






الم������د ل رب الع������الي، والص�����لة والس������لم عل س������يدنا مم������د الن������بي الم������ي
المي، وعل آله وصحابته أجعين

ئ����د التقطته����ا أثن����اء مطالع����أ ات����اب  اللب����ان ش����ذوذه«أم����ا بع����د: فه����ذه بع����ض فوا
 للمح���دث الك���بي الحق���ق اللي���ل ص���احب التحقيق���ات العلمي���أ الش���يخ»وأخط���اؤه

حبيب الرحن العظمي رحه ال تعال:
ال���ذي فق���ول في��ه البخ��اري: «منك��ر ال���دفثث : ا ذ��ل الرواف���أ عن��هن ا:-١

١٣.
ص��يغأ الفع��ل الجه��ول ا تس��تعمل دائم للتمرف��ض، فك��م م��ن ح��دفث أو-٢

ق����ول أش����ي إلي����ه بمث����ل ه����ذه الص����يغ، وه����و ص����حيح ق����وي، ا ي����وم ح����وله ش����ك وا
.١٦ارتيابن ا: 

وال�����ق القي�����ق ب�����القبول ف ه�����ذا الب�����اب: أق ص�����يغتي ال�����ام والتمرف�����ض-٣
فنبغي اعتباره�ا، فل فنبغ�ي إطلق ص�يغأ ال��ام ف شء ض�عيف، وا إطلق الم�أ
التمرف�����ض ف ص�����حيح وق�����وي، لك�����ن أه�����ل ذل�����ك ا�����ثي م�����ن الص�����نفي م�����ن الفقه�����اء

وغيهم، ام حكاه ابن حجر عن النووي ف مقدمأ فتح البارين
ومعن����ى ا����وق ص����يغ الفع����ل الجه����ول للتمرف����ض: أك����ا ق����د تس����تعمل وف����راد و����ا
التمرف�����ض، ا أك�����ا وض����عت ل����ذلك، وا أك����ا تس����تعمل ف ه�����ذا العن�����ى دائم، إا أق



؛ ف����إنه صح أن����ه إذا ذا����ر»فك����وق ال�����تامه أح����د م����ن الص����نفي االن����ذري ف «ترغيب����ه
ث  ويل اث أو «ر  ول .فهو ضعيفحدفثا مبدوءا بكلمأ: «ف رد

وأما غيه من الصنفي: فصيغأ التمرفض عن�د البخ��اري مثل: ا فس�تفاد منه��ا
الصحأن (فعن��ي أق ص�يغته ا ت�دل عل ا��ونه ص��حيحا عن��د البخ�اريل، لك�ن منه��ا م��ا
هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها م��ا ه��و ض�عيف، صح ب�ه اب�ن حج�ر وبره�ن

د أمثلتهن عليه بإفرا
والاص��ل أق م��ا يك��ى أو ف��ذار بص��يغأ التمرف��ض ا تس��تفاد م��ن ه��ذه الص��يغأ

صحته، ولكن ا فلام من اونه مذاورا بصيغته أق فكوق ضعيفا ا مالأن
ول��ذلك ت��د ش��يخ الس��لم اب��ن تيمي��أ ف��ورد ح��دفثا ف «الكل��م الطي��بث بص��يغأ

، وه��و ص��حيح ف نفس��ه، ول��ه ش��اهد ص��حيح، ننن، وف��ورد ح��دفثا آخ��ر و��ذه»«ف ��ذار
.٢٠ و١٩الصيغأ وهو حسنن ا: 

س�فياق الث�وري م�ن ال�ذفن حل��وا ع�ن أب إس�حاق قب��ل ااختلط، ام صح-٤
.»به ابن حجر ف «القدمأ

اب�����ن تيمي�����أ: ملت الف�����اقل ش�����هرته ف النب�����وغ واتس�����اع دائرت�����ه ف العل�����م،-٥
.٢١واثرة استحضاره للحادفثن ا: 

هلل مول عمر بن عبد العافا قد ذاره الؤلف��وق ف تراج��م رج�ال الس��تأ-٦
.٢٢ف الكنى: ترجأ أب طعمأن ا: 

أبو مرواق: قد قال فيه النسائي: لي  بالعروان-٧
،»معت�����ب«أب�����و م�����رواق ذا�����ره ال�����افظ ف ان�����ى الص�����ابأ ف القس�����م الول، وف 

