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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

  موضوع البحث: 

ــة  ــة حتليلي ــة تطبيقي ــة نظري ــة(. دراس ــى )راٍو( أو )مجاع ــل ع ــم: احلم ــن بذكره ــالل املحدث إع

ــة.  نقدي

  هدف البحث: 

إبــراز بعــض عبــارات علــم علــل احلديــث، وهــي قــول أئمــة النقــد يف علــة حديــث: )احلمــُل 

عــى فــان( أو )عــى مجاعــة( الدالــة عــى تضعيــف الروايــة وإعالهلــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ 

فيهــا، وكــون العبــارة تــأيت عــى مجــع مــن الــرواة ُيعــّد أقــّل مــن كوهنــا تــأيت راٍو يف ذلــك.

  مشكلة البحث: 

ما معنى عبارة: احلمل عى فان؟ وهل تطلق عى فرد من الرواة دون اجلمع؟ - 

هل يقع اتفاق األئمة عى اثبات احلمل عى من قيل فيه احلمل عليه؟- 

  نتائج البحث:

ــا  ــم، وأّم ــى بعضه ــأيت ع ــد ي ــة وق ــأ الرواي ــم خط ــل عليه ــة ال ُيم ــات يف الرواي ــة األثب إّن طبق

ــأيت  ــن ي ــن الطبقت ــن هات ــا ب ــات، وم ــرادًا ومجاع ــل أف ــم احلم ــر عليه ــم فيكث ــن دوهن ــاء فم الضعف

ــات. ــرادًا ومجاع ــًا أف ــل( غالب ــالق )احلم ــم إط عليه

الة املفتاحيَّة:   الكلامت الدَّ

احلَمل- الرواية - إعالل - اجلامعة.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

F

احلمــد هلل، أمحــده وأســتعينه وأســتغفره وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه، وأعــوذ بــاهلل من رشور أنفســنا 

ومــن ســيئات أعاملنــا، َمــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أْن ال إلــه إال 

اهلل وحــده ال رشيــك لــه وأشــهد أن حممــدا عبده ورســوله.

أّمــا بعــُد: فــإّن خــَر احلديــث كتــاُب اهلل، وخــر اهلـُـدى ُهــدى حممــٍد ، ورّش األمــور 

ــاف  ــى ضع ــد ع ــا تعتم ــالالت م ــن الض ــة. وإّن ِم ــة ضالل ــة، وكّل بدع ــة بدع ــا، وكّل حمدث حمدثاهت

األحاديــث ومعلوهلــا - والتــي ليــس هلــا وجــه للعمــل هبــا - وقــد خلــق اهلل لصــّد هــذه األحاديــث 

رجــاال ُلِقبــوا بأئمــة احلديــث، فألفــوا وصنفــوا يف علــوم احلديــث، ومل يقتــروا عــى الــكالم يف رواة 

األســانيد؛ بــل بحثــوا بحثــا بالغــا يف مروياهتــم حتــى لــو كان ذلــك يف روايــات احلفــاظ املعروفــن، 

ــد  ــام النق ــرتاز أم ــال اح ــه! ف ــن دون ــف بم ــظ فكي ــام حاف ــة إلم ــن حصان ــح للدي ــام النص ــس أم فلي

ــن َرِحــم اهلل،  ــه عــى البــر إال َم ــت لوهــم أّي واهــم.. واخلطــأ وارد يف ســنة اهلل وفطرت الدقيــق املثبِ

ــُه ال َيغَلــُط وال ُيطِــئ، َفَمــن الــذي َيْســَلُم  وقــال الذهبــي )ت: 748هـــ(: "وليــس ِمــن َحــدِّ الثقــِة أنَّ

ِمــن ذلــك غــُر املعصــوِم الــذي ال ُيَقــرُّ عــى خطــأ!")1(، فبقواعــد رصينــة وفهــم ثاقــب يبحــث اإلمــام 

ــم أو أخطــأ فيهــا بعــد ســرب  ــا مــا َوِه ــه - مثبت ــن دون ــات احلافــظ - وَم مــن علــامء احلديــث يف رواي

ــة  ــة املرف ــم مــا جــاء يف الســنة النبوي ــَظ هــذا العل ــل احلديــث، فَحِف ــُم عل ــة، وهــذا هــو عل ومقارن

املدونــة يف الكتــب، وبــه جــاءت العقيــدة صافيــة حمميــة بذلــك اجلهــد مــن زيــغ الزائغــن وحتريــف 

الغالــن وانتحــال املبطلــن وغلــو املشــبهن وتفريــط املعطلــن.. وذاك مــن نتائــج جهــود أئمــة النقــد 

يف علــم العلــل، وقــد كانــت ختــرج مــن أفــواه أولئــك األئمــة عبــارات ُتلّخــص عمليــة مطّولــة عــن 

الســرب والتقســيم، كمثــل قوهلــم: "احلمــُل عــى فــان" أو "احلمــُل عــى هــؤالء - أو مجاعــة من الــرواة" 

)1(  املوقظة يف علم مصطلح احلديث، للذهبي، )ص 78(.
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قاصديــن بذلــك إثبــات خطــأ الروايــة، وأّن ســبب اخلطــأ فيهــا َمــن ُنســب إليــه احلمــل.. فأحببــت 

ــة والتطبيــق  ــة مــن جوانــب عــدة ســيجمعها هــذا البحــث بــن النظري ــارة الرصين دراســة هــذه العب

ليصفــى فهمهــا عــى أتــّم وجــه وأكملــه. واهلل املســتعان. 

  أمهية البحث:

ــور  ــدة أم ــهم يف ع ــة( يس ــدان-أو مجاع ــى الوح ــل ع ــارات )احلم ــن عب ــث ع ــك أّن البح  ال ش

ــا: ــة، منه ــة عام ــوم الريع ــة ويف عل ــل خاص ــم العل ــة يف عل ــوث احلديثي ــري البح تث

عالقــة علــم علــل احلديــث برتاجــم الــرواة وحتديــد منزلتهــم يف احلفــظ بمــدى ضبطهــم - 

الروايــة إذا مــا قورنــت روايتهــم مــع مــن شــاركهم يف الروايــة.

بيان عظيم صنيع علامء احلديث يف سربهم للمرويات وتنقيحها.- 

الوقــوف عــى نــوع مــن ألفــاظ أئمــة النقــد وعباراهتــم التــي يطلقوهنــا أثنــاء نقــد الروايــات - 

ومــن أخطــأ فيهــا، وبيــان معانيهــا وأنواعهــا مــن خالل اجلمــع والدراســة.

إثــراء علــم احلديــث ومعرفــة منزلتــه بــن العلــوم األخــرى بمثــل هــذه البحــوث املبينــة - 

للعمــق العلمــي الــذي يتــوي عليــه علــم علــل احلديــث.

معرفة ما يشابه هذه العبارة من العبارات األخرى اجلارية يف معناها.- 

يمكــن أن يســهم هــذا البحــث لطــالب العلــم يف رفــع مــا يشــكل مــن هــذا اللفــظ أثنــاء - 

احلكــم عــى الروايــات أو الــرواة حــن إطــالق مثــل هــذه العبــارة )احلمــل عــى ...(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

أسئلة جييب عليها البحث:

ما معنى عبارة )احلمل عى فان( أو )عى مجاعة( بدقة؟ وأيَن مظان اطالقها؟- 

ما العبارات املقاربُة هلا؟- 

هل تطلق هذه العبارة عى نوع معن من الرواة دون غرهم؟- 

هل هلذه العبارة أثر عى الراوي؟- 

هل يأيت احلمل عى الوحدان من الرواة َوال يأيت عى أكثر من واحد أو اجلامعة؟- 

هل يقع اتفاق األئمة عى إثبات احلمل عى من قيل فيه: احلمل عليه؟- 

أهداف البحث:

بيــان معنــى عبــارة )احلمــل عــى فــان( ونحوهــا، وصياغــة تعريــف هلــا، وبيــان مــا يقارهبا - 

مــن عبــارات واطالقات. 

معرفة مظان هذه العبارة وأبرز َمن يستخدمها.- 

بيان عالقتها بعلم العلل.- 

التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة التــي جعلــت بعــض الــرواة يتصــف هبــا. ومعرفــة حكمهــا - 

عــى الــراوي.
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الدراسات السابقة:

ــث  ــر ببح ــداف، ومل أظف ــاؤالت واأله ــذه التس ــة هب ــذا الدراس ــل ه ــام مث ــن أق ــى م ــف ع مل أق

فيــه شــمولية مــا عنــدي يف التمهيــد النظــري الــذي أقمتــه مــع رضب األمثلــة بمثــل هــذه الدراســة 

التطبيقيــة، ال ســيام أن اجلديــد يف موضوعــي الرتكيــز بأخــذ جانــب يتنــاول إعــالل الروايــة بــام يشــبه 

عبــارة اجلــرح والتعديــل بــام جيعــل مــن يقــف عليهــا يرجــع إىل هــذا البحــث فيتعــرف عــى معناهــا 

ومــا يشــاهبها مــن عبــارات، مــع بيــان يشء مــن تطبيقاهتــا املدروســة. 

حدود البحث: 

كتب تراجم الرواة وعلل األحاديث التي هي مظان هذه املقولة.

ــارة إال يف حــدود مــا جيــّي  ومل أرد يف البحــث اســتيعاب كل مــا وقفــت عليــه يف مثــل هــذه العب

هــدف البحــث وإجابــة تســاؤالته؛ جامعــا يف معنــاه ومبنــاه: بــن النظريــة بإيضــاح املعــاين والتطبيــق 

بأبــرز األمثلــة.

خطة البحث:

هذا البحث بنيته عى مقدمة ومتهيد نظري ومطلبن: 

األول منهام: )احلمل عى الواحد(.

 والثاين: )احلمل عى اجلمع(.

 وبعدمها النتائج وتوصية، ثم فهرس مصادر ومراجع البحث.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

أّما منهجي يف العرض: 

فســأذكر صــدر كل مثــال )األنمــوذج( يف املطلــب األول )احلمــل عــى الواحــد( بذكــر اســم هــذا 

الواحــد الــذي مُحِّــل خطــأ الروايــة ثــم أذكــر حديثــه، بخــالف املطلــب الثــاين )احلمــل عــى اجلامعــة( 

فســأذكر احلديــَث صــدَر كل مثــال )األنمــوذج( ثــم نــص احلمــل عــى اجلمــع؛ ألن األمــر يف الثــاين 

ــد كل  ــتويف عن ــة: أس ــة أمثل ــب ثالث ــام، ويف كل مطل ــم إهب ــل يف بعضه ــرواة ب ــة ال ــر مجاع ــول بذك يط

مثــال البحــث فيــه حتــت عنوانــن بارزيــن:

)حتليل( وفيه الدراسة النقدية.	. 

 ثم )النتيجة( وهو خالصة البحث يف املثال. 2. 

واهلل املوفق، وهو خر مسؤول، وبه أستعن.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ



إّن هــذا البحــث خــاص بعلــم العلــل، ولقــد كتــب علــامء احلديــث يف العلــل وأكثــروا يف ذلــك 
بــن التأصيــل والبيــان ألصنــاف العلــل والــكالم يف الروايــات الكثــر والكثــر..

فمــن أنــواع األحاديــث مــا "يســميه أهــل احلديــث: املعلــول؛ وذلــك منهــم - ومــن الفقهــاء يف 
قوهلــم يف بــاب القيــاس: العلــة. واملعلــول: مــرذول عنــد أهــل العربيــة واللغــة" قالــه ابــن الصــالح)1(. 
وقيــل: "املعلــول" حلــن، والصــواب: "املعــّل"، وقيــل ليــس "املعلــول" بلحــن فقــد ُوجــد اســتخدامه 
وُشــهر)2(. وهــذا يف اللغــة)3(. أليــس مــن األفضــل الرجــوع إىل كتــب املعاجــم والقواميــس اللغويــة يف 

تعريــف العلــة. وال يعتمــد عــى تعريــف أهــل احلديــث

ــه، مــع أن الظاهــر  ــدح يف صحت ــة تق ــه عــى عل ــع في ــذي اُطِل ــث ال ــو احلدي ــا اصطاحــا: فه أّم
ــا)4(.  ــالمة منه الس

وقــال احلاكــم صاحــب املســتدرك )ت:405هـــ(: "إّنــام يعلــل احلديــث مــن أوجــه ليــس للجــرح 
ــات أن  ــث الثق ــر يف أحادي ــث، تكث ــة احلدي ــاقط واه، وعل ــروح س ــث املج ــإن حدي ــل، ف ــا مدخ فيه
ــا  ــه عندن ــة في ــوال، واحلج ــث معل ــر احلدي ــه، فيص ــم علم ــى عليه ــة، فيخف ــه عل ــث ل ــوا بحدي يدث
ــو  ــام، فل ــث إهل ــة احلدي ــدي: معرف ــن مه ــن ب ــد الرمح ــال عب ــر. وق ــة ال غ ــم، واملعرف ــظ، والفه احلف

قلــت للعــامل يعلــل احلديــث: مــن أيــن قلــت هــذا، مل يكــن لــه حجــة")5(. 

)1(  معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، )ص 89(. 
)2(  ُينظــر النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي، )2/ 204(؛ َوتدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي، للســــيوطي، )1/ 

 .)294
))3  ُينظــر:  القامــوس املحيــط، للفروزآبــادي )ص  1035(، َوالنكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي )2/ 204(، َوتدريــب 

الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي، للســيوطي، )1/ 294(.
)4(  معرفــة أنــواع علــوم احلديــث، البــن الصــالح، )ص90(؛ َوالنكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح، البــن حجــر، )710/2(؛ وقــال 
األمــر الصنعــاين يف كتابــه توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار، )22/2(: " هــذا تعريــف أغلبــي للعلــة وإال فإنــه ســيأيت أهنــم 
قــد يعلــون بأشــياء ظاهــرة غــر خفيــة وال غامضــة ويعلــون بــام ال يؤثــر يف صحــة احلديــث..". وُينظــر أيضــا يف نفــس املصــدر 

.)26-25/2(
)5(  معرفة علوم احلديث، للحاكم، )ص113-112(.
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وقــول ابــن مهــدي )ت: 198هـــ( هــذا جــاء بمعنــاه أقــوال غــره مــن أئمــة احلديــث بــام يــدل 

عــى رشف هــذا العلــم وعلــوه بــن ســائر العلــوم، ومنــه قــول ابــن املدينــي )ت: 234هـــ(: "ربــام 

أدركــت علــة حديــث بعــد أربعــن ســنة")1(. وقــال أبــو حاتــم الــرازي )ت: 277هـــ(: "جــرى بينــي 

ــك  ــا.. وكذل ــر علله ــث ويذك ــر أحادي ــل يذك ــه، فجع ــث ومعرفت ــز احلدي ــا متيي ــة يوم ــن أيب زرع وب

كنــت أذكــر أحاديــث َخَطــأ وِعللهــا وخطــأ الشــيوخ.. فقــال يل: يــا أبــا حاتــم؛ قــّل مــن يفهــم هــذا. 

مــا أعــز هــذا. إذا رفعــت هــذا مــن واحــد واثنــن؛ فــام أقــّل َمــن جتــد مــن يســن هــذا. وربــام أشــّك 

ــال أيب:  ــه. ق ــفيني من ــن يش ــد م ــك ال أج ــي مع ــإىل أن ألتق ــث؛ ف ــي يشء يف حدي يف يشء أو يتخاجلن

وكــذاك كان أمــري")2(. وقــال اخلطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(: "املعرفــة باحلديــث ليســت تلقينــا، 

وإنــام هــو علــم يدثــه اهلل يف القلــب، أشــبه األشــياء بعلــم احلديــث معرفــة الــرف ونقــد الدنانــر 

والدراهــم؛ فإنــه ال يعــرف جــودة الدينــار والدراهــم بلــون وال مــس وال طــراوة وال دنــس وال نقــش، 

وال صفــة تعــود إىل صغــر أو كــرب، وال إىل ضيــق أو ســعة: وإنــام يعرفــه الناقــد عنــد املعاينــة، فيعــرف 

البهــرج والزائــف واخلالــص واملغشــوش، وكذلــك متييــز احلديــث؛ فإنــه علــم يلقــه اهلل - تعــاىل - يف 

القلــوب بعــد طــول املامرســة لــه واالعتنــاء بــه")3(. 

وأطبــق أئمــة احلديــث عــى أن معرفــة العلــل أجــل أنــواع علــم احلديــث)4(، وقــّل َمــن اعتنــى بــه 

بعــد أئمــة شــأنه لســعة حفظهــم وقــوة نظرهــم ودقــة فهمهم أولئــك كعــي بــن املدينــي)ت: 234هـ(، 

وأمحــد ابــن حنبــل)ت: 241هـــ(، والبخــاري)ت: 256هـــ(، ويعقوب بن شــيبة)ت: 262هـــ(، وأيب 

حاتــم)ت: 277هـــ(، وأيب زرعــة)ت: 264هـــ(.. وبعد هــؤالء مجاعة منهــم النســائي )ت: 303هـ(، 

)1(  اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، )257/2(. 
)2(  اجلرح والتعديل، للرازي، )356/1(. 

)3(  اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع، )255/2(، وُينظــر مــا بعــده فقــد مجــع اخلطيــب مــن كالم أئمــة احلديــث مــا يــدل أمهيــة 
ــذا الفن.  ه

)4(  اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع، )294/2( وما بعده.
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والعقيــي )ت:322هـــ(، وابــن عــدي )ت: 365هـــ(، والدارقطنــي)ت: 385هـــ(.. وقــال غر واحد 

مــن األئمــة كابــن اجلــوزي )ت: 597هـــ(، وابــن رجــب، )ت: 795هـــ( وغرمهــا، وقــّل مــن جــاء 

بعدهــم مــن هــو بــارع يف معرفــة ذلــك حتــى كاد ينعــدم)1(. وبقــي مــن يقتفــي األثــر يتفهــم إعالهلــم 

للروايــات ومباحثهــم فيهــا، ويراعــي قواعدهــم واطالقاهتــم وتقيداهتــم يف ذلــك، ومــن مجلــة ذلــك 

معــاين عباراهتــم يف العلــل.. 

