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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ملخص البحث
التـي اسـتخدمها   ، »شهرة الحديث تغني عن سـنده «يعني هذا البحث بالتعريف بقاعدة    

،  قرينةً علـى صـحة معنـى الخبـر         »شهرة الحديث «الفقهاء واألصوليون لما جعلوا     
  .وصالحيته للعمل بمقتضاه في باب األحكام

  :والبحث يتألف من قسمين رئيسيين
  .»شهرة الحديث«: تطرق فيه البحث إلى المدلوالت المختلفة لمصطلح: القسم النظري

  :وهي، ثم اختص البحث ثالثة مدلوالت منها بالتحرير والدراسة
  كثرة وتعدد واستفاضة طرق الخبر: شهرة الحديث بمعنى
  تلقي العلماء لمعناه بالقبول: شهرة الحديث بمعنى
  لماء بمقتضى معناهعمل الع: شهرة الحديث بمعنى

وأبان البحث عن طريقة الفقهاء واألصوليين الذين جعلوا  اشتهار الحـديث الـضعيف              
بواحده من المدلوالت الثالثة السابقة قرينة على قبول معناه في باب األخبـار والعمـل               

  .بغض النظر عن إسناده وما عليه من ضعف، بمقتضاه في باب األحكام
عرض فيه لمجموعة من األخبار التي اشتهرت بكثرة طرقهـا          والذي ن : والقسم التطبيقي 

  .وإن كانت ضعيفة السند، أو بتلقي العلماء لمعناها بالقبول أو بالعمل بها
وكيف أن العلماء من الفقهاء واألصوليين يجعلون هذه الشهرة قرينة على تلقي متن هذا              

  .الحديث الضعيف بالقبول في باب العلم والعمل
  .حث المنهج االستقرائي التحليلي النقدي المقارنوقد انتهج الب

 
 

 
 

   الدينأصول قسم - مساعد  الحديث وعلًومه أستاذ
  جامعة نجران - وأصول الدين  كلية الشريعة
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ومـن ثـم    ،  في كتب الحديث واألصول والفقـه      »شهرة الحديث «وذلك بتتبع مصطلح    
  .إخضاع مخرجات هذا االستقراء للتحليل والنقد والمقارنة
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  مقدمة تمهيدية
سنا، ومـن  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنف    

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال   
  .اهللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

  ..وبعد
  :اإلسناد خصيصة هذه األمة

زهـا  وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة - سبحانه - اهللا اختصاألمـم  سـائر  لـى ع ومي 
  .وهو نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي ، اإلسناد بخصيصة

ـ ٤٦٣: ت (روى الخطيب البغدادي   بسنده عن محمد بن حاِتِم بـِن المظَفَّـِر،         ) ١) ( ه
، ِإن اللَّه َأكرم هِذِه اُألمةَ وشَرفَها وفَضلَها ِباِإلسنَاِد، ولَيس ِلَأحٍد ِمن اُألمـِم كُلِّهـا           «: يقُوُل

قَِديِمِهم وحِديِثِهم، ِإسنَاد، وِإنَّما ِهي صحفٌ ِفي َأيِديِهم، وقَد خَلَطُـوا ِبكُتُـِبِهم َأخبـارهم،               
                تَمِييـزم، وـاُؤهم ِبِه َأنِبيهاءا جاِإلنِجيِل ِمماِة والتَّور َل ِمنا نَزم ينب م تَمِييزهِعند لَيسو

 قُوها َألحم ينن غَيِر الثِّقَاِتباِر الَِّتي َأخَذُوا عاَألخب ٢(»ِبكُتُِبِهم ِمن(.  
 اهللا علم اإلسناد والرواية مما خـص      «): ٣)(هـ٧٢٨: ت( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

، وجعله سلَّما إلى الدراية، فأهل الكتاب ال إسـناد لهـم يـأثرون بـه                به أمة محمد    
ن هذه اُألمة أهل الضالالت، وإنما اإلسناد ِلمن أعظم اهللا          المنقوالت، وهكذا المبتدعون م   

                                         
 كـان . والمـؤرخين  حفاظال مشاهير أحد بغداد، في وتوفي ولد). هـ ٤٦٣ - ٣٩٢( البغدادي بالخطيب الشهير بكر أبو ثابت، بن علي بن أحمد هو )١(

 بـدرب  يخطـب  كـان  ألنـه  الخطيب سمي. والحجاز والشام وهمذان وأصبهان ونيسابور البصرة، إلى رحل. شافعيا أصبح ثم المذهب حنبلي
 الوهـاب  عبد دينال تاج - للسبكي الشافعية طبقات[  ".المنتخبة الفوائد " و ، "الرواية علم في الكفاية " و ؛ "بغداد تاريخ: " تصانيفه من .ريحان

 أبـو   - والنهايـة  والبداية ،)٢٥٩) (٤/٢٩ .(٢ط  ، هـ١٤١٣ - والتوزيع والنشر للطباعة هجر -)هـ٧٧١: المتوفى (السبكي الدين تقي بن
ـ ٧٧٤: المتوفى (الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء             .واإلعـالن  والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  هجـر  دار - )هـ

 .)٢٧م١٦ (١ط ، م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 - النبويـة  الـسنة  إحيـاء  دار- )هـ٤٦٣: المتوفى (البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر بو  أ  -الحديث أصحاب شرف)٢(
ن أبي بكر بن عثمان بـن محمـد   شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد ب       - فتح المغيث بشرح الفية الحديث       ،)٤٠: ص (أنقرة

 ).٣/٣٣١(  ١ط ، م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ .  مصر–مكتبة السنة  - )هـ٩٠٢: المتوفى(السخاوي 

 - ٦٦١ (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي            : هو) ٣(
ـ ٧٢٨ سالم في زمانه وأبرز علمائه، فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب اآلثـار الكبـرى فـي علـوم الـدين والفكـر           شيخ اإل )  ه

ذهب ابـن تيميـة    .وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق. ولد بحران بتركيا، ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار . اإلسالمي
شق، وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طالق الثالث، وتحرش به علماء دمشق عنـد الـسلطات   إلى مصر فسجن بها، ورجع إلى دم     

 الريـاض  فـي )) فتاواه ((وطبعت ؛)) السنة ومنهاج ((؛)) الشرعية السياسة ((تصانيفه من. ليوقعوا به، فَحِبس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها        
: المتـوفى  (العـسقالني  حجـر  بـن  أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو -الثامنة المائة يانأع في الكامنة الدرر .مجلدا ٣٥ في مؤخرا
 ).١٧/٥٩٣(البداية والنهاية ). ١/١٦٨ (٢ط . م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢  - الهند/ اباد صيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس -)هـ٨٥٢



– 
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                 جعـوفرقـون بـه بـين الـصحيح والـسقيم، والمنَّة، يعليه الِمنَّة، أهل اإلسالم والس
  ).١(»...والقويم

 للرسـالة  حفظاً: األمة هذه على - سبحانه - نعمته تمام من إال الغالية الفضيلة هذه وما
  .الساعة قيام إلى خلقه على اهللا حجة بها لتقوم العابثين، عبث عن هال وصوناً الخاتمة،

  :أهمية اإلسناد
 المرسـلين،  سيد عن الشرعية األحكام تلقي إلى الطريقوتكمن أهمية اإلسناد في كونه      

 يعـرف  اإلسـناد  فـي  النظر طريق فعن اآلثار، وتمحيص األخبار، تمييز وسيلةوهو  
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث عن بالكذ وينفى الضعيف، من الصحيح

 ولوال الدين، من عندي اإلسناد«): ٢()هـ١٨١: ت (اهللا رحمه المبارك بن اهللا عبد قال
   ).٣(»شاء ما شاء من لقال اإلسناد
 القـوم  وبـين  بيننـا «: قـال  أنـه  - أيـضاً  - المبـارك  ابن إلى بإسناده مسلم وروى
   .اإلسناد يعني). ٤(»القوائم
: قـال  أنـه  اهللا، رحمـه  )٥ ()هـ١٩٨:ت( عيينة بن سفيان إلى بسنده الخطيب وروى

   ).٦(» يقاتل؟ شيء فبأي سالح معه يكن لم فإذا المؤمن، سالح اإلسناد«

                                         
مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف،     - )هـ٧٢٨: ت(يم بن تيمية الحراني   تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحل        - مجموع الفتاوى    )١(

  ).١/٩ (، م١٩٩٥/هـ١٤١٦ -المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 ثقـة  فقيهـا  إمـام  كـان . تركي وأبوه خوارزمية أمه ،)هـ ١٨١ - ١١٨( المروزي بالوالء الحنظلي الرحمن، عبد أبو المبارك، بن  اهللا عبد :هو  )٢(

 األقـاليم  أهـل  مـن  يحصون ال خلق عنه حدث الطويل، وحميدا التيمي وسليمان السفيانين وسمع حنيفة أبا صاحب. الحديث كثير حجة مأمونًا
 القـرآن  تفسير: " تصانيفه من.الروم غزو من منصرفًا) الفراش على (بهيت مات. حنبل بن وأحمد معين بن ويحيى مهدي بن الرحمن عبد منهم

 عبد القادر بن محمد بن نـصر اهللا القرشـي، أبـو          - الجواهر المضية في طبقات الحنفية    .   ".الفتاوى رقاع " و ، "الرقائق في الدقائق " و ،"
 اهللا عبـد  أبـو  الـدين  شمس - الحفاظ تذكرة، )١/٢٨١ ( كراتشي – مير محمد كتب خانه       - )هـ٧٧٥: المتوفى(محمد، محيي الدين الحنفي     

 ).١/٢٠١ (١ط ، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩  .لبنان-بيروت العلمية الكتب دار - )هـ٧٤٨: المتوفى (الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد

  )هـ٢٦١: المتوفى (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم - مسلم  مقدمة صحيح)٣(
لإلمام أبي عيسى محمد بـن عيـسى     _ ٩الترمذي جامع من المفرد العلل (،)١/١٥ (في أن اإلسناد من الدين    : باب، بيروت - العربي التراث إحياء دار-

 ) .٤١: : ص( )الحديث أصحاب شرف (في والخطيب ،) ٥/٧٤٠( - بيروت -دار إحياء التراث العربي ، ) هـ٢٧٩ت (الترمذي السلمي 

  ) .١/٥: (مسلم صحيح مقدمة)٤(
ـ ١٩٨: ت (الكوفي الهاللي، ،محمد أبو عمران، أبي بن عيينة بن سفيان هو  )٥(  االحتجـاج  علـى  األمة أجمعت األعالم، الثقات أحد مكة، سكن. ) ه

 وابـن  األعمـش  وعنه .وغيرهم األحول وسليمان األعرج قيس بن وحميد الطويل وحميد عمير بن الملك عبد عن روى الحفظ، قوي وكان به،
 اهللا عبـد  أبـو  الدين شمس - االعتدال وميزان ،١١٧ / ٤ التهذيب تهذيب[: ر انظ .وغيرهم الشافعي إدريس بن ومحمد والثوري وشعبة جريج
ـ  ١٣٨٢. لبنان – بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار -)هـ٧٤٨: المتوفى (الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ط . م ١٩٦٣ - هـ

١٧٠ / ٢  (١.(  
  ) .٤٢: ص: (الحديث أصحاب شرف)٦(



 

 )١٨٩٥(

ـ ١٢٤: ت (الزهري وقال  حـدث  وقد - فروة أبي بن إلسحاق - اهللا رحمه -) ١ () ه
 تـسند  ال اهللا، علـى  أجرأك ما ة،فرو أبي ابن يا اهللا قاتلك«: - يسندها لم بأحاديث عنده

  ).٢(»أزمةٌ وال خطم لها ليس بأحاديث تحدثنا حديثك؟
 لـه،  الطائفـة  هذه وطلب اإلسناد، فلوال«): ٣() هـ   ٤٠٥:ت (الحاكم اهللا عبد أبو قال

 فيـه  والبـدع  اإللحـاد  أهل ولتمكّن اإلسالم، منار لدرس: حفظه على مواظبتهم وكثرة
 كانـت  فيها األسانيد وجود عن تعرت إذا األخبار فإن سانيد؛األ وقلب األحاديث، بوضع

  ).٤(»بتراً
إال أن الفقهاء واألصوليين وبعض المحدثين قد يعمدون إلى أمٍر آخر غيـر اإلسـناد               

واالحتجاج به في باب العمل؛ وإن كـان        ، يخلصون منه إلى قبول الخبر في باب العلم       
  .هذا الخبر ضعيف اإلسناد

الذي نتحدث فيه عن مسلك من مسالك الفقهاء واألصوليين         ، ذا البحث ومن هنا كان ه   
  .في تعاملهم مع األخبار المشتهرة

  موضوع البحث وأهميته
  ،  هذا البحث يكشف عن طريقتين متباينتين في التعامل مع أسانيد األخبار ومتونها-١

لمحـدثين مـن   وهاتان الطريقتان هما طريقة الفقهاء واألصوليين من جهة وبين طريقة ا       
  :)٥(جهة أخرى

  .فنظر الفقهاء واألصوليون لمتن الحديث دون سنده
  .ويعمدون إلى االعتماد على القرائن الخارجة عن السند في التصحيح والتضعيف

                                         
 هـو . الـشام  سكن مدني والفقهاء الحفاظ كبار من تابعي. قريش من زهرة، بني من). هـ ١٢٤ - ٥٨( شهاب بن اهللا عبد بن مسلم بن محمد :هو )١(

 وأخـذ . الصحابة بعض عن أخذ. حديث) ٢٢٠٠ (الزهري حديث جميع: داود أبو قال. الصحابة فقه معها ودون. النبوية األحاديث دون من أول
ـ ٨٥٢: المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو، التهذيب بتهذي[ .وطبقته أنس بن مالك عنه  مطبعـة - )هـ

 ]١٠٢ / ١ الحفاظ وتذكرة ؛)٤٥١ ـ ٤٤٥  / ٩(  ١ط ، هـ١٣٢٦  - الهند النظامية، المعارف دائرة

