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 ودراسة حتقيق
 عبد هللا احلسيين

 نيغفر هللا له ولوالَديه وللُمسلمني أمجع

 
 كتاب   نقد  

 يَّةاألربعني حديثًا الَوْدَعان  
َلف ي :نيإلمامَ ل  وامل ز  ي الس  

 

 
 ي نشر ألوَّل مرَّة حمقًَّقا على ثالث ن سٍخ خط  يَّةٍ 
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 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

 قد  مةامل
 .وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على سي ِّد املرسلني، وعلى آله 

  ا بعد،،،أمَّ 
اعظ والوصااي واحل َكم األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة يف اخل طب واملو »كتاب: لحديثيٌّ علميٌّ  نقد   يَديك بنيف

 :ينأجز  يشتمل على، »النَّبويَّة
َلفِّي )املتوىف  ل:األوَّ   هـ(. 576مقالة لإلمام أيب طاهر أمحد بن حممَّد بن أمحد الس ِّ

 هـ(. 742محن بن يوسف املِّز ِّي )املتوىف جواب لإلمام أيب احلجَّاج مجال الد ِّين يوسف بن عبد الرَّ  الثَّاين:
جلهود علماء األمَّة اإلسالميَّة يف حفظ احلديث  ةقاملشر من النَّماذج  -ماولطافته ماوجازهتعلى –عتربان يُ و 

، فجزاهم هللا عزَّ على مر ِّ العصور من وضع الوضَّاعني وإفك األفَّاكني وعبث العابثني وحراستهالنَّبوي الشَّريف، 
 وجلَّ عنَّا كلَّ خري، ووفَّقنا دوًما للسَّري على هديهم.

 .-وهلل احلمد واملنَّة- ألوَّل مرَّة خط ِّيَّة   وفق ثالث نسخ  شران يُنو واحد،  إهابيف  هماضمَّ ارأتيُت وقد 
 ابن َوْدَعان وكتابه األربعون حديثًا.هيًدا حول متوقدَّمُت 

َلفِّيابتدأُت جبو   .ينأز للج، ودراسة هلما ، مع ترمجة ُمسبقة موجزة: جزء اإلمام املِّز ِّيويليه ،زء اإلمام الس ِّ
اإلسالم واملسلمني، وأن يغفر البنَّاء  قدالنَّ أسأُل هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه احلُسىن وصفاته الُعلى أن ينفع هبذا 

تنا، نيللمصن ِّفَ  ، ولنا، ولوالدينا، وملشاخينا، ولعلماء أمَّتنا، وإلخواننا، وألحبابنا، وألهلينا، وألزواجنا، ولذر َِّّيَّ
  أمجعني.ولتالمذتنا، وللُمسلمني

 وصلَّى هللا وسلَّم على النب ِّ األمني، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب ِّ العاملني.
 

 وكتبه/ عبد هللا بن حممَّد سعيد احلسيين  
 البحرين –الُبسيتني 
 يه وللمسلمني أمجعنيغفر هللا له ولوالدَ 

Al7usaini81@gmail.com 
 

 هـ 1440ذي القعدة من شهر  23
 م26/7/2019
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 التَّمهيد
 ن حديثًاو األربع هكتابو  هـ( 494-هـ 402) ابن َوْدَعان

 ْدَعان املوصلي الَوْدَعاين.هو أبو نصر، حممَّد بن علي بن ُعبيد هللا بن أمحد بن صاحل بن ُسليمان بن وَ 
 هـ، وتوىلَّ هبا القضاء مدَّة. 402ُولد مبدينة املوصل سنة 

األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة يف »هـ قبل موته بعام، وحدَّث هبا بكتابه:  493وتردَّد إىل مدينة بغداد سنة 
 .»اخل طب واملواعظ والوصااي واحل َكم النَّبويَّة

 الفتح أمحد بن ُعبيد هللا بن أمحد بن صاحل الَوْدعاين، وأيب احلسن حممد بن علي بن ه أيبحدَّث عن: عم ِّ 
 حبشل، واحلسني بن حممد بن جعفر الصرييف، وغريهم.

وروى عنه: أبو الفضل حيىي بن عطاف املوصلي، وإمساعيل بن حممد النيسابوري ابحلجاز، وأبو عبد هللا 
صل، وأبو املعمر املبارك بن أمحد بن عبد العزيز األنصاري، وأبو طاهر أمحد احلسني بن نصر بن مخيس اجلهين  ابملو 

َلفي ببغداد، ومروان بن علي الطنزي بدَّير بكر، وأبو عبد هللا حممد بن الفضل الفراوي،  بن حممد األصبهاين الس ِّ
 وأبو بكر حممد بن حممود اجلوهري بنيسابور، ووجيه الشحامي، وغريهم. 

 عاًما. 92هـ عن  494ملوصل سنة تويف ِّ مبدينة ا
 ا.هـ. »كان فاضاًل، ورواَّيته عن الث ِّقات مستقيمة(: »294-13/293) »األنساب»قال السَّمعاين يف 

ا موضوعة  مركَّبة  مسروقة :على ذم ِّه األئمَّة واحلفَّاظاتَّفق وقد  موه ابلكذب، وطعنوا يف أحاديث كتابه أبَّنَّ  ، واهتَّ
-(112)ص  »املستفاد من ذيل اتريخ بغداد»كما يف -هـ(  550سَّالمي )املتوىف قال حممد بن انصر ال .1

رأيُت القاضي ابن َوْدَعان ملا دخل بغداد، وحدَّث هبا، ومل أمسع منه شيًئا، ألنَّه كان متَّهًما ابلكذب، : »
ه رجاًل أو وكتابه يف األربعني َسرقُه من زيد بن رفاعة، وحذف منه اخلطبة، وركَّب على كل حديث من

رجلني إىل شيخ زيد بن رفاعة، وزيد بن رفاعة َوَضعُه أيًضا، وكان كذَّااًب، وألَّف بني كلمات قد قاهلا النَّب 
 .ا.هـ »صلى هللا عليه وسلم وبني كلمات من كالم لقمان، واحلكماء، وغريهم، وطوَّل األحاديث

هذا احلديث من (: »2/1052) »جم الشيوخمع»هـ( يف  571ر )املتوىف اكِّ سَ وقال علي بن احلسن بن عَ  .2
قها منه ابن ودعان، وهي مستفيضة رَ عها أبو اخلري زيد بن رفاعة اهلامشي، وسَ ضَ مجلة األربعني حديثًا اليت وَ 

طرق »ا.هـ، وقال ابنه القاسم يف كتابه:  »، نعوذ ابهلل من خذالنهصحيح   عند العوام، وليس فيها حديث  
َلفِّ  -مسعُت أيب »أ[: /4] »ي والتَّعريف برواهتا وذكر العايل واملساواة والنَّازل من درجاهتاأربعني احلافظ الس ِّ

 .ا.هـ »يصفه ابلكذب والوضع -رمحه هللا
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َلفي )املتوىف أبو طاهر وقال  .3 حديث واحد من »أ[: /299] »ةاملشيخة البغداديَّ »هـ( يف  576الس ِّ
بيد هللا بن أمحد بن صاحل بن سليمان حممد بن علي بن عُ األربعني البن َوْدَعان: أخربان القاضي أبو نصر 

بن َوْدَعان، حاكم املوصل، قدم علينا بغداد يف سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، قرأُت عليه، وهو من مجلة 
األربعني، ومسعُتها مجيعها عليه، مثَّ تبنيَّ يل حني تصفَّحُت كتابه ختليط  عظيم  يدلُّ على كذبه، وتركيبه 

وهو -ا.هـ، وأفرد جزًءا لطيًفا يف الطَّعن يف كتابه األربعني  »نيد على املتون، وتغيريها على األسانيداألسا
 .-هذا

قدم بغداد يف سنة ثالث وسبعني، ومعه (: »17/71) »املنتظم»هـ( يف  597ي )املتوىف وزِّ وقال ابن اجلَ  .4
زيد بن رفاعة اهلامشي، وجعل هلا خطبة، ه أيب الفتح، وهي اليت َوَضعها جزء فيه أربعون حديثًا عن عم ِّ 
أيب نصر هذا، وحذف خطبتها، وركَّب على كل حديث شيًخا إىل شيخ  فسرقها أبو الفتح بن ودعان عم  

 »الذي روى عنه ابن رفاعة، وقد روى أبو نصر هذا أحاديث غريه، والغالب على حديثه املناكري واملوضوع
 .ا.هـ

َلفِّي »هـ(، يف كتابه:  600ر )املتوىف اكِّ سَ ن عَ وقال القاسم بن علي بن احلسن اب .5 طرق أربعني احلافظ الس ِّ
أبو نصر بن ودعان غري ثقة عند »أ[: /4] »والتَّعريف برواهتا وذكر العايل واملساواة والنَّازل من درجاهتا

يصفه  -رمحه هللا-أهل احلديث، نسبه قوم إىل الكذب، وآخرون إىل وضع األحاديث، ومسعُت أيب 
َلفِّي، وَصنَّف جزًءا لطيًفا يف الطَّعن يف أربعني اب لكذب والوضع، وأساء الثَّناء عليه احلافظ أبو الطَّاهر الس ِّ

 ا.هـ. »ابن َوْدَعان، وهو عندي
ة، هو صاحب األربعني الودعانيَّ (: »8/460) »اريخالكامل يف التَّ »هـ( يف  630ثري )املتوىف وقال ابن األَ  .6

 »قيل: إنَّه سرقها، وكانت تصنيف زيد بن رفاعة اهلامشي، والغالب على حديثه املناكريوقد تكلَّموا فيها، ف
 .ا.هـ

كان السََّبُب »ب[: /3ة ]هـ( يف نسخته اليت خبط ِّه من الودعانيَّ  642َلسان )املتوىف وقال القاسم ابن الطَّيْـ  .7
ي املوصل ملَّا َوقَعت إِّليه هذه األربعون من يف َتواُفقِّ هَذين الكِّتاَبني إالَّ يف القليل أنَّ ابن َوْدَعان قاض

ا من أتليفِّهِّ، ومل يَذُكر ذلك،  انيد اهلامشي، وَزَعم أَّنَّ أتليف اهلامشي، رَكََّب عليها أسانيده حَّتَّ وَصَلها أَبسِّ
َلفي  مبقالة  َقرأهُتا  -رضي هللا عنه-وال اعتَذَر عنه يف كتابِّهِّ، وَقد نبََّه عَلى ذلك اإلمام احلافظ أَبو طَاهِّر الس ِّ

َنا الفقيه احملد ِّث املقرئ الفاضل أيب بكر َعتِّيق بن علي بن خلف األموي  عند  -رمحه هللا-على شيخِّ
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َلفي ا.هـ،  »إكمايل عليه قراءة األربعني البن َوْدَعان، فقاَل: قال سي ُِّدان، الشَّيخ .. فساق مقالة الس ِّ
 حبروفها.