ومــن تلــك العبــارات: احلمــل عــى الــراوي الواحــد أو مجــع مــن الــرواة يف خطــأ الروايــة: فمــن 

أحــكام األئمــة يف ســياق إعــالل الروايــة قوهلــم "احلمــل عــى فــان" أو "عــى هــؤالء - مجاعــة مــن 

الــرواة"، وهــذا غــر محــل إمــام مــن أئمــة اجلــرح والتعديــل عــى راو بمعنــى تضعيفــه، فهنــا بمعنــى 

ــن أيب حريــث.. كان األوزاعــي شــديد  ــان )ت: 354هـــ( يف "حريــث ب ــن حب يشــتد كــام يف قــول اب

احلمــل عليــه")2(. و"احلكــم بــن عبــد اهلل بــن ســعد األيــي.. كان ابــن املبــارك شــديد احلمــل عليــه")3(. 

و"إســامعيل بــن أبــان الغنــوي.. كان أمحــد بــن حنبــل  شــديد احلمــل عليــه")4(. وغــر ذلــك. 

وكذلــك ليــس هــو مــن بــاب محــل روايــة عــى روايــة أخــرى. فهــذا الــذي نحــن فيــه مظانــه كتــب 

العلــل باألخــص وقــد ُيذكــر يف كتــب الرتاجــم )خاصــة كتــب الضعفــاء منهــا( والســؤاالت لذكــر مــا 

أخطــأ الــراوي يف الروايــة فيــه.. 

أّما احلَمل يف باب العلل فهو: "نسبة خطأ الرواية عى أحد الرواة أو مجاعة منهم". 

ــن  ــم، اب ــوم واحلك ــع العل ــب، )663/2(؛ َوجام ــن رج ــذي، الب ــل الرتم ــوزي، )102/1(؛ َورشح عل ــن اجل ــات، الب )1(  املوضوع
ــر، )ص 114-113(. ــن حج ــر، الب ــة الفك ــح نخب ــر يف توضي ــة النظ ــب، )746/2-750(؛ َونزه رج

)2(  املجروحني، البن حبان، )260/1(.
)3(  املجروحني، )248/1(.

)4(  املجروحني، )128/1(. 
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وهــو مأخــوذ لغــة: مــن احلمــل - بالكــر والفتــح -: مــا ُيَمــل عــى الظهــر أو رأس أو غرمهــا، 

ــاىل:  ــول اهلل تع ــان: األول كق ــتخدم يف األعي ــام ُيس ــاين ك ــتخدم يف املع ــامن)1(، وُيس ــى الض ــأيت بمعن وي

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئژ  ژ 

ــد:17[.  ــر: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ  ]الرع ــزاب: 72[. ويف اآلخ ]األح

ومــا كان مفارقــا للــيء - ملــا محــل عــى ظهــر أو رأس - فهــو مِحــل بالكــر، ومــا كان متصــال أو 

باطنــا فهــو مَحــل بالفتــح، كحمل اإلنــاث يف بطوهنــا أوالَدهــا أو عــى رأس شــجرة..)2(. 

َوعــى هــذا قــول املحدثــن يف هــذا البــاب يكــون بالفتــح: "احَلمــل عــى فــان".. وقــد يدخــل 

معنــى التضمــن هنــا بــأن يكــون لفــظ "اخلطــأ" مســتخدما يف لفــظ "احلمــل" توســعا وأخــًذا يف معنــاه 

ــى األول  ــان". وع ــى ف ــأ ع ــان"= "اخلط ــى ف ــل ع ــون: "احلم ــزوم، فيك ــدي والل ــه يف التع وحكم

تأصيــل معنــى، بخــالف الثــاين.

ــدَة  ــا"- العه ــة "م ــربهم - لرواي ــاج س ــون نت ــل يّمل ــة العل ــه أّن أئم ــذا كِل ــن ه ــتفاد م واملس

والضــامَن - يف اخلطــأ - عــى راٍو أو مجاعــة.. 

وهلــذا االطــالق مــا يســاويه يف العبــارات: كقوهلــم "العهــدة عــى فــالن" أو "البليــة مــن فــالن" أو 

ــالء مــن فــالن" وغــر ذلــك.. "الب

ــا صاحــب اخلطــأ يف  وعالقــة هــذه العبــارة بعلــم العلــل: أن هــذه العبــارة يذكرهــا الناقــد ُمعيِّنً

الروايــة، أّمــا العلــل فأوســع؛ فقــد تشــمل تعليــل اإلمــام الناقــد بذكــر صاحــب اخلطــأ، وقــد تقتــر 

عــى ذكــر العلــة ومــا الصــواب فيهــا. أو يتوســع الناقــد فيذكــر االختــالف ثــم الراجــح واملرجــوح؛ 

)1(  مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )106/2(؛ َوالقامــوس املحيــط، الفروزآبــادي، )ص 987(؛ َواملصبــاح املنــر يف غريــب الــرح 
الكبــر، للفيومــي، )151/1(.  

ــه: 100-  ــاىل:  ژ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ژ ]ط ــول اهلل تع ــن األول ق )2(  وم
ــَتَوْيه،  ــن ُدُرْس ــح ورشحــه، اب ــح الفصي ــراف: 189[. ُينظــر تصحي ــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇژ ]األع ــاين قول ــن الث 101[ ، وِم
)ص323(؛ َوالصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )1676/4(؛ وَتـــــاج العــــروس، للزبيــــدي، )28/ 345(. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

مــن دون تنصيــص عــى ذكــر مــن يمــل املرجــوح يف الروايــة، وقــد يذكــر ذلــك. فــكل عبــارة فيهــا 

ذكــر احلمــل -عــى َمــن هــو- ِمــن اإلعــالل، وليــس كل إعــالل فيــه ذكــر احلمــل. 

ومــا ذكرتــه مــن أن الناقــد يذكــر هــذه العبــارة ُمعيِّنًــا صاحــب اخلطــأ يف الروايــة؛ ومل أقــل جيــزم 

ــه، وإن  ــق احلكــم أو يتوقــف في ــرتدد أو ُيعلِّ ــد في ــك الناق ــد ال جيــزم بذل ــه ق ــن يمــل اخلطــأ؛ ألن بَم

كان كل هــذا قليــال، وِمــن أمثلــة عــدم اجلــزم قــول احلاكــم: حدثنــا أبــو أمحــد إســحاق بــن حممــد بــن 

خالــد اهلاشــمي بالكوفــة، ثنــا أمحــد بــن حــازم بــن أيب غــرزة، ثنــا عبيــد اهلل بــن موســى، ثنــا حنظلــة 

ــي  ــن النب ــر L، ع ــن عم ــن اب ــدث، ع ــد اهلل، ي ــن عب ــامل ب ــمعت س ــال: س ــفيان، ق ــن أيب س ب

 قــال: »َمــن وهــب هبــة، فهــو أحــق هبــا مــا مل ُيَثــْب منهــا«. 

قــال احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل يرجــاه إال أن َنــكل احلمــل فيــه 

عــى شــيخنا")1(. واحلمــل عــى شــيخه أقــرب مــا يكــون)2(.

ــن مقبــويل  ــارة مــن األئمــة ُيعتــرب جــرح نســبي للثقــات وَمــن يف حكمهــم ِم وحكــم هــذه العب

الروايــة يف ضعــف - َمــن أخطــأ يف الروايــة بعينهــا - مــا مل يكثــر، أّمــا الضعفــاء فواضــح األمــر فيهــم؛ 

ألّن احلمــل عليهــم يف اخلطــأ حاصــل مــن ضعفهــم أصــال، ولذلــك كُثــر محــل األئمــة عليهــم فــردا 

ــر مــن يتــرر مــن  ــه يف مروياهتــم، َوأكث ــال وحتليل ــي مــن رضب املث ــذا اســتثنيت بحث ومجاعــات، ل

ــات  ــأ الرواي ــل خط ــر مح ــن كث ــم م ــدق - ه ــل الص ــن أه ــظ - م ــه يف احلف ــى منزلت ــة ع ــم األئم حك

عليهــم، وقــد ينزلــون إىل الــرتك إذا كثــرت أغالطهــم وصــار مــا أصابــوا نــادرا. وقــد يكــون ذلــك 

ــع  ــاب واس ــذا ب ــكان.. وه ــان أو م ــيخ أو زم ــى ش ــره ع ــأ وق ــع اخلط ــار موض ــا باعتب ــبيا أيض نس

)1(  املستدرك عى الصحيحني، للحاكم، )2/ 60(،  )ح2323(.
)2(  لذلــك شــيخ احلاكــم أبــو أمحــد إســحاق بــن حممــد بــن خالــد اهلاشــمي؛ أدخلــه الذهبــي يف كتابــه ميــزان االعتــدال، )199/1(، 
بقولــه: "روى عنــه احلاكــم واهتمــه". وفهــم ابــن حجــر أن املــراد مــن االهتــام هــذا احلديــث بتعليــق احلاكــم عليــه؛ فقــال يف لســان 
امليــزان، )375/1(، بعــد ذكــر كالم الذهبــي الســابق: "حــدث عنــه احلاكــم يف املســتدرك بحديــث إســناده صحيــح، ومتنــه: "َمــن 
وهــب هبــة.."، وقــال صحيــح عــى رشطهــام إال أن يكــون احلمــل فيــه عــى شــيخنا. قلــت )ابــن حجــر(: احلمــل فيــه عليــه بــال 

ريــب، وهــذا الــكالم معــروف مــن قــول عمــر غــر مرفــوع".
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تكفــي اإلشــارة هبــذا إليــه لُراعــى وُيعتنــى بــه، ولـّمـــا كان عمــق البحــث للثقــات وَمــن يف حكمهم؛ 

ــى  ــوة، ع ــج املرج ــد والنتائ ــن الفوائ ــة م ــة مجل ــث ملعرف ــم يف البح ــن مروياهت ــامذج م ــاء ن كان اصطف

أن احلمــل عــى اجلامعــة يفــى عــى كثــر املتأخريــن؛ بخــالف املشــهور مــن احلمــل عــى الواحــد؛ 

فــكان مــن مهــام هــذا البحــث جتليــة هــذا النــوع والبحــث فيــه إضافــة إىل اآلخــر: وهــو احلمــل عــى 

ِمــن واألثبــات يف  الواحــد ليتكامــل هــدف البحــث.. وطاملــا يــأيت عــى اجلمــع فقــد يــأيت عــى املقدَّ

ــأيت عــى تلــك  ــن ُيعــّدون الطبقــة األوىل يف ذلــك الشــيخ؛ غــر أن اخلطــأ ال ي ــه، وهــم َم شــيخ بعين

الطبقــة بجميــع أفرادهــا بــل عــى بعضهــم مقابــل الباقــن، ومــرادي بالطبقــة هنــا هــو الطبقــة يف علــم 

العلــل، ومعناهــا: "تقــارب الــرواة يف منزلــة مــن منــازل اجلــرح والتعديــل يف شــيخ بعينــه")1(. فهــذه 

الطبقــة املــرادة يف علــم العلــل هنــا؛ ال الطبقــة الزمنيــة املشــهور ذكُرهــا يف كتــب االصطــالح.

وهنا تنبيهات مهمة يف خامتة التمهيد:

ــرواة أو مجاعــة منهــم"، 1.  ــة عــى أحــد ال ــاب العلــل فهــو: "نســبة خطــأ الرواي  احلَمــل يف ب

وأنــه يــأيت بعبــارة "احَلمــل عــى فــان" أو مــا يقارهبــا مثــل: "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن 

فــان" أو "البــاء مــن فــان" ونحــو ذلــك.

احلَمــل يف بــاب الضعفــاء واســع وكثــر جــدا، ويعتنــي األئمــة يف عدهلــم أنصافهــم جعــَل . 2

احلمــل عــى األشــد ضعفــا فيــام لــو اجتمــع أكثــر مــن ضعيــف، وقــد يتفــرد مجــع مــن الضعفــاء 

يف الروايــة عــن شــيخ؛ فُيحّمــل اجلمــع يف مناكــر شــيخهم عليهــم. 

الطبقــة األوىل: وهــم األثبــات يف شــيخ بعينــه غــر وارد محــل اخلطــأ عليهــم جمتمعــن، وقــد . 3

يــأيت عــى وحداهنــم أو بعضهم.

غــُر الطبقــة األوىل مــن الثقــات وأهــل الصــدق وَمــن يف حفظهــم يشء يــأيت عليهــم احلمل . 4

وحدانــا ومجاعــة، واحلمــل عــى األفــراد أكثــر يف كتــب العلــل، وأكثــره يف بابــن عظمــن مــن 

)1(  معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية، لردمان، )54/1(. للتوسع ُينظر )47/1-57 ما بعده(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

أبــواب العلــة )التفــرد واملخالفــة( وهــذا البحــث فيهــم.  

البحــث واســع جــدا يف معنــاه واألحاديــث كثــرة جــدا؛ لكــن نــامذج األحاديــث املصطفــاة . 5

بعنايــة التــي أذكرهــا يف البحــث ســتجّي املفهــوم وجتيــب عــن التســاؤالت املطروحــة بــام يقــق 

أهــداف البحــث ويثّبــت أمهيتــه. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

املطلب األول: احلمل عىل الواحد

يــأيت احلمــل عــى أحــد احلفــاظ إذا مــا قورنــت روايتــه مــع غــره مــن احلفــاظ وهــذا لشــهرته 

ووضوحــه عنــد حــذاق العلــامء، كأن يالــف احلافــظ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن )ت: 218هـــ( 

احلفــاَظ: ابــَن املبــارك )ت:181هـــ(، وأبــا بكــر األشــجعي)ت:182هـ(، ووكيعــًا )ت: 196هـــ(، 

وابــَن القطــان )ت: 198هـــ(، وابــَن مهــدي)ت: 198هـــ(؛ يف روايــة يروهيا - أبــو نعيم - عــن اإلمام 

الثــوري )ت: 161هـــ()1(، ويالفــه الباقــون ممــن ذكرهتــم، فاحلمــل هنــا عليــه مــع كونــه حافظــا ثبتــا 

مــن الطبقــة األوىل يف اإلمــام الثــوري مــع الباقــن املذكوريــن.

ومن القواعد يف ذلك: 

القاعدة األوىل: دفع اخلطأ عن الثقة إذا أمكن دفعه من غر تكّلف أو اعتساف:

قــد ُيدفــع خطــأ الثقــة إذا أمكــن دفعــه وإن ُحّــل املناكــر فيــام يرويــه؛ وحتميــل شــيوخه الضعفــاء 

ــى إســحاق الســبيعي )ت:160هـــ()2( أنكــر  ــن أب ــن يونــس ب ــل ب ذلــك اخلطــأ، فهــذا الثقــة إرسائي

ييــى القطــان أحاديثــه عــن أيب ييــى القتــات)3(، وقــال أمحــد: "روى عنــه )أي عــن القتــات( إرسائيــل 

ــة، فقيــل ألمحــد: "فهــذا مــن قبــل  ــه فمقارب أحاديــث مناكــر جــًدا. قــال: وأمــا حديــث ســفيان عن

إرسائيــل؟ قــال: أّي يشء أقــدر أقــول إلرسائيــل؟ ثــم قــال: إرسائيــل مســكن، مــن أيــن جيــيء هبــذه؟ 

ثــم قــال: هــو ذا حديثــه عــن غــره، أي أنــه قــد روى عــن غــر أيب ييــى، فلــم جيــئ بمناكــر، أي هــذا 

مــن قبــل أيب ييــى")4(. 

ــة  ــان. وترمج ــوري، )103/1-221(، لردم ــفيان الث ــام س ــن اإلم ــرواة ع ــات ال ــاب: طبق ــعة يف كت ــة موس ــام ترمج ــوري اإلم )1(  للث
املذكوريــن قبلــه هــم أئمــة وكبــار تالمــذة الثــوري يف الروايــة عنــه وعــن غــره، وجتــد هلــم تراجــم موســعة يف )277-223/1( 

يف املصــدر نفســه.
)2(  ستأيت له ترمجة يف املطلب الثاين: )احلمل عى اجلامعة(؛ املثال الثاين منه.

ــات الكــويف، اســمه زاذان وقيــل دينــار )وقيــل غــر ذلــك(، لــن احلديــث، مــن السادســة. بــخ د ت ق. تقريــب  )3(  أبــو ييــى القّت
ــر، )ص684(. ــن حج ــب، الب التهذي
)4(  الضعفاء الكبر، للعقيي، )330/2(. 
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ــى  ــن أيب يي ــل روى ع ــان )ت: 198هـــ(: "إن إرسائي ــى القط ــل ليحي ــي: قي ــن املدين ــال اب وق
القتــات ثــالث مائــة حديــث، وروى عــن إبراهيــم بــن مهاجــر)1( ثــالث مائــة، فقــال: مل يــؤت منــه! 

ــوي")2(.  ــن بالق ــر مل يك ــن مهاج ــم ب ــال: إبراهي ــام، وق ــى منه أت

ــه هبــا إرسائيــل عــن أيب ييــى عــى  ــه التــي حدث فعــى هــذا يتوجــه محــل مــا ُأنكــر مــن أحاديث
األخــر، قــال ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "إنــام هــي )أي النــكارة( مــن ِقَبــل أيب ييــى.. َوأبــو ييــى 
ضعفــه األئمــة النقــاد، فاحلمــل عليــه أوىل مــن احلمــل عــى مــن وثقــوه ؛ احتــج بــه )أي بإرسائيــل( 

األئمــة كلهــم")3(.

القاعدة الثانية: املتهم يف حفظه يكون احلمل عليه أوىل من غره:

إذا كان الــراوي متهــام فــا ينفعــه حفظــه واحلمــل عليــه أوىل مــن غــره، فهــذا حممــد بــن محيــد 
الــراز)4(؛ كان ابــن معــن حســن الــرأي فيــه، فقــد دافــع عنــه مــرة إذ قــال: "ابــن محيــد ثقــة، وهــذه 
األحاديــث التــي يــدث هبــا ليــس هــو مــن قبلــه، إنــام هــو مــن قبــل الشــيوخ الذين يــدث عنهــم")5(. 

ــن  ــه م ــام بلغ ــرازي: "كان كل ــد ال ــن محي ــد ب ــزرة)6( يف حمم ــب بج ــد امللق ــن حمم ــح ب ــال صال وق
حديــث ســفيان ييلــه عــى مهــران، ومــا بلغــه مــن حديــث منصــور يليــه عــى عمــرو بــن أيب قيــس، 
ومــا بلغــه مــن حديــث األعمــش ييلــه عــى مثــل هــؤالء، وعــى عنبســة. قــال جــزرة: كل يشء كان 

يدثنــا ابــن محيــد كنــا نتهمــه فيــه")7(. 