 بـابن  المعـروف  النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد  أبو  -الحديث علوم معرفة) ٢(
 ).٦: ص . (٢ط . م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ بيروت، – العلمية الكتب دار  - )هـ٤٠٥: المتوفى (البيع

 شـيخ  العالمـة،  قـد، النا الحـافظ،  اإلمـام، . )هـ٤٠٥ - ٣٢١( الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو:  هو )٣(
 النهـر،  وراء وما والعراق، بخراسان، العالية األسانيد أدرك .التصانيف صاحب الشافعي، النيسابوري، الضبي، البيع، بن اهللا عبد أبو المحدثين،

 مـن  وقع: عساكر ابن قال الحديث، في عصره إمام كان. العلم بحور من وكان وعدل، وصحح ورجح وخرج صنّف. شيخ ألفي نحو من وسمع
 الحـديث؛  علـوم  نيسابور؛ تاريخ الصحيحين؛ على المستدرك : تصانيفه ومن. جزء وخمسمائة ألفاً يبلغ ما الناس أيدي في المسموعة تصانيفه
ـ ٤٦٣: المتـوفى  (البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو  - بغداد تاريخ .وغيرها واإلكليل المدخل؛  دار - )هـ
 ).١٠٤٤) (٣/٥٠٩ (١ ط . م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ . بيروت – اإلسالمي الغرب

 ) .٦: ص: (الحديث علوم معرفة)٤(

  للطبري موطن خصب لمعرفة حقيقة الخالف بين الفريقين»تهذيب اآلثار« وكتاب )٥(



– 

  )١٨٩٦(

ـ ٥٨٤: ت(قال أبو بكر الحازمي      ثم ينبغي أن يعلـم أن جهـات الـضعف          «: )١) ( ه
فأسباب الـضعف عنـدهم     ، أما الفقهاء . وأهل العلم مختلفون في أسبابه    ، متباينة متعددة 

وعند أئمة النقل أسباب أخـر مرعيـة        ، وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع    ، محصورة  
  .)٢(»وهي عند الفقهاء غير معتبرة، عندهم

 الفقهـاء  وكالم الحفاظ، كالم بين تنافي ال أنه وأعلم «: )٣ ()٧٩٥: ت(قال ابن رجب    
 لـيس  وهو ا،مرسلً كان إذا المعين الحديث صحة ونيريد إما الحفاظ فإن الباب، هذا في

 .وسـلم  عليه اهللا صلى النبي إلى إسناده اتصال وعدم النقطاعه طريقتهم، على بصحيح،
 المرسـل  ذلك عضد فإذا الحديث، عليه دل الذي المعنى ذلك صحة فمرادهم الفقهاء وأما

 بـه  احتف ما مع به فاحتج عليه، دل ما بصحة الظن قوي أصال له أن على تدل قرائن
  .)٤(»القرائن من
،  هذا البحث يكشف عن قرينة من قرائن تصحيح الحديث عند الفقهاء واألصـوليين             -٢

  :»شهرة الحديث«وهي قرينة 
، وهي مسألة تابعة لباب تقوية الحديث الـضعيف       ، والتي ينجبر بها الضعف في اإلسناد     

  .فقهوجمع غفير من أئمة العلم وال، وبه قال بعض المحدثين
: فأصلوا لذلك أصـلًا   ، فقد حكم العلماء لعدد من األحاديث بالصحة استنادا إلى اشتهارها         

، أن الخبر إذا استفاض واشتهر وعملت األمة بمقتضاه استغني عن النظر فـي إسـناده              
  .فاشتهر بين الفقهاء أن الخبر الضعيف السند ينجبر معناه بشهرة العمل به

                                         
ـ ٥٨٤ - ٥٤٩(  محمد بن موسى بن عثمان بن حازم، أبو بكر، الحازمي، الهمذاني الشافعي            :هو)١( سـمع الحـديث   . ، محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه    ) ه

من عبد األول ابن عيسى السجزي وأبي منصور شهر دار الديلمي وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وغيرهم، وتفقه علـى الـشيخ جمـال          
" سلسلة الـذهب  " ، و "جالة المبتدي ع" ، و   "شروط األئمة   " في الحديث، و    " الناسخ والمنسوخ   : " من تصانيفه  .الدين واثق بن فضالن وغيره    

 ].١٦/٦٠٦  والنهاية، والبداية٧/١٣طبقات الشافعية [: انظر. فيما رواه اإلمام أحمد عن الشافعي

 ).١٧٣: :ص( شروط األئمة الخمسة )٢(

ـ ٧٩٥ - ٧٣٦(  قي، الحنبلـي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمـش           ، ابن رجب الحنبلي  :  هو )٣( ، )هـ
شرح الترمـذي؛ شـرح علـل    : له مصنفات عديدة، منها   . اإلمام الحافظ، المحدث، الفقيه، ولد في بغداد وسمع من أبي الفتح الميدومي           . الواعظ

وامـع الكلـم؛ التوحيـد    الترمذي؛ طبقات الحنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه؛ وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثًا مـن ج  
عبد الحي بن أحمد بن محمـد ابـن العمـاد     - ؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب٣/١٠٨الدرر الكامنة  :  انظر .نشأ وتوفي بدمشق  . وغيرها

 .٣٣٩ / ٣ .دار الكتب العلمية - )هـ١٠٨٩: المتوفى(العكري الحنبلي، أبو الفالح 

ـ ٧٩٥: المتـوفى (ن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمـشقي، الحنبلـي            زين الدين عبد الرحم    -شرح علل الترمذي    ) ٤(  . )هـ
  ).٥٤٤-١/٥٤٣(، ١ط  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧.  األردن– الزرقاء -مكتبة المنار : الناشر



 

 )١٨٩٧(

ـ ٤٦٣: ت(قال ابن عبد البر     مـن  وسـلم  عليه اهللا صلى النبي عن روي وقد«: )١() ه
 خارجـة  بـن  عمرو حديث من» لوارث وصية ال «أنه في حسان أحاديث اآلحاد أخبار
 اهللا صـلى  بـالوداع  خطبتـه  في السير أهل ونقله ثابت بن وخزيمة الباهلي أمامة وأبي
  .)٢(»إسناد إلى فيه يحتاج أن من أشهر وهذا وسلم عليه

وهـو كتـاب   «: - كتاب عمرو بن حزم فـي الـصدقات      -و يتكلم عن    وقال أيضا وه  
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تـستغني بـشهرتها عـن                 

  . )٣(»اإلسناد ألنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة
 فـي   -يين والفقهاء من المحدثين واألصول  - أبان هذا البحث عن مسلك علماء األمة         -٣

التعامل مع األحكام الشرعية المناطة بأدلة ضعيفة قد احتفت بها جملـة مـن القـرائن                
  .جعلتها محلًا للقبول والعمل

وعملـوا  ، وأنه لوال هذا النهج لضاعت جملة من األحاديث التي تلقاها العلماء بـالقبول            
  .بمقتضاها على الرغم من إقرارهم بضعفها سندا

في محاولة لتقفـي أثـر      ، ي هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع       ومن ثم تأت  
  .علماء األمة واالقتداء بهديهم في التعامل مع أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فهذا البحث عن األحاديث الضعيفة التي استفاضت طرقها وعرفـت وتلقاهـا العلمـاء              
حثنا األحاديـث الـصحيحة التـي تلقاهـا     فال يدخل ضمن ب  ، بالقبول وكان عليها العمل   

  .كأحاديث الصحيحين، العلماء بالقبول
  :أسباب اختيار الموضوع

 إال أن جملة هذه األسـباب تعـود         ، الموضوع  هذا  في كتابةلدعتني ل  هناك أسباب كثيرة  
  .لسبب رئيسي يتخرج عليه جملة من األسباب الفرعية

  :أما السبب الرئيسي فهو

                                         
. بحاثـة  أديب، مؤرخ، الحديث، حفاظ ركبا من) هـ٤٦٣-٣٦٨ (عمر أبو المالكي، القرطبي النمري البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف: هو) ١(

 بغيـة   .بـشاطبة  وتوفي. وشنترين لشبونة قضاء وولي. وشرقيها االندلس غربي في طويلة رحالت ورحل. بقرطبة ولد. المغرب حافظ له يقال
 –دار الكاتب العربـي    - )هـ٥٩٩: المتوفى( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الضبي  -الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس     

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قَايمـاز     - ووفيات المشاهير واألعالم  وتاريخ اإلسالم   ، )٤٨٩: ص ( م ١٩٦٧القاهرة  
 ).١٠/١٩٩(، ١ط  . م٢٠٠٣ .دار الغرب اإلسالمي  -)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 

ـ ٤٦٣: ت (القرطبـي  النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو - ألسانيدوا المعاني من الموطأ في لما التمهيد )٢(  - )هـ
  ).٢٤/٤٣٨.  (هـ١٣٨٧ - المغرب – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة

  .٣٣٩/ ١٧: البن عبد البر:  التمهيد(٣)



– 

  )١٨٩٨(

والتي لم تنل   .  »شهرة الحديث تغني عن إسناده    «: القاعدة المشهورة تسليط الضوء على    
  :وأصبح الناس حيالها فريقين، نصيبها من البحث والتحقيق

  . فريق يرى العمل بظاهرها دون البحث عن أغوارها وضوابطها-١
 بينما ذهب آخرون إلى نسفها من أصلها وإنكارها بحجة أن الـشهرة ليـست دليلًـا       -٢

  .حديثعلى صحة ال
  :وأما األسباب الفرعية؛ فهي

 أنه لم يرد في كتب السابقين تخصيص باب أو وضع تعريـف أو حـد لمـصطلح                  -١
  .وإن كانوا قد استخدموه كثيرا،  »شهرة الحديث«
 الحاجة إلظهار الفرق بين منهج المحدثين والفقهاء في تعاملهم مع أسـانيد األخبـار       -٢

  .ومتونها
قهاء من كل المذاهب قد احتجوا بالحديث الضعيف إذا تلقته األمة            التنبيه على أن الف    -٣

حيث أن إغفال هذه القاعدة وإعماء البصر عنها يوقـع فـي الطعـن بالفقهـاء       ، بالقبول
  .والعلماء

 تصحيح ما شاع عند كثير من الباحثين وبعض من ينتسب ألهل العلم من أن العلـم                 -٤
لك؛ فإن كثيرا من األحكام قد أثبتها علمـاء  وليس األمر كذ  ، هو ما صح من الحديث فقط     
يث لم تثبت عند أهل الحديث؛ فلزم بيـان هـذه الحقيقـة        داألمة من جميع المذاهب بأحا    

   .وتصحيح ما فيها من المغالطات
  :مشكلة الدراسة

  .فهو حجة توجب العلم والعمل، من المعروف أن الحديث إذا ثبتت صحته
الذي ال يقبل فـي     ، علماء يجعلونه من باب المردود    فإن ال ، ولكن إذا ثبت ضعف الحديث    

  .بابي العلم والعمل
، ضـعيف «: إال أنه قد اشتهرت بين أدبيات علماء الحديث واألصول واألحكام جملـة             

 وغيرها من الجمل والتي تشير إلى       »شهرته تغني عن إسناده   «: وجملة  ، »وعليه العمل 
ندرجها تحت إطـار اإلطـالق التقعيـدي        العديد من أفراد المسائل التي ال نستطيع أن         

  .السابق والخاص بعدم قبول الحديث الضعيف في بابي العلم والعمل



 

 )١٨٩٩(

هذه المسائل وأمثالها أنشأت جدلية وخالف بين القائلين بعموم عدم االحتجاج بالـضعيف    
إال أنه يقبل   ، وبين من يثبت بعض الحاالت التي يكون الحديث فيها ضعيفا         . علما وعملًا 

  .ويعمل به في باب األحكام، باب األخبارفي 
   :أسئلة الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  ؟»شهرة الحديث« ما هي المدلوالت المختلفة لمصطلح -١
  ؟»شهرة الحديث تغني عن إسناده«:  ما المقصود بقاعدة-٢
لعلم واحتج به فـي   هل هناك صفات إن توافرت في الحديث الضعيف قبل في باب ا     -٣

   باب العمل؟
   :أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة إلى
  .»شهرة الحديث« الكشف عن المعاني المختلفة لمصطلح -١
  .»شهرة الحديث تغني عن إسناده« إبراز مفهوم قاعدة -٢
 تسليط الضوء على سلوك المحدثين واألصوليين والفقهاء في التعامل مـع بعـض              -٣

  .الضعيفةأفراد األحاديث 
  :الدراسات السابقة

 بالدراسـة  »شهرة الحديث تغني عن إسـناده     « القاعدة هذه أفرد من علىالبحث   فيق لم
وإن كانت مباحث ومسائل هذه القاعدة منثورة بين ثنايـا دراسـات متعـددة              ، المستقلة

  .تحدثت عن كل معنى من معان شهرة الحديث على حدة
  :  ومن بين هذه الدراسات

 دراسة استقرائية نقدية ألبواب العبادات في       –يث التي لم تصح وعليها العمل        األحاد -١
 إعداد عامر عبد    - بحث مقدم لنيل درجة  الماجستير في أصول الدين           –جامع الترمذي   

. جامعة النجـاح الوطنيـة   . خالد خليل علوان:  إشراف الدكتور  –الفتاح حسن جود اهللا     
  . كلية الدراسات العليا

يث الضعيفة التي عليها العمل عند كثير من أهل العلم نمـاذج تطبيقيـة فـي            األحاد -٢
 وهي جزء من متطلبات     -رسالة مقدمة إلى مجلس كلية اإلمام األعظم        . أبواب العبادات 



– 

  )١٩٠٠(

 محمد رشيد عاشور  : من الطالب  ))في الحديث الشريف وعلومه   ((نيل درجة الماجستير    
  .بغداد، هـ ١٤٣٠. الدكتور احمد حسن الطه: بإشراف

 دراسـة للـدكتور نـاجي       – ما تلقته األمة بالقبول ونماذج فقهية مما ثبت به ابتداء            -٣
  . كلية اإلمام األعظم الجامعة-جبار عزيز