وقد صنَّف مجاعة كتًبا يف (: »48-47)ص  »ر امللتقطالدُّ »يف هـ(  650اين )املتوىف غَ الصَّ قال و  .8
اس ابلقبول؛ لرتصيفها، وتزويق عباراهتا، منها: اها النَّ احلديث، ومجيع ما احتوت عليه موضوع، وتلقَّ 

ا.هـ،  »األربعون املسمَّاة ابلودعانيَّة .. وابن ودعان مصن ِّف هذه األربعني مذكور فيمن كان يضع احلديث
 .ا.هـ »اخلطب األربعون اليت زيَّفها النقَّاد أمجعون(: »2)ص  »مشارق األنوار النبوية»يف وقال 

إليه تُنسب األحاديث » :(519-19/518) »مرآة الزمان»هـ( يف  654ي )املتوىف وزِّ وقال سبط ابن اجلَ  .9
 .ا.هـ »ة، قدم بغداد سنة ثالث وتسعني وأربع مئة، وروى أحاديث مناكري وموضوعاتالودعانيَّ 

 .-وهو هذا-عن كتابه األربعني  جزًءا لطيًفاهـ(  742املِّز ِّي )املتوىف أفرد و  .10
 اخلالصة »هـ( يف  743 )املتوىف يبِّ الط ِّ خلَّص و  .11
 .كالم الصََّغاين  (97)ص  »يف معرفة احلديث .12
صاحب تيك األربعني (: »2/618) »املغين يف الضعفاء»يف هـ(  748)املتوىف هب وقال الذَّ  .13

، متَّهم ابلكذب ،عةاملوضو  َلفي، هالك  -10/760) »اتريخ اإلسالم»ا.هـ، وانظر:  »حطَّ عليه الس ِّ
ديوان »(، و569-3/657) »ميزان االعتدال»(، و167-19/164) »بالءسري أعالم النُّ »(، و761
 (.36)ص  »املوقظة»(، و367)ص  »عفاءالضُّ 

وقد يفهمون الوضع (: »114)ص  »املشيخة»هـ( يف  750 )املتوىف يينِّ وِّ زْ ين القَ وقال سراج الد ِّ  .14
عت أحاديث كثرية  طويلة ، يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، ورمبا  ضِّ اوي واملروي، فقد وُ من حال الرَّ 

اس ابلقبول وهو موضوع  كان احلديث خبالف ذلك من حسن ترصيف ألفاظه وصحة معانيه، فيتقبله النَّ 
 .ا.هـ »ة، وحنوهاة ، كاألربعني اخلطب الودعانيَّ يعرفه أهل صناعته من وجوه  كثري 

( مضمون كالم حممد بن انصر 4/104) »اتالوايف ابلوفيَّ »يف هـ(  764)املتوىف دي فَ الصَّ نقل و  .15
 المي. السَّ 

قدم بغداد سنة ثالث (: »16/179) »هايةالبداية والن ِّ »يف  هـ( 774)املتوىف  ريثِّ وقال ابن كَ  .16
ة، وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة ابألربعني الودعانيَّ  هوتسعني، وحدَّث عن عم ِّ 
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اهلامشي، فركَّب هلا أسانيد إىل من بعد زيد بن رفاعة، وهي موضوعة كلُّها، وإن كان يف بعضها معان 
 .ا.هـ »صحيحة

 »احلديث مي بوضعالكشف احلثيث عمَّن رُ »هـ( يف  841ين احللب )املتوىف برهان الد ِّ خلَّص و  .17
 ي.في، واملز ِّ لَ هب، والس ِّ ( كالم الذَّ 242)ص 

-7/381( و)554، 3/475) »لسان امليزان»هـ( يف  852ين )املتوىف اَل قَ سْ ابن حجر العَ نقل و  .18
 ي.واملز ِّ  ،هب( كالم الذَّ 384

 ي.كالم املز ِّ   (1/117) »ةاألجوبة املرضيَّ »هـ( يف  902اوي )املتوىف خَ السَّ خلَّص و  .19
 ي حبروفه.املز ِّ  جزء( 2/790) »َّيدات على املوضوعاتالز ِّ »هـ( يف  911وطي )املتوىف يُ السُّ نقل و  .20
 ،يفِّ لَ ( كالم الس ِّ 1/111) »ريعة املرفوعةتنزيه الشَّ »هـ( يف  963اين )املتوىف نَ ابن عراق الكِّ نقل و  .21

 وغريه.
 »حبار األنوارجممع »(، و9-8)ص  »تذكرة املوضوعات»هـ( يف  986ين )املتوىف تَّ الفَ خلَّص و  .22
 وطي.يُ والسُّ  ،يبِّ الط ِّ ، و الصََّغاين( كالم 5/211)
 »املصنوع»(، و389-387)ص  »األسرار املرفوعة»هـ( يف  1014علي القاري )املتوىف خلَّص و  .23

 وطي.يُ والسُّ  ،الصََّغاينكالم   (237، 233)ص 
 لقاري.( كالم ا2/407) »كشف اخلفاء»هـ( يف  1162وين )املتوىف لُ جْ العَ خلَّص و  .24
املتَّهم ابلكذب، (: »5/385) »ديوان اإلسالم»هـ( يف  1167ي )املتوىف ز ِّ وقال ابن الغَ  .25

 .ا.هـ »وصاحب األربعني حديثًا املشهورة
حبث آخر يف (: »424-423)ص  »الفوائد اجملموعة»هـ( يف  1250اين )املتوىف وكَ الشَّ قال و  .26

وهي اليت يُقال هلا يف دَّير اليمن السَّيلقيَّة، صرَّح بذلك ة، النُّسخ املوضوعة، فمنها: األربعون الودعانيَّ 
 وطي.يُ هب، والسُّ اين، والذَّ غَ كالم الصَّ   خلَّصا.هـ، مث  »مجاعة من احلفَّاظ

 ،الصََّغاين( كالم 339)ص  »أسىن املطالب»هـ( يف  1277حممد احلوت )املتوىف خلَّص و  .27
 وطي.يُ والسُّ 

 اظ.( كالم احلفَّ 162)ص  »ؤلؤ املرصوعاللُّ »هـ( يف  1305اوقجي )املتوىف القَ خلَّص و  .28
 .الصََّغاين كالم  (20)ص  »حتذير املسلمني»هـ( يف  1325حممد البشري األزهري )املتوىف خلَّص و  .29
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 ،الصََّغاينكالم   (3/522) »ة املنارجملَّ »هـ( يف  1354حممد رشيد رضا )املتوىف خلَّص و  .30
 .وكاين، والشَّ وطييُ والسُّ 

رواه ابن ودعان يف األربعني » :(2/551) »املداوي»هـ( يف  1380ماري )املتوىف الغُ  أمحدقال و  .31
من ضعف  ا عن أنس مرفوًعا: إنَّ اد بن سلمة عن محيد واثبت مجيعً من طريق موسى بن إمساعيل عن محَّ 

ا  فتعل، كسائر أسانيد األربعني اليقني .. فذكر مثله، وزاد فيه زَّيدة أخرى، وإسناده مركَّب مُ  املذكورة، فإَّنَّ
 .ا.هـ »ها موضوعة مركَّبةكل  
(  10/100) »عيفة واملوضوعةسلسلة األحاديث الضَّ »هـ( يف  1420األلباين )املتوىف خلَّص و  .32

 اظ.كالم احلفَّ 

فهرسة »ابلر ِّواية والقراءة والسَّماع، كما يف   »األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة»كتاب وأمَّا تناول بعض أهل العلم ل
أ[ /5ب[ إىل ]/1(، ونسخة القاسم ابن الطَّيَلسان ]201-200هـ )ص  575املتوىف  »ابن خري اإلشبيلي

)ص  »صلة اخللف»هـ، و 852( البن حجر العسقالين املتوىف 213)ص  »املعجم املفهرس»ب[، و/14و]
كون األصل معروفًا، وهللا هـ، وغريها، فهو من ابب االستيعاب، واجلمع، واإلفادة، و  1094( للروداين املتوىف 90
 أعلم.
 كتاب إالَّ حمذوف األسانيد، ومن أهم ِّ هذه الطَّبعات:الهذا مل يُطبع و 
( للشَّيخ يوسف بن 340-325)ص  »األربعني أربعني من أحاديث سيد املرسلني»طبعة ضمن كتاب -1

 هـ. 1329إمساعيل النَّبهاين، مبطبعة صربا، ببريوت، سنة 
 م.1965د شفيق أرواسي، مبكتبة أركني، أبسطنبول، سنة مثَّ بتحقيق: حمم-2
مثَّ بتقدمي وحتقيق وتعليق: الشَّيخ علي حسن عبد احلميد احللب، ابملكتب اإلسالمي، ببريوت، ودار -3

 م.1987 -هـ  1407عمار، بعمَّان، سنة 
 ووقفُت عليه ُمسَنًدا يف نسخَتني خط ِّيـََّتني:

(، خبط ِّ أيب متام أمحد ms:297.08:A66aAاألمريكيَّة، يف بريوت، رقم )األوىل: حمفوظة مبكتبة اجلامعة 
 ( ورقة.27هـ، وتقع يف ) 569بن علي بن هذاب النَّاسخ البغدادي، وفرغ من نسخها سنة 
(، خبط ِّ احلافظ القاسم بن حممَّد بن أمحد بن 1236والثَّانية: حمفوظة مبكتبة األسد الوطنيَّة، يف دمشق، رقم )

هـ،  635هـ( ، وفرغ من نسخها سنة  642بن سليمان ابن الطَّيَلسان األنصاري األوسي القرطب )املتوىف  حممَّد
وهي نسخة مصحَّحة ومقابلة على نسخة خبط ِّ شيخه الشَّيخ أيب احلجاج يوسف بن حممَّد بن عبد هللا البـََلوِّي ابن 
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أسانيد أيب القاسم زيد بن عبد هللا بن مسعود بن  هـ(، ومثبت  على طرَّة كل حديث منها 604الشَّيخ )املتوىف 
َلفِّي يف نقدها، وتقع يف )  ( ورقة.15رفاعة اهلامشي يف األصل، وفيها مساعات  وجزء اإلمام أيب طاهر الس ِّ
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َلف ي  جزٌء فيه مقالة اإلمام أيب طاهر الس  
 عن األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة

 األوَّل املبحث
َلف ي )  هـ( 576ترمجة موجزة ملصن  ف اجلزء اإلمام أيب طاهر الس  

 (1) بقلم: احلافظ الذَّهيب
مة الكبري، ُمسنِّد  -يعين: سنة ست وسبعني ومخس مائة-وفيها » َلفِّي، احلافظ، العالَّ تويف ِّ أبو طاهر الس ِّ

نيا، ومعمَّر احلفَّاظ، أمحد بن حممَّد بن أمحد بن حممَّ   د بن إبراهيم بن األصبهاين اجلَْرواين.الدُّ
َلَفة: لقب جد ِّه أمحد، ومعناه، غليظ الشَّفة.  وَجْروان: حملَّة أبصبهان، وسِّ

ر، وخلق كثري أبصبهان خرَّج عنهم  مسع من أيب عبد هللا الثَّقفي، وأمحد بن عبد الغفَّار بن أشته، ومك ِّي الس ال 
 يف معجم.