)1(  إبراهيم بن املهاجر هو ابن جابر البجي الكويف، صدوق لن احلفظ، من اخلامسة. م .4. تقريب التهذيب، )ص94(.
)2(  الضعفاء الكبر، )330/2(.

)3(  فتح الباري، البن حجر، )390/1(.
)4(  تقريب التهذيب، )ص475(.

حممد ابن محيد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف، من العارشة. مات سنة ثامن وأربعن ومئتن. د ت ق.
)5(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )101/25(.

)6(  هــو صالــح بــن حممــد بن عمــرو بن حبيــب، األســدي، أبو عــي البخاري، مــن أئمة أهـــــل احلــــديث وحفاظهــــم. ُولــِــد)205 
هـ(ببغــداد، ورحــل للحديــث إىل الشــام ومــر وخراســان وغرهــا، واســتقر يف بخــارى ســنة) 266 هـــ( وتــويف هبــا )293هـــ(. 
وكان ذا مــزاح ودعابــة. ولقــب بجــزرة؛ ألنــه صحــف "اخلَــَرَزة" الواقعــة يف حديــث، فقــال: "اجلَــَزَرة". تاريــخ بغــداد، للخطيــب 

البغــدادي، )10/ 439(؛ َوســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )14/ 23(. 
)7(  تاريخ بغداد، )60/3(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

وقــال أبــو عــي النيســابوري)1(: قلــت البــن خزيمــة اإلمــام )ت:311هـــ(: "لــو حــدث األســتاذ 
ــام  ــه ك ــو عرف ــه، ول ــه مل يعرف ــال : إن ــه؟ فق ــاء علي ــن الثن ــد أحس ــد ق ــإّن أمح ــد؛ ف ــن محي ــد ب ــن حمم ع

عرفنــاه مــا أثنــى عليــه أصــال")2(.

القاعدة الثالثة: احلمل عى الثقة ونحوه ال يؤثر يف توثيقه ما مل يكثر ذلك منه:

ــراوي مــع وجــود  ــع احلمــُل عــى ال ــه: ال ُيرف ــة ونحــوه مــع بقــاء صدق حيمــل اخلطــأ عــى الثق
احتاملــه إال أنــه ال ينزلــه مــن مكانــة توثيقــه وحفظــه وذلــك مقابــل ســعة املرويــات التــي حيملهــا عــن 
ــي  ــى التجيب ــن يي ــة ب ــذا حرمل ــه، فه ــه في ــع تقدم ــه م ــه عن ــض مرويات ــأ بع ــل خط ــذي ُحّ ــيخ ال الش
ــن أثبــت وأروى النــاس يف ابــن وهــب)4(، وهــو مــن رجــال مســلم )ت: 261هـــ(  الصــدوق)3(: ِم
والنســائي )ت: 303هـــ(، ومــع كونــه املقــّدم يف ابــن وهــب؛ فقــد كانــت العهــدة واحلمــل عليــه يف 

إفــرادات ابــن وهــب: 

قــال احلافــظ ابــن عــدي: "قــد تبّحــرُت حديــث حرملــة وفتشــته الكثــر؛ فلــم أجــد يف حديثــه 

مــا جيــب أن يضّعــف مــن أجلــه، ورجــل يتــوارى ابــن وهــب عندهــم، ويكــون عنــده حديثــه كّلــه؛ 

فليــس ببعيــد أن يغــُرب عــى غــره مــن أصحــاب ابــن وهــب...")5(. 

ــة  ــن خزيم ــح اب ــب الصحي ــظ صاح ــن احلاف ــد )277هـــ(، روى ع ــابوري، ُولِ ــي النيس ــو ع ــد أب ــن يزي ــي ب ــن ع ــن ب ــو احلس )1( ه
ــام  ــر والش ــن وم ــائي- وباحلرم ــظ النس ــان - كاحلاف ــن خراس ــر بمدائ ــق كث ــن خل ــمع م ــابور، وس ــل نيس ــن أه ــه م وطبقت
ــه - وبنحــوه اخلطيــب البغــدادي -: "هــو  ــه احلاكــم، وقــال في ــر كابــن منــده وختــّرج ب ــه األكاب والعــراق وغرهــا.. وحــّدث عن
واحــد عــره يف احلفــظ، واإلتقــان، والــورع، واملذاكــرة، والتصنيــف"، زاد احلاكــم: "كان باقعــة يف احلفــظ، ال تطــاق مذكراتــه، 
وال يفــي بمذكراتــه أحــد مــن حفاظنــا". وقــال الذهبــي: "احلافــظ، اإلمــام، العالمــة، الثبــت أحــد النقــاد". تــويف )349هـــ(. تاريخ 

ــاء، )16/ 51(.  ــام النب ــر أع ــداد، )8/ 622(؛ َوس بغ
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )9 /131(.

)3(  هــو حرملــة بــن ييــى بــن حرملــة بــن عمــران، أبــو حفــص التجيبــي املــري، صاحــب الشــافعي، صــدوق. مــن احلاديــة عــرة 
مــات، ســنة ثــالث أو أربــع وأربعــن ومئتــن، وكان مولــده ســنة ســتن ومائــة. م س ق. تقريــب التهذيــب، )ص156(.

ــبع  ــد، مــن التاســعة. مــات ســنة س ــة حافــظ عاب ــه ثق ــري، الفقي ــد امل ــو حمم ــن مســلم القــريش، أب ــن وهــب ب ــد اهلل ب )4(  هــو عب
ــب، )ص328(. ــب التهذي ــنة. ع. تقري ــبعون س ــان وس ــه اثنت ــة، ول ــعن ومائ وتس

)5(  الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي، )3/ 409(.
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وقال الذهبي وقد ذكره فيمن ُتكّلم فيه وهو موثق: "ثقة يغُرب لكثرة روايته")1(. 

ويف امليزان بعد أن رمز له بـ)صح( قال: "ولكثرة ما روى انفرد بغرائب")2(. 

قلــت: ومــن بــاب أوىل املكثــرون احلفــاظ ُيغتفــر خطؤهــم فيــام أخطــأوا فيــه، فــال ينقصهــم وال 

ينزهلــم عــن مكانتهــم إزاء مــا رووا.

ــك  ــم أوىل بذل ــن دوهن ــف وم ــى الضعي ــون ع ــل أن يك ــل يف احلم ــة: األص ــدة الرابع القاع
ــال  ــري، ق ــخ امل ــن فرض ــعيد ب ــن س ــد ب ــر أمح ــو بك ــاء، أب ــل الضعف ــة حتمي ــن أمثل ــد، َوِم إن وج

الدارقطنــي: "روى أحاديــث يف ثــواب املجاهديــن واملرابطــن والشــهداء موضوعــة كلهــا وكــذب، ال 

حتــل روايتهــا واحلمــل فيهــا عــى ابــن فرضــخ، فهــو املتهــم هبــا، فإنــه كان يركــب األســانيد ويضــع 

ــث..")3(.  ــا أحادي عليه

وهــذا كثــر يف هــذا وأمثالــه مــن الضعفــاء وَمــن هــو أشــّد منهــم ضعًفــا، وقــد اســتثنيت بحثــي 

منــه لكثرتــه ووضوحــه.

وأّمــا أن ُيّمــل الثقــة وَمــن يف حكمــه يف األمثلــة الســابقة - بكونــه غــر متهــم وال واســع الروايــة 

وال مقدمــا يف شــيخه - خطــأ روايــة؛ فهــذا يــأيت فيــه خــالف األئمــة بتحميلــه خطــأ الروايــة، وهــذا 

أمــر يعتمــد عــى مقارنــة حديثــه وفحــص روايتــه مــع غــره مــن الثقــات واحلفــاظ، وعــدم وجــود 

أوىل منــه محــال للخطــأ، وخلفائــه وأمهيتــه أدرس هــذا يف األمثلــة اآلتيــة:

فَمن أمثلة احلمل عى أفراد الثقات وَمن يف حكمهم: 

)1(  َمن تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، )ص66(.
)2(  ميزان االعتدال، للذهبي، )472/1(.
)3(  لسان امليزان، البن حجر، )178/1(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

املثال األول: إبراهيم بن طهامن أبو سعيد اخلراساين:

ــت  ــة مجع ــول اهلل ، بمك ــع رس ــت م ــة مجع ــد مجع ــت بع ــة مجع ــه: »إن أول مجع حديث

ــس«.  ــد القي ــة لعب ــن قري ــى)31 بالبحري بجواث

قــال احلافــظ النســائي: أخربنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن عــامر، قــال: حدثنــا املعــاىف، عــن إبراهيــم 

بــن طهــامن، عــن حممــد بــن زيــاد، عــن أيب هريــرة  ، قــال: فذكــره)2(. 

ــن أيب  ــاري: ع ــد رواه البخ ــه، فق ــذا الوج ــر ه ــن غ ــاري م ــح البخ ــه يف صحي ــث أصل واحلدي

عامــر العقــدي، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن طهــامن، عــن أيب مجــرة الضبعــي، عــن ابــن عبــاس: أنــه 

ــد القيــس  قــال: »إن أول مجعــة مجعــت بعــد مجعــة يف مســجد رســول اهلل ، يف مســجد عب

ــن«)3(.  ــن البحري ــى م بجواث

حتليل: 

ــأ  ــه اخلط ــد مّحل ــابقن، وق ــن الس ــة بالوجه ــذه الرواي ــع يف ه ــامن واق ــن طه ــى اب ــالف ع االخت

شــيخ النســائي يف الروايــة، وهــو ابــن عــامر املوصــي -كــام ســيأيت- وضّعفــه بســبب هــذه الروايــة، 

ــن حممــد احلافــظ )املعــروف بجــزرة(. ــح ب ــو عــي صال وقــد خالفــه أب

أّمــا ابــن طهــامن فقــد قــال الذهبــي: "صــدوق مشــهور، وثقــه مجاعــة، وضعفــه حممــد بــن عبداهلل 

بــن عــامر املوصــي وحــده")4(، وقــد تكلموا فيــه لإلرجــاء وُرّد ذلــك)5(. 

ــع،  ــاد واملواض ــامء الب ــن اس ــتعجم م ــا اس ــم م ــن. معج ــة بالبحري ــاىل: مدين ــى وزن فع ــة، ع ــاء املثلث ــه، وبالث ــّم أّول ــى: بض )1(  جواث
اب: "كان اســام لســواحل نجــد بــن قطــر والكويــت.. ثــم أطلــق عــى هــذا اإلقليــم اســم  البكــري، )401/2(، وقــال حممــد رُشَّ
ــنة  ــرة يف الس ــامل األث ــعودية". املع ــة الس ــة العربي ــن رشق اململك ــو م ــرة، ه ــب الس ــن يف كت ــدد بالبحري ــا ي ــّل م ــاء.. وج األحس

اب، )ص44(. ــُرّ ــرة، ل والس
)2(  السنن الكربى، للنسائي، )258/2(، ) ح1667(. 

)3(  يف صحيح البخاري، )304/1(،  )ح852(، َوصحيح البخاري )1589/4(، )ح4113(. 
)4(  َمن ُتكّلم فيه وهو موثق، )ص 32-31(.

)5(  ُينظر: هتذيب التهذيب، )130/1( وما بعده.
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ــة،  ــم مك ــابور، ث ــكن نيس ــاين، س ــعيد اخلراس ــو س ــامن أب ــن طه ــم ب ــر: "إبراهي ــن حج ــال اب وق

ــتن  ــامن وس ــنة ث ــات س ــابعة. م ــن الس ــه. م ــع عن ــال: رج ــاء، ويق ــه لإلرج ــم في ــُرب، وُتكّل ــة يغ ثق

ــة.ع")1(. ومائ

قــال احلســن بــن إدريــس: ســمعت ابــن عــامر حممــد بــن عبــد اهلل املوصــي احلافــظ)2( يقــول: 

ــروف  ــظ )املع ــد احلاف ــن حمم ــح ب ــه لصال ــال: فذكرت ــث. ق ــرب احلدي ــف مضط ــامن: ضعي ــن طه "اب

بجــزرة( فقــال: ابــن عــامر مــن أيــن يعــرف حديــث إبراهيــم؛ إنــه مل يعــرف حديثــه! إنــام وقــع إىل ابــن 

عــامر حديــث إبراهيــم يف اجلمعــة، ومنــه غلــط ابــن عــامر عــى إبراهيــم - يعنــي احلديــث الــذي رآه 

ابــن عــامر عــن املعــاىف، عــن ابــن طهــامن: عــن حممــد بــن زيــاد، عــن أيب هريــرة »أول مجعــة مّجعــت 

بجواثــى«- ومــا أرى الغلــط إال مــن غــر إبراهيــم؛ ألن هــذا احلديــث رواه: ابــن املبــارك، ووكيــع، 

وابــن مهــدي، وهــو يف تصنيــف إبراهيــم رواه عنــه: حفــص، وغســان، وكنانــة، واهليــاج، ومالــك، 

والعقــدي، وخالــد بــن نــزار، عــن أيب مجــرة: عــن ابــن عبــاس)3(، وقــد تفــرد املعــاىف بذكــر حممــد بــن 

زيــاد: عــن إبراهيــم. فُعِلــم أن الغلــط منــه - أي مــن املعــاىف - ال مــن إبراهيــم")4(. 

النتيجة: 

قــول ابــن عــامر املوصــي احلافــظ مرجــوح، وقــد روى هــذه الروايــة عــن املعــاىف بالوجــه الــذي 

أخطــأ فيــه: )عــن حممــد بــن زيــاد عــن أيب هريــرة(، وروايــة املوصــي رواهــا عنــه احلافــظ النســائي، 

ــا هبــا املثــال؛ غــر أّن األئمــة وغرهــم رووا احلديــث عــن ابــن طهــامن: عــن أيب  وهــي التــي صّدرن

)1(  تقريب التهذيب، )ص90(.
)2(  هــو حممــد ابــن عبــد اهلل بــن عــامر املخّرمــي األزدي، أبــو جعفــر البغــدادي، نزيــل املوصــل، ثقــة حافــظ. مــن العــارشة. مــات ســنة 

اثنتــن وأربعــن ومئتــن، ولــه ثامنــون ســنة. س. تقريــب التهذيــب، )ص 489(.
)3(  ممــن ذكرهــم ووقعــت روايتــه يف الكتــب الســتة: العقــدي وروايتــه يف صحيــح البخــاري تقــدم ذكرهــا أول املثــال؛ وروايــة وكيــع 
ــزي،  ــراف، للم ــة األط ــة األرشاف بمعرف ــادة يف حتف ــر زي ــتاين، )296/2(، )ح1068(؛ وُينظ ــنن أيب داود، السجس ــا يف س ورواه

)ح6529(.   ،)263/5(
)4(  إكامل هتذيب الكامل، مغلطاي، )222-221/1(.

28



ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

مجــرة، عــن ابــن عبــاس، وقــد أخــرج البخــاري يف صحيحــه عــن أيب عامــر القعــدي، وأبــو داود )ت: 

275هـــ( يف ســننه مــن طريــق وكيــع، وغرمهــا ممــن ســاّمهم صالــح )جــزرة( مــن الثقــات وغرهــم 

عــى الصــواب، واحلمــل يف اخلطــأ عــى املعــاىف ال عــى ابــن طهــامن.

املثال الثاين: مطّرف)1( بن معقل أبو بكر الشقري، السعدي البري:

حديثه: »من سب العرب فأولئك هم املركون«:

ذكــر العقيــي وابــن عــدي والبيهقــي )ت: 458هـــ( بســندهم عــن: معمــر بــن حممــد بــن معمــر 

البلخــي ابــن أخــي شــهاب، حدثنــا مكــي بــن إبراهيــم، حدثنــا مطــّرف بــن معقــل، عــن ثابــت، عــن 

أنــس، عــن عمــر بــن اخلطــاب، قــال: ســمعت رســول اهلل  يقــول: فذكــره)2(.

قال العقيي: "منكر احلديث، ال يتابع عى حديثه، وال ُيعرف إال به")3(. يعني مطّرًفا.

وملــا ذكــر ابــن عــدي هــذا احلديــث يف ترمجــة مطــرف بــن معقــل مــع حديــث آخــر، قــال: "وال 

ــر:  ــن عم ــس ع ــن أن ــت، ع ــن ثاب ــث األول ع ــرت. واحلدي ــا ذك ــر م ــل غ ــن معق ــّرف ب ــرف ملط أع

ــر")4(. منك

وقال البيهقي: "تفرد به مطرف هذا، وهو منكر هبذا اإلسناد")5(.

وقــد خالفهــم: أمحــد بــن عــي الســليامين البيكنــدي)6(، فجعــل احلمــل عــى معَمــر بــن حممــد بــن 

ث. ُينظر تقريب التهذيب، )ص534(، وتاج العروس، للزبيدي، )24/ 85(.   )1(  كمحدِّ
ــي، )161/3(،  ــامن، للبيهق ــعب اإلي ــال، )112/8(؛ َوش ــاء الرج ــل يف ضعف ــي، )217/4(؛ َوالكام ــر، للعقي ــاء الكب )2(  الضعف

)ح1498(.
)3(  الضعفاء الكبر، )217/4(.

)4(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )113/8(.
)5(  شعب اإليامن، )161/3(، )ح1498(. 

)6(  ولــد )311هـــ(، وتــويف )404هـــ(، وصفــه الذهبــي وغــره باحلفــظ والتصنيــف، لكــن قــال الذهبــي: "رأيــت للســليامين كتابــا فيه 
حــط عــى كبــار، فــال يســمع منــه مــا شــذ فيــه". ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )202/17(، ولعلــه يقصــد كتابــه فيمــن يضــع 

احلديــث فكثــرا مــا ينقــل عنــه الذهبــي يف امليــزان ويتعقبــه يف مواطــن، انظــر مثــال ميــزان االعتــدال، )2/ 66(. 
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معمــر البلخــي الــذي رواه عــن مطــرف، وقــال: "أنكــروا عليــه حديثــه: عــن مكــي، عــن مطــّرف بــن 

معقــل، عــن ثابــت". وذكــر احلديــث)1(. 

