخالفالتيالمسائلبعضفيالشافعيكلامفييقعماومنه

تبجيلمنالشافعيعنعرفمامع،مالكمنغضفيهاكلماتإطلاقمن

مالك.استاذه

بعدخلقهعلىاللهحجةمالك":قالأنهالشافعيعنحرملةروىوقد

لى.تعااللهشاءإن)3(،مالكترجمةفييأتيكما")2(.التابعين

منهيظهرمما")4(صحيحهمقدمة"فيمسلمكلامفيتراهماومنه

هووالمخالفباللقاء،العلاماشتراطمسألةفيمخالفهمنالشديدالغض

واحمد)9282(،لترمذيوأخرجه)2411(.ومسلم092(،)5البخاري)1(

.)1147(

8(./01)":التهذيبتهذيب"انظر2()

.(831)رقم""التنكيلفي)3(

(4)(1/82-0.)3
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.للبخاريتبجيلهمسلمعنعرفوقد،البخاري

كانوإن،مقبولةمخارجلهاوجدتالكلماتتلكتدبرتإذانتو

الشديد.التشنيعظاهرها

")1(التهذيبتهذيب"منحيبنصالحبنالحسنترجمةوفي

ومنها)2(:،فضلهمنعرفمامعفيه،الائمةبعضأطلقهاقاسيةكلمات

أمرمنشيئاوكيععنأسباطبنليوسف"ذكرتالفراء:صالحأبوقال"

فقلت-حيبن[صالح]بنلحسنا:يعني-أستاذهيشبهذاك:فقال،الفتن

لهولاءخيرأنا؟أحمقيالم:قال؟غيبةهذهتكونأنتخافأما:ليوسف

أوزارهم،فتتبعهمأحدثوا،بمايعملواأنالناسأنهىأنا،تهممهاوآبائهممن

".عليهمأضزكانأطراهمومن

شاءإنوهم،والغلطالخطاعنمعصومينغيرالائمة:أقول[16]ص

أخطأفيمنالشأنهوكما،قيهأخطؤوفيمامأجورونمعذورونلىتعاالله

منهميقعلمبأنهالقطعلىإسبيللالكن،الحقتحريالوسعفيبذلبعد

الغلوعنأتباعهمزجرفيتقصيرأو،عليهيؤاخذونتقصيرالفروعبعضفي

تقليدهم.في

الاعترافلىإيضطرلاالطريقهذهيسلكأنأحبإذاالاستاذأنعلى

:يقولأنيمكنهبل،مقالاتهبعضفيأخطاحنيفةأباأناعتقدعيينةابنبان

يقعكانمامثليتعاطونحنيفةأبيرتبةعنقاصرينأناسارأىعيينةابنلعل

)1(/2(.)285

"وفيها".:تهاقراءتحتمل2()
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اغترارا؛بقصورهممعترفينغيربهاوالاسراعالفتوىمنالاكثارمنمنه

ردعهمفيعيينةابنفاحتاجوالاثار،الاحاديثمنجمعوامابكثرةمنهم

أعلم.والله.لشغبهمالقاطعةالكلمةتلكلىإ

****
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قضر

فريقين:حنيفةأبيظهوربعدالامةالأستاذيفرق

.المخلصونصحابهوحنيفةأبو:الاول

المسلمين.سائر:نيالثا

بمعاداةرماهإلايخالفهبماالثانيالفريقمنأحدلهيعرضيكادلاثم

الفقه،وأصولالعقائدبعضفيالاختلافلاجل؛وأصحابهحنيفةبيأ

لمعمنسكتوان،كذلكعندهكلهمالثانيالفريقيكونأنذلكولازم

اتهامه.لىإيضطرهبمالهيعرض

قسمين:الثانيالفريقمنلهيعرضمنيقسمثم

البتة.إسقاطهمالاستاذيحاولالذين:الاولالقسم

حنيفةبيأمنبالغضيتعلقفيماإسقاطهميحاولالذين:الثانيالقسم

منهميقبلولكنه،منهميقبلفلاذلك،فيمتهمونإنهم:فيقول.صحابهو

.عداهما

"،"التنكيلمنجمهمترافيشانهمفينظرتفقد؛الاولالقسمفاما

"."الطليعةفيبعضهملىإشرتو

التهمة،قاعدةتحريرعلىيتوقفشأنهمفيفالنظر؛الثانيالقسمماو

هنا.تلخيصهلىإالحاجةدعتثم(")1(،"التنكيلفيبسطتهكنتوقد

قول:و،لىوتعاتباركاللهفأستعين

)1(.)1/06-71(
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التههةفيقاعدة[71]ص

...لريبةوالشكوفتحها:الهاءبسكون"والتهمة")1(:"المصباجفي

".مثلهافتعلتعلىبالتثقيلواتهمتهسوءا...بهظننت:تهمتهو

الشاهد.اتهامبهويتصل،والراويالمحدثاتهامفيهناوالكلام

:نوعانبهالمتهموالامر

لاالنوعفهذا،للعدالةمسقطغير-ثبوتهفرضعلى-يكونما:الاول

دليل.لىإافتقروإن،فيهالكوثريالاستاذعلىحجر

لىإأو،والغلطالخطألىإالمخبرأوالراويأوالمحدثكنسبةوذلك

يصرحلمأويدركهلمعمنروىفيمنيقالكأن،يقدحلاالذيالتسامح

".ثقةغيرمنسمعه"كانه:بالتدليسمعروفوهوبالسماع

لاأوظاهرها،بهايقصدلاالغضبحالتصدرالتياللسانفلتةلىأو

التنفيركلماتفيوذلك،إرادتهبدونالذتمإيهاملىإأو،الحكمبهايقصد

ذلك.يشبهوما)2(،الثانيالفصلفيبيانهاتقدمالتي

كتعمد،للعدالةمسقطا-ثبوتهفرضعلى-يكونما:الثانيالنوع

وأبجرحالإخبارفيأو،النبويالحديثلغيرولو،الروايةفيالكذب

مجروحا،يعلمهلامنجرحعلىوكالاقدام،الجرحيقتضيبماأوتعديل

)3(.لىالاوالقاعدةفيسلفماعلىعدلا،يراهلامنوتعديل

03(.)ص)1(

9(.)2()ص

عنها-متأخراكانالمبحثهذافلعل(.54)صستاتيوالقاعدة،الاصلفيكذا)3(
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ركنهاهوبل،العدالةأركانمنالامورهذهفيالكذبفاجتناب

.(1)الاعظم

تعمدقدأنهجارحفيثبتأو،روايةفيكذبقدنهراوفيثبتوإذا

فذلك،بطلانهيعلمتعديلاتعمدقدأنهمعذلفيثبتأو،بطلانهيعلمجرخا

زور)2(.شهادةتعمدقدأنهشاهدفيثبتلوكما

جازماذكرمماشيئاراوأومحدثأوإماملىإالأستاذنسبفإذا

يبقىذلكمعأنهزعمفان،عدالتهمنالاعظمالركنبنفيجزمفقد،بالنسبة

أنهزعمفقدفيهيتهمهلمفيماوالروايةالقولمقبولعدلاذلكإليهالمتسوب

جزمهباناعترفأوذكربماالاتهامعلىالاستاذاقتصرفإن،عدلغير

التهمة،تورثقرينةعنهووإنما،الحجةبهتقومدليلعنيكنلمبالنسبة

فيبل،بعدلليسأنهظنيلزمهذكرممابشيءالراويأوالمحدثفاتهام

،ونحوهالزناثبوتمنأشدبالكذبالتهمةأنيفيدماوشرجها)3(""النخبة

)4(.الاولىالقاعدةفيمركما

فيه=يتهمهماغيرفي18[]صمقبولاعدلايبقىإنه:ذلكمعفقوله

ترجيحبدونبالاحتمالالأستاذاكتفىفان.عدلغيرعدلابطنهأنه:حاصله

ذلك:معقالفانيطن،ولاعدلالرجلبانيجزملاأنلزمهالطرفينلاحد

3(.ه)صنظيرهاتيوسيا.هناالمؤلففقدمه

.هناكالكلامبقيةأنيقصد."02صظاهر":بعدهاالمؤلفكتب(1)

".اليمنىلصفحة،الرابعة"الورقةلسطر:فوقالمؤلفكتب)2(

الموضع.هذاعلىالتعليقفيسياتيمانظرو88(.)صالنظر"نزهة")3(

3(.حاشية43)صسلفماوانظر.(4صه)(4)
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ولاعدلايطنهأنهذلكفحاصلفيه-يتهمهماغيرفيمقبولاعدلايكونإنه

عدلاإ!يظنه

علىلصديقهزورشهادةتعمدأنهثبتإذاالرجلنخلافاأعلمولا

كانتولو،اخرىشهادةفيعدلايكونفلا،ألبتةعدالتهسقطتعدوه

العدالةينافيمابهتظنمنانخلافاأعلملاوكذلك.صديقهعلىلعدوه

مرجوحولاراجحغيراحتمالاعندكيحتملمنومثله،تعدلهأنلاشليس

يكنلمبأنهلجزمايتضمنالتعديلأنوذلك،العدالةينافيماارتكبأنه

فيذكروهاالتيالملكةهوالوازعوهذا،العدالةفيينامامنهيكونولن

الكبائر...")1(.اقترافمنتمنحملكة":العدالةتعريففيقولهم

ذلك،منمانعفلاغيركويعدله،فيهتشكأورجلاأنتتتهمنفاما

الاتهامكانإذاسيماولا،الشكعنفصلا،التهمةسقطتالتعديلثبتواذا

درفيهوىلهكانإذافأما،الخبرةفيالمعدلدونهوممنلشكأو

أمانيمنيكونماكثيراالمخبراتهامفان،أوضحفالامرونحوهاالشهادة

)2(:الطيبأبوقالكما،الهوى

الكذبلىإليبامامنهفزعتنبأنيجاءحتىلجزيرةاشق

)3(:الاولقولمنأخذهوكانه

فما51)صالاخبار"نقدفي"الاستبصارورسالة74(،73-/1):""التنكيلانظر(1)

بعدها(.

.(441)صيجهتخرسيأتي2()

جمهرة"انظرالمعتشر.:لهيقاللهاخابهايرثيباهلةلاعشىقصيدةمنالابيات)3(

للمبرد.(1431)3/:"الكاملو"7(،2/41):"العرباشعار
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سخرولافيهاعجبلاعلومنبهاسرمالسانأتتنيإني

والحذرالاشفاقينفعنىكانلوأحذرهاكنتقدمرجمةجاءت

مضردونناوكانتأتتناحتىأحدعلىتلويلاالناسعلىتاتي

والخبرالانباءبهاأتتنيحتىأكذبهذكرلهيعادإذا

لاستاذ:بهايتشبثقدأموروهناك91[]ص

وعلى،زوجهأوفرعهأولاصلهوكذا،لنفسهالعدلشهادةرد:منها

العلم.اهلمنجماعةقولفيعدوه

الشافعي.ذكرهفيما،العصبيةصاحبشهادةردومنها:

قدالرجلأنيرىأنهمنهايؤخذقدالقاضيشريكعنحكايةومنها:

الفبمائةشهدإذاعدلايكونولامثلا،ديناربمائةشهدإذاعدلايكون

.دينار

ذلك.نحومنهيفهمقدالشاهد،عنالسؤالفيللشافعيفرعومنها:

لمنالمحدثجرحفي()1(1/16)"الميزان"لسانفيماومنها:

لىإالمنسوبينللكوفيينالناصبيالجوزجانيكجرحالاعتقاد،فييخالفه

التشيع.

فيهماالثقةالمبتدععنيؤخذلاأنههذاالجوزجانيعننقلماومنها:

المتأخرين.بعضإليهومال،قتيبةابنبهوصرح.لبدعتهتقوية

كالنسائي،عليهساخطهولمنالمحدثجرحفيذكروهماومنها:

)1(.)1/212(
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.إسحاقابنفيمالكوككلمة،صالحبنلاحمد

الأمور)1(:هذهفيفلننظر

بتحققحكماذلكوليسقبولها،بعدمالشرعفجاء،للنفسالشهادةأما

عنيتورعلاأنهعارفوهبهيطنبأنحقيقأنه:أي،لنفسهشاهدكلفيالتهمة

زورا)2(.لنفسهيشهدأن

بماللنفسهشهدلوأحدهمأنالتابعينوخيارالصحابةكبارفيترىألا

نزرا،المالوكانغنيا،كانإذاولاسيمامفتر،غيربأنهلجزمنامثلا

بأنهيتهمبانحقيقاالعدلكانولو.الحقوقبجحدمعروفاعليهوالمشهود

فيماتتهمهكيفإذ،لغيرهشهادتهفييتهمأنحقيقالكانزورا،لنفسهشهد

ولا،درهملهيحصلانعلىحرصازوراشهدبأنهبدرهملنفسهشهدلو

مثلادراهمثلاثةلهلتحصلزوراشهدبأنهدراهمبعشرةلغيرهشهدإذاتتهمه

حصلولو،نتهمهلامنأصحابناوفي.رشاهالمدعييكونأنيحتملحيث

ثم،فيجحدهبمائةفاجرعلىيدعيكانوذلكأكثر،أومائةشهادتهبسببله

بالقضية،عارفأنت:لهويقولصاحبنا،لىإفيجيء،قضيةللفاجرتجري

فإن،مائةظلمتنيولكنكبها،عارفأنانعم:فيقول،تعلمبمافاشهدفاحضر

صاحبنانتهملافإننافيشهد،مائةلهفيدفع،أعلمبماشهدتالمائةليدفعت

شهادته.ولادعواهفي

دعتوالان""التنكيلفيالامورهذهعنلجوابابسطتكنت"وقد:المؤلفكتب(1)

عليها.ضربثمهنا".تلخيصهلىإالحاجة

مكانه.لىإفعقلناه(")02"صهكذا:بعدهاالمؤلفكتب)2(
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شهدلوالظنعلىويغلب،التهمةفيتناالعدالةكانتإذا:قيلفان

لنفسه؟العدلشهادةالشرعيقبللمفلماذازورا.يشهدلمأنهلنفسهالعدل

هنافالتهمة،الناسمنكثيرفيتجوزالتهمةبأنهذافيأكتفي:قلت

ذلكونظائر،الصلاةقصرحكمفيكالمشقةعليها،مبنيغيرإليهامنظور

عنالشارعفيعدل،منضبطغيروخفياللحكمالمستدعيالمعنىيكونمما

فيللأولمظنةيكون،منضبطظاهرمعنىعلىبنائهلىإعليهالحكمبناء

معالثانيوجودمنيلزملاثم،الثانيعلىالحكممداريكونئم،الجملة

لحكم،اوجودالاولوجودمنولا،الاولوجودلحكما

تستدعيالتيالمشقةعدممعالصلاةيقصرالمترفهفالمسافر

ولاشديدةمشقةعليهمونحوهاالمناجمفيالعمالوالمقيمون،التخفيف

بأنحقيقايكونأنلنفسهالرجلشهادةردمنيلزملاهنافكذلك،يقصرون

تردأنالنفسلغيرشهادةفيالتهمةوجودمنولاالزور،بشهادةيتهم

[02]صاشتراطهاالثابتالعدالةثبوتلعدمتردوانما،التهمةوجودبمجرد

اخر.بنص

بانحقيقأنهلأجللا،لنفسهشهادتهتقبللاالعدالةالثابتفالعدل

.دعوىكونهاأوللنفسالشهادةكونالعلةبل،ذلكتدفعالعدالةفان،يتهم

الشهادةعلىوالاصلللفرعالشهادةقياس1()الشافعيحاوللماولهذا

فشهادة،الاصلمنالفرعأنعلىعولبل،التهمةعلىيعرجلمللنفس

فعضدههذا،ضعفعليهيخفولم،لنفسهشهادةكأنهاللاخرأحدهما

.(511-8411/):لالاما"في(1)
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خلافا".فيهأعرفلامما"وهذا:بقوله

كالمزني-حذاقهمبعضذهب،الخلافوجودأصحابهعرفولما

.القبوللىإ-ثوربيوأ

؟العدلاتهاممنالمانعوما:قيلفإن

فلا،تكذيبهفيهوىلهمنأو،بعدالتهيثقلامنيتهمهنأما:قلت

يتهم.بأنحقيقاالعدليكونأنالممنوعوانمامنه،مانع

للنفسالشهادةأن:منهابالتدبر،تدركحكم(1المذكور)وللحكمهذا،

أكثريتهمهأنعنللعدلتنزيهقبولهاعدمفيفكأن،التهمةمظانأظهر

المعرفة.حقعدالتهيعرفونلااكثرهملان؟الناس

العدولأكثرلتهاونالعدلمنتقبلللنفسالشهادةكانتلوأنهاومنها:

هذافيودي،مقبولةلانفسهمشهادتهمبانثقة،معاملاتهمعلىالاشهادفي

فيهافيرتاب،لنفسهالمدعيشهادةفيهاتكونالتيالقضاياتكثرأنلىإ

كانالقاضيارتابواذا،خبرةمعرفةالعدولعدالةيعرفلالانه؛القاضي

عندالقضاياتتراكمأنلىإذلكفيودي،القضيةفصلفييتريثأنعليه

.بالناسيضزوذلكفيها،الفصلويتأخر،القضاة

،بعدلليسمنفيعدل،يداهنأوويتساهليخطئقدالمعدلأنومنها:

حقبغيرعدلواالذينهولاءلاغتنمتقبللنفسهالعدلشهادةكانتفلو

أكثرلحقوقامنذلكبسببيضيعفقد،الباطلةالدعاوىمنفأكثرواذلك،

علىضربكانوقد،هعاكالكلامباقيانيعني2".1"صبعدها:المؤلفكتب(1)

الموضع.هذافييلحقأنلهبداثم،هاناكالكلام
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لنفسه.العدلشهادةقبولعدمبسببيضيعمما

منكنولولحدودافيالنساءشهادةقبولبعدمالشرعجاءوقدهذا،

حكمةلهبل،التهمةلأجلليسقبولهنعدمأنومعلوم.العدالةذوات

جميعهم.ولابلالناسبعضيفهمهالاأنيضرهالاأنجرى

عدمعلىبنينافإذافيها،فمختلف،لزوج1ووالأصلللفرعالشهادةأما

.تقدممانحولجوابفا،القبول

بالعدواةذلكيخصونتقبللابأنهافالقائلونالعدو،علىالشهادةفأما

]لدينيةالعداوةفأما،لحزنهويفرح،لفرحهيحزنأنتبلغالتيالدنيوية

عندهم.القبولمنتمنعفلا،المبلغذاكتبلغلمالتيلدنيويةو

تقتضيلاالعداوةأن-أصحابهكتبفيكما-حنيفةبيأعنوالمنقول

العدالة.بهاتسقطأنيبلغأنإلاالشهادةرد

صديقه.علىلعدوهحتىصاحبهاشهادةتقبللمذلكبلغتواذا:أقول

يحزنأنتبلغأنيشترطونالقبولبعدمالقائلينأنالقولهذاويقوي

ببناتهوللزناظلماً،أطفالهلذبحيفرحأنيتضمنوهذا،لحزنهويفرح،لفرحه

وهذا.لفرحهلحزناذلكعلىوقس.ذلكونحو،زوجاتهوارتداد22[]ص

حتماً.للعدالةمسقط

منيحزنذلكومع،عدوهيحزنأنهجهةمنبذلكيفرحقد:قيلفان

للدين.مخالفتهجهة

نأبهيطنفكيفغلبوان،بعدلفليسفرحهحزنهيغلبلمإن:قلت

الضررأعظموفيهاالكبائر،أكبرمنهيالتيالزورشهادةفينفسهيوقع
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ذلككل،دنياهفيشديدضررلاجلهايلحقهانيامنولا،دينهفينفسهعلى

مثلا.دراهمكعشرةيسيرا،يكونقدضررادنياهفيعليهالمشهودليضر

نأيشرطونبالردفالقائلون،العدالةبقاءمحبالعداوةالردصحوهبه

يتأتىلاوهذا،لحزنهويفرح،لفرحهيحزنأنتبلغدنيويةعداوةتكون

حنيفةأبيعنانحرافهمثبتإنلانه؛يتهمهمممنأحدفيإثباتهللأستاذ

ثبتأنهوهب،دينيةعداوةفهيعداوةالانحرافذلكأنوثبت،صحابهو

الحد،ذاكبلوغهاإثباتللأستاذيتاتىفلا،دنيويةعداوةانهابعضهمفي

تردلاالروايةأنتقدمفقدبلغوهبه،لحزنهويفرح،لفرحهيحزنأن:أي

.بالعداوة

فالشافعي،لعصبيةلاصحابفيالشافعيكلاممنالاستاذذكرهماواما

،دنيويامروذلك،كلامهفيصريحهوكما،النسبلاجلالعصبيةضىإنما

العصبيةبلغتإذاأنهريبولا،العدالةتسقطبشرطهاأنهافيظاهروكلامه

سواءالبتةروايةولاشهادةلصاحبهاتقبللمالعدالةإسقاطالعداوةأو

فيتعذىالكفار،علىالحنقفييسرفكمن،دينيةأممذهبيةأمدنيويةاكانت

يكفر..قدبل،ذلكونحو،والقتلبالنهبوالامانالذمةأهلعلى

درفيبهيتشبثأنيمكنمابعضعنالجوابتقدمبمااتضحفقد

.العدولرواية

بعضشهادةتقبلقدأنهمنهايؤخذربما)1(شريكعنحكايةوبقي

رجلاإليهقدمرجلاأنشريكعن(:994/)13بغدادتاريخففيشريكأثراما(1)

عليهاقبللمانكرلوإنهاما:شريكفقال:قالبهفأقر:قالدينارالفمائةعليهفادعى

نمير.بندثهوعبدلجراحابنوكيعشهادةإلابالكوفةاحدشهادة
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نحومنهيتوهمقدللشافعيوفرعالكثير،فيتقبلولا،القليلفيالعدول

فيبعضهميقولهوما،المبتدعروايةفيالحديثأصحابيقولهوما،ذلك

عليه.ساخطهولمنالمحدثجرح

نأعلىحملهالوجبثبتتولوفمنقطعة،شتريكعنالحكايةفأما

نفسه.إليهتطمئنالذيالقبولدهمر

وضبطهماالشاهدينبعدالةخبيراليكونلاقدالقاضيفإن23[]ص

ريبة.نفسهفيبقيجداكثيراالمالكانفاذا،غيرهعدلهماوإنماوتيقظهما،

تروىفإذا،والتثبتالتروييققضيإنماهذامثلأنالعلماهلبينوقد

عماويعرض،الشهادةبتلكيقضيأنعليهوجبكانتكماالحالوبقيت

نفسه.في

منهووإنما،القبيلذاكمنفليس(،1)الشافعيعنالمذكورالفرعوأما

أكثرإن:وقال،لحرميناإمامردهفقدذلكومع،للتعديلالاحتياطباب

)2(.خلافهعلىالائمة

فلا،عظيمالمالانيعني":بقوله""العدالةفيلهرسالةفيالمصنفعليهوعلق

لكانفقطدينارالفكانولو،لةالعدعظيميكونحتىفيهالشاهدتهمةينبغي

".فيهمنهمرجلينبشهادةالتهمةينبغي]لا[منأكثرأوعدلالفيومئذبالكوفة

يطلبمنالشهودعنسألإذاللقاضيينبغيانه03(9)6/":"الامفيلشافعيذكر(1)

عنالمسؤولفإن":قال،فيهشهدوامامقدارللمسؤوليبينانلهمحابيانمنه

علىنفسهوتطيب..الشاهد.يكونانمنالحاكميعرفلامايعرفقدالرجل

الكثير".فيويقفاليسير،فيتعديله

.(294/)18:"المطلب"نهايةفي2()
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كلافأفرد،عليهساخطهولمنالمحدثوجرحالمبتدعروايةماو

.(1)بقاعدةمنهما

ناصبيئ،نيلجوزجاوا،اطفمقبو()2(1/61)"الميزان"لسانفيماوأما

منعلىفيطلقالقصد،عنوزيغرديء،مذهب-خفوإن-التشيعأنيرى

القصد".عنزائغ،المذهب"رديء:يقولكأن،فيهيعتقدهمامتشيعايراه

ذلك.ونحو

وخالفهمتشيعا،يراهممنالكوفيينبعضجرحإذاإنهحجر:ابنوقول

صحيح.قول=التوثيققدم،الرجلذلكفوثق،فوقهأومثلههوممنغيره

غيرلانه؛بدليلهالاعتدادمنبدفلا،بهوصرحدليلعلىجرحهبنىإذالكنه

البتة،جرحهقبلنالمابذلكمتهماكانولو،ونحوهالكذبيتعمدبأنمتهم

.غيرهيخالفهلمولو

!!!هـ

62(95-)صالمؤلفسيعيدههنالىإ.."العدو.علىلشهادة"فأما:قولهمن(1)

الموضعين.احدمنعليهيضربأنذهلولعله،حالهعلىفابقيناه

()2(1/21.)2
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[)1(الكوثريفيهاخلطقواعد:نيالثا]الباب

النبويالحديثغيرفيبالكذبالراويرمي-1

وخذ،أربعةمنالعلمتأخذلا":مالكقول)2(الثانيالفصلفيتقدم

ولا.الناسأروىكانوانبالسفهمعلنسفيهعنتاخذلا:ذلكسوىممن

لاكانوانذلك،عليهجربإذاالناسحديثفييكذبكذابعنتأخذ

أسنده.."..وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلىيكذبأنيتهم

:(171)صقالثم،تقدمكمامالكإلى(161)ص""الكفايةفيالخطيب

تردوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولحديثغيرفيالكاذبأنفيباب"

ثبتتإذاحديثهيقبلأنيجبو.أنسبنمالكقولانفاذكرناقد-روايته

لىإ2(4-23)صوأسند.مالكمقالةيخالفمايذكرولم."توبته

نأمنها:أمورا،يجمعحتىالخاصةبخبرالحجةتقومولا...":الشافعي

العبارةوهذه...(".حديثهفيبالصدقمعروفادينهفيثقةبهحدثمنيكون

")3(.الشافعي"رسالةفيثابتة

نأأبيهعنحاتمأبيابنقال"()4(:946ص1)ج"الميزانلسان"وقي

قد:فقالأنسأخيهعنالحميد(عبد)ابنجريراسألالمغيرةبنيحى

التيالاربعةالفصولوفيه5(،)صالاولالبابتقدمقدلانه،المحققمنزيادة(1)

فيها.الكوثريحلطالتيالقواعدوفيهالثانيالبابهووهذاالمولف،ذكرها

"."الثالث:الاصلفيووقع(.51)ص2()

37(.0)ص)3(

()4/2(.)223
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".عنهيكتبفلا،الناسحديثفييكذبولكنه،عروةبنهشاممنسمع

ترتيبها...أشياءبعشرةيكون(الطعن")ثم1(:)وشرجها""النخبةوفي

يكونأن)إما...التدئيسبيلعلىالردموجبفيقالاشدالأشدعلى

عرفمنوكذا..(.بذلكتهمته)أو...النبويلحديثافي(الراويبكذب

وهو)2(،النبويالحديثفيذلكوفوعمنهيطهرلموإنكلامهفيبالكذب

وهمه()أو...(فسقه)أو...(غفلته)أو...(غلطهفحش)أو.الاولدون

سوء)او...(بدعته)او...(جهالته)أو)3(الثقاتأي(مخالفته)او...

."...(حفظه

وذلكمطلقا،الروايةبهتردالكلامفيالكذبأنتعطيالنقولهذه

ساقوقد.مفسدةولاضررعليهايترتبلاالنبيالواحدةالكذبةيشمل

2)جقالثمالكذبفيالتشديدفيالاحاديث"الزواجر"صاحب

كبيرةليسالضررمعلكنه:قيل.بهصرحواما]هوهذا"عد(:916ص

.-انتهى-يكونلاوقدالانبياء،علىكالكذبكبيرةيكونقدبلمطلقا،

.كبيرةكانعادةيحتمللابأنضررهاشتدحيثأنهيتجهالذيبلنظروفيه

قصداكذبمن:فقاليضر،لموإنكبيرةبأنهالبحر""فيالرويانيصرحبل

فيهوروى؟حالبكلحرامالكذبلان،بغيرهيضرلموانشهادتهردت

عدولهموجهوكأن،يوافقهصريحهاأوالسابقةالاحاديثوظاهرحديثا.

".جماعةعندفيهامزماعلىكالغيبة[فكانبه،الناسأكثرابتلاءذلكعن

العتر(.0ط98-87-)ص(1)

.!اهذو":"لنزهةا"في(2)

."تللثقا":"هةلنزا"في3()
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:لوجوهالراويفييتسامحأنالشاهدفيالتسامحمنيلزملا:أقول

الشهادةفإن،الشهادةمنالناسحديثلىإأقربالروايةن:الأول

ويأتي،لحكمامجلسحضورلىإالشاهدويحتاج،خصومةعلىتترتب

للجرحويتعرض،الناسحديثفيإليهيحتاجلاالذيالخاصباللفظ

فخوفضرر،عليهايترتبلاالناسحديثفيكذبةعليهجربتفمنفورا.

يجرهأنخوفمنأشدالروايةفيالتساهللىإذلكفيتساهلهيجرهأن

الزور.شهادةلىإ

مابهيتعلقفيمافيهايشددأنفمعقول،الصدقالروايةعمادأن:الثاني

فييخففلمماذلكغيرفيالروايةفيخففوقد.الشهادةفييشددلم

نفسهلىإمنفجةوجالبوالمرأةوالعبدالواحدبروايةلحجةاتقوم.الشهادة

يليقفلا.الشهادةبخلاف-تييأكما-عدوهعلىضررأو،فرعهأوأصلهأو

عمادها.يمسفيماالروايةفييخففأنذلكبعد

منجداأشدالروايةفيالكذبعلىيترتبالذيالضررأن:الثالث

للروايةالاحتياظيكونأنفينبغيالزور،شهادةعلىيترتبالذيالضرر

فيلتخفيفو.روايتهدونالفاسقشهادةقبولالحنفيةأجازوقداكد.

