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َ َ َ
َ
َ ْ َ ََ
َ
او)) أو ((جماع ٍة))
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موضوع البحث:

إعــال املحدثــن بذكرهــم :احلمــل عــى ٍ
(راو) أو (مجاعــة) .دراســة نظريــة تطبيقيــة حتليليــة

نقديــة.

هدف البحث:
إبــراز بعــض عبــارات علــم علــل احلديــث ،وهــي قــول أئمــة النقــد يف علــة حديــث( :احلمـ ُ
ـل

عــى فــان) أو (عــى مجاعــة) الدالــة عــى تضعيــف الروايــة وإعالهلــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ
فيهــا ،وكــون العبــارة تــأيت عــى مجــع مــن الــرواة ُيعــدّ أقـ ّـل مــن كوهنــا تــأيت ٍ
راو يف ذلــك.

مشكلة البحث:
	-ما معنى عبارة :احلمل عىل فالن؟ وهل تطلق عىل فرد من الرواة دون اجلمع؟
	-هل يقع اتفاق األئمة عىل اثبات احلمل عىل من قيل فيه احلمل عليه؟

نتائج البحث:
ّ
إن طبقــة األثبــات يف الروايــة ال ُيمــل عليهــم خطــأ الروايــة وقــد يــأيت عــى بعضهــم ،وأ ّمــا

الضعفــاء فمــن دوهنــم فيكثــر عليهــم احلمــل أفــراد ًا ومجاعــات ،ومــا بــن هاتــن الطبقتــن يــأيت

عليهــم إطــاق (احلمــل) غالبــ ًا أفــراد ًا ومجاعــات.

الدالة املفتاح َّية:
الكلامت َّ

احلَمل -الرواية  -إعالل  -اجلامعة.
7
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F
احلمــد هلل ،أمحــده وأســتعينه وأســتغفره وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه ،وأعــوذ بــاهلل من رشور أنفســنا

ومــن ســيئات أعاملنــاَ ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد ْ
أن ال إلــه إال

اهلل وحــده ال رشيــك لــه وأشــهد أن حممــدا عبده ورســوله.

ٍ
أ ّمــا بعــدُ  :فـ ّ
ورش األمــور
ـر احلديــث كتـ ُ
ـإن خـ َ
ـاب اهلل ،وخــر اهلُــدى ُهــدى حممــد ّ ،
وكل حمدثــة بدعــةّ ،
حمدثاهتــاّ ،
وكل بدعــة ضاللــةّ .
وإن ِمــن الضــاالت مــا تعتمــد عــى ضعــاف

األحاديــث ومعلوهلــا  -والتــي ليــس هلــا وجــه للعمــل هبــا  -وقــد خلــق اهلل لصــدّ هــذه األحاديــث
رجــاال ُل ِقبــوا 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،

فليــس أمــام النصــح للديــن حصانــة إلمــام حافــظ فكيــف بمــن دونــه! فــا احــراز أمــام النقــد
أي واهــم ..واخلطــأ وارد يف ســنة اهلل وفطرتــه عــى البــر إال َمــن َر ِحــم اهلل،
الدقيــق املثبِــت لوهــم ّ
وقــال الذهبــي (ت748 :هـــ)" :وليــس ِمــن حــدِّ الثقـ ِ
ـة أ َّنـ ُه ال َيغ َلـ ُ
ـط وال ُيطِــئَ ،ف َمــن الــذي َي ْسـ َل ُم
َ
ِ
ـر املعصــو ِم الــذي ال ُي َقـ ُّـر عــى خطــأ!"( ،)1فبقواعــد رصينــة وفهــم ثاقــب يبحــث اإلمــام
مــن ذلــك غـ ُ
مــن علــاء احلديــث يف روايــات احلافــظ  -و َمــن دونــه  -مثبتــا مــا َو ِهــم أو أخطــأ فيهــا بعــد ســر
فح ِفـ َ
ـظ هــذا العلــم مــا جــاء يف الســنة النبويــة املرشفــة
ـم علــل احلديــثَ ،
ومقارنــة ،وهــذا هــو علـ ُ
املدونــة يف الكتــب ،وبــه جــاءت العقيــدة صافيــة حمميــة بذلــك اجلهــد مــن زيــغ الزائغــن وحتريــف

الغالــن وانتحــال املبطلــن وغلــو املشــبهني وتفريــط املعطلــن ..وذاك مــن نتائــج جهــود أئمــة النقــد
يف علــم العلــل ،وقــد كانــت ختــرج مــن أفــواه أولئــك األئمــة عبــارات ت ّ
مطولــة عــن
ُلخــص عمليــة ّ

ـل عــى فــان" أو "احلمـ ُ
الســر والتقســيم ،كمثــل قوهلــم" :احلمـ ُ
ـل عــى هــؤالء  -أو مجاعــة من الــرواة"
(( (1املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،للذهبي( ،ص .)78
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قاصديــن بذلــك إثبــات خطــأ الروايــةّ ،
وأن ســبب اخلطــأ فيهــا َمــن نُســب إليــه احلمــل ..فأحببــت

دراســة هــذه العبــارة الرصينــة مــن جوانــب عــدة ســيجمعها هــذا البحــث بــن النظريــة والتطبيــق
ـم وجــه وأكملــه .واهلل املســتعان.
ليصفــى فهمهــا عــى أتـ ّ

أمهية البحث:
ال شــك ّ
أن البحــث عــن عبــارات (احلمــل عــى الوحــدان-أو مجاعــة) يســهم يف عــدة أمــور

تثــري البحــوث احلديثيــة يف علــم العلــل خاصــة ويف علــوم الرشيعــة عامــة ،منهــا:

	-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 حيتــوي عليــه علــم علــل احلديــث.

	-معرفة ما يشابه هذه العبارة من العبارات األخرى اجلارية يف معناها.
	-يمكــن أن يســهم هــذا البحــث لطــاب العلــم يف رفــع مــا يشــكل مــن هــذا اللفــظ أثنــاء

احلكــم عــى الروايــات أو الــرواة حــن إطــاق مثــل هــذه العبــارة (احلمــل عــى .)...

10

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

أسئلة جييب عليها البحث:
	-ما معنى عبارة (احلمل عىل فالن) أو (عىل مجاعة) بدقة؟ وأي َن مظان اطالقها؟
	-ما العبارات املقارب ُة هلا؟
	-هل تطلق هذه العبارة عىل نوع معني من الرواة دون غريهم؟
	-هل هلذه العبارة أثر عىل الراوي؟
	-هل يأيت احلمل عىل الوحدان من الرواة َوال يأيت عىل أكثر من واحد أو اجلامعة؟
	-هل يقع اتفاق األئمة عىل إثبات احلمل عىل 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:
مل أقــف عــى مــن أقــام مثــل هــذا الدراســة هبــذه التســاؤالت واألهــداف ،ومل أظفــر ببحــث

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 إعــال الروايــة بــا يشــبه

عبــارة اجلــرح والتعديــل بــا 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.
ومل أرد يف البحــث اســتيعاب كل مــا وقفــت عليــه يف مثــل هــذه العبــارة إال يف حــدود مــا جيـ ّ
ـي
هــدف البحــث وإجابــة تســاؤالته؛ جامعــا يف معنــاه ومبنــاه :بــن النظريــة بإيضــاح املعــاين والتطبيــق
بأبــرز األمثلــة.

خطة البحث:
هذا البحث بنيته عىل مقدمة ومتهيد نظري ومطلبني:
األول منهام( :احلمل عىل الواحد).
والثاين( :احلمل عىل اجلمع).
وبعدمها النتائج وتوصية ،ثم فهرس مصادر ومراجع البحث.
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أ ّما منهجي يف العرض:
فســأذكر صــدر كل مثــال (األنمــوذج) يف املطلــب األول (احلمــل عــى الواحــد) بذكــر اســم هــذا
حــل خطــأ الروايــة ثــم أذكــر حديثــه ،بخــاف املطلــب الثــاين (احلمــل عــى اجلامعــة)
الواحــد الــذي ُ ِّ

فســأذكر احلديـ َ
ـدر كل مثــال (األنمــوذج) ثــم نــص احلمــل عــى اجلمــع؛ ألن األمــر يف الثــاين
ـث صـ َ

يطــول بذكــر مجاعــة الــرواة بــل يف بعضهــم إهبــام ،ويف كل مطلــب ثالثــة أمثلــة :أســتويف عنــد كل
مثــال البحــث فيــه حتــت عنوانــن بارزيــن:
(1 .حتليل) وفيه الدراسة النقدية.
 2 .ثم (النتيجة) وهو خالصة البحث يف املثال.
واهلل املوفق ،وهو خري مسؤول ،وبه أستعني.
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إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ


ّ
إن هــذا البحــث خــاص بعلــم العلــل ،ولقــد كتــب علــاء 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 الصــاح(.)1

وقيــل" :املعلــول" حلــن ،والصــواب" :املعـ ّـل" ،وقيــل ليــس "املعلــول" بلحــن فقــد ُوجــد اســتخدامه

ُ
وشــهر( .)2وهــذا يف اللغــة( .)3أليــس مــن األفضــل الرجــوع إىل كتــب املعاجــم والقواميــس اللغويــة يف
تعريــف العلــة .وال يعتمــد عــى تعريــف أهــل احلديــث

أ ّمــا اصطالحــا :فهــو احلديــث الــذي ا ُط ِلــع فيــه عــى علــة تقــدح يف صحتــه ،مــع أن الظاهــر

الســامة منهــا(.)4

وقــال احلاكــم صاحــب املســتدرك (ت405:هـــ)" :إ ّنــا يعلــل احلديــث مــن أوجــه ليــس للجــرح

فيهــا مدخــل ،فــإن حديــث املجــروح ســاقط واه ،وعلــة احلديــث ،تكثــر يف أحاديــث الثقــات أن

حيدثــوا بحديــث لــه علــة ،فيخفــى عليهــم علمــه ،فيصــر احلديــث معلــوال ،واحلجــة فيــه عندنــا
احلفــظ ،والفهــم ،واملعرفــة ال غــر .وقــال عبــد الرمحــن بــن مهــدي :معرفــة احلديــث إهلــام ،فلــو
قلــت للعــامل يعلــل احلديــث :مــن أيــن قلــت هــذا ،مل يكــن لــه حجــة"(.)5

(( (1معرفة أنواع علوم احلديث ،البن الصالح( ،ص .)89
((ُ (2ينظــر النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح ،للزركــي)204 /2( ،؛ َوتدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســــيوطي/1( ،
.)294
((ُ (3ينظــر :القامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي (ص َ ،)1035والنكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح ،للزركــي (َ ،)204 /2وتدريــب
الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســيوطي.)294 /1( ،
(( (4معرفــة أنــواع علــوم احلديــث ،البــن الصــاح( ،ص)90؛ َ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 بــا ال يؤثــر يف صحــة احلديــث ."..و ُينظــر أيضــا يف نفــس املصــدر
(.)26-25/2
(( (5معرفة علوم احلديث ،للحاكم( ،ص.)113-112
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وقــول ابــن مهــدي (ت198 :هـــ) هــذا جــاء بمعنــاه أقــوال غــره مــن أئمــة احلديــث بــا يــدل
عــى رشف هــذا العلــم وعلــوه بــن ســائر العلــوم ،ومنــه قــول ابــن املدينــي (ت234 :هـــ)" :ربــا
أدركــت علــة حديــث بعــد أربعــن ســنة"( .)1وقــال أبــو حاتــم الــرازي (ت277 :هـــ)" :جــرى بينــي
وبــن أيب زرعــة يومــا متييــز احلديــث ومعرفتــه ،فجعــل يذكــر أحاديــث ويذكــر عللهــا ..وكذلــك

كنــت أذكــر أحاديــث َخ َطــأ ِ
وعللهــا وخطــأ الشــيوخ ..فقــال يل :يــا أبــا حاتــم؛ قـ ّـل مــن يفهــم هــذا.

مــا أعــز هــذا .إذا رفعــت هــذا مــن واحــد واثنــن؛ فــا أقـ ّـل َمــن جتــد مــن حيســن هــذا .وربــا أشـ ّ
ـك
يف يشء أو يتخاجلنــي يشء يف حديــث؛ فــإىل أن ألتقــي معــك ال أجــد مــن يشــفيني منــه .قــال أيب:

وكــذاك كان أمــري"( .)2وقــال اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ)" :املعرفــة باحلديــث ليســت تلقينــا،
وإنــا هــو علــم حيدثــه 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 كــر ،وال إىل ضيــق أو ســعة :وإنــا يعرفــه الناقــد عنــد املعاينــة ،فيعــرف
البهــرج والزائــف واخلالــص واملغشــوش ،وكذلــك متييــز احلديــث؛ فإنــه علــم خيلقــه اهلل  -تعــاىل  -يف
القلــوب بعــد طــول املامرســة لــه واالعتنــاء بــه"(.)3
وأطبــق أئمــة احلديــث عــى أن معرفــة العلــل أجــل أنــواع علــم احلديــث( ،)4وقـ ّـل َمــن اعتنــى بــه

بعــد أئمــة شــأنه لســعة حفظهــم وقــوة نظرهــم ودقــة فهمهم أولئــك كعــي بــن املدينــي(ت234 :هـ)،

وأمحــد ابــن حنبــل(ت241 :هـــ) ،والبخــاري(ت256 :هـــ) ،ويعقوب بن شــيبة(ت262 :هـــ) ،وأيب
حاتــم(ت277 :هـــ) ،وأيب زرعــة(ت264 :هـــ) ..وبعد هــؤالء مجاعة منهــم النســائي (ت303 :هـ)،
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(( (1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب البغدادي.)257/2( ،
(( (2اجلرح والتعديل ،للرازي.)356/1( ،
(( (3اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ،)255/2( ،و ُينظــر مــا بعــده فقــد مجــع اخلطيــب مــن كالم أئمــة احلديــث مــا يــدل أمهيــة
هــذا الفن.
(( (4اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )294/2( ،وما بعده.

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

والعقيــي (ت322:هـــ) ،وابــن عــدي (ت365 :هـــ) ،والدارقطنــي(ت385 :هـــ) ..وقــال غري واحد

مــن األئمــة كابــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،وابــن رجــب( ،ت795 :هـــ) وغريمهــا ،وقـ ّـل مــن جــاء
بعدهــم مــن هــو بــارع يف معرفــة ذلــك حتــى كاد ينعــدم( .)1وبقــي 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 إعــال 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
يشــتد كــا يف قــول ابــن حبــان (ت354 :هـــ) يف "حريــث بــن أيب حريــث ..كان األوزاعــي شــديد
احلمــل عليــه"( .)2و"احلكــم بــن عبــد اهلل بــن ســعد األيــي ..كان ابــن املبــارك شــديد احلمــل عليــه"(.)3
و"إســاعيل بــن أبــان الغنــوي ..كان أمحــد بــن حنبــل  شــديد احلمــل عليــه"( .)4وغــر 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..