حتليل: 

ف: "جــاء مــن طريقــه خــرب موضــوع عــن ثابــت البنــاين،  قــال الذهبــي يف رد احلمــل عــى مطــرِّ

واآلفــة مــن غــره". كــذا يف تاريــه)2(، وترجــم ملعمــر - الــذي مّحلــه البيكنــدي الروايــة - يف كتابــه 
ــق")3(. امليــزان، وذكــر هــذا احلديــث يف ترمجــة معمــر، وقــال: "مطــرف وثِّ

ــث  ــر احلدي ــوع.."، َوذك ــو موض ــث، وه ــه حدي ــال: "ل ــّرف: ق ــزان ملط ــم يف املي ــاّم ترج ــه لـ لكن
بنحــو مــا عنــد ابــن َعــدي)4(. وجــزم بديوانــه الضعفــاء بقولــه: "أتــى بحديــث موضــوع")5(. فاختلف 

حتميلــه خطــأ الروايــة بــن معمــر ومطــّرف. 

أّمــا ابــُن حجــر فبعــد أن ذكــر توثيــق مطــّرف عــن ابــن معــن وأمحــد وغرمهــا قــال: "إذا تقــرر 
هــذا فاآلفــة يف ذلــك احلديــث مــن غــره")6(.

ف بن معقل هو أبو بكر الشقري، السعدي البري: َومطرِّ

قال فيه أمحد:  "كان ثقة وزيادة")7(.

ــن..")8(.   ــن املقّل ــره، وهــو م ــل، وغ ــن حنب ــد ب ــه أمح ــال: "وّثق ــي يف تاريــه، وق ــره الذهب وذك

وقــال ابــن َمِعــن: "ثقــة")9(. 

)1(  ميزان االعتدال، )157/4(. 
)2(  تاريخ اإلسام، للذهبي، )218/4(.

)3(  ميزان االعتدال، )157/4(. 
)4(  ميزان االعتدال، )126/4(.

)5(  ديوان الضعفاء، للذهبي، )ص389(.
)6(  لسان امليزان، )49/6(. 

)7(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، رواية ابنه عبد اهلل، )185/2(. 
)8(  تاريخ اإلسام، )218/4(.

)9(  تاريخ ابن معني رواية الدوري، )140/4(؛ َواجلرح والتعديل، )314/8(. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

وذكره ابن حبان وابن شاهن يف الثقات)1(.

ــي  ــن أخ ــو: اب ــويف ه ــهاب الع ــو ش ــو أب ــي وه ــر البلخ ــن معم ــد ب ــن حمم ــر ب ــة: معم ــا ترمج أّم

شــهاب بــن معمــر، ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال: "يــروي عــن مكــي بــن إبراهيــم، وهــو آخــر 

مــن روى عــن مكــي، وروى عنــه أهــل بلــده")2(.

ترجــم لــه الذهبــي يف تاريــه يف وفيــات مــا بــن: )271 - 280 هـــ(، ومل يذكــر فيــه تعديــال وال 

ــات مــا  ــم ذكــره يف وفي ــه عــن مكــي")3(. ث ــا ل ــه حديث جرحــا ســوى: "قــال الســليامين: أنكــروا علي

بــن: )291 - 300 هـــ(، وقــال: "تفــرد يف وقتــه عــن مجاعــة مــن البلخيــن وطــال عمــره.. تــويف يف 

مجــادى األوىل ســنة ســت وتســعن، وهــو يف عــر املائــة")4(. 

وذكــره يف امليــزان، وقــال: "هــو صــدوق؛ إن شــاء اهلل، لــه مــا ُينكــر")5(. ثــم ذكــر كالم الســليامين 

البيكنــدي الســابق يف حتميلــه احلديــث.

النتيجة:

احلديــث منكــر عنــد األئمــة العقيــي وابــن عــدي وغرمهــا، وحكــم عليــه الذهبــي بالوضــع كــام 

ســبق. وتابعــه األلبــاين فحكــم عــى احلديــث بالوضــع)6(.

واختلف احلمل فيه عى َمن؟ 

وقــد اختلــف قــول الذهبــي: بــَن رأيــي العقيــي وابــن عــدي )بــأن احلمــل عــى مطــّرف( وبــَن 

رأي الســليامين)بأن احلمــل عــى معمــر(.

)1(  الثقات، البن حبان، )493/7(؛ َوتاريخ أسامء الثقات، البن شاهن، )ص225(. 
)2(  الثقات، البن حبان، )192/9(.

)3(  تاريخ اإلسام، )630/6(. 
)4(  تاريخ اإلسام، )1057/6- 1058(. 

)5(  ميزان االعتدال، )157/4(.
)6(  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لأللباين، )115/10(، )ح4601(. 
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وأّما ابن حجر فقد مال إىل غر رأي العقيي وابن عدي. 

ــه عــى معمــر؛ لكــون مطــرف وثقــه ابــن معــن  ــأن احلمــل في ــن ســلفه ب ورأي ابــن حجــر وَم

ــن  ــم م ــو َعل ــا، ول ــّرف توثيق ــن مط ــى م ــو أدن ــن ه ــى م ــل ع ــق احلم ــر يلص ــذا األخ ــره، وه وغ

منكــرات مطــرف شــيئا اإلمــام ابــن معــن وأمحــد لصاحــوا بــه؛ ال ســيام يف مقــّل الروايــة مثلــه. واهلل 

أعلــم.

املثال الثالث: َحرج بن ُنباتة أبو مكرم األشجعي:

حديثــه: »لتنزلــن طائفــة مــن أمتــي أرضــا يقــال هلــا: البــرة ويكثــر هبــا عددهــم ونخلهــم ثــم 

جتــيء بنــو قنطــوراء عــراض الوجــوه صغــار العيــون حتــى ينزلــوا عــى جــر هلــم يقــال هلــا: دجلــة 

فيتفــرق املســلمون ثــاث فــرق: أّمــا فرقــة فتأخــذ بأذنــاب اإلبــل فتلحــق بالباديــة فهلكــت، وأّمــا فرقة 

فتأخــذ عــى أنفســها وكفــرت فهــذه وتلــك ســواء، وأّمــا فرقــة فيجعلــون عياالهتــم خلــف ظهورهــم 

ويقاتلــون، فقتاهــم شــهيد، ويفتــح اهلل -عــز وجــل- عــى بقيتهــم«)1(.

ــك  ــرج كل تل ــد أخ ــة، وق ــه األئم ــا علي ــا أنكره ــرج مم ــث حل ــدة أحادي ــدي ع ــن ع ــر اب ذك

ــه إال احلديــث الســابق يف أرض البــرة، وقــال  ــه أن يكــون احلمــل فيهــا علي األحاديــث مــن عهدت

يف خامتــة ترمجتــه: "حلــرج غــر مــا ذكــرت مــن احلديــث، وأحاديثــه حســان وإفــراداٌت وغرائــب، 

وقــد قمــت بعــذره فيــام أنكــروه عليــه، وهــو عنــدي ال بــأس بــه وبرواياتــه؛ عــى أن أمحــد وييــى قــد 

ــاه")2(.  وثق

ــن  ــذا اب ــابق! هل ــث الس ــرد يف احلدي ــه التف ــع عن ــذره مل يرف ــم يف ع ــذا التعمي ــع ه ــه م ــت: لكن قل

ــه:  ــه للكامــل املســّمى "ذخــرة احلفــاظ" - وقــد ذكــر هــذا احلديــث - قــال عقب القيــراين يف هتذيب

ــد،  ــند أح ــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ َومس ــن ايب ش ــف، الب ــي، )200/2-201(، )ح911(؛ َواملصن ــند أيب داود الطيال )1(  مس
)34/ 102-103(، )ح20451-20452(؛ َومســند البــزار، للبــزار، )118/9(، )ح3666(.

)2(  الكامل يف ضعفاء الرجال، للجرجاين، )375/3(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

"وهــذا احلمــل فيــه عــى حــرج")1(. وهــذا مــن القيــراين ُيبعــد الســقط مــن النســخة، وكنــت غــر 

مســتبعد للســقط ألمريــن: األول منهــام أن عبــارة ابــن عــدي يف خامتــة ترمجتــه تــدل عــى أنــه تكفــل 

بإبعــاد تفــرده فيــام ذكــره لــه مــن أحاديــث، واألمــر الثــاين: أنــه –فعــال- مل يتفــرد بــه كــام ســيأيت.

ومــا ذكــره ابــن القيــراين مــن كــون احلمــل عــى حــرج يوافقــه يف الظاهــر قــول ابــن حبــان 

ــوز  ــه، ال جي ــام يروي ــة؛ في ــر الرواي ــث، منك ــل احلدي ــن: "كان قلي ــرج يف املجروح ــر ح ــد ذك وق

ــرد")2(.  ــربه إذا انف ــاج بخ االحتج

حتليل:

 كالم ابــن حبــان وإن كان موافقــا يف الظاهــر ملــا ســبق بــأن احلمــل عــى حــرج إال أنــه يف احلقيقة 

ــه: إن مل ينفــرد  ــان أن ــن حب ــه مل ينفــرد كــام ســيأيت؛ فــالزم كالم اب ــه عــى غــره؛ ألن جيعــل احلمــل في

ــو  ــرج: وه ــع حل ــر متاب ــه بذك ــه يف صحيح ــان نفس ــن حب ــد اب ــث عن ــده أن احلدي ــول، ويؤي فمقب

ــُد الــوارث بــن ســعيد البــري؛ كــام ســيأيت قريبــا.  احلافــظ عب

ــو مكــرم الواســطي - أو الكــويف - صــدوق هيــم، مــن  ــة األشــجعي: هــو أب ــن ُنبات وَحــرج ب

ــة. ت )3(. الثامن

واحلديــث املشــار املذكــور أخرجــه مجــع مــن األئمــة يف مصنفاهتــم: عــن احلــرج بــن نباتــة: عــن 

ــه)4(، وقــد  ــه، قــال: قــال رســول اهلل  ب ــن أيب بكــرة، عــن أبي ــن مُجهــان، عــن اب ســعيد ب

اختلــف يف اســم ابــن أيب بكــرة:

)1(  ذخــرة احلفــاظ، البــن القيــراين، )1934/4(، وأّمــا بقيــة األحاديــث التــي دافــع فيهــا ابــن عــدي عــن حــرج فقــد تابعــه فيهــا 
ابــن القيــراين ونقــل كالمــه فيهــا يف مواضــع إيــراده لألحاديــث؛ إال هــذا الــذي جــزم بتحميلــه العهــدة فيــه ألن ابــن القيــراين 

مل جيــد ابــن عــدي أورد مــا يدفــع بــه عــن احلــرج.
)2(  املجروحني، البن حبان، )277/1(. 

)3(  تقريب التهذيب، )ص 169(. 
)4(  تقدم خترجيه مطلع ذكره، وسيأيت مزيد تفصيل.
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فقال أبو داود الطياليس يف روايته عن احلرج..: "عن عبد الرمحن بن أيب بكرة")1(.- 

وقال أبو النر هاشم بن القاسم: حدثنا احلرج..: "عبد اهلل بن أيب بكرة")2(.- 

وقال رسيج بن النعامن: حدثنا حرج..: "عبد اهلل، أو عبيد اهلل بن أيب بكرة)3(.- 

وقال أبو الوليد الطياليس، حدثنا حرج ..: "عبيد اهلل بن أيب بكرة")4(.- 

وتابــع العــواُم بــن حوشــب)5( احلــرَج؛ فــرواه عنــه يزيــد بــن هــارون)6(، لكــن مــرة قــال يزيــد: 

"ابــن أيب بكــرة")7(، ومــرة ســامه فقــال: "عبيــد اهلل بــن أيب بكــرة")8(.

ــر، عــن العــوام بــن حوشــب، عــن  ــة الري ــو كريــب احلافــظ: عــن أيب معاوي ورواه كذلــك أب

ســعيد بــن مُجهــان، إال أنــه قــال: "عبــد اهلل بــن أيب بكــرة"، لكّن أبــو بكــر البــزار احلافــظ )ت:292هـ( 

ــا  ــرة؛ ألن أب ــن أيب بك ــن اب ــت: ع ــام قل ــال: "إن ــك فق ــبب ذل ــن س ــم ب ــام، ث ــنده" باإلهب رواه يف "مس

كريــب، قــال: عــن عبــداهلل بــن أيب بكــرة، وال أعلــم أليب بكــرة ابنــا يقــال لــه: عبــد اهلل. فجعلتــه، عــن 

ابــن أيب بكــرة")9(.

)1(  مســند أيب داود الطيالي، )2/ 200-201(، )ح911(، وكــــذلك رواه الــــداين يف الســنن الواردة يف الفتن، للــــداين، )4/ 909(، 
)ح 473(، مــن طريــق ييــى بــن عبــد احلميــد، قــال: حدثنــا حــرج، عــن ابــن مجهــان، قــال: حدثنــي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة، 

. به
)2(  مسند أحد، )102/34(، )ح20451(. 
)3(  مسند أحد، )103/34(، )ح20452(.
)4(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )375/3(. 

)5(  العــوام بــن حوشــب هــو ابــن يزيــد أبــو عيســى الواســطي، ثقــة ثبــت فاضــل. مــن السادســة. مــات ســنة ثــامن وأربعــن ومائــة. 
ع. تقريــب التهذيــب، )ص433(.

)6(  يزيــد بــن هــارون هــو أبــو خالــد الواســطي، ثقــة متقــن عابــد، مــــن التاســــعة، مــات ســنة ســت ومئتــن. ع. تقريــب التهذيــب، 
)ص: 606(.

ــزار،  ــن ايب شــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ َومســند أحــد، )55/34-57(، )ح 20413-20414(؛  َومســند الب )7(  املصنــف، الب
ــان، )148/15(، )ح6748(. ــان ، البــن حب )9/ 118(، )ح3666(؛ َوصحيــح ابــن حب

)8(  مسند البزار، )118/9(، )ح3667(. 
)9(  مسند البزار، )118/9(، )ح3666(. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

ــن  ــعيد ب ــن س ــه ع ــن يف روايت ــري)1( لك ــعيد الب ــن س ــوارث ب ــُد ال ــرَج عب ــع احل ــذا تاب وك

ــرة")2(. ــن أيب بك ــلم ب ــا "مس ــان: حدثن مُجه

إًذا حــرج مل يتفــرد بــأي يشء مــن اإلســناد أو املتــن، وال يمكــن احلمــل عليــه فيــام مــى مــن 

خطــأ، فــكل مــا رواه توبــع عليــه ســواء بقولــه )عبــداهلل( أو )عبيــد اهلل( أو اإلهبــام )ابــن أيب بكــرة(، 

وقــد رواهــا ســابقا الثقــات عنــه إال قولــه )عبدالرمحــن بــن أيب بكــرة(.

قــال احلافــظ البــزار: "هــذا احلديــث ال نعلــم أحــدا يرويــه عــن رســول اهلل  إال أبــو 

بكــرة وحــده، وســعيد بــن مُجهــان: بــري مشــهور")3(.

ــد اهلل(.  ــداهلل أو عبي ــك )عب ــورة بالش ــان : ص ــه صورت ــان ل ــن مُجه ــعيد ب ــيخ س ــم ش ــّر اس وتغ

ــداهلل  ــم: عب ــرة، وه ــاء أيب بك ــن أبن ــث م ــعيد يف احلدي ــيوخ لس ــدة ش ــر ع ــث ذك ــه حي ــورة بدون وص

ــن.  ــلم وعبدالرمح ــد اهلل ومس وعبي

ــه ال  ــبق؛ بأن ــام س ــزار ك ــه الب ــب وتابع ــو كري ــه أب ــاب عن ــد أج ــّك( فق ــورة األوىل )الش ــا الص أّم

ــرب  ــّك، واألق ــا للش ــن وراه ــة م ــت )أو( يف رواي ــذا كان ــداهلل" ل ــمه "عب ــن اس ــرة اب ــد أليب بك يوج

ــداهلل(  ــن )عب ــه بالوجه ــا عن ــد روياه ــا ق ــواَم وحرج ــان؛ ألّن الع ــن مُجه ــعيد ب ــن س ــكَّ م أّن الش

ــة  ــداهلل" أوىل يف رواي ــداهلل)4(، فيبقــى ذكــر "عبي ــٌد اســمه عب ــإَذا مل يكــن أليب بكــرة ول ــداهلل(، ف و)عبي

ــب:  ــن حوش ــوام ب ــن الع ــٍة - ع ــارون - يف رواي ــن ه ــد ب ــرج، ويزي ــن ح ــيس، ع ــد الطيال أيب الولي

كالمهــا )احلــرج والعــوام(: عــن ابــن مُجهــان. وعبيــداهلل بــن أيب بكــرة: أمــر مشــهور ويل ِسِجْســَتاَن، 

)1(  عبــد الــوارث بــن ســعيد هــو أبــو عبيــدة الَتنّــوري البــري، ثقــة ثبــت، رمــي بالقــدر ومل يثبــت عنــه. مــن الثامنــة، مــات ســنة 
ثامنــن ومائــة. ع. تقريــب التهذيــب، )ص 367(.

)2(  سنن أيب داود، )362/6(، )ح4306(؛ َوصحيح ابن حبان ، البن حبان، )148/15(، )ح6748(.
)3(  مسند البزار، )119/9(. 

)4(  وُينظــر زيــادة هتذيــب الكــامل، للمــزي: حيــث قــال املــزي فيمــن روى عنهــم ســعيد بــن مُجهــان: "عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة، 
ــه عبيــداهلل بــن أيب بكــرة، وأخيهــام مســلم بــن أيب بكــرة". هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، )376/10(.  وأخي
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ــري")1(.  ــة، ب ــي، ثق ــي )ت:261هـــ(: "تابع ــال العج ــوادا، ق ــرة، وكان ج ــاء الب ــاويل قض وقبله

ــان يف الثقــات)2(.  ــن حب وذكــره اب

ــا الصــورة الثانيــة )بــدون الشــّك(: فالزيــادة يف ذكــر أبنــاء أيب بكــرة؛ زيــادة عــى عبيــداهلل:  وأّم

مســلم وعبدالرمحــن كــام ســبق: هــل هــو حمفــوظ أو اضطــراب مــن ابــن مُجهــان، وقــد قــال باألخــر 

ابــن حجــر، حيــث قــال: "الــذي يظهــر أن ســعيد بــن مُجهــان كان يضطــرب فيــه")3(.