وقال: مشهور بكنيته، وما أنكر صحبته إنكارا بات��ا، ب��ل ق�ال: إق إس�ناده واه، وذا��ره



، فقال: روا عن عل، وأب ذر، وأم الطاع الس��لميأ لو:�ا ص�حبأل»التهذفب«ف 
واعب الحبار، وعبد الرحن بن مغيث، وأب مغيث، عل خلا فيهن

وروا عنه ابنه، وعطاء، (اذال وعبد الرحن بن مهراقن
قلت ل الشيخ العظمي ل: ومن روا عنه ا-ناق ارتفعت جهالأ عينهن

وق���ال العجل: م���دن ت���ابعي -ق���أن وذا���ره اب���ن حب���اق ف -ق���ات الت���ابعي، وذا���ره
.»الطبي ف «أسمء من روا عن النبي صل ال عليه وسلم

قل��ت ل الش��يخ العظم��ي ل: وبأق��ل م��ن ه��ذا ترتف��ع جهال��أ ح��ال ال��راوي، فعل
ه��ذا ق��ول النس��ائي: إن��ه غي مع��روا م��ن أمثل��أ تعنت��ه، ف��إق م��ن ا��اق م��ن ال��رواة و��ذا

.٢٣الوصف: ا فصح أق فقال فيه: إنه غي معروان ا: 
ثب���ت الس���نأ القبلي���أ ف���وم المع���أ، بعض���ها ص���حيح،-٨ هن���اك س���تأ أح���ادفث  ت 

وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، ولي  واح��د منه��ا ش�دفد الض��عف إا الس��ادس،
ولو ف رض أق الها ضعيف فهل فقوي بعضها ببع�ض ح�تى فبل�غ إل درج�أ الس�نن

.٢٧ا: 
.٣٣-٣١البسط ف سنن المعأ القبليأ وعمل الصحابأن ا: -٩

 ، وإنم فس��مى الاف�ادة م�ا»«زف�ادةالبياق� من ماعوم��ات ال�راوي ا فس�مى: -١٠
٣٣فافده الراوي عل غيه من الرواة ف نف  الدفث روافأ ا رأيان ا: 

.٥٦البيهقي أعلم بالدفث وأفقه من ابن حجرن ا: -١١
الافظ (ابن حجرل لي  من الذفن فرج�ع إليه��م ويت�ج بق�و:م ف ال��رح-١٢

.٥٩والتعدفل، وإنم هو حااي الم أئمأ النقد لي  إان ا: 
قال أحد: من ادعى الجاع فهو ااذب، وما فدرفه لعلهم اختلفوان-١٣



ق����ال القاض أب����و فعل النبل: ظ����اهر ه����ذا الكلم أن����ه ق���د من����ع ص����حأ الج����اع،
ز أق فك����وق هن����اك ولي����  ه����ذا عل ظ����اهره، وإنم ق����ال ه����ذا ع����ن طرف����ق ال����ورع؛ ل����وا
خلا ل فبلغ��ه، أو ق��ال ه��ذا ف ح��ق م��ن لي��  ل��ه معرف��أ بخلا الس��لفن (وال��دليل

عل ذلك أنه نفسه قد ادعى الجاعلن
وق����ال ش����يخ الس����لم اب����ن تيمي����أ: إق ال����ذي أنك����ره الم����ام أح����د دع����وا إج����اع
الخ��������الفي بع�������د الص��������حابأ، أو بع�������دهم وبع�������د الت��������ابعي، أو بع�������د الق��������روق الثل-�������أ
الحم���ودةننن ن-���م ه���ذا من���ه ك���ي ع���ن دع���وا الج���اع الع���ام النطق���ي، ننن وإنم فقه���اء
عوق الج��������اع وا فعرف��������وق إا ق��������ول أب حنيف��������أ التكلمي االرفس والص��������م ف��������دا
ومال��ك ونحوه��ا، وا فعلم��وق أق�وال الص��حابأ والت��ابعي، (فالم��ام أح�د فنك�ر عل
ه�����ؤاءل ننن، وق�����د ج�����اء ااعتمد عل الكت�����اب والس�����نأ والج�����اع ف الم عم�����ر ب�����ن

ن   ا:٣٨٦الط���اب وعب���د ال ب��ن مس��عودننن (-���م حك���ى المهمل الس���ودة ا: 
٧١-٧٠.

وجود الجاع دليل عل عدم صحأ ما فناقض��ه م�ن ال��دفث الف��رد ن ا:-١٤
٧٢.