حلمل يف باب العلل فهو" :نسبة خطأ الرواية عىل أحد الرواة أو مجاعة منهم".
أ ّما ا َ

(( (1املوضوعــات ،البــن اجلــوزي)102/1( ،؛ َورشح علــل الرتمــذي ،البــن رجــب)663/2( ،؛ َوجامــع العلــوم واحلكــم ،ابــن
رجــب)750-746/2( ،؛ َونزهــة النظــر يف توضيــح نخبــة الفكــر ،البــن حجــر( ،ص .)114-113
(( (2املجروحني ،البن حبان.)260/1( ،
(( (3املجروحني.)248/1( ،
(( (4املجروحني.)128/1( ،
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وهــو مأخــوذ لغــة :مــن احلمــل  -بالكــر والفتــح  :-مــا ُي َمــل عــى الظهــر أو رأس أو غريمهــا،

ويــأيت بمعنــى الضــان( ،)1و ُيســتخدم يف املعــاين كــا ُيســتخدم يف األعيــان :األول كقــول اهلل تعــاىل:

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

[األحــزاب .]72 :ويف اآلخــر :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ [الرعــد.]17:

ومــا كان مفارقــا للــيء  -ملــا محــل عــى ظهــر أو رأس  -فهــو ِحــل بالكــر ،ومــا كان متصــا أو

باطنــا فهــو َحــل بالفتــح ،كحمل اإلنــاث يف بطوهنــا أوال َدهــا أو عــى رأس شــجرة.)2(..

َوعــى هــذا قــول املحدثــن يف هــذا البــاب يكــون بالفتــحَ :
"احلمــل عــى فــان" ..وقــد يدخــل

معنــى التضمــن هنــا بــأن يكــون لفــظ "اخلطــأ" مســتخدما يف لفــظ "احلمــل" توســعا وأخـ ً
ـذا يف معنــاه
وحكمــه يف التعــدي واللــزوم ،فيكــون" :احلمــل عــى فــان"= "اخلطــأ عــى فــان" .وعــى األول
تأصيــل معنــى ،بخــاف الثــاين.

واملســتفاد مــن هــذا ِ
كلــه ّ
حيملــون نتــاج ســرهم  -لروايــة "مــا" -العهــد َة
أن أئمــة العلــل ّ

والضــان  -يف اخلطــأ  -عــى ٍ
َ
راو أو مجاعــة..

وهلــذا االطــاق مــا يســاويه يف العبــارات :كقوهلــم "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن فــان" أو

"البــاء مــن فــان" وغــر ذلــك..

وعالقــة هــذه العبــارة بعلــم العلــل :أن هــذه العبــارة يذكرهــا الناقــد ُمع ِّينًــا صاحــب اخلطــأ يف

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

عــى ذكــر العلــة ومــا الصــواب فيهــا .أو يتوســع الناقــد فيذكــر االختــاف ثــم الراجــح واملرجــوح؛
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(( (1مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)106/2( ،؛ َوالقامــوس املحيــط ،الفريوزآبــادي( ،ص )987؛ َواملصبــاح املنــر يف غريــب الــرح
الكبــر ،للفيومــي.)151/1( ،
(( (2ومــن األول قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [طــه-100 :
ِ ، ]101
ومــن الثــاين قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [األعــرافُ .]189 :ينظــر تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،ابــن ُد ُر ْس ـت ََو ْيه،
(ص)323؛ َوالصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،للجوهــري)1676/4( ،؛ وَتـــــاج العــــروس ،للزبيــــدي.)345 /28( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

مــن دون تنصيــص عــى ذكــر مــن حيمــل املرجــوح يف الروايــة ،وقــد يذكــر ذلــك .فــكل عبــارة فيهــا
ذكــر احلمــل -عــى َمــن هــوِ -مــن اإلعــال ،وليــس كل إعــال فيــه ذكــر احلمــل.
ومــا ذكرتــه مــن أن الناقــد يذكــر هــذه العبــارة ُمع ِّينًــا صاحــب اخلطــأ يف الروايــة؛ ومل أقــل جيــزم

بمــن حيمــل اخلطــأ؛ ألنــه قــد ال جيــزم بذلــك الناقــد فيــردد أو ُيع ِّلــق احلكــم أو يتوقــف فيــه ،وإن
َ
كان كل هــذا قليــاِ ،
ومــن 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
بــن أيب ســفيان ،قــال :ســمعت ســامل بــن عبــد اهلل ،حيــدث ،عــن ابــن عمــر  ،Lعــن النبــي

ـب منهــا».
«مــن وهــب هبــة ،فهــو أحــق هبــا مــا مل ُي َثـ ْ
 قــالَ :

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

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

وحكــم هــذه العبــارة مــن األئمــة ُيعتــر جــرح نســبي للثقــات و َمــن يف حكمهــم ِمــن مقبــويل

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

ّ
ألن احلمــل عليهــم يف اخلطــأ حاصــل مــن ضعفهــم أصــا ،ولذلــك ك ُثــر محــل األئمــة عليهــم فــردا

ومجاعــات ،لــذا اســتثنيت بحثــي مــن رضب املثــال وحتليلــه يف مروياهتــمَ ،وأكثــر مــن يتــرر مــن

حكــم األئمــة عــى منزلتــه يف احلفــظ  -مــن أهــل الصــدق  -هــم مــن كثــر محــل خطــأ الروايــات
عليهــم ،وقــد ينزلــون إىل الــرك إذا كثــرت أغالطهــم وصــار مــا أصابــوا نــادرا .وقــد يكــون ذلــك

نســبيا أيضــا باعتبــار موضــع اخلطــأ وقــره عــى شــيخ أو زمــان أو مــكان ..وهــذا بــاب واســع
(( (1املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم( ،)60 /2( ،ح.)2323
(( (2لذلــك 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 ،ومتنــهَ " :مــن
وهــب هبــة ،"..وقــال صحيــح عــى رشطهــا إال أن يكــون احلمــل فيــه عــى شــيخنا .قلــت (ابــن حجــر) :احلمــل فيــه عليــه بــا
ريــب ،وهــذا الــكالم معــروف مــن قــول عمــر غــر مرفــوع".
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ولـمـــا كان عمــق البحــث للثقــات و َمــن يف حكمهم؛
تكفــي اإلشــارة هبــذا إليــه ُلياعــى و ُيعتنــى بــهّ ،
كان اصطفــاء نــاذج مــن مروياهتــم يف البحــث ملعرفــة مجلــة مــن الفوائــد والنتائــج املرجــوة ،عــى

أن احلمــل عــى اجلامعــة خيفــى عــى كثــر املتأخريــن؛ بخــاف املشــهور مــن احلمــل عــى الواحــد؛

فــكان مــن مهــام هــذا البحــث جتليــة هــذا النــوع والبحــث فيــه إضافــة إىل اآلخــر :وهــو احلمــل عــى
الواحــد ليتكامــل هــدف البحــث ..وطاملــا يــأيت عــى اجلمــع فقــد يــأيت عــى املقدَّ ِمــن واألثبــات يف
شــيخ بعينــه ،وهــم َمــن ُيعــدّ ون الطبقــة األوىل يف ذلــك الشــيخ؛ غــر أن اخلطــأ ال يــأيت عــى تلــك
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"( .)1فهــذه
ذكرهــا يف كتــب االصطــاح.
الطبقــة املــرادة يف علــم العلــل هنــا؛ ال الطبقــة الزمنيــة املشــهور ُ
وهنا تنبيهات مهمة يف خامتة التمهيد:
 1 .احلَمــل يف بــاب العلــل فهــو" :نســبة خطــأ الروايــة عــى أحــد الــرواة أو مجاعــة منهــم"،

وأنــه يــأيت بعبــارة َ
"احلمــل عــى فــان" أو مــا يقارهبــا مثــل" :العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن
فــان" أو "البــاء مــن فــان" ونحــو ذلــك.

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

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

حمــل اجلمــع يف مناكــر شــيخهم عليهــم.
يف الروايــة عــن شــيخ؛ ف ُي ّ

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

يــأيت عــى وحداهنــم أو بعضهم.

ـر الطبقــة األوىل مــن الثقــات وأهــل الصــدق و َمــن يف حفظهــم يشء يــأيت عليهــم احلمل
4 .غـ ُ

وحدانــا ومجاعــة ،واحلمــل عــى األفــراد أكثــر يف كتــب العلــل ،وأكثــره يف بابــن عظمــن مــن
20

(( (1معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية ،لردمان .)54/1( ،للتوسع ُينظر ( 57-47/1ما بعده).

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

أبــواب العلــة (التفــرد واملخالفــة) وهــذا البحــث فيهــم.
5 .البحــث واســع جــدا يف معنــاه واألحاديــث كثــرة جــدا؛ لكــن نــاذج األحاديــث املصطفــاة

بعنايــة التــي أذكرهــا يف البحــث سـ ّ
ـتجل املفهــوم وجتيــب عــن التســاؤالت املطروحــة بــا حيقــق
أهــداف البحــث ويث ّبــت أمهيتــه.
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إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

املطلب األول :احلمل عىل الواحد
يــأيت احلمــل عــى أحــد احلفــاظ إذا مــا قورنــت روايتــه مــع غــره مــن احلفــاظ وهــذا لشــهرته

ووضوحــه عنــد حــذاق العلــاء ،كأن خيالــف احلافــظ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن (ت218 :هـــ)

احلفـ َ
ـاظ :اب ـ َن املبــارك (ت181:هـــ) ،وأبــا بكــر األشــجعي(ت182:هـ) ،ووكيع ـ ًا (ت196 :هـــ)،
وابـ َن القطــان (ت198 :هـــ) ،وابـ َن مهــدي(ت198 :هـــ)؛ يف روايــة يروهيا  -أبــو نعيم  -عــن اإلمام

الثــوري (ت161 :هـــ)( ،)1وخيالفــه 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 غري تك ّلف أو اعتساف:
حــل املناكــر فيــا يرويــه؛ وحتميــل شــيوخه الضعفــاء
قــد ُيدفــع خطــأ الثقــة إذا أمكــن دفعــه وإن ُ ّ

ذلــك اخلطــأ ،فهــذا الثقــة إرسائيــل بــن يونــس بــن أبــى إســحاق الســبيعي (ت160:هـــ)( )2أنكــر

حييــى القطــان أحاديثــه عــن أيب حييــى القتــات( ،)3وقــال أمحــد" :روى عنــه (أي عــن القتــات) إرسائيــل
أحاديــث مناكــر جــدً ا .قــال :وأمــا حديــث ســفيان عنــه فمقاربــة ،فقيــل ألمحــد" :فهــذا مــن قبــل
أي يشء أقــدر أقــول إلرسائيــل؟ ثــم قــال :إرسائيــل مســكني ،مــن أيــن جيــيء هبــذه؟
إرسائيــل؟ قــالّ :

ثــم قــال :هــو ذا حديثــه عــن غــره ،أي أنــه قــد روى عــن غــر أيب حييــى ،فلــم جيــئ بمناكــر ،أي هــذا
مــن قبــل أيب حييــى"(.)4

(( (1للثــوري اإلمــام ترمجــة موســعة يف كتــاب :طبقــات الــرواة عــن اإلمــام ســفيان الثــوري ،)221-103/1( ،لردمــان .وترمجــة
املذكوريــن قبلــه هــم أئمــة وكبــار تالمــذة الثــوري يف الروايــة عنــه وعــن غــره ،وجتــد هلــم تراجــم موســعة يف ()277-223/1
يف املصــدر نفســه.
(( (2ستأيت له ترمجة يف املطلب الثاين( :احلمل عىل اجلامعة)؛ املثال الثاين منه.
(( (3أبــو حييــى الق ّتــات الكــويف ،اســمه زاذان وقيــل دينــار (وقيــل غــر ذلــك) ،لــن احلديــث ،مــن السادســة .بــخ د ت ق .تقريــب
التهذيــب ،البــن حجــر( ،ص.)684
(( (4الضعفاء الكبري ،للعقييل.)330/2( ،
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وقــال ابــن املدينــي :قيــل ليحيــى القطــان (ت198 :هـــ)" :إن إرسائيــل روى عــن أيب حييــى

القتــات ثــاث مائــة حديــث ،وروى عــن إبراهيــم بــن مهاجــر( )1ثــاث مائــة ،فقــال :مل يــؤت منــه!

أتــى منهــا ،وقــال :إبراهيــم بــن مهاجــر مل يكــن بالقــوي"(.)2

فعــى هــذا يتوجــه محــل مــا ُأنكــر مــن أحاديثــه التــي حدثــه هبــا إرسائيــل عــن أيب حييــى عــى
األخــر ،قــال ابــن حجــر (ت852 :هـــ)" :إنــا هــي (أي النــكارة) مــن ِق َبــل أيب حييــىَ ..وأبــو حييــى

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 غريه:
إذا كان الــراوي متهــا 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 حيــدث هبــا ليــس هــو مــن قبلــه ،إنــا هــو مــن قبــل الشــيوخ الذين حيــدث عنهــم"(.)5
وقــال صالــح بــن حممــد امللقــب بجــزرة( )6يف حممــد بــن محيــد الــرازي" :كان كلــا بلغــه مــن

حديــث ســفيان حييلــه عــى مهــران ،ومــا بلغــه مــن حديــث منصــور حيليــه عــى عمــرو بــن أيب قيــس،

ومــا بلغــه مــن حديــث األعمــش حييلــه عــى مثــل هــؤالء ،وعــى عنبســة .قــال جــزرة :كل يشء كان
حيدثنــا ابــن محيــد كنــا نتهمــه فيــه"(.)7
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(( (1إبراهيم بن املهاجر هو ابن جابر البجيل الكويف ،صدوق لني احلفظ ،من اخلامسة .م  .4.تقريب التهذيب( ،ص.)94
(( (2الضعفاء الكبري.)330/2( ،
(( (3فتح الباري ،البن حجر.)390/1( ،
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)475
حممد ابن محيد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف ،من العارشة .مات سنة ثامن وأربعني ومئتني .د ت ق.
(( (5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)101/25( ،
(( (6هــو صالــح بــن حممــد بن عمــرو بن حبيــب ،األســدي ،أبو عــي البخاري ،مــن أئمة أهـــــل احلــــديث وحفاظهــــمُ .ولــِــد(205
هـ)ببغــداد ،ورحــل للحديــث إىل الشــام ومــر وخراســان وغريهــا ،واســتقر يف بخــارى ســنة(  266هـــ) وتــويف هبــا (293هـــ).
وكان ذا مــزاح ودعابــة .ولقــب بجــزرة؛ ألنــه صحــف "اخلَـ َـر َزة" الواقعــة يف حديــث ،فقــال" :اجلَـ َـز َرة" .تاريــخ بغــداد ،للخطيــب
البغــدادي)439 /10( ،؛ َوســر أعــام النبــاء ،للذهبــي.)23 /14( ،
(( (7تاريخ بغداد.)60/3( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وقــال أبــو عــي النيســابوري( :)1قلــت البــن خزيمــة اإلمــام (ت311:هـــ)" :لــو حــدث األســتاذ

عــن حممــد بــن محيــد؛ فـ ّ
ـإن أمحــد قــد أحســن الثنــاء عليــه؟ فقــال  :إنــه مل يعرفــه ،ولــو عرفــه كــا
عرفنــاه مــا أثنــى عليــه أصــا"(.)2

القاعدة الثالثة :احلمل عىل الثقة ونحوه ال يؤثر يف توثيقه ما مل يكثر ذلك منه:
حيمــل اخلطــأ عــى الثقــة ونحــوه مــع بقــاء صدقــه :ال ُيرفــع احلمـ ُ
ـل عــى الــراوي مــع وجــود

احتاملــه إال أنــه ال ينزلــه مــن مكانــة توثيقــه وحفظــه وذلــك مقابــل ســعة املرويــات التــي حيملهــا عــن
حــل خطــأ بعــض مروياتــه عنــه مــع تقدمــه فيــه ،فهــذا حرملــة بــن حييــى التجيبــي
الشــيخ الــذي ُ ّ
الصــدوق(ِ :)3مــن أثبــت وأروى النــاس يف ابــن وهــب( ،)4وهــو مــن رجــال مســلم (ت261 :هـــ)
والنســائي (ت303 :هـــ) ،ومــع كونــه املقــدّ م يف ابــن وهــب؛ فقــد كانــت العهــدة واحلمــل عليــه يف
إفــرادات ابــن وهــب:

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

مــا جيــب أن يض ّعــف مــن أجلــه ،ورجــل يتــوارى ابــن وهــب عندهــم ،ويكــون عنــده حديثــه ك ّلــه؛
فليــس ببعيــد أن يغـ ُـرب عــى غــره مــن أصحــاب ابــن وهــب.)5("...

