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 ٢١٥

:
الــدین رجــاًال ینفــون عنــه االحمــد هللا الــذي هیَّــئ لهــذ

لین، والــــصالة والــــسالم اانتحــــال المبطلــــین، وتحریــــف الغــــ
الـصراط المـستقیم، والمبلـغ ىإلـعلي سیدنا محمـد الهـادي 

ـــه  عـــن رب العـــالمین، الـــذي ال ینطـــق عـــن الهـــوى، وعلـــى آل
ونقلـــــة وأصـــــحابه الغـــــر المیـــــامین، وتـــــابعیهم حملـــــة اآلثـــــار، 

.األخبار عن سید المرسلین
وأصــــحاب،فقــــد كـــان بعــــض القـــصاص:أمـــا بعـــد

یــضعون األحادیــث ویروونهــا عــن الثقــات، ،وغیــرهماألهــواء
لمـــستمع مـــن أحـــدهم حـــدیثًا قـــد وضـــعه بإســـناد فربمـــا یـــسمع ا

كانـــت إذ القـــوم إنمـــا - صـــحیح، فیعلـــق بأذهـــانهم مـــا ســـمعوه
علـیهم، فیذكرونها عنه على جهـة اإلنكـار-لغتهم العربیة

متعجبــــــــــین مــــــــــن جــــــــــرأة واضــــــــــعها، وســــــــــخف عبارتهــــــــــا
اداً ـاستشهفیسوقونها، اـإسنادهنكارة، أو وموضوعها

.لیم لقصبة المفرق، مدرسة الجنديمعلم، مدیریة التربیة والتع*

ـــى ســـبیل  ـــى جـــرحهم، وال یقـــصدون منهـــا التحـــدیث عل عل
األداء، بــــل علــــى ســــبیل اإلنكــــار والتــــشنیع علــــى رواتهــــا، 
فربما وقعت فـي أیـدي النـاس وتـداولوها فیمـا بیـنهم، وتناقلوهـا 
فــي كتــبهم ومــواعظهم؛ ظنــًا مــنهم صــحة مخرجهــا، وأن الثقــة 

لثقتـه عنـده، واالعتـداد المجـروحإنما رواهـا عـن ذلـك الـشیخ
.بما رواه

اهللا لهــــذه الــــسنة المطهــــرة علمــــاء فحــــول، أوقــــد هیــــ
ونقــادًا ممحــصین مــن أهــل الحــدیث واألثــر، یمیــزون الــدخن
والــدخل، والغــث مــن الــسمین، ممــا علــق فــي ســنة المــصطفى 

فــــي جعــــل مــــن تلــــك الروایــــات؛ لمــــا لهــــا مــــن األثــــر الــــسیئ 
ذوب دینــًا یتقــرب بــه إلــى اهللا جــل المنكــر والموضــوع المكــ

.، واعتقدًا ینعقد علیه القلب، وتخضع له الجوارحوعال
،فجــاءت هـــذه الدراســـة لتعـــرف بهـــذا النـــوع مـــن الروایـــة

لــــضوابطهكاشــــفة عــــن معنــــاه، مبینــــة لحكمــــه، موضــــحة 
ةـووسائل تمییزه؛ لتكون لبنة تبنى علیها مباحثه، ومقدم
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مفهومهـا، وحكـم اسـتعمالها عنـد المحـدثین؛ لمـا لهـا مـن : مـن حیـثالحدیثیَّـةتعرف هذه الدراسة بصفة من صفات الروایـة 
.أهمیة بالغة في علم علل الحدیث، والجرح والتعدیل

لـــصفة فـــي روایـــة األحادیـــث الموضـــوعةالتـــي ینبغـــي مراعاتهـــا عنـــد اســـتعمال هـــذه االـــضوابطوجـــاءت هـــذه الدراســـة بجملـــة مـــن 
.والمنكرة؛ لتضبط استعمالها وتحد من آثارها السلبیة

عن تلك التي ،كما وعرضت لطائفة من الضوابط التي یمكن من خاللها تمییز األحادیث التي رویت على تلك الصفة
.رویت على سبیل القبول واالعتبار 

Abstract
This study is known as identification the attributes of the narration in terms of the Hadith: its concept,

and the rule of which AL-Mohadithen used it; because of their importance in the science of Hadith, and
the wound and the amendment.

And this study gives a batch of controls that should be considered when using this case in the
narration reprehensible Hadith and fabrications; to control the use and limit its negative effects.

It also mentioned a range of controls that can distinguish which of the Hadith that narrated on that
form from which has been narrated on acceptance and consideration.
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 ٢١٦

.المرويلدراسة أثرها على الراوي و 
وأسأل اهللا العلي القدیر أن یجعلها 

خالصة لوجهه الكریم

:
ـــم یقـــف الباحـــث علـــى دراســـة علمیـــة أفـــردت للروایـــة ل
علــى التعجــب مبحثــًا مــستقًال، تناولــت فیــه مفهومهــا، وحكمهــا، 

مـا وقـف علیــه ، ووسـائل الكـشف عنهـا، بــل عامـة وضـوابطها
یمكــن االســتفادة منهــا ،دیثألئمــة الحــوعبــاراتٌ نــصوصٌ 

.لتكون لبنة تبنى علیها مباحث هذا الموضوع

:
لمــــا كــــان هــــذا النــــوع مــــن الروایــــة یرجــــع إلــــى القــــصد 

یكتنفــه شــيء ًا،والنیـة، كــان الكــشف عنــه واالهتــداء إلیــه عــسر 
مــن الخفــاء والغمــوض، ال ســیما أن كتــب علــوم الحــدیث لــم 

تعـرض ،من مباحث صـفة الروایـةتضع له مبحثًا مستقًال ض
فیه لمفهومه وضوابطه، ووسائل تمییزه، وقـد أثـار ذلـك جملـة 

:من التساؤالت لدى الباحث منها
ما مفهوم هذا النوع من الروایة، وما حكمه الشرعي؟. ١
مـــا ضـــوابطه التـــي یجـــدر مراعاتهـــا عنـــد اســـتعمال هـــذا.٢

.النوع من الروایة؟
لهــا تمییــز هــل هنــاك وســائل ومعــاییر یمكــن مــن خال.٣

مـــا روى علـــى وجـــه التعجـــب ممـــا روي علـــى وجـــه 
االعتبار؟

فجـــاءت هـــذه الدراســـة لجمـــع شـــتات مـــا تفـــرق مـــن 
ـــاراتهمنـــصوص المحـــدثین ـــى وعب ، وتحلیلهـــا؛ للوقـــوف عل

مفهــوم هــذا المــصطلح لــدیهم، وبیــان حكمــه عنــدهم، ومــن 
ثــم الخــروج بــضوابط، ووســائل للكــشف عنــه، وتمییــزه عمــا

.األداء والتحدیثروى على سبیل

:
ــــاول  ــــا كــــان موضــــوع البحــــث یتن ــــى (َلمَّ ــــة عل الروای

بمعنـــى اإلنكـــار لتلـــك الروایـــة وعـــدم االعتـــداد بهـــا،) التعجـــب
لــیس،)االستحــسان واالعتــداد(فــإن مــا روي تعجبــًا بمعنــى 

داخــًال فــي موضــوع هــذه الدراســة؛ ألن التعجــب ربمــا أریــد 

بنـــــاء علـــــى ،راد منـــــه اإلنكـــــاركمـــــا یـــــ،االستحـــــسانمنـــــه
نمـــا یمكـــن التمییـــز بینهمـــا  ٕ مقتـــضى االســـتعمال اللغـــوي، وا

.من خال السیاق، وقرائن األحوال
ــم یتنــاول هــذا البحــث أثــر الروایــة علــى التعجــب  ول
علــــى الــــراوي مــــن حیــــث الجــــرح والتعــــدیل، وال أثرهــــا علــــى

المــروي مــن حیــث القبــول والــرد؛ ألن الحكــم علــى الــشيء 
بهــذا لتعــرف ؛عــن تــصوره، وقــد جــاءت هــذه الدراســةفــرع

تــصورًا النــوع مــن الروایــة بالدراســة النظریــة التحلیلیــة؛ لتعطــي 
.شامل لهذا النوع من الروایة

:
:قسم الباحث مفردات الموضوع إلى أربعة مباحث

تنــاول فیــه الباحــث مفهــوم روایــة الحــدیث :المبحــث األول
ن حیـث اللغـة واالصـطالح والعالقـة على وجـه التعجـب مـ

.بینهما
خصــصه الباحــث لبیــان حكــم مــشروعیة : المبحــث الثــاني

التــــي یستحــــسن مراعاتهــــاوالــــضوابطالروایــــة علــــى التعجــــب 
.عند استعمال هذا النوع في الروایة

بین فیه الباحث الوسـائل التـي یمكـن مـن : المبحث الثالث
جــه التعجــب،خاللهــا الكــشف عــن األحادیــث المرویــة علــى و 

.وتمییزها عما روي على سبیل القبول واالعتبار
ثــم اختــتم الباحــث دراســته بخاتمــة ذكــر فیهــا أهــم النتــائج 

.والتوصیات
 

"" 
 

 ::
، وذلــكأمــرٌ عَ : االســتكبار للــشيء، یقــال:التعجــب لغــة ــبٌ ْی ِج

م .)١(إذا اسُتكِبر واسُتعظِ
:)٢(ویستعمل التعجب لغة على وجهین

االستحـسان واإلخبـار : ما یحمده الفاعل، ومعناه: األول
ــبَ «: ومثــال ذلــك قــول النبــي:عــن رضــاه بــه ِج َلَقــْد َع

ــةَ اللَّــُه  َن ُفالَ نٍ وَ ــنْ ُفــالَ كَ ِم ــِح ، فــالمراد بــه اإلخبــار)٣(»َأوْ ضَ
، واستحـــسانه لـــصنیع ذلـــك الـــصحابي اء اهللا عــن رضـــ
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 ٢١٧

كرامـــــهوزوجـــــه فـــــي إیثـــــارهم ضـــــیف رســـــول اهللا  ٕ ، )٤(وا
ـانَ : فأنزل اهللا فیهما قوله َلـوْ َك ْم وَ ِه ُفسِ َلى َأْن ونَ َع ِثرُ ُیؤْ وَ

ةٌ  اصَ ــصَ ــْم َخ ِه وهــذا االســتعمال جــار علــى . ]الحــشر:٩[ِب
األصـــل فـــي اإلخبـــار مـــن إفـــادة المخاطـــب الحكـــم الـــذي 

.الخبرتضمنه
ــه: مــا یكرهــه، ومعنــاه:والثــاني ومثالــه :اإلنكــار والــذّم ل

َیرُ «: قول النبي  ، وَاللَِّه َألَنا َأغْ ٍد ْع رَِة َس ْی نْ َغ ُبونَ ِم َج أَتْع
نِّــي ــرُ ِم َی ــُه، وَاللَّــُه َأغْ ْن ــا بلغــه قــول . )٥(»ِم ســعد بــن وذلــك لمَّ

بالــــسیف لــــو رأیـــت رجــــًال مـــع امرأتــــي لـــضربته":عبـــادة 
ـ َفحٍ غیر ُم الـصحابة تعجـب فقـد اسـتنكر النبـي ". صْ

مـــــن غیــــرة ســـــعد ال تعجبــــوا : "، ومعنـــــاهمــــن غیـــــرة ســــعد 
")٦(.

وهــذا األســلوب مــستعمل عنــد العــرب فــي كثیــر مــن 
األحیـــان إذ یـــوردون االســـتفهام أو الخبـــر وال یریـــدون منـــه 
ــــذي تــــضمنه، أي ال یریــــدون منــــه حقیقــــة  إفــــادة الحكــــم ال

إلخبـــار، بـــل ربمـــا أطلقـــوه وأرادوا بـــه معـــانٍ االســـتفهام أو ا
أخـــرى حـــسبما یقتـــضیه المقـــام، ومـــن هـــذه المعـــاني اإلنكـــار، 

ــةً : ومنــه قولــه تعــالى ِلَه ــِه َآ ــنْ ُدوِن ــُذوا ِم ــا اتََّخ َن ُم ِء َقوْ ــُؤالَ َه

خبــر، وهــو إخبــار }اتخــذوا{: فقولــه جــل وعلــى. ]الكهــف: ١٥[
بعــده؛ وألنفــي معنــى اإلنكــار، ال إخبــار محــض، بقرینــة مــا 

.)٧(فائدة الخبر معلومة

:""
: 

الروایــة علــى"تعریــف لمــصطلح یقــف الباحــث علــى لــم 
رغــم اســتعمالهم لــه فــي كثیــر مــن عنــد المحــدثین " التعجــب

حـــدوده بمعــرفتهم ؛ ولعــل ذلــك العتمـــادهم علــى المواضــع
علومــــة لــــدى تالمــــذتهم وأهــــل المــــستقرة فــــي أذهــــانهم، والم

صــنعتهم، ویمكننــا أن نرســم حــدوده مــن خــالل النظــر فــي 
.تصرفاتهم وسیاق كالمهم

مــن أن ومــن ذلــك مــا نبــه إلیــه اإلمــام الــشافعي 
بعــــض الــــرواة ربمــــا روى خبــــرًا ال یریــــد منــــه إفــــادة المخاطــــب

نما جـل قـصده اإلنكـار علـى القبول  ٕ راویـه، لذلك الخبر، وا
یلقـــى إنَّ الرجـــل: "ن إســـناده أو متنـــه، فقـــد قـــالتعجبـــًا مـــ