ا ب��د ل�دعي انتق��اض الج��اع م��ن أق ف��أت بحج��أ صيأ تناقض��ه صيا،-١٥
.٧٣وفستحيل أق يمع بينها وبي الجاعن ا: 

قد -بت -بوتا ا مرد له أق النبي صل ال عليه وسلم ا��اق فشب النبي��ذ،-١٦
نننوق���د أم���ر الن���بي ص���ل ال علي���ه وس���لم بشب النبي���ذ، ننن فم���ن فو النبي���ذ مطلق���ا

بالمر فقد افتا عل النبي صل ال عليه وسلم أنه شوا، والعياذ بال  
حكافأ ابن حام ع�ن أب حنيف��أ بح��ل بع��ض الشبأ ، أس�كر أو ل فس��كر،-١٧

.٨٤ففرفأ بل مرفأن ا: 



عبد اللك بن أخي القعقاع قال الافظ:  هول، ام ف التقرفبن-١٨
ف ق������ول ال������افظ ه������ذا اعتس������اا ع������ن طرف������ق النص������اا، وع������دول ع������ن ال������ق
والصواب؛ فإق الافظ نفسه قد أقر ف ت�ذفبه أق عب�د الل��ك روا عن�ه إس�معيل ب�ن
م ب��ن حوش��ب، وحص��ي ب��ن عب��د الرح��ن، أب خال��د، وأب��و إس��حاق الش��يبان، والع��وا
وق�رة العجل، ولي��ث ب�ن أب س��ليم، فه�ؤاء س�تأ، أربع�أ منه�م -ق��ات أثب��ات، وواح�د
لأعن��ي ق��رة العجلل ذا��ره اب��ن حب��اق ف الثق��ات، وق��ال:  ط��ق،  وواح��د ص��دوق،
ام ف التقرف�����ب، فكي����ف اس�����تجاز ال����افظ أق فق����ول فيم����ن روا عن����ه س����تأ، ا س����يم

.٨٥اهؤاء: إنه  هولن ا 
إن���ه م���ن روا عن���ه ا-ن���اق انتف���ت عن���ه جهال���أ عين���ه، فل فس���مى  ه���وا ب���ل-١٩

.٨٦ و٨٥مستورا، ام صح به الافظ ف شح نخبأ الفكرن ا: 
قال الذهبي ف اليااق: إق من ا�اق م�ن الش�افخ روا عن�ه جاع�أ ول ف��أت-٢٠

.٨٦بم فنكر عليه فحدفثه صحيحن ا: 
.٨٦التوك ا نستشهد به، وإق ااق اللبان فستشهد بالتوكن ا: -٢١
الطي������ب ترج������م لليس������ع ب������ن إس������معيل ف ت������ار ه، وذا������ر أن������ه روا عن������ه-٢٢

إس���حاق التل، وأح���د ب����ن زنج���وفه القط����اق، وأح���د ب����ن مم����د ب���ن فاف���د الاعفران،
والقاض أب�����و عب�����د ال الح�����امل، وفعق�����وب ب�����ن مم�����د ال�����دوري، ومم�����د ب�����ن مل�����د
العط��ار، ول ف��ذار ع��ن أح��د منه��م تض��عيفه، وإنم تف��رد ال��دارقطني بتض��عيفه م��ن غي

.٨٧حجأ وا بياق لسبب جرحه، والرح البهم مردودن ا: 
إق ااق حدفث معروفا براو، فل فلام من هذا أق ا فكوق ذلك ال��دفث-٢٣

مروفا من جه�أ راو آخ�ر، وا أن�ه إق ا��اق مروف�ا م�ن جه�أ راو آخ�ر فه�و ا�ذب، وم�ن
.٨٧ادعى فعليه البياق� بالجأ السموعأن ا: 



.٨٨الضعف ا فرادا البطلقن ا: -٢٤
دعوا البيهقي أق اليسع ب�ن إس�معيل سقه، ه��ذه دع�وا فارغ�أ و ازف�أ-٢٥

بحتأ؛ فإق اليسع ل فتهمه أحد من النق��اد بوقأ ال��دفث، وإنم رم�اه و�ا ال��بيهقي م�ن
.٨٩غي حجأ وا برهاق،� ول فسبقه أحد وذا الرحن ا: 

ا فل��ام م��ن ع��دم ااحتج��اج ب��ه أق ا فك��وق ص��الا للستش��هاد ب��هن ا:-٢٦
٩٠.