  :ويختلف البحث الذي بين يدي القارئ عن األبحاث السابقة فيما يلي
والتـي  ،  أن هذه األبحاث تعرضت لمسلك الفقهاء في التعامل مع األحاديث الضعيفة           -١

 كمـصطلح   »شهرة الحـديث  «دون أن تتعرض لمصطلح     . عليها العمل وتلقيت بالقبول   
  .وذكر أفراده، يحتاج إلى االستقراء لتحرير معناه

 »شهرة الحديث تغني عن سنده    « هذه األبحاث ركزت على الجانب التطبيقي لقاعدة         -٢
  .  دون أن تتعرض للجانب  النظري بالبيان

 كـان قاصـرا علـى       »شهرة الحديث تغني عن سنده    «ث لقاعدة    تطبيق هذه األبحا   -٣
  .دون ذكر باقي أفراد تطبيقات هذه القاعدة، بعض أفراد المعنى المراد من هذه القاعدة

  :خطة البحث
  :اقتضت منهجية البحث وأهداف دراسته تقسيمه كالتالي

اته عنـد     واستخدام  - لغةً واصطالحا  »شهرة الحديث «تعريف مصطلح   : المبحث األول 
 وأثر  -»شهرة الحديث تغني عن سنده    «وتحرير قاعدة   - وتاريخه     -أئمة الحديث والفقه  

  . شهرة الحديث الضعيف في قبوله واالحتجاج به عملًا
   لغةً»شهرة الحديث«
  واستخداماته عند أئمة الحديث والفقه،  اصطالحا»شهرة الحديث« 

  »شهرة الحديث«تاريخ مصطلح 
 والمعاني الثالثـة المختـصة بالدراسـة        »الحديث تغني عن سنده   شهرة  «تحرير قاعدة   

 »شهرة الحديث«لمصطلح 
  :وتعدد طرقه وكثرتها، استفاضة الخبر: المعنى األول لشهرة الحديث
  :تلقي العلماء له بالقبول: المعنى الثاني لشهرة الحديث
  واحتجـاجهم  ،وقولهم بـه  ، وفق الخبر  علىعمل العلماء   : المعنى الثالث لشهرة الحديث   

  بمقتضاه
  أثر شهرة الحديث الضعيف في قبوله علما واالحتجاج به عمال: المطلب الثاني



 

 )١٩٠١(

أثر استفاضة الخبر الضعيف وتعدد طرقه وكثرتها في قبوله علما واالحتجاج بـه             : أولًا
  .عملًا
  .أثر تلقي العلماء للخبر الضعيف بالقبول في قبوله علما واالحتجاج به عملًا: ثانيا

فـي قبولـه علمـا    -وقـولهم بـه     ، وفق الخبر الـضعيف    علىأثر عمل العلماء    : لثًاثا
 :واالحتجاج به عملًا
  الدراسة التطبيقية

وأمر النبي إياه بأن يبقـي علـى        ، خبر إسالم غيالن وعنده عشر نسوة     : النموذج األول 
أربعة منهن  

  بيع أمهات األوالد: حديث: النموذج الثاني
  . معاذ حين أرسله الرسول إلى اليمنحديث: النموذج الثالث

 وطعمـه  ريحـه  علـى  غلب ما إلّا شيء ينجسه ال الماء إن«: حديث: النموذج الرابع 
  .»ولونه

  خبر الشروط العمرية:  النموذج الخامس
   حديث عمرو بن حزم في الفرائض والسنن والديات: النموذج السادس
  حديث استحباب تلقين الميت:  النموذج السابع

  لخاتمــــــةا
  المصادر



– 

  )١٩٠٢(

  الدراسة النظرية
  واستخداماته عنـد     - لغةً واصطالحا  »شهرة الحديث «تعريف مصطلح   : المبحث األول 

 وأثر  -»شهرة الحديث تغني عن سنده    «وتحرير قاعدة   - وتاريخه     -أئمة الحديث والفقه  
  . شهرة الحديث الضعيف في قبوله واالحتجاج به عملًا

   لغةً»شهرة الحديث«
 وضـوحٍ  علَى يدلُّ صِحيح َأصٌل والراء والْهاء الشِّين« : )١()٣٩٥:ت(ال ابن فارس    ق

  .)٢(»الَْأمر وضوح:  والشُّهرةُ...وِإضاءٍة الَْأمِر ِفي
 يـشْهره  حتَّى شُنْعة ِفي الشَّيِء ظُهور: الشُّهرةُ« : )٣( )هـ٧١١ :ت(وقال ابن منظور  

 الـشُّهرة : الْجـوهِري  .مذَلَّة ثوب اللَّه َألبسه شُهرة ثَوب لَِبس من :الْحِديِث وِفي. اسالنَّ
  .)٤(»اَألمر وضوح

  واستخداماته عند أئمة الحديث والفقه،  اصطالحا»شهرة الحديث«
شـهرة  «          إن المتغير الرئيسي الذي يتعامل معه هذا البحـث هـو مـصطلح              

  .»اشتهار الحديث«أو ، »لحديثا
علـم  : أعني(وبتتبع هذا المصطلح في الحقول المعرفية الثالثة الخاصة بمجتمع الدراسة         

قد أنيطت بـه  ، ؛ نجد أن هذا المصطلح)وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، مصطلح الحديث 
  . عدة معاٍن

  .معاٍن خاصة بذات الشهرة ومعناها: منها
  .ق هذه الشهرةمعاٍن خاصة بمتعل: ومنها

  ).نفس الشهرة(أما المعاني التي يعنيها اشتهار الخبر تبعا لذاته 

                                         
 ابـن  والـصاحب  الهمذاني البديع عليه قرأ .واألدب اللغة أئمة من ،)هـ٣٩٥-٣٢٩ (الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: هو) ١(

 تـاريخ اإلسـالم     .نـسبته  وإليهـا  فيهـا،  فتـوفي  الري إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزوين، من أصله .البيان أعيان من وغيرهما عباد
 -دار العلـم للماليـين  : الناشر -)هـ١٣٩٦: ت(الزركلي الدمشقي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،            -واألعالم  ، )٨/٧٤٦(

 ).١/١٩٣ (١٥  ط  م٢٠٠٢

ـ ٣٩٥: ت (الحـسين  أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد - اللغة مقاييس معجم )٢( ـ ١٣٩٩ -الفكـر  دار: الناشـر  -)هـ  .م١٩٧٩ ،هـ
 ).شهر: (مادة، )٣/٢٢٢(

ـ ٧١١-٦٣٠ (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال لفضل،ا أبو على، بن مكرم بن محمد: هو) ٣( ): العـرب  لـسان  (صـاحب  ،) ه
 ولـي  ثـم  .بالقاهرة اإلنشاء ديوان في وخدم) الغرب طرابلس في: وقيل (بمصر ولد .األنصاري ثابت بن رويفع نسل من. الحجة اللغوي اإلمام

 .عمره آخر في وعمي مجلد، خمسمائة نحو بخطه ترك دوق فيها، فتوفى مصر إلى وعاد .طرابلس في القضاء

 – صـادر  دار: الناشر -)هـ٧١١: ت (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد -العرب لسان )٤(
 ). شهر: (مادة، )٤/٤٣١.(الثالثة: الطبعة -هـ ١٤١٤ -بيروت



 

 )١٩٠٣(

 ولم اثنين، من بأكثر محصورة طرق له ما هو:  في علم مصطلح الحديث    المشهور ف -١
  . التواتر حد يبلغ

ـ ٨٥٢: ت(قال ابن حجر      طـرقٌ  لَـه  ما: -اآلحاِد أقسام َأوُل وهو- والثاني«: )١ () ه
  )٢(»المحدثين عند المشْهور وهو اثْنَيِن، ِمن بأكثر محصورةٌ

ـ ٩٠٢: ت(قال السخاوي    يقَع علَى ما يروى ِبـَأكْثَر      ) كَذَِلك الْمشْهور َأيضا   («: )٣() ه
  )٤(»ِمن اثْنَيِن عن بعِض رواِتِه َأو ِفي جِميِع ِطباِقِه َأو معظَِمها

َأن يتْبع راِويِه عن ذَاك الِْإماِم      ) َأو] (تَعِريفُ الْمشْهوِر والْمستَِفيضِ  [«: -اهللارحمه  –وقال  
  قُ(ِمنفَو (    ملَى الضِبالِْبنَاِء ع- َأي  :   قَ ذَِلكاتُِر،      -فَوالتَّـو ـدلُغْ حبي ا لَمم ،كَثَلَاثٍَة فََأكْثَر 

)ورشْه؛ ) فَمالنَّ: َأيقَاُل لَهالَِّذي ي عو :ورشْهالْم.  
   هنْدِن ما ِلابعِريِفِه تَبلَاِح ِفي تَعِن الصةُ ابارِعبو :   مـنْهـةُ عاعمى الْجوفَِإذَا ر-َأي  :  ـنع

مِديثُهح عمجي ِة الَِّذينالَْأِئم اِحٍد ِمنا وورشْهم يمِديثًا سح.  
تَضى ما عرفَا ِبِه الْعِزيز َأيضا يجتَِمعاِن ِفيمـا ِإذَا رواه ثَلَاثَـةٌ، ويخْـتَص الْعِزيـز             وِبمقْ

  )٥(»وَأما ِبالنَّظَِر ِلما عرفَه ِبِه شَيخُنَا فَلَا يجتَِمعاِن. ِباثْنَيِن، والْمشْهور ِبَأكْثَر ِمن الثَّلَاثَِة
كان بما »المشهور« فيةالحن وخص في أصله  اآحاد، والثالـث،  الثاني القرن في امتوتر 
  .واآلحاد للمتواتر اقسيم وجعلوه ،)٦(»بالنيات األعمال إنما«: كحديث

  .وال تتعرض الدراسة لهذا المعنى من معاني اشتهار الحديث

                                         
 اإلمـام  لـصحيح  شـرح  أشـهر  صـاحب . الشافعي العسقالني، الكناني، علي، بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ل،الفض أبو الدين شهاب: هو) ١(

 إلـى  رحـل . العراقـي  الفـضل  أبا الحافظ شيخه والزم رحل فقيه محدث عالم .بالقاهرة ووفاته ومولده بفلسطين، عسقالن من أصله البخاري
 قـضاء  ولـي ، عصره في اإلسالم حافظ وأصبح عنه، لألخذ الناس قصده. كبيرة شهرة له صارتو الشيوخ، لسماع وغيرهما والحجاز، اليمن،
 تهـذيب  الـصحابة؛  أسـماء  تمييـز  في اإلصابة البخاري؛ صحيح شرح في الباري فتح: منها جداً فكثيرة تصانيفه أما .اعتزل ثم مرات مصر

 أدلـة  مـن  المرام بلوغ األربعة؛ األئمة برجال المنفعة تعجيل النزول؛ أسباب الميزان؛ لسان الحديث؛ رجال أسماء في التهذيب تقريب التهذيب؛
 ).٢/٢٠(ومعجم المؤلفين ، )١/١٧٨(األعالم للزركلي . األحكام

ـ ٨٥٢: المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو -األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة)٢( . )هـ
 )٤٩: ص (١ط . هـ١٤٢٢  ، - بالرياض سفير طبعةم

 والنحـو،  الفقه، مثل كثيرة، علوم في برع. بمصر قرية سخا، من أصله. ومؤرخ محدث ).هـ٩٠٢ - ٨٣١( السخاوي الرحمن عبد بن محمد:  هو )٣(
: أبـرزهم  ومـن  الـشيوخ،  من كثير عن وأخذ لم،الع طلب في كثيرا رحل. المنورة بالمدينة وتوفي بها ونشأ بالقاهرة ولد. والتاريخ والحديث،

 .مؤلفاتـه  مـن  كتابا ١٣٠ من نحوا العارفين هدية صاحب سمى وقد. كثيرة كتبا ألف. المالزمة أشد الزمه الذي العسقالني، حجر ابن الحافظ
 ١٥٠ / ١٠ المؤلفين ومعجم ،٦٧ / ٧ واألعالم ،١٥ / ٨ الذهب وشذرات ،٢ / ٨ الالمع الضوء: انظر

 ).٤/١١( فتح المغيث )٤(

 ).٤/١٠( فتح المغيث )٥(

 . كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بدء الوحي: باب، )١ (»صحيحه«أخرجه البخاري في ) ٦(



– 

  )١٩٠٤(

ناول األلـسنة  وت، انتشار المعرفة بالخبر وذيوع صيته : »شهرة الخبر « وقد يراد بـ     -٢
  .بل قد يكون ال أصل له، ولو لم يروه إال راو واحد، وإن لم تكثر طرق روايته. له

ـ الن أو األصوليين، أو الفقهاء عند ة تحصل للخبر نتيجة كثرة تداوله     شهرولكنها    أو اةح
  .العوام

  :يطلَق المشْهور«: قال ابن حجر
  .هنا حرر ما على -١
 لـه  يوجد ال ما بل فصاِعداً، واحد إسناد لَه ما فَيشمل األلِْسنِة؛ لىع اشْتُِهر ما وعلى -٢

١(»أصالً إسناد(  
وهذه الشهرة الخاصة   ، وقد أبان السخاوي الفرق بين الشهرة االصطالحية عند المحدثين        

 مـن  كثيـر  بيـان  فيالمقاصد الحسنة   «في مقدمة كتابه    ، بذيوع العلم بالخبر ومعرفته   
  .»األلسنة على رةالمشته األحاديث

 يروى ما وهي القوي، االصطالح على االقتصار الشهرة في أقصد لم« : قال السخاوي 
 علـى  عزمت الذي القصد بل مين، بدون جميعها أو طباقه معظم في اثنين من أكثر عن

 في غيره أو سبره في المتقن العالم من األلسنة على مشهورا كان ما أتقنه، وأن إيضاحه
 مـا  يـشمل  وذلك الموجودين، أكثر وبين البلدان جل في أو معينين، قوم أو خاص، بلد