قلــت: ويتمــل أنــه حفــظ الــكل: فســعيد بــن مُجهــان مــوىل أيب بكــرة؛ ليــس ببعيــد الروايــة عّمــن 

ُذِكــر مــن مواليــه، ويعــزز القــول باالضطــراب: الشــُك الواقــع يف الروايــة بــن )عبــداهلل وعبيــداهلل(، 

ويعــزز الثــاين بكونــه حفــظ: أن كل أبنــاء أيب بكــرة مشــهورون، وهــذا مــا جعــل ابــن حجــر نفســه 

يتعقــب احلســيني حــن قــال يف عبيــد اهلل أو عبــد اهلل: "جمهــول")4(، فقــال ابــن حجــر متعقبــا: "عبــداهلل 

أو عبيــد اهلل بــن أيب بكــرة عــن أبيــه، وعنــه ســعيد بــن مجهــان: جمهــول. قلــت )ابــن حجــر(: ال يقــال 

ــد اهلل بالتصغــر  ــذا ألوالد أيب بكــرة؛ فإهنــم مشــاهر مــن رؤســاء أهــل البــرة يف زماهنــم، وعبي ه

أشــهر مــن عبــد اهلل! وهــو الــذي وقــع ذكــره يف الصحيــح: مــن روايــة عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة: أن 

أبــا بكــرة كتــب إىل ابنــه عبيــداهلل، وهــو يقــي بسجســتان..")5(. 

ــه  ــا قال ــالف م ــا - خ ــس ومًه ــه لي ــود، وأن ــداهلل موج ــى أن عب ــدل ع ــر ي ــن حج ــت: كالم اب قل

أبــو كريــب وتابعــه البــزار -؛ فــإن ثبــت هــذا - مــع أين مل أظفــر بــه عنــد غــر ابــن جحــر- فحســٌن 

وإال فاألمــر كــام قــال احلافظــان أبــو كريــب والبــزار، عــى أّن كالم ابــن حجــر هنــا ال ينــايف ثبــوت 

االضطــراب الــذي نســبه البــن مجهــان يف نفــس املصــدر، وال يمكــن القــول بالتصحيــف لــكالم أيب 

كريــب وصنيــع البــزار، واهلل أعلــم.

)1(  الثقات، للعجي، )108/2(. 
)2(  الثقات، البن حبان، )5/ 64(؛ وُينظر زيادة تاريخ اإلسام، )858/2(. 

)3(  تعجيل املنفعة، البن حجر، )723/1(. 
)4(  اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أحد من الرجال، للحسيني، )ص228(. 

)5(  تعجيل املنفعة، )722/1(. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

النتيجة:

بنــاء عــى مــا ســبق مــن حتليــل يكــون احلمــل يف هــذا احلديــث عــى ســعيد بــن مُجْهــان، وهــو أبــو 

حفــص األســلمي البــري، صــدوق لــه أفــراد. مــن الرابعــة، مــات ســنة ســت وثالثــن ومائــة. روى 

لــه أصحــاب الســنن)1(. فهــذا احلديــث مــن أفــراده، واهلل أعلم.

ــم فيــه وهــو موثــق، )ص 85(؛ َوهتذيــب  )1(  تقريــب التهذيــب، )ص234(؛ وُينظــر زيــادة: ميــزان االعتــدال، )118/2(، َوَمــن ُتكلِّ
التهذيــب، )4 / 14(.
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املطلب الثاين: احلمل عىل اجلامعة

يقــع احلمــُل عــى اجلمــع يف صــورة أقــّل مــن ســابقتها، ويف مثاهلــا دقــة وُعــر، فاحلمــل هنــا َيربز 

فهمــه بفهــم اجلمــع املــراد الــذي يقــع محــل اخلطــأ عليــه، فالــرواة يتفاوتــون منفرديــن أو جمتمعــن يف 

الــرواة عــن شــيخ بعينــه، وتفاوهتــم جيعلهــم يف طبقــات ومنــازل توثيــق أو دونــه يف روايتهــم اخلاصــة 

مــن يف الروايــة، وهبــم يظهــر خطــأ  يف الروايــة عــن شــيخ بعينــه)1(؛ فالطبقــة األوىل هــي لألثبــات املقدَّ

روايــة غرهــم، وهــم مــن يعتنــي صاحبــا الصحيــح البخــاري ومســلم يف إخــراج حديثهــم، ثــم نزوال 

ــم  ــم: وه ــى منه ــل وأدن ــن ب ــاء واملرتوك ــل إىل الضعف ــى نص ــان حت ــط واالتق ــم يف الضب ــن بعده بم

الكذابــون، فالطبقــة األوىل ال يقــع حتميــل خطــأ الروايــة عليهــم جمتمعــن قطعــا، ويقــع عــى أفرادهــم 

إن خالــف اجلمــع أو مــن هــو أثبــت منــه، لــذا ال يتوفــر مثــال هلــذه الطبقــة يف هــذا املطلــب كجمــٍع، 

أّمــا دون الطبقــة األوىل فــإن مل يشــاركهم احلفــاظ يف روايتهــم عــن شــيخهم املعروفــون بالروايــة عنــه 

ــؤالء أن  ــب يف ه ــدق؛ ألن الغال ــل الص ــن أه ــع م ــادر إن كان اجلم ــذا ن ــم، وه ــل عليه ــأيت احلم في

ــا إن كان احلمــل عــى الضعفــاء ومــن دوهنــم فهــذا كثــر  تشــهد روايتهــم فيــام يروونــه لبعضهــا، أّم

ومنثــور يف كتــب األئمــة: أّن يتفــرد الضعفــاء - ومــن هــم أدنــى منهــم ضعفــا - بالروايــة عــن إمــام 

مل يشــاركهم أهــل احلفــظ واالتقــان ونحوهــم مــن أهــل الصــدق، والــكالم هنــا عــى تفــرد مجــع عــن 

شــيخ بحديــث بعينــه، واألمثلــة هنــا ملــا َيعــّز ذكــره يف محــل أهــل الصــدق - وَمــن يشــاركهم - خطــأ 

الروايــة:

املثال األول:  حديث: »اإليامن بضع وستون شعبة، واحلياء شعبة من اإليامن«:

ــن  ــاد، ع ــن اهل ــد ب ــالن، ويزي ــن عج ــد ب ــح، وحمم ــن أيب صال ــهيل ب ــي)2(: "روى س ــال العقي ق

)1(  للتوسع ُينظر معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية، )47/1 وما بعده(.
)2(  هو حممد بن َعْمرو بن موسى بن مّحاد، أبو جعفر الُعَقْيّي احلافظ. قال مَسَلَمة بن القاسم: كان الُعقيّي جليل القدر.. 

وقــال أبــو احلســن ابــن القّطــان: أبــو جعفــر مّكــّي ثقــة، جليــل القــدر، عــامل باحلديــث، مقــدم يف احلفــظ. قــال الذهبــي: لــه مصنَّــف 
جليــل يف "الضعفــاء"، تــويف 322. تاريــخ اإلســام، )467/7(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

ــع  ــامن بض ــال: »اإلي ــي  ق ــرة، أّن النب ــن أيب هري ــح، ع ــن أيب صال ــار، ع ــن دين ــداهلل ب عب

وســبعون بابــا«. ومل يتابعهــم أحــد ممــن ســمينا مــن األثبــات عليــه، وال تابــع عبــد اهلل بــن دينــار، عــن 

ــث  ــار أحادي ــن دين ــد اهلل ب ــن عب ــراؤه ع ــدة ونظ ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــد. وق ــه أح ــح علي أيب صال
ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إال أن احلَم مناك

حتليل: 

احلافــظ العقيــي يــرى احلمــل عــى مجاعــة يف خطــأ الروايــة املذكــورة، وقــد ســّمى: ســهيل بــن 
أيب صالــح، وحممــد بــن عجــالن، ويزيــد بــن اهلــاد؛ وقــد محّلهــم اخلطــأ؛ ألهنــم عنــده ليســوا بأثبــت 
النــاس يف ابــن دينــار، وقــد قــال قبــل هــذا النــص مبينــا الطبقــات)2( يف ابــن دينــار بقولــه: "وقــد روى 
عــن عبــد اهلل بــن دينــار: شــعبُة، وســفياُن الثــوري، ومالــُك بــن أنــس، وابــُن عيينــة أحاديــَث متقاربــة 
عنــد شــعبة عنــه، نحــو عريــن حديثــا، وعنــد الثــوري نحــو ثالثــن حديثــا، وعنــد مالــك نحوهــا، 
وعنــد ابــن عيينــة بضعــة عــر حديثــا، فأّمــا روايــة املشــايخ عنــه ففيهــا اضطــراب")3(. كــام أن العقيــي 
اســتدل عــى تفردهــم بــأن التفــرد حاصــل أيضــا مــن ابــن دينــار، وكأنــه لــو تابــع أحــٌد ابــَن دينــار 

عــن أيب صالــح؛ ملّشــاه لكونــه أبعــد عــن النــكارة.

ــح:  ــم أيب صال ــدين - واس ــد امل ــو يزي ــو أب ــح، وه ــن أيب صال ــهيل ب ــم: س ــامهم فه ــن س ــا م أّم

ذكــوان الســامن - صــدوق تغــر حفظــه بأخــرة. روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا. مــن السادســة، 
ــور. ع)4(. ــة املنص ــات يف خالف م

 . وحممــد بــن عجــالن، هــو املــدين. صــدوق إال أنــه اختلطت عليــه أحــــاديث أيب هـــريرة

مــن اخلامســة، مــات ســنة ثــامن وأربعــن ومائــة. خــت م 4)5(.

)1(  الضعفاء الكبر، )248/2(. 
)2(  املــراد الطبقــة التــي يف منــازل الــرواة املعينــة يف تصحيــح الروايــة وتعليلهــا ال الطبقــة الزمنيــة. ُينظــر معنــى الطبقــة يف علــل ومراتــب 

ــة، )47/1 ومــا بعده(. الرواي
)3(  الضعفاء الكبر، )247/2(. 

)4(  تقريب التهذيب، )ص259(. 
)5(  تقريب التهذيب، )ص496(. 
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ويزيــد بــن اهلــاد، هــو يزيــد بــن عبــد اهلل بــن أســامة بــن اهلــاد أبــو عبــد اهلل املــدين. ثقــة مكثــر. 

مــن اخلامســة، مــات ســنة تســع وثالثــن ومائــة.ع)1(. وهــو أرفــع مــن ســابقيه، وقــد وثقــه األئمــة ابن 

معــن والنســائي ويعقــوب بــن ســفيان وغرهــم)2(، وروايتــه عــن ابــن دينــار يف صحيــح مســلم)3(، 

لكــن روايتــه عــن ابــن دينــار هلــذا احلديــث مل أجدهــا يف صحيــح مســلم، وســيأيت مزيــد تفصيــل يف 

ــن  ــده ع ــه عن ــا ل ــار، وم ــن دين ــن اب ــاري ع ــح البخ ــة يف صحي ــه رواي ــت ل ــهيل فليس ــا س ــذا، وأّم ه

غــر ابــن دينــار إال متابعــة)4(، وأّمــا يف صحيــح مســلم فقــد احتــج بــه مســلم؛ لكــن يف غــر روايتــه 

عــن ابــن دينــار، ومل يــرج لــه عــن ابــن دينــار إال هــذا احلديــث الواحــد متابعــة. وأّمــا ابــن عجــالن 

فروايتــه عــن ابــن دينــار خــارج الصحيحــن)5(.

وأّمــا مــن يــدور عليه اإلســناد فهــو عبد اهلل بــن دينــار: العــدوي - مــوىل ابــن عمر-أبوعبدالرمحن 

املــدين، ثقــة. مــن الرابعة، مات ســنة ســبع وعريــن ومائــة. ع)6(. وكان كثــر احلديث)7(. 

وبام تقدم عن العقيي يمكن اعتبار طبقات الرواة عنه ثالثة طبقات بارزة:

ــم يف كالم  ــدم ذكره ــن تق ــة الذي ــم األئم ــار، وه ــن دين ــث اب ــات يف حدي ــم األثب األوىل: وه

العقيــي، وهــم: شــعبة، وســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن عيينــة. وروايتهــم مجيعــا معتمــدة 

ــدين،  ــالل امل ــن ب ــليامن ب ــم س ــق هب ــلم)8(. ويلح ــح مس ــي صحي ــة فف ــن عيين ــدا اب ــن ع يف الصحيح

)1(  تقريب التهذيب، )ص602(. 
)2(  ُينظر هتذيب التهذيب، )340/11(.

)3(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )472/14(. 
ــول  ــه: ق ــه ومن ــة في ــض األئم ــر كالم بع ــاري، وذك ــه يف البخ ــح ل ــال الصحي ــن رج ــه م ــن في ــن طع ــر فيم ــن حج ــره اب ــد ذك )4(  وق
ــى  ــرون بيحي ــاد بق ــد يف اجله ــث واح ــر: "حدي ــن حج ــده اب ــال بع ــه". ق ــاء حفظ ــه فس ــد علي ــامت فوج ــه أخ ف ــاري: "كان ل البخ
بــن ســعيد األنصــاري كالمهــا عــن النعــامن بــن أيب عيــاش عــن أيب ســعيد، وذكــر لــه )أي البخــاري( حديثــن آخريــن متابعــة يف 
الدعــوات..". فتــح البــاري، البــن حجــر، )408/1(، قلــت: وليــس مــن تلــك األحاديــث يشء عــن ابــن دينــار؛ ُينظــر اهلدايــة 

ــاذي، )860/2(.  ــداد، للكالب ــة والس ــل الثق ــة أه ــاد يف معرف واإلرش
)5(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )472/14(. 

)6(  تقريب التهذيب، )ص302(. 
)7(  الطبقات الكربى، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم ، البن سعد، )ص305(. 

)8(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )472/14(.
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وروايتــه عــن ابــن دينــار معتمــدة يف الصحيحــن كــام ســيأيت، ونحــو هــؤالء ممــن مجــع بــن الضبــط 

ــان.. واالتق

الثانيــة: هــم أهــل الصــدق إال أهنــم ليســوا بمرتبــة مــن تقــدم، وعــرّب عنهــم العقيــي باملشــايخ، 

كســهيل وابــن عجــالن وغرمهــا..

ــدة  ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــه: "وق ــي بقول ــم العقي ــد ذكره ــاء، وق ــن الضعف ــوم م ــة: ق الثالث

ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إال أّن احلم ــث مناك ــار أحادي ــن دين ــد اهلل ب ــن عب ــراؤه ع ونظ

وموســى بــن عبيــدة هــو: "ابــن َنِشــيط الَربــذي، أبــو عبــد العزيــز املــدين، ضعيــف، وال ســيام يف 

عبــداهلل ابــن دينــار، وكان عابــدا. مــن صغــار السادســة، مــات ســنة ثــالث ومخســن ومائــة. ت ق")2(. 

فحديــث األوىل عــايل الصحــة معتَمــد يف الصحيحــن، والثانيــة حديثهــم يف الســنن، وقــد يــرج 

لبعضهــم صاحــب الصحيــح، وهــو مقبــول مــامل يالــف أو يقــع فيــه التفــرد، والثالثــة مــردود إال أن 

يتابــع.. ويمكــن أن تضــاف طبقــة رابعــة للمرتوكــن والكذابــن كالقاســم بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن 

حفــص العمــري املــدين، يــروي عــن ابــن دينــار، مــرتوك رمــاه أمحــد بالكــذب)3(.

ــؤالء  ــن ه ــد م ــق واح ــن طري ــث م ــذا احلدي ــاري ه ــرج البخ ــّي: مل ي ــف العقي ــن خال ــُر َم ِذك

ــه  ــا أخرج ــة مل ــا متابِع ــهيل)4(، لكنه ــث س ــن حدي ــه م ــلٌم فأخرج ــا مس ــي، وأّم ــاّمهم الُعقي ــن س الذي

مســلم قبلهــا - وكذلــك أخرجهــا البخــاري، فمتفــق عليــه:- عــن ســليامَن بــن بــالل، عــن عبــد اهلل 

ــامن بضــع  ــي  قــال: »اإلي ــرة ، عــن النب ــار، عــن أيب صالــح، عــن أيب هري ــن دين ب

وســتون شــعبة، واحليــاء شــعبة مــن اإليــامن«)5(. 

)1(  الضعفاء الكبر، )248/2(. 
)2(  تقريب التهذيب، )ص552(. 

)3(  ُينظر هتذيب التهذيب، )8 /321(.

)4(  صحيح مسلم، )63/1(، )ح58(.
)5(  صحيح البخاري، )12/1( )ح 9(، َوصحيح مسلم، )63/1(، )ح57(. 
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وســليامن بــن بــالل هــو التيمــي موالهــم، أبــو حممــد - وأبــو أيــوب- املــدين. ثقــة. مــن الثامنــة، 

مــات ســنة ســبع وســبعن ومائــة. ع)1(.

وقــد ذكــر ابــن رجــب أّن مســلام أيضــا أخرجــه مــن روايــة ابــن اهلــاد عــن ابــن دينــار، ومل أجدهــا 

يف صحيــح مســلم)2(، وال أشــار إليهــا املــزي يف حتفــة األرشاف بــأن أخــرج روايتــه هلــذا احلديــث أحــد 

مــن أصحــاب الكتــب الســتة؛ مــع أّن أصــل احلديــث رواه اجلامعــة مــن طــرق عــن ابــن دينــار)3(.

وقــد نقــل ابــن رجــب أيضــا - يف كتابــه فتــح البــاري - كالم العقيــي الســابق ثــم تعقبــه بقولــه: 

ــه يف  ــرج حديث ــد خ ــت، وق ــة ثب ــو ثق ــالل، وه ــن ب ــليامن ب ــار: س ــن دين ــد اهلل ب ــن عب ــد رواه ع "ق

ــي:  ــول العقي ــوه، وزاد: "وق ــل نح ــاب رشح العل ــب يف كت ــن رج ــا اب ــال أيض ــني(")4(. وق )الصحيح

مل يتابــع عليــه؛ يشــبه كالم القطــان وأمحــد والربدجيــي.. يف أّن احلديــث إذا مل يتاَبــع راويــه عليــه؛ فإنــه 

يتوقــف فيــه، أو يكــون منكــرًا")5(. وفيــه قــال ابــن رجــب أيًضــا: "قــال الربدجيــي: أحاديــث عبــداهلل 

بــن دينــار صحــاح مــن حديــث شــعبة، ومالــك وســفيان الثــوري، ومل يــزد عــى هــذا. ومل يذكــر ابــن 

عيينــة معهــم، كــام ذكــره العقيــي")6(.