ا فكف��ي للوص���ول إل الفق��ه  ��رد س��مع الح��ادفث والاث���ار م��ن طرقه���ا-٢٧
.٩٣وااشتغال بتصحيح السانيد وتضعيفهان ا: 

أب���و معش منك��ر ال���دفث عن��د البخ��اري، وأمس��ك الش��افعي ع��ن روافت��ه،-٢٨
.٩٦وااق تغي قبل موته بسنتي تغيا شدفدان ا: 

م ل��ذاته، لق م��ا ح�رم م��ن النب��ذة-٢٩ لي  ف الحادفث أق النبيذ القليل ح�را
إنم ح���رم لعل����أ الس���كار، فق���د اس���تفاض أق الن����بي ص����ل ال علي����ه وس����لم ق���ال: ا����ل
مس�������كر ح�������رام، فلم ل فك�������ن القلي�������ل مس�������كرا ا فص�������ح أق فق�������ال: إن�������ه ح�������رم لج�������ل
الس����كارن ول����ا انع����دمت عل����أ الرم����أ تعي أق القلي����ل ح����رم س����دا للذرفع����أ، وماف����أ

.٩٧التدرج إل الكثي السكرن ا: 
.٩٧لفظ «أكاامث لي  صيا ف التحرفمن ا: -٣٠
الثعمي������أ ا������انت مرم������أ، ودع������وا أك������ا ل تك������ن مرم������أ خلا م������ا علي������ه-٣١

.١٠٥التقدموق والتأخروق من العلمءن ا: 
ا فنبغيث وإق ااق قد استعمل ف ما هو مرم، لكن�ه لي��  نص�ا في�ه، فق�د«-٣٢

اس������تعمل فيم ه������و خلا الول أيض������ا، اق������وله ص������ل ال علي������ه وس������لم ف
.١١٧ن ا: »ا فنبغي هذا للمتقي«الرفر قبل ذرفمه: 



.١١٨عدم النقل ا فستلام عدم الوقوع ام ا فستلام حرمتهن ا: -٣٣
ا ش��ك أق ال��دفن مف��وظ بال��ذاهب الربع��أ، بمعن��ى أق الئم��أ وأب��اعهم-٣٤

قد دونوا جيع ما وصلوا� إليه من الحكام  التي استنبطوها من القرآق، ولكن لي 
.١٢١معنى ذلك أق المأ استغنت بذلك عن القرآقن ا: 

ما دون�ه فقه�اء الس�لم لي��  م�ن متع��اتم، ب��ل ه�و م�ا ن�ص علي�ه الق��رآق-٣٥
.١٢١أو دل عليه بوجه من الدااتن ا: 

ب����ع، ه����و ااجته����اد-٣٦ معن����ى ق����و:م: إق ااجته����اد أغل����ق ب����ابه من����ذ الق����رق الرا
الطلق،� صح بذلك ابن الصلح وحكاه عنه ابن حج�ر، ب��ل نق��ل اب��ن الص��لح ع�ن
بعض الصوليي أنه ل فوجد بعد عص الشافعي  تهد مس��تقل، وق�ال الش��عران: ل
ع ااجته������اد الطل������ق غي النتس������ب بع������د الئم������أ الربع������أ إا الم������ام اب������ن جرف������ر ف������دا
الط��بي، ول فس��لم ل��ه ذل��كن ( ول فعب��أ الش��عران بفخفخ��أ العلم��أ اب��ن ح��ام لن��ه ل
ف��رح رائح��أ ااجته��اد، وإنم ا��اق عال��ا م��ن العلمء، لكن��ه ي��ول ب��دعاوفه العرفض��ألن

.١٢٢ا: 
ه��ل ف المك��اق أق فوج��د  ته��د مس��تقل بع��د الئم��أ الربع��أ أم ان فق��ال-٣٧

الشعران: نعم، لق ال تعال عل ال شء قدفر، ول فرد دليل عل منعهن
ووافقه عل ذلك بحر العل��وم اللكن��وي، والعلم��أ عب�د ال��ي اللكن��وي، وق�ال:
ف�����إق أراد أن�����ه ل فوج�����د بع�����د الربع�����أ  ته�����د اتف�����ق المه�����ور عل اجته�����اده وس�����لموا

استقلله ااتفاقهم عل اجتهاد الربعأ فهو مسلمن
اجته��������اد م��������ن دوق الجته��������د الس��������تقل الطل��������ق م��������ن الجته��������د النتس��������ب،-٣٨

والجته��د ف ال��ذهب، وااجته��اد ف بع��ض الس��ائل دوق جيعه��ا، فه��ذه -ل-��أ أن��واع



عيها عل ا�����ل م�����ن ل�����دفه م�����ؤهلتهن ا: و������ا مفتوح�����أ عل مصا م�����ن ااجته�����اد أبوا
١٢٣.