 عنـد  لـه  يوجد ال وما المسالك، عداه مما ضاقت بحيث راويه به انفرد وما كذلك، كان
 كمـا  يجـيء  لـم  وما والتحريف، والتلفيق بالتضعيف عرف عمن بل معتمد، سند أحد

 بـه  يفـه  لم وما واإلصابة، جاحةالر ذوي من بعدهم فمن الصحابة، عن إال إليه أشرت
  .)٢(»اليقين ال الغالب بالظن المعتمدين من أحد

يقَع علَى ما يروى ِبَأكْثَر ِمن اثْنَيِن عن بعِض         ) كَذَِلك الْمشْهور َأيضا   («: وقال السخاوي 
شْتَهر علَى الَْألِْسنَِة، فَيـشْمُل مـا لَـه    رواِتِه َأو ِفي جِميِع ِطباِقِه َأو معظَِمها، َأو علَى ما ا   

علَماء ُأمِتي َأنِْبيـاء بِنـي      «: ( كَـ؛ ِإسنَاد واِحد فَصاِعدا، بْل ما لَا يوجد لَه ِإسنَاد َأصلًا           
فَقَـِد  ؛ ِليِم الْغَزالَـِة    ، وتَس ) » وِلدتُ ِفي زمِن الْمِلِك الْعاِدِل ِكسرى     «: ( ، و ) » ِإسراِئيَل

  )٣(»اشْتَهر علَى الَْألِْسنَِة وِفي الْمداِئِح النَّبِويِة
                                         

 ).٥٠: ص (األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة)١(

                الـسخاوي  محمـد  بـن  الـرحمن  عبـد  بـن  محمـد  الخيـر  أبو الدين شمس -األلسنة على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد )٢(
 ).٣٦: ص. (١ ط -م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ -بيروت – العربي الكتاب دار: الناشر -)هـ٩٠٢: ت(

 ).٤/١١( فتح المغيث )٣(



 

 )١٩٠٥(

 لـم  اهللا يخـف  لـم  لـو  ... صهيب العبد نعم«: النحاة عند المشهورفمن أمثلة الحديث    
ـ ٨٠٦: ت (العراقي قال .»يعصه  في اللفظ بهذا يوجد وال له، أصل ال: وغيره) ١() ه
  .الحديث كتب من شيء
  .ضعيف وهو) ٢(»رحمة أمتي اختالف«: العامة بين المشهور ومثال
 ال«: وحديث ،)٣(»الطالق اهللا عند الحالل أبغض«: حديث الفقهاء عند المشهور ومثال
  ).٤(»المسجد في إال المسجد لجار صالة

فالشهرة المذكورة في كل كتب األحاديث الموضوعة قصد بها هذا النـوع مـن شـهرة        
   .  )٥ ( على الرغم من عدم ثبوتهالخبر

  .والدراسة أيضا ال تتعرض لهذا المعنى من معاني اشتهار الحديث
 وقد يراد بشهرة الحديث كثرة وتعدد واستفاضة طرق الخبر حتى ولـو بلـغ حـد                 -٣

  . قسيمةً للمتواتر-كما هي في علم مصطلح الحديث-فليست الشهرة هنا ، التواتر
  :ها اشتهار الخبر تبعا لمتعلقهوأما المعاني التي يعني

  . شهرة الخبر بتلقي العلماء لمعناه بالقبول-١

                                         
 المهرانـي،  األصـل،  الرازنـاني  الكـردي  إبـراهيم،  بـن  بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو الحافظ: هو) ١(

 ثـم  رازنـان، : لهـا  يقال أربيل أعمال من بلدة من كردي أصله ألن العراق إلى نسبة العراقي: له  يقال .)هـ٨٠٦ -٧٢٥ (الشافعي المصري،
 .وغيـرهم  حجـر  وابـن  والهيثمي، أحمد، زرعة أبو ابنه منهم المشهورين، من عدة عليه تتلمذ و هناك، ونشأ صغير، وهو لمصر والده تحول
 ألفيتـه : منها كثيرة مصنفات ترك أن بعد بالقاهرة توفي، وإمامتها وخطابتها المدينة قضاء وتولى الحرمين، وجاور واإلمالء، بالتدريس اشتغل

 مـن  ذلـك  وغير، األسانيد تقريبو، المراسيل في كتاب، الدين علوم إحياء أحاديث تخريج: منها تخاريج وعدة، وشرحها، الحديث مصطلح في
ـ ١٢٥٠: المتـوفى  (اليمنـي  الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد -السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر .المصنفات  دار -)هـ

 ).٣/٣٤٤(واألعالم للزركلي ، )١/٣٦٠(حسن المحاضرة ). ١/٣٥٤ (بيروت – المعرفة

 ).٦٩: ص( الحسنة المقاصد، ي عن تلف إسناده وقد تحدث السخاو)٢(

كتـاب  ، )١/٦٥٠(وابن ماجـه فـي سـننه    ، )٢١٧٨، ٢١٧٧: (ح، في كراهية الطالق : باب، كتاب الطالق ، )٢/٢٥٤(أخرجه أبو داود في سننه      ) ٣(
  .أنه مرسل: والصواب.  يرفعهعمر بن اهللا عبد عن دثار، بن محاربمن طرق عن ) ٢٠١٨:(ح، الطالق

 بـن  إدريـس  بـن  محمد بن الرحمن عبد محمد أبو - »الحديث علل«. مرسال وسلم، عليه اهللا صلى النبي عن محارب، هو إنما: الرازي حاتم أبو قال
  ).١٢٩٧ ( ١ط . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ الحميضي ، مطابع -) هـ٣٢٧: المتوفى (حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر

 الـدارقطني  البغـدادي  دينـار  بـن  النعمـان  بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو - »العلل«. أشبه المرسل: الدارقطني وقال ـ
 .)٣١٢٣( . ١ ط.م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥. الرياض - طيبة دار - )هـ٣٨٥: المتوفى(

 النيـسابوري  الطهمـاني  الـضبي  الحكـم  بن نُعيم بن هحمدوي بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو - »المستدرك«أخرجه الحاكم في    ) ٤(
. ١ط  ١٩٩٠ – ١٤١١ ، بيـروت  – العلميـة  الكتـب  دار: الناشر - عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق - )هـ٤٠٥: ت (البيع بابن المعروف

 ).١٨٣ (»السلسلة الضعيفة«وضعفه األلباني في . كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، )٨٩٨) (١/٣٧٣(

 المـشهورة  األحاديـث  فـي  المنثورة الآللئ« وكتاب  ،  للسخاوي »األلسنة على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد« تاب  ك:  مثل )٥(
 »النـاس  ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف« وكتاب  . للزركشي »)المشتهرة األحاديث في التذكرة (بـ المعروف
 التـي  األحاديـث  حال بيان المهم فإن«): ١/٤١(والذي قال في مقدمته     ،  للسيوطي »الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة    «: تابوك، لعجلوني
 .»غيره من ذلك من أصل ماله وبيان بالحديث، لهم علم ال الذين الفقهاء من ضاهاهم ومن العامة ألسنة على اشتهرت



– 

  )١٩٠٦(

  . شهرة الخبر بعمل العلماء بمقتضى معناه-٢
وكان البد من تحرير وبيان المعاني التي تبحثهـا هـذه الدراسـة بمـا يمنـع اللـبس                   

  .والغموض
. لثالثة األخيـرة  هي المعاني ا  : فالمعاني المرادة باشتهار الخبر في هذه الدراسة      

، بتعدد طرقه وتلقي العلماء لمعنـاه بـالقبول       ) المعروف(فالحديث الضعيف المشهور    
  . والعمل بمقتضى معناه

  :»شهرة الحديث«تاريخ مصطلح 
 هو اإلمام الزهـري     »شهرة الحديث «إن أول من ذكر المعنى المراد من وراء مصطلح          

ـ ١٢٤: ت( هـذا مـا اجتمـع      «: بقوله، لصومفيما أشار إليه في قضاء الحائض ل      ، ) ه
  . )١(»وليس في كل شيء نجد اإلسناد، الناس عليه

 والعمل  - جيل التابعين عن جيل الصحابة       -فكان اشتهار الخبر بتلقي الناس له بالقبول        
  .يستغنى معها عن اإلسناد، عليه قرينة نافعة في قبول الخبر

 ما تلقـاه أهـل المدينـة بـالقبول     والذي قدم: )٢() هـ١٧٩: ت(ثم وجدنا اإلمام مالك  
  .والعمل على ما سواه مما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 فكان اشتهار الخبر بكونه متلقى بالقبول وعليه العمل عند أهل المدينـة مـن القـرائن                
  . وفي مذهبه، المعضدة للخبر عند اإلمام مالك

 أخبـار  مـن  خبـر  روي إذا« : )٣()هـ٤٢٢: ت(قال القاضي عبد الوهاب بن نصر       
 العمـل  هـذا  ألن عملهم إلى والمصير إطراحه وجب المتصل عملهم مقابلة في اآلحاد
 فـي  ذكرناه ما مثل وذلك اآلحاد، أخبار من أولى إذن فكان المتواتر النقل طريق طريقه

 فـي  ومـا  الفجـر  على اآلذان وتقديم والمرأة، الرجل بين المعاقلة ووجوب اآلذان، نقل

                                         
 ).١٢٨٠: (ح. قضاء الحائض الصالة: باب، كتاب الحيض، )١/٣٣٢  (»مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في ) ١(

 المالكيـة،  تنـسب  وإليه السنة، أهل عند األربعة األئمة وأحد الهجرة، دار إمام: اهللا عبد أبو الحميري، األصبحي مالك بن أنس بن  مالك :هو اإلمام ) ٢(
 العباسـي  الرشيد إليه ووجه. كتفه لها انخلعت سياطا فضربه به وشي وك،والمل األمراء عن بعيدا دينه، في صلبا كان. المدينة في ووفاته مولده
 فجلـس  العلم، إجالل اهللا رسول إجالل من المؤمنين أمير يا: مالك فقال الجدار، إلى واستند منزله الرشيد فقصد يؤتى، العلم: فقال فيحدثه، ليأتيه
وسـير  ، )٥/٢٥٧(انظر األعـالم للزركلـي      . الموطأ " فصنف به، العمل على يحملهم للناس كتابا يضع أن المنصور وسأله. فحدثه يديه، بين

 ) ٨/٤٨(أعالم النبالء 

 فـي  القـضاء  وولي ببغداد، ولد .باألدب ومعرفة نظم له المالكية، فقهاء من قاض،: محمد أبو البغدادي، الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد: هو) ٣(
 كتـاب  له .فيها وتوفي شهرته فعلت مصر، إلى وتوجه .العالء بأبي واجتمع النعمان بمعرة فمر الشام ىإل ورحل) العراق في (وبادرايا إسعرد،

. وغيرهـا ، »الخـالف  مـسائل  على اإلشراف«و ،»المدونة شرح«و ،»مالك لمذهب النصرة«و ،»المسائل عيون«و ،المالكية فقه في »التلقين«
 ). ٩/٣٧٨(وتاريخ اإلسالم ، ()األعالم للزركلي 



 

 )١٩٠٧(

 ألجلـه،  إطراحـه  يجب مما ذلك غير أو نسخه أو راويه غلط على ذلك وحمل ه،معنا
 خبـر  ورد لو ألنه ءشي في العمل يصحبه حتى الخبر نقبل ال بأنا القول من هذا وليس

 وهـذا  الـنص،  برفع عاد إذا نطرحه كنا وإن لقبلناه فيه المدينة ألهل نقل ال حادثة في
 إيـاه  معارضته ربيعه على أنكر إذا المسيب بن دسعي مثل التابعين وأكابر السلف مذهب

 ذكرنـاه  وقـد  وغيرهم، حزم بن عمرو بن محمد بن بكر وأبي الزناد وأبي المعاقله في
  ).١(»فيها استوفيناه وقد المواضع في

ـ ٧٩٠:ت(وفي ذلك يقول الشاطبي       مالـكٍ  قصد إلى يتطلع المكان هذا ومن« : )٢() ه
 العمـل  المراعاة كل يراعي إنما كان إذ األحاديث؛ على مامقد العمل جعله في اهللا رحمه

 التـابعين  أدرك ممن أحاديث وكان  فيه جاء وإن ذلك سوى ما ويترك، واألكثر المستمر
 الـصحابة،  فـي  المستمر العمل عن مأخوذًا فيهم المستمر العمل وكان أعمالهم، وراقب

 فـي  أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عمل في مستمر وهو إال فيهم مستمرا يكن ولم
  )٣(»المستمر  قوة

خبـر  «: بـ، الذي عبر عن الخبر المشهور    : )٤)(هـ٢٠٤: ت(ثم جاء اإلمام الشافعي     
  .»العامة عن العامة

           : قـال الـشافعي   ، وعند الحديث عن الخالف في إدخال الميت القبر       ، »األم«ففي كتاب   
 األئمـة،  وحضور الموت، لكثرة عندنا المشهورة األمور من وإدخالهم الموتى، وأمور« 

 فيهـا  الحديث ويكون الحديث، عن فيها يستغنى التي العامة األمور من وهو الثقة، وأهل
 ،- وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - اهللا ورسـول  لهـا،  النـاس  معرفـة  بعموم كالتكليف

                                         
ـ ٤٢٢: ت (المـالكي  البغـدادي  الثعلبـي  نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو -»أنس بن مالك اإلمام« المدينة عالم مذهب على المعونة )١(  -)هـ

  )١٧٤٧-٣/١٧٤٦. (المكرمة مكة - الباز أحمد مصطفى التجارية، المكتبة: الناشر

 مفـسرا  أصـوليا  كـان  المجتهـد،  الجليل الحافظ القدوة المحقق العالمة اإلمام: الشاطبيب الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم: هو) ٢(
 المحققـين  العلمـاء  أفـراد  من العلوم، في بارعا جدليا، مدققًا بحاثًا مطلقًا، إماما سنيا، زاهدا صالحا ورعا ثبتًا نظارا، بيانيا لغويا محدثًا فقيها،