(((1هــو احلســن بــن عــي بــن يزيــد أبــو عــي النيســابوريُ ،ولِــد (277هـــ) ،روى عــن احلافــظ صاحــب الصحيــح ابــن خزيمــة
وطبقتــه مــن أهــل نيســابور ،وســمع مــن خلــق كثــر بمدائــن خراســان  -كاحلافــظ النســائي -وباحلرمــن ومــر والشــام
والعــراق وغريهــا ..وحــدّ ث عنــه األكابــر كابــن منــده وختـ ّـرج بــه احلاكــم ،وقــال فيــه  -وبنحــوه اخلطيــب البغــدادي " :-هــو
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
بغــداد)622 /8( ،؛ َوســر أعــام النبــاء.)51 /16( ،
(( (2هتذيب التهذيب ،البن حجر.)131/ 9( ،
(( (3هــو حرملــة بــن حييــى بــن حرملــة بــن عمــران ،أبــو حفــص التجيبــي املــري ،صاحــب الشــافعي ،صــدوق .مــن احلاديــة عــرة
مــات ،ســنة ثــاث أو أربــع وأربعــن ومئتــن ،وكان مولــده ســنة ســتني ومائــة .م س ق .تقريــب التهذيــب( ،ص.)156
(( (4هــو عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم القــريش ،أبــو حممــد املــري ،الفقيــه ثقــة حافــظ عابــد ،مــن التاســعة .مــات ســنة ســبع
وتســعني ومائــة ،ولــه اثنتــان وســبعون ســنة .ع .تقريــب التهذيــب( ،ص.)328
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)409 /3( ،
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يغرب لكثرة روايته"(.)1
وقال الذهبي وقد ذكره فيمن تُك ّلم فيه وهو موثق" :ثقة ُ
ويف امليزان بعد أن رمز له بـ(صح) قال" :ولكثرة ما روى انفرد بغرائب"(.)2
قلــت :ومــن بــاب أوىل املكثــرون احلفــاظ ُيغتفــر خطؤهــم فيــا أخطــأوا فيــه ،فــا ينقصهــم وال

ينزهلــم عــن مكانتهــم إزاء مــا رووا.

القاعــدة الرابعــة :األصــل يف احلمــل أن يكــون عــى الضعيــف ومــن دوهنــم أوىل بذلــك
إن وجــدَ ،و ِمــن أمثلــة حتميــل الضعفــاء ،أبــو بكــر أمحــد بــن ســعيد بــن فرضــخ املــري ،قــال
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
عليهــا أحاديــث.)3("..

وهــذا كثــر يف هــذا وأمثالــه مــن الضعفــاء و َمــن هــو أشــدّ منهــم ضع ًفــا ،وقــد اســتثنيت بحثــي

منــه لكثرتــه ووضوحــه.

وأ ّمــا أن ُي ّمــل الثقــة و َمــن يف حكمــه يف األمثلــة الســابقة  -بكونــه غــر متهــم وال واســع الروايــة

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

أمــر يعتمــد عــى مقارنــة حديثــه وفحــص روايتــه مــع غــره مــن الثقــات واحلفــاظ ،وعــدم وجــود
أوىل منــه محــا للخطــأ ،وخلفائــه وأمهيتــه أدرس هــذا يف األمثلــة اآلتيــة:
فمن أمثلة احلمل عىل أفراد الثقات و َمن يف حكمهم:
َ
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((َ (1من تكلم فيه وهو موثق ،للذهبي( ،ص.)66
(( (2ميزان االعتدال ،للذهبي.)472/1( ،
(( (3لسان امليزان ،البن حجر.)178/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

املثال األول :إبراهيم بن طهامن أبو سعيد اخلراساين:
حديثــه« :إن أول مجعــة مجعــت بعــد مجعــة مجعــت مــع رســول اهلل  ،بمكــة مجعــت

بجواثــى( )1بالبحريــن قريــة لعبــد القيــس».

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

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

واحلديــث أصلــه يف صحيــح البخــاري مــن غــر هــذا الوجــه ،فقــد رواه البخــاري :عــن أيب

عامــر العقــدي ،قــال :حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان ،عــن أيب مجــرة الضبعــي ،عــن ابــن عبــاس :أنــه
قــال« :إن أول مجعــة مجعــت بعــد مجعــة يف مســجد رســول اهلل  ،يف مســجد عبــد القيــس
بجواثــى مــن البحريــن»(.)3
حتليل:
محلــه اخلطــأ
االختــاف عــى ابــن طهــان واقــع يف هــذه الروايــة بالوجهــن الســابقني ،وقــد ّ

شــيخ النســائي يف الروايــة ،وهــو ابــن عــار املوصــي -كــا ســيأيت -وض ّعفــه بســبب هــذه الروايــة،
وقــد خالفــه أبــو عــي صالــح بــن حممــد احلافــظ (املعــروف بجــزرة).

أ ّمــا ابــن طهــان فقــد قــال الذهبــي" :صــدوق مشــهور ،وثقــه مجاعــة ،وضعفــه حممــد بــن عبداهلل

()4
ور ّد ذلــك(.)5
بــن عــار املوصــي وحــده"  ،وقــد تكلموا فيــه لإلرجــاء ُ

ـم ّأولــه ،وبالثــاء املثلثــة ،عــى وزن فعــاىل :مدينــة بالبحريــن .معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد واملواضــع،
(( (1جواثــى :بضـ ّ
شاب" :كان اســا لســواحل نجــد بــن قطــر والكويــت ..ثــم أطلــق عــى هــذا اإلقليــم اســم
البكــري ،)401/2( ،وقــال حممــد ُ َّ
ّ
وجــل مــا حيــدد بالبحريــن يف كتــب الســرة ،هــو مــن رشق اململكــة العربيــة الســعودية" .املعــامل األثــرة يف الســنة
األحســاء..
لــراب( ،ص.)44
والســرةّ ُ ،
(( (2السنن الكربى ،للنسائي ( ،)258/2( ،ح.)1667
(( (3يف صحيح البخاري( ،)304/1( ،حَ ،)852وصحيح البخاري (( ،)1589/4ح.)4113
((َ (4من تُك ّلم فيه وهو موثق( ،ص .)32-31
((ُ (5ينظر :هتذيب التهذيب )130/1( ،وما بعده.
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وقــال ابــن حجــر" :إبراهيــم بــن طهــان أبــو ســعيد اخلراســاين ،ســكن نيســابور ،ثــم مكــة،

يغــرب ،وتُك ّلــم فيــه لإلرجــاء ،ويقــال :رجــع عنــه .مــن الســابعة .مــات ســنة ثــان وســتني
ثقــة ُ
ومائــة.ع"(.)1

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

"ابــن طهــان :ضعيــف مضطــرب احلديــث .قــال :فذكرتــه لصالــح بــن حممــد احلافــظ (املعــروف

بجــزرة) فقــال :ابــن عــار مــن أيــن يعــرف حديــث إبراهيــم؛ إنــه مل يعــرف حديثــه! إنــا وقــع إىل ابــن
عــار حديــث إبراهيــم يف اجلمعــة ،ومنــه غلــط ابــن عــار عــى إبراهيــم  -يعنــي احلديــث الــذي رآه

مجعــت
ابــن عــار عــن املعــاىف ،عــن ابــن طهــان :عــن حممــد بــن زيــاد ،عــن أيب هريــرة «أول مجعــة ّ
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( ،)3وقــد تفــرد املعــاىف بذكــر حممــد بــن
زيــاد :عــن إبراهيــم .ف ُع ِلــم أن الغلــط منــه  -أي مــن املعــاىف  -ال مــن إبراهيــم"(.)4
النتيجة:

قــول ابــن عــار 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،

وهــي التــي صدّ رنــا هبــا املثــال؛ غــر ّ
أن األئمــة وغريهــم رووا احلديــث عــن ابــن طهــان :عــن أيب
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)90
املخرمــي األزدي ،أبــو جعفــر البغــدادي ،نزيــل املوصــل ،ثقــة حافــظ .مــن العــارشة .مــات ســنة
(( (2هــو حممــد ابــن عبــد اهلل بــن عــار ّ
اثنتــن وأربعــن ومئتــن ،ولــه ثامنــون ســنة .س .تقريــب التهذيــب( ،ص .)489
(( (3ممــن ذكرهــم ووقعــت روايتــه يف الكتــب الســتة :العقــدي وروايتــه يف صحيــح البخــاري تقــدم ذكرهــا أول املثــال؛ وروايــة وكيــع
ورواهــا يف ســنن أيب داود ،السجســتاين( ،)296/2( ،ح)1068؛ و ُينظــر زيــادة يف حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف ،للمــزي،
(( ،)263/5ح.)6529
(( (4إكامل هتذيب الكامل ،مغلطاي.)222-221/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

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

275هـــ) يف ســننه مــن طريــق وكيــع ،وغريمهــا ممــن سـ ّـاهم صالــح (جــزرة) مــن الثقــات وغريهــم
عــى الصــواب ،واحلمــل يف اخلطــأ عــى املعــاىف ال عــى ابــن طهــان.

مطرف( )1بن معقل أبو بكر الشقري ،السعدي البرصي:
املثال الثاينّ :
حديثه« :من سب العرب فأولئك هم املرشكون»:
ذكــر العقيــي وابــن عــدي والبيهقــي (ت458 :هـــ) بســندهم عــن :معمــر بــن حممــد بــن معمــر

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

أنــس ،عــن عمــر بــن اخلطــاب ،قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــول :فذكــره(.)2
3
مطر ًفا.
قال العقييل" :منكر احلديث ،ال يتابع عىل حديثه ،وال ُيعرف إال به"( ) .يعني ّ

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

أعــرف ملطـ ّـرف بــن معقــل غــر مــا ذكــرت .واحلديــث األول عــن ثابــت ،عــن أنــس عــن عمــر:

منكــر"(.)4

وقال البيهقي" :تفرد به مطرف هذا ،وهو منكر هبذا اإلسناد"(.)5
6
معمــر بــن حممــد بــن
وقــد خالفهــم :أمحــد بــن عــي الســليامين البيكنــدي( ) ،فجعــل احلمــل عــى َ

(( (1كمحدِّ ثُ .ينظر تقريب التهذيب( ،ص ،)534وتاج العروس ،للزبيدي.)85 /24( ،
(( (2الضعفــاء الكبــر ،للعقيــي)217/4( ،؛ َوالكامــل يف ضعفــاء الرجــال)112/8( ،؛ َوشــعب اإليــان ،للبيهقــي،)161/3( ،
(ح.)1498
(( (3الضعفاء الكبري.)217/4( ،
(( (4الكامل يف ضعفاء الرجال.)113/8( ،
(( (5شعب اإليامن( ،)161/3( ،ح.)1498
(( (6ولــد (311هـــ) ،وتــويف (404هـــ) ،وصفــه الذهبــي وغــره باحلفــظ والتصنيــف ،لكــن قــال الذهبــي" :رأيــت للســليامين كتابــا فيه
حــط عــى كبــار ،فــا 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 مثــا ميــزان االعتــدال.)66 /2( ،
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معمــر البلخــي الــذي رواه عــن مطــرف ،وقــال" :أنكــروا عليــه حديثــه :عــن مكــي ،عــن مطـ ّـرف بــن
معقــل ،عــن ثابــت" .وذكــر احلديــث(.)1
حتليل:
قــال الذهبــي يف رد احلمــل عــى مطـ ِّـرف" :جــاء مــن طريقــه خــر موضــوع عــن ثابــت البنــاين،

محلــه البيكنــدي الروايــة  -يف كتابــه
واآلفــة مــن غــره" .كــذا يف تارخيــه( ،)2وترجــم ملعمــر  -الــذي ّ
امليــزان ،وذكــر هــذا احلديــث يف ترمجــة معمــر ،وقــال" :مطــرف و ِّثــق"(.)3

لكنــه لــ ّـا ترجــم يف امليــزان ملطـ ّـرف :قــال" :لــه حديــث ،وهــو موضــوعَ ،"..وذكــر احلديــث

بنحــو مــا عنــد ابــن َعــدي( .)4وجــزم بديوانــه الضعفــاء بقولــه" :أتــى بحديــث موضــوع"( .)5فاختلف

حتميلــه خطــأ الروايــة بــن معمــر ومطـ ّـرف.