، ا «أم��واتث»-ب��ات«فباتث و«تعرب المأ ث -قات ث إعراب «مباتث و -٣٩
.١٢٤ن ا: »رفات«و

، ب�������ل الص�������واب: «ف عشي ربي�������ع»ا فق�������ال: «ف عشفن ربي�������ع الخ�������ر-٤٠
.١٢٤ن ا: » ، أو «ف العشفن من ربيع الخر»الخر

الح���د-وق م���ن أمث���ال أب نعي���م والط���بان وال���دفلمي ، ف اتبه���م أض���عاا-٤١
.١٢٥أضعاا ما ف اتب الفقهاء من الضعاا والوضوعاتن ا: 

إق ذار السانيد ا فبئ عن العهدة؛ فإق السانيد  ف�ى حا:�ا عل أا�ثر-٤٢
الشتغلي بالدفث، فضل عن غيهم، وأنه ا فقوم بمعرفأ م��ا في��ه م��ن الض��عف أو

.١٢٥العلأ القادحأ إا الواحد بعد الواحد من النقادن ا: 
إق العل��������م بك�������وق ال�������دفث موض��������وعا ا يص�������ل بمج�������رد الوق��������وا عل-٤٣

الس����ناد، فل فغن����ي ذا����ر الس����ناد ع����ن التصفح بك����وق ال����دفث موض����وعا إق ا����اق
.١٢٦اذلكن ا: 

إذا ل فعرا ابن معي رجل وعرفه غيه فالعول عل من عرف��ه، ق��ال اب��ن-٤٤
حج��ر: رب رج��ل ل فعرف��ه اب��ن معي بالثق��أ والعدال��أ وعرف��ه غيه فض��ل ع��ن معرف��أ

.١٢٧العي: ا مانع من هذان ا: 
.١٣٠من اشتهرت فقاهته وعدالته فل فقدح فيه قول أحدن ا: -٤٥
إق ااق الطأ لولو قلل فبيح وصف الراوي بسوء الفظ فل فسلم من��ه-٤٦

.١٣١ و١٣٠البخاري وا مسلم وا أحد وا الشافعي وا سفياقن ا: 



واحد و-ل-وق راوفا، ا�ل ه��ؤاء روا عنه�م البخ��اري أو مس�لم أو أح�د-٤٧
أو اله�����م، ول فمنعه�����م س�����وء حف�����ظ بع�����ض ه�����ؤاء، وا�����ثرة خط�����إ بعض�����هم، وش�����تم
بعض��هم عثمق، وا��وق بعض��هم داعي��أ إل م��ذهب ال��وارج أو إل الرف��ض، م��ن أخ��ذ
روافتهم، ومنعهم ما هو أقل م�ن ذل��ك عن��دهم م�ن أخ�ذ رواف�أ أب حنيف�أ والتخرف��ج

.١٣٥–  ١٣١لهن ا: 
رج�������ال التابع�������ات ل�������و ل فكون�������وا متكلم فيه�������م لخرج�������ت أح�������ادفثهم ف-٤٨

.١٣٥الصول دوق التابعاتن ا: 
التابعأ ا فشتط فيها أق فكوق التابع� غي  روح بشء، بل قد صحوا-٤٩

.١٣٥أق السيق الفظ متى توبع بمثله صار حدفثه حسنا باعتبار الجموعن ا: 
أطل����ق البخ����اري عل بع���ض ال����رواة: في����ه نظ����ر، -����م روا ل����ه ف الص����حيحن-٥٠

.١٣٦وأطلق عي هذه الكلمأ ف بعض الصحابأن ا: 
ق����وله: عن����ده من����ااي، ا فقتض ض����عفهن ق����ال ال����ذهبي: م����ا ا����ل م����ن روا-٥١

.١٣٦النااي بضعيفن ا: 
تضعيف أب حنيف�أ ق�د أح�د-ه ق��وم م�ن طبق�أ تلمي�ذ اب��ن معي، ول فطع�ن-٥٢

.١٤١فيه معاصوه وا شيوخهن ا: 
الم اب����ن س����عد، وأح����د، واب����ن الب����ارك، وال�����دارقطني، وال����اام، وعب����د-٥٣