 وتسعني، قال: وكنت ابن سبع عشرة سنة أكثر أو أقل. وحدَّث أبصبهان يف سنة اثنتني
 ورحل سنة ثالث، فأدرك أاب اخلطَّاب بن البطر ببغداد، وعمل معجًما لشيوخ بغداد.

مث حجَّ، ومسع ابلكوفة، واحلرمني، والبصرة، ومهذان، وأذربيجان، والر ي، والد ينور، وقزوين، وزجنان، والشَّام، 
 ومصر، فأكثَر، وَأطاب.

قَّه، فأتقن مذهب الشَّافعي، وبرع يف األدب، وجوَّد القرآن ابلر ِّواَّيت، واستوطن اإلسكندريَّة بضًعا وستني وتف
 سنة، مكبًّا على االشتغال، واملطالعة، والنَّسخ، وحتصيل الكتب.

 وقد أفردُت أخباره يف ُجزء.
ا الن ِّزاع يف مقدار الز َِّّيدة.  وجاوز املائة بال ريب، وإَّنَّ

 يًفا ومثانني سنة ُيسمع عليه، وال أعلم أحًدا مثله يف هذا.ومكث ن
 .»ومات يوم اجلمعة بكرة خامس ربيع اآلخر، رمحه هللا

                                                                                                                         

-176)ص  »التقييـد»و ،(211-5/208) »اتريـخ دمشـق»، و(7/171) »األنسـاب» ، وانظر:(3/71) »العرب يف خرب من عرب» (1)
اتريــــخ »و، (67-4/63) »تـــذكرة احلفـــاظ»و، (107-1/105) »وفيـــات األعيــــان»و ،(272-21/271) »مـــرآة الزمـــان»و ،(180

(، 175-171)ص  »املســــتفاد مــــن ذيــــل اتريــــخ بغـــــداد»و، (39-21/5) »ســــري أعــــالم النــــبالء»و(، 578-12/570) »اإلســــالم 
ــــــات»و ــــــوايف ابلوفي ــــــة والنهايــــــة»(، و44-6/32) »طبقــــــات الشــــــافعية الكــــــربى»و (،233-7/229) »ال ( 550-16/548) »البداي
 (.421-6/420) »شذرات الذهب»و
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 يناملبحث الثَّا
َلسان )  هـ( 642ترمجة موجزة للنَّاسخ ابن الطَّيـْ

 (1) بقلم: احلافظ الذَّهيب
َلَسان، القاسم بن حممَّد بن أمحد األنصاري، احل» ُفيد، حمد ِّث األندلس، أبو القاسم القاسم بن ابن الطَّيـْ

افظ، امل
 حممَّد بن أمحد األنصاري، الُقرطب.

 ُولد سنة مخس وسبعني ومخس مائة تقريًبا.
وروى عن جد ِّه ألم ِّه أيب القاسم ابن الشَّراَّط، وأيب العبَّاس بن مقدام، وعبد احلق  اخلزرجي، وأيب احلكم بن 

 حجَّاج، وخلق .
 كتب، وكان بصريًا ابلقراءات، والعربيَّة أيًضا.وصنَّف ال

 ويل خطابة َماَلَقة بعد ذهاب ُقرطُبة، وأَقرأَ هبا، وحدََّث.
 تويف ِّ سنة اثنتني وأربعني وست مائة.

 .»َكتَب إيلَّ ابن هارون أنَّه مسع من ابن الطَّيلسان كتاب الوعد يف العوايل

                                                                                                                         

ــــبالء» (1) ــــاب الصــــلة»، وانظــــر: (115-23/114) »ســــري أعــــالم الن ــــة لكت ــــة»(، و76-4/75) »التكمل ــــذيل والتكمل -3/468) »ال
 (.7/374) »شذرات الذهب»(، و165-4/164) »تذكرة احلفاظ»(، و422-14/421) »اتريخ اإلسالم »، و(477
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 ثَّالثاملبحث ال
 دراسة اجلزء

 اسم اجلزء: •
ًدا، فاجتهدُت يف تسـميته بــ:  -رمحه هللا تعاىل-بدو أبنَّ املصن ِّف ي جـزء فيـه مقالـة »مل يضع جلزئه امسًا حمدَّ

َلف ي عن األربعني حديثًا الَوْدعانيَّة  ، مراعاًة ملا يناسب حمتواه.»اإلمام أيب طاهر الس  
 نسبة اجلزء: •

 دة ، منها:هذا اجلزء اثبت الن ِّسبة إىل مصن ِّفه، وذلك ألمور  عدي
 أنَّ نسبة اجلزء إىل مصن ِّفه اثبتة  على النُّسخ اخلط ِّيَّة الثَّالث بشكل صريح.-1
أنَّ اجلزء رواه انسخه احلافظ القاسم ابن الطَّيلسان إبسناده املتَّصل إليـه، وذلـك بقراءتـه لـه علـى شـيخه -2

ُْربـَْيطَـرِّي )املتـوىف الشَّـيخ أيب بكـر َعتِّيـق بـن علـي بـن خلــف القرشـي األُمـوي املـرواين األ
، (1)هـــ(  612ندلسـي امل

ـَلفي »ب[: /3مصن ِّفه، حيث قـال مـا نصُّـه ] عن رضـي هللا -وقَـد نبَّـَه عَلـى ذلـك اإلمـام احلـافظ أَبـو طَـاهِّر الس ِّ
َنا الفقيه احملد ِّث املقرئ الفاضل أيب بكـر َعتِّيـق بـن علـي بـن خلـف األُمـوي  -عنه رمحـه -مبقالة  َقرأهُتا على شيخِّ
ـيُخ، اإلمـاُم، األوحـُد، احلـافُظ، أبـو  -هللا عند إكمايل عليه قراءة األربعني البـن َوْدَعـان، فقـاَل: قـاَل سـي ُِّدان، الشَّ

ي  اأَلْصــبـََهاين  
ــَلفِّ ــد بــن إبــراهيم الس ِّ ــد بــن أمحــد بــن حممَّ ا.هـــ، فســاقه  »: ..-رضــي هللا َعنــه-طــاهر  أمحــد بــن حممَّ

 حبروفه.
ين حممَّد بن علم الد ِّين إمساعيل بن عبد اجلبَّار بن يوسف بن أيب احلجَّاج الصُّـَوييت أنَّ الشَّيخ ضياء الد ِّ -2

ــه مــن كتــاب األربعــني حــديثًا الَوْدَعانيَّــة أبنَّ   (2) هـــ( 647املقدســي املصــري )املتــوىف  َكتــَب يف نســخته الــيت خبط ِّ
ــَلفِّي َأخــرَب بِّــهِّ مثَّ قــال هــذا اجلــزء عقــب آخــر حــديث منــه  ، -( 351)ص  »تــذكرة ابــن الَعــدِّمي»ا يف كمــ  –الس ِّ

ته عن أبيه علم الد ِّين )املتوىف   الذي مسع ابإلسكندريَّة من املصن ِّف. (3)هـ(  610والظَّاهر أنَّه من مروَّيَّ
مــة عمــر بــن أمحــد بــن هبــة هللا بــن أيب َجــرادة الُعَقيلــي احللــب -3 أن اجلــزء نـََقَلــُه حبروفــه انســخه اآلخــر العالَّ

(، مثَّ قـَـرَأَُه 352-351)ص  »تذكرة ابن الَعـدِّمي»، يف كتابه (4)هـ(  660عروف اببن الَعدِّمي ) املتوىف احلنفي امل
ــيخ املســنِّد عــز  الـــد ِّين عبــد هللا بــن احلســني بــن عبــد هللا بــن َرَواحــة األنصـــاري  640ســنة  هـــ علــى شــيخه الشَّ

قـَرَأهُتـا علـى عـز ِّ [: »392فه، حيـث قـال مـا نصُّـه ]، إبجازتـه عـن مصـن ِّ (5)هــ(  646احلََموِّي  الشَّافعي )املتـوىف 

                                                                                                                         

 (.346-13/345) »اتريخ اإلسالم »البن عبد امللك املراكشي، و (102-3/100) »الذيل والتكملة»انظر:  (1)
 (.14/583) »اتريخ اإلسالم »انظر:  (2)
 (.13/233) »اتريخ اإلسالم»انظر:  (3)
 .(262-22/259) »لوفياتالوايف اب»و(، 939-14/937) »اتريخ اإلسالم »انظر:  (4)
 .(263-23/261) »سري أعالم النبالء»و(، 548-14/547) »اتريخ اإلسالم »انظر:  (5)
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ـَلفِّي، يف مجـادى األخـرى سـنة أربعـني وسـتمائة، فصـحَّ   »الد ِّين عبد هللا بن احلسني بن َرَواَحة، إبجازتِـّهِّ مـن الس ِّ
 ا.هـ.
 أنَّ اجلزء قد نسبه إليه مجاعة من أهل العلم، منهم:-4

طـرق »هــ(، يف كتابـه:  600ر الد ِّمشقي الشَّـافعي )املتـوىف * احلافظ القاسم بن علي بن احلسن ابن عساك
َلفِّي والتَّعريف برواهتا وذكر العايل واملساواة والنَّازل من درجاهتا وأساء »أ[: /4، حيث قال ]»أربعني احلافظ الس ِّ

ــَلفِّي، وَصــنَّف جــزًءا لطيًفــا يف الطَّعــن يف أربعــني ابــ  »ن َوْدَعــان، وهــو عنــديالثَّنــاء عليــه احلــافظ أبــو الطَّــاهر الس ِّ
 ا.هـ.