ْقبــُل  ــسنُ الظــنَّ بــه، فَی ــیما الخیــر، فُیحْ ــرَى علیــه سِ الرجــل ُی
ـًال ُیقـال  ُكرُ أنَّ رُج ـرِف حاَلـه، فَیـْذ ُله وهو ال َیْع حدیَثه، ویْقَب

ْلـَم ) فالن(: له ـَد ِع ـٍه یرْجـو أنْ یِج حدَّثَِني كذا، إمَّا على وجْ
دَ  ِلك الحدیث عْن َله عن الثقة، َذ مَّا أن یحـدث بـه ِثقة فیقَب ٕ وا

لـــــٍة فـــــي الحـــــدیث علـــــى إنكـــــاره والتعجـــــب منـــــه ـــــا ِبغْف مَّ ٕ ، وا
.)٨("عنه

أن بعــض المحــدثین ربمــافقـد بــین اإلمــام الــشافعي 
نقـل الحـدیث علــى وجـه التعجــب منـه واإلنكــار لـه، ال علــى 

ـــه ـــوق بقائل ـــداد بـــه والوث ـــك وجـــه االعت ـــى ذل فـــإن ، وبنـــاء عل
حــدیث المــروي علــى وجــه التعجــب فــي اصــطالح المحــدثین ال

نمـــا یـــروى ال یقـــصد مـــن نقلـــه االحتجـــاج بـــه واتخـــاذه دینـــًا،  ٕ وا
على وجـه اإلنكـار لـه، وبهـذا یخـرج مـا یـروى تعجبـًا علـى 
وجه االستحسان للمتعجب منـه مـن مفهـوم روایـة الحـدیث 

.على التعجب اصطالحاً 
ــــة علــــى التعجــــب روایــــة  ــــر الروای الحــــدیث علــــى ونظی

لحالــه اً االســتهزاء والــسخریة والــتهكم بقائلــه؛ تنفیــرًا عنــه، وبیانــ
أنـا قـسیم : (فیه، فمن ذلك روایـة األعمـش عـن عبایـة لحـدیث

ــرَّاق القبائــل یــسألوني : "فقــد قــال األعمــش. )٩()النــار یــأتیني ُس
، واهللا مـا حـدثت عـن )أنـا قـسیم النـار: (عن حـدیث علـي 

ب بــل .)١٠("ایــة إال اســتهزاًء بَعبایــةموســى بــن َطرِیــف، عــن َع
كان یتعجـب مـن روایـة موسـى بـن طریـف لهـذا الحـدیث عـن 

أال : "عبایـــة، حتـــى دخـــل یومـــًا وهـــو مغـــضب فقـــال لتالمذتـــه
تعجبـــون مـــن موســـى بـــن طریـــف، یحـــدث عـــن عبایـــة، عـــن 

!؟)١١()"أنا قسیم النار: (علي 
فالروایـــة علـــى التعجـــب یقـــصد بهـــا اإلنكـــار علـــى وعلیـــه 

واســــــتهجان مــــــا رواه، وهــــــذا االســــــتهجان دُّ رَ وَ أیــــــضًا،لــــــراويا
تنفیـرًا هواإلنكار ربما دفـع المحـدث إلـى االسـتهزاء والـتهكم براویـ

.من الضعفهوبیانًا لحال،عنه
وهـــذا التعجـــب واإلنكـــار إنمـــا یكـــون فـــي حـــق مــــن 

علــى ســبیل الروایــة اهُ وضــع الحــدیث ســندًا أو متنــًا، أو أدَّ 
ن كــان والتحــدیث؛  ٕ لــشدة غفلتــه وســوء حفظــه ومعرفتــه، وا

فأمــا ثقــات الــرواة وجهابــذة .فــي نفــسه صــدوقًا غیــر مــتهم
النقـــاد فإنمـــا ذكـــروا تلـــك األحادیـــث فـــي إطارهـــا الخـــاص، 
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فــأخبروا بهــا تالمیــذهم مــن المختــصین بعلــم الحــدیث، وفــي
ـــسماع علـــى  ـــة وال مجـــالس المـــذاكرة ال فـــي مجـــالس الروای

.سبیل التحدیث واألداء
أن ســفیان الثــوري كــان یــذكر مــا ســمعه : ومــن ذلــك

مــن بعــض المتهمــین بالوضــع فــي مجــالس المــذاكرة لتالمذتــه
علــى وجــه التعجــب واإلنكــار لمــا رووه ،مــن أهــل الحــدیث

مـــن الموضـــوعات والمنكـــرات، اســـتهجانًا لهـــا، واستـــشهادًا 
.)١٢(على جرحهم وترك حدیثهم

ایــة علــى التعجــب مفهــوم الرو وبنــاء علــى ذلــك فــإن 
ال تــروى فــالمحــدثین كــان لــه إطــاره الخــاص، فــي اصــطالح 

ســــبیل تلــــك األحادیــــث علــــى ســــبیل األداء، بــــل تــــذكر علــــى 
ن ســـــیقت بإســـــنادها إلـــــى قائلهـــــا، فمـــــشابهتها ،الحكایـــــة ٕ وا
فــي الــصورة فقــط،) علــى ســبیل األداء والتحــدیث(للروایــة 

.مع اختالفها في الحقیقة والغایة
الروایـــة علـــى "یمكننـــا تعریـــف ى مـــا ســـبق وبنــاء علـــ

حكایـة الحـدیث تنفیـرًا عنـه : عنـد المحـدثین بأنهـا" التعجـب
.متناً وأسندًا 

خـــرج بهـــا تأدیـــة الحـــدیث وتبلیغـــه )حكایـــة(: فقولنـــا
علــى ســبیل الدیانــة، إذ یجــوز حكایــة الباطــل دون تبلیغــه، 

ــ: "ذاكرهــا فــي وعیــد النبــي فــال یــدخل  نِّ ــدَّثَ َع ــنْ َح ي َم
ِبینَ  ــاِذ ــُد اْلَك ، َفُهــوَ َأَح بٌ ــِذ ــرَى َأنَّــُه َك یثٍ ُی ــِد ألن حكایــة . )١٣("ِبَح

.المنكرة والمكذوبة ال یعد تحدیثاً األحادیث 
بـــه داد خـــرج بـــه القبـــول لـــه واالعتـــ) تنفیـــراً : (وقولنـــا

.احتجاجًا أو في المتابعات والشواهد
ــاً وأســندًا : (وقولنــا ــم الحــدیثلیــشمل موضــوع ع) متن ل

).السند والمتن(

:
: 

للروایــــة علــــى (عنــــد المقارنــــة بــــین المعنــــى اللغــــوي 
:والمعنـــى االصـــطالحي، نلحـــظ أن المعنـــى األول) التعجـــب

ال رابــط بینـــه وبــین المعنــى االصـــطالحي؛ ) االستحــسان(
المتعجــبقبــول: األول المــراد منــهألن التعجــب علــى المعنــى 

أنیشیر إلىاالصطالحي، بینما المعنى واستحسانهمنه

.أن المتعجب منه مستنكر غیر مستحسن
الكراهیــــة للمتعجــــب(ویتوافـــق المعنــــى الثــــاني للتعجــــب 

فــي داللتــه علــى المــراد منــه مــع المعنــى االصــطالحي) منــه
.منهفي أن كلیهما یفیدان االستنكار للمتعجب 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن العالقــة بــین المعنــى االصــطالحي
واللغــوي هـــي عالقـــة العمــوم والخـــصوص المطلـــق، فـــالمعنى
اللغــوي للروایــة علــى التعجــب أعــم مــن المعنــى االصــطالحي،
ـــى القبـــول واالستحـــسان، بینمـــا ـــشمله ویـــشمل الروایـــة عل إذ ی

ـــــى اإلنكـــــار  ـــــة عل ـــــى االصـــــطالحي بالروای یخـــــتص المعن
.الـبطواإل

 
 

 ::
المنكـــــرة علـــــى وجـــــه روایـــــة األحادیـــــث الموضـــــوعة أو

، بل ربما وصـلت لدرجـة الوجـوب إن تعـین مشروعةالتعجب 
ألن ذلـك بمثابــة جــرح ؛ذكرهـا علــى الناقــد لبیـان مرتبــة رواتهــا

.لحاجة إلى الكشف واإلبانة عنهالشاهد في ا
ــبِیلِ : "قــال الخطیــب َلــى َس ا َع ــوًع ضُ وْ یثًا َم ــِد وَى َح ــنْ رَ َم وَ

 ، ـــِه ـــاَء ِب ـــا َج ـــیمِ َم ظِ َلـــى َع َهاِد َع ِتـــْش ْس ، وَاالِ ِه ـــِع ـــالِ وَاضِ ـــانِ ِلَح اْلَبَی
ـــهُ  ْن ِفیـــرِ َع ـــُه، وَالتَّْن ْن ـــبِ ِم ـــ- وَالتََّعجُّ ثَاَب ـــانَ ِبَم َك ، وَ ـــكَ ِل ـــُه َذ ـاَغ َل ــ ِة َس

ْنهُ  َباَنِة َع ِْ ِفِه وَاإل ْش ِة ِإَلى َك اَج ِد ِفي اْلَح .)١٤("ِإْظهَارِ الشَّاِه
، ، واإلجمــــاع)١٥(الكتــــابایــــشهد لهــــه المــــشروعیة وهــــذ

:والقیاس، وفیما یلي بیان ذلك
ــن الكتــاب: أوالً  فــي كتابــه الكــریم عــن مقــوالتخبــر أ: م

ــیهم، كقولــ ه جــل للكفــار علــى ســبیل التعجــب واإلنكــار عل
ـــــي  ـــــصارى ف ـــــر، والن ـــــي عزی ـــــراء الیهـــــود ف وعـــــال عـــــن افت

َذ اللّـُه : المسیح، وعبدة األوثان في المالئكـة َقاُلوْا اتََّخ وَ
ــلٌّ  اوَاتِ وَاَألرْضِ ُك ــي الــسََّم ـا ِف ــل لَّــُه َم اَنُه َب َح ــْب َلـدًا ُس وَ

.]البقرة: ١١٦[لَُّه َقاِنُتونَ 
، واإلنكـار فهذا الخبر أریـد منـه التنفیـر عـن مقـالتهم

مـــع ،مـــن جـــرأتهم علـــى نـــسبة الولـــد هللا تعجبـــاً علـــیهم
؛ بــدلیل )١٦(ه وعــدم افتقــاره إلــى شــيءتــمعــرفتهم بتمــام قدر 

اَنهُ (:تعالىقوله َح بٍ : أي) ُسْب َج انَ َع َح عنوتنزیهٍ )١٧(ُسْب
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.أن یكون له ولد
ــ: وكقولــه تعــالى نَّ ا ُك ــَذ ُلُهْم َأِئ ــوْ ــبٌ َق ــبْ َفَعَج َج ا وَإِنْ تَْع

یـــدٍ  ِد ـــٍق َج ْل ـــي َخ نَّـــا َلِف ـــا َأِئ َاًب یـــا إنْ تعجـــب: أي.]الرعـــد: ٥[ُتر
محمد من تكذیبهم لك بعدما كنت عندهم الـصادق األمـین،

.)١٨(فأعجب منه تكذیبهم بالبعث
حكایــــة : والروایـــة علـــى التعجـــب فــــي حقیقتهـــا هـــي

،والتنفیــر عنــه،علــى وجــه اإلنكــار لــه- ســندًا أو متنــاً - الباطــل 
.شتراكهما حقیقة یوجب اتفاقهما حكماً فا

روایـة مـشروعیةأجمـع العلمـاء علـى : اإلجماع الـسكوتي: ثانیاً 
ــــم ینقــــل عــــن أحــــد مــــنهم القــــول  ــــى التعجــــب؛ إذ ل الحــــدیث عل

.أو بمعارضة من استعمله في روایته لألحادیث،بمنعه
علـى ،وأما مـا ینقـل مـن إنكـار أبـي بكـر بـن عیَّـاش

بعــد أن " أنــا قــسیم النــار"ایتــه لحــدیث ســلیمان األعمــش رو 
حلــف لــه األعمــش أنــه مــا رواه إال اســتهزاءًا بعبایــة، فــإن 
إنكـــاره علیـــه لـــم یكـــن مـــن أجـــل أنـــه حـــدث بـــه علـــى جهـــة 
ـــه عـــوام  ـــه حـــدث ب نمـــا ألن ٕ ـــة، وا التعجـــب واالســـتهزاء بعبای

: النــاس فــرووه عنــه فــي الــصحف، حیــث قــال لــه مــستنكراً 
حُ " َلــه النــاس عنــك فــي الــصُّ َم ویتَــَح م َأنَّــك رَ علــى هُ ف وتَــزُع

؟ سَتهزاِء َهة اِال .)١٩("ِج
ــاً  ــاس: ثالث لمــا كــان نقــل كــالم الكفــرة جــائزًا لبیــان زیفــه : القی

ـــــة  ـــــث الواهی ـــــة األحادی ـــــت روای ـــــه، كان ـــــر عن وشـــــناعته والتنفی
ئزةً علــى وجــه التعجــب واإلنكــار علــى رواتهــا جــا،والموضــوع

ة علـــى التعجـــب الروایـــنِّ إمـــن بـــاب قیـــاس الـــشبه؛ إذ ،أیـــضاً 
تحــریم الروایــة عــن غیــر الثقــات، وبــین : متــرددة بــین أصــلین