أ ّمــا اب ـ ُن حجــر فبعــد أن ذكــر توثيــق مطـ ّـرف عــن ابــن معــن وأمحــد وغريمهــا قــال" :إذا تقــرر

هــذا فاآلفــة يف ذلــك احلديــث مــن غــره"(.)6

مطرف بن معقل هو أبو بكر الشقري ،السعدي البرصي:
َو ِّ
قال فيه أمحد" :كان ثقة وزيادة"(.)7
وذكــره الذهبــي يف تارخيــه ،وقــال" :و ّثقــه أمحــد بــن حنبــل ،وغــره ،وهــو مــن املق ّلــن.)8("..
وقــال ابــن َم ِعــن" :ثقــة"(.)9
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(( (1ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (2تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)218/4( ،
(( (3ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (4ميزان االعتدال.)126/4( ،
(( (5ديوان الضعفاء ،للذهبي( ،ص.)389
(( (6لسان امليزان.)49/6( ،
(( (7العلل ومعرفة الرجال ،ألمحد ،رواية ابنه عبد اهلل.)185/2( ،
(( (8تاريخ اإلسالم.)218/4( ،
(( (9تاريخ ابن معني رواية الدوري)140/4( ،؛ َواجلرح والتعديل.)314/8( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات(.)1
أ ّمــا ترمجــة :معمــر بــن حممــد بــن معمــر البلخــي وهــو أبــو شــهاب العــويف هــو :ابــن أخــي

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 تارخيــه يف وفيــات مــا بــن 280 - 271( :هـــ) ،ومل يذكــر فيــه تعديــا وال

جرحــا ســوى" :قــال الســليامين :أنكــروا عليــه حديثــا لــه عــن مكــي"( .)3ثــم ذكــره يف وفيــات مــا

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

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

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

البيكنــدي الســابق يف حتميلــه احلديــث.
النتيجة:

احلديــث منكــر عنــد األئمــة العقيــي وابــن عــدي وغريمهــا ،وحكــم عليــه الذهبــي بالوضــع كــا

ســبق .وتابعــه األلبــاين فحكــم عــى احلديــث بالوضــع(.)6
واختلف احلمل فيه عىل َمن؟

ـن
ـن رأيــي العقيــي وابــن عــدي (بــأن احلمــل عــى مطـ ّـرف) وبـ َ
وقــد اختلــف قــول الذهبــي :بـ َ

رأي الســليامين(بأن احلمــل عــى معمــر).

(( (1الثقات ،البن حبان)493/7( ،؛ َوتاريخ أسامء الثقات ،البن شاهني( ،ص.)225
(( (2الثقات ،البن حبان.)192/9( ،
(( (3تاريخ اإلسالم.)630/6( ،
(( (4تاريخ اإلسالم.)1058 -1057/6( ،
(( (5ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (6سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لأللباين( ،)115/10( ،ح.)4601
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وأ ّما ابن حجر فقد مال إىل غري رأي العقييل وابن عدي.
ورأي ابــن حجــر و َمــن ســلفه بــأن احلمــل فيــه عــى معمــر؛ لكــون مطــرف وثقــه ابــن معــن

مطــرف توثيقــا ،ولــو َعلــم مــن
وغــره ،وهــذا األخــر يلصــق احلمــل عــى مــن هــو أدنــى مــن
ّ

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

أعلــم.

املثال الثالثَ :حرشج بن نُباتة 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

وأمــا فرقة
فيتفــرق املســلمون ثــاث فــرقّ :أمــا فرقــة فتأخــذ بأذنــاب اإلبــل فتلحــق بالباديــة فهلكــتّ ،

وأمــا فرقــة فيجعلــون عياالهتــم خلــف ظهورهــم
فتأخــذ عــى أنفســها وكفــرت فهــذه وتلــك ســواءّ ،
ويقاتلــون ،فقتالهــم شــهيد ،ويفتــح اهلل -عــز وجــل -عــى بقيتهــم»(.)1

ذكــر ابــن عــدي عــدة أحاديــث حلــرج ممــا أنكرهــا عليــه األئمــة ،وقــد أخــرج كل تلــك

األحاديــث مــن عهدتــه أن يكــون احلمــل فيهــا عليــه إال احلديــث الســابق يف أرض البــرة ،وقــال

ـرادات وغرائــب،
يف خامتــة ترمجتــه" :حلــرج غــر مــا ذكــرت مــن احلديــث ،وأحاديثــه حســان وإفـ
ٌ
وقــد قمــت بعــذره فيــا أنكــروه عليــه ،وهــو عنــدي ال بــأس بــه وبرواياتــه؛ عــى أن أمحــد وحييــى قــد

وثقــاه"(.)2

قلــت :لكنــه مــع هــذا التعميــم يف عــذره مل يرفــع عنــه التفــرد يف احلديــث الســابق! هلــذا ابــن

ـمى "ذخــرة احلفــاظ"  -وقــد ذكــر هــذا احلديــث  -قــال عقبــه:
القيــراين يف هتذيبــه للكامــل املسـ ّ

32

(( (1مســند أيب داود الطيالــي( ،)201-200/2( ،ح)911؛ َواملصنــف ،البــن ايب شــيبة( ،)476/7( ،ح)37351؛ َومســند أمحــد،
(( ،)103-102 /34ح)20452-20451؛ َومســند البــزار ،للبــزار( ،)118/9( ،ح.)3666
(( (2الكامل يف ضعفاء الرجال ،للجرجاين.)375/3( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

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

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

بإبعــاد تفــرده فيــا ذكــره لــه مــن أحاديــث ،واألمــر الثــاين :أنــه –فعــا -مل يتفــرد بــه كــا ســيأيت.

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

وقــد ذكــر حــرج يف املجروحــن" :كان قليــل احلديــث ،منكــر الروايــة؛ فيــا يرويــه ،ال جيــوز
االحتجــاج بخــره إذا انفــرد"(.)2
حتليل:
كالم ابــن حبــان وإن كان موافقــا يف الظاهــر ملــا ســبق بــأن احلمــل عــى حــرج إال أنــه يف احلقيقة

جيعــل احلمــل فيــه عــى غــره؛ ألنــه مل ينفــرد كــا ســيأيت؛ فــازم كالم ابــن حبــان أنــه :إن مل ينفــرد
فمقبــول ،ويؤيــده أن احلديــث عنــد ابــن حبــان نفســه يف صحيحــه بذكــر متابــع حلــرج :وهــو
احلافــظ عبــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري؛ كــا ســيأيت قريبــا.

وحــرج بــن نُباتــة األشــجعي :هــو أبــو مكــرم الواســطي  -أو الكــويف  -صــدوق هيــم ،مــن
َ

الثامنــة .ت (.)3

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

ســعيد بــن ُجهــان ،عــن ابــن أيب بكــرة ،عــن أبيــه ،قــال :قــال رســول اهلل  بــه( ،)4وقــد
اختلــف يف اســم ابــن أيب بكــرة:

(( (1ذخــرة احلفــاظ ،البــن القيــراين ،)1934/4( ،وأ ّمــا 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.
(( (2املجروحني ،البن حبان.)277/1( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص .)169
(( (4تقدم خترجيه مطلع ذكره ،وسيأيت مزيد تفصيل.
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	-فقال أبو داود الطياليس يف روايته عن احلرشج" :..عن عبد الرمحن بن أيب بكرة"(.)1
	-وقال أبو النرض هاشم بن القاسم :حدثنا احلرشج" :..عبد اهلل بن أيب بكرة"(.)2
	-وقال رسيج بن النعامن :حدثنا حرشج" :..عبد اهلل ،أو عبيد اهلل بن أيب بكرة(.)3
	-وقال أبو الوليد الطياليس ،حدثنا حرشج " :..عبيد اهلل بن أيب بكرة"(.)4
ـرج؛ فــرواه عنــه يزيــد بــن هــارون( ،)6لكــن مــرة قــال يزيــد:
وتابــع العــوا ُم بــن حوشــب( )5احلـ َ

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

ورواه كذلــك أبــو كريــب احلافــظ :عــن أيب معاويــة الرضيــر ،عــن العــوام بــن حوشــب ،عــن
ســعيد بــن ُجهــان ،إال أنــه قــال" :عبــد اهلل بــن أيب بكــرة" ،لك ّن أبــو بكــر البــزار احلافــظ (ت292:هـ)

رواه يف "مســنده" باإلهبــام ،ثــم بــن ســبب ذلــك فقــال" :إنــا قلــت :عــن ابــن أيب بكــرة؛ ألن أبــا

كريــب ،قــال :عــن عبــداهلل بــن أيب بكــرة ،وال أعلــم أليب بكــرة ابنــا يقــال لــه :عبــد اهلل .فجعلتــه ،عــن
ابــن أيب بكــرة"(.)9
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(( (1مســند أيب داود الطياليس( ،)201-200 /2( ،ح ،)911وكــــذلك رواه الــــداين يف الســنن الواردة يف الفتن ،للــــداين،)909 /4( ،
(ح  ،)473مــن طريــق حييــى بــن عبــد احلميــد ،قــال :حدثنــا حــرج ،عــن ابــن مجهــان ،قــال :حدثنــي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة،
به .
(( (2مسند أمحد( ،)102/34( ،ح.)20451
(( (3مسند أمحد( ،)103/34( ،ح.)20452
(( (4الكامل يف ضعفاء الرجال.)375/3( ،
(( (5العــوام بــن حوشــب هــو ابــن يزيــد أبــو عيســى الواســطي ،ثقــة ثبــت فاضــل .مــن السادســة .مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة.
ع .تقريــب التهذيــب( ،ص.)433
(( (6يزيــد بــن هــارون هــو أبــو خالــد الواســطي ،ثقــة متقــن عابــد ،مــــن التاســــعة ،مــات ســنة ســت ومئتــن .ع .تقريــب التهذيــب،
(ص.)606 :
(( (7املصنــف ،البــن ايب شــيبة( ،)476/7( ،ح)37351؛ َومســند أمحــد( ،)57-55/34( ،ح )20414-20413؛ َومســند البــزار،
(( ،)118 /9ح)3666؛ َوصحيــح ابــن حبــان  ،البــن حبــان( ،)148/15( ،ح.)6748
(( (8مسند البزار( ،)118/9( ،ح.)3667
(( (9مسند البزار( ،)118/9( ،ح.)3666

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

احلــرج عبــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري( )1لكــن يف روايتــه عــن ســعيد بــن
وكــذا تابــع
َ

ُجهــان :حدثنــا "مســلم بــن أيب بكــرة"(.)2

إ ًذا حــرج مل يتفــرد بــأي يشء مــن اإلســناد أو املتــن ،وال يمكــن احلمــل عليــه فيــا 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 ُجهــان :بــري مشــهور"(.)3

وتغــر اســم شــيخ ســعيد بــن ُجهــان لــه صورتــان  :صــورة بالشــك (عبــداهلل أو عبيــد اهلل).
ّ

وصــورة بدونــه حيــث ذكــر عــدة شــيوخ لســعيد يف احلديــث مــن أبنــاء أيب بكــرة ،وهــم :عبــداهلل
وعبيــد اهلل ومســلم وعبدالرمحــن.

أ ّمــا الصــورة األوىل (الشـ ّ
ـك) فقــد أجــاب عنــه أبــو كريــب وتابعــه البــزار كــا ســبق؛ بأنــه ال

ّ
للشــك ،واألقــرب
يوجــد أليب بكــرة ابــن اســمه "عبــداهلل" لــذا كانــت (أو) يف روايــة مــن وراهــا
الشــك مــن ســعيد بــن ُجهــان؛ ّ
ّ
َّ
ألن العــوا َم وحرشجــا قــد روياهــا عنــه بالوجهــن (عبــداهلل)
أن

و(عبيــداهلل) ،فــإ َذا مل يكــن أليب بكــرة ولــدٌ اســمه عبــداهلل( ،)4فيبقــى ذكــر "عبيــداهلل" أوىل يف روايــة
أيب الوليــد الطيالــي ،عــن حــرج ،ويزيــد بــن هــارون  -يف روايـ ٍ
ـة  -عــن العــوام بــن حوشــب:
كالمهــا (احلــرج والعــوام) :عــن ابــن ُجهــان .وعبيــداهلل بــن أيب بكــرة :أمــر مشــهور ويل ِس ِج ْسـت َ
َان،

(( (1عبــد الــوارث بــن ســعيد هــو أبــو عبيــدة ال َتنّــوري البــري ،ثقــة ثبــت ،رمــي بالقــدر ومل يثبــت عنــه .مــن الثامنــة ،مــات ســنة
ثامنــن ومائــة .ع .تقريــب التهذيــب( ،ص .)367
(( (2سنن أيب داود( ،)362/6( ،ح)4306؛ َوصحيح ابن حبان  ،البن حبان( ،)148/15( ،ح.)6748
(( (3مسند البزار.)119/9( ،
(( (4و ُينظــر زيــادة هتذيــب الكــال ،للمــزي :حيــث قــال املــزي فيمــن روى عنهــم ســعيد بــن ُجهــان" :عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة،
وأخيــه عبيــداهلل بــن أيب بكــرة ،وأخيهــا مســلم بــن أيب بكــرة" .هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.)376/10( ،
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وقبلهــاويل قضــاء البــرة ،وكان جــوادا ،قــال العجــي (ت261:هـــ)" :تابعــي ،ثقــة ،بــري"(.)1
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات(.)2

وأمــا الصــورة الثانيــة (بــدون الشـ ّ
ـك) :فالزيــادة يف ذكــر أبنــاء أيب بكــرة؛ زيــادة عــى عبيــداهلل:
ّ

مســلم وعبدالرمحــن كــا ســبق :هــل هــو حمفــوظ أو اضطــراب مــن ابــن ُجهــان ،وقــد قــال باألخــر
ابــن حجــر ،حيــث قــال" :الــذي يظهــر أن ســعيد بــن ُجهــان كان يضطــرب فيــه"(.)3

عمــن
قلــت :وحيتمــل أنــه حفــظ الــكل :فســعيد بــن ُجهــان مــوىل أيب بكــرة؛ ليــس ببعيــد الروايــة ّ

ُذ ِكــر مــن مواليــه ،ويعــزز القــول باالضطــراب :الشـ ُ
ـك 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"( ،)4فقــال ابــن حجــر متعقبــا" :عبــداهلل
أو عبيــد اهلل بــن أيب بكــرة عــن أبيــه ،وعنــه ســعيد بــن مجهــان :جمهــول .قلــت (ابــن حجــر) :ال يقــال

هــذا ألوالد أيب بكــرة؛ فإهنــم مشــاهري مــن رؤســاء أهــل البــرة يف زماهنــم ،وعبيــد اهلل بالتصغــر

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("..