كونهافيينالاذلكوغيروحدهالواحدبخبرالحجةقياممنتقدمبمايةالرو

لاأنيقتضيذلكبل،اخرىحكماالتخفيفلذلكلان؛بالاحتياطأولى

تخفيف.علىتخفيفافتزداد،ذلكعدافيمافيهايخفف

العلمعلىعادةينشؤونمحصورونقومبهايختصالروايةأن:الرابع

لان؛الناسجميعلىإفيهايحتاجوالشهادة،الكذبعنوالتحرزوالدين

ولاأحد،لكلتتفقفيهاالشهادةلىإتحتاجالتيلحوادثواالمعاملات
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التساهل،علىينشؤونالذينوعامتهمالناسوساطإلاغالبايحضرها

كثيرةحقوقلضاعتكذبةعليهجربتمنكلشهادةردتلوأنهفمعقول

تترتبلاالناسحديثفييسيركذبفيكلههذا.الروايةكذلكولاجدا،

.مفسدةعليه

فلا،النبويالحديثغيرولوبالدينيتعلقماروايةفيالكذبفأما

يترتبقدصحابيعنأثرروايةفيالكذبفإن؛صاحبهإسقاطفيخفاء

وغيرههوويحتج،حجةالصحابيقوليرىمنالاثربذلكيحتجأنعليه

الكتابفهمفيإليهويستند،للاجماعخرقاليسالقولذلكمثلأنعلىبه

ذلكيخالفالصحابيذاكرواهحديثاالعلمأهلبعضبهويرد،والسنة

ممنعالمأو،تابعيعنقولروايةفي[]الكذبفيذلكنحوويأتي.القول

العامي.يقفدهأنذلكفيماقلو،بعده

قبولعليهايترتبفإنه،الرواةلبعضتعديلروايةفيالكذبوهكذا

علىفيترتب،صحيحةغيركثيرةأحاديثفيهايكونوقد،الراويذلكأخبار

صلىالنبيعنواحدحديثفيكذبعلىيترتبمماأكثرالفسادمنهذا

عليهايترتبفقد،لجرحاروايةفيالكذبوكذلك.وسلموالهعليهالله

واحد.حديثفيالكذبمنأشدوذلك،صحيحةكثيرةأخبارإسقاط

لجرحافيالكذبوهكذا.جرحهيقتضيبماالرجلعنالاخباروهكذا

ذلك.نحوأو،"ضعيف"هو،"ثقة"هو:كقولهوالتعديل

وأالنبويالحديثفيالكذبمعنىفيالابوابهذهفيفالكذب

محليتوهمفلا.عظيمةومفاسدشديدةمضارذلكعلىوتترتب،منهقريب

يجرحفلمالناسحديثفيتسامجبعضهمأنفرضعلىفيه،للتسمح
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ضرر.عليهيترتبلايسيركذبمنفيهلهيقعقدبماالراوي

بتعمدالرواةثقاتمندونهمفمنالسنةأئمةبعضيرميوالاستاذ

الشديدالضررعليهيترتبكذباوالتعديللجرحاوفيالروايةفيالكذب

مافأما،منهمهويقبلهلافيمابذلكيقدحإنماأنهيزعمثمالكبير،والفساد

لزموإذا:يقولوكانه.مامونينثقاتمقبولينعدولافيهيكونونفانهمعداه

حنيفة؟أبايعاديالذيمنشعريوليتجميعا!فليسقطواالبتةيسقطواأن

:يقولمنأم،الباطلهذابمثلإلاعنهالذبيمكنلانهصنيعهيقتضيأمن

ذلك؟بدونعنهيذبأنللحقالمتحرييمكن

تنبيه:

محتملا،الواقعخلاففيظاهراالخبريكونماالكذبمنليس

تدبرهاإذابحيثالظهور،ذاكتدافعقرينةوهناكقريبا،احتمالاللواقع

لهالذيكالمجملالسواء،علىللمعنيينمحتملاعندهالخبرصارالسامع

،الحربفيفيهالمرخصوكالكلاميجئ،لمبهالعملووقتظاهر

ويسمي-"فلان"قال:قولهيبقىلابالتدليسالمعروففانوكالتدليس،

بالمزاحعرفمنوهكذامحتملا،يكونبلالاتصالفيظاهرا-لهشيخا

لامنفيهمكانوإنظاهرها،بهايردلمأنهالحاضرونيعرفبكلمةمزحإذا

المجلس!.فيينبهأنعلىتاديبهأوملاطفتهالمقصودكانإذاذلك،يعرف

إليهاالاشارةمرتوقد-الغلوعنالتنفيروكلمات،الغضبفلتاتوهكذا

الوافع.خلافمنهيظهرمافيهاوقعأنهفرضعلى-،)1(الثالثالفصلفي

"."الثاني:الاصلفيووقع32(.2-0)ص(1)
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")1(.الكذبأحكامفيرسالتي"فييشبههاوماالامورهذهبسطتوقد

لحديثاروايةفيوقعوانيضرلاأنهفمعلوم،والغلطالخطأفأما

صدقهفييقدحولمضبطهفيقدحفحشأوالراويمنكثرفاذا،النبوي

الموفق.والله.وعدالته

****

-المشروعهذاضمنمطبوعةوهي"وأحكامهالكذبلىاالعامه"إرشادواسمها(1)

الفقه.قسم
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بالكذبالتهمة-342[]ص

ثم،النبويلحديثافيكذبهالراويردموجباتأشدأن(1)تقدم

الروايةفيكانفاذا.النبوييثالحلمغيرفيكذبهدرجتهاوفي،بذلكتهمته

الكذبعلىيترتبمانحوالفسادمنعليهيترتببحيثوالتعديللجرحوا

وأالثانيةالدرجةفيبهفالتهمة،الاولىالدرجةفيفهوالنبوييثالحلمفي

النبويالحديثفيالكذبدرجةبعلملحديثا]علماء[ذكروقد.الثالثة

درجةأهلمنكانمنأنعلىونصو،درجاتبلدرجتينبهالتهمةودرجة

فيهطعنمامنهاسواء،رواياتهجميعفيالبتةساقطفهوالاولىالاربعمن

.وغيرهبسببه

فيرميرواتها،منوالموثقينالسنةأئمةمنجماعةفييطعنوالاستاذ

الامرين:لبعضهميجمعو،بذلكبالتهمةوبعضهم،الكذببتعمدبعضهم

ماكلفيمتهمونبانهميجزمواخر؛فيويتهمهخبر،فياحدهميكذب

فييأتيكمابعيد،بعلمعلىولوصحابه،وحنيفةأبيمنبالغضيتعلق

عدافيمامقبولونبانهمبعضهمفيويصرح)2(؛إبراهيمبنأحمدترجمة

عليهميعتدولامطلقا،مأمونونثقاتمقبولونعدولنهميريدفهل.ذلك

ومخالفبعضهمفيللاجماعخرقلانه؛اتهامهولاالاستاذبتكذيب

فيالكلامفيللاجتهاديتأهللمالاستاذولان،اخرينفيللصواب

التي]اللا[مذهبيةمدافعةمصلحةاقتضتهأمرفيهمكلامهولانالقدماء،

34(.)ص)1(

)11(.رقم)2(
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كثيراإن:المتكلمينمنسلفهبعضيقولكما)1(!اللادينيةقنطرةإنها:يقول

صريحةونحوهاوجلعزاللهبصفاتالمتعلقةوالسنةالكتابنصوصمن

دعتولكنالامر،نفسفيبالحقورسولهوجلعزاللهعلممعالباطلفي

هذاكانفان)2(!العمليةالشريعةقبوللىإالعامةاجترارمصلحةذلكلىإ

جهةعلىالقبولبالقبولأرادفإنوإلا،واضحفالامرالاستاذمراد

والتهمة،الكذبدعوىفيمعهالكلامانحصرالجملةفيالاستئناس

الشجرةبتلكيتعلقمافيأنهمارادوان.لىتعااللهشاءإنوسيأتي

وفيما،ومتهمونكذابون-صحابهوحنيفةأبيمنالغضوهي-الممنوعة

فيماجماعللاوخرقتناقضفهذا،مأمونونئقاتمقبولونعدولذلكعدا

نعلمه

وقد،والعدالةالتهمةاجتماعدعوىفيبهايتشئثقدأمورهناكنعم،

بعضها.لىإالاستاذأشار

وجهين:علىتقالالتهمةأنيعلمأنوينبغي

نأذلكوتحرير."بالكذبمتهم"فلان:المحدثينقول:الأول

الخبرأنإليهالاستناديصجبدليلعندهيثبتقدالرواةأحوالفيالمجتهد

النظرلىإذلكبعديحتاجئم،الراويهذاعلىفيهلحملاوأنلهأصللا

لهيتجهفقدالنظروأنعمتدبرفإذاغلط؟أم،الكذبأتعمدالراويفي

نأيبلغلانهإلاأحدهمالىإظنهيميلوقدجزما،الامرينبأحدلحكما

.(601)ص""مقالاتهضمنن1العنوبهذامقالللكوثري(1)

تعالى.اللهشاءإن[بعدهاوما114]2/الاعتقادياتفيذلكعنالكلامترى)2(

.الإسلاملشيخ268(267-)ص""الحمويةنظرو[.]المؤلف
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فيه:قالالكذبتعمدالراويأنلىإظنهمالإذانيالثاهذافعلى.بهيجزم

المعنى.هذايؤديمماذلكنحوأو"،بالكذب"متهم

يتعلقفيماالعصرأهلمنأحديبلغهالاإليهالمشارالاجتهادودرجة

يزعمحديثفيرجلاالمتقدمينبعضيتهمنإلااللهم،المتقدمينبالرواة

يختلفحيثوالا،صحيحةمتابعاتالعصرأهلبعضلهفيجد،بهتفردأنه

كثر،أوالمتقدمينمنإماموثقهمنفأما.الترجيحفيفيسعىالمتقدمون

يتهمه،أويكذبهأنالعصرأهلبعضفيحاول،الأئمةمنأحديتهمهولم

الراويذلكعنثابتنهوالخبربطلانإئباتلهتهياإنلانهمردود؛فهذا

قط،يروهلمشيخهنولابه،تفردبانهلجزمالهيتهيافلافيه،ريبلاثبوتا

يتهمهأوللكذبالراويبتعمديجزمأنلصاحبهيحقالذيالفنيالنظرولا

الاستنادمحلكن،المتقدمونكذبهفيمنالامورهذهبعضيتيسرقدبلى.به

وترجمة)1(،الصلتبنمحمدبناحمدترجمةفييأتيكما،كلامهمإلى

منفيصدقذلك،فييخالفالاستاذكانوانالبورقي)2(؛سعيدبنمحمد

ظاهر،وصدقهصدقوهمنيتهمأويكذبكما،واضحوكذبهالائمةكذبه

موكله!مصلحةأحدهمعندالحقمعيار،المحاكمفيالمحامينشأن

الراجح،والنقلوالتواترالعقلدلالةبدعوىيهولفيماوالأستاذهذا،

موضع،كلفياناقشهانشانيمنوليس.ذلكدعوىلهينبغيلاحيث

الثقاتتكذيبمنعليهابناهمايصحفلا،دعواهتصححيث:أقولولكني

غيرفالدعوىالبناء،صحةالدعوىصحةمنيلزموحيث.واتهامهم

)34(.رقم)1(

)702(.رقم)2(
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اللهوأسأل،التراجمفيالنظرمنفراغيبعدهذاكتبتوإنما.صحيحة

التوفيق.

وهو،الوهممنمشتقةاللغةأهلعندوالتهمة.اللغةمقتضى:نيالثاالوجه

".فيهالمترددطرفيمرجوحأوالقلبخطرات"من(:1")"القاموسفيكما

المخبرأنيظهرماإثباتفيهكانإذاالخبرفيتعرضالمعنىبهذا)2(والتهمة

منوعلى،وصديقهلقريبهالرجلكشهادةوذلك.ثبوتهالسامعيعتقدأنيحب

واخباره،عليهيحمدبماصديقهأوقريبهعنإخبارهوكذلك،نفرةوبينهبينه

لىإيدعوأنشأنهمنماكلذلكعلىوقس.عليهيذمبماعنهناقرهوعمن

،وتتعارضالنفوسفياثارهاوتتفاوت،تخفىالدواعيوتلك.الكذب

الفصلفيإليهاالإشارةتقدمتوقد35[]ص.الكذبمنالمواحوتعارضها

فمن)4(،والعدالةبالإسلامالرو]يةبابفيالشارعاكتفىفلذلك)3(.الخامس

لصدقوالعدالةعلىفهوالمسلمينمنالصدقبتحزيوعرفعدالتهئبتت

منيتهمهنولا،الدواعيتلكبعضبهيقوماناخبارهفييقدحلا،أخبارهفي

مخالفهوىلهمنأو،النفسعلىالعدالةأثريعرفلامنأو،عدالتهيعرفلا

)5(:المتنبيقالكمايصج،لاأنيتمنىفهوالخبرلذاك

.(لةلرساا-7051ص)(1)

("."التنكيلفيوليستلها،مكانولافي"":الاصلفيبعده)2(

فصلابالكذبالتهمةمبحثاعتبرإنإلا،فصولاربعةسوىالمؤلفيعقدلم)3(

3(.4)صوانظر،فنعمخامسا

.""والصدق:زيادة""التنكيلفي(4)

ية:والرو126(.)صوفيهنالاصلفيكذا)5(

".....................فيهفزعتخبرنيجاءحتىلجزيرةا"طوى
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الكذبلىإليبامامنهفزعتنبأنيجاءحتىلجزيرةاشق

:(1)الاولقولمنأخذهوكانه

سخرولافيهاعجبلاعلومنبهاأسزمالسانآلتنيإني

لحذرواالاشفاقينفعنيكانلوأحذرهاكنتقدمرجمةجاءت

مضردونناوكانتآشنا،حتىأحدعلىتلويلاالناسعلىتاتي

والخبرالانباءبهاآشنيحتىأكذبهذكرلهايعادإذا

الناسعلىأنيرونلنفسهفضيلةمنهمكلروىالصحابةمنوجماعة

الصحابةمنجماعةوكان.بالقبولذلكالامةفتلقت،منهمذلكقبول

أولئكبعضعنالتابعينأولئكبعضروىثم،الخوارجيقاتلونوالتابعين

.بالقبولالاحاديثتلكالامةفتلقت،الخوارجذمفيأحاديثالصحابة

الرجلإخباربعدهمفمنالتابعينمنالرواةثقاتتراجمفيترىماوكثيرا

هومادعواهالثقةمنوقبلوا.بالقبولذلكأهلفيتلقى،عليهغيرهبثناءمنهم

إدراكهأولاصحابه،أو،وسلموالهعليهاللهصلىللنبيصحبتهمنممكن

له،وشرف،للمدعيفضيلةفيهمما،ذلكوغيرمنهموسماعهالائمةلكبار

إليه.لحاجةوا،وتبجيله،عليهالاقباللىإللناسوداع

إلايسألونالراويحالمنالاستيثاقأرادواإذاالعلامأهليكنولم

بعدهبيتازاد""التنكيلوفي.وغيره6()80المتنبيلديوانالواحديشرحانطر:

وهو:

املاصدقهلييدعلمإذاحتى

37(.36-)صالابياتتخريجتقدم(1)
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مخالفةذلكفيالروايةأنعلىالعلمأهلونص.وعدالتهدينهيمسعما

حاجأميرلابن"شرحه"معالحنفيالهماملابنالتحرير""وفي.للشهادة

عدمو(قذففيلحداوعدموالبصرلحريةا)وأما"1(:2()54ص2)ج

الدنيوية()العداوةعدم)و([..هالنكاجأوالنمسبمنالقرابة]أي)الولاء(

".الروايةفيلافيها،تشترطأي(بالشهادة)فتختص

كما،والعدالةالاسلاممعأحهرىأمورالهاشرطالشرعفانالشهادةفأما

منغيرهوفيذكورربعةالزناإثباتفيوشرط،الهمامابنإليهأشار

غيرلىإوامرأتينرجلاونحوهاالاموالوفي،ذكرينونحوهالحدودا

ذلك.

للأصلالشهادةماو.تقبللاأنهاعلىفمتفقللنفسلشهادةفأما

نأ[)2(]الفقهكتببعضوفي.خلافففيهاالعدووعلىوللزوجوللفرع

عليهافيبنى،العلةهيالتهمةانذلكوظاهر،التهمةلاجلذلكفيالرد

لنفسهشاهدكلليسإذ)3(،مستقيمغيروهذا.عليهالمنصوصغيرقياس

أحدهمشهدلوالتابعينوخيارالصحابةكبارأنترىألا.يتهمبأنحقيقا

دراهم،كخمسةيسيرابهوالمشهودغنياكانإذاولاسيما،نتهمهلملنفسه

والا،الايضاجلزيادةهذاأقول.لحقوقابجحدمعروفاعليهوالمشهود

منه.المعكوفينبينوما(46)3/(1)

و"حاشية(،918)9/":البرهاني"المحيطنظروكتابتهاهعنالمولفذهلزيادة2()

.32(11/8):"لحاويو"ا(،702)7/:"العدوي

مثبت.هومالىا(14)صفيغيرهاثمفاسد""وهذااولا:المولفكتب)3(
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منهماخرعلىلنفسهأحدهمشهدلوحتىمطلقانتهمهملاأننافالواقع

وليس.غلطأونسيأحدهماننعتقدبلمنهما،واحدانتهملمذاكنكرو

ولايعدلونهالذينعارفوهيتهمهلاعدالتهثبتتمنكلبل،بهمخاصاذلك

واثقغيرأنهذلكمعنىكانغيرهماتهمهفإن.المعدلينبتعديلالواثقون

به.يثقلامنلىإيلتفتلمالشرعيالتعديلثبتومتى،المعدلينبتعديل

ويشهدالباطليدعيأنتأمنلانتوالرجلتعدلأنلككانولو

رشاهلوبأنهتتهمهمنتعدلأنلكلكانمثلا،دراهمبخمسةزورالنفسه

تعديلكفانقطعا،باطلوهذازورا.لهلشهدواأكثرأودراهمعشرةرجل

عنصاحبهاتمنع"ملكةوالعدالة،بالعدالةلهمنكشهادةهوإنماللرجل

الملكةبهذهتشهدأن)1(يسوغفكيف."..الخسةوصغائرالكبائراقتراف

ذكرمابنحوعارفوهيتهمهبأنحقيقاعدلكلكانولوذكر؟بماتتهمهلمن

.عدلالناسفيكانلما

وأدرهممائةبسببهالهحصلولوشهادتهفينتهمهلامنأصحابناوفي

للفاجرتتفقثم،فيجحدهدرهممائةفاجرعلىصاحبنايدعيكأناأكثر،

القضية،هذهتعرفأنت:لهفيقولصاحبنالىإفيجيء،أخرىخصومة

ظلمتنيولكنكعرفها،أنانعمصاحبنا:فيقول،تعلمبمافاشهدفاحضر،

فيذهب،درهممائةلهفيدفعأشهد،أنأردتإنليإفأدها،درهممائة

شهادته.ولادعواهفيصاحبنانتهملافاننافيشهد=

مدةبعدثم،الدراهممئاتعلىائتمنلومنأصحابناوفي36[]ص

لك"."يسوغ"التعكيل":في)1(
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لمامات،قدلذيصاحبهاعلىردهانهأوتلفها،منيحتملماادعى

تاثيرقدريعرفلامنوكمعرفتنا،يعرفهلامنيتهمهقدنعم.اتهمناه

قدريعرفلاالمتهتكفالفاسق.بهقامتمننفسفيالخيانةعنالموانع

جيرانه.كانواوإن،عدالتهميعرفيكادلابل،العدوليتهمفتراه،العدالة

فيالتخلفيضرولا،التهمةمظنةذلكأنالتعليلفييكفي:قيلفإن

وإنالمشقةلاجلإنهالسفر:فيالصلاةقصرفيقالواكماالافراد،بعض

قصرفيالعلة:قلت.المترفهكالملكالمسافرينبعضفيالمشقةتخلفت

الشهادةردفيالعلةتكونفكذلك،المشقةلابشرطهالسفرهيالصلاة

"لو:حديثإليهيومئكمادعوىنهاأو،للنفسشهادةأنهاهيللنفس

.(1)"...لهموأموارجالدماءناسلادعىبدعواهمالناسيعطى

ماالمقيمينالعمالأعمالفينترىألا،القياسيتاتىلاهذافعلى

ومعونحوها،المناجمفيكالعملذلك،العاديالسفرمشقةمنأشدمشقته

؟الصلاةيقصرواأنلهمليسذلك

للنفسالشهادةأنكما،للتهمةمظنةوالفرعللأصلالشهادة:قيلفان

أشقفيهالمشقةبل،للمشقةمظنةالمناجمفيفالعمل:قلتلها.مظنة

فيالتهمةمنوأقلأضعفوالفرعللأصلالشهادةفيوالتهمة،غلبو

حرصهمنغالباأشدنفسهنفععلىالانسانحرصفان،للنفسالشهادة

وبينهمافرعهأوأصلهعنمنفرداالرجليكونوقد،فرعهأوأصلهنفععلى

.عداوة

اللهرضيعباسابنحديثمنمختصرا(1171)ومسلم(،5254)البخارياخرجه(1)

ععهما.
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علىيعرجولم،والفرعللأصلالشهادةبرديقولممنوالشافعي

لهميعلمولمالردلىإذهبواقبلهممنجماعةأنعلملماولكنه،التهمة

حاصله:بماالاستدلالفحاولسلفا،فيهلهيعلملامايقولأنهابمخالفا،

كماقالثم،لنفسهشهادةكأنهاللاخرأحدهمافشهادةالاصلمنالفرعأن

هذاذكركأنه.خلافا"فيهأعرفلامما"وهذا()1(:42ص7)ج""الأمفي

حذاقبعضعلمولما.الضعفمنفيهعماواعتذارا،الاستدلاللذاكتقوية

)2(.القبوللىإذهبواخلافاهناكأنثوربيوأنيكالمزأصحابه

وأللأصلالشهادةقبولعدمعلىجماعإأونصهناككانلو:أقولثم

هيالعلةتكنولمذكر،لمنشهادةأنهافيهاالعلةلكانتالزوجأوالفرع

التهمة.

بالعداوةذلكيخصونتقبللابأنهافالقائلونالعدو،علىالشهادةفأما

الدينيةالعداوةفأما.لحزنهويفرحلفرحهيحزنأنتبلغالتيالدنيوية

والمنقول.عنلمهمالقبولمنتمنعفلا،المبلغذاكتبلغلمالتيوالدنيوية

إلاالشهادةردتقتضيلاالعداوةأن)3(اصحابهكتبفيكماحنيفةبياعن

العدالة.بهاتسقطأنتبلغأن

صديقه.علىلعدوهحتىصاحبهاشهادةتقبللمذلكبلغتواذا:أقول

لفرحهيحزنأنتبلغأنيشرطونالقبولبعدمالقائلينأنالقولهذاويقوي

)1(.)8/114(

ني.للعمرا3(31/11):"نلبياا"نظرا(2)

.(622-522)8/:لمحتار"ارد"انظر3()
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ببناته،لزناوظلما،أطفالهلذبحيفرحأنيتضمنوهذا.لحزنهويفرح

مسقطوهذا،لفرحهلحزناذلكعلىوقس،ذلكونحوزوجاتهوارتداد

حتما.للعدالة

منيحزنذلكومع،عدوهيحزنأنهجهةمنبذلكيفرحقد:قيلفان

للدين.مخالفتهجهة

نأبهيطنفكيفغلبوإن،بعدلفليسفرحهحزنهيغلبلمإن:قلت

الضرراعظموفيهاالكبائر،كبرمنهيالتيالزورشهادةفينفسهيوقع

ذلككل،دنياهفيشديدضررلأجلهايلحقهأنيأمنولا،دينهفينفسهعلى

وهبهمثلا؟دراهمكعشرةيسيرايكونقدضررادنياهفيعليهالمشهودليضر

عداوةتكونأنيشرطونبالردفالقائلونالعدالةبقاءمعبالعداوةالردصح

فيإثباتهللأستاذيتاتىلاوهذا،لحزنهويفرحلفرحهيحزنأنتبلغدنيوية

نأوثبتصحابهوحنيفةأبيعنانحرافهمثبتإنلأنه؛يتهمهمممنأحد

عداوةأنهابعضهمفيثبتأنهوهب.دينيةعداوةفهوعداوةالانحرافذلك

ويفرحلفرحهيحزنأنأيالحد،ذاكبلوغهاإثباتللأستاذيتاتىفلادنيوية

بالعدواة.تردلايةالروأنتقدمفقدبلغ،وهبه.لحزنه

عنىإنمافالشافعي(،1)العصبيةأصحابفيالشافعيذكرهماوأما

وكلامه،دنيويأمروذلك.كلامهفيصريحهوكما،النسبلاجلالعصبية

وأالعصبيةبلغتإذاأنهريبولا.العدالةتسقطبشرطهاأنهافيظاهر

كانتسواء،ألبتةروايةولاشهادةلصاحبهاتقبللمالعدالةإسقاطالعداوة

.(215)7/:"لاما"في(1)
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علىفيتعدىالكفارعلىلحنقافييسرفكمن؛دينيةأم،مذهبيةأم،دنيوية

يكفر.قدبل،ذلكونحووالقتلبالنهبوالامانالذمةأهل

روايةردفيبهالتشبثيمكنمابعضعنالجوابتقدمبمااتضحفقد

بعضشهادةيقبلقدأنهمنهايؤخذربماشريكعنحكايةوبقي.العدول

نحومنهيتوهمقدللشافعيوفرعالكثير)1(،فيتقبلولاالقليلفيالعدول

فيبعضهمقالهوما،المبتدعيةروفيالحديثأصحابيقولهوماذلك)2(،

عليه.ساخطهولمنالمحدثجرح

نأعلىحملهالوجبثبتتولوفمنقطعة)3(،شريكعنالحكايةفأما

بعدالةخبيرايكونلاقدالقاضيفإن.نفسهإليهتطمئنالذيالقبولمراده

جداكثيراالمالكانفاذا،غيرهعدلهماوانماوتيقظهما،وضبطهماالشاهدين

التروييقتضيإنماهذامثلأنالعلمأهلبثنوقد.ريبةنفسهفيبقي

بتلكيقضيأنعليهوجبكانتكمالحالاوبقيتتروىفإذا،والتثبت

نفسه.فيعماويعرض،الشهادة

منهووانما،القبيلذاكمنفليسالشافعيعنالمذكورالفرعوأما

أكثرإن:وقاللحرميناإمامردهفقدذلكومع.للتعديلالاحتياطباب

)4(خلاقعلىالائمة

.(132)صذكرهتقدم(1)

.(133)صذكرهتقدم2()

عن"اخبرت:قالبلمعهيسمعهالمعمادابنهوشريكعنلقصةراويلان)3(

".شريك

.(294/)18:"المذهبدرايةفيالمطلب"نهايةانظر)4(
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كلافأفرد،عليهساخطهولمنالمحدثوجرح،المبتدعروايةوأما

ء(1)بقاعدةمنهما

****

.(1)هامش(134)صعلىالتعليقنظر(1)
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لمبتاعارواية-373[]ص

منلان،يتهروتقبللمالإسلامعنببدعتهخرجإنالمبتدعأنشبهةلا

.الاسلام:الروايةقبولشرط

حججعنوالاعراض،الهوىاتباعفيإسرافهأو،عنادهظهرإننهو

كشربالكبائرمنكثيرمنالتدينوهنعلىأدلهومماذلكونحو،الحق

الرواية:قبولوشرط؛روايتهتقبلفلابعدلفليسالربا،وأخذالخمر

العدالة.

عذرنا5فإن.يفسقأنوإما،بذلكيكفرنفإما،الكذباستحلإنوأنه

روايته.تقبلفلا،الصدق:الروايةفبولشرطفمن

نولا،يفسقوهأو5يكفروأنلهميتجهفلم،فيهالعلمأهلترددمنوأن

عدالته.تثبتلملانه،يتهروتقبلفلا،يعدلوه

حبانابننقلالذيوالمشهورهؤلاء.عدافيمنالنظرويبقى

غيرماو،البتةيقبللاالداعيةالمبتدعأنعليهالسنةأئمةجماعإ)1(والحاكم

فكالسني.الداعية

لى:تعااللهشاءإنوالتحقيق،الداعيةردتعليلفيالمتأخرونواختلف

داعيةيسمىأنحقهالذيإليهافالداعية،بدعةأنهاعلىالسنةأئمةاتفقماأن

لمفإنتفسيقه،اتجهتكفيرهيتجهلمإن،لىالاوالأنواعمنإلايكونلا

عدالته.تثبتلاالاقلفعلىتفسيقهيتجه

علوم"معرفةفيالحاكموكلام63(.)3/":"المجروحينفيحبانابنكلام(1)

.(133)ص"لحديث
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وققك-"اعلم:قالإذ)1("صحيحهمقدمة"فيمسلمأشارهذاوالى

وسقيمهاالرواياتصحبحبينالتمييزعرفأحدكلعلىالواجبأن-الله

مخارجهصحةعرفماإلامنهايرويلاأنالمتهمينمنلهاالناقلينوثقات

هلمنلمعاندينوالتهمأهلعنكانمامنهايتقينو،ناقليهفيوالستارة

اللهقولخالفهمادوناللازمهوهذافيقلناالذيأنعلىوالدليل.البدع

عهلؤقوماتصيبواأنلخب!وابنب!فاسقجاهكمإنءامنوأالذينيايها>:لىتعا

منتر!ون>ممن:ثناؤهجلوقال6[:لحجرات]ا<ندمينفعلتمماعلىفنصبحوأ

فدل2[.:]الط!ق<منكلعدلوي>وأشهدوأ:وقال282[:]البقرة<المثهد!

غيرشهادةنو،مقبولغيرساقطالفاسقخبرأنالايهذهمنذكرنابما

فقدالوجوهبعضفيالشهادةمعنىمعناهفارقوانلخبروا.مردودةالعدل

العلم،أهلعندمقبولغيرالفاسقخبركانإذمعانيهما،أعظمفييجتمعان

".جميعهمعندمردودةشهادتهأنكما

وأمعاندا،إلايكونلالهافالمخالف،بينةالسنةحججكانتواذاهذا،

حججعنوالإعراضالهوىواتباع.لحقاحججعنمعرضاللهوىمتبعا

أهليجزملمفإن.صاحبهيعذرأنيحتمللاحتىجدايفحشقدالحق

الداعيةحالوهذه.الرجلتعديليمكنهملاالاقلفعلىالعذر،بعدمالعلم

معرضفاحشا،انقيادالهواهمنقادأومعاند،نهلولافانه،فيهالكلامالذي

حججفيالنظريحملهأنأحوالهأقللكانشديدا؛إعراضالحقاحججعن

ضلالة،علىيكونأنمتديناكانإنفيخاف،بدعتهفيالارتيابعلىلحقا

.)1/8()1(
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التفتفإذا.يعذرهأنلىوتعاتباركاللهفعسىضلالةعلىكانإننهويرجو

ريبلاالذيفالامرمنه،لحقباأولىيكونوالمإنأنهمعلمالسنةأهللىإ

ذلك؛يضرهملاأنخطاعلىكانواإنوأحق،منهبالعذرلىأوأنهمفيه

المؤمنين،سبيلاتباععلىويحرصون،و]لسنةالكتابيتبعونإنمالانهم

وخياروأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي:عليهمالمنعمسراطولزوم

اتباعمنالبلاءيأتهمفلم،باطلعلىأنهمهب:نفسهفيفيقول.السلف

يكفرلافانهحالههذهكانتمنأنريبولا.الخارجةالسبلوتتبعالهوى

يشغلهبل،رأيهفيإدخالهمعلىيحرصولا،يضللهمولاالسنةأهل

داعية.يكونفلا،نفسهعلىالخوف

عدالتهثبتتإذاكالسني،نهعلىالاجماعنقلمرفقد؛الداعيةغيرفأما

عنهينقلمنأصحابهومن،ذلكيوافقمامالكعنثبتوقد.روايتهقبلت

يروىلاأنهلىإبعضهموذهب.الاولعلىوالعملايضا،عنهيروىلاأنه

بعدبروايتهالحجةقياميناقيلامصلحيأمروهذا،الحاجةعندإلاعنه

لملبدعتهتقويةفيهماروىإذاالداعيةغيرأنبعضهموحكى.عدالتهثبوت

عنه)1(.يؤخذ

لىإحاجةفلاببطلانهالعلمأهلحكمإذاالمرويذلكأنريبولا

الكذبتعمدأنهترجحبأنصاحبهجرحاقتضىإنثم.حالهلبيانإلاروايته

ذاكعنهيؤخذفلا،البتةصاحبهسقطالحديثأئمةعندبالكذبمتهمنهأو

وجهفلاأخطأ،إنماأنهترجحوان.لمبتدعباخاصاهذاوليس،غيرهولا

و"فتح،الصلاحلابن(511-411)ص"الحديث"علومالمسالةفيللأقوالنظر(1)

7(.0-58)2/":المغيث
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نعم.أخذهلعدموجهفلا،المرويذلكصحةترجحوانبالخطا.لمؤاخذته

السامعينبعضيغترأنيخشىحيثروايتهعدملىإالمصلحةتدعوقد

البدعة.فيفيقعبطاهره،

الجهني"موسى:لفطهما")1(العجلي"ثقاتمنقديمجزءفيقرأت

بهذاتحدثلافقالا)2(:الثوريوسفيانالملائيقيسبنعمروجاءنيقال

منهارونبمنزلةمني"أنت:لعليقالالسلامعليهالنبيانبالكوفةلحديثا

)3("
الغلو،لىإويدعونالتشيعفييغلونجماعةالكوفةفيكان.سى

ماعلىفيحملوه،الحديثهذايسمعواأنوسفيانقيسبنعمروفكره

شرهم.فيشتد،غلوهميوافق

أنهملعلمه،الحديثهذامثلأخذعنلحديثاطلبةالعالميمنعوقد

بالمبتدع،يختصلاهذالكن.يروىأنينبغيلاحيثرووهربماأخذوهإذا

بدعة.إلىينسبلمفاضلثقةالجهنيوموسى

الجوزجاني،يعقوببنإبراهيمالقولهذاإليهنسبمنوأولهذا،

الطعنفيمتشددا،عليالمؤمنينأميرعنمنحرفامبتدعانفسههووكان

لجرحافيكتابللجوزجاني.الاتيةالقاعدةفييأتيكما،المتشيعينعلى

المغيث""فتحفيالسخاوينقلهكما)4(-مقدمتهفيقال.والتعديل

-183)2/ترتيبهوانظر(،رجال5-4)رقمالاصفيةالمكتبةفينسخةلجزءاهذامن(1)

البستوي(.تحقيق

العجلي.كتابمنوالمثبت""فقال:الأصل)2(

ومسلم.البخاريأخرجه)3(

.([الرجالأحوال"باسموطبع"الشجرة"كتابهسمو.(المستويت-11)ص(4)
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الناسفيجرىقد،اللهجةصدوق،الحقعنزائغ"ومنهم()1(:421م)

حيلةفيهمليسفهؤلاء،روايتهفيمأمون،بدعتهفي)2(مخذوللكنه،حديثه

بدعته،بهتقولمإذابمنكر،وليسيعرفماحديثهممنيؤخذأنإلا

)3(."بذلك)؟(فيتهمونه

مر،كماالمتشيعينفيبالطعنمولعوهو،نصبفيهلجوزجانيوا

لىإالمنسوبينالكوفيينفيفإن،إليهمهذابكلامهيرميإنماانهويطهر

عليهم،الثناءوحسن،توثيقهمعلىالسنةأئمةاتفقأجلة،جماعةالتشيع

لىإينسبوالمالذينالثقاتمنكثيرعلىوتفضيلهم،رواياتهموقبول

عنحدثتكمإن:فقال.أصحابكثقاتعنحدثنا:لشعبةقيلحتى،التشيع

عتيبة،بنالحكم:الشيعةهذهمنيسيرنفرٍعنأحدثكمفانماأصحابيثقات

ومنصور)4(.،ثابتأبيبنوحبيب،كهيلبنوسلمة

)5(."التهذيب"فيهؤلاءتراجمراجع

وأمثالهمهؤلاءفيالطعنلىإسبيللاأنهعلملماالجوزجانيفكأن

بفضائليتعلقماوهو،مروياتهممنيكرههممايتخلصأنحاولمطلقا،

البيت.أهل

فيالمأصون،اللهجةالصادقالمبتدعأنتعطيالمذكورةوعبارته

بالهند(.السلفيةط66-)2/(1)

.مخذولا"كانإذ":لاالشجرة"في(2)

دا.ذلكعندفيتهم،بدعتهبهيقولم"إذا:"الشجرة"في)3(

.(1/138)":لتعديل1ولجرحا"تقدمةفيالخبر4()

لتوالي.على315(312-01/و2/178و155157-4/و432434-)2/)5(
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أهلعندمعروفاحديثاروىإذا،السنةهلعندحديثهالمقبول،الرواية

نهويؤخذلافانه،بدعتهبهتقوىقدمماأنهإلا،عندهممنكرغيرالسنة

يتهمنهماومر.كماللمصلحةرعايةوجهفلهيؤخذ،لااناختيارفاما.يتهم

قدأنهالمراديكوننإلا.الشرائطتلكاجتماعبعدوجهلهيطهرفلا،راويه

لحديثاذاكأنيعرفولم،وأمانتهصلمقهيعرفولمبدعتهعرفمنيتهمه

نأالجوزجانيمنيبعدولا.وبمروياتهبهالظنفيسيءمنكر،غيرمعروف

عبارته.تستقيمفبهذا،المعنىهذايحاولإنماأنهباظهارنفسهفيعمايصانع

1(:وشرجها")"النخبةفيقالاخرمعنىمنهاففهمحجر،ابنالحافظأما

المذهبعلىفيرد،مذهبهيقويمايروينإلا،الداعيةغيرقبولعلى"اكئر

شيخالجوزجانييعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظاصرحوبهالمختار.