حكایـــة الباطـــل استـــشهادًا علــى زیفـــه، وهـــي أقـــرب مــشروعیة
بــــــدلیل أنهــــــا تــــــذكر تــــــشنیعًا علــــــى ،شــــــبهًا باألصــــــل الثــــــاني

واضــــعها، وتحــــذیرًا منــــه، واستــــشهادًا علــــى جرحــــه، فألحقــــت 
.بأكثرهما شبهًا وأعطیت حكمه

ًا على استعمال أهل اللغة في یَ رْ ستعمال جَ وهذا اال
اإلخبار بالشيء على وجه االستنكار له والتعجب منه، 

، فهو استعمال صحیح لغة وقبولهدون إرادة استحسانه 
مما یؤجر علیه أصحاب الحدیث؛ إنه، بل وواقع شرعاً 

الق ـتحریف واختى ـم عن سنة المصطفـهبِّ لذَ 
ةـفي روایالضابطینثقاتالسنن نتحالهماو ،المجروحین

. أحادیث خیر المرسلین 
یستحـــسن مراعاتهـــا عنــــدضـــوابطإال أن لهـــذا الجـــواز 

اســتعمال هــذه الــصفة فــي الروایــة، وســوف نتنــاول جملــة 
.منها في المطلب الثاني بإذن اهللا

:: 
ه التعجــب واإلنكــار لجــواز روایــة الحــدیث علــى وجــ

یستحـــسن مراعاتهـــا عنـــد إرادة اإلخبـــار بالحـــدیث ضـــوابط 
علــى تلــك الــصفة؛ لمــا لهــذه الــصفة فــي الروایــة مــن آثــار 
سلبیة عنـد تطبیقهـا دون شـرط أو قیـد، ال سـیما إن كانـت 
ـــــورع، مـــــنهم  ـــــالعلم وال ـــــات الثقـــــات المـــــشهورین ب مـــــن روای

نِّ إبــن مهــران األعمــش، وشــعبة بــن الحجــاج، إذاســلیمان 
روایــــتهم لهــــذه األحادیــــث المنكــــرة والموضــــوعة قــــد تغــــري 

ـ مـع ثَ دَ عـوام النـاس بقبولهـا والتـدین بهـا، ومـن ذلـك مـا َح
ـــســـلیمان بـــن مهـــران األعمـــش عنـــدما ذَ  َ َك علـــى أحادیـــثَ ر

التعجـــب واإلنكـــار لهـــا، والتـــشهیر برواتهـــا، فـــسمعها منـــه 
بعـــض عـــوام النـــاس؛ فظنـــوا أن األعمـــش إنمـــا حـــدث بهـــا 

ممـا واستحسانه لهـا، فاتخـذوها دینـًا یـدینون اهللا بـه، لقبوله
بهـــا اســـتدعى األعمـــش التنبیـــه إلیهـــا ورجوعـــه عـــن التحـــدیث

ـــال ـــي َأن : "حیـــث ق ـــب فبلغن ـــى التََّعجُّ یـــث عل اِد حـــدثت ِبَأَح
َها ْن ء ِم يْ دت لَش وَها دینًا، الَ ُع ُذ .)٢٠("قومًا اتََّخ

یـضعون ،وقـد كـان بعـض القـصاص وأهـل األهـواء
لحــدیث فــي قصــصهم، ویروونهــا عــن الثقــات، فكــان یحمــلا

فتقــعالمـستمع مـنهم الــشيء بعـد الـشيء علــى حـسب التعجـب،
فكــان وال بــد )٢١(فــي أیــدي النــاس ویتــداولونها فیمــا بیــنهم،

أن توضــــع لهــــذه الــــصفة فــــي الروایــــة شــــروطًا تــــضبطها، 
التــي یستحــسن مراعاتهــاالــضوابطوتقیــد إطالقهــا، ومــن هــذه 

:یأتـيما 
أن تــروى هــذه األحادیــث علــى تلــك الــصفة: األولالــضابط

، دون عـــوام )المختـــصون فـــي علـــم الحـــدیث(ألهـــل الـــصنعة 
.اـیعرفون حدودهالناس الذین ال یمیزون فنون الروایة، وال 
ث قــال فــي ترجمــة وقــد نبــه إلــى ذلــك ابــن حبــان حیــ

علىإال هـال یحل كتابة حدیث": السمساربن هاشمیحیى
.)٢٢("، وال الروایة بحالألهل الصناعةلتعجب جهة ا
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أن تـــذكر لالعتبـــار واالدكـــار مـــن حـــال : الثـــانيالـــضابط
الضعفاء والمتروكین؛ استشهادًا على جرحهم، وتنفیرًا مـن 

.الروایة عنهم، وسلوك طریقتهم
ویمكن أن یفهم ذلـك مـن كـالم ابـن حبـان فـي ترجمـة

یحــل كتابــة حدیثــه إال ال : "م، حیــث قـال فیــهیغیـاث بــن إبــراه
علــى جهــة التعجــب، وال ذكــر روایتــه إال مــع أهــل الــصناعة 

وقــد ذكرنــا ســابقًا كــالم الخطیــب فــي .)٢٣("واألدكــارلالعتبــار
إجـــازة هـــذه الـــصفة فـــي الروایـــة؛ بیانـــًا لحـــال واضـــعه، وطلبـــًا 

.)٢٤(لالستشهاد على عظیم ما جاء به والتنفیر عنه
ال ثًا منكــرًا أو موضــوعاً فأهــل الحــدیث ربمــا رووا حــدی

ــه للمعرفــة؛ لیتبــین لمــن بعــدهم أنهــم میــزوا اآلثــار  أصــل ل
وحفظوهــــا، فیــــستفید منــــه علمــــاؤهم تمییــــز الــــصحیح مــــن 

.)٢٥(السقیم
نمـــــا یُ  ٕ عـــــرف ذلـــــك باعتبـــــار الروایـــــات، ومقارنتهـــــا وا

ـــسقیم، والمعـــروف  ـــز الـــصحیح مـــن ال ـــات؛ فیتمی بروایـــات الثق
.ي ال أصل لهمن المنكر، والموضوع الذ

أن ال تـــروى تلــك األحادیـــث فــي كتـــاب : الثالـــثالــضابط
تؤخــذ منــه العقائــد واألحكــام واآلداب ونحوهــا ممــا یــشترط 

.في أحادیثه القبول
ولــذا فــإن عامــة المحــدثین قــد أوردوا تلــك األحادیــث 
على تلك الصفة في كتب تـراجم الـرواة وتـواریخهم، وعلـل 

اتهم ونحوهــــا، أو مــــا أفــــرد أحــــادیثهم، ومعــــاجمهم ومــــشیخ
لجمع األحادیث الموضـوعة والمكذوبـة، مـع بیـانهم لحالهـا 

.وحال واضعها
ویـــستثنى مـــن ذلـــك مـــا إذا ذكـــرت مـــع التنبیـــه علـــى 
حالها، وأنهـا إنمـا رویـت علـى وجـه التعجـب، فـال محـذور 

عبـد اهللا ومن ذكرها فـي تلـك الكتـب، كمـا فعـل الحـاكم أبـ
ــيأبــاركمبــعــن حــدیثاً روىحیــث  )المــستدرك(فــي )٢٦(حیمُس
ــــي مــــن علــــة هــــذا الحــــدیث : "وقــــال فــــذكرت مــــا انتهــــى إل

تعجبًا، ال محتجًا بـه فـي المـستدرك علـى الـشیخین رضـي 
.)٢٧(..."اهللا عنهما

جـاز اسـتعمال هـذه الـصفةالـضوابطفـإذا روعیـت تلـك 
ـــة ـــة الـــورع ،فـــي الروای ال كانـــت مكروهـــة ینـــسب فاعلهـــا لقل ٕ وا

ــدین، بــل ربمــا وصــلت إلــى والتحــري فــ الحرمــة إن أدت ي ال
.بها في العقائد واألحكامجَّ تَ حْ إلى أن یُ 

وقـــد اســـتنكر اإلمـــام الـــذهبي روایـــة الخطیـــب البغـــدادي
-بــن عــامرالقــیط -لحــدیث أبــي رزیــن )٢٨(عــن األهــوازي

ة رأیـــت ربـــي بمنـــى علـــى جمـــل أورق علیـــه جبـــ: "مرفوعـــاً 
قـد روى أبــو : "ع، فقـالونـسب صـنیعه لقلــة الـور . )٢٩("صـوف

.)٣٠(..."عن األهوازيبقلة ورعبكر الخطیب 
أن الخطیـــب قـــد روى هـــذا الحـــدیث الظـــاهرإال أن 

علــى وجـــه التعجـــب واإلنكـــار مراعیــًا شـــروط تلـــك الـــصفة 
ذكـر في الروایة، مما یبعد معه نسبته إلى قلـة الـورع، فقـد 

ابــــــن عــــــساكر أن الخطیــــــب البغــــــدادي كتبــــــه عــــــن األهــــــوازي
.)٣١(متعجبًا من نكارته

ـــذي یظهـــر  ـــد فال ـــه عن ـــد نب أن الخطیـــب البغـــدادي ق
روایتــه لهــذا الحــدیث أنــه ذكــره علــى وجــه التعجــب واإلنكــار،
ال ســـیما أن األهـــوازي مـــتهم بالكـــذب فـــي الحـــدیث والقـــراءات

.)٣٢(عند الخطیب البغدادي

 
 

نــت الروایــة علــى التعجــب ممــا تقــوم علــى النیــةلمــا كا
والقــصد، كــان الــسبیل إلــى تمییزهـــا عــن الروایــة التــي یقـــصد 

إلــى الداللــة بأدائهــا القبــول واالعتبــار جملــة ضــوابط، ترجــع 
الــصریحة أو الــضمینة القائمــة علــى إعمــال قــرائن الحــال 

:أو المقال، وفیما یلي جملة من تلك الضوابط

:یته للحدیث على وجه التعجبأن یصرح الثقة بروا. ١
،وردت بعــــض النــــصوص لجماعــــة مــــن المحــــدثین

صرحوا فیها بروایتهم لبعض األحادیث الواهیة علـى وجـه 
التعجــــب واإلنكــــار لهــــا، فــــإذا وقــــف علــــى نــــص صــــحیح 
صریح ألحد الثقات بأنه روى حدیث كـذا وكـذا عـن فـالن 
ـــه والعـــدول عـــن  ـــى وجـــه التعجـــب، وجـــب المـــصیر إلی عل

تهاد في تخریج وجه روایته عنه؛ لما فـي اإلقـرار مـن االج
داللة قطعـة كاشـفة عـن قـصده ونیتـه عنـد التحـدیث بـذلك 

.الحدیث الموضوع أو المنكر
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:ومن التطبیقات على هذه القاعدة
تصریح محمد بن الحسن بن قتیبة بأنـه ذكـر حـدیث :أوالً 

فــي رؤیــا النبــي ،بــن ســویداعمــرو بــن خلیــف عــن أیــوب 
 ألحمــد بــن الفــضل الــصائغ علــى ،)٣٣(فــي الجنــةذئبــًا

: لهـموجه التعجب، فقد ذكر ابـن عـدي أن ابـن قتیبـة قـال 
: أیــوب بــن ســوید حــدثك هــذا؟ قــال: قلــت لعمــرو بــن خلیــف"

ــًا، فــذكرت هــذا الحــدیث ألحمــد بــن الفــضل الــصائغ نعــم حق
.)٣٤("على وجه التعجب

ففي تصریح محمـد بـن الحـسن بأنـه ذكـر هـذا الحـدیث
ـــة صـــریحة بأنـــه لـــم یـــرد ،ألحمـــد بـــن الفـــضل تعجبـــاً  دالل

نمـــا ذكـــره أبطـــاالً  ٕ التحـــدیث بـــه علـــى وجـــه القبـــول واالعتـــداد، وا
.واستنكارًا لمتنه

أنــا قـــسیم (ا روى حــدیث تــصریح األعمــش بأنـــه مــ: ثانیــاً 
عن موسى بن طریـف، عـن عبایـة األسـدي إال )٣٥()النار

إنمــــا : المــــا رویــــت هــــذا فقــــ: "، وقــــال)٣٦(اســـتهزاء بعبایــــة
بــــل إن موســــى بــــن طریــــف . )٣٧("رویتــــه علــــى االســــتهزاء

كــان یــروي هــذا الحــدیث - مــع مــا وصــف بــه مــن الــضعف- 
بـن اأبـو بكـر عن عبایة أیضًا على وجه االستهزاء، فقد قال 

رأیــت موســى بــن طریــف وصــلیت علــى جنازتــه، ": عیــاش
قـسیم : "وكان یقـول فـي هـذه األحادیـث التـي یرویهـا، مثـل

: ســالم الخیــاطوقــال . )٣٨("ه، إنمــا أســخر بهــموغیــر " النــار
ـــدَّث ِبهـــذا " ـــرَى رَأي َأهـــل الـــشام، وكـــان َیَتَح ـــى َی وَس كـــان ُم

نِّع به .)٣٩("َیَتَعجَّب به وُیَش

ــرو .٢ ــم ی ــة بتجریحــه لرجــل، ث ــه يأن یــصرح الثق عن
.منكرًا أو الحدیثیناً حدیث

صـــــرح الـــــراوي بتجریحـــــه لمـــــن روى عنـــــه فـــــي إذا
م روى عنــه بعــض األحادیــث الموضــوعةعدالتــه أو ضــبطه ثــ