النتيجة:

عبد اهلل بن دينار من أجلة التابعن الثقات، ومكثر يف احلديث.. 1

الــرواة عنــه طبقــات الكبــار كشــعبة والثــوري ومالــك ونحوهــم، وبعدهــم أهــل الصــدق . 2

ــاء وأخــرا مــن  ــم، وبعدهــم الضعف ــن عجــالن وســهيل ممــن قــر حفظهــم فيهــم وُتكّل كاب

يتهــم ويــرتك.

)1(  تقريب التهذيب، )ص250(. 
)2(  فتح الباري، البن رجب، )30/1(. 

)3(  ُينظر حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، )9/ 429(، )ح12816(. 
)4(  فتح الباري، البن رجب، )32/1(.

)5(  رشح علل الرتمذي، البن رجب، )669/2(.
)6(  رشح علل الرتمذي، )670/2(.
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ــن . 3 ــعبة م ــاء ش ــعبة، واحلي ــتون ش ــع وس ــامن بض ــم »اإلي ــث العظي ــذا احلدي ــرد يف ه التف

ــاس. ــه رواه الن ــار وعن ــن دين ــرد اب ــل تف ــامن« ألج اإلي

التفــرد ال يمنــع الصحــة؛ فكــم مــن حديــث تفــرد بــه الــرواة وهــو صحيح بــل متفــق عليه، . 4

ورشط ذلــك أن َيتمــل األئمــة تفــرد مــن رواه بــان يكــون حافظــا مكثــرا، ومنــه هــذا احلديــث 

تفــرد بــه ابــن دينــار عــن أيب صالــح، عــن أيب هريــرة . ومــن أمثلتــه أيضــا حديــث ابــن 

شــهاب الزهــري: أخــربين محيــد بــن عبــد الرمحــن بــن عــوف: أن أبــا هريــرة ، قــال: قــال 

رســول اهلل : »مــن حلــف منكــم، فقــال يف حلفــه: بالــات، فليقــل: ال إلــه إال اهلل، 

ومــن قــال لصاحبــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق«، رواه اإلمــام مســلم، ثــم قــال: "هــذا احلــرف 

ــه أحــد غــر الزهــري، وللزهــري نحــو  ــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق - ال يروي ــي قول - يعن

مــن تســعن حديثــا يرويــه عــن النبــي ؛ ال يشــاركه فيــه أحــد، بأســانيد جيــاد")1(.

ــه التفــرد، أو النــكارة ويعنــون التفــرد، فــال يلــزم . 5 ُيطلــق بعــُض األئمــة املنكــر ويعنــون ب

ــم يف حفظــه. ــه املتفــرد متكّل ــة؛ كأن يكــون راوي ــه الضعــف إال بقرين من

هــذا احلديــث منكــر عنــد العقيــي لتفــرد املشــايخ- غــر احلفــاظ- يف روايتهــم عــن ابــن . 6

دينــار، وقــد ســامهم: ســهيل بــن ايب صالــح وابــن اهلــاد وابــن عجــالن، فأطلــق "احلمــل عليهم" 

يف ضعــف هــذا احلديــث. وليــس يف اجتــامع هــؤالء يف هــذه الروايــة عنــد العقيــي اعتبــار طاملــا 

ــام  ــة ك ــد رواه ثق ــده وإال فق ــذا عن ــة، وه ــذه الرواي ــات يف ه ــاركة األثب ــدم مش ــة ع ــت قرين دل

ســيأيت. 

ُحكــُم العقيــيِّ الســابق خمالــف بإزاحــة محــل اخلطــأ عــى َمــن ذكرهــم بكوهنــم مل يتفــردوا . 7

بــل متابعــون يف روايــة مــن رواه مــن احلفــاظ كســليامن بــن بــالل املــدين، لــذا اتفــق البخــاري 

ومســلم عــى إخراجهــا يف صحيحيهــام، وقــد ذكــر مســلم عقبهــا روايــة ســهيل متابعــة، وهــي 

)1(  صحيح مسلم، )1268/3(، )ح 1647(. 
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نكتــة منــه يف عــدم تفــرده وأمثالــه. ولــوال متابعــة هــذا الثقــة وأمثالــه املقدمــن يف ابــن دينــار؛ 

ــم يف حفــظ أفرادهــا، ولصــّح كالم احلافــظ العقيــي يف  لــكان احلمــل عــى تلــك الطبقــة املتكلَّ

هــذا احلديــث وأمثالــه ممــا تفــردوا بــه أو مــن هــم أدنــى منهــم طبقــة كــام ســبق يف كالمــه عــن 

موســى بــن عبيــدة ونظرائــه الضعفــاء يف روايتهــم عــن ابــن دينــار املــدين، واهلل أعلــم.

ــار إذ . 8 ــذا االعتب ــف هب ــدق؛ خماَل ــل الص ــن أه ــع م ــذا اجلم ــرد ه ــا بتف ــيِّ أيض ــُم العقي ُحك

متابعــة الواحــد منهــم لغــره، وهــم مــن أهــل الصــدق يزيــح العهــدة وجيعــل حديثهــم حســنا، 

ــذا أخــرج الرتمــذي )ت: 279هـــ( احلديــث مــن طريــق ســهيل ابــن أيب صالــح: عــن ابــن  ل

ــم قــال: "حســن صحيــح")1(.  ــار، ث دين

ــول  ــض ق ــرب املدح ــُر اخل ــهيل: "ِذك ــث س ــرج حدي ــد أن أخ ــه بع ــان يف صحيح ــن حب ــال اب وق

ــن بــالل)2(،  ــم ذكــر حديــث ســليامن ب ــن أيب صالــح" ث ــه ســهيل ب مــن زعــم أن هــذا اخلــرب تفــرد ب

وِمــن قبلهــم صنيــع مســلم يف صحيحــه كــام تقــدم، نعــم اختلــف لفــظ احلديــث يف العــدد املذكــور 

ــة ســليامن بــالل مل تكــن فيهــا اختــالف، فقيــل االختــالف  يف متــن احلديــث، وذكــر األئمــة أن رواي

منهــم، وقيــل مــن ســهيل، قــال ابــن حبــان بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل: "وقــد رواه ســليامن بــن 

بــالل: عــن عبــد اهلل بــن دينــار، عــن أيب صالــح مرفوعــا، وقــال: »اإليــامن بضــع وســتون شــعبة« ومل 

ــا عــى خــرب ســهيل بــن أيب  يشــّك، وإنــام تنكبنــا خــرب ســليامن بــن بــالل يف هــذا املوضــع، واقترن

صالــح؛ لنُبــن أن الشــك يف اخلــرب ليــس مــن كالم رســول اهلل ، وإنــام هــو كالم ســهيل بــن 

أيب صالــح كــام ذكرنــاه")3(. وذكــر ابــن رجــب أيضــا شــّكا يف روايــة ابــن عجــالن وعبدالرمحــن بــن 

عبــداهلل بــن دينــار، وقــال بعــد ذلــك ابــن رجــب: "أّمــا االختــالف يف لفــظ احلديــث: فاألظهــر أنــه 

مــن الــرواة")4(.

)1(  جامع الرتمذي، )10/5(، )ح2614(.
)2(  صحيح ابن حبان، )386/1(، )ح167(. 

)3(  صحيح ابن حبان، )386/1(.  
)4(  فتح الباري، البن رجب، )32-31/1(. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

فمــن هــذا تّبــن أن احلمــل عــى هــذه الطبقــة يف مــا يمكــن أن يملــوه يف اختــالف لفــظ احلديث؛ 

ال أصلــه الــذي اتفقــوا عليــه مــع غرهم.

املثال الثاين: حديث: »إّن اهلل ومائكته يصلون عى الصفوف األوىل«:

ــا أيب،  ــا احلســن بــن أمحــد بــن أيب شــعيب، حدثن ــا ابــن صاعــد، حدثن قــال ابــن عــدي: "حدثن

حدثنــا موســى بــن أعــن، عــن ســعيد بــن ســنان الكــويف، عــن أيب إســحاق عــن الــرباء بــن عــازب، 

قــال: قــال رســول اهلل : فذكــره. قــال ابــن عــدي: "كل مــن قــال فيــه: عــن أيب إســحاق، 

عــن الــرباء؛ فقــد أخطــأ. وســعيد بــن ســنان ممــن قــال ذلــك! وتابعــه عليــه غــره، وأخطــأوا حيــث 

قالــوا: عــن الــرباء! وإنــام يــروي هــذا احلديــث أبــو إســحاق: عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد 

الرمحــن بــن عوســجة، عــن الــرباء")1(. وقــد ســبقه إىل ذلــك أبــو حاتــم مرجحــا مــن ذكــر طلحــة، 

عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة)2(، وســيأيت تفصيلــه.

حتليل:

أبــو إســحاق الســبيعي يــدور عليــه هــذا احلديــث، وهــو عمــرو بــن عبــد اهلل بــن عبيــد - ويقــال: 

ــة.  ــد. مــن الثالث ــر عاب ــبِيعي. ثقــة مكث ــو إســحاق الَس ــن أيب شــعرة - اهلمــداين، أب عــي، ويقــال: اب

اختلــط بأخــرة. مــات ســنة تســع وعريــن ومائــة.. ع)3(.

  وهــذا احلديــث ذكــره ابــن عــدي حــن ترجــم لســعيد بــن ســنان، وذكــر َمــن تكّلــم يف حفظــه، 

ويف قــول ابــن عــدي: "تابعــه -أي ابــن ســنان-عليه غــُره، وأخطــأوا.."؛ يدخــل فيــه يف هــذا بعــض 

ــحاق،  ــد أيب إس ــل حفي ــات كإرسائي ــن األثب ــة وم ــن دعام ــادة ب ــة كقت ــذه الرواي ــن روى ه ــة مم األئم

وهــذا الوجــه األول يف الروايــة )عــن ايب إســحاق عــن الــرباء مرفوعــا(، وهنــاك وجهــان آخــران:

)1(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )404/4(.
)2(  علل احلديث، الرازي، )238/2(، )326/2- 328(.

)3(  تقريب التهذيب، )ص423(.
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الثــاين هــو: عــن أيب إســحاق، عــن عبدالرحــن بــن عوســجة، عــن الــرباء بــن عــازب مرفوعــا: 

وقــد رواه جريــر بــن حــازم وأبــو بكــر بــن عيــاش وعــامر بــن رزيــق: عــن أيب إســحاق بــه)1(. 

والوجــه الثالــث: قــال أبــو حاتــم: "رواه عــامر بــن رزيــق، وحديــج بــن معاويــة، فقــاال: عــن أيب 

إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد الرمحــن ابــن عوســجة، عــن الــرباء")2(، قلــت: فهــذا 

يــدل عــى أّن عــامر بــن رزيــق رواه بالوجهــن الســابقن املذكوريــن يف الثــاين والثالــث.

فهــذه ثاثــة أوجــه: أّمــا رواة الوجــه األول ففيهــم َمــن خيطــئ: وهــو ســعيد بــن ســنان الرُبمجــي، 

أبــو ســنان الشــيباين - األصغــر- الكــويف، نزيــل الــري. صــدوق لــه أوهــام. روى لــه اجلامعــة عــدا 

ــادُة  ــعيدا قت ــارك س ــحاق)4(. وش ــن أيب إس ــًة ع ــه رواي ــه يف صحيح ــرج ل ــلم مل ي ــاري)3(. ومس البخ

ــادة هــو ابــن دعامــة الســدويس أبــو اخلطــاب البــري: ثقــة ثبــت،  ــُل يف هــذا الوجــه: وقت وإرسائي

مــن جلــة التابعــن، روى لــه اجلامعــة)5(، إال أنّ الربدجيــي قــال عــن قتــادة: "حــدث عــن أيب إســحاق، 

وال أدري أســمع منــه أم ال؟! والــذي يقــّر يف القلــب أنــه مل يســمع منــه")6(. 

وحديــث قتــادة هــذا قــد رواه أمحــد يف مســنده وغــره، وبعضهــم يزيــد يف متنــه)7(، وذكــر ابــن 

رجــب بعــض لفــظ متنــه يف رشحــه لصحيــح البخــاري ثــّم قــال: "وأبــو إســحاق هــذا، قــال أمحــد: ما 

أظنــه الســبيعي!. وذكــر الرتمــذي يف العلــل أنــه ال يعــرف لقتــادة ســامعًا مــن أيب إســحاق الكــويف")8(. 

)1(  روايــة جريــر يف مســند أحــد، )585/30(، )ح 18621(؛ وصححهــا ابــن خزيمــة يف صحيحــه، )748/1(، )ح1552(؛ وروايــة 
اآلخَريــن يف مســند أحــد، )599/30(، )ح18646-18643(.

ــة أخــــرجها احلــــاكم يف كتـــابه املســتدرك عــى الصحيحــني،  )2(  علــل احلديــث، الــرازي، )326/2(؛ وروايــة حديــج بــن معاوي
)ح2105(.  ،)763/1(

)3(  تقريب التهذيب، )ص237(.
)4(  ُينظر هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )492/10(.

)5(  تقريب التهذيب، )ص453(.
)6(  جامع التحصيل، للعالئي، )ص255(.

)7(  مسند أحد، )466/30(، )ح18506(؛ َوسنن النسائي، )13/2(، )ح646(.
)8(  فتح الباري، البن رجب، )225/5- 226(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

ــه مل يســمع مــن  ــادة؛ ألن ــامل تدليــس قت قلــت: وأفهــم مــن كالم أمحــد مــع كالم الربدجيــي احت

أيب إســحاق الســبيعي، واهلل أعلــم. وأّمــا ابــن عــدي فقــد قــال عــن روايــة قتــادة هــذه: "هكــذا رواه 

ــرباء  ــحاق وال ــن أيب إس ــقط ب ــرباء. وأس ــن ال ــحاق ع ــن أيب إس ــنان، ع ــو س ــذا رواه أب ــادة.. وهك قت

اثنــن؛ فــإن أصحــاب أيب إســحاق رووه: عــن أيب إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف عــن عبدالرمحــن 

بــن عوســجة عــن الــرباء")1(. وقــد ســبق نحــوه عــن ابــن عــدي يف روايــة ســعيد بــن ســنان أول ذكــر 

احلديــث.

وأّمــا إرسائيــُل فهــو ابــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين أبــو يوســف الكــويف: ثقــة 

مــن رجــال اجلامعــة)2(. وروايتــه عنــد أمحــد)3(، وقــد اختلــف النقــاد: هــل ســمع قبــل اختــالط جــده 

أم ال؟ فمنهــم َمــن مل يــَر روايتــه بعــد اختالطــه كالبخــاري فقــد أخرجهــا يف صححيــه حمتجــا هبــا)4(، 

وســبقه ابــُن مهــدي وغــُره مثبتــن روايــة إرسائيــل يف جــده، وقــال أبــو عيســى الرتمــذي: "إرسائيــل 

ــه ممــن روى عــن أيب إســحاق بأخــرة)6(. وكالم ابــن  ثبــت يف أيب إســحاق")5(. ورأى أمحــد وغــره أن

عــدي الســابق يشــمل روايتــه هنــا.

ورجــال الوجــه الثــاين: فيهــم جريــر بــن حــازم البــري الثقــة، وروايتــه عــن أيب إســحاق جيــدة 

ــه عــن  ــام غلــط، وروايت ــا ابــن عيــاش فعــى تقدمــه إال أن رب خرجهــا البخــاري يف صحيحــه)7(، وأّم

أيب إســحاق متكلــم فيهــا، ومل يــرج لــه شــيئا البخــاري عــن أيب إســحاق، وأّمــا مســلم فلــم يــرو لــه 

ــه قــد  ــا عــامر بــن رزيــق فســيأيت يف الوجــه الثالــث؛ ألن أصــاًل إال شــيئا يف مقدمــة صحيحــه)8(، وأّم

)1(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )184/8(.
)2(  تقريب التهذيب، )ص104(.

)3(  مسند أحد، )30/ 596(؛ )ح18640(.
)4(  فتح الباري، البن حجر، )390/1(.

)5(  علل الرتمذي الكبر )ترتيب أبو طالب القايض(، للرتمذي، )ص28(؛ َوهتذيب التهذيب، )1 /263(.
ــاري،  ــح الب ــن الصــاح، للعراقــي، )ص445(؛ وفت ــد واإليضــاح رشح مقدمــة اب ــي، )ص93(؛ َوالتقيي )6(  ُينظــر املختلطــني، للعالئ

ــر ،)390/1(. ــن حج الب
)7(  فتح الباري، البن حجر، )394/1(. 

)8(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )130/33(؛ َوفتح الباري، البن حجر، )455/1(. 
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ُذكــر عنــه أيًضــا الوجــه الثالــث كــام ســبق. وقــد خّطــأ أبــو حاتــم روايــة جريــر وغــره ممـَـن أســقط 

ــناده،  ــن إس ــجة - م ــن عوس ــن ب ــد الرمح ــن عب ــَة - ع ــقَط طلح ــن أس ــأ َم ــك خّط ــة)1(، وكذل طلح

وصــّوب مــن ذكرمهــا)2(.

ــن ُحديــج: صــدوق يطــئ مــن رجــال  ــة هــو اب ــن معاوي ــج ب ورواة الوجــه الثالــث: مهــا ُحدي

ــو  ــي- أب ــّي - أو التميم ــر- الضب ــراء مصغ ــم ال ــق - بتقدي ــن ُرزي ــامر ب ــننه)3(. وع ــائي يف س النس

األحــوص الكــويف، ال بــأس بــه مــن رجــال مســلم وأصحــاب الســنن عــدا الرتمــذي)4(، وقــد ســمع 

مــن أيب إســحاق بأخــرة: قالــه أبــو حاتــم)5(. وروايتــه عــن أيب إســحاق عنــد مســلم يف صحيحــه)6(، 

ــه)7(.  ــام وقفــت علي لكنهــا ليســت يف األصــول في

النتيجة:

ــم،  ــل عليه ــة احلم ــل األئم ــم، وجع ــدق وغره ــل الص ــام أه ــرتك فيه ــاين اش ــه األول والث الوج

وصّوبــوا الوجــه الثالــث مــع كــون َمــن رواه ال يبلــغ َمبَلــغ الســابقن؛ ســواء باالنفــراد أو حــال اجلمع 

إال أن ذلــك كان لقرائــن أبرزهــا روايــة األثبــات عــن طلحــة بــن مــرف، وهــم منصــور بــن املعتمــر 

وروايتــه عــن طلحــة عــى رشط الشــيخن وغرمهــا)8(، وحممــد بــن طلحــة بن مــرف وروايته عـــــن 

)1(  علل احلديث، الرازي، )238/2( ، )328/2(.
)2(  علل احلديث، الرازي، )326/2(.