هــ(،  604* الشَّيخ يوسف بن حممـد بـن عبـد هللا البـََلـوِّي املـاَلقِّي األندلسـي املعـروف اببـن الشَّـيخ )املتـوىف 
 ب[./1مساع  عليه، وذلك على نسخة األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة اليت خبط ِّ القاسم ابن الطَّيلسان ] طبقةيف 

 »سـري أعـالم النـبالء»هــ(، يف كتابَيـه:  748بـن عثمـان الـذَّهب الشَّـافعي )املتـوىف  * احلافظ حممد بن أمحـد
 (، ونقل مواضع منه.659-3/658) »ميزان االعتدال»(، و19/167)

ــافعي )املتــوىف  لســان »هـــ(، يف كتابــه:  852* احلــافظ أمحــد بــن علــي بــن حممــد ابــن َحَجــر الَعســَقالين الشَّ
 عن الذَّهب، وأقرَّه. (، حيث نقل7/383) »امليزان
 أنَّ أسلوب اجلزء يتَّفق متاًما مع أسلوب املصن ِّف يف تصانيفه األخرى.-4
 موضوع اجلزء: •

هــذا اجلــزء نقــد  علمــيٌّ ُمــوجز  لكتــاب األربعــني حــديثًا الَوْدَعانيَّــة يف اخلطــب واملــواعظ للقاضــي ابــن َوْدَعــان 
 ابــن َوْدَعــان نقلــُه حرفيًّــا مــن كتــاب زيــد بــن عبــد هللا بــن املوصــلي مــن انحيــة متونــه وأســانيده، حيــث قــرَّر أبنَّ 

ــيخ  ــب شــيوًخا آخــرين علــى كــل ِّ حــديث منــه إىل الشَّ مســعود اهلــامشي بــنفس ترتيبــه وتبويبــه، وبــدَّل ُخطبتــه، وركَّ
عَلتـُه ضـمن الذي روى عنه اهلامشي، وَأسَقط ذِّكره، وُعدَّ ذلك زلًَّة وطامَّة عظيمًة أساءت الظَّنَّ بـه وبكتابـه، وجَ 

 دائرة املتكلَّم فيهم ابلكذب والوضع.
 وصف النُّسخ اخلط  يَّة املعتمدة يف التَّحقيق: •

 اتمَّة، وهي كالتَّايل: اعتمدُت على ثالث نسخ  خط ِّيَّة
 (.1236نسخة  نفيسة  ُمتقنة  حمفوظة  يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق، رقم ) األوىل:

، وقبــل  »األحاديــث األربعــون»يــد بــن عبــد هلل بــن مســعود اهلــامشي لكتابــه وتقــع بعــد مقد ِّمــة أيب القاســم ز 
أليب نصـر حممـد بـن علـي بـن َوْدَعـان املوصـلي، يف صـفحتني مـن  »األربعني حديثًا يف املـواعظ واحلَِّكـم»كتاب 

 أ(./4ب( إىل )/3)
لســان األنصــاري َكتبهــا: احلــافظ أبــو القاســم القاســم بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســليمان ابــن الطَّي

هـ( خبط   أندلسي   َحسن  مقروء  مضبوط  ابلشَّكل ابملداد اأَلسود، وحدَّد خطـوط  642األوسي القرطب )املتوىف 
التَّنبيه الفوقيَّة واحلاشية ابملـداد األمحـر، وَقرأهـا عنـد إكمالـه قـراءة األربعـني الودعانيَّـة يف العشـر األخـري مـن شـهر 
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خه الشَّيخ أيب بكر َعتِّيق بـن علـي بـن خلـف القرشـي األُمـوي املـرواين األندلسـي هـ على شي 599رمضان سنة 
ُْربـَْيَطرِّي )املتوىف 

هـ( مبسجد بقرب منزله مبدينة إشبيلية، بروايته عن املصن ِّف، لذلك جعلُتها هي األصل  612امل
عتمد عليه.

ُ
 امل

(، وعنها صورة فيلميَّة يف مركز 2042اهرة، رقم )نسخة  نفيسة  حمفوظة  يف دار الكتب املصريَّة ابلق الثَّانية:
اث بديب رقم )  (.526923مجعة املاجد للثَّقافة والرتُّ

ـــادس عشـــر منـــه، يف ثـــالث صـــفحات مـــن »تـــذكرة ابـــن الَعـــدِّمي»وتقـــع ضـــمن كتـــاب  ، يف بدايـــة اجلـــزء السَّ
 (.394( إىل )392)

مـة أبـو القاسـم عمـر بـن أمحـد بـن هبـة هللا بـن  أيب َجـرادة الُعَقيلـي احللـب احلنفـي املعـروف اببـن َكتبهـا: العالَّ
هـ( خبط   نسخي   مجيل  مقروء  مضبوط  ابلشَّكل أحيـااًن ابملـداد اأَلسـود، ونـََقلهـا مـن نسـخة   660الَعدِّمي )املتوىف 

ــد بــن علــم الــد ِّين إمساع ــيخ ضــياء الــد ِّين حممَّ يــل بــن عبــد لألربعــني حــديثًا الَودَعانيَّــة خبــط ِّ صــاحبه وصــديقه الشَّ
هـذه »هــ(، حبلـب، فقـال مـا نصُّـه:  647اجلبَّار بن يوسف بن أيب احلجَّاج الصُّـَوييت املقدسـي املصـري )املتـوىف 

فائدة  تتعلَّق ابألربعني حديثًا، مجع أيب نصر ابن َوْدَعان، َدَفَع إيلَّ نسخَتهُ ضياء الد ِّين حممَّد بن إمساعيل بن أيب 
َلفِّي بثْغر اإلسكندريَّة، بكتاب األربعني أليب نصـر ابـن احلجَّاج، حبلب، خبط ِّه، ف َنقلُت منه ما ُصورتُُه: أخرَب الس ِّ

ا.هــ، فسـاق اجلـزء بتمامـه، وُكتبـت  » َوْدَعان، وقال يف عقِّبِّ آخر حديث من الكتاب: هكذا كان إسـناُدُه ..
هــ علـى شـيخه الشَّـيخ املسـنِّد  640نة هــ تقريًبـا، مثَّ قـَرَأَهـا يف مجـادى األخـرى سـ 637سـنة  »التَّـذكرة»نسخة 

هــ(، إبجازتِـّهِّ  646عز  الد ِّين عبد هللا بـن احلسـني بـن عبـد هللا بـن َرَواحـة األنصـاري احلََمـوِّي  الشَّـافعي )املتـوىف 
 عن املصن ِّف.

 وهذه النُّسخة فيها سقط  وتصحيف  يسري جدًّا.
عـــام( ]جمـــاميع املدرســـة  3747شـــق، جممـــوع رقـــم )نســـخة  حمفوظـــة  يف دار الكتـــب الظَّاهريـــة بدم الثَّالثـــة:

 [.10الُعمريَّة 
 (.174وتقع ضمن جمموع، يف ورقة واحدة )

 ُكتبت خبط   نسخي   معتاد  مقروء ، يف القرن السَّادس اهلجري تقديرًا، وال يُعرف انسخها.
من خالل املقابلة، وهـي  وهذه النُّسخة مل تسلم من السَّقط والتَّصحيف يف عدَّة مواطن، كما سيتبنيَّ ذلك

ــيخ حممــد زَّيد عمــر تكلـة  ، 28)ص  »مجهــرة األجــزاء احلديثيَّــة»يف  -جــزاه هللا خــريًا-الـيت اعتمــدها فضــيلة الشَّ
319-322.) 
 عملي يف حتقيق اجلزء: •
 نسخُت اجلزء املخطوط على الطَّريقة اإلمالئيَّة احلديثة، مث قابلُت املنسوخ ابملخطوط. .1
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اخلط ِّيَّــة الــثَّالث، وجعلــُت النُّســخة الــيت خبــط ِّ ابــن الطَّيلســان هــي األصــل املعتمــد عليــه،  قابلــُت بــني النُّســخ .2
ورمــزُت هلــا ابلرَّمــز )أ(، ورمــزُت للنُّســخة الــيت خبــط ِّ ابــن الَعــدِّمي ابلرَّمــز )ب(، وللنُّســخة الثَّالثــة ابلرَّمــز )ج(، 

 لتَّحقيق.وأثبتُّ اختالف النُّسخَتني األخريَتني مع األصل يف هامش ا
عتمد عليه: ابن الطَّيلسان، ترمجًة موجزًة  .3

ُ
َلفِّي، وانسخ األصل امل ترمجُت للمصن ِّف: اإلمام أيب طاهر الس ِّ

 بقلم احلافظ الذَّهب.
 أحلُت إىل أهم ِّ املرتمجني لألعالم املذكورين. .4
 ضبطُت ابلشَّكل ما حيتاج إىل ضبط من النَّص. .5
 ء يف هامش التَّحقيق.أضفُت بعض الفوائد املتعل ِّقة ابجلز  .6
 .، واحملتوَّيتصنعُت ثبت املصادر واملراجع .7
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 هـ( 642)املتوىف  نسخة )أ( خبط   احلافظ القاسم ابن الطَّيلسان

 صور النُّسخ اخلط  يَّة املعتمدة يف التَّحقيق
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َلف ي  جزٌء فيه مقالة اإلمام أيب طاهر الس  
 عن األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة

 ]النَّصُّ احملقَّق[
أبو طاهر  أمحد بن حممَّد بن أمحد بن حممَّد بن قاَل سي ُِّدان، الشَّيُخ، اإلماُم، األوحُد، احلافُظ،  ب[/3]

ي  اأَلْصبـََهاين  
َلفِّ  :(1) -رضي هللا َعنه-إبراهيم الس ِّ

ببغداد، َسنة ثالث  وتسعني وأربع  هَكَذا كاَن إسناُدُه يف األصلِّ الذي َقرأُت منُه على الَقاضي ابن َوْدَعان
 مائة .

  (2)ومل يـََزل 
ُ
تون واألسانيد، َبل مِّن ُمعَظمها، إىل َأن َظفِّرُت يف سنة ثالثني يف الَقلبِّ مِّن بَعضِّ هذه امل

 أَلََّفُه أَبو الَقاسم َزيد بن عبد هللا بن َمسُعود اهلامشي   -وأان ابإلسكندريَّة  - (3)ومخس مائة  
، مِّن رَِّوايةِّ شيخ  (4) جُبزء 

                                                                                                                         

 نقـل القاسـم ابـن الطَّيلسـان مقد ِّمـة أيب القاسـم زيـد بـن عبـد هللا بـن مسـعود اهلـامشي املعـروف برفاعـة لكتـاب األربعـني أبسـانيده إليــه، مثَّ ( 1)
ـن ُهنـا مــع كتـاب األربعـني أليب نصـر بــن »ب[: /3قـال مـا نصُّـه )أ( ] ُهنـا انتهــى َصـدُر كِّتـاب اأَلربَعِّـني أليب القاســم اهلـامشي، وَتوافَـَق مِّ

َـرف  إالَّ يف أوائـل األَسـانيد، فَرأيـُت أان َأن أُقي ِّـَد يف هـذا اجلُـْزءِّ نسـخة كتـاب ابـن َوْدَعـا ن علـى مـا ثـَبَـَت يف َوْدَعان حاكم املوصل َحرفًـا حبِّ
ل أسانيَد اهلـامشي يف الطُـّرَّة بشـيخه الثَّابـت يف األصـل إ ـاًزا واختصـاًرا أصول ُشي اقتـداًء وخي الذين قرأهُتَا عليهم، وَأسَندهُتا إليهم، َوأُوصِّ

 مـن كتـاب األربعـني البـن َوْدَعـان يف نسـخته خبط ِّـه، وأعلمـُت  أوَّل شـيوخ -رمحـه هللا تعـاىل-مبا كتبه شيخنا الفقيه أبو احلجاج يوسـف 
يَّ، نفَعـين هللا بـذلك، اهلامشي ابحلُمرة، إِّذ كانت ُنسخَتاَي من هَذين الكتاَبني َقد تلفت ابلفتنة الطَّارئة َعليَّ، والرَّزيَّةِّ السَّالبةِّ ما كـان لـدَ 

تـاَبني إالَّ يف القليــل أنَّ ابـن َوْدَعــان قاضـي املوصــل ملَـّا َوقَعــت إِّليـ
ــَبُب يف َتوافُـقِّ هــَذين الكِّ ه هــذه األربعـون مــن أتليـف اهلــامشي، وكـان السَّ