أو المنكــرة، فیقــوى احتمــل أنــه لــم یــذكر تلــك الروایــة عنــه 
إال تعجبــًا واســتنكارًا لمــا حدثــه بــه؛ ألنــه مــن المــستبعد أن 
یروي عنه على سـبیل االحتجـاج أو االستـشهاد مـع علمـه 

ال لعد غاشًا في الدین ٕ .بعدم أهلیته ألن یروي عنه، وا
:هذه القاعدةومن التطبیقات على 

وایـــة الخطیـــب البغـــدادي عـــن أبـــي علـــي األهـــوازي ر :أوالً 
َق : "لحـــدیث رَ ـــلٍ َأوْ َم نـــى عنـــد النَّفـــرِ علـــى َج ـــي ِبِم بِّ رأیـــتُ رَ

بَّــَة صـوفٍ أمــاَم النــاسِ  فإنـه مــا رواه عنــه إال .)٤٠("علیـه ُج
، إضــافة)٤١(للتعجــب اســتنكارًا لــه كمــا نبــه إلیــه ابــن عــساكر

أبــــو علــــي ": األهــــوازي فقــــالب إلــــى إن الخطیــــب قــــد كــــذَّ 
.)٤٢("األهوازي كذاب في الحدیث والقراءات جمیعاً 

فیـــستبعد أن یكـــون الخطیــــب روى عنـــه ذلـــك الحــــدیث
علـــى وجـــه االحتجـــاج أو االستـــشهاد؛ لكونـــه مجروحـــًا عنـــده

.في عدالته، مع ظهور بطالن متنه وفساد معناه
: أنـس عـنروایة یحیى القطان عن سعید بـن میـسرة : ثانیاً 

ــاوِزُ بهمــا َأنَّ النَِّبــي " ــِه وَال ُیَج ْی ــَع رََفــَع َیَد :َفَقــالَ أذنیــه،ِإذا رََك
ــهِ  َْأسِ َق ر ــِه َفــوْ ْی نَّــِة رََفــَع َیَد ــنَ اْلَج ــرَِج ِم ــینَ ُأخْ َطانَ ِح . )٤٣("ِإنَّ الــشَّْی

فالظاهر أن یحیى بن سعید القطان قـد روى عنـه هـذا الحـدیث 
ـــى جهـــة التعجـــب؛ لـــیعلم أنـــه  ، )٤٤(ال یجـــوز االحتجـــاج بـــهعل

بـن میـسرة كمـا اب والذي یرجح ذلك أن یحیى بـن سـعید قـد كـذَّ 
مـتن هـذا الحـدیث، إضافة إلى ظهـور بطـالن )٤٥(ذكر الذهبي

.وسماجة ألفاظه
ٍ موضوعٍ فإذا وقف على حدیثٍ  ، رواه أحـد أو منكر

قـويٌ الثقات عمن هو مجرح عنده، كـان فـي ذلـك احتمـالٌ 
بـــه إال تعجبـــًا واســـتنكارًا لـــه؛ ألن الفـــرض أن بأنـــه مـــا حـــدث 

یحــدث عمــن كــان الــراوي ثقــة، والثقــة ال یــستجیز لنفــسه أن 
عنـــــــده فـــــــي عـــــــداد المتـــــــروكین علـــــــى ســـــــبیل االحتجـــــــاج 
ال لكـــان ذلـــك مناقـــضًا لمـــا ثبـــت  ٕ واالســـتئناس بمرویاتـــه، وا

.من ثقته وعدالته
ن ومن هنـا یتـرجح تخـریج أبـي حـاتم وأبـي زرعـة الـرازییَّ 

بـن الـسائب الكلبـي، مـن أنـه الـسبب روایـة الثـوري عـن محمـد 
نمــا كــان یــذكر حدیثــه حكایــة  ٕ لــم یكــن یقــصد الروایــة عنــه، وا
فــي مجــالس المــذاكرة تعجبــًا واســتنكارًا لــه، فیعلقــه بعــض مــن 

.حضره ویجعلونه روایة عنه
ـــي حـــاتم ـــن أب ـــي: "قـــال اب ـــت ألب ـــة : قل مـــا معنـــى روای

كـان الثـوري : ؟ فقـالیـر ثقـة عنـدهوهو غالثوري عن الكلبي 
یــذكر الروایــة عــن الكلبـــي علــى اإلنكــار والتعجــب؛ فتعلقـــوا 
ـــه  ـــي قبول ـــه عـــن الكلب ـــم تكـــن روایت ن ل ٕ ـــه، وا ـــه عن عنـــه روایت

یــستنكر الثـوري، بــل كـان دفـالكلبي لــم یكـن ثقــة عنـ. )٤٦("لـه
عــــن عجبــــًا لمــــن یــــروي: "یتعجــــب ممــــن یــــروي عنــــه فیقــــولو 

.)٤٧("الكلبي

mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................ 

 ٢٢٢

ن مجرحًا عنده فـي عدالتـه، ولـیس فـي متنـه فأما إن لم یك
مــــا یــــستنكر، فیبعــــد احتمــــال كونــــه رواه عنــــه علــــى وجــــه 
ن كــان مجرحــًا عنــد غیــره؛ الحتمــال أنــه ثقــة  ٕ التعجــب، وا
عنـــده، وروى عنـــه تـــصدیقًا لـــه، وهـــذا إن لـــم توجـــد قرینـــة 
أخــــرى تقــــوى احتمــــال كونــــه رواه عنــــه للتعجــــب، كروایــــة 

، فـــإن جـــابر صـــدوق بـــن یزیـــد الجعفـــياشـــعبة عـــن جـــابر 
حـــدثنا وســـمعت فهـــو مـــن : عنـــد شـــعبة، ال ســـمیا إذا قـــال

مـن ، خالفًا لما ذهب إلیه ابن حبان )٤٨(أوثق الناس عنده
فكتبهـا أن شعبة إنما روى عنه تعجبًا أشیاء لم یـصبر علیهـا

.)٥٠)(٤٩(لیعرفها
بــــل إن شــــعبة قــــد روى عنــــه جملــــة مــــن األحادیــــث 

ن كانــت لــه )٥١(أحمــدالــصالحة، كمــا فــي مــسند اإلمــام ٕ ، وا
أحادیث منكرة إال أنها لم تجاوز الحد في النكارة كما قـال 
ابــن عــدي، فقــد احتملــه النــاس ورووا عنــه، مــع كونــه فــي 

.)٥٢(نفسه أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق

أن یوصف الثقـة بـشدة تحریـه فـي انتقـاء الرجـال، .٣
:ثم یروي حدیثًا منكرًا أو حدیثین عمن اتفق على تركه

اشــتهر بعــض المحــدثین بانتقــائهم الــرواة، فــال یحــدثون
إال عمن كان ثقة عندهم، حتى ذهب بعض المحـدثین إلـى 

ویحیـى قبـول مبهمـات مـن كـان ذلـك دیدنـه، كـشعبة ومالـك 
دون ) حــدثنا رجــلٌ : (قـالوا فیــهفقبلــوا مــنهم مــا )٥٣(القطـان،

أن یذكروا اسمه، ولسنا بصدد تقییم هذا المـذهب، بیـد أن
لتخـــصیص هـــؤالء األئمـــة بـــذلك الحكـــم مـــا یعطـــیهم مزیـــة 
علــى غیــرهم، یمكــن مــن خــالل تتبعهــا الكــشف عمــا رووه 

ســـبیل علـــى ســـبیل التعجـــب واإلنكـــار دون مـــا رووه علـــى 
القبـــــــول واالعتبـــــــار، ال ســـــــیما إذا لـــــــم یـــــــرووا عـــــــن أوالئـــــــك 

.المجروحین إال الحدیث أو الحدیثین
ا بعـدم وقوفنـا علــىوتختلـف هـذه القاعـدة عـن سـابقته

تــصریح لـــذلك اإلمـــام بجـــرح مـــن روى عنـــه ذلـــك الحـــدیث 
ـــاق العلمـــاء علـــى تجریحـــه  الموضـــوع أو المنكـــر، مـــع اتف

تحمـــل فـــي تـــهوســـقوط حدیثـــه، فاحتجنـــا إلـــى اعتبـــار عاد
، وشــــدة تحریــــه وانتقائــــه لألحادیــــث والرجــــالالحــــدیث وروایتــــه

.الذین یروي عنهم

:ومن التطبیقات على هذه القاعدة
زَمـي ، فـإن )٥٤(روایة شعبة عـن محمـد بـن ُعبیـد اهللا الَعرْ

الروایـة، اإلمام شعبة ممن اشتهر بشدة انتقائه وتحریه في 
زَمـي َبیـد الَعرْ المتفـق علـى )٥٥(ثم نجده یروي عن محمد بن ُع

فیــه بجــرح تركــه، ولــم نقــف علــى نــص لإلمــام شــعبة یــصرح 
.العرزمي

ظــن أن اإلمــام شــعبة إنمــا ونتیجــة لــذلك فیغلــب علــى ال
واإلنكـــار، ذكـــر بعـــض األحادیـــث عنـــه علـــى وجـــه التعجـــب 

ــــ ــــول اإلمــــام أب ــــا نــــرى وجاهــــة ق حــــاتم الــــرازي يومــــن هن
ـــى وجـــه  ـــة شـــعبة عـــن العرزمـــي بأنهـــا كانـــت عل فـــي روای

.)٥(التعجب
 ِ الـــبطالن رواه أحـــدفـــإذا وقفنـــا علـــى حـــدیث واٍه ظـــاهر

ري عمــن اتفــق علــى األئمــة الموصــوفین بــشدة التحــولئــكأ
تــرك حدیثــه؛ فیغلــب علــى الظــن أن هــذا اإلمــام لــم یحــدث 
عنـــه إال علـــى ســـبیل التعجـــب واإلنكـــار، ال لقبولـــه واالعتـــداد 

مـــع شـــهرته بمرویاتـــه؛ ألنـــه مـــن المـــستبعد خفـــاء حالـــه عنـــه 
بشدة التحري في األحادیث ورواتها، ال سیما إن لم یـروى 

وي احتمـال أنـه لـم عنه إال حدیثًا أو حـدیثین، فـإن ذلـك یقـ
.یروي عنه إال لتعجبه واستنكاره لحدیثه

یرجــع أن هــذه الوســائل إنمــا علــىوال بــد مــن التنبیــه 
فیها إلى غلبـة الظـن المبنیـة علـى إعمـال القـرائن المتعلقـة 

. بحال الراوي والمروي

روایة أهل الحدیث للموضوعات والمنكرات عن أهل .٤
:الرأي

لحــدیث اإلعـراض عمــا یرویــه أهــل اشـتهر بــین أهــل ا
الرأي، وهذا اإلعراض له أسبابه ودواعیـه التـي ترجـع إلـى 
ــــى الوجــــه،  ــــاء كثیــــر مــــنهم بتأدیــــة الحــــدیث عل عــــدم اعتن

الموضـــوعات والمنكـــرات عـــن المتـــروكینروایـــةفـــي وتـــساهلهم
.)٥٦(والمجاهیل والضعفاء من الرواة

فــإذا وقــف علــى حــدیث موضــوع أو منكــر رواه أحــد
أئمـــة الحـــدیث الثقـــات عـــن رجـــل مـــن أهـــل الـــرأي فیغلـــب 
على الظن أنـه مـا رواه عنـه إال تعجبـًا واسـتنكارًا لمتنـه أو 

.إسناده
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فمــن ذلــك روایــة بعــض أهــل الحــدیث عــن أســد بــن 
، فقـد ذكـر ابـن صـاحب أبـي حنیفـة )٥٧(عمرو البجلـي

حبــــان أن أصــــحاب الحــــدیث إنمــــا رووا عنــــه علــــى جهــــة 
.)٥٨(بعد الشيءالتعجب الشيء 

ــن مكــرم العَ بــوقــد روى عقبــة  عنــه حــدیث جــابر يِّ ِم
ـــن عبـــد اهللا ا ـــارًَة َأوْ : فـــي قولـــه تعـــالىب َج ا ِت ا رََأوْ وَإَِذ

ــا َه وا ِإَلْی ــضُّ َف ــوًا اْن ت عیــر : "قــال. ]الجمعــة: ١١[...َلْه َم َقــِد
دیَنة  عة، ورسول اهللا تالَم ُم ل َطعامًا في َیوم الُج في حِم
تـَّى َلــم َیبـق مــع الـصَّال ُفوا َح رَ ــوا ِإَلیهـا وانــصَ رَُج ــول ة، َفَخ رَُس

ـــة، َفُنهـــو اهللا  ـــذه اآلی ـــَأنزَل اهللا َه ـــًال، َف ـــَشر رَُج ِإالَّ اثنـــا َع
لـي، : عن َذلك، وكان الباقینَ  ثمـان، وَع ، وُع َأبو َبكر، وُعمرُ

ـــن  مـــرو ب ـــعید بـــن زَیـــد بـــن َع ـــعد، وَس ، وَس َبیـــرُ وَطلحـــة، والزُّ
بد ا ـوف، ُنَفیل، وَع ن بـن َع ـسُعود، وَأبـو وِبـالل، وابـن لرَّحَم َم

ر مار بن یاسِ راح، َأو َع َبیدة بن الَج .)٥٩("ُع
،)٦٠(وقـــد روى هـــذا الحـــدیث كـــل مـــن زائـــدة بـــن قدامـــة

بـن ا، وجریر )٦٢(، وخالد بن عبد اهللا)٦١(ومحمد بن فضیل
ـــد ـــد الطحـــان)٦٣(عبـــد الحمی ـــشیر)٦٤(، وخال ـــن ب ، )٦٥(، وهـــشیم ب