ال���ق، والنس���ائي: الم ه���ؤاء (ف أب حنيف���أ ل م���ن قبي���ل ال���رح البه���م غي الفون
.١٤٢ا: 

ال من قال فيه (أب حنيفأل: لي  بالقوي، أو قال: إنه ض��عيف، أو ق�ال:-٥٤
.١٤٢ا يتج به: فقوله مردود عليه غي قادح ف أب حنيفأن ا: 



ا���وق ال���راوي قلي���ل ال���دفث لي���  بج���رح عن���د م���ن ل���ه نص���يب م���ن العق���ل-٥٥
.١٤٢والعلمن ا: 

ع��دم ااحتج��اج ب��راو ف ص��حيحي البخ��اري ومس��لم لي��  م��ن ال��رح ف-٥٦
شء، فك������م م������ن -ق������أ -ب������ت ح������افظ ل يتج������ا و������م، فمس������لم ل يت������ج بالبخ������اري وا

.١٤٢بالذهل، فهل هذا جرح؟ ال  ا:  
الف�����ظ والتق�����اق درج�����ات ا فس�����تلام اانحط�����اط والتن�����ال ع�����ن بعض�����ها-٥٧

الس��قوط إل درج��أ الض��عف، وال��روج م��ن دائ��رة الف��ظ والتق��اق رأس��ا، وه��ذا بين��
.١٤٢لكل من درس مقدمأ صحيح مسلم، وأخذه بحثا عن شيخن ا: 

ذار الاام جاعأ من الصحابأ والتابعي ومن بع��دهم م�ن أتب��اع الت��ابعي-٥٨
، ولي���  :���م ذا���ر ف الص���حيح ا ل���رح فيه���م ل يت���ج و���م ف الص���حيح ول فس���قطوا

.١٤٣فقد ناههم ال من ذلكن ا: 
نه: معرف��أ الئم���أ الثق���ات الش���هورفن-٥٩ إق ال���اام ذا���ر ف ات���ابه نوع���ا عن���وا

من التابعي وأتب�اعهم م�ن يم��ع ح�دفثهم للحف�ظ وال�ذاارة والت��بك و�م وب��ذارهم
من الشق والغرب، فبدأهم بالاهري، وختمه��م بك�رز ب�ن وب��رة الرج��ان، وس�مى

.١٤٤ف الئمأ الثقات الذي بينهم أبا حنيفأ قبل أق فسمي الثورين ا: 
.١٤٤ن ا: ٧٣ و٧٢النسائي متعنتن انظر: أبكار النن: -٦٠
هل مقداره أحد ف إتقاق الروافأ وشدة توقيه فيها وبل�وغه-٦١ شعبأ من ا يل

.١٤٦إل أقص الغافأن ا: 
ا���م م���ن إم���ام أعل اعب���ا وأرس���خ ق���دما ف العل���م وال���دفن ق���د دب إلي���ه داء-٦٢

.١٤٦السد والقدن ا: 



الع���داوة والس���د أا���ثر م���ا فك���وق بي الق���راق، وا فنحص ف ذل���ك فربم-٦٣
.١٤٨تكوق العداوة اختلا النحلأ والسلك، ولو تباعد عهد التعادفين ا: 

ا������باء الح������د-ي إذا غض������بوا أو حق������دوا عل أح������د ل يتمل������وه ول������و ا������اق-٦٤
به م������ع أب حنيف������أ، وإذا رض������وا أح������دا فس������تحق ااحتمل، اص������نيع البخ������اري وأضا
احتمل����وه ول����و ل فك����ن مس����تحقا ل����ذلك، اص����نيع البه����اري م����ع نعي����م ب����ن ح����ادن ا:

١٤٨.
ق�ول البخ�اري: م�توك ال��دفث، لي�  بج��رح مفو، وإنم معن�ى التفس��ي-٦٥

: فلق م����توك ال����دفث مثل، فعليه����م أق ف����بينوا أق ف����بي س����بب ال����رح، فحي ق����الوا
لاذا ترك حدفثه؛ ليظه��ر أك��م ترا�وه لق��ادح؛ فربم ف��تاوق لم�ر  غي ق��ادح، ام ت��رك
مس��لم البخ��اري وال��ذهل، فل��م ف��رو عنهم ف ص��حيحه، وت��رك أب��و زرع��أ وأب��و ح��اتم