مهــا  -خــاف مــا قالــه
قلــت :كالم ابــن حجــر يــدل عــى أن عبــداهلل موجــود ،وأنــه ليــس و ً

أبــو كريــب وتابعــه البــزار -؛ فــإن ثبــت هــذا  -مــع أين مل أظفــر بــه عنــد غــر ابــن جحــر -فحس ـ ٌن
وإال فاألمــر كــا قــال احلافظــان أبــو كريــب والبــزار ،عــى ّ
أن 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.
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(( (1الثقات ،للعجيل.)108/2( ،
(( (2الثقات ،البن حبان)64 /5( ،؛ و ُينظر زيادة تاريخ اإلسالم.)858/2( ،
(( (3تعجيل املنفعة ،البن حجر.)723/1( ،
(( (4اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال ،للحسيني( ،ص.)228
(( (5تعجيل املنفعة.)722/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

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

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

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

(( (1تقريــب التهذيــب( ،ص)234؛ و ُينظــر زيــادة :ميــزان االعتــدالَ ،)118/2( ،و َمــن تُك ِّلــم فيــه وهــو موثــق( ،ص )85؛ َوهتذيــب
التهذيــب.)14 / 4( ،
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املطلب الثاين :احلمل عىل اجلامعة
يقــع احلمـ ُـل عــى اجلمــع يف صــورة أقـ ّـل مــن ســابقتها ،ويف مثاهلــا دقــة و ُعــر ،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

يف الروايــة عــن شــيخ بعينــه()1؛ فالطبقــة األوىل هــي لألثبــات املقدَّ مــن يف الروايــة ،وهبــم يظهــر خطــأ
روايــة غريهــم ،وهــم مــن يعتنــي صاحبــا الصحيــح البخــاري ومســلم يف إخــراج حديثهــم ،ثــم نزوال

بمــن بعدهــم يف الضبــط واالتقــان حتــى نصــل إىل الضعفــاء واملرتوكــن بــل وأدنــى منهــم :وهــم
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 كجمـعٍ،

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

فيــأيت احلمــل عليهــم ،وهــذا نــادر إن كان اجلمــع مــن أهــل الصــدق؛ ألن الغالــب يف هــؤالء أن

تشــهد روايتهــم فيــا يروونــه لبعضهــا ،أ ّمــا إن كان احلمــل عــى الضعفــاء ومــن دوهنــم فهــذا كثــر
ومنثــور يف كتــب األئمــةّ :
أن 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 َيعـ ّـز ذكــره يف محــل أهــل الصــدق  -و َمــن يشــاركهم  -خطــأ
الروايــة:

املثال األول :حديث« :اإليامن بضع وستون شعبة ،واحلياء شعبة من اإليامن»:
قــال العقيــي(" :)2روى ســهيل بــن أيب صالــح ،وحممــد بــن عجــان ،ويزيــد بــن اهلــاد ،عــن
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(( (1للتوسع ُينظر معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية 47/1( ،وما بعده).
مس َل َمة بن القاسم :كان ال ُع ّ
قييل جليل القدر..
(( (2هو حممد بن َع ْمرو بن موسى بن ّمحاد ،أبو جعفر ال ُع َق ْي ّيل احلافظ .قال َ
ـي ثقــة ،جليــل القــدر ،عــامل باحلديــث ،مقــدم يف احلفــظ .قــال الذهبــي :لــه مصنَّــف
وقــال أبــو احلســن ابــن الق ّطــان :أبــو جعفــر م ّكـ ّ
جليــل يف "الضعفــاء" ،تــويف  .322تاريــخ اإلســام.)467/7( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

عبــداهلل بــن دينــار ،عــن أيب صالــح ،عــن أيب هريــرةّ ،
أن النبــي  قــال« :اإليــان بضــع

وســبعون بابــا» .ومل يتابعهــم أحــد ممــن ســمينا مــن األثبــات عليــه ،وال تابــع عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن
أيب صالــح عليــه أحــد .وقــد روى موســى بــن عبيــدة ونظــراؤه عــن عبــد اهلل بــن دينــار أحاديــث

حلمــل فيهــا عليهــم"(.)1
مناكــر ،إال أن ا َ
حتليل:

ـمى :ســهيل بــن
احلافــظ العقيــي يــرى احلمــل عــى مجاعــة يف خطــأ الروايــة املذكــورة ،وقــد سـ ّ

أيب صالــح ،وحممــد بــن عجــان ،ويزيــد بــن اهلــاد؛ وقــد مح ّلهــم اخلطــأ؛ ألهنــم عنــده ليســوا بأثبــت
النــاس يف ابــن دينــار ،وقــد قــال قبــل هــذا النــص مبينــا الطبقــات( )2يف ابــن دينــار بقولــه" :وقــد روى

ـك بــن أنــس ،وابـ ُن عيينــة أحاديـ َ
عــن عبــد اهلل بــن دينــار :شــعب ُة ،وسـ ُ
ـفيان الثــوري ،ومالـ ُ
ـث متقاربــة

عنــد شــعبة عنــه ،نحــو عرشيــن حديثــا ،وعنــد الثــوري نحــو ثالثــن حديثــا ،وعنــد مالــك نحوهــا،
وعنــد ابــن عيينــة بضعــة عــر حديثــا ،فأ ّمــا روايــة املشــايخ عنــه ففيهــا اضطــراب"( .)3كــا أن العقيــي
اســتدل عــى تفردهــم بــأن التفــرد حاصــل أيضــا مــن ابــن دينــار ،وكأنــه لــو تابــع أحــدٌ اب ـ َن دينــار

عــن أيب صالــح؛ ّ
ملشــاه لكونــه أبعــد عــن النــكارة.

أ ّمــا مــن ســاهم فهــم :ســهيل بــن أيب صالــح ،وهــو أبــو يزيــد املــدين  -واســم أيب صالــح:

ذكــوان الســان  -صــدوق تغــر حفظــه بأخــرة .روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا .مــن السادســة،

مــات يف خالفــة املنصــور .ع(.)4

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

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

(( (1الضعفاء الكبري.)248/2( ،
(( (2املــراد الطبقــة التــي يف منــازل الــرواة املعينــة يف تصحيــح الروايــة وتعليلهــا ال الطبقــة الزمنيــةُ .ينظــر معنــى الطبقــة يف علــل ومراتــب
الروايــة 47/1( ،ومــا بعده).
(( (3الضعفاء الكبري.)247/2( ،
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)259
(( (5تقريب التهذيب( ،ص.)496
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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( .)1وهــو أرفــع مــن ســابقيه ،وقــد وثقــه األئمــة ابن
معــن والنســائي ويعقــوب بــن ســفيان وغريهــم( ،)2وروايتــه عــن ابــن دينــار يف صحيــح مســلم(،)3

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

هــذا ،وأ ّمــا ســهيل فليســت لــه روايــة يف صحيــح البخــاري عــن ابــن دينــار ،ومــا لــه عنــده عــن
غــر ابــن دينــار إال متابعــة( ،)4وأ ّمــا يف صحيــح مســلم فقــد احتــج بــه مســلم؛ لكــن يف غــر روايتــه

عــن ابــن دينــار ،ومل خيــرج لــه عــن ابــن دينــار إال هــذا احلديــث الواحــد متابعــة .وأ ّمــا ابــن عجــان
فروايتــه عــن ابــن دينــار خــارج الصحيحــن(.)5

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

املــدين ،ثقــة .مــن الرابعة ،مات ســنة ســبع وعرشيــن ومائــة .ع( .)6وكان كثــر احلديث(.)7
وبام تقدم عن العقييل يمكن اعتبار طبقات الرواة عنه ثالثة طبقات بارزة:

األوىل :وهــم األثبــات يف حديــث ابــن دينــار ،وهــم األئمــة الذيــن تقــدم ذكرهــم يف كالم

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

يف الصحيحــن عــدا ابــن عيينــة ففــي صحيــح مســلم( .)8ويلحــق هبــم ســليامن بــن بــال املــدين،
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)602
((ُ (2ينظر هتذيب التهذيب.)340/11( ،
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،
(( (4وقــد ذكــره ابــن حجــر فيمــن طعــن فيــه مــن رجــال الصحيــح لــه يف البخــاري ،وذكــر كالم بعــض األئمــة فيــه ومنــه :قــول
البخــاري" :كان لــه أخ فــات فوجــد عليــه فســاء حفظــه" .قــال بعــده ابــن حجــر" :حديــث واحــد يف اجلهــاد بقــرون بيحيــى
بــن ســعيد األنصــاري كالمهــا عــن النعــان 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
واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد ،للكالبــاذي.)860/2( ،
(( (5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،
(( (6تقريب التهذيب( ،ص.)302
(( (7الطبقات الكربى ،القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم  ،البن سعد( ،ص.)305
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وروايتــه عــن ابــن دينــار معتمــدة يف الصحيحــن كــا ســيأيت ،ونحــو هــؤالء ممــن مجــع بــن الضبــط

واالتقــان..

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

كســهيل وابــن عجــان وغريمهــا..

الثالثــة :قــوم مــن الضعفــاء ،وقــد ذكرهــم العقيــي بقولــه" :وقــد روى موســى بــن عبيــدة

ونظــراؤه عــن عبــد اهلل بــن دينــار أحاديــث مناكــر ،إال ّ
أن احلمــل فيهــا عليهــم"(.)1

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

عبــداهلل ابــن دينــار ،وكان عابــدا .مــن صغــار السادســة ،مــات ســنة ثــاث ومخســن ومائــة .ت ق"(.)2
معتمــد يف الصحيحــن ،والثانيــة حديثهــم يف الســنن ،وقــد خيــرج
فحديــث األوىل عــايل الصحــة َ

لبعضهــم صاحــب الصحيــح ،وهــو مقبــول مــامل خيالــف 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 ،مــروك رمــاه أمحــد بالكــذب(.)3

ِ
العقيــي :مل خيــرج البخــاري هــذا احلديــث مــن طريــق واحــد مــن هــؤالء
كــر َمــن خالــف
ذ ُ
ّ
ِ
متابعــة ملــا أخرجــه
ـلم فأخرجــه مــن حديــث ســهيل( ،)4لكنهــا
الذيــن سـ ّـاهم ال ُعقيــي ،وأ ّمــا مسـ ٌ
مســلم قبلهــا  -وكذلــك أخرجهــا البخــاري ،فمتفــق عليــه -:عــن سـ َ
ـليامن بــن بــال ،عــن عبــد اهلل

بــن دينــار ،عــن أيب صالــح ،عــن أيب هريــرة  ،عــن النبــي  قــال« :اإليــان بضــع

وســتون شــعبة ،واحليــاء شــعبة مــن اإليــان»(.)5

(( (1الضعفاء الكبري.)248/2( ،
(( (2تقريب التهذيب( ،ص.)552
((ُ (3ينظر هتذيب التهذيب.)321/ 8( ،
(( (4صحيح مسلم( ،)63/1( ،ح.)58
(( (5صحيح البخاري( )12/1( ،ح َ ،)9وصحيح مسلم( ،)63/1( ،ح.)57
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وســليامن بــن بــال هــو التيمــي موالهــم ،أبــو حممــد  -وأبــو أيــوب -املــدين .ثقــة .مــن الثامنــة،

مــات ســنة ســبع وســبعني ومائــة .ع(.)1

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

يف صحيــح مســلم( ،)2وال أشــار إليهــا املــزي يف حتفــة األرشاف بــأن أخــرج روايتــه هلــذا احلديــث أحــد
مــن أصحــاب الكتــب الســتة؛ مــع ّ
أن 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:

"قــد رواه عــن عبــد اهلل بــن دينــار :ســليامن بــن بــال ،وهــو ثقــة ثبــت ،وقــد خــرج حديثــه يف
(الصحيحــن)"( .)4وقــال أيضــا ابــن رجــب يف كتــاب رشح العلــل نحــوه ،وزاد" :وقــول العقيــي:

مل يتابــع عليــه؛ يشــبه كالم القطــان وأمحــد والربدجيــي ..يف ّ
أن احلديــث إذا مل يتا َبــع راويــه عليــه؛ فإنــه

أيضــا" :قــال الربدجيــي :أحاديــث عبــداهلل
يتوقــف فيــه ،أو يكــون منكــر ًا"( .)5وفيــه قــال ابــن رجــب ً

بــن دينــار صحــاح مــن حديــث شــعبة ،ومالــك وســفيان الثــوري ،ومل يــزد عــى هــذا .ومل يذكــر ابــن
عيينــة معهــم ،كــا ذكــره العقيــي"(.)6
النتيجة:
1 .عبد اهلل بن دينار من أجلة التابعني الثقات ،ومكثر يف احلديث.
2 .الــرواة عنــه طبقــات الكبــار كشــعبة والثــوري ومالــك ونحوهــم ،وبعدهــم أهــل الصــدق

كابــن عجــان وســهيل ممــن قــر حفظهــم فيهــم وتُك ّلــم ،وبعدهــم الضعفــاء وأخــرا مــن
يتهــم ويــرك.
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)250
(( (2فتح الباري ،البن رجب.)30/1( ،
((ُ (3ينظر حتفة األرشاف بمعرفة األطراف( ،)429 /9( ،ح.)12816
(( (4فتح الباري ،البن رجب.)32/1( ،
(( (5رشح علل الرتمذي ،البن رجب.)669/2( ،
(( (6رشح علل الرتمذي.)670/2( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

3 .التفــرد يف هــذا احلديــث العظيــم «اإليــان بضــع وســتون شــعبة ،واحليــاء شــعبة مــن

اإليــان» ألجــل تفــرد ابــن دينــار وعنــه رواه النــاس.

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

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 :أخــرين 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
 يعنــي قولــه :تعــال؛ أقامــرك ،فليتصــدق  -ال يرويــه أحــد غــر الزهــري ،وللزهــري نحــومــن تســعني حديثــا يرويــه عــن النبــي ؛ ال يشــاركه فيــه أحــد ،بأســانيد جيــاد"(.)1

ـض األئمــة املنكــر ويعنــون بــه التفــرد ،أو النــكارة ويعنــون التفــرد ،فــا يلــزم
ُ 5 .يطلــق بعـ ُ

منــه الضعــف إال بقرينــة؛ كأن يكــون راويــه املتفــرد متك ّلــم يف حفظــه.

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

دينــار ،وقــد ســاهم :ســهيل بــن ايب صالــح وابــن اهلــاد وابــن عجــان ،فأطلــق "احلمــل عليهم"

يف ضعــف هــذا احلديــث .وليــس يف اجتــاع هــؤالء يف هــذه الروايــة عنــد العقيــي اعتبــار طاملــا
دلــت قرينــة عــدم مشــاركة األثبــات يف هــذه الروايــة ،وهــذا عنــده وإال فقــد رواه ثقــة كــا

ســيأيت.