 التحـري  مع وغيرها، وعربية وحديثًا وتفسيرا وأصولًا فقها الفنون في العظمى واإلمامة الراسخ القدم له الثقات، متفننينال األئمة وأكابر األثبات
 ).٤٦(ونيل االبتهاج ، )١/١٣٤( فهرس الفهارس .والتحقيق

   -)هـ٧٩٠: ت (بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم - الموافقات )٣(
 ).٢٧١، ٢٧٠/ ٣ (األولى الطبعة - م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ - عفان ابن دار: رالناش

 عنـد  األربعـة  األئمة  أحد :)هـ ٢٠٤ - ١٥٠( اهللا عبد أبو المطلبي، القرشي الهاشمي شافع ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمداإلمام  : هو) ٤(
 ذكيـا  وكان. سنة عشرين ابن وهو وأفتى والحديث، الفقه على أقبل ثم العرب، موأيا واللغة الشعر في برع. كافة الشافعية نسبة وإليه.السنة أهل

 ). ١٠/٥(وسير أعالم النبالء ، )٢٦-٦/٢٥(األعالم للزركلي .الفقه في) ط - األم (كتاب أشهرها كثيرة، تصانيف له. مفرطا



– 

  )١٩٠٨(

 أن ذلـك  فـي  يختلفـون  ال العامة عن العامة ينقل أظهرنا بين واألنصار والمهاجرون،
  )١(»اسل يسّل الميت

 إلى أن نقل العامة عن العامة يحقق الـشهرة التـي          - رحمه اهللا  –فأشار اإلمام الشافعي    
  .يستغنى معها عن اإلسناد

، وأن نقل العامة للعامة لعـددها       ، كما أشار في موضع آخر إلى عدد الصلوات الخمس        
  .وإن كان موجودا، لم يحتج معه إلى إسناد

 - نبيـه  لـسان  على فبين كتابه في الصالة فرض تعالى اهللا أحكم« : -ه اهللا رحم–فقال  
 نقـل  وكـان  فيها عنه ويكف به يأتي أن المرء على وما عددها - وسلم عليه اهللا صلى
 وإن الخاصـة  خبـر  إلـى  فيه يحتج ولم العامة عن العامة نقله مما منها واحدة كل عدد

 الظهـر  فنقلـوا  أبوابهـا  في مبينةٌ هي وجوٍه من هي تختلف ال نقلتها قد الخاصة كانت
  .)٢(»... أربعا

  .إذ أنه جعل نقل العامة عن العامة في مرتبة أعلى من تواتر النقل للخبر
 بأي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سنة أفرأيت: قلت« : »األم«فقد قال في كتابه     

  ؟تثبت شيٍء
 مـن  تثبـت  أنها زعم :قال هو؟ ما: فقلت .صاحبنا لك قاله الذي األول القول أقول :قال
 أكقـولكم  :قلـت  ،العامة عن العامة خبر :قال .منها األول فاذكر :قلت .وجوٍه ثالثة أحد

 فمـا  ،علمتـه  أحـد  فيه يخالفك ال مما هذا :فقلت .نعم :قال أربع؟ الظهر أن مثل األول
  .)٣(»األخبار تواتر :قال الثاني؟ الوجه

  »ديث تغني عن سندهشهرة الح«تحرير قاعدة 
 »شهرة الحديث«والمعاني الثالثة المختصة بالدراسة لمصطلح 

  : عند األئمة حول ثالثة معاني ظاهرة كاآلتي»شهرة الحديث«يدور مصطلح  
  . استفاضة الخبر وتعدد طرقه وكثرتها-١
  . تلقي العلماء للخبر بالقبول-٢
  . عمل العلماء وفق مقتضاه ومعناه-٣

  . ث لهذه المعاني الثالثة فيما يليوسوف يعرض البح
                                         

 ).١/٣١١. (طبعة بدون: الطبعة - م١٩٩٠/هـ١٤١٠ :النشر سنة - بيروت، المعرفة دار -)هـ٢٠٤: ت(الشافعي –األم ) ١(

 ).١/٨٧(األم ) ٢(

 ).٧/٢٩٦(األم ) ٣(



 

 )١٩٠٩(

  :وتعدد طرقه وكثرتها، استفاضة الخبر: المعنى األول لشهرة الحديث
 َأهـلُ  يعِرفُهـا  الَِّتي الْمشْهورِة ِمن ذَكَرنَا الَِّتي الَْأنْواع فَهِذِه«): هـ٤٠٥: ت(قال الحاكم   

 الْخَـاص  معِرفَِتهـا  ِفـي  يـستَِوي  الَّـِذي  الْمشْهور وهو علَيِهم، ذَِلك يخْفَى وقَلَّما الِْعلِْم،
امالْع١(»و(  

ـ ٤٦٣: ت(قال ابن عبد البر       قـد  التـي ) ٢(اآلثار من هذا ومثل« : »التمهيد«في  )  ه
 استفاضـتها  ألن اإلسـناد  عن فيها يستغنى يكاد استفاضة العلماء جماعة عند اشتهرت
  .)٣(»سناداإل من أقوى عندهم وشهرتها

ولكن هذا الحديث عندهم مشهور     ، وهذا اإلسناد ليس بحجة عند أهل العلم      «: وقال بعدها 
  )٤(»ومعلوم

 االنقطـاع  جهـة  من مقال إسناده في كان وإن الحديث هذا« : -رحمه اهللا –وقال أيضا   
 يكفـي  والعـراق  بالحجـاز  العلمـاء  عند شهرته فإن أخرى نقلته بعض وضعف مرة

  )٥(»ويغني
ـ ٧٣٠: ت( عالء الدين البخاري     قال  اسـم  هـو «: »المـشهور «  عن مصطلح )٦() ه

 روتـه  حتّـى  الثّاني القرن في انتشر ثم االبتداء في أي األصل في اآلحاد من كان لخبر
  )٧(»الكذب على تواطؤهم يتصور ال جماعةٌ

 الْبيهِقـي  قَاَل كَِثيرةٌ قَهطُر فَِإن الِْجذِْع حنَين وَأما «: )٨)(هـ٨٧٩: ت( وقال أمير حاج    
هرَأم ظَاِهر الْخَلَفُ نَقَلَه نلَِف عالس ادِإيراِديِث وخُنَا  قَـالَ  كَالتَّكَلُِّف ِفيِه الَْأحـاِفظُ  شَـيالْح 

                                         
 ).٤/١٠( فتح الغيث )١(

أن عبد اهللا بن مسعود كان يحدث أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    : ما أورده اإلمام مالك في الموطأ في باب الخيار من كتاب البيوع بالغا : يقصد بها ) ٢(
  .»فالقول قول البائع أو يترادانأيما بيعين تبايعا «: قال

 ).٢٤/٢٩٠ (واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد)٣(

 ).٢٤/٢٩٢ (»التمهيد«) ٤(

 ).٢٤/٢٩٣ (»التمهيد«) ٥(

وسـلم الوصـول إلـى    ، )٤/١٣(األعالم للزركلي  . رىبخا أهل من. األصول علماء من حنفي فقيه: البخاري الدين عالء محمد، بن أحمد بن العزيز عبد:  هو )٦(
ـ ١٠٦٧ت  (» حاجي خليفة «وبـ  » كاتب جلبي «مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ          -طبقات الفحول  مكتبة إرسيكا،  : الناشر - ) ه

 .)٢/٢٨٠ ( م٢٠١٠.  تركيا–إستانبول 

ـ ٧٣٠: ت (الحنفـي  اريالبخ الدين عالء محمد، بن أحمد بن العزيز عبد -كشف األسرار شرح أصول البزدوي     ) ٧( . اإلسـالمي  الكتـاب  دار: الناشـر  - )هـ
)٢/٣٦٨.( 

 مـن  .الحنفيـة  علماء من فقيه، ) .هـ ٨٧٩ - ٨٢٥( الدين شمس اهللا، عبد أبو الموقت، ابن له ويقال حاج أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد: هو) ٨(
 والزم حجـر  بن الْحاِفظ على بها فَسمع الْقَاِهرة ِإلَى ثم األسفر ابن عن بها فَسمع حما ِإلَى وارتحل يرهوغَ الرزاق عبد الزين عن وأخذ بها نَشَأ .حلب أهل
 مـام الْه ابن شَيخه على واعترض ذَِلك وغير والعوامل الْهمام ابن شَيخه وتحرير الْمصلى منية وشرح واإلفتاء لإلقراء وتصدى فنون ِفي وبرع الْهمام ابن

البـدر الطـالع    ، )٧/٤٩(األعـالم للزركلـي     . الِْإصابة وعدم بذلك الرضاء عدم يقتضي ِبما علَيِه فَأجاب ِإلَيِه وأرسلها للهداية شَرحه على باعتراضات
)٢/٢٥٤.( 



– 

  )١٩١٠(

 بـنِ  اللَِّه وعبِد عمر بِن اللَِّه عبِد حِديِث ِمن لَنَا وقَع فَقَد قَاَل كَما وهو شُهرِتِه ِلِشدِة يعِني
  )١(»سلَمةَ وُأم وعاِئشَةَ وبريدةَ سِعيٍد وَأِبي وَأِبي سعٍد بِن وسهِل وجاِبٍر وَأنٍَس عباٍس

ـ ٩٠٢: ت(قال السخاوي    شَهرتُ الْـَأمر  : ِلوضوِح َأمِرِه، يقَاُل؛  وسمي مشْهورا «):  ه
َأشْه   رةً فَاشْتَهرشُها ورشَه هـاِء             .رـِة الْفُقَهَأِئم ـٍة ِمـناعمْأِي جلَى رع تَِفيضسالْم وهو

  ِثيندحِض الْمعبو ينوِليالُْأصو.           ـاءالْم فَاض اِعِه ِفي النَّاِس، ِمنِشيِلانِْتشَاِرِه و ِبذَِلك يمس
فَيا وضفَي ِفيضةً يوضاِدي؛ ضفَِّة الْولَى ضاَل عتَّى سح ٢(»ِإذَا كَثُر(  

ـ ١٣١٠: ت(قال العظيم آبادي      عـن  كان وإن حديثٌ فهذا«: »عون العبود « في   )٣() ه
 الّـذي  وأن الحديث شهرة على يدّل ألنّه ذلك يضره فال معاٍذ أصحاب فهم مسمين غير

 فـي  أبلغ وهذا منهم واحٍد ال معاٍذ ابأصح من جماعٍة عن عمٍرو بن الحارث به حدث
  )٤(»سمي لو منهم واحٍد عن يكون أن من الشّهرة

  :تلقي العلماء له بالقبول: المعنى الثاني لشهرة الحديث
من المعاني األصيلة لشهرة الحديث عند المحدثين والفقهاء على الـسواء هـو اشـتهار             

لقاه العلماء بالقبول قد يطلق عليه أنه       فكل حديث ت  ، الحديث بتلقي العلماء للحديث بالقبول    
  .  ويقصد من ذلك اشتهاره بكونه متلقى بالقبول، مشهور

ـ ٤٦٣: ت(قال ابن عبد البر       تلقوه أصل العلماء جماعة عند وهو« : »التمهيد«في  )  ه
 يـستغنى  شـهرة  والعراق بالحجاز عندهم واشتهر ،فروعه من اكثير عليه وبنوا بالقبول

   )٦(»)٥(»لوارث وصية ال «السالم عليه قول عندهم اشتهر كما داإلسنا عن بها
ـ ٧٣٠: ت(قال عالء الدين البخاري       لخبـر  اسـم  هو«: »المشهور«عن مصطلح   )  ه

 جماعـةٌ  روته حتّى الثّاني القرن في انتشر ثم االبتداء في أي األصل في اآلحاد من كان
  )٧(»بالقبول العلماء تلقّته ما هو وقيل الكذب، على تواطؤهم يتصور ال

                                         
أمير حاج ويقال له ابن الموقـت الحنفـي      بو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن              أ -التقرير والتحبير على تحرير الكمال    ) ١(

 )٢/٢٩٨. (٢ ط – م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ا  - دار الكتب العلمية: الناشر -)هـ٨٧٩: ت(

 بـابن  المعـروف  النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو - الحديث علوم معرفة )٢(
 )٩٣: ص . (٢ط. م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ بيروت، - العلمية الكتب دار -)هـ٤٠٥: فىالمتو (البيع

ـ ١٣١٠: ت (عالمة بالحديث، هندي  : محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي               : هو) ٣(  .) هـ
 ). ٩/٦٣(ومعجم المؤلفين ، )٦/٣٩(األعالم للزركلي 

هــ،  ١٣٨٨ - المدينة المنـورة  ، المكتبة السلفية : دار النشر  - العظيم آبادي : شهرته ، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي       _ عون المعبود ) ٤(
  ).٩/٣٧٠ (٢ط  ، م١٩٦٨

 .حسن صحيح: وقال األلباني). ٢٨٧٠(ح ، ما جاء في الوصية للوارث: باب، كتاب الوصايا، )٣/١١٤ (»سننه«أخرجه أبو داود في ) ٥(

  ).٢٤/٢٩٠ (»التمهيد«) ٦(
 ).٢/٣٦٨(كشف األسرار شرح أصول البزدوي ) ٧(



 

 )١٩١١(

ـ ٧٥١: ت(قال اإلمام ابن القيم       وشـهرة  «: عن الشروط العمرية   -رحمه اهللا – )١() ه
 واحتجـوا  كتبهم في وذكروها بالقبول تلقّوها األئمة فإن إسنادها، عن تغني الشّروط هذه
 ءالخلفـا  بعـده  أنفذها وقد كتبهم، وفي ألسنتهم على العمرية الشّروط ذكر يزل ولم بها

  )٢(»بموجبها وعملوا
ـ ٩٧٠: ت(قال ابن نجيم الحنفي      :  فقال - وهو يتكلم عن القصاص في القتلى        - )٣() ه

)          لَامالسلَاةُ وِلِه عليه الصِد ِلقَومِف الْعصِبو دتَقَيي إلَّا َأنَّه) دقَو دمِنـي     )٤()الْععي هوِجبم َأي 
   وِجبِة يالْآي ظَاِهر ِد والخطأ إلَّـا       َأنمُل بين الْعفْصلَا يالْقَتُْل و دوجا ينَماِص َأيِبالِْقص دالْقَو 

         دقَـو دمالْع لُهوِل وهو قَوةُ ِبالْقَبالُْأم وِر الذي تَلَقَّتْهشْهِديِث الْمِة ِبالْحِديمِف الْعصِبو دتَقَي َأنَّه
دقَو هوِجبم ٥()َأي(.  