.١٤٩البخارين ا: 
ااضطراب ف الدفث لي  ما فقدح عل الطلق، بل حي فغلب عل-٦٦

.١٤٩حدفث الراوين ا: 
.١٥٠فتك حدفث الرجل إذا ااق الغالب عليه الطأن قاله أحدن ا: -٦٧
قول ابن معي عن أب حنيفأ: ا تلكتبد حدفثه، لي  من ال��رح ف شء،-٦٨

لق أص��حاب ال��دفث ربم فنه��وق أو فمتنع��وق م��ن اتاب��أ ال��دفث ع��ن بع��ض ال��رواة
ا لق���دح ف أح���ادفثه، ب���ل لك���وق ال���راوي متهم ببدع���أ مثل، أو ا���ونه مالف���ا ل���ا علي���ه
أصحاب الدفث من آرائهم، فالنهي عن الكتابأ عن��ه ا فقتض ا��وق روافت��ه ليس��ت
بحج��أ، ب��ل القص�ود م�ن النه��ي أق يج�ر فل فش�ياخ، صح ب�ه اب�ن تيمي�أ ف الس�ودةن

.١٥٠ا: 
.١٥٥مطلق سوء الفظ ا فمنع من ذسي الدفثن ا: -٦٩



من روا عنه -ل-أ من أمثال الافظ أب الشيخ الصبهان، والقاض أب-٧٠
أح��د مم��د ب��ن أح��د ب��ن إبراهي��م العس��ال، ومم��د ب��ن أح��د ب��ن عب��د الوه��اب الق��رئ،
فلي��  بمجه��ول، وا يهل��ه إا جاه��ل بم ج��را علي��ه أه��ل ال��دفث، ب��ل ه��و مقب��ول

.١٥٩الروافأ، ام صح به الذهبي ف اليااقن ا: 
إطلق البخ��اري عل الس��ن ب��ن أب جعف��ر: «منك��ر ال��دفثث ا فعن��ي ب��ه-٧١

.١٦٠إا أنه قد فأت بالغرائب، ام أفصح به ابن عدين ا: 
د الطلق������أن ا:-٧٢ ق������د ذق������ق أق أح������د وغيه فطلق������وق الن������ااي عل الف������را

١٦٠.
ال����ق أق أح����ادفث الس����ن ب����ن أب جعف����ر مك����وم عليه����ا بالس����ن، إا إذا-٧٣

.١٦٠ظهر ما فمنع من هذا الكمن ا: 
ع����دم ذا����ر اب����ن أب ح����اتم أو البخ����اري أو اليهم جرح����ا ف ال����راوي: ففي����د-٧٤

اونه مقبوا عنده، ننن والذي أراه أق ابن حجر فمي��ل إل أق ال��راوي إذا ل ف�ذار في�ه
أح�����دها جرح�����ا، وق�����د روا عن�����ه غي واح�����د أو واح�����د -ق�����أ: فح�����دفثه مقب�����ولن ا:

١٦٢.
ذا��ر البخ��اري خلف��ا أب��ا الربي��ع وص��فه بإم��ام مس��جد س��عيد ب�ن أب عروب��أ،-٧٥

.١٦٣وف هذا ما فدل عل عدالتهن ا: 
خل��ف أب��و الربي��ع وخل��ف ب��ن مه��راق واح��د عن��د اب��ن حج��ر، ول��ذلك ذا��ر-٧٦

اب��ن خل�ف ف الته��ذفب، وأه��ل ذا�ره ف تعجي��ل النفع��أ، م��ع أن��ه م��ن رج��ال الس��ند ن
.١٦٣ا: 

عن��ده من��ااي ، ا فقتض ض��عف ال��راوي، فك��م م��ن راو ق��ال في��ه البخ��اري-٧٧
.١٦٣أو العقيل هذا فلم فضهن انظر: لساق اليااقن ا: 



قول الحد-ي: افتابع عل ح�دفثه، ا فض إا إذا ا�ثر من��ه رواف��أ الن��ااي-٧٨
.١٦٣ومالفأ الثقاتن ا: 

ع�����د العلمي�����أ متأس�����يا ف ذل�����ك-٧٩ فنبغ�����ي التحقي�����ق وااجته�����اد ف ض�����وء القوا
بالتقني من أهل الدفث، وإق آل المر إل التقليد فتقليد ابن خافم�أ وأمث��اله أبع��د