2(.لى)تعااللهشاءإنمعهالكلاموسيأتي."والنسائيداودبيأ

نأحاصلهكلام)3("الحديثمختلفتأويل"كتابفيقتيبةولابن

ذلك.عدامامنهويقبل،بدعتهيقويمامنهيقبللاالمقبولالصادقالمبتدع

نفسهلانهواهوشاكلنحلتهوافقفيماالصادققولقبولمنيمنع"وإنما:قال

ولا.وجهبكلتثبيتهفيوجلعزاللهلىإالقربةوأن،اعتقدهفيمالحقاأنتريه

العدلشهادةبأنواحتج،قالكذا."والنقصوالزيادةالتحريفذلكمعيؤمن

كيفدريولاذلك)4(.عنلجوابامروقد.وفرعهصلهولنفسهتقبللا

401(.)ص)1(

بعدها(.فما73)ص)2(

141(.)ص)3(

95(.58-)ص)4(
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يستحقوانما؟والنقصوالزيادةالتحريفتعمدمنهيؤمنلامنبالصادقينعت

يلتبسفلنلحقامنعليهالتيسمهماوبأنه،بتقواهيوثقمنبالصادقالنعت

.للايمانمجانب،للتقوىمناف-كانوجهبأي-الكذبأنعليه

يقعمن-السنةهلو-المبتدعةمنبالصلاحيتسمفيمنأنريبولا

فيالكذبفيحرجلاأنهزعمعلىواما،الباطلفيتقحماإماالكذبفي

الفقهبفروعيتعلقفيماوقعبلبالعقائد،ذلكيختصولا.الحقتثبيتسبيل

عداءوالاسلاموأعداء.الموضوعاتكتبمراجعةمنيعلمكماوغيرها،

فييزللمأنهيعلمونلاكأنهم،السنةفيالطعنفيبذلكيتشبثونالسنة

الكذبكثرةتكنولم،والكذبالصدقدنياهمشؤونفيالناسأخبار

ويبنونالعقلاءبهيجزمغالببطبنوامابيقينإماالصدقمعرفةمنبمانعة

ماويصنعونالنفيسةالأشياءيغشونالناسيزلولم.عظيمةأموراعليه

والعسلوالسمنو]لعنبروالمسكوالياقوتوالدروالفضةكالذهبيشبهها

الصيم.معرفةدونذلكيحلولموغيرها،والصوفلخزووالحرير

لهمشرعالذيهودنياهممصالحبهيحفظونمالعبادههياالذيوالخالق

لأنهوآكد،أشدالدينبحفظوعنايتهالابد.لىإبحفظهوتكفل،الاسلامدين

وماخلقت>:وجلعزاللهقالالدنيا،النشأةهذهمنبالذاتالمقصودهو

.[56:]الذاريات(ليعبدونإلالادنسوااتجن

عنايةأنعلمئمتهاوالسنةرواةخباروية1الروأحوالمارسومن

الكذابيندخائلعنوالكشفعنهاالباطلونفيوحراستهابحفظهاالأئمة

وفي.لحهاومصادنياهمبأخبارالناسعنايةأضعافكانتوالمتهمين

الرشيدأخذ:إبراهيمبنإسحاق"قال(:1/521)"التهذيبتهذيب"
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أين:لهفقال!وضعتهاحديثألفمنأنتأين:فقال،قتلهفأراد]زنديقا،

حرفاينخلانهاالمباركوابنالفزاريإسحاقبيأمناللهعدوياأنت

.(1[)"إحرفا

لهاتعيش:قال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنوقيل

(2()لهولجفالونالذكروإنانزفاإنانخن>:وجلعزاللهقولوتلا.لجهابذةا

يتناولبل؛بلفظهيتناولهالمإن،بمعناهالسنةيتناولوالذكر9[.]الحجر:

نأالقرآنحفظمنالمقصودفإن.الحقمعرفةعليهيتوقفماوكلالعربية

عليهاللهصلىمحمدالان،القيامةيوملىدائمةوالهدايةقائمةالحجةتبقى

خلقإنماوجلعزددهو،الشرائعخاتمةوشريعتهالأنبياء،خاتموسلمواله

الحياةهذهفيذلكوانقطاعمعرفتها.طريقعنهميقطعفلا،لعبادتهالخلق

فيها.بقائهملعلةانقطاعالدنيا

سفيانعنروينا"267()3(:ص1)ج("ألفيتهشرح"فيالعراقيقال

بنالرحمنعبدعنوروينا.الحديثفييكذبأحدااللهسترما:قال

وروينا.اللهلاسقطهالحديثفييكذبأنهمرجلاأنلو:قالأنهمهدي

لأصبحالحديثفييكذبأنالسحرفيرجلهملو:قالالمباركابنعن

".كذابفلان:يقولونوالناس

والنقص-والزيادةالتحريفتعفدمنهيؤمنلامنأنهناوالمقصود

أنهورأىأمرااعتقدمنكلكانفإن.عدالتهتثبتفلم-كانوجهأيعلى

المصدر.منفاكملناهبياضاالقصةباقيالمؤلفترك(1)

33(./1)":لتجريحو"التعديل(،218/و1/3):"لتعديلولجرحا"تقدمة2()

.(421)ص)3(
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الدنيافيفليسذلك،منهيؤمنلاتثبيتهفيلىتعااللهلىإالقربةنوالحق

خلافهعلىالحجةقامتإنالمبتدععلىبهلحكمفاقطعا،باطلوهذا.ثقة

البتة،بخبرهيحتجلاأنوجبوالا،فباطلمانتهووصدقهعدالتهبثبوت

خالفها.أمبدعتهأوافقسواء

شهادةالشخصوتعديل..."الكبائراقترافمنتمنع"ملكة:والعدالة

غلبةالظنعلىيغلبحتىبذلكالشهادةتجوزولا،الملكةهذهبحصولله

منتمنعهالملكةتلكبأنالظنغلبةيتضمنوذلك.لهحصولهاواضحة

بهالجزمايصحغلبةالظنعلىغلبومن،والنقصوالزيادةالتحريفتعمد

منهيقعانيؤمنلاومن؟منهيقعأنيؤمنلافكيفذلك،منهيقعلاأنه

يغلبهأنخيفومن.ذلكمنتمنعهملكةلهأنالظنعلىيغلبفلمذلك،

يغلبهأنيؤمنلم،و]لتحريفالكذبتعمدفيفيوقعه،الهوىمنضرب

فييوقعقدالهوىمنالواحدالضرببل.بهنشعرلموانآخر،ضرب

كانالاسديطريفبنموسىأنجاءفقد.متضادةأنهالنايتراءىأشياء

أحاديثويروي،عنهاللهرضيعليعنالانحراففيالشامأهلرأييرى

راجع،بالشيعةيعني"بهملالسخر"إني:ويقولعلي،فضلفيمنكرة

")1(.الميزانلسان"فيترجمته

الثقاتأحدهلالبنحبانعن،الجهميالثلجيشجاعبنمحمدوروى

هريرةبيأعن،المهزمبيأعن،السنةأئمةأحدسلمةبنحمادعن،الاثبات

وفي)2(.منها"نفسهخلقثمفعرقتفأجراها،،الفرسخلقاللهإن"مرفوعا:

)1(.)8/502(

231(.)""الموضوعاتفيلجوزياابناخرجه)2(
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علىبهيستدلوأنالحديثهذاوضعمنالجهيمةغرضأن)1(""الميزان

بهاالمرادإنماوجلعز"اللهنفس"ذكرمنالقرانفيجاءماأنزعمهم

مخلوقاته.بعض

:اخرانغرضانولهم:أقول

فييأتيكما،سلمةبنحمادفيالطعنلىإبذلكالتذزعأحدهما:

")2(
جممه.لر

الاباطيل.يروونبأنهمالسنةأئمةعلىالتشنيع:الثاني

نأيؤمنلا،البيتأهلفضائلفييكذبأنيؤمنلاالذيوالشيعي

متشددغيرأنهالناسليريأو،التقيةسبيلعلىالصحابةفضائلفييكذب

مذهبه.يوافقممايرويهمامنهليمبلبذلكيمهلم،مذهبهفي

أحديعرجلمولذلكفنه،هذاليس-فضلهعلى-قتيبةفابنحالكلوعلى

الموفق.والله.أعلمفيماذلكقولهحكايةعلىوالمصطلحالاصولأئمةمن

فلاغيرهوافقه"إنالعيد:دقيقابنعن()3(041)ص"المغيث"فتحوفي

ذلكيوجدولمأحد،يوافقهلموان.لنارهواطفاءلبدعتهإخماداإليهيلتفت

واشتهاره،الكذبعنوتحززهصدقهمنوصفنامامع-عندهإلالحديثا

تحصيلمصلحةتقدمأنفينبغي-ببدعتهلحديثاذلكتعلقوعدم،بالتدين

".نارهوإطفاءإهانتهمصلحةعلىالسنةتلكونشرلحديثاذلك

)1(.)5/24-25(

)85(.)2(رقم

492(.)ص""الاقتراحكتابهفيالعيددقيقابنوكلام6(20-61/))3(
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:مغزاهإنما("ببدعتهالحديثذلكتعلق"وعدم:بقولهتقييدهأنويظهر

فيالمصلحةبل،نشرهفيمصلحةهناكتكنلملبدعتهتقويةفيهكانإذا

يدعووذلك،بهتفردأنهالفرضبأنهناذلكويتأكد.مركما،روايتهعدم

احتمالاالمعنىلهذامحتملاالعيددقيقابنكلامكانواذا.فيهالتثبتلىإ

فيها.مامرالتيقتيبةابنمقالةعلىحملهيسوغفلاظاهرا،

غيرقبولعلى"الاكثر1(:وشرجها(")"النخبةفيحجرابنوقال

وبه.المختارالمذهبعلىفيرد)2(مذهبهيقويمايرويأنإلا،الداعية

داودبيأشيخنيالجوزجايعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظاصرح

فيماواردةالداعيةحديثردلهاالتيالعلةلان،متجهقالهوما...والنسائي

".أعلمددهو.داعيةيكنلمولو،المبتدعمذهبيوافقالمرويظاهركانإذا

غيرالمبتدععلىيظهرفيمايعود"فيرد":قولهفيالضمير:اقول

قبلقالوقد.عليهالقبولإطلاقمقابلفيالراويعلىالردأوقع،الداعية

مروياتهرد:الراويبردوالمراد"ببدعةمكفركليردلاأنه"والتحقيق:ذلك

وعلى،لمذهبهالمقويالمرويعلىالضميرعوديحتمل:يقالوقدكلها.

لىإحجرابناستنادبهذايشعروقد،عداهمامنهيقبلأنهمنهيفهمفقدهذا

ني.الجوزجاقول

ذاكروايةتركنيالثاالمعنىهذاعلىالردمعنىكانإن:فأقول

تقدمالذيالمعنىهوفهذا؛بصحتهمحكوماكانوان،للمصلحةالحديث

اتهاماالحديثذاكردمعناهكانوإن.نيالجوزجاعبارةتستقيمبهأن

401(.)1()ص

."عتهبد":"لنزهةا"في(2)
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تظهرولا،الاولللمعنىموافقفهذا؛رواياتهسائرمعهويرد،لصاحبه

لروايةاتهامالحديثاذلكردمعناهكانوإن.نيالجوزجالعبارةموافقته

بصريحةنيالجوزجاعبارةفليست؛عداهفيمامقبولايبقىذلكومع،فيه

قتيبة.ابنقولهووانمامرِ،كمافيهظاهرةولاهذافي

علىيدل-الجوزجانيقوللىإاستنادهعداما-حجرابنكلاموسياق

راويه،رواياتوسائرلحديثاذاكردأومطلقا،الراويردمقصودهأن

الداعيةحديثبهاردالتيالعلةبأنصزححجرابنأنمنها:لامور،وذلك

يحملهقدبدعتهتزيينأن"هيالداعيةفيالعلةأنقدموقدهذا،فيواردة

هذهكانتومن".مذهبهيقتضيهماعلىوتسويتهاالرواياتتحريفعلى

اقتضتالعلةهذهأن:ومنهامطلقا.فيرد-تقدمكما-عدالتهتثبتفلمحاله

حجر:ابنكلاممقتصدعلىيقالقدبلهنا،فكذلكمطلقاالردالداعيةفي

قدوهذا،بدعتهفقيومايرولموإنمطلقا،يردالداعيةلان،أولىهذا

.روى

بأحاديثهم،واحتجوا،المبتدعةمنجماعةالحديثأئمةوثقوقدهذا،

يوافقمماكثيرافيهاوجدتهمرواياتتبعومن.الصحاحفيخرجوهاو

ببدعةفيهاطاعنينغيرالاحاديثتلكيتأؤلونالعلموأهل.بدعهمظاهره

أحاديثمنهمجماعةروايةفيبللها)1(.بروايتهراويهاقيولاراويها،

علي:قال:قالزرعن،ثابتبنعديعن،الاعمشطريقمن781[مسلمكحديث(1)

مؤمنإلايحبنيلاأنهإليئ-شه!رالاميلنبيلعهلمإنه،النسمةوبراالحبةفلق"والذي

حاتم:أبووقال".مفرط"شيعي:معينابنفيهقالعدي".منافقإلايبغضعيولا

-كانانهإلا"ثقةحمد:أالإماموعن."وقاصهمالشيعةمسجدإماموكان"صدوق
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.أخرىعللالهاأنإلاذلكفيصريحةأوبدعهمموافقةفيجداظاهرة

بعضبضعفبعضها،العلمأهلضعفهاكذلكأحاديثالاعمشروايةففي

لمالاعمشبأنوبعضها،بالانقطاعوبعضهاالسند،فيالاعمشفوقمن

ذكرهمعاويةشأنفيحديثالاخيرهذاومن.مدلسوهوبالسماعيصرح

وهكذاالاعمش،بتدليسووهنه1(-()9!)صالصغير""تاريخهفيالبخاري

واخرين.الرزاقعبدروايةفي

بحيثيكونأنملازمةالعلةوتلك،الداعيةردعلةتحقيقمروقدهذا،

مبتاعكلفيوردتإنالعلةفهذه،العدالةينافيمامنهيؤمنلاأنيحق

منبشيءيحتجلاأنوجب،داعيةيكننمولو،بدعتهيقويماروى

فلا-الصوابوهو-والا؛بدعتهيوهنفيماولو،كذلككانمنمرويات

راويهلبدعةالمقويالمرويفذالب.العلةمعيدوربل،الحكمطلاقيصح

المنكرفحكممنكر،واما.راويهردعنفضلا،لردهوجهفلامنكر،غيرإما

ينافيبماعليهالحملاتجهفإنراويهفأما.ضعيفنهوهو،معروف

علىالحملاتجهوان.البتةسقطبه،اتهامهأوالكذببتعمدكرميه،العدالة

ترددوان.بذلكيجرحلموالخطأ،والوهمالمغتفركالتدليسذلك،غير

ويقابل.اخرونووثقه".التشيعفيغالياكانأنهإلا"ثقة:الدارقطنيوعن."يتشيع

سرغيرجهارا!يه!النبيعهد:العاصبنعمروعنحازمأبيبنقيسروايةهذا

لهمإن،المؤمنينوصالحاللهولييإنماباولياء،ليليسوطالبأبيآلإن"ألا:يقول

بياضا،ترك"...بياآلإن":بلفظشعبةعنغندرورواه.لها"ببلاسأبلهارحما

هذفيولي.عنهاللهرضيعليعنمنحرفناصبيوقيس.الشيخاناخرجهوهكذا

.[لمؤلف]ا.كلام

"الصغير".باسمخطاطعالاوسطالتاريخأنهوالصحيحالرشد(ط-2208/)(1)
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وأ،منهعرفهومنبقولأخذوالا،القبولوجبالعدالةثبتتوقدالناظر

منالعصرأهليبلغهأنيمكنمابيان1()الثانيةالقاعدةأوائلمروقد.وقف

تغفل.فلاللنظر،التاهل

صلاحهثبتإذاالداعيةغيرقبولالائمةإطلاقصحةيتبينتقدموبما

أنهعلىتنبيهاالداعيةالمبتدعردعلىنصواإنماأنهمويتبين.مانتهووصدقه

العدالة.ثبوتوهو،للقبولالشرعيالشرطلهيثبتلا

اتجهأنههب:لهنقولأنفيكفيناالاستاذ،فأما.للقاعدةتحقيقكلههذا

فيهمطعنتالذينفغالبلبدعته،تقويةفيهماالثقةالمبتدعمنيقبللاأن

!وىتعدهاالتيوالاراء،موافقيككثرومخالفيكعندالسنةأهلمنهم

لاولكنبحقليسأنهبعضهميسلمماومنهاحق،عندهمهومامنهاباطلا،

منالمحقويتبين،والفقهياتالاعتقادياتفيالكلاموسيأتي.بدعةيعده

مرتكما،بهقنعتلويغنيكماالحقوفي.لىتعااللهشاءإنالمبطل

نصيبهيحرمأنأوشكلحقبايقنعلمومن.الثانيالفصلفيإليهالاشارة

حديثفييكذبثم،لرأيهموافقةصادقةأحاديثيرويكالراوي،منه

رءوسفدبتبتض>وإن!كلهاأحاديثهفتسقط،لىتعااللهفيفضحهواحد،

.[927:]البقرة<ظدوتولالاتظدونأئولكم

يتهموابأن24[]صأحقاءأنهميرىأنهنيالجوزجاعبارةمنوالمتبادر

الناصبةوعندالسنةأهلعندمنكرغيرمعروفاكانوان،ذلكمنيروونهفيما

السنةأئمةاتفققد،روايتهفيمأمونااللهجةصدوقمنهمراويهوكانأيضا،

حديثه.وقبولتوثيقهعلى

53(.)1()ص
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التهمة،دفعفيكافمنكرغيرمعروفاالمرويكونفإن،ترىكماوهذا

ذكر؟كماراويهكانإذافكيف

له:ويقال،بطلانهيخفىفلا،نيالجوزجامرادهوالمتبادرهذاكانفإن

نأمانعلاولكن،إليهسبيلفلايات،الروفيبالكذبالثقاتنتهمنأما

،المبتدعأيهابكونبدأذلك،الحالاقتضىإذاالعدالةفيينالابمانتهمهم

هذا.رأيكفيفنتهمك

منيشكوهماأرادإنه:لقلنابمنكر"وليسيعرف"ما:قولهولولا

أرادفيكون،المنكراتتدليسمنالسبيعيإسحاقبيوكالاعمش،بعضهم

فدلسه.بثقةليسممنسمعهبأنهالراويلاتهامذلك؛روايةمنالمنع

فانه،أخذهمنمنعماببطلانلحكمايردلملقلنا:،الاتهامذكرهولولا

راويهنومنكر،غيرمعروفأنهضرورةصحيحفهوعلةلهيكنلمإذا

أخذهمنمنعولكن،السنةأئمةعندمقبول،الرو]يةمأمون،اللهجةصدوق

لىإحاجةلاأنهمع،يروينيحبماعنهيروىلابأنللمبتدعإرغاما

لوجهين:رو]يته

طريقه.غيرمنمعروفأنه:الاول

عنولوذلك،روايةبعدمتقضيلمصلحة1و،ببدعتهيتعلقأنه:نيالثا

السني.

الجهنيموسىعن-:)1(""ثقاتهمنقديمجزءفي-كماالعجليذكر

بهذاتحدثلافقالا:،الثوريوسفيانالملائيقيسبنعمروجاء:قال

.(1)حاشية(561)صوانظرالبستوي(.تحقيق-183)2/:ترتيبهانظر(1)
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بمنزلةمني"انت:لعليقالالسلامعليهالنبيأن:الكوفةفيالحديث

.(1(")موسىمنهارون

العيد.دقيقابنأشارهذالىوإ

نأأحقاءأنهمإثباتالاتهامبذكريردلمالجوزجانيلعل:يقالوقد

لامنيسمعهأنخشيةعنهمذلكيروىلاأنينبغيأنهأرادوإنمايتهموا،

الاتهاميردلم:يقالأو،وبمروياتهمبهمذلكفيضر،فيتهمهمحالهميعرف

،الارتيابمنراويهلمذهبالخبرظاهرموافقةيوقعهماأرادوانماالقادح

وقدشهادتهما،فييرتابالقاضيفانلاخيهما،رجلانشهدإذاكماوذلك

زدني:للمدعييقولأنللقاضيأنفكمايعذلا،أنبعدالريبةأثريبقى

يقضيأنالقاضييلزمأخويهغيرالمدعييجدلمإذاكانوإنشهودا،

تهما.بشهاد

ورجالاأخويهفسمى،يحضرهمأنقبلشهودهالمدعيسمىوإذا

فكذلك.أخويكغيرسميتهمبالذينجئني:لهيقولأنفللقاضي،اخرين

بدعته؛ظاهرهيوافقمماالثقةالمبتدعيرويهعمايعرضواأنالحديثلاهل

بعضفيهاوقعقد-الخبرثبوتينافيلاكانوإن-الارتيابذاكلان

بطاهرهيقضيإنماأنهالغرضإذ،روايتهلىإداعيفلاذلكومع،الوهن

أهلفيحتاج،البدعةتلكمساعدةلاروايتهفيفليس،الراويبدعةموافقة

رأسا.يروىلاأنلىفالاو،ظاهرهعنوصرفهتاويلهلىإالسنة

الجوزجاني.عبارةعليهتحملماأحسننظريفيالمعنىوهذا

.وقاصابيبنسعدحديثمن2(04)4ومسلم37(،0)6المخاريأخرجه(1)
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بهيقويبماوبمنكر،منهماتىمنأنمعنىعلىكلامهيحملوقد

ولا،لحديثاذلكعنهيروىولا،البتةيتركفانه-فيهيتهمأنوحقه-بدعته

روايته،فيمأمونااللهجةصدوقيكونأنحدعنبذلكلخروجه؛غيره

هذاعلىالجوزجانيعبارةحملأنهمنهيظهرماحجرابنعنويأتي

المعنى.

هوإنماالمبتدعشأنفيالسنةأئمةكبارعنوالمنقولهذا27[]ص

ذلكيخصونوأكثرهم،عنهوالروايةمنهالسماعمنوالمنعالامتناع

فيأرولم،داعيةكانأنهجاءعمنبعضهمروىفقدذلكومع،بالداعية

هيالعلةإن:قالمنفمنهم؛بعدهممنواختلف،العلةيبينمانصوصهم

،المبتدععنروايتهلىإلحاجةادعتفماهذاوعلى،البدعةترويجكراهية

العيد)1(.دقيقابنعنمركماعنه،يروىأنفينبغي

ويمنعوايمتنعوالمإذاالعلمأهللان؛الداعيةفيتقوىإنماالعلةوهذه

بدعتهلىإفدعاهم،منهليسمعواالناسقصده،منهالسماعمنالناس

الداعيةعنالروايةمنالناسويمنعواالعلمأهليمتنعلموإذافيها،ورغبهم

منه.للسماعمثلهقصدأو،قصدهمنالناسيمتنعلم

أهلمنوكثير،فاسقالمبتدعأنهيالعلةإن:قالمنومنهم28[]ص

يعتدتقصيرامقصرغيرمخطئا،يكونقدالمبتدعبأنهذايستبعدونالعلم

286[،:]البقرة<وسعهأإلانفسااللهيكفلا>:وجلعزاللهقالوقد،به

.أخرىآياتفي

72(.)ص)1(
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،ظاهرةونحوهاالعقائدفيالسنةحججأنهذا:عنبهيجابماسلمو

القرآنيةالنصوصإن:المتكلمينغلاةيقولكمابها،معتذغيرإمافالمبتدع

وإماالعقائد،منونحوها،وجلعزاللهصفاتفيحجةتصلحلاوالسنية

كفرهيطهرلمفإنفيه،يعذرلاشديداإيثاراهواهإيثارفيمسرفبهامتهاون

فسقه.يتبينالاقلفعلى

لاالاقلفعلىفسقهيتبينلمفإن:فتقولهذاعنتنزلأنولك:أقول

تعديله.يمكنفلا،بعدالتهيوثق

مننفسفيالشبهةتقوىأنيجوزقد:يقولأنلهالداعيةيخصومن

علىيحملهترددنفسهفييبقىأنبدلاولكنهشديدا،إيثاراهواهبمؤثرليس

ويرىهم،لاالمخطئهويكوننويخشىفيه،زاغفيمامخالفيهيعذرأن

جهةمنأتاهموإنما،خارجمنذلكيأتهمفلمالمخطئينهمكانواإنأنهم

عليها.واعتمادهمبها،إيمانهملقوةالنصوصمنفهموهماعندوقوفهم

بانفقدبدعتهلىإودعا،السنةأهلوضللالحذ،هذاتعدىفمن

رحمهمسلمقولهذالىإويشير.يعذرهأنيحاولمنعذروانقطع،عناده

كلعلىالواجبأن-اللهوفقك-اعلم":قالإذ)1("صحيحه"مقدمةفيالله

منلهاالناقلينوثقاتوسقيمها،الرواياتصحيجبينالتمييزعرفأحد

ناقليه،فيوالستارة،مخارجهصحةعرفماإلامنهايرويلاأن:المتهمين

.البدعأهلمنوالمعاندينالتهمأهلعنكانمامنهايتقيوأن

اللهقول:خالفهمادوناللازمهوهذافيقلناالذيأنعلىوالدليل

.)1/8()1(
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مجهلةفوماتصيبوأنفمبئنوأبنبافاسقيمزجانءامنوائذين>يايها:لىتعا

).6[:لحجرات]ا<ندمينفعلتضماعلىفتصبحوأ

282[.:]البقرة<المتد!منترضون>ممن:ثناوهجلوقال

2[.:]الطلاق(مانكلعدلذويشهدوا>و:وقال

نو،مقبولغيرساقطالفاسقخبرأنالايهذهمنذكرنابمافدل

.مردودةالعدلغيرشهادة

يجتمعانفقد،الوجوهبعضفيالشهادةمعنىمعناهفارقوإنوالخبر

نأكما،العلمأهلعندمقبولغيرالفاسقخبركانإذمعانيهما،أعظمفي

".جميعهمعندمردودةشهادته

عنادهيتضحلموالذيقاسق،واماكافر،إماعنادهيتضحالذيفالمبتدع

تثبتلاحالهسوءمعلانه؛الفاسقمعنىفيهوبذلكيتهمبانحقيقولكنه

بد.ولاهذينمنواحدفيهالكلامالذيوالداعية،عدالته

اقترافعنتمنع"ملددةبانها:العدالةالعلمأهلعرفقد.3[]ص

"لا:وقال".النفسىوهوى":السبكيالتقيزاد."،..الخسةوصغائرالكبائر

هواهيتبعقدالمباحةالرذائلمعالخسةوصغائرللكبائرالمتقيفانمنه،بد

".الصفةبهذههولمنعدالةولافيرتكبه،منهالشيءوجودهعند

أنهذكرثم،السبكيلابن")1(الجوامعجمعشرح"فيالمحلينقله

فيموجودةالزيادةهذهانلىإالمحليشارو(نيالبناحاشيةمع-481-051)2/(1)

ثابتةوهي.السبكيالدينتقيوالدهمنماخوذةوهي"،لجوامعاجمع"نسخبعض

2(.18-2612/)":اللامع"الضياءحلولو.ابنلشرحالاصلنسخةفي
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ملكةعندهمن"لان:قالالقيد،زيادةلىإحاجةلاولكن،نفسهفيصحيح

فيلوقعوالا،منهلشيءالهوىاتباععنهينتفيذكرمااقترافعنتمنعه

منه(".تمنعملكةعندهيكونفلاالمهوي،

المحذوروإنما،العدالةفيينافيماأهواءولهإلاإنسانمنما:أقول

بعضهمعلىيخفىقدفإنه،المعدلينتنبيهالسبكيومقصود،الهوىاتباع

ارتكبيرهفلامصاحبهخبرقدبأنهالتعديلفيفيكتفي("،"الملكةمعنى

نأيخشىغالبا،هوىلصاحبهأنلعلمتدبرلوولعلهفيعدله،للعدالةمنافيا

الامركانومتى،لهوتهئاإليهاحتاجإذاالعدالةفيمناارتكابعلىيحمله

العدالةوهي،الملكةتلكحصولالمعدلظنعلىيغلبفلمكذلك

لصاحبه.