 واحتجـاجهم ، وقولهم بـه  ، وفق الخبر  علىعمل العلماء   : المعنى الثالث لشهرة الحديث   
  بمقتضاه

ـ ٤٨٣: ت(قال السرخسي     فـي  النّوع هذا وبيان«:  في تعريفه للحديث المشهور )٦() ه
 الكـذب  علـى  اجتماعهم يتوهم عدد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن نقله حديث كل

  )٧(»به والعمل بالقبول ءالعلما تلقّته ولكن

                                         
 وأحـد  اإلسـالمي،  اإلصالح أركان من) هـ ٧٥١ - ٦٩١( الدين شمس اهللا، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: هو) ١(

 وأهـين  دمـشق،  قلعة في معه وسجن علمه، ونشر كتبه هذب الّذي وهو. يميةت ابن اإلسالم لشيخ تتلمذ. دمشق في ووفاته مولده. العلماء كبار
 بخطـه  وكتـب  عظيما، عددا منها فجمع الكتب، بحب ُأغري الناس، عند محبوبا الخلق حسن وكان .تيمية ابن موت بعد وُأطِلق. بسببه وعذب
            ا بن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة الدمـشق                عمر بن رض   »معجم المؤلفين «و، )٦/٥٦( للزركلي   »األعالم« .كثيرا شيئا الحسن

 ).٩/١٠٦ ( بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-مكتبة المثنى : الناشر - )هـ١٤٠٨: ت(

ـ ١٤١٨( – الدمام – للنشر رمادى: الناشر -)هـ٧٥١: ت (الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد -الذمة أهل أحكام )٢(  هـ
  ).١١٦٥-٣/١١٦٤. (١ط، )م١٩٩٧ -

 و الفقـه  أصول في) والنظائر األشباه (منها تصانيف، له .مصري .العلماء من حنفي، فقيه: نجيم بابن الشهير محمد، بن إبراهيم بن الدين زين:  هو )٣(
 للزركلـي   »األعالم«. )الزينية الفتاوى(و فقهية، ائلمس في رسالة، ٤١  وهي )الزينية الرسائل(و فقه،في ال ) الدقائق كنز شرح في الرائق البحر(
)٣/٦٤.( 

، كتـب القـسامة  ، )٨/٣٩(والنسائي في سـننه  ، )٤٥٩١: (ح، فيمن قتل في عميا بين قوم: باب ، كتاب الديات، )٤/١٩٦(أخرجه أبو دود في سننه  (٤)
  .وصححه األلباني). ٤٧٨٩:(ح، من قتل بحجر أو سوط: باب

  .٣٣٠/ ٨: ٢ بيروت، ط-دار المعرفة : لزين الدين ابن نجيم الحنفي، الناشر: كنز الدقائقالبحر الرائق شرح (٥)
 الفقـه  أخـذ . خراسـان  بـالد  من قديمة بلدة ـ سرخس إلى ينسب. حنفي أصولي فقيه. السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: هو) ٦(

. للحكـام  ناصـحا  عـامالً  عالما كان. المسائل في المجتهدين من باشا كمال ابن هعد. رفيعة منزلة وبلغ. الحلواني األئمة شمس عن واألصول
 فـي  مطبـوع  الحنفي هالفق في كتاب أكبر وهو ـ المبسوط كتاب أملى فقد تالميذه؛ تعليم عن السجن يقعده ولم. له نصحه بسبب الخاقان سجنه
 الفقـه  أصـول  فـي  ولـه  الطحاوي، مختصر شرح وله الحسن، بن لمحمد رالكبي السير شرح أملى كما الجب، في سجين وهو ـ جزءاً ثالثين
وسـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول        ،)٢/٢٨ (»الجواهر المضية « .السرخسي بأصول ويعرف الحنفية، عند األصول كتب أكبر من كتاب

)٣/٧٠.( 

 ).١/٢٩٢ ( بيروت-دار المعرفة : اشرالن - )هـ٤٨٣: ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  -أصول السرخسي ) ٧(



– 

  )١٩١٢(

ـ ٧٥١: ت(قال اإلمام ابن القيم       عـن  تغنـي  الشّروط هذه وشهرة «:-رحمه اهللا –)  ه
 ذكـر  يـزل  ولـم  بهـا  واحتجوا كتبهم في وذكروها بالقبول تلقّوها األئمة فإن إسنادها،
 وعملـوا  الخلفـاء  بعـده  أنفـذها  وقـد  كتـبهم،  وفـي  ألسنتهم على العمرية الشّروط
  .)١(»بموجبها

  أثر شهرة الحديث الضعيف في قبوله علما واالحتجاج به عمال: المطلب الثاني
  :وبين العمل به، الفرق بين تلقي الخبر بالقبول: تقدمة

؛ فقد يختلط المعنى الثاني لشهرة الحـديث        »شهرة الحديث «بعد عرض معاني مصطلح     
فكـان البـد   ، العمل به: وهو، وهو تلقي الخبر بالقبول مع المعنى الثالث لشهرة الحديث   

  .وبين العمل بالخبر، من بيان الفرق بين تلقي الخبر بالقبول
  .فتلقي األخبار بالقبول يكون بتصديقها بعد معرفتها، فالعمل بالخبر ثمرة تلقيه بالقبول

وقد يحول حائل دون العمل بـالخبر  ، قد يتبعه العمل بالخبر ، ثم هذا التلقي للخبر بالقبول    
  .بعد قبوله

  .فال يشترط لتلقي الخبر بالقبول أن يعمل به
ولـيس  ، فكل خبر عمل به قد تلقي بالقبول      ، فالعمل بالحديث أعم من تلقي الخبر بالقبول      

  العكس
وليس عليه العمل؛ ألنه معارض من حديث آخـر أو يكـون            ، فقد يكون الحديث مقبولًا   

  .منسوخا أو مخصصا
ـ ٤٧٦: ت(قال أبو إسحاق الشيرازي       إلّـا  اآلحاد أخبار من كان وإن هو قيل«: )٢() ه

 فـي  اختلفـت  وإن صحته على فاتفقت بالقبول تلقّته األمة ألن التّواتر مجرى يجري أنه
  )٣(»به العمل

                                         
 ).١١٦٥-٣/١١٦٤ (»أحكام أهل الذمة«) ١(

ـ ٤٧٦ - ٣٩٣ (آبادي الشيرازي، أبو إسحاق    إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز     : هو) ٢( وانتقـل  ) بفـارس (آباد  ولد في فيروز .العالمة المناظر )  ه
ـ ٤١٥سنة  ( بغداد   وانصرف إلى البصرة ومنها إلى     .إلى شيراز فقرأ على علمائها     وظهر نبوغـه فـي      .فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث      )  ه

وبنى له الوزير نظام الملـك   .علوم الشريعة اإلسالمية، فكان مرجع الطالب ومفتي األمة في عصره، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة              
: ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي   -سماء واللغات  تهذيب األ.المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها   

عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو محمـد،           -وطبقات الشافعية   ، )٢/١٧٢ ( لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت      - )هـ٦٧٦
 ).٢/٧ (١:ط . م٢٠٠٢ -دار الكتب العلمية: الناشر - )هـ٧٧٢: ت(جمال الدين 

 ١ط.  هــ  ١٤٠٣.  دمـشق –دار الفكـر  : الناشر - )هـ٤٧٦: ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  -التبصرة في أصول الفقه     ) ٣(
 ).٢٢٢: ص(



 

 )١٩١٣(

ـ ٤٧٦: ت(وقال أبو إسحاق الشيرازي       أن إلّا اآلحاد أخبار من كان وإن هو قيل«):  ه
  .)١(»المتواتر كالخبر فهو لهيتأو وبعضهم به يعمل فبعضهم بالقبول تلقّته األمة

ـ ٥٤٣:ت(قال القاضي أبو بكر بن العربي         بـالقبول  األمـة  تلقّته واحد خبر« : )٢() ه
   )٣(»عليه نكير منهم يكن ولم تأولوه وإما بظاهرة قالوا فإما

 اإلجمـاع  وقـع  إذا الواحد خبر أن في نزاع وال«: )٤)(هـ١٢٥٠: ت(قال الشوكاني   
 صـدقه  المعلـوم  مـن  صيره قد عليه اإلجماع ألن العلم يفيد إنّهف بمقتضاه العمل على

 هـذا  ومـن  .لـه  ومتأوٍل به عامٍل بين فكانوا بالقبول األمة تلقّته إذا الواحد خبر وهكذا
 لـم  ومـن  بـالقبول،  فيهما ما تلقّت األمة فإن" ومسلٍم البخاري "صحيحي أحاديث القسم
  .)٥(»القبول فرع أويلوالتّ أوله فقد ذلك من بالبعض ليعم
أثر استفاضة الخبر الضعيف وتعدد طرقه وكثرتها في قبوله علما واالحتجاج بـه             : أولًا
  .عملًا

استفاضة الخبر وتعدد طرقه وكثرتها في كونه       : بمعنى) شهرة الحديث (يظهر أثر معنى    
  .يستغنى معه عن النظر في صحة اإلسناد

ونجد هذا في نقول العلماء من المحـدثين        ، وهذا تأصيل واضح لما يريد البحث عرضه      
  :والفقهاء على السواء

                                         
 ).٤٢٥: ص(التبصرة في أصول الفقه ) ١(

وهو فقيه محدث مفسر أصولي أديـب  .  المالكيةإمام من أئمة. )ـهـ ٥٤٣ – ٤٦٨ (محمد بن عبداهللا بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي        : هو) ٢(
وأخذ العلم عن أبيه أبي محمد الفقيه وغيره من علمـاء      . ولد بأشبيليا وتلقى القراءات على قرائها     . كان أقرب إلى االجتهاد منه إلى التقليد      . متكلِّم

وأخذ عنه العلم عـدد ال  .  الطرطوشي، والصيرفي وغيرهم ثم رحل إلى المشرق مع أبيه فأخذ العلم عن أبي حامد الغزالي، وأبي بكر            . األندلس
كتـاب الخالفيـات؛ كتـاب      : له مؤلفات كثيرة منهـا    .القاضي عياض، وابن بشكوال وابن الباذش، واإلمام السهيلي       : يكادُ يحصى، من أشهرهم   

بن أنس؛ ترتيب المسالك فـي شـرح   اإلنصاف؛ المحصول في أصول الفقه؛ عارضة األحوذي في شرح الترمذي؛ القبس في شرح موطأ مالك            
، )١١/٨٣٤( تـاريخ اإلسـالم      .توفي بمراكش ودفن بفاس   . موطأ مالك؛ أحكام القرآن؛ الناسخ والمنسوخ؛ قانون التأويل؛ العواصم من القواصم          

 ). ٦/٢٣٠(واألعالم للزركلي 

هــ  ١٤٢٠ - عمـان –دار البيارق : الناشر -)هـ٥٤٣: ت(الكي القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي الم        -المحصول) ٣(
 ). ١١٥: ص (١ط . ١٩٩٩ -

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل األوطار، ولد ببلدة شوكان بـاليمن      . محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني         : هو) ٤(
. طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع، حتى صار عالما كبيرا يـشار إليـه بالبنـان،   ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها، وجد في      

تـوفي  . ترك التقليد وسلك طريق االجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شـرائطه كاملـة     واشتغل بالقضاء واإلفتاء وكان داعية إلى اإلصالح والتجديد،         
 ).١١/٥٣(ومعجم المؤلفين ، )٦/٢٨٩( للزركلي »األعالم«. رر في التفسيفتح القدي: من مصنفاته .بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء

. ١ط. م١٩٩٩ -هــ   ١٤١٩ -دار الكتاب العربي  : الناشر -)هـ١٢٥٠: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني            -إرشاد الفحول ) ٥(
)١/١٣٨( 



– 

  )١٩١٤(

ـ ٤٥٨: ت (-رحمه اهللا –قال اإلمام البيهقي      وإن وهـذا «:   عقب حديث مرسل )١ () ه
  )٢(»المغازي أرباب بين فيما مشهورة قصة وهذه جيد، مرسل فهو مرسال كان

  . ل الخبرفجعل البيهقي شهرة القصة بين أصحاب المغازي السير معضدا لقبو
 فـي التخييـر     »زاد المعاد « في كتابه    )هـ٧٥١: ت( - رحمه اهللا  –قال اإلمام ابن القيم   

 القصة هذه فإن«: وعند ذكره لالختالف في قصة بنت حمزة      ، بين األبوين في الحضانة   
 وقـد  فكيف إسنادها، عن تغني والتّواريخ والسير والمسانيد والسنن الصحاح في شهرتها

  )٣(»البتّة فيها الطّعن قبله أحٍد عن يحفظ ولم الصحيح، صاحب عليها اتّفق
واستفاضة طرقها وكثرتها مبيحـة لالحتجـاج   ، أن شهرة هذه القصة: ومعنى هذا النص 
فكيف وقد انضاف إليها كونها فـي الـصحة         . حتى وإن كان ضعيفًا   ، بالخبر والعمل به  

  .بأعلى درجة من اتفاق صاحبا الصحيح عليها
 صـحح  وقَـد «:   عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات        - رحمه اهللا  –جر  قال ابن ح  

 الـشُّهرةُ؛  حيثُ ِمن بْل الِْإسنَاد، حيثُ ِمن لَا الَْأِئمِة، ِمن جماعةٌ الْمذْكُوِر ِبالِْكتَاِب الْحِديثَ
 اللَّـهِ  رسوِل ِكتَاب َأنَّه ِعنْدهم ثَبتَ حتَّى ِديثَالْح هذَا يقْبلُوا لَم: ِرسالَِتِه ِفي الشَّاِفِعي فَقَاَل

  .وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
 الِْعلْـمِ  َأهـلِ  ِعنْد ِفيِه ما معروفٌ السيِر، َأهِل ِعنْد مشْهور ِكتَاب هذَا الْبر عبِد ابن وقَاَل

 لَـه  النَّـاسِ  ِلتَلَقِّـي  مِجيِئـِه؛  ِفي التَّواتُر َأشْبه ِلَأنَّه الِْإسنَاِد؛ عن اِبشُهرِته يستَغْنَى معِرفَةً
 بـنِ  اللَّيِث عن ماِلٍك، عن وهٍب ابن روى ما شُهرِتِه علَى ويدلُّ: قَاَل والْمعِرفَِة، ِبالْقَبوِل
 يذْكُرون حزٍم آِل ِعنْد ِكتَاب وِجد: قَاَل الْمسيِب؛ بِن ِعيِدس عن سِعيٍد، بِن يحيى عن سعٍد،

َأنَّه وِل ِكتَابسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو.  
 فَـوقَ  مـن ع مسموٍع غَير ِكتَاب َأنَّه نَرى َأنَّا إلَّا محفُوظٌ؛ ثَاِبتٌ حِديثٌ هذَا: الْعقَيِلي وقَاَل

ِريهالز.  