ـي الســابق خمالــف بإزاحــة محــل اخلطــأ عــى َمــن ذكرهــم بكوهنــم مل يتفــردوا
ُ 7 .حكـ ُ
ـم العقيـ ِّ

بــل متابعــون يف روايــة مــن رواه مــن احلفــاظ كســليامن بــن بــال املــدين ،لــذا اتفــق البخــاري
ومســلم عــى إخراجهــا يف صحيحيهــا ،وقــد ذكــر مســلم عقبهــا روايــة ســهيل متابعــة ،وهــي

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

ـح كالم احلافــظ العقيــي يف
لــكان احلمــل عــى تلــك الطبقــة املتك َّلــم يف حفــظ أفرادهــا ،ولصـ ّ
هــذا احلديــث وأمثالــه ممــا تفــردوا بــه أو مــن هــم أدنــى منهــم طبقــة كــا ســبق يف كالمــه عــن

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

العقيــي أيضــا بتفــرد هــذا اجلمــع مــن أهــل الصــدق؛ خما َلــف هبــذا االعتبــار إذ
كــم
ُ 8 .ح ُ
ِّ

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

لــذا أخــرج الرتمــذي (ت279 :هـــ) احلديــث مــن طريــق ســهيل ابــن أيب صالــح :عــن ابــن
دينــار ،ثــم قــال" :حســن صحيــح"(.)1

ِ
كــر اخلــر املدحــض قــول
وقــال ابــن حبــان يف صحيحــه بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل" :ذ ُ

مــن زعــم أن هــذا اخلــر تفــرد بــه ســهيل بــن أيب صالــح" ثــم ذكــر حديــث ســليامن بــن بــال(،)2
ِ
ومــن قبلهــم صنيــع مســلم يف صحيحــه كــا تقــدم ،نعــم اختلــف لفــظ احلديــث يف العــدد املذكــور

يف متــن احلديــث ،وذكــر األئمــة أن روايــة ســليامن بــال مل تكــن فيهــا اختــاف ،فقيــل االختــاف

منهــم ،وقيــل مــن ســهيل ،قــال ابــن حبــان بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل" :وقــد رواه ســليامن بــن
بــال :عــن عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن أيب صالــح مرفوعــا ،وقــال« :اإليــان بضــع وســتون شــعبة» ومل
يشـ ّ
ـك ،وإنــا تنكبنــا خــر ســليامن بــن بــال يف هــذا املوضــع ،واقترصنــا عــى خــر ســهيل بــن أيب

صالــح؛ لنُبــن أن الشــك يف اخلــر ليــس مــن كالم رســول اهلل  ،وإنــا هــو كالم ســهيل بــن

أيب صالــح كــا ذكرنــاه"( .)3وذكــر ابــن رجــب أيضــا ش ـكّا يف روايــة ابــن عجــان وعبدالرمحــن بــن

عبــداهلل بــن دينــار ،وقــال بعــد ذلــك ابــن رجــب" :أ ّمــا االختــاف يف لفــظ احلديــث :فاألظهــر أنــه
مــن الــرواة"(.)4
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(( (1جامع الرتمذي( ،)10/5( ،ح.)2614
(( (2صحيح ابن حبان( ،)386/1( ،ح.)167
(( (3صحيح ابن حبان.)386/1( ،
(( (4فتح الباري ،البن رجب.)32-31/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

فمــن هــذا ت ّبــن أن احلمــل عــى هــذه الطبقــة يف مــا يمكــن أن حيملــوه يف اختــاف لفــظ احلديث؛

ال أصلــه الــذي اتفقــوا عليــه مــع غريهم.

«إن اهلل ومالئكته يصلون عىل الصفوف األوىل»:
املثال الثاين :حديثّ :
قــال ابــن عــدي" :حدثنــا ابــن صاعــد ،حدثنــا احلســن بــن أمحــد بــن أيب شــعيب ،حدثنــا أيب،

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

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

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

قالــوا :عــن الــراء! وإنــا يــروي هــذا احلديــث أبــو إســحاق :عــن طلحــة بــن مــرف ،عــن عبــد
الرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء"( .)1وقــد ســبقه إىل ذلــك أبــو حاتــم مرجحــا مــن ذكــر طلحــة،

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

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

الســبِيعي .ثقــة مكثــر عابــد .مــن الثالثــة.
عــي ،ويقــال :ابــن أيب شــعرية  -اهلمــداين ،أبــو إســحاق َ
اختلــط بأخــرة .مــات ســنة تســع وعرشيــن ومائــة ..ع(.)3

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

ـره ،وأخطــأوا"..؛ يدخــل فيــه يف هــذا بعــض
ويف قــول ابــن عــدي" :تابعــه -أي ابــن ســنان-عليه غـ ُ
األئمــة ممــن روى هــذه الروايــة كقتــادة بــن دعامــة ومــن األثبــات كإرسائيــل حفيــد أيب إســحاق،

وهــذا الوجــه األول يف الروايــة (عــن ايب إســحاق عــن الــراء مرفوعــا) ،وهنــاك وجهــان آخــران:
(( (1الكامل يف ضعفاء الرجال.)404/4( ،
(( (2علل احلديث ،الرازي.)328 -326/2( ،)238/2( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)423
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الثــاين هــو :عــن أيب إســحاق ،عــن عبدالرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا:

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

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

إســحاق ،عــن طلحــة بــن مــرف ،عــن عبــد الرمحــن ابــن عوســجة ،عــن الــراء"( ،)2قلــت :فهــذا
يــدل عــى ّ
أن عــار بــن رزيــق رواه بالوجهــن الســابقني املذكوريــن يف الثــاين والثالــث.

البمجــي،
فهــذه ثالثــة أوجــهّ :أمــا رواة الوجــه األول ففيهــم َمــن خيطــئ :وهــو ســعيد بــن ســنان ُ

أبــو ســنان الشــيباين  -األصغــر -الكــويف ،نزيــل الــري .صــدوق لــه أوهــام .روى لــه اجلامعــة عــدا
البخــاري( .)3ومســلم مل خيــرج لــه يف صحيحــه روايــ ًة عــن أيب إســحاق( .)4وشــارك ســعيدا قتــاد ُة

وإرسائيـ ُـل يف هــذا الوجــه :وقتــادة هــو ابــن دعامــة الســدويس أبــو اخلطــاب البــري :ثقــة ثبــت،

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

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

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

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

أظنــه الســبيعي! .وذكــر الرتمــذي يف العلــل أنــه ال يعــرف لقتــادة ســاع ًا مــن أيب إســحاق الكــويف"(.)8
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(( (1روايــة جريــر يف مســند أمحــد( ،)585/30( ،ح )18621؛ وصححهــا ابــن خزيمــة يف صحيحــه( ،)748/1( ،ح)1552؛ وروايــة
اآلخريــن يف مســند أمحــد( ،)599/30( ،ح.)18646-18643
َ
(( (2علــل احلديــث ،الــرازي)326/2( ،؛ وروايــة حديــج بــن معاويــة أخــــرجها احلــــاكم يف كتـــابه املســتدرك عــى الصحيحــن،
(( ،)763/1ح.)2105
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)237
((ُ (4ينظر هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)492/10( ،
(( (5تقريب التهذيب( ،ص.)453
(( (6جامع التحصيل ،للعالئي( ،ص.)255
(( (7مسند أمحد( ،)466/30( ،ح)18506؛ َوسنن النسائي( ،)13/2( ،ح.)646
(( (8فتح الباري ،البن رجب.)226 -225/5( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

قلــت :وأفهــم مــن كالم أمحــد مــع كالم الربدجيــي احتــال تدليــس قتــادة؛ ألنــه مل يســمع مــن

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

قتــادة ..وهكــذا رواه أبــو ســنان ،عــن أيب إســحاق عــن الــراء .وأســقط بــن أيب إســحاق والــراء
اثنــن؛ فــإن أصحــاب أيب إســحاق رووه :عــن أيب إســحاق ،عــن طلحــة بــن مــرف عــن عبدالرمحــن

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

وأ ّمــا إرسائيـ ُـل فهــو ابــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين أبــو يوســف الكــويف :ثقــة

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

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

ـره مثبتــن روايــة إرسائيــل يف جــده ،وقــال أبــو عيســى الرتمــذي" :إرسائيــل
وســبقه ابـ ُن مهــدي وغـ ُ

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

عــدي الســابق يشــمل روايتــه هنــا.

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

خرجهــا البخــاري يف صحيحــه( ،)7وأ ّمــا ابــن عيــاش فعــى تقدمــه إال أن ربــا غلــط ،وروايتــه عــن

أيب إســحاق متكلــم فيهــا ،ومل خيــرج لــه شــيئا البخــاري عــن أيب إســحاق ،وأ ّمــا مســلم فلــم يــرو لــه
أصـ ً
ـا إال شــيئا يف مقدمــة صحيحــه( ،)8وأ ّمــا عــار بــن رزيــق فســيأيت يف الوجــه الثالــث؛ ألنــه قــد

(( (1الكامل يف ضعفاء الرجال.)184/8( ،
(( (2تقريب التهذيب( ،ص.)104
(( (3مسند أمحد)596 /30( ،؛ (ح.)18640
(( (4فتح الباري ،البن حجر.)390/1( ،
(( (5علل الرتمذي الكبري (ترتيب أبو طالب القايض) ،للرتمذي( ،ص)28؛ َوهتذيب التهذيب.)263/ 1( ،
((ُ (6ينظــر املختلطــن ،للعالئــي( ،ص)93؛ َوالتقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن الصــاح ،للعراقــي( ،ص)445؛ وفتــح البــاري،
البــن حجــر .)390/1(،
(( (7فتح الباري ،البن حجر.)394/1( ،
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال)130/33( ،؛ َوفتح الباري ،البن حجر.)455/1( ،
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أيضــا الوجــه الثالــث كــا ســبق .وقــد خ ّطــأ أبــو حاتــم روايــة جريــر وغــره ممَــن أســقط
ُذكــر عنــه ً
َ
أســقط طلحــ َة  -عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة  -مــن إســناده،
طلحــة( ،)1وكذلــك خ ّطــأ َمــن

ـوب مــن ذكرمهــا(.)2
وصـ ّ

ورواة الوجــه الثالــث :مهــا ُحديــج بــن معاويــة هــو ابــن ُحديــج :صــدوق خيطــئ مــن رجــال

الضبــي  -أو التميمــي -أبــو
النســائي يف ســننه( .)3وعــار بــن ُرزيــق  -بتقديــم الــراء مصغــر-
ّ

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

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

لكنهــا ليســت يف األصــول فيــا وقفــت عليــه(.)7
النتيجة:

الوجــه األول والثــاين اشــرك فيهــا أهــل الصــدق وغريهــم ،وجعــل األئمــة احلمــل عليهــم،

وصوبــوا الوجــه الثالــث مــع كــون َمــن رواه ال يبلــغ َمب َلــغ الســابقني؛ 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 الشــيخني وغريمهــا( ،)8وحممــد بــن طلحــة بن مــرف وروايته عـــــن
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(( (1علل احلديث ،الرازي.)328/2( ، )238/2( ،
(( (2علل احلديث ،الرازي.)326/2( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)154
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)407
(( (5علل احلديث ،الرازي )288/5( ،و(.)374/5
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)189/21( ،
(( (7فقــد ذكــر ابــن منجويــه يف كتابــه :رجــال صحيــح مســلم :)90/2( ،أنــه "روى عــن أيب إســحاق الســبيعي يف الصــاة والطــاق".
وقــد وجدهتــا باملتابعــات والشــواهدُ .ينظــر صحيــح مســلم( ،)510/1( ،ح( ،)1118 /2( ،)740ح.)1480
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)435/13( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

أبيــه عنــد البخــاري( ،)1وثالثهــم األعمــش وروايتــه عنــه مشــهورة يف الســنن( ،)2ورابعهــم شــعبة(:)3
مجيعهــم عــن طلحــة ،عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا( .)4واحلديــث

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

املجهولــن ،وليــس بصحيــح ،فقــد قــال العجــي" :كــويف تابعــي ثقــة"( .)5وصحــح لــه هــذا احلديــث
ابــن خزيمــة مــن طريــق شــعبة السـ ِ
ذكرهــا(.)6
ـابق ُ

املثــال الثالــث :حديــث « :كان ُيسـ ّلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه ،ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن

شيئا » :

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

أبيــه ،عــن عائشــة أن رســول اهلل  بــه.

جعــل بعــض األئمــة احلمــل يف الروايــة عــى هــؤالء الشــاميني :قــال اإلمــام أمحــد  -فيــا نقلــه

البخــاري -عنــهّ :
"كأن زهــر بــن حممــد الــذي كان وقــع عندهــم (أي عنــد الشــاميني) ليــس هــو هــذا

الــذي يــروى عنــه بالعــراق ،كأ ّنــه رجـ ٌـل آخــر ،قلبــوا اســمه"(.)7

وقــال األثــرم" :ســمعت أبــا عبــد اهلل وذكــر روايــة الشــاميني عــن زهــر بــن حممــد (وهــو

اخلراســاين) قــال :يــروون عنــه أحاديــث مناكــر هــؤالء ،ثــم قــال يل :تــرى هــذا زهــر بــن حممــد
(( (1املصــدر 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 األعــال" .قالــه ابــن حجــر يف فتــح البــاري.)439/1( ،
(( (2عدا الرتمذي مل خيرجهاُ .ينظر :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)435/13( ،
(( (3وروايته عنه يف بعض السنن .املصدر السابق.
(( (4رواه عبــد الــرزاق الصنعــاين يف مصنفــه( ،)484/2( :ح)4175؛ ومــن طريقــه أمحــد يف مســنده( ،)580/30( ،ح:)18616
عــن ســفيان الثــوري ،عــن منصــور ،واألعمــش بــه؛ ورواه أيضــا عبــد الــرزاق الصنعــاين يف مصنفــه( ،)51/2( ،ح :)2449عــن
معمــر ،عــن منصــور ،عــن طلحــة بــه؛ وروايــة حممــد بــن طلحــة عــن أبيــه يف مســند أمحــد( ،)479/30( ،ح ،)18516وروايــة
شــعبة يف مســند أمحــد أيضــا( ،)482/30( :ح َ ،)18518وقــد روامهــا أمحــد عــن عفــان عنهــا (حممــد بــن طلحــة وشــعبة).
(( (5الثقات ،للعجيل.)83/2( ،
(( (6صحيح ابن خزيمة ،للنيسابوري( ،)24/3( ،ح .)1551
(( (7التاريخ الكبري ،للبخاري (َ ،)427 /3وجامع الرتمذي (َ ،)91 /2والضعفاء الكبري)92 /2( ،
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فمســتقيمة :عبدالرمحــن بــن
ثــم قــال :أ ّمــا روايــة أصحابنــا عنــه ُ
الــذي يــروون عنــه أصحابنــا؟ ّ
ـي( )1فتلــك
مهــدي ،وأبــو عامــر ،أحاديــث مســتقيمة صحــاح ،وأمــا أحاديــث أيب حفــص ذاك ال ِّتنِّيـ ّ

بواطيــل موضوعــة أو نحــو هــذا ،فأ ّمــا بواطيــل فقــد قالــه  -أي أمحــد"( .)2وأبــو حفــص التنيــي هــو

عمــرو بــن أيب ســلمة.

وقــال البخــاري" :زهــر بــن حممــد أهــل الشــام يــروون عنــه مناكــر ،وروايــة أهــل العــراق

أشــبه"(.)3

وقــال العجــي" :ال بــأس بــه ،وهــذه األحاديــث التــي يروهيــا أهــل الشــام عنــه ليســت

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"( .)6وقريــب منــه كالم الطحاوي
اآليت.