وإما،بعدلليسصاحبهفيكونحصولها،عدمعندهيترجحنإمابل

هووهذا؟)1(،لهبحصولهايشهدفكيف،لصاحبهحصولهافييرتابأن

التعديل.معنى

لاهوائهمواتباعهم،الاهواء"أصحاب"السلفسماهمكماالبدعهلو

وأتعمدهثبتومنوالخطا،العمدفيالنظريبقىوانماظاهر،الجملةفي

كذبه.يومنلم،عارفوهبذلكاتهمه

كل:الموصليحرببنعلي"عن123(:)صللخطيبالكفايةوفي

(".لييباولايكذبهوىصاحب

نأالمؤلفنسيمماالعبارةوهذه"لصاحبهالملكةتلك"بثبوت:الاصلفيبعده(1)

المعنى.يفسدوبقاؤهاعليها،يضرب
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تتبينحتىأحدهممنفيحترس،ذلكمظنةأنهم-أعلموالله-يريد

اءته.بر

يرموالمفإنهم،صالحبنأحمدفيالنسائيكلامفيذكروهماوأما

برووهبل،منهيؤمنلاذلكإنقالوا:ولا،اتهموهولا،الباطلبتعمدالنسائي

خطائه.علىالأدلةأقامواوانما،ذلكمن

التحريشدةمنبهعرفلما؛النسائيمنالخطأيستغربقدكانولما

نأالتسخطشأنومن،صالحبنحمدأعلىساخطاكانأنهذكروا،والتثبت

كنتإنفانكجرحهبطاهرهيقتضيماعلىوقفتومن،الظنسوءيورث

يقوىقدبل،التثبتلىإفاحتجتالظاهر،ذاكفيارتبتبهالظنحسن

وان.ظنكينافيلاماعلىبحملهتجزمبلالطاهر،ذاكعندكيؤثرفلاالظن

فيه،يريبماولاالظاهر،ذاكيدفحماهناكيكنلمبهالظنسيئكنت

قبوله.لىإنفسكتبادروحينئذ

:(1(")العراقي"ألفيةوقي

صالحبنأحمدفيكالنسئيالجارحكلامردوربما

يحرجحينالسخطعليهغطىمخرجلجرحكانفربما

العلممعللقدحتعمدامنهميقعلاذلكأنإلا")2(:الصلاحابنقال

".ببطلانه

183(.)ص)1(

93(.1)ص"لحديثا"علومفي2()
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شاءإنيأتيكما)1(،صالحبنأحمدترجمةفيالقضيةشرحتوقد

تعالى.الله

2(.0)رقم""التنكيلكتابفي(1)

****
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ذلكونحوالمحبومدحالساخطقاخ4-

وجهين:علىغيرهفيالعالمكلام

"صحيحوفي.الحكمقصدبدونالذممخرجيخرجما:الأول

والهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتهريرةابيحديثمنوغيره(")1مسلم

قدوانيالبشر،يغضبكمايغضببشر،محمدانما"اللهم:يقولوسلم

جلدتهأوسببتهأواذيتهمؤمنفايما،تخلفنيهلمعهداعندكاتخذت

."...صلاةلهفاجعلها

جابر.حديثومنعائشةحديثمننحوه)2(وفيه

كانولالعانا،ولاشتاماولاسباباومسلموالهعليهاللهصلىيكنولم

وإنك>:بقولهوجلعزربهنعتهكماكانوانما،الحقعنيخرجهالغضب

منلانفضواالقلبغليظفظاا>ولؤكنت:لىتعاوقوله[4:]القلم<عظيمخلقلعلى

منرسوهبمجا>لقدوجل:عزوقوله915[:عمران]الصيك(

وتؤبانمؤمنينعل!محريالىنحتمماعلتهعضيزأ!ح

دينهمفييضرهمماالناسبعضمنيرىكانوانما.128[:التوبة1<رحيم

عليهاللهصلىفيكره،نفسهصاحيهبمصلحةأوالعامةبالمصلحةيخلأو

يكونمماذلكونحو")3(يمينهتربتله"ما:فيقول،وينكرهذلكوسلموآله

مسلمعندالاخرىوالرواية(.401)30المسندلا"فياحمدخرجهو26(.10)(1)

ايضا.

26(.20)جابروحديث26(00)رقمعائشةحديث2()

=(21182)حمدوأ(186)داودابوخرجهو(،0224)يعلىابواخرجهاللفظبهذا)3(
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لذلك.الإنكاروشدةعليهالمدعومنوقعماكراهيةإظهاربهالمقصود

بجامعالتجوزسبيلعلىوشتماسثاذلكعلىاطلق-أعلموالله-وكانه

الحكمةومنالانكار.شدةعندنادرابهالدعاءوفلعلهاللعنفأماالايذاء.

الإنكارعندوسلموالهعليهادثهصلىمنهيقعماأنالناسإعلامذلكفي

وفي.الحكموجهعلىلاوالتأديب،الإنكارإظهاروجهعلىيكونماكثيرا

قدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنوهي،أخرىحكمةالأمرينمجموع

السبمنلسانهعلىجرىغضبإذاأحدهمأنالناسأكثرطباعمنعلم

أقصدلم:لقالغضبهسكونبعدعنهسئللوماوالطعنواللعنوالشتم

النبيفأراد.غضبتولكنيحقيقتهأقصدلمأو،لسانيسبقنيولكنذلك

اذهانهم،فيليستقرالأصلهذاعلىأمتهينبهأنوسلموالهعليهاللهصلى

جزما.ظاهرهعلىالغضبحالفيذلكمنالناسعنيصدرمايحملوافلا

عليهاللهصلىالنبيكلماتمناتفقمابعضيذكرربماحذيفةوكان

اللهرضيحذيفةعلىذلكالفارسيسلمانفأنكر،غضبهعندوسلمواله

الطفيلأبووهو-الصحابةبعضوسئل)1(.الحديثهذاوذكرعنهما،

تسمع،امرأتهوكانتيخبر،أنفاراد،ذلكمنشيءعن-واثلةبنعامر

ينقلوالاأنالعلملاهلينبغيفكذلكفكف)2(.،الحديثبهذافذكرته

الاصل.هذامنهانقلفيمايراعواوأن،الغضبعندالعلماءكلمات

حمداخرجهو،شعبةبنالمغيرةحديثمن"يداه"تربت:بلفظوغيرهما

مالك.بنانسحديثمن"جبينه"تربت:بلفظ(0126)9

.()9465داودبوو2372(1)أحمداخرجه(1)

947(:)8/":"المجمعفيالهيثميوقال023()9""الاوسطفيالطبرانياخرجه)2(

".متروكوهوالضحاكبنالوهابعبد"فيه
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نأينبغيلكانالحكمغضبهعندقصدالعالمأنفرضلو:يقالقدبل

عليهاللهصلىالنبيعنوغيرهما")1("الصحيحينففيحكما.بذلكيعتدلا

.البخاريلفظ"كضبانوهواثنينبينحكميقضينلا":قالأنهوسلمواله

يحتاجمماأشدوتثبتوتدبرنظرلىإيحتاجوالرواةالعلماءفيوالحكم

دراهم،عشرةفيالخصومةتكونفقد.الخصوماتمنكثيرفيالحكمإليه

الحكمفاما.دراهمعشرةتفويتإلاالغضبعندفيهاالحكممنيخشىفلا

لمولو،كثيرةوأحاديثكثير،علمتفويتمنهفيخشى،والراويلمالعاعلى

عظيما.لكانواحداحديثاإلايكن

الموعظةبهيقصدما:الحكممخرجلاالذممخرجيخرجومما

وجههفيفيذمه،لهيكرههماصاحبهعنالعالميبلغكأنوذلك.والنصيحة

ليستبعبارةيأتيوربما.لهكرههعمايكفأنرجاء،يبلغهمنبحضرةأو

الثوريككلماتالنصيحةفيالابلاعيقصد،موحشةخشنةولكنها،بكذب

باسلاامراأنكرهالذيالامريكونوربماحي)2(،بنصالحبنالحسنفي

علىكالدخول،يكرهمالىإيجرأنيخشىولكنخيرا،يكونقدبلبه،

وقد.الفتوىمنوالإكثارالقضاء،وولاية،اليتامىأموالوولاية،السلطان

يعاودأنلصاحبهيحبالناصعولكنمعذور،وصاحبهمذموما،أمرايكون

لئلاالناسنصيحةالمقصوديكونوقدالامر.ذاكيخفيأويحتالأوالنظر

نأيخشىولكنعذرأولامنهوقعلمنيكونقدإذالأمر؛ذلكفييقعوا

الإشارةتقدمتالتيالتنفيركلماتهذا:ومن.معذورينغيرفيهالناسيتبعه

عنه.اللهرضيبكرةبياحديثمن(17)17ومسلم7(1)58البخاري(1)

285(.)2/:"التهذيبتهذيب"انظر)2(
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)1(.الثانيالفصلفيإليها

لوماإلىفيستند،الحكمجهةغيرعلىيحكيهفيماالعالميستسمحوقد

حجة،خبرهيعدلامنوخبر،منقطعةكحكايةإلته،يستندلمالحكمراد

معاويةبنإياسعنجاءوقد.ذلكونحوالحكملبناءتكفيلاوقرينة

لم،العاعمللىإتنظر"لا:قالانهوالفضلوالذكاءبالعقلالمشهورالتابعي

و،الروايةبقصديكنلمإذا-العالموكلام)2(."يصدقكسلهولكن

إليه.ينظرلاأنينبغيالذيعملهجملةفيداخل-الحكمأو،الفتوى

خفي،عذرلهيكونقدولكن،العدالةينافيمايعملقدأنهذلكمعنىوليس

يتحفظكما،ويتثبتيتحفظلاوقد،العدالةينافيلافيمايترخصوقد

والحكم.والفتوىالروايةفيويتثبت

اللهشاءإن-عليهيخفىلاللحقالمتحريالمتثبتوالعارفهذا،

الاتي.الضربمنيعدأنحقهمما،الضربهذامنيعدأنحقهما-لىتعا

علىولافيهالمتكلمعلىبهيعتدلاأنفحقه،الضربهذامنكانمانو

الموفق.والله.المتكفم

فيهيخشىإنمافهذالحكماوجهعلىيصدرما:الثانيالوجه43[]ص

لخطأاعنيتحرزونمتيقظون،متحزون،عارفونلحديثاوأئمة.لخطأا

لافانهالتحريمنالحاكمبلغومهما.ذلكفيمتفاوتونلكنهم،جهدهم

يخبررجلاتسمعفقدالامر.نف!سفيلمامطابقةكلهاأحكامهتكونأنيبلغ

الذيخبرهنو،فلانهومنهسمعتهالذيأنفترى،مدةتمضيثمبخبر،

31(.-92)صوغيرهذلكلىإالاشارةتقدمت(1)

.للمزي3(1/80):"الكمالتهذيب"انطر2()
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وأن،باطلالمعنىذاكوأنكذا،معناهنووكيت،كيتهومنهسمعته

يوجبذلكمثلنوعذر،لهيكنلمنهو،بالباطلالاخبارتعمدالمخبر

،فلانالمخبرأنفترىبآخر،رجلعليكيشتبهأنالمحتملفمن.الجرح

اخر،خبرافلانمنسمعتإنماباخر،خبرعليكيشتبهنو.غيرههووانما

ظنفيأو،المعنىفهمفيتخطئوأن.غيرهمنسمعتهفانماالخبرهذافأما

يوجبذلكمثلأنأوعذر،لهيكنلمنهوتعمد،المخبرنأو،باطلأنه

ذلك.غيرلىإ،الجرح

والظنون،يخطئقدوالظن،الظنغلبةعلىتبنىإنماالاحكاموغالب

ماومنها:.الثقةكخبر،شرعيضابطلهمابها:المعتدالظنونفمن.تتفاوت

بالاخباريجزمبحيثالمتثبتالمتوقيالعارفنفسإليهتطمئنأنضابطه

والتوقيالمعرفةفيتختلفوالنفوسالصدرمنشرحالنفسطيببمقتضاه

يطعنالذيهووهذا.فيجزم،الضعيفبالظنيغترمنالناسفمن؛والتثبت

كثير-التوهمعلىثيحلم":فيقولون،وضبطهحفظهفيلحديثاأئمة

التثبت.البالغومنهم،المعتدلومنهم."يخطئ-يهم-الخطأ-كثيرالوهم

العلمأهلإليهيجتمعكانقاضالحجريةقضاءفياليمنفيكان

أعلمأنهمع-القاضيذلكأنفلاحظت،أخيمعأحضروكنت،ويتذاكرون

كذا،حفظيفي":يقولوانما،مسالةفييجزميكادلا-ارىفيمالجماعةا

يجزمفيماحتىالعادةتلكنفسهألزمأنهفعلمت.ذلكونحوكذا"ذهنيفي

.الوضوحبغايةعذرهكانأخطأأناتفقإنحتى،به

نأيعلمونولكنهمهذامنتحرياأبلغهومنالمحدثينثقاتوفي

مدخلا،فيهللشكيرونلافيمايجزمونفكانوا،لجزمباتقومانماالحجة
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.احتماللادنىلجزماعنويقفون

فقال.فيهأشك:فقالحديثعنالسختيانيأيوبسألشعبةأنروي

)1(.غيركيقينمنليإأحبشكك:شعبة

يقولحديثاعونابنمنأسمعلان:شعبةعنشميلبنالنضروقال

قد:يقولغيرهثقةمنأسمعأنمنليإأحب"سمعتهنيأ"اظن:فيه

)3(."يقينالتيميوسليمانعونابنشك":قالشعبةوعن)2(.سمعت

فييقصربأنهمعروف:فقالزيد،بنحمادسفيانبنيعقوبوذكر

كتابلهيكنلمجليلا.وكان،بتوقيهالشككثير،المرفوعويوقفالاسانيد،

ولالحديثايهابوأحيانا،لحديثافيرفعيذكرأحيانافكان،إليهيرجع

)4(.يرفعه

شيءعنسئلإذافكانالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبووبالغ

الغنائمأباسألت:السلفيطاهرأبوقال.الكتابلىيرجعحتىيجيبلا

سألتهوما.مثلهرأيناما،مثلهعنيساللا"جبل،:فقالالخطيبعنالنزسي

")5(.كتابهلىيرجعإلاالحالفيفاجابشيءعن

علىاطلعثم-عندهضعيفاكانوان-أمرالانساننفسلىإسبقواذا

34(.1/9)":التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(131)5/:،والتعديل"الجح)2(

.(4/176):"التهذيبتهذيب")3(

.(11)3/":التهذيبتهذيب"(4)

575(./)18و"السير":،المفضلبنلعلي537()ص"الاربعين"كتاب)5(
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يوافقمانفسهفييترجحفإنه،خلافهويحتملالسابقذلكموافقةيحتملما

كانتإذاوهكذاضعيفا.كانوإنجداالنفسفيذلكيقوىوقد،السابق

يخالفه،ماويحتمليوافقهمايحتملماعلىفاطلعأمراتهوىالانساننفس

فيالنظرعنديحتاجماكثيراوالعقلهواها.يوافقمالىإتميلنفسهفإن

وربماعندهاهالراجحلمعرفةالنفساستفتاءلىإوالمتعارضاتالمحتملات

بمتزلةفالنفس.عقلهبهيقضيبمانفسهبهتقضيماالانسانعلىيشتبه

لحاكم.اوهيالشاهد،هيتكونقدئم،إليهتميلماعندالمحامي

فيسبق،ينكرهلامرسخطهيكونفإنما،صاحبهعلىسخطإذاوالعالم

عندوتميل،يشاكلهماتتبعئم،يناسبهماوتهوىالانكار،ذاكالنفسلىإ

منجرحلمالعاعنديقوىأنيؤمنفلا.يوافقهمالىإوالتعارضالاحتمال

ئمةو.لجرحايوجبلاأنهلعلمالسخطلولالامر،عليهساخطهو

الخطأ.عنمعصومينغيرولكنهممتثبتون،الحديث

بنأحمدفيالنسائيبكلامالساخطلجرحيمثلونالعلموأهل

"قلت::بقولهعقبه(")2(المقدمة"فيذلكالصلاحابنذكرولما)1(.صالح

كانهذامثلإلىمثلهنسبوإذالتعديل،ولجرحافيحجةإمامالنسائي

تعمىصحيحةمخارجالباطنفيلها،مساوئتبديالسخطعينأنوجهه

".بطلانهيعلملقدحتعمدامثلهمنيقعذلكأنلا،السخطبحجابعنها

،الجارحعدالةسقطتالتعمدعلىحمللوإذ،واضححقوهذا

37(./1):لمالتهذيبتهذيب"فيانظره(1)

93(.1)ص2()
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يخشىلجرحوالذمفييخشىماوكلهذا،.العدالةثابتأنهوالفرض

فيصالحلكنه،الروايةفيضعيفاالرجليكونفقد.لتعديلوالثناءفيمثله

فقيهأو،إسماعيلبنكمؤملالسنةعلىغيورأو،عياشأبيبنكأبان،دينه

علىيثنونربماالعلمأهلفتجد.ليلىأبيبنالرحمنعبدبنكمحمد

العالميرىوقد.روايتهفيبالثقةلهالحكمقاصدينغيرهؤلاء،منالرجل

بنحمادعنيروىكما،المدحفيهوفيبالغ،الطعنفيبالغواالناسأن

منخيرأبان:فقالش،عياأبيبنأبانفيشعبةطعنلهذكرأنهسلمة

)1(.شعبة

بكلماتفيأتي،تقدممانحوفيهفيأتي،لصاحبهواداالعالميكونوقد

رجلاتسمعكأنله،الغضبعندولاسيما،الحكمبهايقصدلاالتيالثناء

فيالمبالغةلىإيدعوكقدالغضبفإن،إمامكأوشيخكاوصديقكيذم

تجدوكذلاش.الترغيببكلماتالتنفيركلماتتقابلوكذلاشذمه،منإطراء

تعديللىإمنهأسرعالظنبهويحسنإليهيميلمنتعديللىإالانسان

العالملان،الذمفياحتمالهمنأقربالثناءفيالتسمحواحتمال.غيره

علىوالخوف،غيبةيكونلئلادينهعلىالخوفالذمفيالتسفحمنيمنعه

ذفه.لىإدعاهمفقدالناسذممنفان،عرضه

)2(وبالباطللحقباذموهذمهلىإالناسدعاومن

شاهين.لابن(4.)ص"فيهلحديثاونقادالعلماءاختلف"من(1)

355(،/1):"الجاحظ"رسائلفيوهو(،1/571)4":"الاغانيفيابياتمن)2(

واحد.لغيرونسب85()4"البصريةلحماسةو"ا
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يحتاجوانما،الغالبهووالتعديلالجرحفيفالصوابكله،هذاومع

التعديلترجيحيسوغولا.وجرحتعديلفيهجاءفيمنوالتأملالتثبتلىإ

بأنمطلقالجرحاترجيحولا،المجروحعلىساخطاكانالجارحبأنمطلقا

احتمالقوةعلىالصداقةأوبالسخطيستدلوانماله،صديقاكانالمعدل

مننسبةالتعديلأولجرحااطراحمنلزمإذافأمامحتملا.كانإذاالخطأ

يندرالذيالفاحشالغلطأوالباطلتعمدأوالكذبلىإذلكمنهصدر

كانأنهإثباتفيهيكفيلا،أخرىبينةلىإيحتاجفهذا،مثلهمنمثلهوقوع

محبا.أوساخطا

()1(:16ص1)ج"الميزانلساناوفي

منوبينبينهكانمن:الجرحفيقولهقبولفييتوقفأنينبغي"وممن

أبيثلبتأملإذاالحاذقفانالاعتقاد.فيالاختلافسببها،عداوةجرحه

فيانحرافهلشدةوذلك!العجبرأىالكوفةلاهلنيالجوزجاإسحاق

منهمذكرهمنجرحفييتوقفلافتراه.بالتشيعأهلهاوشهرة،النصب

نعيمبيوالاعمشمثليلينأخذإنهحتى،طلقةوعبارةذلقبلسان

مثلهعارضهإذافهذا.الروايةوأركانالحديثساطينوموسىبناللهوعبيد

التوثيق.قبلضعفهرجلأفوثق،منهأكبرأو

فانه،الحافظالمحدثخراشبنيوسفبنالرحمنعبدبهويلتحق

للعداوة؛الشاملأهلجرحهفيفيتائى،الرفضلىإنسببلالشيعةغلاةمن

ونقلناه"ويتأمل...يعبغي"وممنهكذاواخرهالنقلأولالمولفذكر2(.1/21)(1)

.مصدرهمنبتمامه
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المراتب،فيالمنافسةسببهيكونمابذلكويلتحقالاعتقاد.فيالبينة

ينبغيهذافكل.وغيرهلهذاوالتباينالاختلافالعصريينبينيقعمافكثيرا

ويتأمل".فيهيتانىأن

يخفى-لاكما-مقصوده"يتوقفأنينبغي"حجر:ابنقول:أقول

...مثلهعارضهإذا"فهذا:وقوله.والتأملوالترؤيالتانيوجهعلىالتوقف

نسبةالجرحاطراحمنيلزملاانمنالغالبهومامحله"التوثيققبل

يندرالذيالفاحش]لغلطأو،بالباطلالحكمتعمدأو،الكذبلىإالجارح

تقومأنإلا،لجرحاقبولعنمحيصفلاهذا،منشيءلزمإذافأما.وقوعه

النسبة.تلكتثبتواضحةبينة

أجدهفلم،المتشيعينفيالجوزجانيكلاممنكثيراتتبعتوقد

سيئا،مذهباالتشيعيرى-النصبمنفيهلما-الرجلوإنماالحد.متجاوزا

يقتضيهماالمتشيعينعلىفيطلقوخذلانا؛الحقعنوزيغا،ضلالةوبدعة

ذلك.ونحو،"المذهبسثئ-القصدعن"زائغ:كقوله،اعتقاده

بالتشيعذمفيهوإنما،توثيقهوبلجرج،فيهليسالأعمشفيوكلامه

دلسوربما،ويدلسيتشيعكانالاعمشأن:عليهمتفقامروهذا.والتدليس

فأما.نعيمأبيفيكلامهوهكذاينكر.ماذلكفيكانوربماالضعفاء،عن

كلاممنبأشدوغيرهأحمدالإمامفيهتكلمفقدموسىبناللهعبيد

ني.لجوزجاا

المباركابنفيهتكلاموقد.ضمرةبنعاصمفيالجوزجانيوتكلم

("البيهقيسنن"راجع.الجوزجانياستنكرهماحديثهمنواستنكروا،وغيره

يخرجفلمحالكلوعلىهول،الجوزجانينالامرغاية5(.1ص3)ج
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فيكلامهفيالجوزجانيانتوهمحجرابنوكان.العلامأهلكلاممن

إليه.يلتفتلاتخيلوهذاارتغاء)2(.فيحسوايسر)1(عاصم

وإنويونس)3(.مفتر"كذاب":خباببنيونسفيالجوزجانيوقال

مامعالنسائيوقال."الحديث"منكر:البخاريقالفقد،معينابنوئقه

نإ:قالأنهعنهونقلوا،يونسغلوعلىواتفقوا."بثقة"ليس:عنهعرف

حديثروىنهو؛وسلموالهعليهاللهصلىالنبيابنتيقتلعفانبنعثمان

ليسألإنه:قالهي؟مالهقيل.الناصبةأخفاهاكلمةههنا:قالثمالقبرسؤال

معالجوزجانييعذرلافكيفنجا!علي،:قالفإن؟وليكمن:قبرهفي

مفتر؟كذابأنههذامثلفييعتقدأننصبه

قوله:منالثالتةالقاعدةفيعنهتقدمماهوللجوزجانيرأيتهماوأشد

منفهمهماعلىذلك،حجرابنتقبلوقد...")4(.الحقعنزائغ"ومنهم

1)جنفسه"الميزان"لسانفيذلكنحووذكرمر،كما،وعظمه،معناه

يوافقاللهرحمهحجرابنلحافظامنلاعجبواني()5(.11ص

":"التهذيبفيالحافظوتعقب(3424-)ص""الشجرةفيالجوزجانيكلامانظر(1)

/5(54).

مجمع"انظر.خلافهيريدوهوأمرايظهرلمنيضربمثلارتغاء"فيحسوا"يسر)2(

ناتوهملحافظاأنيريد76(.)ص"المقالو"فصل(552)3/:"الامثال

بذلك.كلامهفييفصحلموانبالكذبعاصماتهامأرادالجوزجاني

.(05)ص)3(

(11)ص(4)

)5((1/40.)2
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والشذوذ-الشدةمنفيهمامع،ويعظمه،ذلكمنفهمهماعلىالجوزجاني

عندمابكثيرذلكمنخفهوفيماويهولههناعليهويشنع-تقدمكما

.المستعانواللهيتدبر!
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لعلامةالشتخاثارا

لمحعليايجىتنلرح!عتدا

)9(

تألف

ليمانيالمحعلصياجمطبقلرصح!عتد!لعلامةالشتخا

يحقيق

لعقرانحمدابتن

لعلآئةافميخالمع!كظوفقالمنفبئ

تتنوشأ!؟،ه!ط6جمزكلا "ش.،+،حض+ا،.

ألتهئقالى(رحمة)

لضوئل

نحيزيطجيرالوااقمزيزاعئدبننشمل!اهؤسممة

أزول!ئثنبمآقأبئ

لزرلئيلبت!روآ

!
ثبما

لمحئتاص!رعا





كلفيالصدقوتحريحال،كلعلىبالقسطالامرللهالحمد1[]ص

مقال!

ولوعلىللهشهداءيالقسطقؤصمينكونوامنوالذين>يايها:تعالىقال

تئيعوافلابهمآأوكفاللهأوقميراغنئايكررانوالأفربينالوالدئينأوأنفسكخ

]النساء:(خبيراتغملونبماكاناللهفانتعرضحواأوأتلو-وإنتغدلوأأناالوى+

135].

بالقسلشهداللهفوفينكونوأءامنوائذيفيأيها>:وجلعزوقال

للتقوممثأقربهواغدلوالقدلوأألاعلى+قومشئانيخرمنحولا

]المالدة:8[.<تعملونبماخبلااللهتاللهوائقوا

عبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

لهموالتابعينوصحبهالهوعلى،عليهوبركاتهوسلامهاللهصلوات،ورسوله

فىتخعلولاباقييمنسبقوناالذيفوصلاخرنالنطاغفر>رئا.بإحسان

.[01]الحشر:(خيئوفورإتكل!شآءامنوالقذينغلاقلونجا

مطاعنتتبعفيكتابتأليففيشرعتسنواتقبلكنتفإنيبعد،أما

فيرواتهوثقات،الحديثأئمةفيالكوثريزاهدمحمدالعلامةالاستاذ

(1)ورأيت،لىتعااللهشاءإنشرحهياتيلباعث"؛الخط!ب"تانيبكتابه

الناسليطلع؛المناقشاتتلكأهمأراهماعلىيشتملمنهنموذجتلخيص

الاستاذ.بمطاعنيغتروافلاذلك،على

أثبت.ماولعلهاالاصلقيمحررةغير(1)
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للأستاذرسالةالانرأيتثم"،التنكيل"طليعةباسمالنموذجذاكوطبع

".التأنيببنقد"الترحيبسماهاذلك،عنلجوابافي

فيه:ليذنبلامما""الطليعةطبعفيوقعماعلىأولاأنبهأنفأحب

-1-

،الكتاببتأليفلياشتغاعنن1الاخوبعضلىإتحدثتأولاكنت

نأاتفقكلمةفكتبت،الكتابمقاصدتشرحوريقةلهأكتبأنفسألني

تأمل-بدون-فأثبتها(،1")"الطليعةعلىالمعلقلىإذلكبعدوصلت

خطبةفيمايخالفماوفيها،أمريغيرعنوذلك،"الطليعة"لكمقدمة

وترتيبه.الكتابتسميةمننفسها،(""الطليعة

بالحجاز)2(؛السلفيينسراةمنرجللىإ""الطليعةارسلت2[]ص

.لزمإذاعليهاالتعليقفيذنتوفعل،بنشرهايقومأنرأىوانعليها،ليطلع

حمزةالرزاقعبدالفاضلالاستاذلىإ"الطليعة"السريذلكفدفع

أثبتأنحمزةالرزاقعبدالاستاذصنعمافأول،لحرامابالمسجدالمدرس

بعضمنفيهامايتدبرولم،"الطليعة"دكمقدمةذكرهاسبقالتيالورقة

مر.كما،لمخالفةا

وزادأرتضها،ولمعنها،المسئولهوتعليقات""الطليعةعلىعلقثم

كما،اللهرحمهحمزةلرزاقعمدمحمدالشيخ:الاولىط""الطليعةعلىعلق(1)

المؤلف.سيذكر

الله.رحمه2913()تنصيفحسينمحمدالوجيهلشيخهو)2(
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بعضبتغيير،الكتابصلبفيمواضع(زعمه)فيفأصلحذلكمع

والنكاية،التشنيعلاجلذلككل،لجملواالكلماتبعضوزيادة،الكلمات

الحق.أنهيعتقدلمالغضبهإظهارا

قراءةلهيتضحلمولأنه،التعليقفيالمطلقلاذنيذلكاستجازوكانه

ولظنه،برأيهفأصلح،واضحةغيرالعبارةرأىأو،المواضعبعضفيخطي

أرضىكانذلكفيأبلغكانكلماأنهفظن،مقصوديمنوالنكايةالتشنيعأن

.عندي

في""الطليعةمراجعةإليهوكلمنصنيعمنذلكبعضيكونوقد

هو!منأدريولامصر،

أفاضلبعضعلىالحجازلىإأرسلتهاالتيالنسخةعرضتكنتوقد

جميعااستنكرناورأيناها،المطبوعةالنسخةوصلتفلماهنا)1(،العلمأهل

الصنيع.هذا

كانوقد،المطبوعةالنسخةعلىالحنفيةمنالعلمأهلبعضوأطلعت

بخطي.الذيالاصلعلىاطلع

الاستاذعنهالمسئولالصنيعلذلكوتأسفتتألمتنيفا،لجملةوبا

.حمزةالرزاقعبد

زللي،فيالناسيعذرنيأنأحبأننيكما:أقولفإننيذلكومع

نأ3[]ص-معا-فعلينا،الناسيعذرهأنيحبزاهدمحمدالاستاذوكذلك

لهأنيرىأن-حقالهأنبتسليم-حمزةالرزاقعبدالأستاذعلىنضنلا

صنعه.فيماعذرا

الهعد.فييععي1()

191



-3-

تتيسرفلم)1(،والمعلقالناشر،وعن،عنيبعيدابمصروقعالطبع

الكوئريالاستاذنعىأغلاطالطبعةفيفوقعت،المطبعيبالتصحيحالعناية

وحاله.ليحابينيوازنولم،""الترحيبمن)ص()2(بعضهاعلي

إرسالعنالتوقفلىإدعانيشرحتهمما""الطليعةفيوقعوماهذا،

الطريقة.تلكعلىللطبع""التنكيل

تعالى.اللهشاءإنذلك،منأضبطهومالييتيسرأنوامل

****

محمدوالمعلقجدة،فينصيفمحمدوالناشرالهعد،فييزاللاالشيخكان(1)

المكرمة.مكةفيحمزةلرزاقعمد

التانيب(.مع32-4)صوانطر،الترحيبمنالصفحةلمؤلفيذكرلم2()
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(1ا)الأولالباب]

الترحيب"!خطبةفيالنظر

نشرعقبفيهشرعتأننيوتظنىتأليفي،عنفيهاالاستاذتكلم

تعجيلوسبببالناشر،علاقتيوسبب،تأليفيسببفيتظنىثم،"التأنيب"