كلهــم عــن )٦٧(كثیــر، وســلیمان بــن )٦٦(ریــسبــن إداوعبــد اهللا 
یــذكر أحــد حــصین بــن عبــد الــرحمن باإلســناد الــسابق ولــم 

بــن زیــد بــن اوســعید , وســعد, والزبیــر, وطلحــة, علــي: "مــنهم
وابـــن , وبـــالل, عـــوفبـــن اوعبـــد الـــرحمن , عمـــرو بـــن نفیـــل

". بـــن یاســـراأو عمـــار , وأبـــو عبیـــدة بـــن الجـــراح, مـــسعود
.فهذا التفسیر تفرد به أسد بن عمرو البجلي عن حصین

هكــذا حــدث أســد بهــذا الحــدیث ولـــم : "قــال العقیلــي
. یبـین هــذا التفــسیر ممــن، وهــو جعلــه مــدمجًا فــي الحــدیث

, وخالد بن عبد اهللا عن حصین, وقد رواه هشیم بن بشیر
ولـــــم یـــــذكرا هـــــذا التفـــــسیر كلـــــه، وهـــــؤالء القـــــوم یتهـــــاونون 
بالحدیث وال یقومون به، ویصلونه بما لیس منه فیفـسدون 

.)٦٨("الروایة
فــذكر تلــك الزیــادة فــي هــذا المــتن منكــرة عنــد أهــل 
الحدیث، تفـرد بهـا أسـد بـن عمـرو البجلـي، وهـو مـن أهـل 
الــرأي الــذین ضـــعفهم جمهــور المحــدثین، حتـــى قــال عنـــه 

فيال شيء . ح سواءـهو والری: "ان بن أبي شیبةـعثم
.)٦٩("الحدیث، إنما كان یبصر الرأي

فروایــة عقبــة بــن مكــرم العمــي لهــذا الحــدیث عــن أســد
بن عمرو یغلب علـى الظـن أنهـا كانـت علـى سـبیل التعجـب ا

أنــه كــان مــن واإلنكــار، دون االحتجــاج واالعتبــار، ال ســیما 
.)٧٠(أهل الحدیث الحفاظ الثقات

نــاءظهــور عالمــات التعجــب اإلنكــاري علــى الــراوي أث.٥
:ذكره للحدیث

مــن القــرائن التــي یتمیــز بهــا الحــدیث المــروي علــى 
ـــى راوي الحـــدیث  وجـــه التعجـــب ظهـــور عالمـــات عارضـــة عل

ـــــدل طبعـــــًا علـــــى إرادة اإلنكـــــار أو االســـــتهزاء مثـــــل  التبـــــسم ت
.إشارة إلى اطِّراح الحدیث أو السخریة براویه،ونحوه

ـــة أل ـــف مـــن حال ـــة تختل خـــرى، فربمـــاإال أن هـــذه القرین
أریــد بهــا فــي حالــة االستحــسان وفــي حالــة أخــرى االســتنكار،

فیتوقــف تمییزهــا علــى اعتبــار المقــام الــذي قیلــت فیــه؛ لــذا 
ربمـا كثــر فیهــا الخــالف بنـاء علــى اخــتالف وجهــات النظــر 

تحدیـــد كـــاختالفهم فـــي ،فـــي تحدیـــد المقـــام الـــذي قیلـــت فیـــه
عنــدما أخبــره الیهــودي بــأن اهللاســبب ضــحك النبــي 

. )٧١(یمــسك الــسماوات علــى إصــبع، واألرضــین علــى إصــبع
مــــراده التعجــــب بــــأن ضــــحكه فقــــد فــــسر راوي الحــــدیث 

، بینمـــــا خالفـــــه بعـــــض )٧٢(للیهـــــودياستحـــــسانًا وتـــــصدیقًا 
المتأخرین منهم الخطابي والقرطبي في سبب ضـحكه 

مـــــن جهـــــل الیهـــــودي؛ ألنلالســـــتنكار والتعجـــــبوأنـــــه كـــــان 
یم، وأن مـــا قالـــه الـــراوي مبنــــي الیهـــود أهـــل تـــشبیه وتجــــس

.)٧٣(على اجتهاده
نما سـقناه داللـة ،ولسنا بصدد ترجیح أحد القولین ٕ وا

علــى أن الــصفات العارضــة كالــضحك ونحــوه مــن القــرائن 
ـــة التـــي تختلـــف فیهـــا وجهـــات النظـــر فـــي تحدیـــد المحتمل

.المقام الذي قیلت فیه
:ومن التطبیقات على هذه القاعدة

فقـد : فیان الثوري عنـد روایتـه عـن الكلبـيتبسم س: أوالً 
حـــدثنا أبـــو نعـــیم، حـــدثنا ســـفیان، حـــدثنا : "زرعـــةقـــال أبـــو 

ــــسائب الكلبــــي، فتبــــسم .)٧٤("وتبــــسم الثــــوريمحمــــد بــــن ال
إشــارة منــه إلــى أنــه ذكــر ،الثــوري عنــد روایتــه عــن الكلبــي

نكــارًا، وهــذا مــا فهمــه أبــو حــاتم الــرازي  ٕ الروایــة عنــه تعجبــًا وا
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ن الثــــوري یــــذكر الروایــــة عــــن الكلبــــي علــــى كــــا: "حتــــى قــــال
ن،اإلنكـــار والتعجـــب، فتعلقـــوا عنــــه روایتـــه عنـــه ٕ لـــم تكــــن وا

.)٧٥("روایته عن الكلبي قبوله له
الطویــل تحریــك أبـي زرعــة رأسـه عنــد ذكـر ســالمٍ : ثانیـاً 

روى أبــو زرعـــة الــرازي، عــن قبیـــصة، عــن ســـالم : عنــده
أصـحابه بن سلیم الطویل حدیثًا في بعض كتبه، ثم أمـر ا

.)٧٦(!"؟ما نصنع به،سالمٌ ": یضربوا علیه وقالأن 
، فروایتـــه عنـــه كانـــت علـــى ســـبیل التعجـــب واالســـتنكار

حتــى أنــه عنــدما ذكــر عنــده ســالم الطویــل فــي حــدیث جــرى 
ســـالمًا كـــان حـــرك رأســـه كالمتعجـــب مـــن ذكـــره؛ ألن ،عنـــده

، فتحریك أبـي زرعـة رأسـه عنـد )٧٧(عنده في موضع ال یذكر
واالســتنكار للروایــة كنایــة عــن التعجــب ،م الطویــلذكــر ســال

.)٧٨(عنه، فقد ضعفه في الحدیث وتركه األئمة

: 
الحمـــد هللا رب العـــالمین، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـید 

وتـــــابعیهم وعلــــى آلــــه وأصــــحابه الغــــر المیــــامین ،المرســــلین
.بإحسان إلى یوم الدین

:أما بعد
ن كانـت ال فقد من اهللا عل ٕ ینا بإتمام هذه الدراسة، وا

تخلو من تقصیر، إذ ال یسلم منـه جهـد بـشري جبـل علـى 
.العجل وقلة التدبیر

:وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها
الروایــة علــى التعجــب فــي معناهــا االصــطالحي أنَّ .١

عند المحدثین تستعمل فـي إنكـار الحـدیث المتعجـب 
وأما من حیث االستعمال اللغـوي ،منه وتوهین راویه

فالتعجــــب قــــد یكــــون الستحــــسان المتعجــــب منــــه أو 
.إلنكاره

جـــائزٌ شـــرعاً اســـتعمال هـــذه الطریقـــة فـــي الروایـــة أنَّ .٢
.لغةومستساغٌ 

معتبـــرة، یستحـــسنضـــوابطلهـــذا النـــوع مـــن الروایـــة أنَّ .٣
الطریقــة فــي روایــة األحادیــثهعنــد إعمــال هــذمراعاتهــا 

.ةالمنكرة أو الموضوع

عمل أئمة الحدیث ونقـاده كـان مبنیـًا علـى أسـس أنَّ .٤
وضـــوابط منهجیـــة اســـتعملوها للتمییـــز بـــین مـــا روي 
علـــى التعجـــب ممـــا روي علـــى ســـبیل االحتجـــاج أو 

.االعتبار، ترجع إلى إعمال قرائن الحال والمقال

:
:یأتيیوصي الباحث بما 

ال : (بـــاندراســة تـــراجم الـــرواة التـــي قـــال فیهـــا ابـــن ح.١
وبیــان أســباب حكمــه،)تحــل الروایــة عنــه إال تعجبــاً 
.النظر في مرویاتهملعلى أولئك الرواة من خال

عقـــد نـــدوة علمیـــة لبیـــان أثـــر الروایـــة علـــى التعجـــب .٢
على الراوي مـن حیـث الجـرح والتعـدیل، وأثرهـا علـى 

علمـــــاء المــــروي قبــــوًال وردًا، یــــشارك فیهــــا ثلــــة مــــن 
.الحدیث

رواهــــالدراســــة األحادیـــث التـــي عقـــد مـــؤتمر علمـــي .٣
الثقــــــات عــــــن الــــــضعفاء والمتــــــروكین، وبیــــــان وجــــــه 

للتمییز بین ما روي على سبیل القبول ممـا ؛روایتهم
.روي على سبیل المعرفة

وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعین

:

،)م١٠٠٤/ه٣٩٥(ابـــن فـــارس، أحمـــد بـــن فـــارس: انظـــر) ١(
، دار )عبـد الـسالم محمـد: تحقیـق(، معجم مقاییس اللغة

).عجب: (مادة. ٢٤٣، ص٤جم،١٩٧٩/ه١٣٩٩الفكر، 
ت(الفیـــومي، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري : انظـــر) ٢(

یــر فــي غریــب الــشرح ، )م١٣٦٨/ه٧٧٠ ِن المــصباح الُم
ـــــر ، )٥ط(م، ١٩٢٢، القـــــاهرة، المطبعـــــة األمیریـــــة، الكبی

عبیـــد اهللا وابـــن بطـــة، ). عجـــب: (، ماجـــدة٣٩٣، ص٢ج
ـــري ا َب ، إلبانـــة الكبـــرىا، )م٩٩٧/ ه٣٨٧ت(بــن محمــد الُعْك

ویوســـف الولیـــد بـــن محمـــد نبیـــه بـــن ســـیف النـــصر، : تحقیـــق
، )١ط(دار الرایــــــة للنــــــشر والتوزیــــــع، الریــــــاض، ، الوابــــــل
.١٣١، ص٧اإلیمان بالتعجب، ج: باب، ه١٤١٨

، طرف من حدیث رواه البخاري من طریق أبـي هریـرة ) ٣(
ــوَل اللَّــِه : "وتمامــه ُس ــٌل رَ ــالَ َأَتــى رَُج ــا رَ :َفَق ــوَل اللَّــِه َی ُس
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ًئا،  ـْی ُهنَّ َش ـَد ْن ـْد عِ َلْم َیِج اِئِه َف َل ِإَلى ِنَس َس ْ ، َفَأر ْهُد اَبِني اْلَج َأصَ
ــوُل اللَّــِه  ُس ــُه : َفَقــاَل رَ ُم َح َلــَة َیرْ ِه اللَّْی ــِذ یُِّفُه َه ــٌل ُیــضَ َأالَ رَُج

ــالَ  ارِ َفَق ــصَ َْن ْ ــنْ األ ــٌل ِم ــاَم رَُج ــوَل اللَّــهِ : اللَّــُه؟ َفَق ُس ــا رَ ــا َی ، َأَن
رََأِتــهِ  ْم ِلــِه َفَقــاَل الِ َهبَ ِإَلــى َأْه ــولِ اللَّــِه : َفــَذ ُس ــْیفُ رَ الَ ضَ

ـــتْ  ًئا َقاَل ـــْی رِیـــِه َش ، : َتدَِّخ َیِة ْب ي ِإالَّ ُقـــوتُ الـــصِّ ـــِد ْن ـــا عِ وَاللَّـــِه َم
ـــاَليْ َفـــَأْطِفِئي : َقـــالَ  َتَع ْم وَ یِه ِم ـــوِّ اَء َفَن ـــَش َع َیُة اْل ْب ا َأرَاَد الـــصِّ َفـــِإَذ

نَ  َلـى السِّرَاَج وَ ـُل َع ا الرَُّج ـَد ، ثُـمَّ َغ َلـتْ َلَة َفَفَع ْطوِي ُبُطوَنَنا اللَّْی
ُسولِ اللَّـِه  ـبَ اللَّـُه : (َفَقـالَ رَ ِج ـنْ َلَقـْد َع َك ِم ـِح َأوْ ضَ
َنةَ  ُفالَ نٍ وَ َل اللَّـُه ). ُفالَ زَ ْم :َفـَأْن ِه ُفـسِ َلـى أَْن ونَ َع ُیـؤِْثرُ وَ

ةٌ  اصَ صَ ْم َخ ِه انَ ِب َلوْ َك ي، محمد بـن إسـماعیل البخار . "وَ
صـــــحیح ، )م٨٧٠/ه٢٥٦ت(بـــــن إبـــــراهیم أبـــــو عبـــــداهللا 

مصطفى دیـب البغـا، بیـروت، دار ابـن : ، تحقیقالبخاري
ــــاب التفــــسیر، بــــاب)٣ط(، م١٩٨٧ه١٤٠٧كثیــــر، : ، كت