حتليل:
ُيفهــم مــن كالم اإلمــام أمحــد أن التنيــي أشــدّ الشــاميني نــكارة يف حديــث زهــر ال أن مناكــر

زهــر ينفــرد هبــا التنيــي ،ونحــوه كالم الطحــاوي اآليت.
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(( (1أبــو حفــص التنيــي هــو عمــرو بــن أبــى ســلمة" :صــدوق لــه أوهــام" .تقريــب التهذيــب( ،ص)422؛ وروايتــه يف جامــع
الرتمــذي (( ،)90/2ح)296؛ َواملســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم( ،)354/1( ،ح ،)841وقــال احلاكــم" :صحيــح عــى
رشط الشــيخني ومل خيرجــاه" .ووافقــه الذهبــي.
(( (2هتذيب الكامل يف أسامء الرجال)417/9( ،؛ َورشح علل الرتمذي.)778/2( ،
(( (3جامع الرتمذي.)91/2( ،
(( (4إكامل هتذيب الكامل)90/5( ،؛ وَهتذيب التهذيب)350/ 3( ،؛ وأ ّما يف الثقات ،للعجيل" :)371/1( ،جائز احلديث".
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال ،)187/4( ،وسيأيت نص كالمه.
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)417/9( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وحيتمــل عــدم محــل أهــل الشــام اخلطــأ يف مرويــات زهــر بــل حيمــل خطأهــا هــو إن حــدّ ث مــن

حفظــه مــع كونــه ثقــة يف نفســه :قــال أبــو حاتــم" :حملــه الصــدق ،ويف حفظــه ســوء ،وكان حديثــه
بالشــام أنكــر مــن حديثــه بالعــراق لســوء حفظه...قـ ِ
ـدم الشــام؛ فــا حــدث مــن كتبــه فهــو صالــح،
ومــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغاليــط"(.)1

وحديــث زهــر الــذي رواه :عــن هشــام بــن عــروة ،عــن أبيــه ،عــن عائشــة أن رســول اهلل

« :كان يســلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه ،ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن شــيئا» .رواه

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

رويــاه هكــذا بالرفــع عــن زهــر ،ولــ ّـا أخرجــه الرتمــذي ،قــال عقبــه" :حديــث عائشــة ال نعرفــه

مرفوعــا ،إال مــن هــذا الوجــه" .ثــم ذكــر كالم أمحــد والبخــاري الســابقني يف ضعــف روايــة أهــل
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( ،)6ثــم قــال" :خالفهــا

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

الوليــد :قلــت لزهــر بــن حممــد :فهــل بلغــك عــن رســول اهلل  فيــه يشء؟ قــال :نعــم،

أخــرين حييــى بــن ســعيد األنصــاري ،أن رســول اهلل  كان يســلم تســليمة" ،وصحــح وقفــه

(( (1اجلرح والتعديل)590/3( ،؛ وانظر زيادة إكامل هتذيب الكامل)91/5( ،؛ َوتقريب التهذيب( ،ص.)217
(( (2جامع الرتمذي( ،)90/2( ،ح)296؛ َوالسنن الكربى ،للبيهقي( ،)254/2( ،ح.)2985
(( (3وروايتــه يف ســنن ابــن ماجــه( ،)297/1( ،ح :)919وليــس فيهــا" :ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن شــيئا" ،وعبــد امللــك بــن حممــد:
"لــن احلديــث" .تقريــب التهذيــب( ،ص.)365
(( (4جامع الرتمذي( ،)90/2( ،ح.)296
(( (5علل احلديث ،الرازي.)340/2( ،
(( (6ويــرى البــزار أن التنيــي تفــرد بــه عــن زهــر ،وممــا ســبق ومــا ســيايت مــن كالم الدارقطنــي أنــه مل يتفــرد بــل شــاركه الصنعــاين
ـي،
ـي يف الضعفــاء الكبــر )272/3( ،التنيـ َّ
عــن زهــرُ ،ينظــر كالم البــزار يف البحــر الزخــار (( ،)113/18ح)55؛ وذكــر العقيـ ُّ
وقــال" :يف حديثــه وهــم" ثــم ذكــر لــه هــذا احلديــث.
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ِ
()1
ـي ثــم قــال" :روايــة الوليــد أوىل"(.)2
الدارقطنــي  ،وقــد أســند خــر الوليــد العقيـ ُّ
وقــال الطحاوي(ت321:هـــ)" :هــذا حديــث أصلــه موقــوف عىل عائشــة  ، هكــذا رواه

احلفــاظ ،وزهــر بــن حممــد  -وإن كان ثقــة  -فــإن روايــة عمــرو بــن أيب ســلمة عنــه تض ّعــف جــد ًا"(.)3

ـث الســابق :ذكــر أنــه تفــرد بــه ،وذكــر معــه غــر حديـ ٍ
ـدي لزهــر احلديـ َ
ـث ِمن
ولـّــا ذكــر ابـ ُن عـ ّ

روايــة الشــاميني عنــه قــال" :هــذه األحاديــث لزهــر بــن حممــد فيهــا بعــض النُكــرة ،وروايــة (غــر)

()4

الشــاميني عنــه أصــح مــن روايــة غريهــم ،ولــه غــر هــذه األحاديــث ،ولعـ ّـل الشــاميني حيــث رووا

عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا حــدث عنــه أهــل العــراق فرواياهتــم عنــه شــبه املســتقيمة ،وأرجــو أنــه ال
بأس بــه"(.)5

محــل آخــرون نــكارة احلديــث عــى زهــر حيــث تفــرد بــهِ ،
ومــن هــؤالء ابــن عبــد الــر
و ّ

(ت463:هـــ) حيــث قــال" :وأ ّمــا حديــث عائشــة؛ فانفــرد بــه زهــر بن حممــد :مل يــروه مرفوعــا غريه،

وهــو ضعيــف ال حيتــج بــا ينفــرد بــه"( .)6وكــذا البيهقــي حيــث قــال " :تفرد بــه زهري بــن حممــد.)7("..
وهــذا يلتقــي مــع كالم أيب حاتــم بحمــل كالمهــا( )8عــى كالم أيب حاتــم حيــث تكــون أفــراده احلمــل

فيهــا عليــه؛ حيــث اتــكل عــى حفظــه دون كتابــه.
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(( (1العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،للدارقطني.)171/14( ،
(( (2الضعفــاء الكبــر ،)272/3( ،واملوقــوف عــن عائشــة رواه البيهقــي مــن طريــق عبيــد اهلل بــن عمــر ،عــن القاســم ،عــن عائشــة
ريض اهلل عنهــا" :أهنــا كانــت تســ ّلم يف الصــاة تســليمة واحــدة ِق َبــل وجههــا :الســام عليكــم" .الســنن الكــرى ،للبيهقــي،
(( ،)255/2ح.)2987
(( (3رشح معاين اآلثار ،للطحاوي.)270/1( ،
(( (4لعلهــا ســقطت مــن املطبــوع الــذي بــن يــدي ،وهــو مــيء بمثــل هــذا ،والســياق يقتــي وجــود مــا أثبتــه .و ُينظــر زيــادة هتذيــب
الكــال يف أســاء الرجــال ،)418/9( ،فقــد نقــل املــزي فيــه عــن ابــن عــدي الســياق بنحــو مــا أثبتــه.
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال.)187 -181/4( ،
(( (6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،البن عبد الرب.)189/16( ،
(( (7السنن الكربى ،للبيهقي( ،)254/2( ،ح.)2985
(( (8مع تفرد ابن عبد الرب يف تضعيف زهري وأنه ال ُيتج به.

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

النتيجة:
1 .جعــل األئمــة أمحــد والبخــاري وابــن عــدي وغريهــم احلمـ َـل عــى مــن رواه عــن زهــر

مــن أهــل الشــام.

2 .جعــل أبــو حاتــم وغــره احلمــل عــى زهــر نفســه فيــا حــدث بــه مــن حفظــه دون كتابــه،

وهــذا مــا وقــع منــه بالشــام.

وقــد ينفــرد زهــر بأحاديــث يكــون احلمــل فيهــا عليــه ،وقــد حيمــل فيهــا الشــاميون خطــأ

الروايــة فيهــا ،وقــد أفــرد العقيــي لزهــر ترمجــة ذكــر لــه فيهــا حديثــا  -غــر هــذا  -وجعــل

ــم
احلمــل فيهــا عليــه( ،)1ثــم ترجــم لعمــرو بــن أبــى ســلمة التنيــي ،ومح ّلــه العقيــي َ
وه َ
َ
احلديــث يف روايتــه عــن زهــر ،وهــو احلديــث املذكــور مثــاال هنــا(.)2
3 .حيتمــل معنــى كالم اإلمــام أمحــد "قلبــوا اســمه" حيتمــل مبالغــة يف إنــكاره عــى أهل الشــام:

التنيــي  -وغــره مــن الشــاميني  -يف أحاديثهــم عــن زهــر ،وحيتمــل مــراده قيــام أهــل الشــام

ويقــرب هــذا األخــر قــول أمحــد" :ينبغــي أن يكــون قلــب اســمه أهــل
بتدليــس الشــيوخ،
ّ

ـموا رجـ ً
ا ضعيفـ ًا زهــر بــن حممــد -وليــس بزهــر بــن حممــد اخلراســاين"(.)3
الشــام-يعني سـ ّ
4 .وكــذا احتمــل املعن َيــن يف قــول البخــاري" :أنــا أتقــى هــذا الشــيخ ،كأن حديثــه موضــوع،

ليــس هــذا عنــدي زهــر بــن حممــد"(.)4

5 .وعــى االحتــال الثــاين فلــم أجــد مــن أدخــل عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــي وعبــد امللــك

بــن حممــد يف املدلســن ،واهلل أعلــم.

6 .احلاكــم صاحــب املســتدرك يصحــح حديــث عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــي عــن زهــر

مــن طريقــه ،ويقــول" :عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه ..قــد اتفــق الشــيخان عــى االحتجــاج
(( (1الضعفاء الكبري.)92/2( ،
(( (2الضعفاء الكبري.)272/3( ،
(( (3رشح علل الرتمذي.)822/2( ،
(( (4رشح 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 الشــاميني  -عمــرو أو غــره -

يش ٌء! ويف هــذا يقــول ابــن رجــب" :احلاكــم خيــرج مــن روايــات الشــاميني عنــه (أي عــن زهــر) كثري ًا

كالوليــد بــن مســلم وعمــرو بــن أيب ســلمة ،ثــم يقــول :صحيــح عــى رشطهــا ،وليــس كــا قــال"(.)2
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(( (1املستدرك عىل الصحيحني( ،)354/1( ،ح.)841
(( (2رشح علل الرتمذي.)779/2( ،
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خامتة البحث :النتائج
	-قــول األئمــة" :احلمــل عــى فــان" أو "عــى مجاعــة" مــن الــرواة أو مــا يــدل عــى معنامهــا
إنــا هــو لتضعيــف الروايــة ببيــان علتهــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ فيهــا.
	-عالقــة هــذه العبــارة بالعلــل :أهنــا إعــال مــع حتديــد صاحــب اخلطــأ ،وعلــم العلــل
أوســع مــن جمــرد االطــاق بــل قــد ُيعـ ّـل الناقــد الروايــة ويذكــر الراجــح فيهــا مــن دون ذكــر

صاحــب اخلطــأ ،وكــذا عالقتهــا بعلــم اجلــرح والتعديــلّ :
أن مــن قيــل فيــه ذلــك يكــون جرحــا

حــل خطــأ روايــة فهــو ضعيــف فيهــا؛ فـ ْ
نســبيا فيــه ،بمعنــى ّ
ـإن كثــر منــه ذلــك فــا
أن كل مــن ُ ِّ
شــك أنــه يؤثــر عــى حفظــه بالعمــوم.
	-يقــع اجلــزم مــن النقــاد بالتحميــل ،وقــد ُيع َّلــق األمــر وهــو نــادر؛ ألن األمــر عنــد األئمــة

مبنــي عــى ســر املرويــات وتنقيحهــا ،فلــذا حيــددون مــن حيمــل اخلطــأ إال أن األمــر غالبــه
َ
اجتهــادي ،لِــذا ُ
خطــأ
فيمــن حيمــل
كل األمثلــة املذكــورة يف البحــث وقــع خــاف النقــاد َ

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

أحــد االجتهاديــن.
	ّ -
إن دفــع احلمــل ال يتأتّــى إال بمتابعــة ودقــة إلزالــة العهــدة أو إمــكان محــل اخلطــأ عــى
غــره بقرينــة واضحــة ،ومــن القرائــن :تفــرد شــيخ مــن قيــل فيــه (احلمــل عليــه) أو الــراوي
عنــه ،ومل يكونــا ممــن ُيعتمــد عــى تفردهــم .فهــذا البــاب تُعمــل فيــه القرائــن يف ترجيــح رفــع

عمــن تُك ّلــم يف حفظــه لقرينــة أو قرائــن ُ
وتعــل العهــدة
احلمــل يف اخلطــأ .وقــد ُيرفــع احلمــل ّ

عــى غــره؛ كــا لــو كان هــذا الــذي تــزال عنــه العهــدة أحفــظ ِمــن اآلخــر بالعمــوم.
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	-طبقــة األثبــات يف الروايــة كالطبقــة األوىل يف شــيخهم ال ُيمــل عليهــم جمتمعــن ،وقــد
ُيمــل عــى بعضهــم مقابــل اآلخريــن ممَــن خالفوهــم ،وأ ّمــا الوحــدان -مــن احلفــاظ أو الثقــات

أيضــا يــأيت محــل اخلطــأ عليهــم
و َمــن تُك ّلــم يف حفظهــم -فيــأيت عليهــم احلمــل ،واجلمــع منهــم ً

فمــن دوهنــم فيكثــر
 -عــدا الطبقــة األوىل  -بقرائــن تــدل عــى إمــكان احلمــل ،وأ ّمــا الضعفــاء َ

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

يتعجــل بتحميــل اخلطــأ عــى ٍ
راو يف روايــة
هبــذا العلــم الدقيــق ،عــى أن أويص الــدارس يف ذلــك أال ّ

حتــى جيمــع مجعــا موســعا يســتظهر َمــن األوىل باحلمــل ..كــا أنــه أيضــا ال يســتعجل بالركــون إىل

قــول إمــام بأخــذ رأيــه يف ذلــك حتــى يتأكــد عــدم معارضتــه لقــول آخــر عــن إمــام؛ فــإن وجــد
فليقــارن بــن الرأيــن بالبحــث واالنصــاف.

واهلل أعلم

وصىل اهلل وس ّلم عىل ٍ
كثريا.
حممد َوعىل آله وصحبه َوس ّلم
ً
تسليم ً
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1.إكــال هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للمغلطــاي ،أبــو عبــد اهلل بــن قليــج احلنفــي ،حتقيــق:
عــادل بــن حممــد وآخــر ،ط ،1دار الفــاروق1422 ،هـــ.

2.اإلكــال يف ذكــر مــن لــه روايــة يف مســند اإلمــام أمحــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر يف هتذيــب
الكــال ،للحســيني ،حممــد بــن عــي ،حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي( ،د.ط) منشــورات جامعــة

الدراســات اإلســامية – كراتــي ،باكســتان (د.ت).

3.البحــر الزخــار "مســند البــزار" ،للبــزار ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي ،حتقيــق :حمفــوظ
الرمحــن زيــن اهلل وآخريــن ،ط ،1املدينــة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم1988 ،م.

حممــد( ،د.ط) نــر دار
4.تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسَّ ،
حممــد بــن ّ
للزبيــدي املرتــىّ ،
اهلدايــة( ،د.ت).