ـا مـن أتليفِّـهِّ، ومل يَـذُكر ذلـك، وال اعتـَذَر عنـه يف كتابِـّهِّ، انيد اهلامشي، وَزَعم أَّنَّ وقَـد نبَّـَه علَـى ذلـك  رَكََّب عليها أسانيده حَّتَّ وَصَلها أَبسِّ
َلفي  ر الس ِّ َنا الفقيـه احملـد ِّث املقـرئ الفاضـل أيب بكـر َعتِّيـق بـن علـي بـن مبقالـة  َقرأهُتـا علـى شـيخِّ  -رضي هللا عنـه-اإلمام احلافظ أَبو طَاهِّ

ــيخ .. -رمحــه هللا- خلــف األمــوي فســاق املقالــة أعالهــا، ويف »عنــد إكمــايل عليــه قــراءة األربعــني البــن َوْدَعــان، فقــاَل: قــال ســي ُِّدان، الشَّ
تعلَّــق ابألربعــني حــديثًا، مجــع أيب نصــر ابــن َوْدَعــان: َدفَــَع إيلَّ بســم هللا الــرَّمحن الــرَّحيم، هــذه فائــدة  ت»[ خبــط ِّ ابــن الَعــدِّمي: 392)ب( ]

ـَلفِّي بثْغـر اإلسـك ندريَّة، بكتـاب ُنسخَتُه ضياء الد ِّين حممَّد بن إمساعيل بن أيب احلجَّاج، حبلب، خبط ِّه، فَنقلـُت منـه مـا ُصـورتُُه: َأخـرَب الس ِّ
يث من الكتاب: هكذا كان إسناُدُه الذي قُـرَئ بـهِّ علـى القاضـي ابـن َوْدَعـان، األربعني أليب نصر ابن َوْدَعان، وقال يف عقِّبِّ آخر حد

َلفِّي أبو طاهر أمحد بن حممَّد األصبهاين احلافظ: كان ابُن َوْدَعان قد َوَرَد بغداد، سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، فسمعتُ  عليـه  قال الس ِّ
لرمحن الـرحيم، قـال الشـيخ الفقيـه اإلمـام احلـافظ أبـو طـاهر أمحـد بـن حممـد بسم هللا ا»: أ[/174، ويف )ج( ]» األربعني من تصنيفه ..

َلفِّي األصبهاين، أجزل هللا أجره، وأعلى يف اآلخرة قدره: هكذا كان إسناُدُه ..  .»بن أمحد الس ِّ
 .»مثَّ نزل»[ إىل: 392يف )ب( ] (2)
 .»ثالث ومخسني مائة»أ[ إىل: /174تصحَّفت يف )ج( ] (3)
زيــد بـن عبــد هللا بـن مســعود بـن رفاعــة اهلــامشي، أبـو القاســم، وأبـو اخلــري: ُمـتَّهم ابلكــذب، انظــر:  هـــ(: 400ة )املتــوىف بعـد ابـن رفاعــ (4)

، (1/305) »الضـعفاء واملرتوكـون»و ،(2/1053) »معجـم شـيوخ ابـن عسـاكر»و، (11/106و) (460-9/459) »اتريخ بغداد»
 »ســــــري أعــــــالم النـــــــبالء»(، و10/760( و)8/675) »اتريــــــخ اإلســــــالم»، و(17/71) »نــــــتظمامل»(، و1/199) »املوضــــــوعات»و
(، 150)ص  »ديــــوان الضــــعفاء»(، و1/246) »املغــــين يف الضــــعفاء»(، و103،104، 2/53) »ميـــزان االعتــــدال»(، و19/167)
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َشهد الُكوفة، وَعلَّقُت عنُه َفوائد من هذا  ، َشاَهدتُُه مبِّ ، (1) الكِّتابِّ وغريِّهِّ، َسنة َسبع وتسعني وأربع مائةشريف 
بن َأمحد  (4)، يُقاُل لُه: أَبو طالب احَلسن بن مهدي (3)رَِّواية ما يَرويهِّ وحُيد ُِّث بِّهِّ  - (2)فيما َأُظنُّ  -وَأَجاَز يل 

يِّ  
َلقِّ احُلَسيين  الرَّازي ، املعروف ابلسَّيـْ

اهلََمَذاين  احَلَسين   (6)، عن أيب طالب علي  بن احُلَسني (5)
 ، عنه.(7)

، نُقَِّلت نـَْقَل املِّْسطَ  تيبِّ والتَّبويبِّ رة فـََتَصفَّحُتُه، وأَتَمَّلُتُه، فإِّذا ُهَو ُهَو، واألَحادِّيُث األَحادِّيُث، على الرتَّ
َوى إِّيصاُل (8) ، مع إِّسقاطِّ  (9)، مل يـَُزد فِّيها شيء  سِّ األسانيد بُشيوخ اهلامشي ِّ

رِّهِّ، ونُقَِّصت من ذِّكْ  أ[/4] (10)
 .(11)َصدرِّ الكتاب َأَحاديث، َوبُد َِّلت ُخطبـَُتُه أُبخرى، ُدوََّنَا يف اجلَزَالةِّ 

هِّ، فقد َأخطأَ،  (13)كاَن ابُن َوْدَعاَن َخرََّج عليهِّ كِّتابَُه   (12)فإْن  بزعمِّهِّ حني َوقَعْت لُه أحاديثُُه عن ُشيوخِّ
 .(15)هِّ، كما َجَرت عادُة َمن خُير ِّج َحدِّيثَُه على أتليف  ُسبَِّق إِّليهِّ مل يـَُبني ِّ ذلك يف ُخطبةِّ كَِّتابِّ  (14)َحيُث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(، 242، 122)ص  »الكشـــــف احلثيـــــث»(، و4/104) »الـــــوايف ابلوفيـــــات»(، و112)ص  »املســـــتفاد مـــــن ذيـــــل اتريـــــخ بغـــــداد»و
ابلر ِّوايـة والقـراءة والسَّـماع، كمـا  »األربعـني حـديثًا»(، وأما تناول مجاعة من أهل العلم كتابـه 557، 554، 3/475) »لسان امليزان»و

لودعانيـــة هــــ لألربعــني ا 642(، ونســـخة القاســم ابــن الطيلســـان املتــوىف 200هـــ )ص  575املتـــوىف  »فهرســة ابــن خـــري اإلشــبيلي»يف: 
ب[، وطبقة قـراءة جلميـع الكتـاب مـن ضـياء الـدين حممـد بـن حسـن الفارسـي الشـافعي علـى حميـي الـد ِّين /14ب[ و]/2ب[ إىل ]/1]

ــه ســنة  676النَّــووي املتــوىف  -9)ص  »تشــنيف األمســاع مبــا كتبــه اإلمــام النــووي لتالميــذه مــن طبــاق الســماع»هـــ كمــا يف  669هـــ خبط ِّ
(، فهو من ابب االستيعاب، واجلمـع، 456-455هـ )ص  750املتوىف  »راج الد ِّين عمر بن علي القزويينمشيخة اإلمام س»(، و12

 واإلفادة، وكون األصل معروفًا، وهللا أعلم.
 أ[./174سقطت من )ج( ] »فوائد من هذا الكتابِّ وغريه سنة سبع وتسعني وأربع مائة» (1)
 أ[./174سقطت من )ج( ] »فيما أظن» (2)
 أ[./174سقطت من )ج( ] »دث بهوحي» (3)
 .»وعلَّقُت عنه»أ[، وموضعها الصَّحيح بعد: /174يف )ج( ] »فوائد»أُقحمت هنا كلمة  (4)
، 149-4/148) »جممـع اآلداب»(، و200، 25)ص  »فهرسـة ابـن خـري األندلسـي»أ، ب[، و/170] »املشيخة البغدادية»انظر:  (5)

 ( البن الفوطي.265-266
 .»احلسن»[ إىل: 393)ب( ]تصحَّفت يف  (6)
 (.10/396) »اتريخ اإلسالم»انظر:  (7)
 .»املسطور»[ إىل: 393تصحَّفت يف )ب( ] (8)
 .»ومل يَزد فيها شيًئا سوى ات ِّصال[: »393يف )ب( ] (9)
 .»إيصال»أ[ إىل: /174تصحَّفت يف )ج( ] (10)
 .»اجلراية»أ[ إىل: /174تصحَّفت يف )ج( ] (11)
 .»قال»أ[ إىل: /174، وتصحَّفت يف )ج( ]»وإن»[: 393يف )ب( ] (12)
 .»كتاابً »أ[ إىل: /174، وتصحَّفت يف )ج( ]»خرَّج على كتابه[: »393يف )ب( ] (13)
 .»حني»أ[: /174يف )ج( ] (14)
كمــا جــرت العــادة »أ[: /174، ويف )ج( ]»كمـا جــرت عــادة مـن خيــر ِّج مــن حديثــه علـى أتليــف مــن ســبق إليـه[: »393يف )ب( ] (15)

 .»من خيرج من حديثهفي

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
23 

َوى ذلك  َمَع نَزاَرةِّ رَِّوايتِّهِّ، َوقِّلَّةِّ  -َفَأَطمُّ، وأَعَظُم، إِّذ غرُي ُمَتَصوَّر  ملثلِّهِّ  - (2)وهو الظَّاهُر  -، (1)َوإِّْن َكان سِّ
 نفسُه. (4)، مِّن روايةِّ َمن أَوَرَدُه اهلامشيُّ عنه َأن يـََقَع لَُه كلُّ َحديث  فيه - (3)طََلبِّهِّ 

 وَعَلى اجلُْمَلةِّ: فـََقد َأَساَء، وَعرََّض نـَْفَسُه للكالمِّ َما َشاَء.
، ومَحََلُه َمن َكتـََبُه َعنَّا إىل َأطرافِّ  -مَع ما فيهِّ مِّن التَّخليطِّ  -لكنَّا َقد رويناُه َكثِّريًا   (5)بَعَد ُمفاَرقة العِّرَاقِّ

.اآل  فاقِّ
 .(6)َومل نـََر اآلَن بُدًّا مِّن التَّنبيهِّ على زَلَّتِّهِّ، واخلُروجِّ مِّن ُعهدتِّهِّ 

 :-كما َرويناُه   -َعَلى أنَّه قد َرَواُه عنُه 
 حممَّد اهلادي، بدَِّّير مِّصَر.

ي  .(7)َوأَبُو َعبد هللا البـَْلخِّ  ، وغريه، ابلعِّرَاقِّ
 .(9) َبكر، بدَِّّير (8)َوَمرَواُن بن علي الطَّْنزِّي 

 ، ابحلِّجاز.(10)َوأَبُو َسعد  إمساعيل بن حممَّد بن علي النَّيَسابوري 
 وآخروَن ال حُيَصون َكثرًة.