والاستاذ،نصيفمحمدالشيخفيالطعنإلىوأشار"،"الطليعةطبع

.حمزةالرزاقعبد

.(".الحدثاء..اللامذهبيةمنالناقدهذايكونفربما"5(:)صوقال

".التمهلذلكرلا،التعجلهذالايهمنيلاأنهرالواقع":قالثم

تلكفيالاستاذمناقشةلىإألتفتلا-وجلعزاللهبحمد-وأنا:أقول

لىإيصللم(""التأنيبأنهنا،جماعةيعرفهالذيالواقعأنغيرالتظنيات،

،()1366سنةالثانيربيعشهرفيعليهوقفتإنمانيوأ،الانلىإالدائرة

لانني؛فأبيتفيها،أنظرأنعليوعرض،منهبنسخةالافاضلبعضجاء

منقبلعليهاطلعتمماعرفتوقد،القضيةتلكفيالخوضأكرهكنت

.نظريفييتطرفماكثيراأنهالكتببعضعلىالاستاذتعاليق

نأليفبدا!هالنيمارأيتوهنالك،فأطعته،الفاضلذلكعليفألح

ربيعشهرمنبقينلعشرالاربعاء-لعله-ذلكفيفشرعتشيئا،أكتب

.()1366سنةالثاني

أنشطلاوأكثرالشهريمضيوربما،العملأواصلأكنلم،ذلكومع

كما"لأولالباب"علىإحالته:الاولى،ناحيتينمنالمؤلفصنيعاليهاارشدزيادة(1)

البابعقدنجدهولم27()صنيالثاالمابعقدانه:الثانية(40وه35)صفي

.الأولالبابهولخطبةافيالنظرأنعلىفدل،الاول
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العقائد)1(.قسمأكمللمالانلىإناوشيء،لكتابة

!فائدةبهتتعلقلاكانوان،شرحهلىإالاستاذأحوجني،الواقعهوهذا

"،"الطليعةعلىالتعليقفيوقعتالتيالنابيةالكلمات6()صذكرثم

2(.0)صفيأسطرعدةمنهانفسها،""الطليعةفيوبعضها

أنكرتها،لمايديعملتمماكانتولوفيها،ليذنبلاأنهقدمتوقد

والله.بزللياعترفتوالا،ذكرتهعلتهاالاقدامفيمبرراليأرىكنتإنبل

.المستعان

؛الاطلاعوسعة،التيقظببالغلهوصفي6-7()صالاستاذذكرثم

انتقدتهاالتيالمواضعفيمخطئايكونأناحتمالدفعلىإبذلكلاتوصل

ذلك.تعمدأنهوإثبات،""التأنيبمن

علىثنائيأما-:حسيبرقيبلىوتعاتباركاللهأنعالما-فأقول

علامتأليفاتهتأملومن.فيهريبلامافذاك4[]ص،وتيقظهالأستاذمعرفة

العلم!حقذلك

فنعرفمن،علميةقرائنعلىبنيتهافاننيالتعمد،إلىلهنسبتيماو

يرمينيأن)2(يسعهلا=نصفوالأستاذ،معرفةوعرف،والتراجمالرجال

لمجازفة.با

لىإ"القالدالمؤلفوسماه،التنكيلمنلاقساماخروهو،للهبحمدكملقد(1)

العقائد".تصحيح

نأيسعه"لا:لىإالمولفغيرهاثمعليها"يوافقنيانإلايسعه"لا:لعبارةكانت)2(

فحذفناها."إلا"علىالضربوني"يرميني
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-11)ص""الطليعةفينقلتهماوهوواحدا،مثالاذلكمنهناذكرو

نعرف،الرجلالاسانيدفيبهمرربماالاستاذنو،الرواةتبديلمن(43

ذاكيوافقضعيفآخررجلعنفيفتش،الثقةفلانأنه(1)الفنيةبالدلائل

السند.فيالواقعهوأنهفيزعم،ذلكنحوأو،الابسموالاسمفيالثقة

رواية،عشريننحوفيوقعوارجلاعشراثنيذلكمنذكرتثم

"."الطليعةفيالمنصفيراهكماذلك،علىالدليلقمتو

لهأجدلمهذاومع،ذلكببعض)2(""الترحيبفيالأستاذاعترفوقد

المغامزفيروايةسندفييقعبأنهذا!عك!سواحدامثالاكلهالكتابفي

!!بثقةفيبدلهالاستاذفيخطئ،ضعيفرجل

بأنالقولعلىالاقتصاربابدونيأقفلتالتيللأمورواحدمثالفهدا

.المستعانوالله.والغفلةللخطأمعرضنيبأعلميمعهذا.غلطالأستاذ

الذيأنفهو،الواقعأماشاء،مابييطنأنحرالاستاذ:أقول[ه]ص

العلمأهلمنغيريأنكرهماهوالاستاذصنيعمننكرتهوغاظني

أهلأكابرفيالأستاذطعنهووذلك.وغيرهمالحنفيةمن،المستبصرين

علمية.حجةبدونفيهمالقولواساءته،العلم

فيكلامهفردتو،""التنكيلمنجمهمترافيذلكشرحتوقد

لطوله.)3(؛الشافعيالامام

لحديثهاعلمفندلائليعنيولعلهرسمها،هكذا(1)

32(.1)صانظر)2(

الموسوعةهذهضمنوهي"الكوثريمطاعنعنالشافعيالامام"تنزيهرسالتهفي)3(

بتحقيقي.
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،القولمقبول،الكلمةمسموع،الأتباعكثيرالاستاذأنعلمتولما

صدورمنالسيئأثرهامحويسهللاالائمةفيالباطلةمطاعنهأنرأيت

مأ-ظننتكما-منهمغالطةاأكانتسواء،العلميةتعدياتهبيانإلاالناس

.يقولكماخطا،

إسقاطعلىلحرصاأشدحريص-هوبهيعترفكما-فلأستاذوبعد،

المغامز.روايات

وليتدبرها،،"الطليعة"فيذكرتهاالتيالامثلةفيالمنصففلينظر

أكيح،بالعدلليقضثم("،الترحيب"الردهذاويراجع،"التأنيب"وليراجع

الحق،وجوهتلمسعلىوقصره،الباطلعنالإحجامعلىحرصهالاستاذ

؟وتعدىطمحأم

بيانعلىحريصاكنت""الطليعةمنكتبتهفيماأننيأناعترفو

الاستاذ.مغالطات

علىالاقتصارجهديحاولتأم،وجرتأتعديت:المنصففليقض

الحق؟وجوه

نشراكتنفتالتيالاحداثفيمقدمة(911-)صالاستاذذكرثم6[ص1

الله.رحمهحنيفةأبيالإمامعلىالثناءبعضوضفتها"،الخطيبتاريخ"

نبزلىإأشارأنهخلا.فيهوناقشته،عليهأنكرتهبمايتعلقلاوذلك

أهلصدورفيمقامهمنفيهمأنيعلموهو،بالبدعةحنيفةلابيالمخالفين

الائمة.منغيرهمقاممنأعظموالسنةبالكتابالعلم

والتشبثالسواد،وتكثير،التهويللىإيلجأنهالاستاذعادةومن

ذلك.وأشباه،العوامعلىالموثرةوبالامور-،تصحلموإن-بالمشهورات
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له.خيرالكان،العلميةالحججعلىيقتصركانولو

لىإيتعدىلاأنشرطعلى،القبيلذاكفيناقشهلافأناذلك،ومع

عنيقللاالمسلمينمنأتباعهمعندمقامهمالذينالائمةفيالقولإساءة

أتباعه.عندحنيفةأبيمقام

الحنفيةمن-الهوىمنالابرياءالمحققينالعلامأهلعندومقامهم

الحنفية،منالعلمأهلبعضمنسمعتحتىجدا.عظيم-وغيرهم

الاستاذ.علىالشديدالإنكارمنهمغيرهعنوبلغت

أبيفيبعضهمطعنأسباببعض(51-12)صذكرالأستاذثم

.القرآنبخلقوالقولوالإرجاء،،بالرأيكالقول،حنيفة

فيفيهانظرتفقد،الاعتقاديةالمسائلفأمابمناقشتي،لهتعلقلاوهذا

فيالطعنبقصدلا،اللهشاءإنالحقهولماتحرياالاعتقاد)1(قسم

المخالف.

:فقال،المثالبأسانيدعنالبحثفيطريقتهشرح(51)صذكرثم

لنقل1ولا،العقرتناهضلا-تهارواثقةفرضعلى-الاحادأخبارأنمنها"

المتراتر".عنفصلا،المستفيض

وسوءالمغالطةيبيحلاذلكولكن،عليهأوافقهمماهذا:أقول7[]ص

باطل؛متنهولكن،ثقاترجالهسندهذا-:مثلا-يقالبل،الثقاتفيالطعن

ذلك.نحوأوالمتواتر،أو،المعقوللمعارضته

إليهالاشارةسبقتوقد.العقائد"تصحيحلىإ"القائدواسمهالتنكيلكتابمن(1)

8(.)ص
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مناقشته.فياتعبانلىإاحتجتلمابهذاالاستاذاكتفىولو

أمكنه-إن-ينازعهأنيكفيه،الموضوعفيمناقشتهيريدمنوكذلك

التواتر.ثبوتقيأو،العقلدلالةصحةفي

لىإالوصولويسهل،ومخالفيهالاستاذعلىالوقتيتوفروبذلك

فيطعنواإذاأحدنا:يقول،الناسبينضحكةنكونولاقرب،عنالحق

وإذا،مشايخهمفيطعنتمشايخيفيطعنواواذا،إمامهمفيطعنتإمامي

لىإالعلمأهلحاليؤولوهكذا،مذهبهمفيطعنتمذهبيفيطعنوا

علمية.حقيقةلىإيوصلولا،المهاترة

يحبقد-،مثلا-الارضأوللدارقابضاكانإذاعليهالمدعىإننعم،

نأأملعلى،الدعوىموضوععنوالخروج،المنازعةوطولالمشاغبة

يحبقدالمدعيانكما،فيسكت،المصابرةلطول؛المدعيقوىتخور

الاقل.علىفيصالحه،النزاعطولعليهالمدعىيسأمأنأملعلىذلك،مثل

عليهلمدعىوالمدعيكانإذافأما،الباطلأهلفييكونإنماهذالكن

حجةفيمنهماكلينظربأن،ساعةمفاوضةإلاعليهمافما،للحقمحبين

هو.كماالواقعلهوشرحا،محكمأوقاضلىإرجعايتفقالمفان،صاحبه

فأحدبالمبطل،أعلموالله،الباطلاهلحال-يخفىلا-كماحالنالكن

أضعافلهيكيلوصاحبهله،مشاغبمبطلبأنهصاحبهرمىالمختلفين

المشتكى.اللهوالى.ذلك

رالتعديللجرحاعلماءبينأن"رمنهاأيضا:(51)صالاستاذقال8[]ص

".الثقابدعدفيالمجهولينأسماءيسجلمن
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ابنترجمةفيهذاشرحفيأفضتوقد،عليهأوافقهمماوهذا:أقول

عنهيرفعلالهمعرفتهتثبتلملمنتوثيقهأنوبينت")1(،"التنكيلمنحبان

الأئمة.منغيرهحالوذكرت،لجهالةا

لاالشيءفاقدأنالعلمأهلعندتقررأنهومنها:"(:51)صالاستاذقالثم

".يعظيه

فلا،بثقةليسأنهثبتمنأنمعنىعلى،عليهأوافقهمماهذا:أقول

نعيم،أبيفامئال":قولههذاعلىالاستاذبنىلكن،لغيرهتوثيقمنهيقبل

يمسفيماأنبائهملردالموجبةتعصبهمشدةثبتتممن،لخطيبوا،والبيهقي

".المئالبرجالتوثيقفيقولهميقبللا=تعصبهم

المتثبتينالعلمأهلعندثبتمن:أقولبل،عليهأوافقلاهذا:أقول

ماغيرهفيالوقوعفيحالهمنبلغأنهالهوىسلطانعليهميغلبلمالذين

نأالأمرغاية.مخالفولالموافقتوثيقهيقبللامجروحفهو،عدالتهيسقط

استئناشا.مخالفهعلىبثنائهيستانس

قولهفيالتثبتيجبفإنما،بميلعرفولكنذلك،يبلغلممنفأما

وأتساهلهأوخطائهعلىيدلماظهرفإن،فيهويتروى،ميلهيوافقالذي

قولترجح=منهقوىأولفضل،1والعلمفيمثلههومنوخالفه،تسرعه

المخالف.

لحكماتعمدأوكذببأنهاتهامهإلالقولهمردهناكيكنلمإذاماو

نفسه.فيثقةأنهتسليمبعدهذالىإسبيلفلا؛بالباطل

002(.)رقم)1(

991



وحشدت)1(،"التنكيل"منالقواعدقسمفيحررتهاقدالقاعدةوهذه

والشواهد.والنظرالنقلمنحضرنيماهناك

رواةمنكانواأناتفقالذينالرواةبعضوثقأنهاتفقإذالخطيبوا

علىيقتصرلمالراويلان؛ميلهمظنةمنالانصافعندهذافليسالمغامز-

ميليخالفمافيهايكونقدكثيرةخربد9[]صرواياتلهبل،الروايةتلك

وتعد.إسراف!لميلهموافقةروايةعندهلأنوثقهأنهالخطيبتهامفا.الخطيب

بهيعرفبما")2(التنكيل"فيالخطيبترجمةبسطتقدأننيعلى

.الحالجليةالمنصف

روايةرديلزمه،مخالفهمنغضفيهلماالعالمروايةردفيوالتوسمع

السنةإسقاطلالهنهايةلاماإلىهذايجرثم،لموافقهمدحفيهفيماالعالم

لاماوهذا.نفسهالفقهحتى،الروايةعلوممنغيرهاعنفضلا،ألبتةالنبوية

إليه.سبيل

اللهوسعفلا،الحقيسعهلمومن،الحقعنديقفأنالمتثبتفعلى

تطرفه.إليهيجرمافنظربدا)3(التطرفعلىنفسهغالبتهفإن!عليه

"."العظمةكتابصاحبالشيخابي"ومثل:قال

فيالشيخأبيترجمةوترى،عليهالاستاذأوافقلامماهذا:قول

)4(.""التنكيل

)1(-1/88(.)99

26(.)رقم)2(

)3(كذا.

912(.)رقم)4(

002



".الشانأهلمنموئقغيركونهموئقغيرالرجلكونمنومرادي":قال

ممنأي-الشأنأهلمنغيركعندولاعندكيكنلممنأما:أقول

موئق".غير":غيرهيوثقهلمفيمنتقولأنلكيسوغفقد-،ثوثيقهميقبل

لكيسعغلمرجلاوئقإذافإنه،الشأنأهلمنغيركعندكانمنماو

الكلمة.تلكتطلقأن

عند-تزعمممنجماعةأنلكتبينكلامكراجعتإذالعلكأنهعلى

-مراراأو-أخرىمرةأنتاحتججتقد،بتوثيقهميعتدلاأنه-حاجتك

بتوثيقهم!

فتحريبعد،فيماإليهتحتاجأنفعسىمنك،وقعقدهذايكنلمفان

سلم.وخيرالحق

".الفسوييعقوبكلامفيكما،بهيحتجولايوثقراومنوكم"(:1قال)

هذا.فيماسياتي:أقول

أبر:مهديابنقالكما،ثقةيعدرلاصدرقبانهيوصفممنكمبل":قال

".وشعبةسفيانالثقة،مامونصدوقحلدة

الاصطلاحهوهذا.""ثقةكلمةدون"صدوق"كلمةأنريبلا:أقول

اتبع.دليلقامفاذا،الغالب

ابنأنعلىالعلامأهلحملهاالاستاذذكرهاالتيمهديابنفكلمة

ولهذا،الغالبالاصطلاحعليهمماوأكبرأجلهوماهنابالثقةأرادمهدي

الثقة.فيالغايةوهما،"سفيان"و،"شعبة"بالمثلضرب

سطر.بعدالاتيكلامهمقابلوكذا"،"مقدمةتجاهها:الصفحةطرةعلىكتب(1)
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والدارقظني،،والعجليسعد،وابن،والنسائي،زريعبنيزيدقالوقد

ابنوكلام،جميعهمعندثقة"هوالبر:عبدابنوقال"ثقة".:خلدةأبيفي

")1(.الالفاظاختيارفيلهمعنىلامهدي

ليعرف،والتعديللجرحافيالائمةمنجماعةكلامتتبعوقد

فيصالحأنهمعنىعلى""ثقةيطلقمنمنهمفوجدت1[0]صاصطلاجهم،

وأ،"الحديثضعيف"ثقة:الرجلفيفقالبعضهمصرحربماحتى،دينه

لى.تعااللهشاءإن")2(،"التنكيلفيالفصلذاكوسترى.جدا"ضعيف"ثقة

هولمامصادمتهعندمردودايكونالاحادخبرأنومنها:"(:16-51)صقال

."...ناحيةكلمنالسندرجالعنللبحثداعيلاالموضعهذاففي...منهأقوى

أناقشفلمناو،فيهماعلىونئهتهذا،منقريبهوماتقدمقد:أقول

فيماكانإذالكن،جرحهيريدفيمنالتوثيقرواياتذكرهعدمفيالاستاذ

ماالراويذاكليعطىوذلك،المناقشةمنبدفلا،ذكرهمايدفعماعنهسكت

منها،أقوىهولمامعارضةروايتهأنذلكمعويبينالامر،نفسفيحقههو

عليه.ومالهماالناظرليعرف؟الاقوىذاكويبين

وكفى،وقتكلميسورةفغيرلجرحاحرفيةمراعاةوأما"(:61)صقال

".لمعنىابجوهرالاحتفاظ

المتيسرالمؤلفةالكتبعنبالمعنىالروايةفيمايعلمالاستاذ:أقول

يحافظالاقلفعلى،بالمعنىالروايةإلاأبىفإن!وقتكلعليهاالوقوف

88(.)3/":التهذيبتهذيب"فيفيهالاقوالانظر(1)

)2((1/012-123)5
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تماما.المعنىجوهرعلى

النظر:المثالبرجالعنالبحثفيهذاعلى"فطريقتيأيضا:(61)صقال

ظاهرالخبركانفإن...1()للعقلمخالقتهمبلغلاستجليالخبر،متنفيأرلا

لخللاوجوهإبداءقيالتوسعلىاداعياأرىفلا،للنقلأوللعقلبمخالفته،السقوط

غير...الشانأهلكتبفيمدونة،الرجلفيماخذببعضأكتفيبلالسند،في

".مستقص

"التأنيب"نقدفيفانيأناأمابهذا،بالتصريحالاستاذأحسنقد:أقول

ثمالسند،فيالاستاذكلامأنظركنتوانما،الحكاياتمتونلىإألتفتلم

لي.تبينماوإكتب،المظانأراجع

النقلي،أوالعقليالبرهانيبينأنبالأستاذالاولىكانوقدهذا،

الاقلفعلىالحجةتلكبقوةوثوقهيكنلمفإن،بهيكتفيثم،المتنلسقوط

يكفيلاالحقتحريأنىرفإن،الرواةفيالكلامفيالحقتحرييلزمه

لحجةالمعارضته؛باطلوالمتن،ثقاتالسندرجال:قالالسند،لسقوط

ذلك.نحوأو،القطعية

تطلبالاخبارتلكمثلفيأيضاوعادتي":أيضا(61)صقال[11]ص

يقعلالنقل1أوالعقلينبذهالذيالخبرأنضرورةبدء،بادئالسندرجالبينضعفاء

".الثقاتية1روفي

المتثبتالعاقلوعلىحد،شيءلكلولكنذلك،فيالحقلك:أقول

العقلأنترىمابعضفلعل،هواهمظنةفيبنفسهالظنحسنفييغلولاأن

.!وأ":!لترحيبا"في(1)
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علىوافقك،لماالناسبأحوالعارف،المزاجمعتدلعلىعرضتهلوينبذه

وأبعد.فأبعدمخالفكفأما،رأيك

تنظررنالتيالعينبغيرفلانلىننظر"إنا:قولكتكررالاستاذأيهاوانت

لامحتتساراكإذافمخالفك.فيهريبلاحقوهو.معناهأوهذا".إليه

المغالطةالامربلغإذافاما،تعذرهلاذلكمثلمنهوقعإذاأنهكما،يعذرك

واضح.لامرفا

لاجل،الثقاتلىإالتالفالخبرنسبةيبررلاالاسمفيالتوافقومجرد":قال

".الكاذبةالاخبارتصحيح

حجة،بغيرأحدهماتعيينيجوزلاالاسمفيالتوافقأنريبلا:أقول

المستندوالقرائنالعلميةوالدلائلأحدهماتعيينبطلوذلكمنوأبعد

.غيرهبأنهتقضيالمباحثتلكمثلفيإليها

عزواللهبها،ترمينيتهمةفهذه"الكاذبةالأخبارتصحيح"لاجل:قولكأما

.الحالبحقيقةأعلموجل

مماالرواياتتلكإسقاطعلىحرصكفشدةالاستاذأيهاأنتوأما

حداشيءلكلولكنذلك،فيألومكولا،بهتعترف

...والنبلالفضلهوحنيفةأبيأنباءفيالاصلأرىني"وا(:17)صقال

."...شر.كلإثباتفيحاولالشر،هوالاصليرىفإنه،اليمانيالاستاذبخلاف

هوىلامنيعتقدهالذيالحدلىأعتقدهفمماوالنبلالفضلأما:أقول

لههوىلاأنه12[]ص-وحسيبهرقيبهوالله-ويزعمحق،بغترالتعنليمفيله

ويثقصحتها،يرىالتيالمصادرمنمعلوماتهيستقيوانما،الغضفي
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لاشر"درائباتفاحاولالشر،هوالاصلأرىنيإ":فقولك.دلالتهابصحة

عليه.أوافقك

العلم،أهلمتناولفيوهي"،الطليعة"كلاميمنرأيتإنماأنكعلى

.المستعانوالله،غيريوحالليحابينوليوازنوافيها،فلينظروا

منهجالمنتهجالناقدهوالأثمةوإلىنفسهلىإحقا"والصيء(:17)صقال

كبار،أئمةألسنةعلىالنابيةالكلماتبتصحيح،حنيفةبيأأكتافعلىالمثالبتركيز

."..تها.1روتوثيقبمحاولة

ولابعقليالرواياتوزنلىإألتفتلمنيأقدمتفقدأناأما:أقول

السنة.أئمةفيطعنهفيالاستاذمناقشةهميكانوانما،هواي

كالشافعيقائلها،تضرأنهاأرىكلمةعلىوقفتلونيأأزعمنيأعلى

نأعلىذلكيجرمنيلافانهغيرهما،أو،الحميديأو-،مذهبيإمام-

ماأقولبل،فيهمالكلامفيوأتخبطالسند،رجالفيالنظرفيأحيف

لىإاحتجتإنثم،ثقاتإنهم:قلت،ئقاتأنهمليظهرفانالنظر،يقتضيه

اللهشاءإن،العدلتوخيعلىحرصت،الكلمةتلكقائلحالفيأنظرأن

لى.تعا

كماعليهالتغلبمنتمكنيولا،الهوىمنتيبراءأدعيولست

يتدبرأنالمنصففعلى،الهوىاتباعفيمتفاوتونالناسولكنيجب،

.غيريحطلىإالهوىاتباعمنحظينسبةينظرثم،""الطليعة

الرجالوراءالاختفاءمحاولةإنثم"(:18-17)صالأستاذقالثم[13]ص

يؤخذمافيهالامةمنواحدكلإنثم...الابطالشانمنليستلجدلامعامعفي

بقرعتتبينإنماعالمكلومنزلة،موقفكلفيلحجاجهوالقولفمحكيرد،أو
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...".بالحجةالحجة

حنيفةأبيمنالغضرفيالتمسكأن:الكلامهذامنفهمتهلذيو

منزلتهمعرفةوطريق،صاحبهمنعجزتها،رووبتوثيق،المرويةبالمقالات

بالحجة.الحجةقرعهوإنما

وإنما،حنيفةأبيمنالغضفيليشانلاأنهعلمتقد:فاقول

لهأرىلابماالسنةأئمةالغفمنمنفيهما""التأنيبمناقشةلىإاضطرني

لكانحنيفةأبيمنالغضفيهوىليكانولو،مقصوديهوهذامسوغا.

لىإيضطرنيأنفي-لييتراءىكماع-يحرالأستاذلكناخر.شأنلي

إليه!يرميلمغزى،الطريقتلكسلوك

لالعلهثم،طلبهللئيتذلكعنيحجزنيدينينلولالعلهيدريولا

ذلك.مغئةيحمد

عجزا)1(ظنفقديصابلابأنالحروبيلاقيممنظنومن

سوقا!بضاعةلكلأنيعلمقالاستاذالدنيافاما

فتنةملابساتيدرسأن..الناقد.علىيحتم..."(:91-18)صقالذكر

."..عليها.ترتبوما،القرانبخلقالقول

بيأأتباعبينالاعتقاديالخلافأن-أفهمفيما-العبارةهذهوحاصل

واختلاق،حنيفةأبيفيبعضهمكلاملىإأدىلحديثاهلوحنيفة

فيالحديثأهلمنالمشاهيربعضغلوثم،السابقينعنالرواياتبعضهم

فيها.الرواياتوحشد"،"التجسيمالاستاذيسميهاالتيالمقالات

عمار(.دار-273)ص""الديوانللخنساءالبيت(1)
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أحدعلىأثرهايقتصرلمالمشؤومةالقرانبخلقالقولفتنة:قولو

شد.الاستاذجانبفيعملهاولعلوهنا،هناعملهاعملتبل،الجانبين

قسمأودعتفقدالمعتقدفأماهنا،ذلكفيأخوضأنأحبولا

وليوالله،معدنهمنلحقالاستقاءكفايةفيهما""التنكيلمنالاعتقاد

التوفيق.

.أعيدهفلا،حاصلهتقدمقدكلاما،ذكرثم

سعيهمع،النعمانيعاديلابأنه()يعنينيتظاهرهالمضحك"ومن:قالثم

نفسهلخطيبالىإبالتحاكمولو[41]ص،لجروحارواةتوثيقفيالمستميتسعي

".عملهفيماالمتهم

وتوقيرهم،حنيفةلابيالناسمحبةيستغلأنإلاالاستاذيابى:أقول

نألييبالاكانه،السنةأئمةعنالدفاععنالصدقألسنةقطعفي،له

الفقهحتى،يةالروعلوموتسقط،النبويةالسنةيسقوطهمتسقطأويسقطوا،

نفسه.

إليهمنسبهعماالسنةأئمةتبرئةمقصوديغايةأنقدمتفقدأناأما

تتبعلىإ-قدمتكما-ذلكحوجنيو،منهبراءنظريفيوهمالاستاذ

وتثبته.تحريهمقدارليعلمالاستاذ؛عثرات

حرجفلا،الحقلإحقاقالادلةحشدفيكانتفإن،الالستماتةفاما

والمغالطة.التهورفيالموقعةالاستماتةهووالمذمومفيها،

غير-بعدهوماعصرهفيالحديثأئمةونظرنظريفي-والخطيب

بمااتهامهيقتضيلاحدلهوهواه.بباطلحكمتعمدأو،الكذببتعمدمتهم
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)1(."التنكيل"فيترجمتهبسظتوقدذكر،

مقتضاها".ثبتحملتهائقةثبتتلوأنه"معالاستاذ:قال

تلكمعارضةمنمرة،بعدمرةالاستاذادعاهماينافيهذا:أقول

الروايةفإنمنها؟أقوىهولماالاقلعلىأووالمتواتر،للمعقولالروايات

رواتها،جرحذلكمنيلزمولمردت،منهاأقوىهولمامخالفةكانتإذا

بالمعنى،روايةأونأ،أوسهوعلىتحملبل،ثقاتأنهمعرفقدكانإذا

.معروفهومماذلكغيرأوظاهر،غيرمعنىعلىحملأو

بالذب.أعنلمبالغضأعنلمكمالكني

عنشناعتهامبلغإخفاءلأجلللمتونوحذفه"2(:0-91)صالاستاذقال

نقدالسامعلنبذالمسالةموضوعفيالكوثريكلاممعكلهاذكرهافلو،القارئنظر

".نظرةأولفيالناقدهذا

:قولأ[51ص]

أعتذر)2(كيفليفقلذنوباعدتبهاأدلاللاتيمحاسنيإذا

الناسفيأنيدريولامتحفسين،حنفيةكلهمالناسيطنالاستاذكان

وفيهم.وفيهم،ناضجينغيرحنفيةمنهموكثيرون،بحنفيةليسوا)3(كثيرون

أبيلىإساءالاستاذإن:يقولمنوالرزانةالعلمأهلمنسمعتوقد

تلكفإن،""التأنيبفيالرواياتتلكنصوصبنقلهصحابهوحنيفة

)26(.رقم)1(

3(.280/)""ديوانهللبحتريالبيت)2(

"."كشيرينوالوجه،الأصلفيكذا)3(
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"تاريخطبعأنبعدحتى،بغداد"تاريخ"فيمدفونامعظمهاكانالروايات

قليلين.لافرادإلاتحصيلهيتيسرلاكبيركتابفانهبغداد"،

تكثيرفيوسعىصغير،كتابفيالكلماتتلكأثبتالاستاذلكن

الموافقمنهمكانفإنكثير،أناسأيديلىإفوصل،انتشارهوزيادة،نسخه

دريقنعهملامنهموكثيرسابقا،ذكرتممنغيرهفمنهم،بذلكيتأثرلاالذي

تلكوتفعل،متوقفونلكنهم،بطلانهلىإيميلونلاأنهم(1وهب)الاستاذ،

فعلها.أنفسهمفيالكلمات

بأننييتهمنيأنللأستاذلكانالمقالاتتلكذكرتأنيفلووبعد،

.بالقبولأولىيكونهذاقولهأنريبولاوتشنيعا،تشفياذكرتها

منليسذلكأنأوضحتفقدفيها،الاستاذكلاممعذكرهافاما

تكلمكلامكلفيالاستاذأوافقأنالضروريمنليسأنهعلى،مقصودي

وافقهلافيماالاستاذأناقشأنيستدعيلهافذكري،المقالاتتلكفيبه

وأبعد.مقصوديعنأبعدوهذا.عليه

ثقاتأكتافعلىالكاذبةالرواياتتحميلفييسعىوهو"2(:0)صقالثم

أصحابهالىاالزائفةالبضاعةردفيأسعىوأناالضعفاء،بدلالاسانيدفييضعهم

.."..المتهمين

مأ،زائفةأكاذبةالرواياتبمتونليشأنلاأنهقدمتقد:أقول[16]ص

تلكأنفرضوعلىالاستاذ.تطرفباثباتاعتنيتوانما،ذلكخلافعلى

لههيالذيلصاحبهاتركهالحقافانما،زائفةكاذبة-بعضهاأو-الروايات

.غيرهضرتأوضرتهوانالامر،نفسفي

قلم.سبقولعله""وهم:الاصلفيرسمها(1)
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أكانسواء،فيهريبلافعدوان،للهوىانتصارا،لغيرهجعلهافأما

باطلا.أمحقاالهوى

للمثلاتباعا،العدوانهذامثليستحلالاستاذكانفإن،ييرهذا

رأيه!فله،"الواسطةتبررالغاية":العصري

طريق،وذاك،طريق"هذا:الفصلهذاتمةخافيالاستاذقالماوأقول

".المستعانوالله

اعتراضاتي.تتبعفيالثانيالفصل23(2-1)صالاستاذذكرثم

الائمة،قيبالطعنطليعتهمنالقسمينمقتتحيفيإيايرميهذلك"فمن:قال

".دليلأيذكرغيرمن

وكفىحمد،أعنشيء"التانيب"من(36431،)صوفي[17]ص

مع،أصحابهوخواص،اللهعبدكابنهبه،الناسأخصاعتقادفيبالطعن

فيه.للطعنمحاولة-استيعابهممحاولة

المناقشيسعلاماوالهمزالرمزمنالقرانخلقمحنةفيالكلاموفي

به.يعتدلاأن

بمالك،يتعلقمابعض""التأنيبمن(501و،01و.،161)صوفي

نسبه.فيبطعنهوحسبكأكثر،لعلهبلذلك،عنيقللاالشافعيفيوكلامه

أفردهاأنورأيت1(،)"التنكيل"منالشافعيترجمةفيذلكشرحتوقد

2(.لطولها)"التنكيل"عن

918(.)رقم)1(

.(9)صذلكلىاالمولفاشارةتقدمت2()
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فيإبلاغالكفتينإحدىرفعفيالاسرافأنهنايتجاهلالاستاذوكان

لىإيؤديقدللاخر،إسقاطالعدلينأحدرفعفيوالاسراف.الأخربدحط

رجحانأعتقدبأن-شافعيوأنا-الأستاذلييسمحأولامعاهإسقاطهما

الفقهاء؟!قررهماعلىالشافعي

لا:يقولونالذينيعنيالحدثاء،اللامذهبيةمنأننيتظناهماصحوإن

دليلرجحانلهمبانإذاولكن،مذهبلىإينتسبونالذينأوأحدا،تقلد

يتعلقفيماالأئمةوتفاوت.النصوصاتباعهؤلاءفيفالغالب؛اختاروهغيره

.معروف-المشهورالظاهرهوماعلى-النصوصومعرفة،بالرواية

يعدونبل،استنباطاتهعلىالأستاذيوافقونلاالفريقينأنالمعلومومن

.مكابرةبعضها

الانتقاء""فيالبرعبدابن)1(بتقديمذرعاالاستاذضاقوقدهذا،

فيوجهالذلكيتمحلفذهبالذكر،فيحنيفةأبيعلى،فالشافعيمالكا،

البرعبدابنحالعليهيدلالذيللظاهربمخالفتهمبالغير،عليهتعليقه

وقاله.