                                         
) من قرى بيهـق، بنيـسابور  (ولد في خسروجرد . ، من أئمة الحديث) هـ٤٥٨ - ٣٨٤ (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي         : هو) ١(

 ].بيهـق [ونقل جثمانه إلى بلـده  . ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات  
تصانيفه في نـصرة مذهبـه    هقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة    ما من شافعي إال وللشافعي فضل عليه غير البي        : قال إمام الحرمين  

 ).١/١٣٩(و سلم الوصول إلى طبقات الفحول ، )١٠/٩٥( تاريخ اإلسالم .وبسط موجزه وتأييد آرائه

 يعنـي  أو يعنيـه  فيما لكالما وأن اختيار لإلمام اإلنصات أن زعم من حجة باب، جماع أبواب آداب الخطبة     ). ٥٨٤٠) (٣/٣١٤ (»السنن الكبرى «)٢(
 يخطب واإلمام غيره

مؤسـسة الرسـالة،   : الناشـر  -)هـ٧٥١: ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية      »زاد المعاد في هدي خير العباد     «) ٣(
 ).٥/٤٣٠ . (٢٧ط  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ .  مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت-بيروت 



 

 )١٩١٥(

 بـنِ  عمِرو ِكتَاِب ِمن َأصح ِكتَابا المنقولة الكتب جِميِع ِفي َأعلَم لَا سفْيان بن يعقُوب وقَاَل
 يـهِ إلَ يرِجعـون  والتَّـاِبِعين  وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل َأصحاب فَِإن هذَا؛ حزٍم

ونعديو مهْأير.  
 الِْكتَـابِ  ِلهـذَا  الزهـِري،  عـصِرهِ  وِإمـام  الْعِزيِز، عبِد بن عمر شَِهد قَد: الْحاِكم وقَاَل

  )١(»إلَيِهما ِبسنَِدِه ذَِلك ساقَ ثُم ِبالصحِة،
ـ ٩١١:ت(قال السيوطي     ِصـحةُ  تُعرفُ: الِْإسفَراِييِني ِإسحاقَ َأبو الُْأستَاذُ قَاَلَ»: )٢() ه

  .ِمنْهم نَِكيٍر ِبغَيِر الْحِديِث َأِئمِة ِعنْد اشْتُِهر ِإذَا الْحِديِث
 ِمـاَئتَي  وِفـي  الْعشِْر ربع الرقَِة ِفي«: ِبحِديِث ذَِلك مثََّل ِبَأن وزاد فُورك، ابن نَحوه وقَاَل
ٍمِدرةُ هسخَم اِهمر٣(»»د(  

  .أثر تلقي العلماء للخبر الضعيف بالقبول في قبوله علما واالحتجاج به عملًا: ثانيا
  : المقصود من تلقي العلماء للحديث الضعيف بالقبول

والواضح من تعدد استخدامات العلماء أن المعنى هو الموافقة علـى معنـاه واعتبـاره               
  :له مخالفال أن ال يوجد ، مقبولًا

 وإنّمـا  مخـالفٌ،  لـه  يوجد ال أن بالقبول إياه النّاس تلقّي معنى وليس«: قال الجصاص 
 إن ثـم  قائلـه،  على الباقين من نكيٍر غير من ويستعملونه السلف عظمم يعرفه أن صفته
  .)٤(»إليه يلتفت ال شاذا كان مخالفٌ فيه بعدهم خالف

 لالحتجاج به فـي بـابي       -عموما–س المقويات   تلقي العلماء للحديث بالقبول هو من جن      
  :العلم والعمل
  .وهذا عموما
. أي أن تلقي العلماء للخبر بالقبول يتقوى به الحـديث الـصحيح           » عموما«وأقصد بـ   

 الذي اقتصرت الدراسة فيـه علـى مـسلك          –وهذا وإن لم يدخل في مراد هذا البحث         

                                         
 ).٤/٥٨(بير تلخيص الح) ١(

 الحـديث  فـي  موسوعي عالم. مصر صعيد في مدينة أسيوط إلى نسبة والسيوطي. )هـ ٩١١ - ٨٤٩(الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: هو) ٢(
 ثـم  لمغـرب وا والهنـد  واليمن والحجاز الشام إلى رحل. فيها ونشأ القاهرة في ولد. العلوم من وغيرها والفقه واألدب والتاريخ واللغة والتفسير

 ٦٠٠ نحـو  المؤلفات من له ذُكر. التصنيف على وعكف منزله، في اعتزل األربعين، بلغ ولما. عدة مناصب تولى  .بها فاستقر مصر إلى عاد
 .٧١ / ٤ واألعالم ؛٦٥ / ٤ الالمع والضوء ؛٥١ / ٨ الذهب شذرات: انظر. مؤلف

 ).١/٦٦(تدريب الراوي ) ٣(

 ).١/١٨٤(الفصول في األصول ) ٤(



– 

  )١٩١٦(

ات أن التلقي بالقبول هو من جـنس   إال أني أردت إثب  -العلماء مع الحديث الضعيف فقط    
  .المقويات لداللة الخبر

وقبل البدء في تفصيل مذهب العلماء في أن تلقي العلماء للخبر الضعيف بالقبول يكـون               
فكان ال بد أولًا من التطرق إلى أن فكرة تلقي العلماء بالقبول تعد من مقويـات                ، مرجحا

  .  الحديث ليحتج به في بابي العلم والعمل
  :فالتلقي بالقبول مثال يرفع الحديث من اآلحاد إلى المتواتر

 هو  )١()إنما األعمال بالنيات  (وقوله صلى اهللا عليه وسلم      «: -رحمه اهللا –قال ابن تيمية    
مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق وليس هو في اصله متواترا بل هو مـن غرائـب           

 مقطوعا بصحته، وفي الـسنن أحاديـث   الصحيح لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار   
 فـإن هـذا   )٢(»ال وصية لوارث«تلقوها بالقبول والتصديق كقوله صلى اهللا عليه وسلم       

  .)٣(»مما تلقته األمة بالقبول والعمل بموجبه وهو في السنن وليس في الصحيح
 المتلقاة اآلحاد أخبار أن أصحابنا مذهب«: )هـ٧٢٨: ت( -رحمه اهللا –وقال ابن تيمية    

  .)٤(»الديانات أصول إلثبات تصلح بالقبول
 جميـع  من العلم أهل جمهور كان ولهذا«: )هـ٧٢٨: ت( - رحمه اهللا  –وقال ابن تيمية    

 أنّـه  بـه  عملًـا  أو له تصديقًا بالقبول األمة تلقّته إذا " الواحد خبر " أن على الطّوائف
 حنيفـة  أبـي  أصحاب نم الفقه أصول في المصنّفون ذكره الّذي هو وهذا العلم يوجب
  )٥(»المتأخّرين من قليلةً فرقةً إلّا وأحمد والشّافعي ومالٍك

ـ ٩٠٢: ت(قال السخاوي     علـى  بـه  يعمل بالقبول الضعيف األمة تلقّت إذا وكذا«):  ه
 الـشّافعي  قال ولهذا ؛ به المقطوع ينسخ أنّه في المتواتر منزلة ينزل إنّه حتّى الصحيح،

                                         
، ومـسلم  ٦٥٥٣، ٦٣١١، ٤٧٨٣، ٣٦٨٥، ٣٩٢، ٥٤، ١: ، برقم٣/ ١: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي         (١)

  .١٩٠٧: ، برقم١٥١٤/ ٣) إنما األعمال بالنيات (- صلى اهللا عليه وسلم -في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب قوله 
  .سبق تخريجه) ٢(

مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف         : الناشر - )هـ٧٢٨: ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني             -مجموع الفتاوى   (٣)
  ).٤٩/ ١٨(، م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر -الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

: ت(عبـد الحلـيم بـن تيميـة     : ، وأضاف إليهـا األب،  ) هـ٦٥٢: ت(م بن تيمية مجد الدين عبد السال  : بدأ بتصنيفها الجد  [آل تيمية    -المسودة  ) ٤(
 ).٢٤٨: ص(، دار الكتاب العربي:  الناشر– ) ]هـ٧٢٨(أحمد بن تيمية : ، ثم أكملها االبن الحفيد) هـ٦٨٢

 ).١٣/٣٥١(مجموع الفتاوى ) ٥(



 

 )١٩١٧(

 ولكـن  الحـديث،  أهل يثبته ال إنّه) : ١(»لوارٍث وصية ال«: حديث يف - اللّه رحمه -
  .)٢(»له الوصية آلية ناسخًا جعلوه حتّى به وعملوا بالقبول، تلقّته العامة

بمعنى تلقي العلماء للخبر الضعيف بالقبول في كونه        ): شهرة الحديث (ويظهر أثر معنى    
ذا في نقول العلمـاء مـن المحـدثين    ونجد ه، يستغنى معه عن النظر في صحة اإلسناد    

  .والفقهاء على السواء
  :أما عند المحدثين

 عن خبرا يكون بأن صحته على أيضا يستدّل وقد«: -رحمه اهللا –قال الخطيب البغدادي    
 تلقّتـه  أو، تـصديقه  على األمة اجتمعت أو، المتواترة السنّة أو القرآن نص اقتضاه أمٍر

  .)٣(»ألجله بموجبه وعملت، بالقبول الكافّة
ـ ٧٧٤: ت (- رحمه اهللا  –قال ابن كثير     ثم وقفت بعد هذا على كالم لشيخنا       «: )٤ () ه

أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقتـه األمـة بـالقبول عـن      : العالمة ابن تيمية، مضمونه   
منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد االسـفرائيني          : جماعات من األئمة  

 أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامـد،             والقاضي
وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلـة، وشـمس               

: وهو قول أكثر أهل الكالم من األشعرية وغيـرهم        : " األئمة السرخسي من الحنفية قال    
وهو مذهب أهل الحديث قاطبـة ومـذهب        : الكأبي إسحاق االسفرائيني، وابن فورك ق     

  .)٥(»السلف عامة

                                         
كتـاب  ، )٤/٤٣٣(، والترمذي فـي جامعـه   )٢٨٧٠: (ح، ي الوصية للوارث  ما جاء ف  : باب، كتاب الوصايا ، )١٢٧/ ٢( أخرجه أبو داود في سننه      )١(

/ ٢(وأخرجه ابـن ماجـه فـي سـننه     ). وهو حديث حسن صحيح: (، وقال الترمذي)٢١٢٠: (، ح»ال وصية لوارث  «ما جاء   : الوصايا، باب 
 .وصححه األلباني ).٢٧١٣: (باب ال وصية لوارث ،ح، كتاب الوصايا، )٩٠٥

 ). ١/٣٩٠(وهو قول الزركشي في نكته على مقدمة ابن الصالح ، )١/٣٥٠(فتح المغيث ) ٢(

 ).١٧: ص( الكفاية )٣(

ولـد  . صاحب التفسير المشهور والمعروف بتفسير ابن كثيـر  )هـ٧٧٤ - ٧٠٠(عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي       : هو) ٤(
سمع من علماء دمشق وأخذ عنهم مثل اآلمدي وابن تيميـة الـذي كانـت             .  وفاة أبيه  هـ بعد ٧٠٦بالبصرة، ثم رحل إلى دمشق مع أخيه سنة         

تربطه به عالقة خاصة تعرض ابن كثير لألذى بسببها، ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها البداية والنهاية في التاريخ وكتـاب تفـسير القـرآن                   
ـ ٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  - الحفاظ  طبقات.توفي ابن كثير بعد أن كُفَّ بصره، ودفن في دمشق     .العظيم  )هـ

 ).١/٣٢٠(األعالم للزركلي . ١ ط– ١٤٠٣ –  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر -

 - لبنـان –روت دار الكتب العلمية، بي: الناشر -)هـ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي             -الباعث الحثيث   )٥(
 ).٣٦: ص (٢ط 



– 

  )١٩١٨(

وقَاَل ابن عبـد الْبـر سـَأَل التِّرِمـِذي          «: )١ ()هـ٧٩٤:ت(قال بدر الدين الزركشي     
 ِفي الْبحر هو الطّهور مـاُؤه       - رِضي اهللا تَعالَى عنه      -البخَاِري عن حِديث أبي هريرة      

 وما َأدِري ما هذَا من البخَاِري وأهل الحِديث لَا يحتجون ِبمثل ِإسـنَاده              صِحيح قَالَ  فَقَاَل
ولَِكن الحِديث ِعنِْدي صِحيح من ِجهة َأن الْعلماء تلقوه ِبالْقبوِل قَاَل ابن الْحـصار ولَعـلَّ            