.١٦٤من الوقوع� ف ا:وةن ا: 
إذا ا��اق العم��ل عل ح��دفث فه��و أو-��ق ال��دائل عل -ب��وته، مث��ل ح��دفث:-٨٠

.١٦٥ن ا: »«من ولد له مولود فأذق ف أذنه اليمنىننن
 رد اوق الرجل موصوفا بوضع ال��دفث ا ف�وجب ا��وق جي��ع أح�ادفثه-٨١

موض���وعأ عل الطلق، فش���هد ب���ذلك عم���ل الئم���أ العلم م���ن الح���د-ي التقني
.١٦٥العروفين ا: 

ا فكفي للحكم بوضع الدفث بمج�رد وج�ود وض��اع ف س�ند ال�دفث،-٨٢
.١٦٦بل ا بد من أق فنضم إليه شء ما فدل عل اونه موضوعان ا: 

، «فلق ف���������روي الوض����������وعات ع���������ن الثق����������ات، ا ي���������وز»«فلق م���������توك-٨٣
ااحتج���اج ب���هث : ا ت���دل ه���ذه الكلمت حتم عل ا���وق ال���دفث موض���وعان

.١٦٦ا: 
عل ب���ن زف���د ب���ن ج���دعاق: ل فق���ل أح���د م���ن الق���دماء: إن���ه منك���ر ال���دفث،-٨٤

.١٦٧والقول فيه قول الساجي: إنه صدوق، ولي  من أجع عل -بتهن ا: 
.١٦٨السن ا يب خلو راوفه من الضعف مطلقان ا: -٨٥
ل فن�����ف أح�����د س�����مع الس�����ن م�����ن س�����مرة بحج�����أ، وق�����د أثبت�����ه اب�����ن ال�����دفني-٨٦

.١٦٨والبخارين ا: 



وأم���ا ت���دلي  الس���ن فه���و م���ن احتم���ل الئم���أ تدليس���ه، صح ب���ذلك اب���ن-٨٧
.١٦٨حجر ف طبقات الدلسين ا: 

ا قيم�����أ لتض�����عيف اللب�����ان بجن�����ب ذس�����ي التم�����ذي وتص�����حيح ال�����اام-٨٨
فقأ الذهبي لهن ا:  .١٦٨وموا

جيع بن عمي ا فرميه اب��ن نمي بالك��ذب ف الرواف��أ، وا ف�دل الم��ه في�ه-٨٩
.١٧٠إا عل أنه ااق فكذب ف حدفثه مع الناسن ا: 

س���وق ال����ذهبي ح���دفثا ف ترج���أ رج���ل ا ف���دل عل أن���ه موض����وع، ب���ل م���ن-٩٠
ئ���ب ق���د ا ئ���ب ال���راوي ف ترجت���ه، وتل���ك الغرا ع���ادته مقل���دا اب���ن ع���دي: س���وق غرا
تك����وق موض����وعأ وا منك����رة، ب����ل فيه����ا م����ا فك����وق إس����ناده وس����طا ب����اعتاا ال����ذهبي

.١٧٠نفسهن ا: 
وأم���ا اب���ن حب���اق فه���و حش���اا قص���اب، ربم ي���رح الثق���أ ا���أنه ا ف���دري م���ا-٩١

.١٧٠ رج من رأسهن ا: 
: اس���تحق أق ف���ذار ف-٩٢ ق���ال اب���ن حج���ر: ل���و ا���اق ا���ل م���ن روا ش���يبا منك���را

.١٧١الضعفاء: لا سلم من الحد-ي أحدن ا: 
:١ق����ال ال����ذهبي: م����ا ا����ل م����ن روا الن����ااي بض����عيفن مي����ااق ااعت����دال -٩٣

.١٧١ن ا: ١٥٦
ق��ال الب��اقلن: إن��ه ف��ردل خ�بمن ع��را بالتس��اهل ف ال��دفث النب��وي، دوق-٩٤

.١٧١التساهل ف حدفثه عن نفسه وأمثاله، وما لي  بحكم ف الدفنن ا: 



والمد ل الذي بنعمته تتم الصالات،� 
والصلة والسلم التاق الاملق عل سيد الوجودات،
وعل آله وأصحابه وأزواجه وذرفاته، ما دامت الرضوق

والسمواتن

ئد وصفها عل الاسوب ضبط هذه الفوا
أفقر عباد ال إليه 

،نور البش بن ممد نور الق بن ممد فوسف اليوسفي
ست ال عيوبه وغفر له ذنوبهن