ترجيحفيلسعيه،الغضبةتلكالحرمينإمامعلىالأستاذغضبوقد

الشافعي.مذهب

بعضفيالائمةعلىالثناءبإظهارهأكتفيأنالاستاذكلفنيوان[18]ص

حجزهفهلا=ذلكوراءعماالنظروأغض،دخائلمنفيهماعلى،المواضع

ثمت.ماولعلهاالكلمةهذهعندالمد[دتفشى)1(
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أهلعليهيوافقهماتعدىالكوثريفرأيت"(:()41)ص""الطليعةفييراهما

عالميرضاهلامالىإعنه،الذبوحسن،حنيفةأبيتوقيرمنالعلم

!؟"متثبت

فيوقعمابينتإنماننيو،حنيفةأبيبمعاداةرممىعنهذاحجزههلا

مع!؟المتونتلكلتثبيت؟ذلكونحو،بالضعيفالثقةتبديلمن""التانيب

وليكيفعذرا،لكفانيالواقعبيانإلاذلكفيمغزىلييكنلملوأنه

!؟تقدمكماآخرمغزى

اللهرضيالصحابةرفعالحقاهلمعتقدمنليسوكذلك"24(:)صقالثم

".العصمةمستوىلىإعنهم

ذلك.ادعيتناولا:اقول

"،بمعصومليس":يقولأنعلىأنسفيكلامهفيالاستاذيقتصرولم

99()2(.)ص""الطليعةفيتراهماقالبل

!!هـ!

3(.)1()ص

77(.)ص)2(
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الثانيالباب

الطليعة"!ف!اعتراضاتيعقاجوبتهفيالنظر!

مثالاعشراثناوتحته،الأولالفرععنجواباته

فيهاالطعنيجبالتيالأسانيدفيالاستاذتبديل:الفرعهذاوموضوع

فيه.متكلملهبسميئالثقةالراوي

.(1()02-11)ص("الطليعة"راجع.(2و1):لمثالا*

2(،0-)12(""الطليعةفيعماالجواب03(24-)صالاستاذحاول

فوزهمقدارليتبين،أسايرهبانباسولا!صدمةأولانهاالتطويللىاودعاه

خيبته!أو

بنمحمد"أخبرناهكذا:(")2(الخطيب"تاريخفيالسندأصل

التميميأحمدبنصالححدثنابهمذان،البزازالعزيزعبدبنعيسى

أخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،صالحأبيبنالقاسمحدثنا،الحافظ

".عيينةبنسفيانسمعت:قالبشار،بنإبراهيم

التميمي،أحمدبنصالحسندهفي"79(:)ص"التانيب"فيالاستاذفقال

كانانه:حبانابنعنلخطيباذكر،الاصلهروي،القيراطيمقاتلبيأابنوهو

...لحديثايسرق

كتبمنيقرأفكان،الفتنةبعدكتبهذهبتالحذاء:صالحابيبنو]لقاسم

5-13(.)ص)1(

)2(.)13/412(
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.(1")لميزانالسان"فيحجرابنونقله.العراقيقاله.بصرهوكف،الناس

."...حاتمأبوكذبه:الرازيهشامبنأيوببنمحمدو

فهوالسندفيالمذكورصالح"أما(:13)ص""الطليعةوقي91[ص1

بأنه:نفسهالسندفيموصوفوهوأحمد،بنصالح

تميمي.1

وحافط.2-

همذانيان.عنهوالراويشيخهلانهمذاني؛أنهويطهر3-

صالح.أبيبنالقاسمعنويروي-4

العزيز.عبدبنعيسىبنمحمدعنهويروي5-

.بمدةالقاسمبعدتوفييكونأنالعادةبمقتضىوينبغي6-

الراويووفاة،وفاتهبينيكون]لا[)2(أنالعادةبمقتضىوينبغي7-

مثله.يندرمماطويلةمدةعنه

تميمي،بأنهيوصففلمالقيراطي،حقفيمنتفيةكلهاالاوجهوهذه

عليهيطلقأنيستلزملاهذافإن،بالحفظيذكركان:قيلوان،حافظبانهولا

سكنالاصلهرويأنهذكروابلهمذاني،أنهيذكرولم،""الحافطلقب

عنه.روايةالعزيزعبدبنلمحمدولا،القاسمعنروايةلهتذكرولمبغداد،

وقبل،سنةوعشرينباثنتينالقاسموفاةقبل:يأ31(،)6سنةوفاتهوكانت

سنة".مائةمنبأزيدالعزيزعبدبنعيسىبنمحمدوفاة

)1(/6(.)371

المولف[.1.الطبعفياسقطت)2(
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ماعلىتقدممابنيتوانما،عيسىبنمحمدوفاةعلىوقفتأكنولم

،معروفالخطيبرحلةوتاريخ،بهمذانأدركهالخطيبأنمنبهصرحوا

2/)جنفسهبغداد"تاريخ"فيالترجمةعلىوقفتللطبعالارسالبعدثم

)043(.سنةقتلنهوفيها4(،60ص

الاستاذإليهأشاروقد،العزيز"بنعيسىبنمحمد"هناكووقع

علىوقفتأكنلمنيأعرفأنهيظهرولكن"،"الترحيبمن2(9)ص

جدعلىعبد""زيادةأن"على:قالبل!بالتصريحعليفضن،الترجمة

ابن:ليكون"العزيز"،باسم("الخطيبتاريخ"فيالمدون،عيسىبنمحمد

الناقدالاستاذسوىبهيقتنعلامماتكونربما،الوفاةالمتأخرالعزيز،عبد

".السواق"هو""الصوافجعلقيباسايرىلاالذي

الخطيب"تاريخفيالمدون":قولهحمليمكن،موجهةالعبارةوهذه

عليهأردلكي،الإيهامهذاقصدالاستاذيكونفقدالسند،فيوقعماعلى

كذلكأثبتهنفسهنهو،العزيز"عبدبنعيسىبنمحمد"السندفيالذيبأن

"هذاقائلا:الأستاذيتضاحكفحينئذ،"الترحيب"وفي،"التأنيب"في

!هذا("علىكلامهسائرفقيسوا2[0]ص،بدائهليرميني،يتغالطاليماني

الهمذانيأحمدبنوصالح...،سمع":"التاريخ"فيالترجمةوفي

".بهمذانعنهأناوكتبت..،.الحافظ

التاريخ""نسخةمنسقطالسند،فيالذيهوأنه)1(....يرىوالأستاذ

"ربما".:قولهعلىذلكعنالتوقففياقتصرولذلك،عبد""لفظ

السطر.فوقكتمتتتبينلمكلمةهنا1()
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عنالمنقولةالسابقةالعبارةآخرفيقوليمكانيبدلهذا،فعلى:أقول

".سنةعشرةوأربع"بمائةبلفظ("،سنةمائةمن"بازيد:""الطليعة

إذاأنهومعلوم،الارقاممعثبتهكما،أوجهبسبعةاحتججتإنمافأنا

ينبغلم،كافالمجموعولكن،الدعوىلاثباتبمفردهيكفيلامامنهاكان

.وحدهيكفيلامامنهابأنالمناقشةلعالم

كثيراوجدهمالمتفقينبينالتمييزفيالعلمأهلصنيعتتبعمنأنعلى

-944)ص"المغيثفتح"راجع.الرجحانتفيدإنماقرينةلىإيفزعونما

054()1).

فيبالنظرالمعرفةأهلعندالاشكال"ويزول:هناكقالهومما

...فقطعنهإلايرولمبأنإمابأحدهما،الراويباختصاصأو...الروايات

كما-بكونهأو..الاخر.دون،لهالملازمين،عنهالمكثرينمنيكونبأنو

يعرفلمإنعنهالراويأو،شيخهبلدفي-الرواةأوطانمعرفةفيإليهأشير

لمومتى.المهملتبيينالظنعلىيغلبقبلهوبالذيبذلكفان،بالرحلة

".الغالبلظنوالقرائنلىإفيهفيرجع..منها.بواحدذلكيتبين

قالإذا،الصحابياللهعبدبنجابربصحبةالمعروفينأنومعلوم

لا=."..ي!جمؤالنبيقال:يقولجابراسمعت"-:مدلساكانوإن-أحدهم

الصحابي،اللهعبدبنجابرعلىحملهفي-وحديثاقديما-العلمأهليتردد

"جابر".منهمكلاسمكثيرونبلدهأوالراويعصرفيكانأنهعرفواوان

تحصى.أنمنأكثرذلكوأمثلة،وغيره"أنس"فيلحالاوهكذا

(.السلفيةلجامعةاطبعة4-283/)(1)
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.هواهيخالفهلاحيثذلكعلىيجرينفسهوالاستاذ

المتعارضة،النصوصبينالترجيحفيالعلمأهلصنيعذلكونطير

مرجح.بادنىيكتفونفانهم

علىتنطبقإنماالسبعةالاوجهتلكأنذلكبعدبينتثم21[]ص

عنروىالهمذانى،التميميالفضلأبيمحمدبنأحمدبنصالحالحافظ

بنمحمد:منهم،جماعةعنهوروى،صالحأبيبنالقاسم:منهم،جماعة

كانت"واذ(:51)ص""الطليعةفيووقع)384(،سنةوفاتهوكانت،عيسى

)كذا(بستةالقاسموفاةعنمتأخرةفهي)384(،سنةالحافظهذاوفاة

".سنةوثلاثينبنيفعيسىبنمحمدوفاةعلىومتقدمة،سنةوأربعين

مر-ماعلى-043()سنةكانتعيسىبنمحمدوفاةأنتبينإذاأما

بستالقاسموفاةعنمتأخرةفهي...".هكذا:العبارةهذهتجعلأنفينبغي

...".سنةوأربعينبستعيسىبنمحمدوفاةعلىومتقدمة،سنةوأربعين

...".العادةفييكثرهذا"ومثل:قلتثم

هوالسندفيالمذكوربأنجزميأولا""الترحيبفيالأستاذفاعترض

الثقةالحافظالهمذانيالتميميالفضلأبومحمدبنأحمدبنصالح

.المطعونالهرويمقاتلابيبناحمدبنصالحلاالمامون،

أعلىمنراوياناكتنفهشخصفي[]اليمانيفيقول"25(:)صالاستاذقال

لاأنأيضاوينبغيايضا.همذانياالشخصذلكيكونأنينبغي:همذانيانوأسفل

".هراةفيهمذانيولا،همذانفيهروييحدث

إذاأنا:الوجهذاكوحاصل،السبعةمنالثالثالوجهفيحلههذا:أقول
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بنالقاسمعنأحمدبنصالحعنالهمذانيعيسىبنلمحمدروايةوجدنا

رجلين،حمد"بنصالح"الرواةفيوجدناثم،الهمذانيصالحأبي

فيالواقعهوالهمذانييكونانفالأقربالاخر،دونهمذانيأحدهما

السند.

احتمالامحتملاخلافهيكونأنيدفعلاأقربهذاكونأنخبيروأنت

الاستاذ.أبداهالذيوهوقريبا،

يكونلأنالمذكورالمثالفيأحمد"بن"صالحاحتمالأنفالنتيجة

.أقربالهمذانيهويكونأنواحتمال،قريبنيالهمذاغيرهو

سالمة.دعوايفبقيت

بلدا".هراةلىإنسباتميميهومنينسبلاان-أيضا-"وينبغي:قال

الوجهحاصلأنخبيروأنت،الأولالوجهفيالخدشبهذايريد:أقول

أحمدبنصالحعنروايةعيسىبنلمحمد22[ص1وجدناإذااناالأول

فيأحدهمانسب:رجلينوجدناثم،صالحأبيبنالقاسمعنالتميمي

تعددعلى،جمتهترفيالاخرينسبولمتميمي،بأنهالكتبفيترجمته

المصرحهوالسندفيالواقحأنالأقربيكونفانه=النسبةهذهمواضعها

تميمي.بأنهترجمتهفي

المتدبر.علىيخفىلاكما،قبلهالذيمنأبعدهاهناالاستاذواعتراض

.وأقربقريبلابعيد،واحتمال،قريباحتمالىهذافييكونوانما

".لحفطبايذكرمنحافظايدعىلاأن-أيضا-"رينبغيالاستاذ:قال

الثاني.الوجهفيالخدشبهذايريد:أقول
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بنصالجعنالعزيزعبدبنلمحمدروايةوجدنااذاأننا:وحاصله

لكليقالرجلينفوجدناففتشنا،صالج،أبيبنالقاسمعنالحافظأحمد

وقعتبحيثترجمتهفيمنعوتأحدهماأحمد،بنصالجمنهما:

فيمذكوروهو،النعتهذامعإلاغيرهافييذكريكادولا"،لحافظ"ا

حيثترجمتهفيلا،اللقبهذاعليهبطلقلموالاخر.الحفاظطبقات

:وقالذكرهالعلامأهلبعضأنترجمتهفيوانمايذكر،حيثولا،وقعت

".لحفطبايذكر"كان

كوجهيكنلمان،""الهمذانيوجهفيلحالكاالوجههذافيلحالوا

("."التميمي

الذيالثقةالرجلفيالبتالانبغاءاتهذهعلى[اليماني1فيبني"الاستاذ:قال

".الضعيفمحلإحلالهيحاول

بناء،الثلاثةهذهمنواحدعلىالحكمبنيتلوأننيعلمتقد:أقول

علىولامنها،واحدعلىأبنلملكنيوجه،لذلكلكان،الارجحأنهعلى

الاستاذفشاغبأضعفها!الثلاثةهذه،سبعةمجموععلىبل،الثلاثةتلك

إ!رجلينأورجلفيللمشاغبةفائدةلاأنهذكرثم،الثلاثةتلكفي

"،أيوببنمحمد"أنزعمالاستاذأن1((")الطليعة"فيذكرتثم

يقتضيوالنظر-.الضعيف-هشامبنأيوببنمحمدهوالسند،فيالواقع

لوجهين:وذلك.الثقةالحافظالضريسبنيحتىبنأيوببنمحمدنه

أطلقإذا،الاطلاقعندوالمتبادرالعصر،ذلكفيالمشهورأن:الاول

12(.)ص)1(
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الحافظ.الضريسابنهو"أيوببنمحمد"

وأن،الرماديبشاربنإبراهيمعنيرويالسندفيالواقعأن:الثاني

بنيحيىبنأيوببنمحمد:عنهالرواةفيإبراهيمترجمةفيذكرالمزي

الضريس.

مامعارضةفي(411)صالكوثرياحتج"وقد:ليبقوذلكوعضدت

البرقانيعنالخطيبرواهبماسريجأبيابنعنأبيهعنحاتمبيأابن5رو

وذلك،سريجأبيابنعنأيوببنمحمدعنحمدانبنالعباسأبيعن

بنيحيىبنأيوببنمحمدهوحمدانابنشيخأنعلىالكوثريمنبناء

أبيابنعنروايةالضريسلابنيعرفلاأنهمعهذا،لشهرته؛الضريس

".سريج

ثمعمدا.كانالتبديلأنتدلالتيالقرائنمنليظهرماذكرتثم

المقالةتلكفإنالسند؛هذافيكلامهفيفائدةللأستاذيكنلمأنهذكرت

فيالبرعبدابنذكرها.الطريقهذهغيرمنبشاربنإبراهيمعنثابتةنفسها

بنإبراهيمحدثنا:قال"خيثمةأبيابن"تاريخعن(1()481)ص"الانتقاء"

..بشار.

...وقتكلالكوثرينظرتحت"الانتقاء"و

ذلكانالمسكين[ني]اليمايدرولم":"الترحيب"من(52)صالأستاذقال

لاستحالة...قدمينعنفضلاقدم،علىيقومأنيمكنلابحيثالسقوطفيالخبر

أحمد.بنصالح:يعني"الرجلهذاسوىالخبريسقطماووجود،المتن

275-المحققة(.)ص)1(
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-الرازيهشامالناعده:أيوبلنمحمدو"27(:)صوقال(21[) .4ص

؟".ذلكيفيدفماذا-،الموثق-الضريسابنيجعلهوهو-،المضعف

فيرجلينأورجلفيالمشاغبةمنالمرجوةالفائدةفما"2(:5)صوقال

."...الرماديبشاربنإبراهيمووجود،العادةفيالمتناستحالةبعدالسند،

والذي)2(،الاولالبابفيمقصوديبينتفقدناأما:أقول25[]ص

ثم،المغالطةتلكلىإدعاكالذيفما:لهفيقالالاستاذ،هويسالأنينبغي

؟!المكابرةهذهلىإ

احمدبنصالحبانالقوللىإسبقهقدأنه26()صفيذكرثم26[]ص

القائمةالازهريةواللجنة،المعظمالملك[)3(المضعف]هوالسندفي

".الخطيب"تاريخعلىبالتعليق

هذا؟".كلالناقدالاستاذفاتكيفدريولا":قال

الثانيةالطبعةعلىولا،عيسىالملكردعلىالانلىإأقفلم:أقول

الطبعةعلىالوقوفليتيسروانما،بغداد""تاريخمنعشرالثالثللمجلد

لى.الاو

ترجمةفيحالهبعضشرحتفقد،عيسىالملكأما:أقولثم

المواضع.بعضفيخالفهبل،يقلدهلاالاستاذمنعهدتوقد)4(،الشافعي

بنقطنمسددبو"و:قطنبنمسددذكرفيالتانيب(""من56()صقال

.52و42صفحتياغلبعلىالمؤلفضرب(1)

.(901-)ص)2(

32(.321-0)ص""الترحيبنظروالسمياق،بهايستقيمزيادة)3(

.(981)رقم"التنكيل"(4)
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فيوقعوما،المعظمالملكذلكظنكمانسيربنقطنالمراد:وليس...،إبراهيم

ماوكذلك،تصحيف"نسير"بدل"بشير"ذكرمن-المطبوع-المعظمالملككتاب

ومتابعةآخر،تصحيف"نسير"بدل"بشر"ذكرمنالثانيةالطبعةتعليقفيوقع

بنقطنمسددأبوهوالمرادوانماهنا،نسيرلابنشانولا"قطن"،فيللواهم

مسددا".يسمىابننسيربنلقطنيكنولمذكرنا،لما،ابراهيم

ابيابنهوصالحاأنزعمهفيعيسىالملككلاملقيمةبيانهذاوفي

ولم،عيسىالملكتابعتكانتإن-الازهريةاللجنةمتابعةولقيمة،مقاتل

اللجنة.ولاعيسىيقلدلاالأستاذلانوبيان-،الاستاذتقلد

وتغافلهبالواقعالاستاذمعرفةعلىبهااستدللتقرائن""الطليعةوفي

وجل.عزاللهعندوالعلم،عنه

لىإالازهريةواللجنةعيسىالملكسبقذكر28()صالاستاذاعادثم

عدفياليمانيالأستاذتحقيققبولمنلديمافيلاهذا.."ومع:قالثمذكر،ما

كنتبانيومعترفا،فضلهشاكرا،بحثهمقدرا،الموئقهوالسندفيأحمدبنصالح

".وهمت

علىوجرى،قولهفيعدلثم،ونحوهبهذاالاستاذبدلوجرملا:اقول

عمد،عنفعلمافعلأنهمنزعمتفيمانفسيلاتهمت؛المنهاجهذا

ذلكفيلانلاوالتوقير،والتبجيلوالتقدير،الشكربغايةصنيعهولتلقيت

الحقلىإالرجوعلشرفولكنحقير،نفسيعندقدريفانلي،مزيةإظهار

ذلكلبعثنيثم،يستحسنلافيماالوقوعبسبقالاعترافوفضيلة،تبينإذا

"."التنكيل27[]صعباراتمنكثيرتغييرعلى

عقبالاستاذقالفقد،يناسبهلافيمامدفوناالاعترافهذاجاءلكن
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نأإثباتمنيتوخاهانتيجةلىإيوصلهلاهكذالتحقيقهقبولي"لكن:ذلك

."اللهدينفيجريءحنيفةأبا

محامللهكانثبتاذاوأنه،يهمنييكنلمالمتنأنعلمتقد:أقول

سائغة.

أحمدبنصالحأنعلى":فقال!وهبفيماالرجوعالاستاذحاولثم

المرثقأحمدبنوصالحالازهزه،العلميةراللجنةالمعظمالملكعندالمضعف

ثبوتربعدأحدهما،رقاةتأخرعلى،راحدةطبقةمنكلاهماالناقد،]لاستاذعند

وعنه،فلانعنأخذهذاأنادعاءالمتأخرةالطبةاتفييقبللابينهماالمعاصرة

هر؟".رأين،خريتجهبذمنإلاذاك،بخلاف،فلان

جذعة!يعيدهاأنإلاالاستاذيابى:أقول

معللأستاذساغفان،سنةوستونثمانيالرجلينوفاتيبين:فأقول

أحمدبنصالحعنالراويوفاةفبين،واحدةطبقةمنيعدهماأنذلك

سنة!عشرةوأربعمائةالقيراطيووفاة

الخريتلجهبذاأن-الروايةبعلومعارفكلوعلم-الأستاذعلموقد

يجزمكان-!اللقببهذاالاستاذلهيعترفمنالائمةمنهنانبكانإن-

بكثير.السبعةالاوجهتلكمجموعدونلدليلبهجزمتمابنحو

الراويين.اسميبيناسمسقوطيبعدلاأنه92()صذكرثم

حدثنا...بهمذانالبزازالعزيزعبدبنمحمد:الاصليكونأنيعني

سقط،رجلوصالحمحمدبينفيكون.الحافطالتميميأحمدبنصالح

القيراطي.هوصالحويكون
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ذلك!احتماليقربالاستاذوذهب

)1(،المناظرةشانفيحنيفةلابيكلمةهذاذكرني:وأقول28[]ص

ولا،حجةلىإمدعيهيحتاجأبداهالذيالاحتمالهذاأنيعلموالاستاذ

سبق.كما،ذلكنفيعلىمتوفرةالادلةبل،شبهةولاهنا،حجة

صالح.أبيبنالقاسمحال27(26-)صذكرثم

كلاموهنبهيعلمما()2(17-16)ص""الطليعةفيكلاميوفي

لإعادته.حاجةفلا،وسقوطههناالاستاذ

92(:)صقالثم

22()3(.02-)ص""الطليعة3.المثال*

عنهيرولمالتاجرعنهووىمنأنيزعمأنلهأين"فمن03(:)صالاستاذقال

حور؟".

نفسها.""الطليعةفيهذاجواب:اقول

الفسوي،يعقوبشيخهوأنهفرضعلىالتاجرأنعلى"31(:)صقالثم

وكسر،شيخألفعنكتبت:يقولحيث،يعقوبنظرفيبهيحتجلاممنيكون

بمصر،صالحبنأحمدالاحجةاللهعندتخذهأمنهمأحدما،ثقاتكلهم

الاستاذحذفوقد.بهيحتجلامنتوثيقيفيدفماذا...العراقفيحنبلبنوأحمد

".بهالاحتجاجفييخدشلئلاهذا؛الفسويكلامعجز[]اليماني

.المقصودةالكلمةاتبينلم(1)

.(11-01)ص)2(

.(51-13)ص)3(
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الخليل.بنأحمدعنيعقوبروايةمنالسندفيالذي:أقول

ضعيفوهو"حور"،الملقبهوالخليلبنأحمدأنالاستاذفزعم

ذلك.علىالدليلوأقمت،الكاتبالخليلبنحمدأأنهأناوبينتجدا.

معروفةالكاتبلخليلابنحمدأعنيعقوبروايةأن:ذلكفمن

عنكتبإنمايعقوببانذلكوأكدت"حور".دون،الكتبفيمذكورة

وذكرت92[]ص.بثقةليسالذي"حور"عنيرويلاأنفالظاهر،الثقات

"كلهم:قولهلىإ،المذكورةيعقوبعبارةالاخيرالمعنىلهذاشاهدا

".ثقات

قوله:وهو،العبارةبقيةلان؛حالكلعلىلمقصوديمحصلوذلك

بنحمدوبمصر،صالحبنحمدإلاحجةاللهعندأتخذهمنهمحد"ما

يكونأنيبعدأنهمقصوديفانقطعا،مقصوديفيينالا="العراقفيحنبل

ويعقوب،ثقةغير"حور"لان؛"حور"هوالسندفيالواقعالخليلبنأحمد

.الثقاتعنكتب

لاأنهاضرورةهذا،فيتنالايعقوبعبارةمنتركتهاالتيوالقطعة

بثقات.ليسواحمدينالاسوىيعقوبشيوخأنتعطي

يعقوبشيوخأن:المعنىيصيرأنه""الترحيبفيالاستاذودعوى

.جديدةمغالطةبهم-يحتجلاثقاتالاحمدينسوى

نعيمبيو،هلالبنحبانأمثاليعقوبشيوخففيأولا:أما

منأثبتالعلمهلعندهمممن،الطيالسيالوليدوأبي،دكينبنالفضل

،-معا-صالحبنحمدوحنبلبنأحمدبهماحتجوقد،صالحبناحمد
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يزعمأنيعقلفكيف.دونهمأومثلهمهومنوعلىعليهمالسنةمداربل

بهم؟!يحتجلاأنهيعقوب

المعنى،هذاتعطيلا-حقيقتهاعنفضلا-بطاهرهافالعبارةئانيا:ماو

"حجة"كلمةلان؛ثقةيكونلاأنبحجةليسالراويكونمنيلزملاإذ

منمعدودةكانتوإن،"بحجةليس"فلان:وقولهم،""ثقةكلمةمنأبلغ

".بحجةوليسئقة"فلان:قولهممثلهافليس،الجرحصيغ

"ثقة:يونسبناللهعبدبنأحمدفيشيبةأبيبنعثمانقالوقد

")1(.بحجةوليس

:قال؟حجةهو:لهفقيل،فوثقهرجلعنسئلأنهداودأبيعنوروي

ةالرومنجدابكثيريحتحداودأباأنيخفىولا)2(.حنبلبنأحمدالحجة

حنبل.بنأحمدغير

لميعقوبأن-قدمتهمامع-العبارةفحوىمنيطهرفالذيثالثا:وأما

الاقتداءبهاأرادوإنما،بروايتهالاحتجاج"حجةاللهعندتخذه"أ:بقولهيرد

.والورع،والفقه،والسيرة،لهديوا،العقيدةفي

عبارة:لقالالبعد،ذاكالصوابعنيبعدلالماالاستاذوفقولوهذا،

شيخ"ألفشيوخهمنذكرهالذيالعددأن3[.]صتعطيإنمايعقوب

فلأنأولا:أما؛ثقاتكلهمشيوخهيكونأنذلكمنيلزمولا،ثقاتوكسر"

لمأنهمنهيلزملاوكسر"شيغألفعن"كتبت:فقوله،لهمفهوملاالعدد

.(1/05":"التهذيبتهذيب"انظر(1)

التهذيب"تهذيبو"2(،09)3/:"الكمالتهذيب"انظر.لاجرِي1ععهرواه2()

التميمي.عيسىبنالرحمنعبدبنسليمانترجمةفي2(70-280)4/
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.ثقاتإنهم:يعقوبيقولالذينهمالمذكورالعددفلعل،غيرهمعنيكتب

الضعفاء.منجماعةعنكتبقدويكون

الكتب،فييعقوبترجمةيراجعبأنهذاإثباتعلىالاستاذيستدلثم

الضعفاء.بعضفيهمفيجد،شيوخهويتتبع

ولا"،ثقاتيعقوبشيوخ":أقلفلم،""الطليعةفياحترزتهذاومن

بنيعقوبقالوقد"2()1(:1)صقلتوانما،"ثقاتكلهميعقوبشيوخ"

".الثقاتعنكتب"ويعقوب2()2(:2)صوقلت.."..سفيان

نفسي:فيقلتبل،يعقوبشيوخالوقتذاكفيأراجعلمأننيوذلك

نأالامرغايةإذ،مقصودييدلاذلكفإن،ضعيفهومنفيهمكانإن

مقصوديفيحصل،ثقاتشيوخهوغالبضعفاء،يعقوبشيوخفيأنيبقى

الدلائلتأييدمنقصدتهلماكافوهذا.الغالبعلىالحملالاولىبأن

فتدبر.،لأخرىا

فيثقةالتاجرالخليلبنأحمدأنإثباتهناكمقصودييكنولم

وفيها".،لهالأئمةوتوثيق"2()3(:1)صليبقوإليهأشرتذلكومع،نفسه

"."التهذيبمنترجمتهفيأي

4(.()92-22)ص"الطليعة"في.4لمتالا*

14(.)ص)1(

14(.)ص)2(

14(.)ص)3(

15-02(.)ص)4(

227



أحبفمنفيها!،أناقشهلاجمجمةعلى33()صالاستاذاعترف

"."الطليعةفيبماكلامهفليقابل

03()1(.92-)ص""الطليعةمن.هالمثال31[]ص*

.بالايضاحبأسفلا،دعواهعلىوثبت33(،)صلهذاالاستاذتعرض

عاصم،أبوحدثنا:الحلوانيعليبنالحسنعنروايةهناك:فأقول

عوانة.بيأعن

الثقة،النبيللا،الضعيفالعبادانيهوعاصمأباأنالاستاذفزعم

والمراد،الطبقةتلكفيعاصمبأبيالمشهور"هوالنبيلبأنذلكفدفعت

تهذيب"منالضحاكترجمةفيكما،الحلوانييرويوعنه،الاطلاقعند

)3("."التهذيبتهذيب"منالحلوانيوترجمة(")2(،التهذيب

سفيانعنعاصمأبيعنالرقاشيقلابةأبيطريقمنثانيةروايةوهناك

.الثوري

.الثوريعنعاصمأبيعنمسددعنوثالثة

السنديرفيعاصمابويكونوربما":وقال،""التأنيبفيالاستاذذكرهما

بالروايةالمعروفهوالنبيلوبان،تقدممابنحوذلكفدفعت"،العبادانيهو

وترجمة)4(،"التهذيبتهذيب"منالنبيلترجمةفيكما،الثوريعن

02-21(.)ص)1(

.)4/451()2(

.(2531/):"الكمالتهذيب"فيوذكره،عنهروىمنضمنيذكرهولم3(20)2/)3(

(4)(4/154).
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فيكماالرقاشيقلابةأبويرويوعنه(،1")المزيتهذيب"منالثوري

بغداد")2(."تاريخمنترجمته

،الاولالاثرفيالكلامعلى-كلامهمنيطهرف!ما-الاستاذفاقتصر

"الاطلاقعندوالمراد،الطبقةتلكفربالمشهور"هو:قولعنواعتذر

تمهيدا،ثقةفيهايشاركهلضعيفكنية1درأنهؤلاءأصدقائناعادة":بقوله

".الثقةلذلكالمئالبسندفيأنهالادعاء

يقيدوا،أنلهمينبغيكانحيثأطلقواالرواةأنلىإبهذايشيروكأنه

به،استدللتمالبقيةيتعرضولم.النبيلهوعاصمأباأنلايهاممنهمقصدا

حنيفةبيأمذهبعنالمناضلينكبار"منعاصمأبابأنعارضهلكن

ورواهقالهبماالكتبامتلأتوقد،وطولحولمنأوتيمابكل،بالبصرة

وماثره".حنيفةبيأمناقبفي

يهيحلئلا؛المناقبفيعاصمأبيعنرويمابتتبعليشانلا:اقول

المثالبتثبيتفيالسعيعلىاليمانييقتصرلم:قائلينويموجواإخواننا

علىهناأقتصربل!المناقبرواياتتقويضفييسعىأخذحتى32[ص1

أمرين:لىإالعارفنظرلفت

الشنيع؟التدليسبذاكالثقاتالرواةاتهاميسوغهل:الاول

عاصمبيأعنومسددوالرقاشينيلحلوااروايةتثبتهل:نيالثا

عنالنبيليرويأناستبعادبمجرد،الثوريعننيالعباداورواية،نيالعبادا

)1(.)3/921(

)2(.)01/425(
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حنيفة؟أبيمنغضفيهماغيره

.(31()31-0)ص""الطليعة.6لمثالا*

بنأحمدأخبرناالابار:"عنروايةجاءتأنها:المثالهذاحاصل

."....لشريكقيل:قالبراهيم

ولم،انقطاعلفظولفظه،النكريهوبراهيمبنأحمدنالاستاذفذكر

صبي.وهوإلاشريكايدرك

بناحمدلهيقالممنمذكور"أول31(:03-)""الطليعةفيفقلت

خالدبنإبراهيمبنأحمد:"التهذيبتهذيب"و،بغداد"تاريخ"فيإبراهيم

فيووقع،الصوابهوهذا."شريكمنسماعهالخطيبوذكر،الموصلي

تهذيب"فيليسأنهعلىالأستاذونبه."شريكمنإسماعهوذكر":المطبوع

الاستاذ.وصدق.شريكمنسماعهذكر"التهذيب

وأالخبرسندفيالنكريوجود"33(:)ص""الترحيبفيالاستاذقال

يؤخر"!ولايقدملاوجودهعدم

".الطليعة"وراجع.الواقعبيانالمقصود:أقول

نأفيرده"انقطاعلفظ":قولهوأما"-:أيضا-"الطليعة"فيوقلت

يكنولم،شريكمنسماعهثبتوقد،ثقةالموصليإبراهيمبنأحمد

منالاولالقسمفيدقائقهاوبعض،القاعدةهذهشرحوسيأتي.،.مدلسا.