)3(  تقريب التهذيب، )ص154(. 
)4(  تقريب التهذيب، )ص407(. 

)5(  علل احلديث، الرازي، )288/5( و)374/5(.
)6(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )189/21(. 

)7(  فقــد ذكــر ابــن منجويــه يف كتابــه: رجــال صحيــح مســلم، )90/2(: أنــه "روى عــن أيب إســحاق الســبيعي يف الصــالة والطــالق". 
وقــد وجدهتــا باملتابعــات والشــواهد. ُينظــر صحيــح مســلم، )510/1(، )ح740(، )2/ 1118(، )ح1480(.

)8(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )435/13(. 
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أبيــه عنــد البخــاري)1(، وثالثهــم األعمــش وروايتــه عنــه مشــهورة يف الســنن)2(، ورابعهــم شــعبة)3(: 

مجيعهــم عــن طلحــة، عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة، عــن الــرباء بــن عــازب مرفوعــا)4(. واحلديــث 

هبــذا املــدار حســن، ورواتــه ثقــات مشــهورون، وبعضهــم جيعــل عبــد الرمحــن بــن عوســجة يف عــداد 

املجهولــن، وليــس بصحيــح، فقــد قــال العجــي: "كــويف تابعــي ثقــة")5(. وصحــح لــه هــذا احلديــث 

ابــن خزيمــة مــن طريــق شــعبة الســابِق ذكُرهــا)6(.

املثــال الثالــث: حديــث: » كان ُيســّلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن 

: » شيئا

رواه بعــض الشــامين عــن أيب املنــذر زهــر بــن حممــد اخلرســاين: عــن هشــام بــن عــروة، عــن 

ــه. ــه، عــن عائشــة أن رســول اهلل  ب أبي

جعــل بعــض األئمــة احلمــل يف الروايــة عــى هــؤالء الشــامين: قــال اإلمــام أمحــد - فيــام نقلــه 

البخــاري- عنــه: "كأّن زهــر بــن حممــد الــذي كان وقــع عندهــم )أي عنــد الشــامين( ليــس هــو هــذا 

الــذي يــروى عنــه بالعــراق، كأّنــه رجــٌل آخــر، قلبــوا اســمه")7(. 

ــو  ــد )وه ــن حمم ــر ب ــن زه ــامين ع ــة الش ــر رواي ــد اهلل وذك ــا عب ــمعت أب ــرم: "س ــال األث وق

ــن حممــد  ــرى هــذا زهــر ب ــال يل: ت ــم ق ــث مناكــر هــؤالء، ث ــه أحادي ــروون عن ــال: ي اخلراســاين( ق

)1(  املصــدر الســابق. وقــد اســتصغر يف أبيــه، وحديثــه يف صحيــح البخــاري: "يف اجلهــاد: عــن أبيــه، عــن مصعــب بــن ســعد، عــن أبيه: 
يف االنتصــار بالضعفــاء. وهــو فــرد إال أنــه يف فضائــل األعــامل". قالــه ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )439/1(. 

)2(  عدا الرتمذي مل يرجها. ُينظر: هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )435/13(.
)3(  وروايته عنه يف بعض السنن. املصدر السابق.

ــنده، )580/30(، )ح18616(:  ــد يف مس ــه أمح ــن طريق ــه: )484/2(، )ح4175(؛ وم ــاين يف مصنف ــرزاق الصنع ــد ال )4(  رواه عب
عــن ســفيان الثــوري، عــن منصــور، واألعمــش بــه؛ ورواه أيضــا عبــد الــرزاق الصنعــاين يف مصنفــه، )51/2(، )ح2449(: عــن 
معمــر، عــن منصــور، عــن طلحــة بــه؛ وروايــة حممــد بــن طلحــة عــن أبيــه يف مســند أحــد، )479/30(، )ح18516(، وروايــة 

شــعبة يف مســند أحــد أيضــا: )482/30(، )ح 18518(، َوقــد روامهــا أمحــد عــن عفــان عنهــام )حممــد بــن طلحــة وشــعبة(.
)5(  الثقات، للعجي، )83/2(.

)6(  صحيح ابن خزيمة، للنيسابوري، )24/3(، )ح 1551(. 
)7(  التاريخ الكبر، للبخاري )3/ 427(، َوجامع الرتمذي )2/ 91(، َوالضعفاء الكبر، )2/ 92( 
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ــن  ــن ب ــتقيمة: عبدالرمح ــه فُمس ــا عن ــة أصحابن ــا رواي ــال: أّم ــّم ق ــا؟ ث ــه أصحابن ــروون عن ــذي ي ال

مهــدي، وأبــو عامــر، أحاديــث مســتقيمة صحــاح، وأمــا أحاديــث أيب حفــص ذاك التِّنِّيــيّس)1( فتلــك 

بواطيــل موضوعــة أو نحــو هــذا، فأّمــا بواطيــل فقــد قالــه - أي أمحــد")2(. وأبــو حفــص التنيــيس هــو 

ــلمة. ــن أيب س ــرو ب عم

ــراق  ــل الع ــة أه ــر، ورواي ــه مناك ــروون عن ــام ي ــل الش ــد أه ــن حمم ــر ب ــاري: "زه ــال البخ وق

ــبه")3(.  أش

ــت  ــه ليس ــام عن ــل الش ــا أه ــي يروهي ــث الت ــذه األحادي ــه، وه ــأس ب ــي: "ال ب ــال العج وق

تعجبنــي")4(.

ونحو هذا قال ابن عدي)5(.

وهنــاك مــن يذكــر مناكــر زهــر مــن طريــق أحــد الــرواة عنــه مــن أهــل الشــام، فقــال النســائي 

يف زهــر: "ليــس بــه بــأس، وعنــد عمــرو بن أبــى ســلمة عنــه مناكــر")6(. وقريــب منــه كالم الطحاوي 

اآليت. 

حتليل: 

ُيفهــم مــن كالم اإلمــام أمحــد أن التنيــيس أشــّد الشــامين نــكارة يف حديــث زهــر ال أن مناكــر 

زهــر ينفــرد هبــا التنيــيس، ونحــوه كالم الطحــاوي اآليت.

ــع  ــه يف جام ــب، )ص422(؛ وروايت ــب التهذي ــام". تقري ــه أوه ــدوق ل ــلمة: "ص ــى س ــن أب ــرو ب ــو عم ــيس ه ــص التني ــو حف )1(  أب
ــى  ــح ع ــم: "صحي ــال احلاك ــم، )354/1(، )ح841(، وق ــني، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــذي )90/2(، )ح296(؛ َواملس الرتم

ــي. ــه الذهب ــاه". ووافق ــيخن ومل يرج رشط الش
)2(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )417/9(؛ َورشح علل الرتمذي، )778/2(.

)3(  جامع الرتمذي، )91/2(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، )90/5(؛ وَهتذيب التهذيب، )3 /350(؛ وأّما يف الثقات، للعجي، )371/1(: "جائز احلديث".

)5(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )187/4(، وسيأيت نص كالمه.
)6(  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، )417/9(.
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ويتمــل عــدم محــل أهــل الشــام اخلطــأ يف مرويــات زهــر بــل يمــل خطأهــا هــو إن حــّدث مــن 

ــه  ــو حاتــم: "حملــه الصــدق، ويف حفظــه ســوء، وكان حديث ــه ثقــة يف نفســه: قــال أب حفظــه مــع كون

بالشــام أنكــر مــن حديثــه بالعــراق لســوء حفظه...قــِدم الشــام؛ فــام حــدث مــن كتبــه فهــو صالــح، 

ومــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغاليــط")1(. 

ــول اهلل  ــة أن رس ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــذي رواه: ع ــر ال ــث زه وحدي

ــل إىل الشــق األيمــن شــيئا«. رواه  ــم يمي : »كان يســلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ث

عنــه مــن أهــل الشــام: عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــيس)2(، وعبــد امللــك بــن حممــد الدمشــقي)3(، وقــد 

ــه  ــه: "حديــث عائشــة ال نعرف ــاّم أخرجــه الرتمــذي، قــال عقب ــاه هكــذا بالرفــع عــن زهــر، ولـ روي

ــل  ــة أه ــف رواي ــابقن يف ضع ــاري الس ــد والبخ ــر كالم أمح ــم ذك ــه". ث ــذا الوج ــن ه ــا، إال م مرفوع

الشــام عــن زهــر)4(.

وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، هو عن عائشة موقوف")5(.

وذكــر الدارقطنــي روايتــي عمــرو بــن أيب ســلمة، وعبــد امللــك بــن حممــد)6(، ثــم قــال: "خالفهــام 

الوليــد بــن مســلم؛ فــرواه عــن زهــر بــن حممــد، عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة، موقوفــا. قــال 

ــه يشء؟ قــال: نعــم،  ــن حممــد: فهــل بلغــك عــن رســول اهلل  في ــد: قلــت لزهــر ب الولي
أخــربين ييــى بــن ســعيد األنصــاري، أن رســول اهلل  كان يســلم تســليمة"، وصحــح وقفــه 

)1(  اجلرح والتعديل، )590/3(؛ وانظر زيادة إكامل هتذيب الكامل، )91/5(؛ َوتقريب التهذيب، )ص217(.
)2(  جامع الرتمذي، )90/2(، )ح296(؛ َوالسنن الكربى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.

)3(  وروايتــه يف ســنن ابــن ماجــه، )297/1(، )ح919(: وليــس فيهــا: "ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن شــيئا"، وعبــد امللــك بــن حممــد: 
ــب، )ص365(.  ــب التهذي ــث". تقري ــن احلدي "ل

)4(  جامع الرتمذي، )90/2(، )ح296(.
)5(  علل احلديث، الرازي، )340/2(. 

)6(  ويــرى البــزار أن التنيــيس تفــرد بــه عــن زهــر، وممــا ســبق ومــا ســيايت مــن كالم الدارقطنــي أنــه مل يتفــرد بــل شــاركه الصنعــاين 
 ، عــن زهــر، ُينظــر كالم البــزار يف البحــر الزخــار )113/18(، )ح55(؛ وذكــر العقيــيُّ يف الضعفــاء الكبــر، )272/3( التنيــيسَّ

وقــال: "يف حديثــه وهــم" ثــم ذكــر لــه هــذا احلديــث.
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الدارقطنــي)1(، وقــد أســند خــرب الوليــِد العقيــيُّ ثــم قــال: "روايــة الوليــد أوىل")2(.

وقــال الطحاوي)ت:321هـــ(: "هــذا حديــث أصلــه موقــوف عى عائشــة  ، هكــذا رواه 

احلفــاظ، وزهــر بــن حممــد - وإن كان ثقــة - فــإن روايــة عمــرو بــن أيب ســلمة عنــه تضّعــف جــدًا")3(.

ولــّـام ذكــر ابــُن عــدّي لزهــر احلديــَث الســابق: ذكــر أنــه تفــرد بــه، وذكــر معــه غــر حديــٍث ِمن 
روايــة الشــامين عنــه قــال: "هــذه األحاديــث لزهــر بــن حممــد فيهــا بعــض النُكــرة، وروايــة )غــر()4(

الشــامين عنــه أصــح مــن روايــة غرهــم، ولــه غــر هــذه األحاديــث، ولعــّل الشــامين حيــث رووا 
عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا حــدث عنــه أهــل العــراق فرواياهتــم عنــه شــبه املســتقيمة، وأرجــو أنــه ال 

بأس بــه")5(.

ــرب  ــد ال ــن عب ــؤالء اب ــن ه ــه، وِم ــرد ب ــث تف ــر حي ــى زه ــث ع ــكارة احلدي ــرون ن ــل آخ ومّح
)ت:463هـــ( حيــث قــال: "وأّمــا حديــث عائشــة؛ فانفــرد بــه زهــر بن حممــد: مل يــروه مرفوعــا غره، 
وهــو ضعيــف ال يتــج بــام ينفــرد بــه")6(. وكــذا البيهقــي حيــث قــال: " تفرد بــه زهر بــن حممــد..")7(. 
وهــذا يلتقــي مــع كالم أيب حاتــم بحمــل كالمهــام)8( عــى كالم أيب حاتــم حيــث تكــون أفــراده احلمــل 

فيهــا عليــه؛ حيــث اتــكل عــى حفظــه دون كتابــه.

)1(  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )171/14(. 
)2(  الضعفــاء الكبــر، )272/3(، واملوقــوف عــن عائشــة رواه البيهقــي مــن طريــق عبيــد اهلل بــن عمــر، عــن القاســم، عــن عائشــة 
ــي،  ــربى، للبيهق ــنن الك ــم". الس ــالم عليك ــا: الس ــل وجهه ــدة ِقَب ــليمة واح ــالة تس ــّلم يف الص ــت تس ــا كان ــا: "أهن ريض اهلل عنه

)ح2987(.   ،)255/2(
)3(  رشح معاين اآلثار، للطحاوي، )270/1(. 

)4(  لعلهــا ســقطت مــن املطبــوع الــذي بــن يــدي، وهــو مــيء بمثــل هــذا، والســياق يقتــي وجــود مــا أثبتــه. وُينظــر زيــادة هتذيــب 
الكــامل يف أســامء الرجــال، )418/9(، فقــد نقــل املــزي فيــه عــن ابــن عــدي الســياق بنحــو مــا أثبتــه. 

)5(  الكامل يف ضعفاء الرجال، )181/4- 187(.
)6(  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب، )189/16(.

)7(  السنن الكربى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.
)8(  مع تفرد ابن عبد الرب يف تضعيف زهر وأنه ال ُيتج به.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

النتيجة:

جعــل األئمــة أمحــد والبخــاري وابــن عــدي وغرهــم احلمــَل عــى مــن رواه عــن زهــر . 1
مــن أهــل الشــام.

جعــل أبــو حاتــم وغــره احلمــل عــى زهــر نفســه فيــام حــدث بــه مــن حفظــه دون كتابــه، . 2
وهــذا مــا وقــع منــه بالشــام.

ــأ  ــاميون خط ــا الش ــل فيه ــد يم ــه، وق ــا علي ــل فيه ــون احلم ــث يك ــر بأحادي ــرد زه ــد ينف وق
الروايــة فيهــا، وقــد أفــرد العقيــي لزهــر ترمجــة ذكــر لــه فيهــا حديثــا - غــر هــذا - وجعــل 
ــَم  ــي وَه ــه العقي ــيس، ومحّل ــلمة التني ــى س ــن أب ــرو ب ــم لعم ــم ترج ــه)1(، ث ــا علي ــل فيه احلم

ــا)2(. ــاال هن ــور مث ــث املذك ــو احلدي ــر، وه ــن زه ــه ع ــَث يف روايت احلدي

يتمــل معنــى كالم اإلمــام أمحــد "قلبــوا اســمه" يتمــل مبالغــة يف إنــكاره عــى أهل الشــام: . 3
التنيــيس - وغــره مــن الشــامين - يف أحاديثهــم عــن زهــر، ويتمــل مــراده قيــام أهــل الشــام 
ــل  ــمه أه ــب اس ــون قل ــي أن يك ــد: "ينبغ ــول أمح ــر ق ــذا األخ ــّرب ه ــيوخ، ويق ــس الش بتدلي
الشــام-يعني ســّموا رجــالً ضعيفــًا زهــر بــن حممــد- وليــس بزهــر بــن حممــد اخلراســاين")3(. 

وكــذا احتمــل املعنَيــن يف قــول البخــاري: "أنــا أتقــى هــذا الشــيخ، كأن حديثــه موضــوع، . 4
ليــس هــذا عنــدي زهــر بــن حممــد")4(. 

وعــى االحتــامل الثــاين فلــم أجــد مــن أدخــل عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــيس وعبــد امللــك . 5
بــن حممــد يف املدلســن، واهلل أعلــم.

ــر . 6 ــن زه ــيس ع ــلمة التني ــن أيب س ــرو ب ــث عم ــح حدي ــتدرك يصح ــب املس ــم صاح احلاك
مــن طريقــه، ويقــول: "عــى رشط الشــيخن ومل يرجــاه.. قــد اتفــق الشــيخان عــى االحتجــاج 

)1(  الضعفاء الكبر، )92/2(. 
)2(  الضعفاء الكبر، )272/3(. 

)3(  رشح علل الرتمذي، )822/2(.

)4(  رشح علل الرتمذي، )822/2(.
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بعمــرو بــن أيب ســلمة وزهــر بــن حممــد ")1(. 

قلــت: لكــن ليــس عنــد البخــاري ومســلم لزهــر مــن طريــق الشــامين - عمــرو أو غــره - 

يشٌء! ويف هــذا يقــول ابــن رجــب: "احلاكــم يــرج مــن روايــات الشــامين عنــه )أي عــن زهــر( كثرًا 

كالوليــد بــن مســلم وعمــرو بــن أيب ســلمة، ثــم يقــول: صحيــح عــى رشطهــام، وليــس كــام قــال")2(.

 

)1(  املستدرك عى الصحيحني، )354/1(، )ح841(. 
)2(  رشح علل الرتمذي، )779/2(.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

خامتة البحث: النتائج
قــول األئمــة: "احلمــل عــى فــان" أو "عــى مجاعــة" مــن الــرواة أو مــا يــدل عــى معنامهــا - 

إنــام هــو لتضعيــف الروايــة ببيــان علتهــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ فيهــا. 

ــل -  ــم العل ــأ، وعل ــب اخلط ــد صاح ــع حتدي ــالل م ــا إع ــل: أهن ــارة بالعل ــذه العب ــة ه عالق

أوســع مــن جمــرد االطــالق بــل قــد ُيعــّل الناقــد الروايــة ويذكــر الراجــح فيهــا مــن دون ذكــر 

صاحــب اخلطــأ، وكــذا عالقتهــا بعلــم اجلــرح والتعديــل: أّن مــن قيــل فيــه ذلــك يكــون جرحــا 

نســبيا فيــه، بمعنــى أّن كل مــن مُحِّــل خطــأ روايــة فهــو ضعيــف فيهــا؛ فــإْن كثــر منــه ذلــك فــال 

شــك أنــه يؤثــر عــى حفظــه بالعمــوم. 