                                                                                                                         

( يعين: أن ابن َوْدَعان سرقها مـن اهلـامشي، وحـذف خطبتهـا، وركَّـب علـى كـل حـديث شـيوًخا إىل الشـيخ الـذي روى عنـه اهلـامشي، وقـد 1)
ــالمي، وعلــي بــن احلســن بــن عســاكر نــصَّ علــى ذلــك: حممــد بــن يف  ، واملصــن ِّف، والقاســم ابــن الطَّيلســان، واملــز ِّي، والــذهبانصــر السَّ

، وذكر ابن اجلوزي وغريه أنَّ الذي سرقها من اهلامشي هو عمُّ ابن ودعان أبو الفتح أمحـد بـن عبيـد (103، 2/53) »ميزان االعتدال»
 .هللا بن أمحد بن ودعان

َلفِّي يف  (2) ا.هــ، وأقـرَّه ابـن  »نقلُت: ال بـل املتـيق  »(، فقال: 3/658) »ميزان االعتدال»علَّق الذهب يف هذا املوضع أثناء نقله لكالم الس ِّ
 (.7/383) »لسان امليزان»حجر العسقالين يف 

 (.7/383) »لسان امليزان»(، و3/659) »ميزان االعتدال»أ[، وهي مثبتة يف /174سقطت من )ج( ] »وقلة طلبه» (3)
 .» عن: »[ 393يف )ب( ] (4)
 [.394سقطت من )ب( ] »أطراف» (5)
 .تَّمهيدموضوعة  مركَّبة  مسروقة ، كما يف ال »ألربعني حديثًا الودعانيَّةا»النـُّقَّاد أبن هذه اتَّفق ( 6)
(، 548-1/547) »ميــزان االعتــدال»(، و593-19/592) »ســري أعــالم النــبالء»(، و447-11/446) »اتريــخ اإلســالم»انظــر:  (7)

 (.208-3/207) »لسان امليزان»و
طبقـات الشـافعية »(، و11/519) »اتريـخ اإلسـالم»(، و90-9/88) »ألنسـابا»، انظـر: »طنزة: بلـد بـدَّير بكـر»يف حاشية )أ(:  (8)

 .(294)ص  »العقد املذهب»، و(580)ص  »طبقات الشافعيني»، و(7/295) »الكربى
 »لسـان امليـزان»(، و3/659) »ميزان االعتدال»ب[، وهي مثبتة يف /174سقطت من )ج( ] »ومروان بن علي الطنزي بدَّير بكر» (9)

(7/383.) 
 .(2/301) »التدوين يف أخبار قزوين»انظر:  (10)
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َغارِّبة، عن حممَّد بن علي بن احُلَسني الطَّرَبي، 
قاضي مكَّة، عن إمساعيل  (1)وَكتـََبُه نَفر  مِّن َأصحابنا امل

 .(2)ن َشأنِّهِّ هذا، عن ابن َوْدَعان، ومل َيُكنِّ احلديُث مِّ 
ان برمحتِّهِّ وُغفرانِّهِّ، إِّن شاَء، وبِّهِّ الث ِّقُة، َوَلهُ  احلمُد  وهللُا تعاىل يـََتجاَوُز َعنُه بَفضلِّهِّ وإِّحسانِّهِّ، ويَتغمَّدُه وإَّيَّ

 .(3)َدائًما 
 .(4) وَصَلواتُُه على سي ِّدِّان حممَّد  نبي ِّهِّ، وآلهِّ، وَصحبهِّ، وَسلََّم َتسليًما

                                                                                                                         

 .(2/543) »التحفة اللطيفة»، و(271-2/270) »العقد الثمني»انظر:  (1)
ن: أخـربان القاضـي أبـو نصـر حممـد بـن حديث واحـد مـن األربعـني البـن َوْدَعـا»أ[: /299] »املشيخة البغدادية»قال املصن ِّف أيًضا يف  (2)

علـي بــن ]عبيـد[ هللا بــن أمحــد بـن صــاحل بـن ســليمان بــن َوْدَعـان، حــاكم املوصـل، قــدم علينــا بغـداد يف ســنة ثـالث وتســعني وأربعمائــة، 
 علـى كذبـه، و]تركيبـه[ قرأُت عليه، وهو مـن مجلـة األربعـني، ومسعُتهـا مجيعهـا عليـه، مثَّ تبـنيَّ يل حـني تصـفَّحُت كتابـه ختلـيط  عظـيم  يـدلُّ 

، ونقله عنه خمتصـًرا: الـذهب يف »األسانيد ]على املتون[، وتغيريها على األسانيد، ومسعُت عليه مرَّة اثنية، بقراءة أيب عبد هللا البلخي ..
يف  احللـب برهـان الـدين(، وعنـه: 3/658) »ميـزان االعتـدال»(، و19/166) »سري أعـالم النـبالء»(، و10/760) »اتريخ اإلسالم»
 (.7/382) »لسان امليزان»(، وابن حجر العسقالين يف 242)ص  »الكشف احلثيث»

 ، وبه انتهى اجلزء فيه.»ويتغمده وإَّيان برمحته، إن شاء هللا تعاىل، وبه الثقة[: »394يف )ب( ] (3)
 . »وصلواته على نبي ِّه حممد، وآله، وسلَّم تسليًما»ب[: /174يف )ج( ] (4)
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 اإلمام مجال الد  ين امل ز  ي جزٌء فيه جواب
 عن األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة

 األوَّلاملبحث 
 اإلمام مجال الد  ين امل ز  ي  للمصن  فترمجة موجزة 
 هـ( 742 -هـ  654)

 (1) بقلم تلميذه: احلافظ الذَّهيب
مة، احلافظ، النَّاقد،  يُوسف بن الشَّيخ الصَّاحل زكي الد ِّين عبد الرَّمحن بن يوسف، شيُخنا، اإلمام،» العالَّ

 احملق ِّق، املفيد، حمد ِّث الشَّام، مجال الد ِّين، أبو احلجَّاج، الُقضاعي، الَكْلب، املِّز ِّي، الد ِّمشقي، اللُّغوي، الشَّافعي.
 هـ. 654ُولد بظاهر حلب يف سنة 

مائة وهلم جرا، فأكثر عن: أمحد ونشأ ابملِّزَّة والبلد، وحفظ القرآن، مثَّ طلب احلديث سنة أربع وسبعني وست 
ن، وابن عمر، والقاسم اإلربلي، وطبقتهم، ومبصر عن: عبد العزيز احلرَّاين، وأيب بكر بن  بن سالمة، وابن عالَّ

 األَّناطي، وخلق، وابإلسكندريَّة، وحلب، واحلرمني.
 وكتب العايل والنَّازل خبط ِّه املليح املتقن.

، بصريًا ابللُّغة، يشارك يف الفقه، واألصول، وخيوض يف مضايق املعقول، فيؤد ِّي وكان عارًفا ابلنَّحو والتَّصريف
هتذيب »احلديث كما يف النَّفس متًنا وإسناًدا، وإليه املنتهى يف معرفة الر ِّجال وطبقاهتم، ومن نظر يف كتابه: 

 ، علم حملَّه من احلفظ.»الكمال
 معناه. فما رأيُت مثله، وال رأى هو مثل نفسه، أعين: يف

ينطوي على دِّين، وسالمة ابطن، وتواضع، وفراغ عن الر ِّائسة، وقناعة، وحسن مست، وقلة كالم، وكثرة 
 .»هتذيب الكمال»احتمال، وكل  أحد حيتاج إىل 

 .»هـ، شيَّعه خالئق، وازدمحوا على نعشه، وُدفن مبقربة الصُّوفيَّة 742تويف ِّ يف اثين عشر صفر سنة 

                                                                                                                         

ـــذهب الكبـــري»(، و194-4/193) »تـــذكرة احلفـــاظ»، وانظـــر: (300-299)ص  »املخـــتص ابحملـــدثني املعجـــم» (1)  »معجـــم شـــيوخ ال
ـــوادي »(، و279-4/275) »طبقـــات علمـــاء احلـــديث»(، و491-484)ص  »ذيـــل اتريـــخ اإلســـالم»(، و2/389-390) ـــرانمج ال ب

 »طبقـات الشـافعية الكـربى»(، و109-29/106) »الوايف ابلوفيـات»(، و657-5/644) »أعيان العصر»(، و92-91)ص  »آشي
 (، وغريها.233-6/228) »الدرر الكامنة»(، و10/395-430)
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 يناملبحث الثَّا
 هـ( 803)موسى األنصاري احلليب مجة موجزة للنَّاسخ تر 

 (1) السَّخاويبقلم: احلافظ 
ابن أخي  ،افعيرف أبو الربكات األنصاري احللب الشَّ د بن مجعة بن أيب بكر الشَّ د بن حممَّ موسى بن حممَّ »
 اس أمحد األنصاري اخلطيب.هاب أيب العبَّ الش ِّ 

 .وسبعمائةة سنة مثان وأربعني لد يف ذي احلجَّ وُ 
د العراقي شارح احلاوي، مث ارحتل مس حممَّ وابلشَّ  ،ه ابألذرعيوتفقَّ  ،اواشتغل كثريً  ،فأقرأه ،هونشأ يف كنف عم ِّ 

ومن  ،وغريمها ،وحبلب ،ومسع هبا ،وغريهم ،والبلقيين ،والولوي املنفلوطي ،فأخذ هبا عن األسنوي ،إىل القاهرة
 .والعالء مغلطاي ،زغلش أمحد بن مكي األيكي :ماعشيوخه يف السَّ 

 .ا من كل علمدً حَّت حصل طرفا جي ِّ  وال زال يدأبُ 
ه عزل ولكنَّ  ،اهر برقوق فحمدت سريتهوويل قضاءها عن الظَّ  ،ة من مدارس حلبوالعصرونيَّ  ،ةس ابألسديَّ ودرَّ 

 .وكذا ويل خطابة جامعها بعد موت الولوي بن عشائر ،ة بعد أخرىمرَّ 
 .فكتب منه قطعة ،ضاويوشرح الغاية القصوى للبي

 ا مبكروه.ال يواجه أحدً  ،كثري احلياءا،  خري ًِّ  ،اعفيفً  ،انً دي ِّ ، ا فاضاًل وكان قاضيً 
 .فن حبلبودُ  ،مات يف رمضان سنة ثالث

 .ن أخذ عنهوهو مَّ  ،ةاصريَّ ذكره ابن خطيب النَّ 
وخطب  ،سودرَّ  ،وأفَّت ، مهراالشتغال حَّت إنه أدمن :وقال ،نا يف إنبائه فأخر مجعة عن أيب بكروذكره شيخُ 
ا رجع اللنك عن البالد فلمَّ  ،ةسر مع اللنكيَّ أُ  مثَّ  ،ااهر مرارً ويل القضاء يف زمن الظَّ  مثَّ  ،واشتهر ،جبامع حلب

 ،فمات هبا ،كه إىل أرحيا وهو متوع ِّ فتوجَّ  ،فأطلق من أسرهم يف شعبان ،أمر إبطالق مجاعة هو منهم ،ةاميَّ الشَّ 
 .ر ِّ قليل الشَّ  ،كثري احلياء  ،انً ي ِّ د ،وكان فاضاًل 

 .»-رمحه هللا-وهو يف عقود املقريزي 

                                                                                                                         