".لىتعااللهشاءإندا،"التنكيل

21-22(.)ص)1(
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".عندهمعن""مثلقيل""ليس"الاستاذ:فقال

منالقواعدقسمفيشرحتهاالتيالدقائقتلكمنهذا:أقول

هنا.بذلكأطيلفلاوشواهدها،بأدلتها(1)"التنكيل"

فييعني.فيهمتهمهوفيمابهيحتجلاالخطيبأنهناالأستاذوذكر

شريك.منالموصليسماعشأن

.الأولالبابمن)2(0..الفصلفيهذاعلىالكلامتقدموقد

مع-الاستاذاختارهالذيفالنكري،السماعيثبتلمأنهفهب.وبعد.

منسماعلهيذكرلم-"التهذيب"و،بغداد"تاريخ"فيترجمتهتاخر

الاستاذ؟!اختارهفلماذا،شريك

3()3(.34-1)ص"الطليعة".7لمثالا*

محمود،بناللهبعبديتعلقما)34(""الترحيبفيذكرالاستاذ

الله.شاءإن)4(،السابعالفرعمنالاولالمثالفيموضعهفيوسيأتي

ذكرته،بماالاستاذفاعترف،الوزير"بيأ"شانهوإنماهناوالمقصود

)1(.)1/135-144(

لحاقها،إفياملاكلمةبمقداربياضا-اخرىمواضعوفي-هناالمولفترك2()

وضعولافصولا،المولفيكتبلملكن(،13)صفياليهالمشاروالموضع

الكلامالاولبالبابععىانهوالظاهر،نيالثالبابعقدقدانهمع"الاول"الباب

7(.)صإليهالاشارةسبقتكماالكتابخطبةعلى

2(.224-)ص)3(

26(..)ص4()
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.مطرفبنعمرالوزيربولا،أعينبنمحمدالوزيرأبوانه

اعين.بنمحمدتوثيقفيناقشثم

المباركابنثقاتمنكان"إنه)1(:النقل""الطليعةفيقلتوكنت

فيذكرهحبانابنوأن،عنهووىحنبلبنحمدأوأن،وصيهوأنه،وخواصه

."الثقات

وكون.،.هالمجاهيلتوئيقفيطريقتهعلىحبانابن"توئيقالاستاذ:فقال

الروايةفيتوثيقهبمعنىليسضيءفيعندهمعتمداو1وصئاأوكاتباأوخادماالمرء

عنوروايتهمبتكر،رأيثقةعنإلايرويلاحنبلبناحمدالناقد:وقول...عندهم

لما.معروقةصالحبنعامرمثل

مطرفبنبعمرليسالسندفيالذيالوزيرأباانالمقصودأصل:أقول

بمايثبتلمانهفهب.عليهالثناءسمعتالذياعينبنمحمدبل،المجهول

ذلدت،منيقربما-الأتلعلى-ثبتفقد،الروايةفيثقةأعينابنأنذكرته

ابنعنهيالحكايةتلكفيوروايته،المباركبابناختصاصهوئبت

"."الطليعةفيلمقصوديكاففهذا.المبارك

مناقشة:الاستاذجوابفيأنعلى

")2(التنكل"منترجمتهفيتفىتوثيقهفىفالنظر،حبانابنأما

يظهرممن-،مثلا-التابعيناتباعلبعضكتوثيقهليسهناتوثيقهأنيعلموبه

.سبرهولاحديثهيعرفلمأنه

رسمها.لىإاقرباثبتهوما،الاصلفيمحررةغير(1)

2(.00)رقم2()

232



واختياره،لهختصاصهوأعينبنبمحمدالمباركابنثقةماو

مغفل.غيرعدلاالمباركابنعندكانأنهذلكعليهيدلمافأقل،لوصايته

بنوعامر.عندهثقةعنإلايرويلاأنهفمعروف،حنبلبنحمدماو

وهو34[]ص،عروةبناللهعبدبنصالحبنعامرهوعنهروىالذيصالح

.غيرهوضعفهأحمد،وثقه،فيهمختلف

ثقة"عنالمقصود:إذ،ثقةعنإلايرويلاحمدأأنفيينالاوهذا

لاكما،"توثيقعنهأحمدالامام"ورواية:ليقومعنىهووهذا".عنده

يخفى.

هذالكنثقة،بثقةليسمنفيظنأحمد،يخطئأنيخشىمافغاية

علىحمل،غيرهيجرحهولمرجلعنأحمدروىفاذا.الغالبخلاف

الغالب.

،المجهولفيالكلامقبيل)134()1("المغيث"فتحفيمامعنىوهذا

لثالث:"و:فقال؟لهتوثيقاذلكأيكون،ثقةعنهروىفيمنالخلاف

تعديلا،الراويعنروايتهكانتعدلعنإلايرويلاأنهعلمفان،التفصيل

."...الاصوليينعندالاصحهووهذا

الامام-:النادرفيإلا-ثقةعنإلايرويلاكانمن:"تتمة:قالثم

مخلد...".بنوبقيأحمد،

فيروي،فيهيخطئمنلىإ-أعلموالله-يشيرالنادر"فيإلا":وقوله

ثقة.غيرغيرهعندوهو،ثقةيراهعنه

)1(.)2/41(
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الاستاذ!ادعىكمامبتكر،بقولليسقلتهماأنبهذافعلم

"الطليعة"راجع.أخرىروايةفيأعينابنعلىالاستاذاعتمدوقد

.(32()1)ص

35()2(.34-)ص"الطليعة".8لمثالا*

بنمحمدعنالطبرياللههبةعنحكاية"التأنيب"فيالاستاذذكر

بنمحمدأنفذكرالاستاذ،الحسنبنأحمدبنمحمدعنسهلبنأحمد

.الصوافبنعليأبوهوشيخهوأنالاصباغي،هوسهلبنأحمد

ابنعنروايةلهيعرفلامقل،الاصباغيبان"الطليعة"فيفاعترضته

قوله:علىترجمتهفيالخطيبواقتصرعنه،روايةللطبريولا،الصواف

أبوعنهروىالبستنبان،الحسينبنمحمدعنبهاوحدثدمشق"سكن

مسرور".بنالفتح

نسبهسهل،بنفارسبنأحمدبنمحمدهوالطبريشيخأنوبينت

شيوخهمأسماءفيالتفننفيعادتهمبهجرتماعلىجده،إلىاللههبة

.وغيرهيحيىبنمحمداسمفيالبخارييصنعكما،عنهمأكثرواالذين

جدا.كثيرةذلكواشباه،الغطريفياسمفيالإسماعيلييصنعوكما

بنأحمدبنمحمدترجمةفيأن-:مرمامع-ذلكعلىوالدليل

ورواية،الصوافابنعنروايتهذكربغداد"تاريخ"منسهلبنفارس

عنه.الطبرياللههبة

23(.)ص)1(

24-25(.)ص)2(
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:قال!وماجوهاج35(،)ص"الترحيب"فيذلكالاستاذفذكر3[صه1

".هواهشاءلمامنهتزيداًفارسا..."سهل"قبلالناقد"فزاد

عنعثمانبنمحمدعن"(:)الصوافبعدوفيها،القصةذكرئم

الرجلذاكقدملما:قال،أبيحدثنا:قال،ليلىبيأبنعمرانبنمحمد

عليهشهد،ليلىابيبنالرحمنعبدبنمحمدإلى(حنيفةأبا)يعني

لىإليلىأبيابنكتب:قالنافعبنخالدفحدثني.،..سليمانبيأبنحماد

."...بالمدينةوهوجعفرأبي

قبل،سليمانأبيبنحمادوفاةقبلاستتابتهتكونهذا"فعلىالأستاذ:قالثم

عهدفيبالمدينةالعباسيالمنصورجعفرأبوكانعندما،الهجرةمن(012)سنة

بدهر".العباسيةالدرلةتاسيسقبل،الامريالملكعبدبنهشام

ماإظهارهوإنما:الأولالفرعهذافيمقصوديأنقدمتقد:أقول

يبطل،أمأيصج،بالمتنليشانولاالاسانيد،بعضفيالمغالطةمنوقع

صحيحدليلوجودلانأشد؛فاعتراضيبطلانهعلىيدلماهناككانإذابل

إبطالهفيمعهليسبمافكيف!المغالطةعنالاستاذيغنيلاالبطلانعلى

؟!دليل

أبيبنعثمانبنمحمدترجمةفيالقصةهذهذكرتفقدهذه،ومع

التيالزيادةأنهناكبينتثمفيه،بهايقدجممالانها")1(؛التنكيل"منشيبة

ضعيف،خالدالان؛عثمانبنمحمدعهـنهايسأللانافعبنخالدزادها

أبيبنالحسينبنعليبنمحمدجعفرأبارادخالديكونانويشبه

القاضييستشيركما،يستشيرهإليهكتبليلىبيأابنأنخالدزعم،طالب

921(.)رقم)1(
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بعدفكانالمنصورأما،بالمدينةكانالذيوهو.زمانهفيالعلماءأكابر

اد.ببغلمخ!فته

على.متقدمةالباقروفاةلانأيضا؛باطللكنه،شناعةأقلكانوإنوهذا

توفيأنهمعحمادشهادةفيالكلامويبقى،عنقهفيخالدفزيادةحال،كل

"."التنكيلفيالكلاموتمام(.012)سنة

.(371()35-)ص"الطليعة".9لمثالا*

هر"37(:)صفقالالاستاذأما،بهاستدللتمالتعلم""الطليعةراجع

بنالكذابروايةانهاعلىنصأنبعد،الروايةتلكإسقاطفيحاجةفيالكوثري

الطنافسيعبيدبنمحمدومعه،الربيعبنحميدبنالحسينبنمحمدالكذاب

".حاتمابيابنروايةفيكما،خطئهعنيرجعولايخطئإنهأحمد:فيهيقولالذي

بوجهالروايةفيالقدحفييكتفيلاأنالاستاذعادةمن:أقول36[]ص

غيركانإذاسيماولا،يمكنهماالوجوهمنيذكربلأكثر،ولا،وجهينولا

لي.قوصحةعرف"التأنيب"طالعومن،يوردهبماواثق

وأآخروجهتطلبعنليصدهيكنلمالحسينبنمحمدفيفطعنه

")2(."الطليعةفيذلكشرحتوقد.المغالطةبطريقولواأكثر،

بن"الكذابوكلمة"التنكيل(ا)3(،فيفترجمته؛الحسينبنمحمدأما

ترجمته.فيالكلاموتماموثق،قدالحسينبنومحمد،تثبتلم"الكذاب

25-26(.)ص)1(

25(.)ص)2(

202(.)رقم)3(
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روايةفي-أحمد"وثقه")1(:الفتح"مقدمةففيعبيد؛بنمحمدأما

وابنسعد،وابن،والنسائيوالعجلي،،معينابنوثقهوكذا-،الاثرم

."...كلهمالائمةبمحمداحتج.،.عمار.

والله.اللحنفيكانإنماخطأهأنترجمتهسياقمنيطهروالذي:أقول

أعلم.

93()2(.37-)ص""الطليعة.01لمثالا*

ترجمةفيوقعماعلىالادلةمنثبتهمالمعارضةالاستاذيتعرضلم

التخليط.من"المنفعة"تعجيلفيسعيدبنمحمد

ليتضحالاستاذ،كلامليراجعثم،""الطليعةفيكلاميالقارئفليراجع

هالحالحقيقةله

()3(.9304-)ص"الطليعة".11لمثالا*

أخطأهبأنه38()صالاستاذاعترف

.(4()43-04)ص"الطليعة".21لمثالا*.

:قال،الأزهري"حدثني)5(:بغداد""تاريخفيما:المثالهذاموضوع

441(.)ص)1(

الموضع.هذاعلىالتعليقو]نظر28(26-)ص)2(

92(.28-)ص)3(

31(.03-)ص)4(

)5(/3(122).
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ولاشيئايقرأأنأرادربماتسامج،فيهوكانمكثرا،حيويهبنعمرأبوكان

بذلكلثقتهالرزاز؛بنالحسنأبيكتابمنفيقرؤهمنه،أصلهيقرب

".ثقةذلكمعوكان،سماعهفيهيكنلموإن،الكتاب

هذا37[]صالرزازبنالحسنأباأن"على:""التانيبقيالاستاذفقال

.!..الرزاز.طيببابنالمعروفحمدأبنعليهوبكتابه(حيويه)ابنيثقكانالذي

بنالحسنأبوهوالازهريكلامفيالذيأن""الطليعةفيفبينت

"الرزاز"،:لهيقالوانماالرزاز،ابن:لهيقاللاهذاأحمدبنوعليالرزاز،

الأرز.لبيعدكانلهوكان.كثيرةمواضعفيوغيرهاجمتهترفيتكرركما

علاقة.بينهمايعرفولا،سنةباربعينحيويهابنمنأصغرفهوذلكومع

ابنمنأكبروهوالرزاز،الحسنأبو:لهيقالثانياهناكأنذكرتثم

"ابنالازهريكلامفيوالذي،"الرزاز"ايضاهوولكنقليلا،حيويه

."الرزاز

وهو،الرزاز"ابنالحسنأبوموسىبن"علي:لهيقالثالثاذكرتثم

.الازهريكلامفيالمرادهويكونأنفيتعين،حيويهابنشيوخمن

لىإوفاتهبعدصارتهذاموسىبنعليكتببعض"فكأن:قلتثم

كتبمنهيالتيالنسخةتلكفيسماعهيقيدلملكنحيويه،ابنتلميذه

".الشيخ

وتغافل(،3804-)ص""الترحيبفيالمثالهذالىإالاستاذفأشار

الرزاز"،"ابنالازهريكلامفيالذيأنوهو،الواضحالدليلعنرأسا

الرزاز".دانفسههواحمدبنوعلي
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حمد،بنعليئصغرمنالدليلذاكبهيدتمايصارعالاستاذوذهب

حيويه!بابنعلاقةلهيعرفلاوكونه

ربعينوسبعامتعاصرينهناكوعاشاد،1بغدأهلمنأنهما"(:04)صفذكر

واحد؟".بلدمنوهما،بذاكالاجتماعمنهذايمنعكانفماذ]،سنة

تقدمكما،فالاقربالاقرباختيارعلىالامورهذهفيالمدار:أقول

.الاولالمثالفي

ابنكتابمنيرويكانإنماحيويهابننالأزهريكلاميدلفههنا

حيويهابنيثقنيقربمماوليس38[]ص،"الكتاببذلكلثقته"الرزاز؛

معهذا.والتيقظالضبطبشدةيعرفلم،سنةباربعينمنهأصغررجلبكتاب

والتيقظ.بالتثبتحيويهابناشتهار

".حجةثبتثقة":نيالبرقاوقال.متيقظا"ثقة"كان:العتيقيقال

حيويهابنمتناولفيكانالرزازابنكتابنأيضاالازهريكلامويدل

إلاذكرماكانلماحيالكتابصاحبالرزازوابنذلككانفلوأراد،متى

حيويه.لابنملازموهو

اجتمعايكوناأنيقربنماسنةربعينوسبعنحوبغدادفيوكونهما

دليل.لىإفيحتاجمتلازمينيكوناأنفاما،لجملةافي

غيرمنقراءةحيويهلابنيقعيكنلمأنهأيضاالازهريكلامويدل

الرزاز.ابنكتابوهو،الكتابذاكمنإلاأصله

منأولىلكانأحمد،بنعليبكتابيثقبحيثحيويهابنكانولو

بنعليمنوأضبطثبتووثقوأكبرهوممنغيرهبكتابيثقأنذلك

الرزاز؟!ابنبكتابوثوقهاختصفلماذاأحمد.
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"وكان:لقوله،محفهفيحيويهابنوثوقنأيضاالأزهريكلامويدل

محاتسابهارادإنما("تسامحفيه"كان:قولهأنعلىذلكفدل"،ثقةذلكمع

الثقة.ينافيلايسيرا

يدلكما."تساهلفيه"كان:الفوارسأبيابنقوليحملهذاوعلى

:-تقنهموالجماعةأعلاموهو-البرقانيقولمع،لهالاكثرينتوثيقعليه

حجة".ثبت"ثقة

أقوىمنوهوالاستاذ،عنهتغافلالذيالأولالدليلتؤكدالامورفهذه

يخفى.لاكماالادلة

شيوخهأحدكتابعنكانتلوالخزازرواية"93(:)صالاستاذقال93[]ص

"هبالتسامحيرمىكانولما،شيخهأصلعنروايتهلكانت

هويكنلمالكتابذاكأنوذلك،تسامحهذافييطهر،بلى:أقول

لأصلمامخالفةفيهكانأنهالمحتملومن،فيهسمعالذيحيويهابنأصل

.السماععندلهايتنبهلم،ذلكنحواو،زيادةأوبنقص،شيخه

:يقولثم،أصلهفيكمايرويأنفالاحتياطبعد،فيماذلكتحققفإذا

كذا".شيخيأصلفيرأيتولكن،سماعيأصلفي"هكذا

السهميلحمزة("جرجان"تاريخفيمنها،الكتبفيأمثلةلذلكوترى

1(.)ص()

حيويهابنيثقلا،مدةالشيخعندبقيالشيخأصلفإن،ذلكومع

ومن.نفسهأصلفيبالاحتياطيثقيمكنهكما،حفظهفيبالاحتياط

222(.،164،175)صمنهوانظرغفلا،الصفحةرقمالمؤلفترك(1)
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بانهميوثقفلا،أهلهعندموتهبعدبقيالشيخأصليكونانالمحتمل

نفسه.أصلفيبالاحيتاطحيويهابنيثقكمالحفظهاحتاطوا

لمانهإلا"،تساهل"فيه"،تسامح"فيه:يقاللانكافيةالامورهذهفمثل

متيقظا-حجةثبتاثقةكونهمع-حيويهابنوكان،المخالفةعدمالاصلكان

مقابلةأعادأنهلاحتمال؛ثقتهفيذلكيخدثرلم=المخالفةبانتفاءواثقا

تطابقهما.فعلم،إليهصارأو،الكتابذلكعلىأصله

محتمل.بامرفيهالخدشيصحلاوتيقظهالرجلثقةثبوتوبعد

بها،يقولوالاستاذ)1(.""التنكيلمنالقواعدقسمفيمحررةوالقاعدة

فيها!ويغلو

.("أصلهناولهالذيشيخهاسمالسندفييذكرأنينبغيوكان"الاستاذ:قال

وانما،مناولةعنليمستالمذكورالوجهعلىحيويهابنورواية!قالكذا

منيقرأأنبدلأنهالأمرغاية.منهسماعهبحقالرزازابنعنيرويكان

شيخه.أصلمنقرأنفسهأصل

أسانيدفيالخزازشيوخطبقةفيمطلقاللرزازذكرلاأنهمع"الاستاذ:قال

يهملانبمعقولوليس.الخطيبكتابفيالخزازكبرهاتولىالتيالمثالب

".طريقهمنوتلقاهحملهماسندفيشيخهذكرالتلميذ

ذاكمنإلاقطشيئايرولمحيويهابنإن:لكقالالذيومن:أقول

؟!أصلهمنهبعدإذامنهيقرأربماكانالذيالكتاب

الرزاز؟!ابنعنإلايرولمالخزازإن:لكقالالذيومن

)1(/1(.)013-134
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الخزازمنهاروىالتيالكتبمنليسأنهيطهرخاص،كتابذاكإنما

محدثأنهمع-المذكورالرزازابنأنعليهيدلكما،الخطيبكتابفي

فيلهروايةلا-عليهنصكما،حيويهابنشيوخمنوهو،موثقمعروف

لمالمقالاتتلكمنهاالمأخوذةالكتبأنذلكفدلأصلا!المقالاتتلك

.الكتابمنويقرأ،الرزاز"بنلحسناأبوحدثنا":يقول،مروياتهمنتكن

هذا.عنتبعدكانهاالازهريعبارة:قيلفان

ابنغيرمنالمؤلفاتبعضسمعحيويهابنيكونأنالامرفغاية:قلت

فالنسخةمنها،يقرأفكان4[0ص1الرزاز،ابننسخةإليهوقعتثمالرزاز،

مسموعابل،نفسهالشيخمنلهمسموعاالكتابذاكليسلكن،شيخهأصل

اخر.شيخمنله

شيخهكانوإنلانهحيويه؛ابنعنكالاجنبيالرزازابنصارهذاففي

.الكتابذاكغيرففي

حيويه؟ابنثقةفيهذايخدشأفلا:قيلفان

ماتقدموفيما")1(،التنكيل"منترجمتهفيذلكوبسطكلا،:قلت

يكفي.

ابنأنإثباتهوإنماالموضعهذافي""الطليعةفيمقصوديأنعلى

زعمكماالرزاز،أحمدبنعليهوليسالأزهريعبارةفيالمذكورالرزاز

الاستاذ.

902(.)رقم)1(

****
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امثلةسبعةوفيه،نيالثاالفرععنجواباته

فيجعله،لجرحبالهعلاقةلاكلاملىايعمدالاستاذأن:وموضوعه

جرحا.

.(1()84-34ص)"الطليعة"في.3و،2و،1لمثالا*

هذهفيذكرتهفيمايرلمأنه(04)ص"الترحيب"فيالاستاذذكر

عنه.التحدثيجدرشيئاالامثلة

".الطليعة"القارئفليراجع!مكابرةفياعترافهذا:أقول

2(.()05-84)ص"الطليعة".4لمثالا*

فيوقعالسقاءبنمحمدبناللهعبدالحافظأن:المثالهذاموضوع

الطير".حديثلروايتهواسطأهل"هجره:بقولهالاستاذفيهفقدحسند،

السقاء:ابنذكرفيالحوزيخميسالحافظقولمنذلكأخذوانما

وعلمه،سنهفياللهوبارك،لحفظواالثروةوذويالواسطيين،وجوهمن"

،فأقاموه،بهفوئبوانفوسهمتحتملهفلمالطير،حديثاملىأنهواتفق

".بيتهولزمفمضى،موضعهوغسلوا

ذاكنوالسقاء،ابنفييقدحماهذافيليسأنه""الطليعةفيفبينت

العامة.جهلةمنيكونإنماالانكار

محدث"مطاردة4(:0)""الترحيبفيوقالالاستاذفتجلد41[]ص

."!.العلماء.شأنمنبل،العامةشأنمنليستحدئهحديثلاجل

35(.32-)ص)1(

36(.)ص)2(
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قصةوليحك،البارزةالمواضعبعضلىإالاستاذفليخرج:أقول

لا؟!أمعليهينكرونهلفلينطر،العامةمعتقدبطاهرهاتخالف

.كافالسقاءابنعلىالقصةحاكيالحوزيخميسالحافظوثناء

51()1(.5-0)ص""الطليعة.هالممال*

عصامبن)2("سالم":التأنيب"فيالاستاذقول:المثالموضوع

".غرائبصاجا

نعيم،وأبيالشيخأبيعبارةمنماخوذذلكأن""الطليعةفيفذكرت

عنهوكتبنا،كتابصاجاصدوقا،شيخا"وكان:الشيخبيأعبارةوأصل

...".عنهكتبناماحسانفمن،غرائبأحاديث

وليس."والغرائبلحديثاكثير،كتابصاجا":نعيمبيأوعبارة

:أي،منكرةالغرائبتلكتكونأنيضرالذيوإنما،للضعفبموجاذلك

الشيخأبيوعبارة،عليهفيهالحملايتجهبحيثبها،تفرِدالراويويكون

هذا.تدفع

:الفراتأحمدمسعودأبيلجليلاالحافظفيالشيخأبوقالوقد

كثير".بهيتفردوماحديثه"وغرائب

فيالاستاذفعدل،الروايةتلكعلىتوبعقدسالماأنذ!رتثم

أباأن:حاصلهمالىإالغرائبفيالكلامعن(14-04)ص""الترحيب

37(.)ص(1)

،الكوثريوكتاب""الطليعةفيمثلهووقع،المواضعجميعفيالاصلفيكذا)2(

64(.)ص""الطليعةعلىالتعليقنظر1و.""سلمبهوصو
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("،ثقة"كلمةدون"صدوق"كلمةنو،التوثيقمنهيقبللأنباهلليسالشيخ

السندفينوقطعا،باطلوهذا:يعنيمضل"ضالحنيفةأبو"المتننو

(".التأنيب"فيالأستاذفيهمتكلماخرينجماعة

أبيفيالمطاعنلتصحيحأسعىأننيبتهمةعليالحملةوجهئم

.(44-43)صذلكعادو.حنيفة

فيوترجمته،ثبتئقة،جليلفحافطالشيخأبوأما:فأقول

وكلامي(")2(،"التنكيلفيجمهمتراالسندرجالبقيةوكذلك1(.)""التنكيل

ففيبغيرهيتعلقمافأما،عصامبنبسالميتعلقفيماهوإنما"الطليعة"في

".التنكيل"منجمهمترا

كما،بهليشانفلاالتواتر،أوللعقللمعارضتهالمتنبطلانوأما

.الاولالبابمن...)3(الفصلفيقدمت

.(4()25-15)ص"الطليعة".6لمثالا*

خلفبنالهيثمالثبتالحافظفيالاستاذقولالمثالهذاموضوع

الاحتجاجوفيخلأ،علىإصرارهصحيحهفيعنهالاسماعيلييروي":الدوري

".وقفةمثلهبرواية

،يضرهلاالهيثمفعلهماأنوضحتو،القصة("الطليعة"فيفشرحت

912(.)رقم)1(

.(12،931،252)ملارقابا(2)

.(54)صالسالفالتعليقوانظربياضاهالمولفتركه)3(

93(.38-)ص4()
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أحد":الهيثمفي-نفسه-الاسماعيليقالوقد،تثبتهشدةعلىيدلبل

."لاثباتا

خلفبنالهيثمإصراركان"إن":"الترحيبمن(14)صالاستاذفقال

الكوثريذكرفيوالتضليلالتهويلهذافلماذامضر،غيراسمفيخطأعلىالدوري

".ذلكفيمخطئأنهفرضعلىأسماء،بدلأسماء

الشغب!فليكنهكذا:أقول

كانه،أصلهفيمايغيرأنالهيثمفابىخطا،اسمأصلهفيوقعالهيثم

عليهيترتبلاالخطافذانبذلكومع،قبليممنفالخطاخطاكانإن:يقول

فاينللهيثم،وقعمانحوأنس)1(بنمالكللاماموقعوقدأصلا.مفسدة

الاستاذ؟!صنعهمماهذا

فيها".مخطئغيرالكوثريأنمع"الاستاذ:قال

الاولالمثالفيالصريحاعترافهسبقوقد!الاولالفرعأمثلةفي:يعني

الثاني.فيذلكمنوقريبعشر،لحاديوالسابحووالرابح

!يستغربلاهذاومثل!الإنكارلىإالانورجع

الفرعمنعشرالحاديالمثالفيياتيبمايتعلق7)2(.المتالى*

)3(.الخاسر

****

.عفانبنعثمانبنعمرترجمةفي375(374-)5/":الكمالتهذيب"انظر(1)

93(.)ص)2(

"."الطليعةعلىبالإحالةهناككتفى1و73()ص)3(
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التالثالفرع

غرضهوافقاذاالكتببعضفيالواقعالغلطاوالتصحيفاهتبالفي

1(.5()5-53)ص"الطليعة".الأوللمثالا*

الكتبفيعاصمبنعليترجمةفيوقعأنه:المثالهذاموضوع

اللهعبدبنالوضاحعوانةأبيفيقالنهو،للأئمةاحتقارهفيحكاية

"ذاك:شعبةوفي،"الصبي"ذاكجرير:وفيالعبد"،ذاك،"وضاج:اليشكري

".المسكين

فيووقع،العبد"ذاك"وضاجبغداد")2(:"تاريخفيوقعهكذا43[]ص

فيالأستاذفاعتمد.العبد"ذاك"وضاع:المطبوع)3("التهذيبتهذيب"

به"بلغ:قالحتىعوانةأبيفيالطعنحاولعندماالثانيةهذه(""التأنيب

".عاصمبنعليكذبهأنلىإالامر

المطبوع"التهذيبتهذيب"فيوقعماأن""الطليعةفيفبينت

أوضحورحت،دونههومنولاالاستاذ،مثلعلىيخفىلاتصحيف

والذي"(:14)صالاستاذفقال؛ذلكتبينقرائنخمسفذكرت،الواضح

فيعاصمبنعليقوللكن،الاحتمالدائرةفي[]اليمانيالاستاذقولأنأراه

ذكرغيرمن،"المسكين"ذاك:شعبةوقي"،الصبي"ذاكالحميد:عبدبنجرير

93-41(.)ص)1(

)2(.)11/045(

266(.)5/:"الكمالتهذيب"أصلهفيالصوابعلىووقع34(5)7/)3(
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"الوضاح"اسمهفيالغالبأنعلى،عوانةبيأاسمذكراحتماليبعداسميهما