ــق األمــر وهــو نــادر؛ ألن األمــر عنــد األئمــة -  يقــع اجلــزم مــن النقــاد بالتحميــل، وقــد ُيعلَّ

ــه  ــر غالب ــأ إال أن األم ــل اخلط ــن يم ــددون م ــذا ي ــا، فل ــات وتنقيحه ــرب املروي ــى س ــي ع مبن

ــَأ  ــل خط ــن يم ــاد فيَم ــالف النق ــع خ ــث وق ــورة يف البح ــة املذك ــذا كُل األمثل ــادي، لِ اجته

الروايــة. وقــد اجتهــدت يف التحليــل والدراســة واملقارنــة وإعطــاء النتيجــة املناســبة يف ترجيــح 

ــن. ــد االجتهادي أح

ــى -  ــأ ع ــل اخلط ــكان مح ــدة أو إم ــة العه ــة إلزال ــة ودق ــى إال بمتابع ــل ال يتأّت ــع احلم إّن دف

غــره بقرينــة واضحــة، ومــن القرائــن: تفــرد شــيخ مــن قيــل فيــه )احلمــل عليــه( أو الــراوي 

عنــه، ومل يكونــا ممــن ُيعتمــد عــى تفردهــم. فهــذا البــاب ُتعمــل فيــه القرائــن يف ترجيــح رفــع 

احلمــل يف اخلطــأ. وقــد ُيرفــع احلمــل عّمــن ُتكّلــم يف حفظــه لقرينــة أو قرائــن وجُتعــل العهــدة 

عــى غــره؛ كــام لــو كان هــذا الــذي تــزال عنــه العهــدة أحفــظ ِمــن اآلخــر بالعمــوم.
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ــد -  ــن، وق ــم جمتمع ــل عليه ــيخهم ال ُيم ــة األوىل يف ش ــة كالطبق ــات يف الرواي ــة األثب طبق

ُيمــل عــى بعضهــم مقابــل اآلخريــن ممـَـن خالفوهــم، وأّمــا الوحــدان -مــن احلفــاظ أو الثقــات 

وَمــن ُتكّلــم يف حفظهــم- فيــأيت عليهــم احلمــل، واجلمــع منهــم أيًضــا يــأيت محــل اخلطــأ عليهــم 

- عــدا الطبقــة األوىل -  بقرائــن تــدل عــى إمــكان احلمــل، وأّمــا الضعفــاء فَمــن دوهنــم فيكثــر 

عليهــم احلمــل أفــرادا ومجاعــات وهــو كثــر املثــال يف كتــب العلــل ونحوهــا، لــذا مل أذكــر يف 

بحثــي مثــاال لــه لوضوحــه وشــهرته.

توصية: 

أويص بجمــع مــادة شــاملة يف تأليــف مســتقل يشــمل كل مــن قيلــت فيــه )أو فيهــم( هــذه العبــارة 

ومــا يقارهبــا واســتخراجها مــن بطــون الكتــب، ثــم دراســتها دراســة مســتوفاة بــكل أحاديثهــا؛ تليــق 

هبــذا العلــم الدقيــق، عــى أن أويص الــدارس يف ذلــك أال يتعّجــل بتحميــل اخلطــأ عــى راٍو يف روايــة 

ــون إىل  ــتعجل بالرك ــا ال يس ــه أيض ــام أن ــل.. ك ــن األوىل باحلم ــتظهر َم ــعا يس ــا موس ــع مجع ــى جيم حت

ــد  ــإن وج ــام؛ ف ــن إم ــر ع ــول آخ ــه لق ــدم معارضت ــد ع ــى يتأك ــك حت ــه يف ذل ــذ رأي ــام بأخ ــول إم ق

فليقــارن بــن الرأيــن بالبحــث واالنصــاف. 

واهلل أعلم

وصى اهلل وسّلم عى حممٍد َوعى آله وصحبه َوسّلم تسلياًم كثًرا.
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

إكــامل هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمغلطــاي، أبــو عبــد اهلل بــن قليــج احلنفــي، حتقيــق: . 	

عــادل بــن حممــد وآخــر، ط1، دار الفــاروق، 1422هـــ.

اإلكــامل يف ذكــر مــن لــه روايــة يف مســند اإلمــام أحــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر يف هتذيــب . 	

الكــامل، للحســيني، حممــد بــن عــي، حتقيــق: عبــد املعطــي قلعجــي، )د.ط( منشــورات جامعــة 

ــتان )د.ت(. ــي، باكس ــالمية – كرات ــات اإلس الدراس

ــوظ . ) ــق: حمف ــي، حتقي ــرو العتك ــن عم ــد ب ــر أمح ــو بك ــزار، أب ــزار"، للب ــند الب ــار "مس ــر الزخ البح

الرمحــن زيــن اهلل وآخريــن، ط1، املدينــة - مكتبــة العلــوم واحلكــم، 1988م.

ــر دار . 	 ــد، )د.ط( ن ــن حمّم ــد ب ــى، حمّم ــدي املرت بي ــوس، للزَّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

اهلدايــة، )د.ت(.

ــن: . 	 ــاد - الدك ــدر آب ــامعيل، )د.ط( حي ــن إس ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــاري، أب ــر، للبخ ــخ الكب التاري

دائــرة املعــارف العثامنيــة )د.ت(. 

ــامرائي،  ط1، . 	 ــي الس ــق: صبح ــد، حتقي ــن أمح ــر ب ــاهن، عم ــن ش ــات، الب ــامء الثق ــخ أس تاري

الكويــت - الــدار الســلفية، 1404هـــ.

ــار . 	 ــق: بش ــن أمحــد، حتقي ــد ب ــي، حمم ــام، للذهب ــاهر َواألع ــات املش ــام َوَوفي ــخ اإلس تاري

عــّواد، ط1، دار الغــرب اإلســالمي، 2003 م.

ــد . 	 ــق: أمح ــن، حتقي ــن مع ــى ب ــا يي ــو زكري ــدادي، أب ــدوري(، للبغ ــة ال ــني )رواي ــن مع ــخ اب تاري

نــور ســيف. ط1، مكــة - مركــز البحــث العلمــي، 1399هـــ.

ــروف، ط2، . 	 ــار مع ــق: بش ــر، حتقي ــي أيب بك ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــدادي، أب ــداد، للبغ ــخ بغ تاري

بــروت - دار الغــرب اإلســالمي، 1422هـــ.
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حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف، للمــزي، يوســف بــن عبــد الرمحــن، حتقيــق: عبــد الصمــد . 		

رشف الديــن، ط2، بــروت - املكتــب اإلســالمي، 1403هـــ.

تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي، للســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، حتقيــق: نظــر . 		

حممــد الفاريــايب، )د.ط(، دار طيبــة. )د.ت(. 

ــان، . 		 ــن املرزب ــد اب ــن حمم ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب ــَتَوْيه، عب ــن ُدُرْس ــه، الب ــح ورشح ــح الفصي تصحي

ــالمية، 1419هـــ. ــئون اإلس ــى للش ــس األع ــر - املجل ــدوي، )د.ط( م ــد ب ــق:  حمم حتقي

تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، البــن حجــر العســقالين، أبــو الفضــل أمحــد بــن . )	

عــي، حتقيــق: إكــرام اهلل إمــداد احلــق، ط1، بــروت - دار البشــائر، 1996م.

تقريــب التهذيــب، البــن حجــر العســقالين، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي، حتقيــق: حممــد عوامــة، . 		

ط1، ســوريا - دار الرشــيد، 1406هـ.

ــد الرحيــم بــن احلــيس، حتقيــق: . 		 التقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن الصــاح، للعراقــي، عب

عبــد الرمحــن عثــامن، ط1، املدينــة املنــورة - املكتبــة الســلفية، 1389هـــ.

التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، البــن عبــد الــرب، يوســف بــن عبــد اهلل القرطبــي، . 		

حتقيــق: مصطفــى العلــوي َوآخــر، نــر وزارة األوقــاف - املغــرب، 1387 هـــ.

هتذيــب التهذيــب، البــن حجــر العســقالين، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي، ط1، اهلنــد - مطبعــة . 		

دائــرة املعــارف النظاميــة، 1326هـ.

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، أبــو احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن، حتقيــق: . 		

بشــار عــواد. بــروت - مؤسســة الرســالة، 1400هـــ. 

ــن إســامعيل الكحــالين، . 		 توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار، لألمــر الصنعــاين، حممــد ب

حتقيــق: صــالح بــن عويضــة، ط1، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1417هـــ. 

ــاد . 		 ــدر آب ــة - حي ــارف العثامني ــرة املع ــر دائ ــان، ط1، ن ــن حب ــد ب ــان، حمم ــن حب ــات، الب الثق

ــ . ــد، 1393 ه ــن، اهلن الدك
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل، للعالئــي، أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي، حتقيــق: . 		

محــدي الســلفي، ط2، بــروت - عــامل الكتــب، 1407هـ.

جامــع الرتمــذي، للرتمــذي، أبــو عيســى حممــد بــن عيســى، حتقيــق: بشــار معــروف، )د.ط(، . 		

ــالمي، 1998م. ــرب اإلس ــروت - دار الغ ب

جامــع العلــوم واحلكــم يف رشح مخســني حديثــًا مــن جوامــع الكلــم، البــن رجــب، عبــد الرمحــن . )	

بــن أمحــد احلنبــي، حتقيــق: حممــد األمحــدي،  ط2، دار الســالم، 1424هـ.

ــدادي، . 		 ــي البغ ــن ع ــد ب ــر أمح ــو بك ــب، أب ــامع، للخطي ــراوي وآداب الس ــاق ال ــع ألخ اجلام

ــارف. )د.ت(. ــة املع ــر مكتب ــان، )د.ط( ن ــود الطح ــق: حمم حتقي

اجلــرح والتعديــل، للــرازي، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم، ط1، اهلنــد - طبعــة جملــس . 		

دائــرة املعــارف العثامنيــة، 1271هـ.

ديــوان الضعفــاء واملرتوكــني وخلــق مــن املجهولــني وثقــات فيهــم لــني، للذهبــي، حتقيــق: محــاد . 		

األنصــاري، ط2، مكــة - مكتبــة النهضــة احلديثــة، 1387 هـ.

ــي، ط1، . 		 ــن الفريوائ ــد الرمح ــق: عب ــر، حتقي ــن طاه ــد ب ــراين، حمم ــن القي ــاظ، الب ــرة احلف ذخ

الريــاض: دار الســلف، 1416 هـــ.

رجــال صحيــح مســلم، البــن َمنُْجوَيــه، أمحــد بــن عــي، حتقيــق: عبــد اهلل الليثــي، ط1، بــروت . 		

- دار املعرفــة، 1407هـ.

الســنن الكــربى، للبيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بن احلســن، حتقيــق: حممــد عبد القــادر عطــا،)د.ط(، . 		

مكــة - مكتبة البــاز، 1414هـ. 

الســنن الكــربى، للنســائي، أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب، حتقيــق: حســن شــلبي، ط1، . 	)

بــروت - مؤسســة الرســالة، 1421هـــ.

الســنن الــواردة يف الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأرشاطهــا، أليب عمــرو الــداين، عثــامن بــن ســعيد، . 	)

حتقيــق: رضــاء اهلل املباركفــوري، ط1، الريــاض - دار العاصمــة، 1416 هـ.
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ــوح . 	) ــد ن ــاين، حمم ــة، لأللب ــيئ يف األم ــا الس ــة وأثره ــة واملوضوع ــث الضعيف ــلة األحادي سلس
ــارف، 1412هـــ. ــاض - دار املع ــايت، ط1، الري نج

ســنن ابــن ماجــه، للقزوينــي، حممــد بــن يزيــد ، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مــر- دار . ))
إحيــاء الكتــب العربيــة، البــايب احللبــي.

ِجْســتاين، أبــو داود ســليامن بــن األشــعث، حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط وآخر، . 	)  ســنن أيب داود، للسِّ
ط	، دار الرســالة العاملية، 	)		 هـ.

ســنن النســائي= الســنن الصغرى)املجتبــى(، للنســائي، أمحــد بــن شــعيب، حتقيــق: عبــد الفتــاح . 	)
أبــو غــدة، ط2، ســوريا - مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، 1406هـ.

ــاؤوط . 	) ــعيب األرن ــق: ش ــد، حتقي ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــي، أب ــاء، للذهب ــام النب ــر أع س
ــالة، 1405هـــ. ــة الرس ــروت - مؤسس ــرون، ط3، ب وآخ

ــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبــي، حتقيــق: الدكتــور مهــام . 	) رشح علــل الرتمــذي، البــن رجــب، عب
ســعيد، ط1، األردن - مكتبــة املنــار، 1407هـــ.

رشح معــاين اآلثــار، للطحــاوي، أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة املــري، حتقيــق: حممــد زهــري . 	)
النجــار وآخريــن، ط1، املدينــة النبويــة - عــامل الكتــب، 1414هـــ.

ــد، ط1، . 	) ــي حام ــد الع ــق: عب ــاين، حتقي ــن اخلراس ــن احلس ــد ب ــي، أمح ــامن، للبيهق ــعب اإلي ش
ــد، 1423 هـــ. ــة الرش ــاض - مكتب الري

ــق: . 		 ــارايب، حتقي ــاد الف ــن مح ــامعيل ب ــري، إس ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــن، 1407هـــ.  ــم للمالي ــروت - دار العل ــار، ط4، ب ــد عط أمح

صحيــح ابــن حبــان )اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، البــن حبــان، حممــد بــن حبــان . 		
الُبســتي )ت: 354هـــ(، والرتتيــب: البــن بلبــان الفــاريس، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، ط1،  

بــروت - مؤسســة الرســالة، 1408 هـ.

صحيــح ابــن خزيمــة، للنيســابوري، حممــد بــن إســحاق، حتقيــق: حممــد مصطفــى األعظمــي، . 		

بــروت - املكتــب اإلســالمي. 
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ

صحيــح البخــاري، للبخــاري، أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل، حتقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، . )	

ط1، بــروت - دار ابــن كثــر ، 1407هـ.

صحيــح مســلم، للنيســابوري، أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج، حتقيــق: حممــد عبــد الباقــي، . 		

)د.ط(، بــروت - دار إحيــاء الــرتاث العــريب )د.ت(. 

الضعفــاء الكبــر، للعقيــي، أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو، حتقيــق: عبــد املعطــي قلعجــي، ط1، . 		

بــروت - دار املكتبــة العلميــة، 1404هـ.

ــل محــود هــزاع، ط1، مــر - دار . 		 ــرواة عــن اإلمــام ســفيان الثــوري، لردمــان، وائ طبقــات ال

ــد، 1434هـ. التوحي

الطبقــات الكــربى، القســم املتمــم لتابعــي أهــل املدينــة ومــن بعدهــم، البــن ســعد، حممــد بــن . 		

ســعد البغــدادي، حتقيــق: زيــاد حممــد منصــور، ط2، املدينــة املنــورة - مكتبــة العلــوم واحلكــم، 

1408 هـ.

ــن . 		 ــوظ الرمح ــق: حمف ــر، حتقي ــن عم ــي ب ــي، ع ــة، للدارقطن ــث النبوي ــواردة يف األحادي ــل ال العل

الســلفي، ط1، الريــاض - دار طيبــة، 1405 هـــ.

ــن . 		 ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــيباين، أب ــداهلل(، للش ــه عب ــة ابن ــال )رواي ــة الرج ــل َومعرف العل
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علــل احلديــث، للــرازي ابــن أيب حاتــم، عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي، حتقيــق: فريــق مــن . 		

ــي،  ــع احلمي ــاض - مطاب ــر، ط1، الري ــد وآخ ــد اهلل احلمي ــن عب ــعد ب ــإرشاف س ــن ب الباحث

هـ.  1427

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، البــن حجــر العســقالين، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي، . 		

)د.ط( بــروت - دار املعرفــة، 1379هـ.
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ــالة، 1426هـ. الرس
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ــة، 1411هـــ. بــروت - دار الكتــب العلمي

مســند أيب داود الطيالــي، لســليامن بــن داود، حتقيــق: حممــد الرتكــي، ط1، مــر - دار هجــر، . 		

1419 هـ.

ــاؤوط . 		 ــعيب األرن ــق: ش ــل،  حتقي ــن حنب ــد ب ــداهلل أمح ــو عب ــيباين، أب ــد للش ــام أح ــند اإلم مس

ــالة، 1421هـــ. ــة الرس ــروت - مؤسس ــن، ط1، ب وآخري
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ثني بِِذكِرِهم: احلَْمَل َعَل »َراٍو« َأو »َجَاَعٍة« إِعاَلُل امُلَحدِّ
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حســن، ط2، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1397هـــ.

ــر - دار . 		 ــزاع، ط1، م ــود ه ــل مح ــان، وائ ــة، لردم ــب الرواي ــل ومرات ــة يف عل ــى الطبق معن

1434هـــ. ــد،  التوحي

ــم فيــه وهــو موثــق، للذهبــي، حممــد بــن أمحــد، حتقيــق: حممــد شــــكور أمــــرير، ط1، . 		 َمــن ُتكلِّ

مكتبــة املنــار – األردن، الزرقــاء، 1406هـــ.

املوضوعــات، البــن اجلــوزي، عبــد الرمحــن بــن عــي، حتقيــق: عبــد الرمحــن حممــد عثــامن، ط1، . 		
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ط2، حلــب - مكتبــة املطبوعــات اإلســالمية، 1412هـ. 

ــي . 		 ــق: ع ــد. حتقي ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــي، أب ــال، للذهب ــد الرج ــدال يف نق ــزان االعت مي
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The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the fault is 
on a “narrator” or a “group of narrators”

(Theoretical Practical and Analytical Study) 

Dr. Waa’il Hamood Huzaa’ Radman

Research Topic:

The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the 
fault is on a “narrator” or a “group of narrators” Theoretical Practical and An-
alytical Study.

Research Objective:

Highlighting some expressions used in the science of hadith weakness. That 
is, the statement of scholars of critique in explaining the defect in a hadith by 
saying: “the “fault is on so and so” or “a group of narrators” which indicate 
weakness and defect in the narration, identifying the person who made the 
error, and the fact that the usage of this expression on a group of narrators is 
considered less than its usage on a narrator.

Research Problem:

1. What is the meaning of the expression: the fault is on so and so? Is it used 
for an individual narrator other than a group of narrators?

2. Is there a consensus among the scholars on the fault of the one who was 
said to be faulty?

Research Findings:

The error in narration is not attributed to the rank of authorities in narration 
although it can be attributed to some of them, but as for the weak narrators 
and those below them they are mostly blamed individually and collectively and 
those in between these two ranks are also blamed individually and collectively 
most often. 
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