ـــدة»انظـــر: ، و (190-10/189) »الضـــوء الالمـــع» (1) إنبـــاء »(، و67-4/66) »طبقـــات الشـــافعية»، و(3/501) »درر العقـــود الفري
 (.64-9/63) »شذرات الذهب»(، و2/195) »الغمر
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 لثاالثَّ املبحث 
 دراسة اجلزء

 :اسم اجلزء •
ًدا، فاجتهدُت يف تسميته بـ:  -رمحه هللا تعاىل-يبدو أبنَّ املصن ِّف   جوابجزء فيه »مل يضع جلزئه امسًا حمدَّ

 ، مراعاًة ملا يناسب حمتواه.»حديثًا الَوْدعانيَّة عن اأَلربعني مجال الد  ين امل ز  ياإلمام 
 نسبة اجلزء: •

 هذا اجلزء اثبت الن ِّسبة إىل مصن ِّفه، وذلك ألمور  عديدة ، منها:
 أنَّ نسبة اجلزء إىل مصن ِّفه اثبتة  على النُّسخ اخلط ِّيَّة الثَّالث بشكل صريح.-1
 .، كما سيأيتالسَّماع عليه مبا يرويه وأجاز من حضر جملس ،أنَّ اجلزء مقروء  على املصن ِّف-2
-هـ(  841ي احللب )املتوىف مِّ جَ احلافظ برهان الد ِّين إبراهيم بن حممد بن خليل سبط ابن العَ أنَّ اجلزء رواه -3

وقد ُسئل احلافظ ُرحلة البالد »ب[: /340عن غري واحد  عن املصن ِّف، حيث قال ما نصُّه ] -وهو أحد ُنسَّاخه
،  فساقه »هذه األحاديث .. املز ِّي عن األربعني املذكورة، فأجاب مبا رويناه عن غري واحد عنه: إنَّ مجال الد ِّين 

 .حبروفه
 منهم:ونقلوا مواضع منه، ، احلفَّاظأنَّ اجلزء نسبه إليه مجاعة من -4
ص ) »ثالكشف احلثي»، يف كتابه: هـ( 841املتوىف ي احللب )مِّ جَ سبط ابن العَ برهان الد ِّين احلافظ * 
 .يف ترمجة حممد بن علي بن ودعان املوصلي نقل مواضع منهحيث (، 242

  موضعني من هـ(، يف 852أمحد بن علي بن حممد ابن َحَجر الَعسَقالين )املتوىف شهاب الد ِّين * احلافظ 
مد بن علي وخلَّصه يف ترمجة حم(، 3/554) ، حيث نقل منه يف ترمجة زيد بن رفاعة اهلامشي»لسان امليزان»كتابه: 

 .(384-7/383بن ودعان املوصلي )
األجوبة »هـ(، يف كتابه:  902حممد بن عبد الرمحن بن حممد السَّخاوي )املتوىف مشس الد ِّين * احلافظ 

 (، حيث خلَّصه عندما ُسئل عن حكم األحاديث الودعانيَّة.1/117) »املرضية
الز َِّّيدات » :هـ(، يف كتابه 911مَّد السُّيوطي )املتوىف عبد الرَّمحن بن أيب بكر بن حمجالل الد ِّين * احلافظ 

 (، حيث ساقه حبروفه.790-2/789) »على املوضوعات
 األخرى.وأجزائه أنَّ أسلوب اجلزء يتَّفق متاًما مع أسلوب املصن ِّف يف تصانيفه -5
 موضوع اجلزء: •

منها  ه ال يصحُّ املوصلي، فأجاب أبنَّ ُسئل املصن ِّف عن األحاديث األربعني املنسوبة إىل القاضي ابن ودعان 
، وأنَّ املتَّهم بوضع عامَّتها هو زيد بن منها ألفاظ يسرية معروفة ا يصحُّ سق هبذه األسانيد شيء، وإَّنَّ على هذا النَّ 

، ى عنهمفـَرَكَّب هلا أسانيد بينه وبني املشايخ الذين زعم اهلامشيُّ أنَّه رو  ،رفاعة اهلامشي، مثَّ سرقها منه ابن ودعان
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ا مُ  ليس ألحد أن ينسب ما يستحسنه نَّه وختمه أبفتعلة، وعامَّتهم جماهيل، ومن يشكُّ يف وجودهم، مَّا يؤك ِّد أبَّنَّ
 من الكالم إىل النَّب صلَّى هللا عليه وسلَّم.

 وصف النُّسخ اخلط  يَّة املعتمدة يف التَّحقيق: •
 ، وهي كالتَّايل:نفيسة  اتمَّة   خط ِّيَّة   على ثالث نسخ  اعتمدُت 

 .(394، رقم )مكتبة شهيد علي ابشا إبسطنبولنسخة  حمفوظة  يف  األوىل:
ـــثَـ »ضـــمن وتقـــع  ـــيخ  »تَب ـــشـــرف الـــد ِّين أيب الربكـــات القاضـــي الشَّ ـــموســـى بـــن حممَّ د بـــن مجعـــة د بـــن حممَّ

ما بني  حةصف، ويف كل [أ/9و]  [ب/8صفحتني ]يف  ،خبط ِّههـ(  803-هـ 748األنصاري احللب الشَّافعي )
 ( سطرًا.14( إىل )12)

علـى  مقـروء   فيـد أبنَّ األصـلتبتصـرُّف   ةمسـاع منقولـ طبقة، ويف آخرها صلسخة األنُ وهي نسخة  معارضة  ب
، وأجازه ومن هـ( 765-هـ 715) د بن علي بن احلسن بن محزة احلسيينحممَّ مشس الد ِّين من احلافظ املصن ِّف 

، لـذلك جعلُتهـا هــ 741مجـادى اآلخـرة سـنة مـن شـهر  3ذلـك يـوم اجلمعـة حضر السَّماع مبا يرويـه بشـرطه، و 
 هي األصل املعتمد عليه.

 (.92نسخة  حمفوظة  يف مكتبة مراد خباري إبسطنبول، رقم ) الثَّانية:
بـن احلـافظ برهـان الـد ِّين إبـراهيم  :ط ِّ كالمهـا خبـ  ،لإلمـام الـذَّهب »ميزان االعتـدال»على  حاشية   ضمن وتقع
من شهر ذي  7يف  نسخ الكتاب فرغ من ،(1) هـ( 418-هـ 753ي احللب )مِّ جَ سبط ابن العَ ن خليل حممد ب

 عنـددقيقـة حاشـية كتبـه يف ( سـطرًا،  30، يف )[ب/340]يف وجـه واحـد اجلـواب يقـع و هــ،  789احلجة سـنة 
 ن ِّف. ان املوصلي، وذكر أبنَّه يرويها عن غري واحد  عن املصعَ دْ د بن علي بن وَ ترمجة حممَّ 

 د بن عبد هللا السريع، جزاه هللا خري اجلزاء.حممَّ  املفيدق وقد دلَّين عليهما مشكورًا مأجورًا الشَّيخ احملق ِّ 
، وعنهـا صــورة فيلميَّـة يف مركـز مجعــة (83، رقـم )سـوهاج مبصــرنســخة  حمفوظـة  يف مكتبـة  النُّسـخة الثَّالثـة:

 .(239110رقم ) ،املاجد للثقافة والرتاث بديب
عبـد الـرَّمحن بـن أيب بكـر بـن حممَّـد جالل الد ِّين للحافظ  »َّيدات على املوضوعاتالز ِّ »تقع ضمن نسخة و 
مـن  5فـرغ منهـا يف  ،اصري احلنفيتلميذه الشَّيخ نظام الد ِّين جرامرد النَّ  :خبط ِّ  ،هـ( 911-هـ 849)يوطي السُّ 

ـأثنـاء  وذلـك ، [762[ و]761] ،ورقـة واحـدة يفويقـع اجلـواب  هــ،  910ربيـع األول سـنة شـهر  ة كـالم األئمَّ
 .عن األحاديث املوضوعة

 منه لناسخها. ، وعليها خطُّه يف عدَّة مواضع، ويف آخرها إجازة  يوطيالسُّ مؤل ِّفها على  مقروءة   وهي نسخة  
 عملي يف حتقيق اجلزء: •

 خطوط.نسخُت اجلزء املخطوط على الطَّريقة اإلمالئيَّة احلديثة، مث قابلُت املنسوخ ابمل .1
                                                                                                                         

الضــوء »(، و205-201)ص  »حلـظ األحلــاظ»(، و66-1/65) »درر العقــود الفريــدة»، و(441-1/440) »تقييـدذيــل ال»انظـر:  (1)
 (.347-9/346) »شذرات الذهب»(، و145-1/138) »الالمع
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هي األصل املعتمد  موسى األنصاريقابلُت بني النُّسخ اخلط ِّيَّة الثَّالث، وجعلُت النُّسخة اليت خبط ِّ  .2
ورمزُت ابلرَّمز )ب(،  يمِّ جَ العَ ابن سبط عليه، ورمزُت هلا ابلرَّمز )أ(، ورمزُت للنُّسخة اليت خبط ِّ 

بتُّ اختالف النُّسخَتني األخريَتني مع األصل يف ابلرَّمز )ج(، وأثللنُّسخة اليت خبط ِّ جرامرد النَّاصري 
 هامش التَّحقيق.

وأحلُت إىل  ،احلافظ الذَّهب تلميذه: ترمجًة موجزًة بقلم مجال الد ِّين املِّز ِّيترمجُت للمصن ِّف: اإلمام  .3
 أهم ِّ املرتمجني له.

عتمد عليه:ترمجُت ل .4
ُ
سَّخاوي، لم احلافظ ال، ترمجًة موجزًة بقموسى األنصاري احللب ناسخ األصل امل

 .وأحلُت إىل أهم ِّ املرتمجني له
َلفي يف النَّص ِّ احملقَّق ألعالم املذكورينابعر ِّف مل أ .5  .اكتفاًء بتعريفي هبم يف جزء الس ِّ
 ضبطُت ابلشَّكل ما حيتاج إىل ضبط من النَّص. .6
 أضفُت بعض الفوائد املتعل ِّقة ابجلزء يف هامش التَّحقيق. .7
 .واحملتوَّيت واملراجعصنعُت ثبت املصادر  .8
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http://www.alukah.net/


www.alukah.net  

 
31 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 (هـ 841املتوىف  سبط ابن العجمي )خبط    )ب(نسخة 
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 ز  يمجال الد  ين امل   اإلمامفيه جواب  جزءٌ 
 انيَّةعَ دْ عن األربعني حديثًا الوَ 
 ]النَّصُّ احملقَّق[

 :(1) «ربعني الَوْدَعانيَّةاألَ »جوااًب عن ي ز ِّ ملِّ اأبو احلجَّاج ين مجال الد ِّ  احلافظُ  قالَ  ب[/8]
 وسالم  على عباده الذين اصطفى. ،هلل احلمدُ 

 :ا بعدُ أمَّ 
 «ربعنيحاديث األَ األَ »لم له بعض ما عندي مِّن عِّ  رَ اإلخوان الواجب حقُّهم أن أذكُ  لين بعضُ أَ فقد سَ 