".والكذببالوضععوانةأبارميهفيأسرفعاصمبنعلييكونبل،باللام

الرجلذكرأنالمعروففمن،الحق)1(يدفعماهذافيليس:اقول

فنصبها،إلايذكريكادلا،بكنيتهمشهوراعوانةأبووكان،لهإكرامبكنيته

يذكرأنباهلليس:يقولكانهله،لاحتقارهتاكيدااسمهعلىعاصمبنعليئ

فيفليسباسميهما،مشهورينكانفإنهماوجرير،شعبةبخلاف.بكنيته

باحتقار.يشعرماباسميهماذكرهما

قوله:بخلاف،تفخيمفيه""الوضاح:بقولهذكرهفإن،اللامتركوهكذا

يشعر""وضاحلىإعنهالعدولفإن-،"الوضاح"الغالبكانإذا-""وضاح

اسمه.أفخمأنباهلليس:يقولكانهالاحتقار،بزيادة

فإنه،الادببعلومعارفا،الرجاللكتبممارساكانفمن،لجملةوبا

ومنبغداد("؟"تاريخفيمارأىإذافكيفمرة،لاولبذوقهالصوابيعرف

هنا.مامع،""الطليعةفيذكرتهمافيراجعكذلكيكنلم

التصحيف-في"التهذيبتهذيب"44[]صمصححأوقعوالذيهذا،

رأى،واحدةالنسخةوكانت،للفنالممارسينمنيكنلمأنه-يطهرفيما

يكنولمبعد،علىولو"،"وضاع)2(0..مشتبهةالاصلفيالكلمة

بكنيته،إلايذكريكادلاعونةأباولان،لغرابته،عوانةابياسممستحضرا

التراجم.فيالوضعذكرلتكزرذهنهفيحاضرة""وضاعكلمةوكانت

."يدافع":تحتمل(1)

تتبيناهفلمفوقهماالمدادتفشىكلمتان)2(
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فيالخطأمنوقعماعليهميخفىلاالعلمأهلمنوغيرهوالاستاذ

".لمنفعةاو"تعجيل"،و"اللسان"التهذيب"مثل،القديمةالدائرةمطبوعات

فيهأصبحلما؛الرجالتراجمفيكتابذلكمثلعنيخلويكادولا

ما""الميزانو،""الاصابة!مصرمطبوعاتوفي.الغرابةمنالفنهذا

العجب!منهيقضى

فليراجع،المعارفدائرةفيالتصحيحترقييعرفأنأحبومن

.للبخاريالكبير(""التاريخ

وقد،حفظهمنحدثإذعوانةبيبخطأيتعلقماهناالاستاذوذكر

")1(."التنكيلمنترجمتهفيذلكفيأفضت

2(.()95-55)ص("الطليعة".2لمثالا*

فأعرض،""الطليعةفيبيانهقصدتماعلىالامثلةأوضحمنهو

بالمثاليتعلقماعلىالكرةيعيدورجع،بهيتعلقعما""الترحيبفيالاستاذ

منليسماويكلفني،حنيفةأبيبمعاداةويرميني،نيالثاالفرعمنالخامس

.مقصوديلىإبالنظر""الطليعةفيكلاميموضوع

"."الطليعةفيالمثالهذاالقارئفليراجع،محلهفيمرالجوابوقد

)3(.الثامنالفرعمنالثانيالمثالفيياتيبمايتعلق3.المثال*

)925(.)1(رقم

41-44(.)ص)2(

08-81(.)ص)3(
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)1(.الأولالفرعمنالعاشرالمثالفيتقدمبمايتعلق.4المثال*

6()2(.950-)ص"الطليعة".هالمثال*

بنأيوبشانفييونسابنعنبغداد""تاريخفيوقعأنه:موضوعه

يكتبهثيءفيحميدبووساله،دعارةخلقهفيوكان":سافريبنإسحاق

فمطله".عنه

تلكهذاأيوبفيالطعنلىإحاجتهعندالأستاذفاعتمد4[ه]ص

".يونسابنفيهتكلم..الداعر.ذاك":فقال،الكلمة

خلقفي":يقالأنالاستعمالفيالمعروفأن("الطليعة"فيفبينت

تتعلقوهي،الشراسةهيالزعارةلان؟اللائقهووهذا."زعارةفلان

لفسق.ولخبثا:والدعارة.بالخلق

لوالرجلهذاوبأن،السياقبدلالة""زعازة:الصوابأنأيدتثم

وبأن.الرواةمنفيهمالمتكلمفيالمولفونلذكرهوالفسقبالخبثوصف

".زعارة":القصةهذهفيعساكر(")3(ابنتاريختهذيب"في

عنهكتبت":وقالهذا،أيوبذكرحاتمأبيابنبانذلككدتو

صدوقا".كان:وقال،فعرفهلأبيوذكرته،بالرملة

مهذبفييطعنفاخذ،"الترحيب"من4(4)صلهذاالأستاذفتعرض

51(.)ص)1(

44-45(.)ص)2(

)3(.)3/002(
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عليهاليمانياعتمادوأن(،1)"مجسم"وأنه،أمانتهوفي،عساكر"ابنتاريخ"

،الموضوعصلبمنليسبمابطولوراح،المشربفيتوافقهماعلىيدل

فيه،خلقاالدعارةأصبحت،الوجهساقرداعرا،إلاالسافرييكنولم":قالانهإلا

الناقد".هذاأنفرغم،عندهوملكة

فيماعلىأعتمدلمأننيالاستاذوتجاهلالتأويل،إلىمنهفراروهذا

نفسه--أنهونسيالنظر،يقتضيهمابهأيدتوانما،"دمشقتاريختهذيب"

مهذبأنمعهذا،.إليهويستند("،دمشقتاريختهذيب"عنينقلمما

""دعارةيبدلحتىالاستاذ،يدعيكما،الخيانةفيهنالهغرضلاالكتاب

.""زعارةب

الأشياءبعضاجردرانيفلما،الموضوعفيالخلطالاستاذشانومن

ذلك!يرقهلمحدة،علىفيهاالنظرلتحقيق

2(.()16-06)ص"الطليعة".6لمثالا*

سندفيبغداد""تاريخفيوقعأنه:حاصلهما""الطليعةفيذكرت

علىالتأنيب""فيالاستاذفاقتصر،"الرماحبنعثمانبنالله"عبد:حكاية

يصج.فلا،"الرماح"ابنالسندفيأن

بنعمربناللهعبدهوالرجلهذاأن46[]ص"الطليعة"فيفذكرت

إلى"عمر"تصحف.معروفانحنفيانبوهوهو،الرماحبنبحربنميمون

"الطليعة"فيكلامهنقلتاخر.اسمفي-نفسه-الاستاذذكرهكما،""عثمان

":"الاعلامفيترجمته(،1346)تالحنبليبدرانبنالقادرعبدالعلامةوهو(1)

(/4.)37

.(46-54)ص)2(
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لمالعاذاكهوالرماجابنأنعلىالقارئينبهأنخشي"وكأنه:قلتثم

."...الحنفي

الباحثهذاصنععجائب"ومن(:54-44)ص""الترحيبفيالاستاذفقال

منيروقهلافيماالتصحيفادعاءمن،أوصافهباخصايايرميهايضا:()اليماني

في،الخطيبسندفيالمجهول،الرماحبنعثمانبناللهعبدفيجعل،الروايات

الاسماء،منشاءمانسبهفيمتزيداعمر،بناللهعبد...-حنيفةأبيرميصدد

عندقولهيقبلحنفيالراويهذاأنالسامعروعفيليلقيعمر"،"ب"عثمان"ومبدلا

مجهولأيضاهذاعمرابنبل،الاتهامهذابالامامفيلصق،حنيفةبيأأصحاب

."..تواتر.ماخبرهيناهضفلا،الصفة

علىاستدللتفقد"،عثمان"لىإ"عمر"تصحيفدعوىأما:أقول

تلكفييعرفلافانههناعليهالحملوأما،نفسهالاستاذبكلاموقوعهقرب

بناللهعبد":لهيقالمن،غيرهمولاالفقهاء،ولا،الرواةفيولا،الطبقة

عمر"بنالله"عبدالطبقةتلانفيالمعروفوانماالرماج("،بنعثمان

لمذكور.ا

ينسبماكثيراالرجلهذاوالدعمر""فلأنالاسماء،فيالتزيدواما

".الرماج"جدهلىإ

الطينفيالدابةعلىالصلاةفيجاءمابابفي)1(الترمذيقالوقد

بنعمرحدثناسوار،بنشبابةحدثنا،موسىبنيحتىحدثنا"والمطر:

مرة،بن)2(يعلىبنعثمانبنعمروعنزياد،بنكثيرعن،البلخيالرماج

411(.حديث)2/266)1(

قلم.سبق"عثمانبنيعلى"بن:الاصل)2(



.."..جدهعنأبيهعن

".الرماحعمربهتفرد،"غريب:الترمذيقالئم

المذكور.اللهعبدوالدهوهذاالرماحوعمر

ذاكذكر،يعلىبنعثمانترجمةفي")1(التهذيبتهذيب"وفي

بنعمرروايةمنالواحدلحديثاهذاالترمذي"روى:وقال،لحديثا

الرماحبن"عمر(:474ص7/)جأيضاوفيه..".زياد.بنكثيرعنالرماح

".تييأ،ميمونابنهو،البلخي

فياللهعبدترجمةوراجعبغداد")2(.تاريخ"فيعمرترجمةوراجع

")3(.الحنفيةطبقات"

بنشرمقصوديعنتغافلأوغفلةفذلكالاستاذبهرمانيمافأما

.الاولالبابمن)4(....الفصلفيذلكبيانقدمتوقد،"الطليعة"

()5(:62-16)ص"الطليعة".7لمتالا[47]ص*

تقئا،صالحاعالما)6(كانالمالكيالفقيهالمعذلبنأحمدأنحكي

فقال،ويزجرهالصمدعبديعظحمدأفكانماجنا،الصمدعبدأخوهوكان

)1(.)7/915-016(

)2(.)11/182(

.(6266/):"المضيةلجواهر"ا)3(

4(.5)صسبقماوانظربياضا.المولفتركه4()

.(47-46)ص)5(

"."الطليعةمنوالتصحيحقلمسبق"علما":الاصل)6(
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الصمد:عبد

لجنهو]الإنسعلىفتاهوالسنهالفريضةأطاع

لجنهبااللهوأفردهدونِهمنالنارلناكأن

وجعل،الأولالبيتفذكر!المعذلبنأحمدعلىالاستاذغضب

"."أضاعالاولىالكملة

منواحدغيرفيكما،"أطاع"الروايةأنعلى"الطليعة"فيفنبهت

يعينه.والسياق،الكتب

هذامرادهكانلو!تمحل"هذا(:54ع)"الترحيب"فيالاستاذفقال

ظاهر".وهذا،للعمللا،ولرسولهللهالطاعةوانما.،.أقام:لقال

بلفظالكتببعضفيالشعرذاكوجدأنهأظنوكنتالاستاذ!قالكذا

ذلكوأن،"دعارة"و""وضاعفيكما،وحكاه،عنهالنظرفغض"،أضاع"

والتبكيت.التنكيتوجهعلىمنه

لمولو!شدةالامروزادتظني،خيبت"الترحيب"فيعبارتهلكن

علىيدلماهناكوليس"،"أطاعوفيهواحد،كتابفيإلاالشعرهذايوجد

تضيقلاالعربيةلانتغييرها؛للعالمجازلماصحتها؛عدمولاصحتها،

تنتصبثمعنه،الفعلقصرأو،المفعولحذفعلىتكونأنفتحتملعنها،

المفروضةالطاعةأطاع:قيلكأنه،المطلقالمفعولعلىإما"الفريضة"

الاستاذسماهالذيالخافضنزععلىواما،التضمينعلىواماوالمسنونة،

العاقلةتعقللا"أثر:علىكلامهفيبمعرفتهوتبجج،"والايصاللحذفا"

."..عمدا.
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أداءتستلزمالطاعةفإن،"أدى"عن"أطاع"بالتجوزعلىوإما

ذلك.غيرأو،الفرائض

بالتغييرفكيف،مختلفةكتبفي"أطاع"بلفظالشعروجدإذافكيف

له؟!المعنويةالادلةبطالمع،"أضاع"إلى

لا48[]صوالسننالفرائضإضاعةفإن،الأولفيالبيتعجز:فمنها

أداوهالهسببايكونقدالذيوانما،التيهعلىوباعثاسبباتكونأنيطهر

العجب.منالانسانيداخللماعليها،والمحافظة

أنهيظنأنيمكنلاوالسننللفرائضالمضيعفان،الثانيالبيتومنها:

مؤدياكانمنذلكظنبهيطنقدالذيوإنما،غيرهدونلجنةاأهلمن

.العصاةدونلهلجنةاأنيطنقدفإنهعليها،محافظا،والسننللفرائض

البيتين.هذينالصمدعبدقولسببومنها:

الديانة.منأحمدحالمنمعلومهوماومنها:

الموفق.والله

****
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الرابعالقرع

معناهايخالفبماعنهاوالتعبيروالتعديلالجرحائمةنصوصتغييرفي

.(1()86-66ص)"الطليعة".1لمتالا*

النصبمعنىهيعبارتهأنفادعىهذا،لىإ(05)صالاستاذأشار

يقعأنالشاعرابنمثلمنيتصورلالانه":قالالشاعر،حجاجعنالمنقول

".منهذلكيتكررأنغيرمنفيه

يقع،كانوأنه،العبارةتلكعنهرويتإنماالشاعربنوحجاج!قالكذا

إلاتعطيلاكانتواذا،العبارةتلكعلىفالمدارهو،مايدرىلاوالوقوع

يكرروقدإلايقلهالمأنهالشاعرابنعلىيتوهمأنيجوزفيكف،حدةومرة

ماتحملوننيلماذا:ويقولهذا،ينكرأننفسهالشاعرلابنفانالشاعر.ابن

؟!تيعبارتحمللا

الالفاظتغييرالفهمهذاعلىيبنيأنلهليسولكن،فهمهللأستاذ،نعم

فدأنهفرضعلى،وقتكليدهمتناولفيفيهاهيالتيالكتبأنحالفي

حفطه.منيحكي

أشد.فالامرقصدا،فيغيرها،العبارةفيرى،الكتابفيينطركانإذاوأما

2(.()68)ص"الطليعة".2لمثالا*

05-51(.)ص)1(

51(.)2()ص
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عنسمعوأنامعينبنيحيىسئل:قالالجنيدابنأنالمثالحاصل

ضعفه.فكانه،إهاببنمؤمل

".معينابنضعفه":مؤملفي(1")التانيب"فيالاستاذفقال

فيتخونقدالذاكرةأن"على94[:]ص(54)ص"الترحيب"فيفقال

قوله:منكثيرايفرقلا"ضعفهكأنه":القائلفقول،فيالحرالمعنىاستذكار

الرجالوعلى،والضعفبالصحةالاحاديثعلىلحكمالكون،""ضعفه

فيماعلىلاللناقد،يبدوماعلىمبنيا-الاحادأخبارفي-الضعفأوبالثقة

الامر.نفس

نقلناأنوسبق،فيهيقينلافيماالظنغلبةعن[)2(]عبارةذلكأنفظهر

الشديد(".الذمعليهبنىوقد،"الالفاظيغير"كأنه:"الرمادي"فيأحمدعن

يخفى!لاممافإنه،التعسفمنهذافيمايخفىلا:أقول

عنبصيراسألإذاالصائمللأعمىفهل،لجزماصحتهشرطالخبرفان

يفطر؟!أن("=غربتقدكأنها"البصير:فقال،الشمسغروب

يعدهأن"تنجسقد"كأنه:قائللهفقالطاهراثوباعهدمنعلىوهل

نجسا؟!

كأنه"فقالا)3(:-مثلا-ثقتانفلقيهامدة،زوجهاعنهاغابلامرأةوهل

؟!وتتزوجتعتدأن"ماتقد

601(.)ص)1(

"."الترحيبمرلاستدراكو،الاصلمرسقطت2()

."قال":الاصل)3(
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الامثلة.منذلكغيرلىإ

معين،ابنهوهناالناقدفإن"،ضعفه"فكأنهالجنيد:ابنقولفهكذا

الامثلةنظير"ضعفه"فكأنه:فقوله،وسمعهشاهدهعمامخبرالجنيدوابن

واضح.وهذا.حكمبهايثبتفلاقدمنا،التي

كانتإنفهذه"،الالفاظيغير"كانهأحمد:عنالروايةفيوقعمافأما

يسمعوا".لمماعليهم"يمليأحمد:لقولتفسيرفهيأحمد،عنالراويمن

فيالرماديوترجمة،الرماديصنمعلوجهتظنفهيأحمد،منكانتوان

)1(.""التنكيل

73()2(.)96-""الطليعة.6و،وه،4و3،لمثالا*

96(.)ص"الطليعة"3.لمثالا*

"."الطليعةفيعمازيادةلىإيحتاجماالاستاذيذكرلم

6(.9)ص"الطليعة".4لمثالا*

كتابفيليسلمايقولواأنالنقادعادة"ليس5(:1)صالاستاذقال

مقصودا،ولا،للمعنىمغيرا(كتابهفي)سقوطيكونفلا،عندهإنه:الراوي

".يفهملمأمالناقدفهم

وتدبر!،"الطليعة"راجع:أقول

****

2(.)1()رقم

51-54(.)ص)2(
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لخامساالقرع5[.]ص

والتعديلالجرحأئمةنصوصتقطيع

.(781()72-)ص"الطليعة".21-1لمثالا*

فراجع،لحاجةامحلياخذإنماأنه:حاصلهبماالاستاذاكتفى

"."الطليعة

****

السادسالفرع

بهمحتجاالجزمبصيغةفيحكيهيتبتلمجرحإلىيعمد

82()2(.97-)ص"الطليعة"3.-1لمثالا*

فيماعلىزيادةفيهمناقشتهلىإيحتاجبماالاستاذلهايتعرضلم

"."الطليعة

82()3(.)ص"الطليعة".4المثال*

ترجمةفيحالهترىآخر،كلاملىإالمناقشةموضععنالاستاذعدل

)4(."التنكيل"منالاصمعي

86()5(.83-)ص"الطليعة).6و،هالمثال*

".الطليعة)فيماعلىزيادةلىإيحتاجبماالأستاذلهايتعرضلم

95(5)صر،54-()1

63(.)صر،95-)2(

)صر،63(.)3(

.(146)رقم)4(

66(.)صر،64-)5(

925



السابعالفرع

ونحوها،"مجهول":الموثقلمعروفافيقوله

.(1()87-68)ص"الطليعة".1لمثالا*

مجهول":"التأنيب"فيالاستاذقال.المروزيمحمودبناللهعبد

".الصفة

)2(:حاتمأبيابنفال.معروفمصنفحافظالرجلهذابأنفاعترضته

تالتفه".من،المباركابنبمسائلأبيلى"كتب

..مرو.محدث،الثقةالحافظ"(")3(:الحفاظ"تذكرةفيالذهبيوذكره

".مأمونثقة:الحاكمفال

الذهبيوأما،لحاكمابتوثيقيعتدلاأنه:حاصلهبماالاستاذأجاب

للحاكم.فمتابع

.الاولالبابمن)4(...الفصلفيالمعنىهذاعلىالكلاممروقد

،الرواةفيكلامهفيأحديطعنولم)5(،"التنكيل"فيالحاكمجمةوتر

.الضعافالاحاديثبعضتصحيحفيالتساهللىوما،التشيعلىإنسبوهوانما

67(.66-)ص)1(

.(183)5/":لتعديلولجرح"ا)2(

)3(/2(.)257

.(4ه)صسبقمانظر1وبياضا.المولفتركه(4)

215(.)رقم)ه(
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جرا.وهلم،عهدهمنبهفمأخوذ؛وتعديلهجرحه(1أما)

87()2(.)ص("الطليعة".2لمثال[[ه1]ص*

هومسلمةبنمحمدلانبعدفيماتنبهانه47()صذكرالاستاذ

الأصودأصحابتحاماهلكن،توثيقهحاتمبيعنرري":قالثم،المخزو!ي

حمد".وأالستة

)3(.""التنكيلفيالرجلوترجمة،الموضوععنخارجهذا:أقول

.(4()9809-)ص("الطليعة".4و3،لمثالالأ-

المجاهيل.توثيقحبانابنعادةمنانلىإالاستاذشار

منحبانابنترجمةفيوتمامه"،"الطليعةفيهذاعنأجبتقد:أقول

(")5(."التنكيل

19()6(.09-)"الطليعة".هالمثال*

فيالشيخابيوترجمة.وتوثيقهالشيخبيأفيبالكلامالاستاذأجاب

(")7(."التنكيل

سهو."مأ"لاصلا(1)

.(76ص)(2)

الطليعة.فيبمااكتفىالمؤلففلعلأجدها،لم)3(

07(.96-)ص)4(

2(.00)رقم)5(

71(.07-)ص)6(

.(912)رقم)7(
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.(1()29-19)"الطليعة".7و،6لمثالا*

تقدموقدفيه،متهمهوفيمابهيحتجلاالخطيببانالاستاذيجيب

)2(.المغالطةمنهذافيماكشف

72(.71-)ص)1(

13(.)ص)2(

****
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الثامنالقرع

الأئمةكلامفييوجدلابماالجرحصيغاطلاقهفي

.(1()201-89)ص("الطليعة".1لمتالاكلأ

مذهبنقلهوعنهاللهرضيأنسفيعملتما"غاية48(:)صالاستاذقال

هذافيوليس،العلمأهلكتبفيمشهوروهذاياته،1روبعضتخيرفيحنيفةأبي

ماعلىالمرءحاقظةيدعلاكانوان.،..منهمهربلاأمرالسنوكبر،بانسمساس

".الشبابعهدفيعليهكانت

اخرذكرتهمالذينلجماعةالىإواضف،"الطليعة"راجع:أقول

سنة.وأربعين:وقيل.وثلائينمائةبلغ،النهدىعثمانأبو(:001)ص

مائةبلغسويدبنمعرورو.سنةوعشرينوسبعامائةبلغحبيشبنوزر

سنة.وعشرين

،عثمانبوووسويد،"هكذا:(101)صمنالاولالسطرويجعل

."...علىمجمعأئباتئقاتكلهمومعرور،عمرو،بوووزر،رجاء،بوو

"شرحفيرجبابنيقولكماايضا،حنيفةبيامذهبمن"(:94)صذكرثم

وسندا".متناالحديثفيالناقصلىاالزائدرد":الترمدىعلل

"،"عنلفظراوعنروايةفي]ورد[)2(إذاانههذاعلىيفرعراحئم

الناقصة.لأنها؛العنعنةفالمعتمد،"سمعت"أخرىوفي

84(.77-)ص)1(

.السياقبهايستقيمزيادة2()
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رجبابنوهل،رجبابنلىإالاستاذيفزعلماذاأدريولا!قالكذا

رجب؟ابنمستندماثم؟!أنفسهمالحنفيةمنحنيفةأبيبمذهبأعرف

الحنفية،شأنهوكماعليها،وبناؤهاالفروعمنالاصولأخذفاما

هوما52[]صوالتعسفاتالمناقضاتمنذلكفيولهم.بمقنعفليس

الفقه.أصولفيمعروف

الزائدردوإنما،القاعدةتحتالعنعنةمسألةدخوليطهرلا،ذلكومع

المنقطعةففي،موصولةوروايةقطعامنقطعةروايةتأتيأنالناقصلىإ

موقوفةيةروأتتإذوهكذا،زيادتهالموصولةوفي-،مثلا-راونقص

فواضح.المتنفيالنقصماو،مرفوعةورواية

دليل.لىإفتحتاجعليها،مجمعغيرالقاعدةفهذه.هذا.وفوق

يكفي.لا"ادلهلديناحتياط"نهابألاكتفاءوا

المتن،قطعييكونبانيقينا،ثبتبماإلاأحتجلا:قائلقاللوأرأيت

هذا؟أيكفيه.بالظنأثبتهأناللهلديناحتياطا،الدلالةقطعي

اللهلديناحتياطا،البتةوالقياسبالرأيأحتجلا:قائلقاللورأيتأو

هذا؟أيكفيه.برأبيأثبتهأن

منالفقهياتفيفيهاتوسعتقدبالمثقلالقتلفيالقصاصومسألة

وجل.عزاللهكتابمناياتبأربعواحتججت1(،)""التنكيل

تكلمإنه(")2(:الطليعة"مقدمةفيقلتما48()صهناالاستاذوذكر

.(بعدهاوما2/721)(1)

.(4ص)(2)
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.الكذبلىإنسبهحتىعروةبنهشامفي

بسندهالساجيعنأخرجهمما،الخطيبعننقلهمامقصوديأنفزعم

الافك؟".الباهتايها،مالكفرذامقوليأهذا"الاستاذ:قالثم.مالكلىإ

مقصوديليس:أقولوانما،حدتهفيالاستاذأجاريأنأحبلا:أقول

ذكرهبعد-89()ص"التأنيب"فيالأستاذقولمقصوديإنما،زعمتهما

إنما"الأستاذ:قال-."..إسرائيلبنيأمريزللم":قالأبيهعنهشامرواية

0"...فيهمالكلقول،وصاحبهربيعةفيالنكايةبذلكهشامأراد

هذهاختلقهشاما)1(أنمقصودهأن.(".راد.إنما":قولهمنففهمت

.الغرضلذاكأبيهعنورواها،لحكايةا

هذايردلمأنهزعموان،فذاك"التأنيب"فيالأستاذمرادهذاكانفان

إليه.توبواللهوأستغفر،اللهلىإفأمره

بان53[]ص223(/1)نفسهلخطيباردهافقد؛الساجيروايةأما

الساجي،انقراداتمن"هذا:ذلكعنالأستاذفعدل،يعرفلاالساجيشيخ

تبدر...".قدالعلمهرو

جليل،حافظوالساجي،الساجيانفرادإلاللحكايةعلةلاأنهفأوهم

(")2(!"التنكيلفيترجمته

فيحتاج،ثابتةلحكايةاأنيوهمتبدر..."قدالعلمهلو"الاستاذ:وقول

عنها!الاعتذارلىا

."مهشا":لاصلا(1)

.(49رقم)(2)
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.(1()801-601)ص"الطليعة".2لمثالا*

جيدةأخرىنسخةعلىوففتوقدلهذا،تعرضا""الترحيبفيأرلم

كماوفيهااباد،بحيدرالسعيديةالمكتبةفيمحفوظة"حبانابنثقات"من

الاصفية.نسخةعننقلته

عوانة،لابيترجمةالسهميلحمزة)2("جرجانتاريخ"فيورأيت

ومائة.سبعمنسنةتوفيأنهوالإسماعيليعديابنعنوفيها

أعلم.والله)8(.سطر()3(701)ص""الطليعةفيظننتهمايؤيدوهذا

.(4()801)ص"الطليعة".3لمثالا*

شقيق:بنالحسنبنعليبنمحمدفيقولي"وأما5(:0)صالاستاذقال

معالصحيحفيحديثهإخراجعنالشيخيناعراضإثباتهفيفيكفي.بالقويليس

".الصحيحخارجعنهروايتهما

عنهوروايتهماسنهما،منقريبسنهلأن؛عندهمالىإيحتاجالم:أقول

الحكاياتبعضعنهرويايكونانوربما،وقفةصحتهافيالصحيحخارج

سنادامنه.علىهومنعنديجداهلممما

الشيخين،مناحتياطااشدالمتأخرينتوثيقفيوهو،النسائيوثقهوقد

.وغيره،النسائييضغفهأحدهمافيأوفيهمارجلفرب

85(.84-)ص)1(

المولف(.بتحقيق-481)ص2()

85(.)ص)3(

85(.)ص(4)
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يلتزملانفسهوالاستاذ.قويغيرالشيخانعنهيرولممنكل)1(وليس

.2(()801)صلطليعةا"الطليعة".4للمثاا*

فيعليهالضرباستدركعمار("بوو"لفطأنعلىالأستاذنبهني

الأستاذ.وصدق.الاصلاحجدول

()3(.901)ص"الطليعة".هالمثال*

".الصوافغيرالسواق"5(:0)صالاستاذقال

")4(.التنكيل"فيترجمته:أقول

()5(.901)ص"الطليعة".6لمثالا*

".معروففانه،المناديابنعنالتكلمأريدلا"الاستاذ:قال

نفسه!لىإالأستاذأحسن:أقول

!هحرنح

ذهلثمالعبارةتعديلقبللمؤلف1كتبها""كانانفالظاهر"...كان"وليس:الاصل(1)

عليها.الضربعن

86(.)ص2()

86(.)ص)3(

.(671)رقم(4)

87(.86-)ص)5(
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الؤيار!





اللفظيةالفهارس

القرانيةالاياتفهرس.1

والاثارالأحاديثفهرس-2

الأشعارفهرس-3

الأعلامفهرس.4

الكتبفهرس+5





القرانيةالاياتفهرس

[972:لبقرةا](أقولكخوسرهفلكختتتؤ>وإن-

[822:]البقرة<الشهداءمنتر!ون>متن-

[286:]البقرة<وسعهأإلانفسااللهيكفلا>-

[951:عمرانال]من!لد<لانففؤآلفلبغليطفنلا>ولؤكنت-

[135]النساء:(ئالقسطفوِمينكونواءامنوااتذين>يايها-

[8:]المائدة<للهقومينءامانوأكوذوالذتياجها>-

[821:]التوبة(أنفس!تمرسوهـمنجاء-لقد>-

[9:لحجر]ا<له،لحفالونكروإناانزلنانانخن>-

[6:لحجرات]ا(فتبينوأببمافاسماجآهكمانءامنواالذينيأيها>-

[65:]الذاريات(ليعبدونإلالالنسواتجنخلقتوما>-

[01لحشر:]ا<لايمنباسبمونااللرو-لاصشافااأينو>ربنا-

[2:]الطلاق(منكلعدلىذوي>وأشهدوا-

[4:لقلما]<عظيملعكخلقوإنك>-

!!!
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(1والاثار)الأحاديثفهرس

الأتراوالحديثطرف

عمر()ابنهريرةأبوأكثر*

فأجراهاالفرسخلقاللهإن

موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت
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..................................................)9(المثال-

................(21)لمثالا-(11)لمثالا-(01)لمثالا-
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00000000000135

كانذا

00000000000913

00000000000153

...0187-267

00000000000918

000391-212

00000000000213

00000000000213

00000000000224

00000000000227

00000000000228

00000000000023

00000000000231

00000000000234

00000000000236

00000000000237



05000000000000000000000000000000243امثلةسبعهوفيه،الثانيالفرععنجواباته*

00000000000000000000000000000050000000243(4)لمثالا-3(و،2و،1)لمثالا-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500442(5)لمثالا-

00000000000000000000000000050000000000000000000000000000000000542)6(المثال-

0000000000000000246ء.............................................)7(المثال-

الكتببعضفيالواقعالغلطاوالتصحيفاهتبالفي:الثالبالفرع*

000000000000000000000000000000000000000000000000000000247غرضهوافقإذا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000247الاولالمثال-

00000005000000055550000000000000000000000000550942)3(لمثالا-(2)لمثالا-

0000000050000000000000000000000000000000000000052(5)لمثالا-(4)لمثالا-

00005000000000000000000050000000000000000000000000000000000000152)6(المثال-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000253)7(المثال-

عنهاوالتعبيروالتعديللجرحاائمةنصوصتغييرفي:الرابعالفرع*

0000000000000000000000000000000000000055.......معناهايخالفبما

............................................(2)لمثالا-(1)لمثالا-

.............................................6(و5،و،4و)3،المثال-

................والتعديلالجرحائمةنصوصتقطيع:الخامسالفرع*

بهمحتخاالجزمبصيغةفيحكيهيثبتلمجرحلىإيعمد:السادسالفرع

....0005ونحوها"،مجهول":الموثقالمعروففيقوله:السابعالفرع*

........................................................005(1)المثال-

...................000005(5)لمثالا-(4و)3،لمثالا-(2)لمثالا-

......................700000000000000000000000000000005(و)6،المثال-

203

00256

00256

00258

00925

00925

00026

026

261

262



0000000263الائمةكلامفييوجدلابمالجرحاصيغإطلاقهفي:الثامنالفرع*

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000263(1)المثال-

)2(المثال-

)4(المثال-

0000000000000000000000000000000000000000000000266)3(المثال-

0000000000000000000000000000000267(6)لمثالا-(5)لمثالا-
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