).٤٦٠٧: (سورة الفتح، حدیث
محمـــد بـــن أبـــي إســـحاق البخـــاري الحنفـــيالكالبـــاذي، : انظـــر) ٤(

فوائـــــد المـــــشهور بمعـــــاني ، بحـــــر ال)م٩٩٠/ه٣٨٠ت(
-محمــد حــسن محمــد حــسن إســماعیل : ، تحقیــقاألخبــار

، )١ط(دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ، أحمــــد فریــــد المزیــــدي
.٢٠١ص. م١٩٩٩،ه١٤٢٠

ـــصحیحالبخـــاري، ) ٥( مـــن رأى مـــع : ، كتـــاب الحـــدود، بـــابال
ومـسلم، . ، واللفـظ لـه)٦٤٥٤: (امرأته رجًال فقتله، حدیث

انقـــضاء عـــدة المتـــوفى : ق، بـــاب، كتـــاب الطـــالالـــصحیح
).١٤٩٩: (عنها زوجها وغیرها بوضع الحمل، حدیث

، )م١٤٥١/ه٨٥٥ت(العیني، محمود بـن أحمـد الغیتـابي، ) ٦(
، دار إحیــاء التــراث عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري

.٢٠٥، ص٢٠العربي، بیروت، ج
/ه٥٣٨(الزمخــشري، محمــود بــن عمــر بــن أحمــد : انظــر) ٧(

عن حقـائق غـوامض التنزیـل وعیـون شَّافالك، )م١١٤٣
، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، األقاویــل فــي وجــوه التأویــل

األلوسـي، . ٧٠٧ص، ٢، تفسیر سورة الكهف، جه١٤٠٧
، )م١٨٥٤/ه١٢٧٠ت(اهللا الحــــسیني محمــــود بــــن عبــــد

، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والـسبع المثـاني
كتـــــــــب العلمیـــــــــة، علـــــــــي عبـــــــــد البـــــــــاري، دار ال: تحقیـــــــــق
.٢١٠، ص٨تفسیر سورة الكهف، ج، ه١٤١٥بیروت،

، الرســالة، )م٨٢٠/ه٢٠٤ت(الــشافعي، محمــد بــن إدریــس ) ٨(
، )١ط(أحمــــــد شــــــاكر، مكتبــــــه الحلبــــــي، مــــــصر، : تحقیــــــق
.٣٧٤، ص ٢خبر الواحد، ج: بابم، ١٩٤٠/ه١٣٥٨

ذكـره العقیلـي فـي الـضعفاء مـن موضوع طرف من حدیث ) ٩(
ـــفیان بـــن إِ  یـــري، عـــن األعمـــش عـــن طریـــق ُس رَ بـــراهیم الُج

ـــــى  وَس بایـــــة بـــــن رِبعـــــي اُم ـــــدي، عـــــن َع بـــــن َطریـــــف اَألَس
ــذا : (یقــول َأنــا َقــسیم النــار، َه

ــــذا َلــــكَ  ، ه٣٢٢ت(محمــــد بــــن عمــــرو العقیلــــي، ). لــــي وَه
مـــازن الـــسرساوي، دار ابـــن : ، تحقیـــقالـــضعفاء، )م٩٣٤

). ٤٧٨٦: (حــــــــدیثم، ٢٠٠٨، )٢ط(عبـــــــاس، مـــــــصر، 
محمــــد بــــن وذكــــره ابــــن عــــساكر فــــي التــــاریخ مــــن طریــــق 

أنـــا : (فـــضیل عـــن األعمـــش باإلســـناد الـــسابق نفـــسه بلفـــظ
ابـــن ). خـــذي ذا وذري ذا: قـــسیم النـــار یـــوم القیامـــة أقـــول

بـن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا الـشافعياعساكر، علي بـن الحـسن 
ــر فــضلها ، )م١١٧٦/ه٥٧١( ــة دمــشق وذك ــاریخ مدین ت

مــن حلهــا مــن األماثــل أو اجتــاز بنواحیهــا مــن وتــسمیة
عمـــــر ابـــــن غرامـــــة : ، دراســـــة وتحقیـــــقواردیهـــــا وأهلهـــــا

، ٤٢م، ج١٩٩٥، )٢ط(العمـــــري، دار الفكـــــر، بیـــــروت، 
األلبــــــاني، محمــــــد . موضــــــوع: وقــــــال األلبــــــاني. ٢٩٨ص

ــضعیفة والموضــوعة ناصــر الــدین،  ــث ال ــسلة األحادی سل
یــــاض، ، دار المعــــارف، الر وأثرهــــا الــــسیئ فــــي األمــــة
م، ١٩٩٢،ه١٤١٢، )١ط(الممكلــــة العربیــــة الــــسعودیة، 

).٤٩٢٤: (حدیث
/ه٣٦٥ت(عبـــد اهللا بـــن عـــدي الجرجـــاني ابـــن عـــدي، ) ١٠(

ــل ،)م٩٧٦ ــة ضــعفاء المحــدثین وعل الكامــل فــي معرف
عــــادل أحمــــد عبـــد الموجــــود، وعلــــي : ، تحقیـــقالحــــدیث

، )١ط(دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ، محمــــد معــــوض
).١٨١٨: (م، ترجمة١٩٩٧

).١٨١٨: (ترجمة،الكاملابن عدي، ) ١١(
عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــرَّازي ، ابـــن أبـــي حـــاتم: انظـــر)١٢(

ـــــاب، )م٩٣٨/ه٣٢٧( ـــــلكت فریـــــق مـــــن : ، تحقیـــــقالعل
بن اسعد بن عبد اهللا الحمید، وخالد : الباحثین، بإشراف

، الریــاض، فهرســة مكتبــة الملــك  ّي ــسِ رْی عبــد الــرحمن الُج
، )١ط(م ٢٠٠٦، ه١٤٢٧ثنــــاء النــــشر، فهــــد الوطنیــــة أ

).١٥٥٠: (حدیث
/ه٢٦١ت(، القشیريالحجاجمسلم، أبو الحجاج مسلم بن ) ١٣(
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محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد : ، تحقیـــــقصـــــحیح مـــــسلم، )م٨٧٥
البــــاقي، بیــــروت، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، 

.٧، ص١المقدمة، ج
/ه٠٩٠٢ت(الــــــــسخاوي، محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الــــــــرحمن ) ١٤(

، فتح المغیـث بـشرح ألفیـة الحـدیث للعراقـي، )م١٤٩٧
) ١ط(علي حسین علي، مكتبة الـسنة، مـصر، : تحقیق
ـــــب المـــــصنفة فـــــي ٢٠٠٣، ه١٤٢٤ م، الموضـــــوع، الكت

.٣١٢، ص١الموضوع، ج
على حـدیث صـحیح -بعد طول عناء-لم یقف الباحث ) ١٥(

وأراد بالخبر معنـى التعجـب واإلنكـار أخبر به النبي 
لهــذا هدًا علــى اســتعمال النبــي یــصلح ألن یكــون شــا

علیــه وقــفاألســلوب فــي التعجــب اإلنكــاري، وغایــة مــا 
یُم حـــدیثٌ  ـــرَاِه رواه الطبرانـــي فـــي مـــسند الـــشامیین عـــن ِإْب

 ، يُّ ــــــصِ ْم ِح ٍق اْل ْ ــــــر ــــــنِ عِ ــــــِد ْب مَّ َح ــــــنُ ُم ــــــنُ حــــــدْب ــــــُد ْب مَّ َح ثنا ُم
یَّــُة، حــد ــنُ ثَاِبــتِ حــدثنا َبِق نِ ْب َم ــُد الــرَّحْ ْب ــنِ ثنا َع ْب

ــِد اللَّــِه  ْب ــنْ َع ، َع انَ ــَد ْع ــنِ َم ــِد ْب اِل ــنْ َخ ، َع ــنْ َأِبیــِه ، َع ــانَ َب َثوْ
ُسوَل اللَِّه : قال َلِقیتُ رَ

ــــتُ  ، ُقْل ــــبِ جُّ ــــِة التََّع َئ َهْی ــــُه َك َس ُك رَْأ ــــرِّ ــــُأ ُیَح ــــوَ َیَتوَضَّ ــــا : وَُه َی
ـــ ْن ـــبُ ِم َج ا َتْع ـــاَذ ـــوَل اللَّـــِه َم ُس ـــالَ رَ ـــنْ ُأمَِّتـــي «: ُه؟ َق ـــاسٌ ِم َن

َة  الَ ـــــصَّ ـــــونَ ال یُت ـــــتُ » ُیِم ـــــا؟ َقـــــالَ : ُقْل ـــــاَتُتُهْم ِإیَّاَه ـــــا ِإَم َم : وَ
ْقِتَها  نْ وَ وَنَها َع رُ ِلـكَ " ُیؤَخِّ ـتُ َذ ْك رَ رُِني ِإنْ َأْد ا َتْأُم , ُقْلتُ َفَم

َعهُــــْم «: َقــــالَ  َتَك َم ــــالَ ــــلْ صَ َع یَقاِتَهــــا وَاجْ َة ِلِم الَ ــــلِّ الــــصَّ صَ
ــبْ  ةً ُس بــن أحمــد اللخمــي الــشامي االطبرانــي، ســلیمان . »َح
ــــشامیین، تحقیــــق)م٩٧١/ه٣٦٠ت( حمــــدي : ، مــــسند ال

ــــسلفي ــــد المجیــــد ال مؤســــسة الرســــالة، بیــــروت، ، بــــن عب
وقــد أعــل ). ٢١٣: (م، حــدیث١٩٨٤، ه١٤٠٥) ١ط(

ث منكـــــر بهـــــذا یحـــــد: "أبـــــو حـــــاتم الـــــرازي إســـــناده فقـــــال
وأمــا ). ٤٢٩(:ابــن أبــي حــاتم، العلــل، حــدیث". اإلســناد

بالنــسبة لمتنــه فقــد أخرجــه مــسلم مــن طریــق أبــي عمــران 
الجــــویني عــــن عبــــد اهللا بــــن الــــصامت عــــن أبــــي ذر

ــــه ــــوَل اللَّــــِه : "نحــــوه دون قول ُس یــــتُ رَ ــــُأ َلِق ــــوَ َیَتوَضَّ وَُه
 ِ ــب ــِة التََّعجُّ َئ َهْی ــُه َك َس ــرُِّك رَْأ مــسلم، الــصحیح، : انظــر". ُیَح

یر الـصالة عـن وقتهـا كراهیة تـأخ: كتاب المساجد، باب
).٢٣٩: (المختار، حدیث

/ه٨٨٥ت(عمر الرَُّباط بنإبراهیمالبقاعي،:انظر) ١٦(

دار ، نظــم الــدرر فــي تناســب اآلي والــسور،)م١٤٨٠
، ه١٤٢٤،م٢٠٠٢، )٢ط(الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 

.بتصرف٢٢٠، ص١ج
عبد الرحمن بن محمد بن إدریس ابن أبي حاتم، : انظر) ١٧(

أســـــعد تحقیـــــق، التفـــــسیر، ،)م٩٣٨/ه٣٢٧ت(رَّازي الـــــ
مكتبــــة نــــزار مــــصطفى البــــاز، المملكــــة ، محمــــد الطیــــب

).١١٢٧: (حدیث، ه١٤١٩، )٣ط(العربیة السعودیة، 
الطبــري، محمــد بــن جریــر بــن یزیــد، أبــو جعفــر: انظــر) ١٨(

، جامع البیان في تفـسیر آي القـرآن، )م٩٢٣/ه٣١٠(
، )١ط(ة الرســـالة، مؤســـس، حمـــد محمـــد شـــاكر: تحقیـــق
ــــــةم٢٠٠٠، ه١٤٢٠ ، )٥: (، تفــــــسیر ســــــورة الرعــــــد، آی

محمــــد بــــن أحمــــد الخزرجــــيوالقرطبــــي، . ٣٤٦ص،١٦ج
: ، تحقیـــقلجـــامع ألحكـــام القـــرآنا،)م١٢٧٣/ه٦٧١ت(

بــــراهیم أطفــــیش، دار الكتــــب المــــصریة،  ٕ أحمــــد البردونــــي وا
ســــورة الرعــــد، م، تفــــسیر ١٩٦٤/ه١٣٨٤، )٢ط(القــــاهرة، 

.٢٨٤ص،٩، ج)٥:(آیة
).٤٧٨٩: (، حدیثالضعفاءالعقیلي، ) ١٩(
أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن حنبــل الــشیباني ) ٢٠(

: ، تحقیــــقالعلــــل ومعرفــــة الرجــــال، )م٨٥٥/ه٢٤١ت(
وصــــي اهللا بــــن محمــــد عبــــاس، دار الخــــاني، الریــــاض، 

).٢٨٥٧: (، حدیث)١ط(م٢٠٠١، ه١٤٢٢
حمــد أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أابــن حبــان، : انظــر) ٢١(

،مـــن المحـــدثینالمجــروحین،)م٩٦٥/ه٣٥٤ت(الُبــستي 
ــــد، بیــــروت، دار المعرفــــة، : تحقیــــق محمــــود إبــــراهیم زای
، ١م، المقدمـــــــة، النـــــــوع العـــــــشرون، ج١٩٩٢، ه١٤١٢

.، بتصرف٨٥ص
: ، ترجمـــــــة١٢٥، ص٣، جالمجـــــــروحینابـــــــن حبـــــــان، ) ٢٢(