5.التاريــخ الكبــر ،للبخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل( ،د.ط) حيــدر آبــاد  -الدكــن:
دائــرة املعــارف العثامنيــة (د.ت).

6.تاريــخ أســاء الثقــات ،البــن شــاهني ،عمــر بــن أمحــد ،حتقيــق :صبحــي الســامرائي ،ط،1
الكويــت  -الــدار الســلفية1404 ،هـــ.

7.تاريــخ اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :بشــار
عــواد ،ط ،1دار الغــرب اإلســامي 2003 ،م.
ّ

8.تاريــخ ابــن معــن (روايــة الــدوري) ،للبغــدادي ،أبــو زكريــا حييــى بــن معــن ،حتقيــق :أمحــد
نــور ســيف .ط ،1مكــة  -مركــز البحــث العلمــي1399 ،هـــ.

9.تاريــخ بغــداد ،للبغــدادي ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي أيب بكــر ،حتقيــق :بشــار معــروف ،ط،2
بــروت  -دار الغــرب اإلســامي1422 ،هـــ.
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10.حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف ،للمــزي ،يوســف بــن عبــد الرمحــن ،حتقيــق :عبــد الصمــد
رشف الديــن ،ط ،2بــروت  -املكتــب اإلســامي1403 ،هـــ.

11.تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،حتقيــق :نظــر
حممــد الفاريــايب( ،د.ط) ،دار طيبــة( .د.ت).

12.تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،البــن ُد ُر ْس ـت ََو ْيه ،عبــد اهلل بــن جعفــر بــن حممــد ابــن املرزبــان،
حتقيــق :حممــد بــدوي( ،د.ط) مــر  -املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية1419 ،هـــ.

	13.تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن
عــي ،حتقيــق :إكــرام اهلل إمــداد احلــق ،ط ،1بــروت  -دار البشــائر1996 ،م.

14.تقريــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :حممــد عوامــة،
ط ،1ســوريا  -دار الرشــيد1406 ،هـ.

15.التقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن الصــاح ،للعراقــي ،عبــد الرحيــم بــن احلــي ،حتقيــق:
عبــد الرمحــن عثــان ،ط ،1املدينــة املنــورة  -املكتبــة الســلفية1389 ،هـــ.

16.التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،البــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد اهلل القرطبــي،
حتقيــق :مصطفــى العلــوي َوآخــر ،نــر وزارة األوقــاف  -املغــرب 1387 ،هـــ.

17.هتذيــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،ط ،1اهلنــد  -مطبعــة
دائــرة املعــارف النظاميــة1326 ،هـ.

18.هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للمــزي ،أبــو احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن ،حتقيــق:
بشــار عــواد .بــروت  -مؤسســة الرســالة1400 ،هـــ.

19.توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار ،لألمــر الصنعــاين ،حممــد بــن إســاعيل الكحــاين،
حتقيــق :صــاح بــن عويضــة ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1417 ،هـــ.

20.الثقــات ،البــن حبــان ،حممــد بــن حبــان ،ط ،1نــر دائــرة املعــارف العثامنيــة  -حيــدر آبــاد
الدكــن ،اهلنــد 1393 ،هــ.
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21.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،للعالئــي ،أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي ،حتقيــق:
محــدي الســلفي ،ط ،2بــروت  -عــامل الكتــب1407 ،هـ.

22.جامــع الرتمــذي ،للرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى ،حتقيــق :بشــار معــروف( ،د.ط)،
بــروت  -دار الغــرب اإلســامي1998 ،م.

	23.جامــع العلــوم واحلكــم يف رشح مخســن حديثـ ًا مــن جوامــع الكلــم ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن
بــن أمحــد احلنبــي ،حتقيــق :حممــد األمحــدي ،ط ،2دار الســام1424 ،هـ.

24.اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ،للخطيــب ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي البغــدادي،
حتقيــق :حممــود الطحــان( ،د.ط) نــر مكتبــة املعــارف( .د.ت).

25.اجلــرح والتعديــل ،للــرازي ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم ،ط ،1اهلنــد  -طبعــة جملــس
دائــرة املعــارف العثامنيــة1271 ،هـ.

26.ديــوان الضعفــاء واملرتوكــن وخلــق مــن املجهولــن وثقــات فيهــم لــن ،للذهبــي ،حتقيــق :محــاد
األنصــاري ،ط ،2مكــة  -مكتبــة النهضــة احلديثــة 1387 ،هـ.

27.ذخــرة احلفــاظ ،البــن القيــراين ،حممــد بــن طاهــر ،حتقيــق :عبــد الرمحــن الفريوائــي ،ط،1
الريــاض :دار الســلف 1416 ،هـــ.

28.رجــال صحيــح مســلم ،البــن َمن ُْجو َيــه ،أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :عبــد اهلل الليثــي ،ط ،1بــروت
 -دار املعرفــة1407 ،هـ.

29.الســنن الكــرى ،للبيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بن احلســن ،حتقيــق :حممــد عبد القــادر عطــا(،د.ط)،
مكــة  -مكتبة البــاز1414 ،هـ.

30.الســنن الكــرى ،للنســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب ،حتقيــق :حســن شــلبي ،ط،1
بــروت  -مؤسســة الرســالة1421 ،هـــ.

31.الســنن الــواردة يف الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأرشاطهــا ،أليب عمــرو الــداين ،عثــان بــن ســعيد،
حتقيــق :رضــاء اهلل املباركفــوري ،ط ،1الريــاض  -دار العاصمــة 1416 ،هـ.
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32.سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة ،لأللبــاين ،حممــد نــوح
نجــايت ،ط ،1الريــاض  -دار املعــارف1412 ،هـــ.

	33.ســنن ابــن ماجــه ،للقزوينــي ،حممــد بــن يزيــد  ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،مــر -دار
إحيــاء الكتــب العربيــة ،البــايب احللبــي.
للس ِ
ج ْســتاين ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ،حتقيــق :شـ َعيب األرنــؤوط وآخر،
 34.ســنن أيب داودِّ ،
ط ،1دار الرســالة العاملية 1430 ،هـ.

35.ســنن النســائي= الســنن الصغرى(املجتبــى) ،للنســائي ،أمحــد بــن شــعيب ،حتقيــق :عبــد الفتــاح
أبــو غــدة ،ط ،2ســوريا  -مكتــب املطبوعــات اإلســامية1406 ،هـ.

36.ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط
وآخــرون ،ط ،3بــروت  -مؤسســة الرســالة1405 ،هـــ.

37.رشح علــل الرتمــذي ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبــي ،حتقيــق :الدكتــور مهــام
ســعيد ،ط ،1األردن  -مكتبــة املنــار1407 ،هـــ.

38.رشح معــاين اآلثــار ،للطحــاوي ،أمحــد بــن حممــد بــن ســامة املــري ،حتقيــق :حممــد زهــري
النجــار وآخريــن ،ط ،1املدينــة النبويــة  -عــامل الكتــب1414 ،هـــ.

39.شــعب اإليــان ،للبيهقــي ،أمحــد بــن احلســن اخلراســاين ،حتقيــق :عبــد العــي حامــد ،ط،1
الريــاض  -مكتبــة الرشــد 1423 ،هـــ.

40.الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،للجوهــري ،إســاعيل بــن محــاد الفــارايب ،حتقيــق:
أمحــد عطــار ،ط ،4بــروت  -دار العلــم للماليــن1407 ،هـــ.

41.صحيــح ابــن حبــان (اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان) ،البــن حبــان ،حممــد بــن حبــان
ال ُبســتي (ت354 :هـــ) ،والرتتيــب :البــن بلبــان الفــاريس ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،ط،1

بــروت  -مؤسســة الرســالة 1408 ،هـ.

42.صحيــح ابــن خزيمــة ،للنيســابوري ،حممــد بــن إســحاق ،حتقيــق :حممــد مصطفــى األعظمــي،
بــروت  -املكتــب اإلســامي.
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	43.صحيــح البخــاري ،للبخــاري ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل ،حتقيــق :مصطفــى ديــب البغــا،
ط ،1بــروت  -دار ابــن كثــر 1407 ،هـ.

44.صحيــح مســلم ،للنيســابوري ،أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج ،حتقيــق :حممــد عبــد الباقــي،
(د.ط) ،بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب (د.ت).

45.الضعفــاء الكبــر ،للعقيــي ،أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو ،حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي ،ط،1
بــروت  -دار املكتبــة العلميــة1404 ،هـ.

46.طبقــات الــرواة عــن اإلمــام ســفيان الثــوري ،لردمــان ،وائــل محــود هــزاع ،ط ،1مــر  -دار
التوحيــد1434 ،هـ.

47.الطبقــات الكــرى ،القســم املتمــم لتابعــي أهــل املدينــة ومــن بعدهــم ،البــن ســعد ،حممــد بــن
ســعد البغــدادي ،حتقيــق :زيــاد حممــد منصــور ،ط ،2املدينــة املنــورة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم،
 1408هـ.

48.العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة ،للدارقطنــي ،عــي بــن عمــر ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن
الســلفي ،ط ،1الريــاض  -دار طيبــة 1405 ،هـــ.

49.العلــل َومعرفــة الرجــال (روايــة ابنــه عبــداهلل) ،للشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن
حنبــل ،حتقيــق :ويص عبــاس ،ط ،2الريــاض  -دار اخلــاين1422 ،هـــ.

50.علــل الرتمــذي الكبــر (ترتيــب أبــو طالــب القــايض) ،للرتمــذي ،حممــد بــن عيســى ،حتقيــق:
صبحــي الســامرائي وآخــر ،ط ،1بــروت  -عــامل الكتــب1409 ،هـــ.

51.علــل احلديــث ،للــرازي ابــن أيب حاتــم ،عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،حتقيــق :فريــق مــن
الباحثــن بــإرشاف ســعد بــن عبــد اهلل احلميــد وآخــر ،ط ،1الريــاض  -مطابــع احلميــي،

 1427هـ.

52.فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي،
(د.ط) بــروت  -دار املعرفــة1379 ،هـ.
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	53.فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبــي ،ط،1
املدينــة النبويــة  -مكتبــة الغربــاء األثريــة1417 ،هـــ.
54.القامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب ،ط ،8بــروت  -مؤسســة
الرســالة1426 ،هـ.
55.الكامل يف الضعفاء ،للجرجاين ،عبداهلل بن عدي ،ط ،3بريوت  -دار الفكر1409 ،هـ.

56.لســان امليــزان ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :دائــرة املعــرف
النظاميــة باهلنــد ،ط ،3بــروت  -مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات1406 ،هـــ.
57.املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،البــن حبــان ،أبــو حاتــم حممــد بــن حبــان
ال ُبســتي ،حتقيــق :حممــود زايــد ،ط ،1حلــب  -دار الوعــي1396 ،هـــ.

58.املختلطــن ،للعالئــي ،أبــو ســعيد صــاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي ،حتقيــق :رفعــت فــوزي
عبــد املطلــب وآخــر ،ط ،1القاهــرة  -مكتبــة اخلانجــي1417 ،هـــ.
59.املســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري ،ط،1
بــروت  -دار الكتــب العلميــة1411 ،هـــ.
60.مســند أيب داود الطيالــي ،لســليامن بــن داود ،حتقيــق :حممــد الرتكــي ،ط ،1مــر  -دار هجــر،
 1419هـ.
61.مســند اإلمــام أمحــد للشــيباين ،أبــو عبــداهلل أمحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط
وآخريــن ،ط ،1بــروت  -مؤسســة الرســالة1421 ،هـــ.
62.املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،للفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي ،حتقيــق :يوســف
حممــد( ،د.ط) ،بــروت  -املكتبــة العرصيــة( ،د.ت).
	63.املصنــف ،للصنعــاين ،عبــد الــرزاق بــن مهــام حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظــــمي ،ط،2
بــــروت -املكتــب اإلســامي1403 ،هـــ.
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64.املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،البــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد العبــي ،حتقيــق :كــال
احلــوت ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة الرشــد1409 ،هـــ.

ـراب ،حممــد بــن حســن ،ط ،1بــــروت  -دار الــــقلم،
65.املعــامل األثــرة يف الســنة والســرة ،لـ ُ َّ
 1411هـ.

66.معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع ،للبكــري ،عبد اهلل بــن عبــد العزيــز األندليس،
ط ،3بــروت  -عامل الكتــب 1403 ،هـ.

67.معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ،حتقيــق :عبــد
الســام هــارون( ،د.ط) ،بــروت  -دار الفكــر1399 ،هـــ.

68.معرفــة أنــواع علــوم احلديــث (مقدمــة ابــن الصــاح) ،البــن الصــاح ،عثــان بــن عبدالرمحــن،
حتقيــق :نــور الديــن عــر( ،د.ط) ،بــروت  -دار الفكــر املعــارص1406 ،هـــ.

69.معرفــة علــوم احلديــث ،للحاكــم ،حممــد بــن عبــد اهلل ابــن البيــع النيســابوري ،حتقيــق :معظــم
حســن ،ط ،2دار الكتــب العلميــة  -بــروت1397 ،هـــ.

70.معنــى الطبقــة يف علــل ومراتــب الروايــة ،لردمــان ،وائــل محــود هــزاع ،ط ،1مــر  -دار
التوحيــد1434 ،هـــ.

َ 71.مــن تُك ِّلــم فيــه وهــو موثــق ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :حممــد شــــكور أمــــرير ،ط،1
مكتبــة املنــار – األردن ،الزرقــاء1406 ،هـــ.

72.املوضوعــات ،البــن اجلــوزي ،عبــد الرمحــن بــن عــي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،ط،1
املدينــة املنــورة  -املكتبــة الســلفية 1386 ،هـ.

	73.املوقظــة يف علــم مصطلــح احلديــث ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو ُغــدّ ة،
ط ،2حلــب  -مكتبــة املطبوعــات اإلســامية1412 ،هـ.

74.ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للذهبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد .حتقيــق :عــي
البجــاوي ،ط ،1بــروت  -دار املعرفــة للطباعــة1382 ،هـــ.
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75.نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،البن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل،
حتقيق :عبد اهلل الرحييل ،ط ،1الرياض  -مطبعة سفري1422،هـ.

76.النكت عىل كتاب ابن الصالح ،البن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،حتقيق :ربيع بن املدخيل،
ط ،1نرش عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية  -املدينة املنورة1404 ،هـ.

77.النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،للزركيش ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،حتقيق :زين
العابدين بال فريج ،ط ،1الرياض -أضواء السلف1419 ،هـ.

78.اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ،للكالباذي ،أمحد بن حممد البخاري ،حتقيق :عبد
اهلل الليثي ،ط ،1دار املعرفة  -بريوت1407 ،هـ.
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No (5)
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 Analytical 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.

Keywords:
Fault – Narration – Individually – Collectively
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