 ان اعَ دْ صر بن وَ يب نَ وبة إىل القاضي أَ املنسُ 
َ
 .لي  وصِّ مل

 :- وفيقوابهلل التَّ  -فقلُت 
هبذه  قِّ سَ م على هذا النَّ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  ب ِّ عن النَّ  يث  واحد  حاديث ال يصحُّ منها حدهذه األَ  إنَّ 

 .(2) األسانيد املذكورة فيها
 .(3) لذلك فرُّغِّ والتَّ  تبُّعِّ ن التَّ يزها إىل نوع  مِّ حُيتاج يف متيِّ  عروفة  أبسانيد مَ  يسرية   ا يصحُّ منها ألفاظ  وإَّنَّ 

ها عَ ضَ الذي وَ  ان مِّنَ عَ دْ ا ابن وَ هَ قَـ رَ سَ  ،ان، وهي مسروقة  عَ دْ عن ابن وَ  :(4) «نيربعاألَ »وقد اشتهرت هذه 
 عَ ضَ الذي وَ  هُ إنَّ  :قال، ويُ (5) اهلامشي   يد بن عبد هللا بن َمسعود بن رِّفَاعة، ويُقال: زَ اعةفَ بن رِّ  يدُ زَ  :اًل، وهوأوَّ 
ب، ذِّ هم على الكَ وأجرئِّ  ،وأقل ِّهم حياءً  ،(7) لم احلديثقِّ هللا بعِّ لْ خَ  جهلِّ مِّن أَ  ، وكانَ (6) «فاخوان الصَّ رسائل إ  »
ذلك أبلغ يف  ، فكانَ ، يعرفها اخلاصُّ منهم والعام  تها على أسانيد صحاح مشهورة بني أهل احلديثِّ عامَّ  عَ ضَ وَ  هُ فإنَّ 
 .وارهِّ عُ  وبيانِّ  ،رتهِّ سِّ  تكِّ هَ 

                                                                                                                         

احـد عنـه: وقد ُسئل احلافظ ُرحلة البالد مجال الد ِّين املز ِّي عن األربعني املـذكورة، فأجـاب مبـا روينـاه عـن غـري و »ب[: /340( يف )ب( ]1)
 .»األربعون الَوْدَعانيَّة: قال احلافظ مجال الد ِّين املز ِّي: احلمد هلل ..»أ[: /762، ويف )ج( ]»إن هذه األحاديث ..

 .التمهيدموضوعة  مركَّبة  مسروقة ، كما يف  »األربعني حديثًا الَوْدَعانيَّة»( اتَّفق النـُّقَّاد أبن هذه 2)
 ا.هـ »هي موضوعة  كلُّها، وإن كان يف بعضها معان صحيحة»(: 16/179) »النهايةالبداية و »( قال ابن كثري يف 3)
 .»األربعون»: أ[/762)ج( ]ب[، و/340( يف )ب( ]4)
 .»َسرَقها ابن َوْدَعان مِّن الذي َوَضَعها أوَّاًل، وهو: زيد بن رفاعة اهلامشي، ويُقال: إنه الذي َوَضَع ..»أ[: /762يف )ج( ] (5)
( 1336-3/1335) »إرشـــاد األريـــب»( أليب حيـــان التوحيـــدي، و2/163) »اإلمتـــاع واملؤانســـة»ه أحـــد ُمصـــن ِّفيها، كمـــا يف ( أي: أنَّـــ6)

ـريَّة متتــزج فيهـا الفلســفة اليواننيَّــة والعقيـدة الباطنيَّــة ابلعقيـدة اإلســالميَّة يف خلـيط مضــطر  ب فاســد، ليـاقوت احلمــوي، وهـذه الرَّســائل الس ِّ
 منها، وكشفوا عوارها ومسومها.وقد حذَّر أهل العلم 

مسعـُت القاضـي أاب القاسـم التنـوخي ذكـر زيـد بـن رفاعـة، فقـال: أعرفُـُه، وكـان (: »9/460) »اتريـخ بغـداد»( قال اخلطيب البغـدادي يف 7)
كُر لنـا عنـه أنـه يَـذهُب يتوىلَّ العمالة حملمد بن عمر العلوي على بعض النواحي، ومل نَعرفُه بشيء  من العلم، وال مساع احلـديث، وكـان يُـذ 

 ا.هـ. »مذهُب الفالسفة، قلُت له: أكان هامشيًّا؟، فقال: معاذ هللا، ما عرفناُه بذلك قطُّ 
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ى عنهم، وَ ه رَ أنَّ  اهلامشيُّ  مَ عَ ايخ الذين زَ هلا أسانيد بينه وبني املش بَ كَّ َر فَـ  ،ناعَ دْ وَ  ابنُ  أ[/9] :ا منهُ هَ قَـ رَ سَ  مثَّ 
يخ الذي عن آخر عن الشَّ  ل  يروي عن رجُ  ، واترةً (1) ى عنه اهلامشي  وَ يخ الذي رَ عن الشَّ  ل  يروي عن رجُ  فتارةً 
ا  بني ِّ ، ويف بعض ذلك ما يُ هِّ ودِّ جُ هم َمن ُيشكُّ يف وُ نمِّ ون، و ون ال يُعرفُ ولُ ُتهم جمهُ ، وعامَّ (2) ى عنه اهلامشي  وَ رَ  أَّنَّ

 .(3)ؤتفكة  فضيحة  ُمفتعلة ، وكذبة  مُ 
( 4) ما كلَّ   نسبَ يَ  نْ حد  أَ ألَ  يسَ ها مواعظ بليغة، فلَ واعظُ ومَ  ،سًناوإْن كان الكالُم الذي فيها كالًما حَ 

 كلَّ ما قالهُ   ا، فإنَّ حقًّ  يف نفسهِّ  وإْن كان ذلك الكالمُ  ،مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  سولِّ مِّن الكالم إىل الرَّ  هُ ستحسنُ يَ 
 (5) .سولُ الرَّ  قالهُ  قٌّ كلُّ ما هو حَ   يسَ ، ولَ قٌّ سوُل فهو حَ الرَّ 

 .فهام  أَ  ضلَّةُ ومَ  ،قدام  أَ  زلَّةُ ه مَ فإنَّ  ،ل هذا املوضعلُيتأمَّ فَ 
 سَ ييَّ لَ لَ ًًب عَ ذ  كَ   نَّ إ  »حيح: بقوله يف احلديث الصَّ  ،م على ذلكى هللا عليه وسلَّ صلَّ  سولُ الرَّ  وقد نبَّهَ 

ًدا فَ عَ تَـ يَّ م  لَ عَ  بَ ذَ ن كَ مَ ، فَ دٍ حَ ى أَ لَ ٍب عَ ذ  كَ كَ   .(6) «ار  النَّ  نَ م   ه  دَ قعَ أ مَ وَّ بَـ تَـ ليَـ م  
كنيَ  ،ابحلق ِّ  ا هللُا مِّن القائلنيَ لنَ عَ جَ  ه إنَّ  ،هِّ مِّ رَ وكَ  ،هِّ بفضلِّ  ،نا عليهِّ اتَ مَ وأَ  ، على ذلكاانَ حيَ دق، وأَ ابلص ِّ  املتمس ِّ

 .(7) امحنيَ الرَّ  أرحمُ 

                                                                                                                         

(، 34(، و)33(، و)32(، و)31(، و)27(، و)26(، و)25(، و)22(، و)21)( حـــــديثًا، وهـــــي: 13( تبلـــــغ روايتـــــه هبـــــذه الصـــــورة )1)
 (.40(، و)38(، و)36(، و)35و)

(، 12(، و)11(، و)10(، و)9(، و)8(، و)6(، و)5(، و)4(، و)3(، و)2(، و)1)( حــديثًا، وهــي: 25ايتــه هبــذه الصــورة )( تبلــغ رو 2)
 (.39(، و)37(، و)30(، و)29(، و)28(، و)24(، و)23(، و)20(، و)19(، و)18(، و)17(، و)16(، و)14(، و)13و)

: ـه عـن رجـل  عـن آخـر عـن الشَّـيخ الـ قلت  عـن  يـروي عـن رجـل   واترةً (، 7كمـا يف احلـديث )  ذي روى عنـه اهلـامشيواترًة يـروي عـن عم ِّ
 (.15يف احلديث )مبثل إسناده ومتنه كما  اهلامشي الذي روى عنه شيخ  غري

 .»ما يُبني  فضيحة ُمفتعلهِّ، وكذب ُمؤتفكهِّ »أ[: /762( يف )ج( ]3)
 .»أن ينسب حرفًا»أ[: /762( يف )ج( ]4)
، فاملعاين احلقَّة الصَّحيحة يف ذاهتا ال تسو ِّغ لنا أبًدا أن ننسبها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم مـا مل يثبـت ( هذه قاعدة علميَّة جليلة5)

 أنَّه قاهلا أو فعلها أو أقرَّها، وإال وقعنا يف احملذور املذكور، نسأل هللا تعاىل السَّالمة والعافية.
(، 4) »الصــحيح»نــائز، ابب مـا يكــره مـن النياحــة علـى امليــت، ومسـلم يف مقدمــة (، كتـاب اجل1291) »الصــحيح»( رواه البخـاري يف 6)

 املغرية بن شعبة رضي هللا عنه مرفوًعا.ابب يف التحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من حديث 
َعــُه علــى »بتصــرُّف مـن األصــل هــذا نصُّــها:  ، مث ذُكــر فيهـا طبقــة مســاع للجــزء منقولــة»بلـغ العِّــراض ابألصــل، فصــحَّ »أ[: /9( يف )أ( ]7) مسِّ

ن اجمليب به أيب احلجَّاج املز ِّي، بقراءة الشَّريف أيب عبد هللا حممد بـن علـي بـن احلسـن بـن محـزة احلسـيين: مشـس الـد ِّين حممـد بـن حممـد بـ
مـة  سعد هللا ابن القواس الد ِّمشقي، والشَّريف اخلواجا جنم الـد ِّين طـاهر بـن أيب بكـر بـن حممـود احلسـيين التربيـزي، واخلطيـب اإلمـام العالَّ

يوسـف بـن  برهان الد ِّين أبو الوفاء إبراهيم بن عبد الرَّحيم بن بدر الد ِّين حممد بن مجاعة الكِّناين، ونسيبه حميي الد ِّين أبو زكرَّي حيىي بـن
مد بن عبد القاهر بن عبد الرَّمحن بن احلسن يعقوب بن زغيب الرَّحب، وبدر الد ِّين حممد بن عمر بن مشرف بن بالل األنصاري، وحم

الشــهرزوريُّ وكتــب األمســاء، ومجاعــة آخــرون، وصــحَّ ذلــك يف يــوم اجلمعــة اثلــث مجــادى اآلخــرة ســنة إحــدى وأربعــني وســبعمائة ابلزَّاويــة 
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ب[: /762ويف )ج( ]، »انتهـى مـا قالـه»ب[: /340ا.هــ، ويف )ب( ] »الفاضليَّة بكالسة جامع دمشق، وأجاز هلم مـا يرويـه بشـرطه
 .»انتهى»
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