)١٢١٩.(
).٨٥٤: (، ترجمةالمرجع السابق نفسهابن حبان، ) ٢٣(
).١٤(حاشیة،٨ص:انظر) ٢٤(
ـــاریخ دمـــشقابـــن عـــساكر، : انظـــر) ٢٥( -٣٠، ص٣٨، جت

.، بتصرف٣١
مبـــارك بـــن ســـحیم بـــن عبـــد اهللا البنـــاني البـــصري، أبـــو : هـــو) ٢٦(

: منكــر الحــدیث، وقــال النــسائي: ســحیم، قــال فیــه البخــاري
).١٨٠٢: (، ترجمةالكاملمتروك الحدیث، ابن عدي، 
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/ه٤٠٥ت(ن عبــــــد اهللا النیــــــسابوري الحــــــاكم، محمــــــد بــــــ) ٢٧(
ــــــصحیحین، ، )م١٠١٥ ــــــى ال : تحقیــــــقالمــــــستدرك عل

مــصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 
).٨٣٦٤: (حدیث،م١٩٩٠،ه١٤١١) ١ط(

الحــسن بــن علــي بــن إبــراهیم بــن یــزداد األســتاذ أبــو : هــو) ٢٨(
علــــي األهـــــوازي المقــــرئ، صـــــاحب التــــصانیف ومقـــــرئ 

وروى ،على جماعة ال یعرفون إال من جهتـهالشام، قرأ 
ــــــــه  ــــــــى فی ــــــــصفات وأت ــــــــي ال ــــــــا ف ــــــــر، وصــــــــنف كتاب الكثی
بموضــــوعات وفـــــضائح، وكـــــان یحـــــط علـــــى االشـــــعري، 
وجمـــــع تألیفـــــا فـــــي ثلبـــــه، واتهمـــــه ابـــــن عـــــساكر بوضـــــع 

وذكـره ". رأیت ربي یوم النحر علـى جمـل أورق: "حدیث
: أبو الفضل بن خیرون فوهاه، وقال الخطیـب البغـدادي

هوازي كذاب في الحدیث والقـراءات جمیعـًا و علي األأب"
، وقـــــــد مـــــــات فـــــــي ذي الحجـــــــة ســـــــنة ســـــــت وأربعـــــــین "

بــن أحمــد بــن قیمــاز االــذهبي، محمــد : وأربعمائــة، انظــر
میزان االعتدال فـي نقـد الرجـال،، )م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(

علـــي محمـــد البجـــاوي، دار المعرفـــة، بیــــروت، : تحقیـــق
ابــــــــــن و ). ١٩١٦: (، ترجمــــــــــةم١٩٦٣، ه١٣٨٢) ١ط(

).١٣٧١: (، ترجمةتاریخ دمشقعساكر، 
: وقــــال). ٣٢٤٧: (، حــــدیثتــــاریخ دمــــشقابــــن عــــساكر، ) ٢٩(

.المتهم به األهوازي وهو حدیث موضوع ال أصل له
).١٩١٦: (، ترجمةمیزان االعتدالالذهبي، )٣٠(
).١٣٧١: (، ترجمةتاریخ دمشقابن عساكر، ) ٣١(
: ، ترجمــــــة٥١٣، ص١، جمیـــــزان االعتـــــدالالـــــذهبي، ) ٣٢(

)١٩١٦.(
مـــــد بـــــن : رواه ابـــــن عـــــدي فـــــي الكامـــــل فقـــــال) ٣٣( َح ا ُم ـــــدَّثََن َح

ـدَّثَنا أیـوب  ـرو بـن خلیـف، َح ْم ـدَّثَنا َع الحسن بن قتیبة، َح
ــــن عطــــاء، عــــنِ ابــــن ا ــــرَیج، َع بــــن ســــوید، عــــنِ ابــــن ُج

دخلت الجنـة، فرأیـت فیهـا : (َقال النبي : عباس، َقال
إنــــي أكلــــت ابــــن : أذئــــب فــــي الجنــــة؟ فقــــال: ذئبــــا فقلــــت

هــذا وقــد أكــل ابنــه، فلــو أكلــه : شــرطي، قــال ابــن عبــاس
ـــَع فـــي علیـــین ِف وهـــذا الحـــدیث بهـــذا : قـــال ابـــن عـــدي).رَ

وأیــوب ،اإلســناد باطــل لــم یــروه غیــر عمــرو بــن خلیــف
ن كــان فیــه ضــعف فــال یحتمــل هــذا كلــه،بــن ســویدا ٕ . وا

). ١٣١: (، ترجمـــة٢٦٣، ص٦، جالكامـــلابــن عـــدي، 
ال شــك فــي أنــه موضــوع، قرأتــه علــى : وقــال ابــن حبــان

حــدثنا : حــدثكم عمـرو بــن خلیــف قــال: ابـن عقیبــة، قلــت
مثلــك : أیــوب بــن ســوید فلمــا فرغــت مــن قراءتــه قــال لــي

نجــرح بــه روایــة یــا أبــا : یــسمع مثــل هــذا الحــدیث، قلــت
: ، ترجمـــــةالمجـــــروحینابـــــن حبـــــان، . العبـــــاس، فتبـــــسم

)٦٣٣.(
: ترجمــــة،٢٦٣، ص٦، جالكامــــلابــــن عــــدي، : انظــــر) ٣٤(

)١٣١.(
)٩: (، حاشیة٥ص: سبق تخریجه) ٣٥(
).١٠: (، حاشیة٥ص: انظر) ٣٦(
.٣٠٠، ص٤٣، جتاریخ دمشقابن عساكر، ) ٣٧(
).٥٦٩٠: (، حدیثالضعفاءالقعیلي، ) ٣٨(
).٥٦٩٠: (، حدیثالمرجع السابق نفسه) ٣٩(
).٢٩: (، حاشیة١٢، صسبق تخریجه) ٤٠(
: ، حـدیث٣٩٦، ص٢٧، جتـاریخ دمـشقابـن عـساكر، ) ٤١(

)٣٢٤٧.(
: ، ترجمــــــة٥١٣، ص١، جمیـــــزان االعتـــــدالالـــــذهبي، ) ٤٢(

)١٩١٦.(
ذكـــــره ابـــــن حبـــــان دون أن یـــــسنده إلـــــى یحیـــــى بـــــن ســـــعید ) ٤٣(

). ٣٨٥: (، ترجمــــــةالمجـــــروحینابـــــن حبـــــان، . القطـــــان
وأســنده ابــن عــدي مــن طریــق یــونس بــن بكیــر عــن ســعید 

ابــن .سـمعت أنــسًا، وسـاق الحــدیث مثلـه: بـن میـسرة قــالا
وذكــره محمــد بــن طــاهر . ٣٨٨، ص٣، جالكامــلعــدي، 

انظـر، ابـن القیـسراني، محمـد . المقدسي في الموضوعات
معرفـــــة التـــــذكرة فـــــي ، (ه٥٠٧(بـــــن طـــــاهر المقدســـــي ا

الـشیخ عمـاد الـدین أحمــد : ، تحقیــقاألحادیـث الموضـوعة
ـــــــروت،  ـــــــب الثقافیـــــــة، بی ،ه١٤٠٦حیـــــــدر، مؤســـــــسة الكت

).٢٣٣: (م، حدیث رقم١٩٨٥
ـــــــن حبـــــــان، المجـــــــروحین، : انظـــــــر) ٤٤( ). ٣٨٥: (ترجمـــــــةاب

تـــاریخ اإلســـالم الــذهبي، محمـــد بــن أحمـــد بـــن عثمــان، 
عمـر عبـد الـسالم : ، تحقیـقووفیات المشاهیر واألعالم

/ه١٤٠٧، )١ط(تــــدمري، دار الكتــــاب العربــــي، بیـــــروت، 
.٢٢١، ص١٠م، ج١٩٨٧

.٢٢٢، ص١٠، جتاریخ اإلسالمالذهبي، ) ٤٥(
/ه٣٢٧(عبـــد الـــرحمن بــــن محمـــد الــــرَّازي م، ابـــن أبـــي حــــات) ٤٦(

، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،الجـــرح والتعـــدیل،)م٩٣٨
؛ ٣٦، ص٢، المقدمـــــــــــــــــة، ج)١ط(م، ١٩٥٣، ه١٣٧٣
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وانظـــــر كـــــالم أبـــــي زرعـــــة فـــــي روایـــــة . ٢٧٠، ص ٧ج
ابــن . الثــوري عــن الكلبــي عنــد ابــن أبــي حــاتم فــي العلــل

).١٥٥٠: (، حدیثعلل الحدیثأبي حاتم، 
؛٣٧، ص١، المقدمـــة، جالجـــرح والتعـــدیلابـــن أبـــي حـــاتم، ) ٤٧(

.٢٧٠، ص ٧ج
. ٣٣٦-٣٣٣، ص٢، جالكامــــــلابــــــن عــــــدي، : انظــــــر) ٤٨(

).٣٢٦: (ترجمة
اســــتدل ابــــن حبــــان علــــى صــــحة مــــا ذهــــب إلیــــه بمــــا رواه ) ٤٩(

ثنا دحــ،ثنا أحمــد بــن منــصوردحــ: محمــد بــن المنــذر قــال
بة قلــت لــشع: ســمعت وكیعــًا یقــول:قــال،بــن حمــادانعــیم 

مالـــك تركــــت فالنــــًا وفالنــــًا ورویــــت عــــن جــــابر الجعفــــي؟ 
ابـــــن حبـــــان، . )روى أشـــــیاء لـــــم نـــــصبر عنهـــــا(: قـــــال

).١٧٣: (، ترجمــــــــــــــــة٢٠٩، ص١، جالمجــــــــــــــــروحین
لم نصبر عنهـا یرجـع إلـى شـعبة، أي : فالضمیر في قوله

أن شعبة روى عنه أشیاء لـم یـصبر شـعبة عنهـا لمـا فیهـا 
.لــى روایــة ابــن حبــانمــن النكــارة؛ فــذكرها للمعرفــة بنــاء ع

:أحـدهما، بینما روى ابن عدي هذه المقولة علـى وجهـین
عــن نعــیم ،نحــو مــا ذكــره ابــن حبــان مــن طریــق الرمــادي

روى أشــیاء لــم (: باإلســناد الــسابق نحــوه بلفــظ،بــن حمــاد
وقـــد ذكرهـــا ابـــن عـــدي ضـــمن أقـــوال مـــن ).أصـــبر عنهـــا

ر فالــضیر فیهــا یعــود لجــاب: وأمــا الروایــة الثانیــةضــعفه، 
بـن أبـي مـریم اوجـاء مـن طریـق أحمـد بـن سـعید ،الجعفي

ألنـــه جـــاء (: عـــن نعـــیم باإلســـناد الـــسابق نحـــوه، ولفظهـــا
وقـــد ذكرهـــا ابـــن عـــدي فـــي .)بأحادیـــث لـــم یـــصبر عنهـــا

ابــن عــدي، : موضــع آخــر ضــمن أقــوال مــن عدلــه، انظــر
). ٣٢٦: (، ترجمـــــــــــــة٣٣٤- ٣٣٢، ص٢، جالكامـــــــــــــل

: أوالً : یلــــــيوالروایــــــة األخیــــــرة أرجــــــح عنــــــد الباحــــــث لمــــــا
الشــــــتهار روایــــــة شــــــعبة عــــــن الجعفــــــي ألحادیــــــث كثیــــــرة 

ــاً . صــالحة نقــل عــن شــعبة نفیــه الكــذب عــن قــد أنــه : ثانی
صـــدوق، وترجیحـــه لروایتـــه إن : الجعفـــي، وتعدیلـــه بقولـــه

أن ابـن عـدي سـبر أحادیثـه : ثالثـاً . "حدثنا وسمعت":قال
فلـم یجـد النكـارة فیهـا جــاوزت الحـد، وذكـر أن لـه أحادیــث 

ن كـان أقـرب صا ٕ لحة، وأنه لم یختلف في الروایـة عنـه، وا
، الكامـلابـن عـدي، . عنده إلى الضعف منه إلى الصدق

. ٣٣٦و٣٣٤، ص٢ج

: ، ترجمـــــــة٢٠٩، ص١، جالمجـــــــروحینابـــــــن حبـــــــان، ) ٥٠(
)١٧٣.(

روى لــه اإلمــام أحمــد ســبعة وعــشرین حــدیثًا مــن طریــق ) ٥١(
مــن شــعبة عنــه، عامتهــا صــالحة تابعــه علیهــا الثقــات، ف

)٤١٧٢(و) ٢١٥٥: (حــدیث رقــم: األحادیــث الــصحیحة
ــــــــــصحیحة لغیرهــــــــــا). ١٧٥٠٤(و) ٥٠٥٤(و : ومــــــــــن ال
ومــــــــــــــــــــــــــــن ). ٤٤١٨(و) ٢١٥٧(، )١٨١٠(، )١٢٨٨(

) ١٢٩١(، )١٢٩٠(، )١٢٨٩: (الحـــــــــــــــــــسنة لغیرهـــــــــــــــــــا
ـــــم یتـــــابع علیهـــــا)١٩١٥٤(و ـــــضعیفة التـــــي ل : ، ومـــــن ال
أحمـد بـن محمـد أحمد بـن حنبـل، ). ٩٣٠٠(، )٢١٥٦(
ــــــسند، )م٨٥٥/ه٢٤١ت(یباني بــــــن حنبــــــل الــــــشا ، الم

ـــــق شـــــعیب األرنـــــؤوط، عـــــادل مرشـــــد، وآخـــــرون، : تحقی
عبــــد اهللا بــــن عبــــد المحــــسن التركــــي، مؤســــسة . د: إشـــراف

.م٢٠٠١، ه١٤٢١، )١ط(الرسالة، بیروت، 
، بتصرف٣٣٤، ص٢، جالكاملابن عدي، ) ٥٢(
الترمـــسي، محمـــد محفـــوظ بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد : انظـــر) ٥٣(

ــــــنهج ذوي النظــــــر ، )م١٩١١/ه١٣٢٩ت(المنــــــان  م
، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة،شــرح منظومــة علــم األثــر

.١٢٤م، ص٢٠٠٣،ه١٤٢٤
مــــي : هــــو) ٥٤( زَ رْ ــــد اهللا بــــن أبــــي ســــلیمان الَع بی محمــــد بــــن ُع

: الَفزَاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال أحمد بـن حنبـل
لــیس بــشيء، وال : تــرك النــاس حدیثــه، وقــال ابــن معــین

ــــــارك : ه، وقــــــال البخــــــاريیكتــــــب حدیثــــــ تركــــــه ابــــــن المب
. لـــیس بثقـــة، وال یكتـــب حدیثـــه: وقـــال النـــسائي. ویحیـــى

كان رجًال صالحًا ذهبت كتبه فكـان یحـدث : وقال وكیع
وقــــال العجلــــي . مــــن حفظــــه فمــــن ذلــــك أتــــي بالمنــــاكیر

روى : وقـــال أبـــو حــــاتم.ضـــعیف الحـــدیث: والـــدارقطني
ـــــى التعجـــــب، وهـــــو ضـــــعیف  ـــــه شـــــعبة وســـــلیمان عل عن

صـــدوق منكـــر الحـــدیث : وقـــال الـــساجي. حـــدیث جـــداً ال
ابــن حجــر، : انظــر. أجمــع أهــل النقــل علــى تــرك حدیثــه

تهـــذیب ، )م١٤٤٨/ه٨٥٢(أحمـــد بـــن علـــي العـــسقالني 
) ١ط(مطبعــة دائـــرة المعــارف النظامیـــة، الهنـــد،، التهـــذیب
).٥٣٥: (ترجمة،ه١٣٢٦

وابـــــن ). ٥٤٥٦: (، حـــــدیثالـــــضعفاءالعقیلـــــي، : انظـــــر) ٥٥(
).١٦٢٢: (، ترجمة٢٤٦، ص٧، جلكاملاعدي، 

وابن).٥٣٣٢(و)١٧٠٧: (رقم،العللأحمد، : انظر)٥٦(
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). ٢٠٥٥(و) ١١٢(و) ١٦٥٨: (، ترجمــــةالكامــــلعــــدي، 
ـــــن أحمـــــد  ـــــن حـــــسن ب ـــــرَد، یوســـــف ب ْب ـــــن الِم الـــــصالحي واب

بحــر الــدم فــیمن تكلــم ، )م١٥٠٣/ه٩٠٩ت(الحنبلــي 
روحیـة : ، تحقیـق وتعلیـقفیه اإلمـام أحمـد بمـدح أو ذم

عبــــد الــــرحمن الــــسویفي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، 
المــــــــزي،و ).١٢٩٩: (م، ترجمــــــــة١٩٩٢، ه١٤١٣، )١ط(

ـــــي  ـــــرحمن الكلب ـــــد ال ـــــن عب ،)م١٣٤١/ه٧٤٢(یوســـــف ب
بــشار عــواد معــروف، بیــروت، : تحقیــقتهــذیب الكمــال،

، ١٧ج)١ط(م، ١٩٨٠/ه١٤٠٠مؤســــــــــــسة الرســــــــــــالة، 
).٣٩٦٩: (، ترجمة٤٣٧ص

المنـذر أسـد بـن عمـرو البجلـي، قاضـي واسـط، أبـو : هـو) ٥٧(
وضـــعفه ". ال یحـــل األخـــذ عنـــه: "قـــال یزیـــد بـــن هـــارون

وقـال ". لـیس بـالقوي: "وقال النسائي. البخاري، والفالس
كــــان یــــسوى الحــــدیث علــــى مــــذهب أبــــي : "ابــــن حبــــان

وقـــال ". صـــدوق: "ووثقـــه أحمـــد بـــن حنبــل فقـــال". حنیفــة
". ال بــأس بــه: "وقــال ابــن معــین". صــالح الحــدیث: "مــرة

هــو أوثــق مــن نــوح : "ســمعت یحیــى یقــول: وقــال عبــاس
وقـــــــال ابـــــــن عمـــــــار ". بـــــــن دراج، ولـــــــم یكـــــــن بـــــــه بـــــــأس

". یعتبــر بــه: "وقـال الــدارقطني". ال بــأس بــه: "الموصـلي
لــم أر لــه شــیئا منكــرا، وأرجــو أنــه ال : "وقــال ابــن عــدي

الــذهبي، : انظــر. وتــوفي ســنة مائــة وتــسعین". بــأس بــه
).٨١٤: (ترجمة، میزان االعتدال

).١١٧: (، ترجمةالمجروحینابن حبان، ) ٥٨(
).٦٦: (، حدیثالضعفاءالعقیلي، ) ٥٩(
إذا نفر النـاس : ، كتاب الجمعة، بابالصحیحالبخاري، ) ٦٠(

).٨٩٤: (عن اإلمام في صالة الجمعة، حدیث
ذا رأوا : (، كتــاب البیــوع، بــابالمرجــع الــسابق نفــسه) ٦١( ٕ وا

).١٩٥٨: (، حدیث)یةاآل... تجارة أو لهواً 
تفـــسیر : ، كتـــاب التفـــسیر، بـــابالمرجـــع الـــسابق نفـــسه)٦٢(

).٤٦١٦: (سورة الجمعة، حدیث
: ، كتــاب صــالة المــسافرین وقــصرها، بــابالــصحیحمــسلم، ) ٦٣(

ـــا : فـــي قولـــه تعـــالى َه وا إَِلْی ـــواً انَفـــضُّ ًَة َأوْ َلْه ـــار ََأوْا ِتَج ا ر وَإَِذ
َترَُكوَك َقاِئماً  ).٨٦٣(- )٣٦: (، حدیثوَ

: في قوله تعـالى: الجمعة، باب: كتاب، الصحیح، مسلم) ٦٤(
 ًــوَك قَاِئمــا َترَُك ــا وَ َه وا إَِلْی ــواً انَفــضُّ ًَة َأوْ َلْه ــار ََأوْا ِتَج ا ر ، وَإَِذ

).٨٦٣(-) ٣٧: (حدیث

فـي قولـه : الجمعـة، بـاب: كتـابالمرجع السابق نفـسه، ) ٦٥(
ْ : تعـــالى ًَة َأو ـــار ََأوْا ِتَج ا ر ـــوَك وَإَِذ َترَُك ـــا وَ َه وا إَِلْی ـــواً انَفـــضُّ َلْه
).٨٦٣(-) ٣٨: (، حدیثَقاِئماً 

ابن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمـد بـن أبـي شـیبة الكـوفي ) ٦٦(
، المصنف في األحادیـث واآلثـار، )م٨٥٠/ه٢٣٥ت(

كمــال یوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الریــاض، : تحقیــق
ـــــــابه١٤٠٩،)١ط( ن مـــــــن كـــــــا: ، كتـــــــاب الـــــــصلوات، ب

سناده صحیح)٥١٨٤: (یخطب قائمًا، حدیث ٕ .، وا
عبــــد بـــن حمیــــد بـــن نــــصر عبـــد بــــن حمیـــد، أبــــو محمـــد ) ٦٧(

لمنتخب من مسند عبد بـن ا، )م٨٦٣/ه٢٤٩(الكـسي
ــد م،١٩٨٨/ه١٤٠٨، )١ط(، مكتبــة الــسنة، القــاهرة، حمی
محمود محمـد خلیـل , صبحي البدري السامرائي: تحقیق

ه صــــحیح لغیــــره، إســــناد). ١١١٠: (الـــصعیدي، حــــدیث
فیــــه ســــلیمان بــــن كثیــــر العبــــدي ال بــــأس بــــه فــــي غیــــر 

ابـــــــن حجـــــــر، أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي العـــــــسقالني . الزهـــــــري
محمــــد : ، تحقیــــقتقریــــب التهــــذیب، )م١٤٤٨/ه٨٥٢(

م، ١٩٨٦، ه١٤٠٦، )١ط(دار الرشـــــــید، ســـــــوریا، ، عوامـــــــة
).٢٦٠٢: (ترجمة

).٦٦: (، حدیث١٢٧، ص١، جالضعفاءالعقیلي، ) ٦٨(
/ه٤٦٣ت(أحمد بن علي بن ثابـت البغدادي، الخطیب) ٦٩(

، الــدكتور بــشار عــواد: ، تحقیــقتــاریخ بغــداد، )م١٠٧٢
م، ٢٠٠٢، ه١٤٢٢، )١ط(دار الغــــــــرب اإلســــــــالمي، 

. ٤٧٠، ص٧ج
، )م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(الـــذهبي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قیمـــاز ) ٧٠(

مجموعــة مــن المحققـــین : تحقیــق، ســیر أعــالم النـــبالء
ــــشیخ شــــعیب األ ــــاؤوطبإشــــراف ال مؤســــسة الرســــالة، ، رن

). ٦٠: (، ترجمـــــــــــةم١٩٨٥،ه١٤٠٥) ٣ط(بیــــــــــروت، 
).٤٥٢: (، ترجمةتهذیب التهذیبوابن حجر، 

، رواه البخـــــاري ومــــــسلم عــــــن عبـــــد اهللا بــــــن مــــــسعود ) ٧١(
َیـا : َفَقالَ : "واللفظ للبخاري

سِ  ، ِإنَّ اللََّه ُیْم مَُّد َح ینَ ُم َرَضِ ْ ، وَاأل َبٍع َلى ِإصْ وَاتِ َع ُك السََّم
ـــــى  َل رَ َع ـــــشََّج ، وَال ـــــَبٍع ـــــى ِإصْ َل ـــــاَل َع َب ِج ، وَاْل ـــــَبٍع ـــــى ِإصْ َل َع

ـــولُ  ُق ، ثُـــمَّ َی ـــَبٍع ـــى ِإصْ َل ـــَق َع ِئ الَ ، وَاْلَخ ـــَبٍع ـــكُ : ِإصْ ِل َم ـــا اْل . َأَن
ُسوُل اللَِّه  َك رَ ِح ُه، ثُـمَّ َقـرََأ َفضَ ُذ تْ َنوَاِج تَّى َبَد ـاَح َم وَ

رِهِ  ــقَّ َقــْد وا اللَّــَه َح رُ ، الــصحیحالبخــاري، : انظــر". َقــَد
ــــتُ : قولــــه اهللا تعــــالى: كتــــاب التوحیــــد، بــــاب َلْق ــــا َخ ِلَم

mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................................ 

 ٢٣٠

يَّ  ــَد َی : ، كتــابالــصحیحومــسلم، ). ٦٩٧٨: (، حــدیثِب
).٢٧٨٦: (صفة القیامة والجنة والنار، حدیث

ـــوُل اللَّـــِه : "قـــال عبـــد اهللا بـــن مـــسعود ) ٧٢( ُس َك رَ ِح َفـــضَ

یًقا َلــهُ  ِد تَـصْ ًبـا وَ ، كتــاب الــصحیحالبخـاري، : انظـر."َتَعجُّ
يَّ : قولــه اهللا تعــالى: التوحیــد، بــاب ــَد َی ــتُ ِب َلْق ــا َخ ، ِلَم

صــــفة : ، كتــــابالــــصحیحومــــسلم، ). ٦٩٧٨: (حــــدیث
).٢٧٨٦: (القیامة والجنة والنار، حدیث

/ه٨٥٢(ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العــسقالني : انظــر) ٧٣(
، إخـراج بـشرح صـحیح البخـاريالبـاريفتح، )م١٤٤٨

شراف ٕ عبـد : محـب الـدین الخطیـب، تعلیـق: وتصحیح وا
العزیــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد اهللا بــــــــــــن بــــــــــــاز، بیــــــــــــروت، دار 

.٣٩٨، ص١٣، جه١٣٧٩المعرفة،
فـــي : ، المقدمـــة، بـــابالجـــرح والتعـــدیلابـــن أبـــي حـــاتم، ) ٧٤(

.٣٦، ص٢روایة الثقة عن غیر المطعون علیه، ج
فـي روایــة الثقــة : المقدمــة، بــابفــسه،المرجــع الــسابق ن) ٧٥(

.٣٦، ص٢عن غیر المطعون علیه، ج
أبـــــو زرعـــــة، عبیـــــد اهللا بـــــن عبـــــد الكـــــریم الـــــرازي : انظــــر) ٧٦(

ســــؤاالت البرذعــــي ألبــــي زرعــــة ، )م٨٧٨/ه٢٦٤ت(
ـــرازي أبـــو عمـــر محمـــد بـــن علـــي األزهـــري، : ، تحقیـــقال

، )١ط(الفــــــاروق الحدیثــــــة للطباعــــــة والنــــــشر، القــــــاهرة، 
.بتصرف) ٤٩٠: (جمةم، تر ٢٠٠٩

.بتصرف) ٤٩٠(: ، ترجمةالمرجع السابق نفسه) ٧٧(
).٣٣٤٦: (، ترجمةمیزان االعتدالالذهبي، : انظر) ٧٨(

mailto:N@k
mailto:k@L