  .البخَاِري رأى رْأي الْفُقَهاء انْتهى
 َأن الصحة تُوجد َأيضا من تلقي أهل الحِديث ِبالْقبوِل والْعمـل            وظَاهر كَلَام ابن عبد الْبر    

                  سنَاد لَـيابر ِبِإسن جع ِويِهيد رقد قَاَل ِفي التَّمِحيح ونَاد صعلى ِإس وقف لَهِإن لم يِبِه و
  شْرون قيراطاِبصِحيح َأن النَِّبي صلى اهللا علَيِه وسلم قَاَل الدينَار َأربعة وِع

قَاَل وهذَا وِإن لم يصح ِإسنَاده فَِفي قَول جماعة الْعلماء وِإجماع النَّاس على معنَـاه مـا                 
يغني عن الِْإسنَاد ِفيِه وقَِريب ِمنْه ما ذكره الشَّاِفِعي ِفي الرسالَة ِفي حـِديث لَـا وِصـية                 

ن استفاضته بين النقلَة وأهل الْمغَاِزي جعلته حجة وكَذَا قَـول  ِإن ِإسنَاده منْقَطع لَكِ   لوارث
  )٢(»الُْأستَاذ أبي ِإسحاق اإلسفرائيني

 حتّـى  الصحيح على به عمل بالقبول األمة تلقّته إذا الضعيف الحديث«: وقال الزركشي 
 وصية ال« يثحد في الشّافعي قال ولهذا المقطوع ينسخ أنه في المتواتر منزلة ينزل إنّه

 جعلـوه  حتّى به وعملوا بالقبول تلقّته العامة ولكن الحديث أهل يثبته ال إنّه) ٣(»لوارث
  )٤(»للوارث الوصية آلية ناسخا

 : )٥(»ال قطـع فـي ثمـر وال كثـر         « بعد أن ذكر حديث      -رحمه اهللا –قال ابن حجر    
 تلقّـت  الحديث هذا): "٦()هـ٣٢١: ت (الطّحاوي وقال وإرساله، وصله في واختلف«

                                         
ـ ٧٩٤ - ٧٤٥(تركي األصل،   . عالم بفقه الشافعية واألصول   : محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا، بدر الدين           : هو) ١( مـصري  ،  ) هـ

، ورحل إلى دمـشق فتفقـه   سمع من مغلطاي وتخرج به في الحديث، وقرأ على الشيخ جمال الدين األسنوي وتخرج به في الفقه           . المولد والوفاة 
بها، وسمع من عماد الدين ابن كثير، ورحل إلى حلب فأخذ عن األذرعي وغيره، وأقبل على التصنيف فكتب بخطـه مـا ال يحـصى لنفـسه                 

 ).٩/١٢١(ومعجم المؤلفين ، )٦/٦٠(األعالم للزركلي . ولغيره

 –أضـواء الـسلف   : الناشر - )هـ٧٩٤: ت(عبد اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي  أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن - النكت على مقدمة ابن الصالح    )٢(
 ).١١٢-١/١٠٧ (م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  الرياض

  .سبق تخريجه(٣) 
 ).١/٣٩٠(النكت على مقدمة ابن الصالح ) ٤(

 .وصححه األلباني، )٤٣٨٨(ح ، ما ال قطع فيه: باب، كتاب الحدود، )٤/١٣٦(أخرجه أبو داود في سننه ) ٥(

 فقـه  درس. الطحاويـة  العقيـدة  بمؤلفـه  مـشهور  فقيه محدث،. مصر بصعيد قرية طحا، من. الطحاوي جعفر أبو سالمة بن محمد بن أحمد: هو) ٦(
 مـصنفاته ، بمـصر  حنيفة أبي أصحاب رئاسة إليه انتهت، حنيفة أبي مذهب إلى انتقل ثم. الشافعي اإلمام صاحب المزني، خاله على الشافعية
 أحكـام  الطحاويـة؛  العقيـدة  باسم مشهورة وهي والعقيدة الفقه؛ في المختصر الفقهاء؛ اختالف اآلثار؛ مشكل اآلثار؛ معاني شرح: نهام كثيرة،
 ). ١/٢٠٦(واألعالم للزركلي ، )٧/٤٣٩( تاريخ اإلسالم .بمصر دفن. وغيرها والسجالت المحاضر الوصايا؛ القرآن؛



 

 )١٩١٩(

 بـن  سـعد  وفيـه  هريرة، أبي حديث من ماجه وابن أحمد ورواه ،"بالقبول متنه العلماء
    .)١(»ضعيفٌ وهو المقبري، سعيٍد

ـ ٩١١: ت(وقال السيوطي     قَـالَ . ِبـالْقَبولِ  لَـه  الْعلَمـاءِ  ِبتَلَقِّي اعتُِضد ما وكَذَا« ):  ه
مهضعب :كَمحِديِث يِةِبا ِللْححِإذَا لص تَلَقَّاه وِل النَّاسِبالْقَب ِإنو لَم كُني لَه نَادِإس ِحيحص.  

ـ ٩١١: ت(وقال السيوطي    : »البحر الذي زخـر   « المسمى   »نظم الدرر «في شرح   )  ه
ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح فيما ذكـره طائفـة مـن         : المقبول«

الدينار أربعـة   « : - رضي اهللا عنه   –ومثلوه بحديث جابر    ، ابن عبد البر  منهم  ، العلماء
  »وعشرون قيراطًا

أو اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم فيما ذكره األستاذ أبو إسحاق االسـفراييني                
ال وصـية   «وحـديث   ، »في الرقة الفضة الخالصة ربع العـشر      «وابن فورك كحديث    

  »لوارث
  » أو بعض أصول الشريعة حيث لم يكن في سنده كذابأو وافق آية من القرآن

وقد صرح غير واحد بـأن مـن دليـل صـحة            «: وقال السيوطي أيضا في كتاب آخر     
  )٢(»الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله

ـ ١٣٣٨: ت(قال طاهر الجزائري     وكذلك ما اعتـضد بتلقـي      «:  -رحمه اهللا -)٣() ه
وإن لـم يكـن لـه إسـناد         ، فإن بعض العلماء حكوا لـه بـالقبول       ،  بالقبول العلماء له 

  )٤(»صحيح
 وعـشرون  أربعة الدينار: "مرفوعاً جابر حديث في -رحمه اهللا – طاهر الجزائري    قالو

 اإلسـناد  عـن  غنـى  معنـاه  على الناس وإجماع العلماء، جماعة قول وفي«": قيراطاً
  ).٥(»فيه

                                         
ـ ٨٥٢: ت(بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني          أبو الفضل أحمد     - »تلخيص الحبير «)١(  -  مـصر  –مؤسـسة قرطبـة     : الناشـر  -)هـ

 ).٤/١٨١/١٧٧٤ (١ط ، م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 )١٢: ص (»التعقبات على الموضوعات«)٢(

 العلمـاء  أكـابر  من بحاثة ،)هـ ١٣٣٨ - ١٢٦٨(. الدمشقي ثم الجزائري، السمعوني موهب، بن أحمد ابن) صالح محمد أو (صالح بن طاهر: هو)٣(
 دار (إنـشاء  علـى  فساعد عنها، والبحث المخطوطات باقتناء كلفا كان. دمشق في ووفاته ومولده الجزائر، من أصله .عصره في واألدب باللغة
 سـنة  القاهرة إلى وانتقل. القدس في) الخالدية المكتبة (إنشاء على وساعد العامة، الخزائن في تفرق ما فيها وجمع دمشق، في) الظاهرية الكتب

 األعالم للزركلـي    .الظاهرية الكتب لدار مديرا وسمي العربي، العلمي المجمع أعضاء من فكان هـ ١٣٣٨ سنة دمشق إلى عاد ثم هـ ١٣٢٥
 ).١٠١: ص(ومعجم أعالم الجزائر ، )٣/٢٢١(

 ).١/٢١٣(توجيه النظر إلى أصول األثر ) ٤(

 ) .١/٦٧ (الراوي تدريب )٥(



– 

  )١٩٢٠(

وإن لم يكن له إسـناد      ، يث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول     قد يحكم للحد  «: قال التهانوي 
  )١(»صحيح

    :وأما عند الفقهاء
ـ ٤٦٣: ت (الْبر عبِد ابن قَاَل  الْبخَـاِري  َأن التِّرِمـِذي  عِن حِكي ِلما: اِلاسِتذْكَاِر ِفي ) ه

ححِديثَ صِر ححالْب :»وه ورالطَّه اُؤهَأ ، »مَلوِديِث هلَا الْح ونححصنَاِدِه، ِمثَْل يِإس لَِكن 
 عـنِ  جـاِبر  روى: التَّمِهيـدِ  ِفي وقَاَل. ِبالْقَبوِل تَلَقَّوه الْعلَماء ِلَأن صِحيح؛ ِعنِْدي الْحِديثَ

لَّى النَِّبيص ِه اللَّهلَيع لَّمسو :»ينَارةٌ الدعبِعشْ َأرووناطًا رِفي: قَاَل ، »ِقيرِل وـةِ  قَواعمج 
  )٢(»ِفيِه الِْإسنَاِد عِن ِغنًى معنَاه علَى النَّاِس وِإجماِع الْعلَماِء

ـ ٤٦٣: ت(  ابن عبد البر   قالو  عليـه  اللّه صلّى النّبي عن جابر روى«: التّمهيد في)  ه
 وإجمـاع  العلمـاء  جماعـة  قول وفي: قال ، »قيراطًا وعشرون أربعةٌ الدينار«: وسلّم
  )٣(»فيه اإلسناد عن غنًى معناه على النّاس

وهذا حديث تلقته األمـة     «:  في حديث معاذ في القضاء     )٤()هـ٥٠٥: ت(قال الغزالي   
بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا وما كان كذلك فال يقدح فيه كونه مرسال بـل ال         

ال تنكح المـرأة علـى      ( و   )٥ ()ال وصية لوارث  (قوله  يجب البحث عن إسناده وهذا ك     
  .)٨(» وغير ذلك مما علمت به األمة كافة)٧()ال يتوارث أهل ملتين( و )٦()عمتها

ـ ٦٢٠: ت(قال ابن قدامة       وهـو  «:  وهو يتكلم عن حديث معاذ في القضاء       – )٩ () ه
اب معاذ  حديث يرويه عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أصح             

                                         
 ).٦٠: ص(لوم الحديث قواعد في ع) ١(

 ).١/٦٦(تدريب الراوي ) ٢(

 ).١/٦٦ (-دار طيبة: لناشر -)هـ٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  - »تدريب الراوي«)٣(

مولده ووفاتـه فـي   ، نففيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مص، ) هـ٥٠٥ - ٤٥٠ (محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم       : هو) ٤(
عند من يقوله (نسبته إلى صناعة الغزل    . رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبالد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته            ) قصبة طوس، بخراسان  (الطابران  

االقتـصاد  (، ) ط-تهافت الفالسفة  (،اتأربع مجلد)  ط-إحياء علوم الدين : (من كتبه ).لمن قال بالتخفيف(أو إلى غزالة، من قرى طوس     ) بتشديد الزاي 
 ).٦/١٩١(وطبقات الشافعية ، )١١/٦٢(تاريخ اإلسالم . ) ط-محك النظر (، ) ط-في االعتقاد 

 .سبق تخريجه)٥(

 ).١٤٠٨(ح ، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: باب، كتاب النكاح، )٢/١٠٢٩(أخرجه مسلم في صحيحه ) ٦(

  ).٢١٠٨: (ال يتوارث أهل ملتين، ح: ، باب- صلى اهللا عليه وسلم -، كتاب الفرائض عن رسول اهللا )٤٢٤/ ٤( الترمذي في جامعه  أخرجه(٧)
  ).٢٩٣/ ١ ( ١ط، هـ١٤١٣– بيروت -دار الكتب العلمية :  الناشر-)هـ٥٠٥: ت( محمد بن محمد الغزالي أبي حامد - المستصفى في علم األصول(٨)

ـ ٦٢٠-٥٤١ (الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد: هو) ٩(  نـابلس  بجبـل  قريـة  وهـى  بجماعيل، ولد محدث فقيه .) ه
ـ  .الحنبلي المذهب في حجة كان. دمشق إلى عاد ثم علمائها من وسمع الغني عبد الحافظ خالته ابن مع بغداد إلى رحل ثم دمشق إلى رحل ثم. بفلسطين  هل

ولـه  ،  أيـضا  الفقه في العمدةوله  ،  في الفقه  الهدايةوله  ، الفقه في المقنعوله  ، الفقه في الكافيو، الفقه في الخرقي شرح في المغني: أشهرها؛  كثيرة كتب
ـ  مختـصر  أيضاً وله، العاطر الخاطر نزهة: سماه شرحاً بدران ابن شرحها وقد ،الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة فـوات  . للخـالل  لالعل

دار صـادر  : الناشر -)هـ٧٦٤: ت(محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصالح الدين                 -) ٢/١٥٨(الوفيات  
   ١ط  . ١٩٧٤، ١٩٧٣ ،  بيروت–



 

 )١٩٢١(

من أهل حمص وعمرو والرجال مجهولون إال انه حديث مشهور في كتب أهـل العلـم           
   )١(»رواه سعيد بن منصور واإلمام أحمد وغيرهما وتلقاه العلماء بالقبول

ـ  ِبـذَِلك  فَوقَفْنَا ِبِه واحتَجوا نَقَلُوه قَد الِْعلِْم َأهَل َأن علَى« : »عون المعبود «جاء في     ىعلَ
 وصـية  لَـا  وسـلَّم  علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوُل قَوِل ِصحِة علَى وقَفْنَا كَما ِعنْدهم ِصحِتِه
 ِفـي  الْمتَباِيعـانِ  اخْتَلَفَ ِإذَا وقَولُه ميتَتُه والِْحلُّ ماُؤه الطَّهور هو البحر في وقوله لوارث
 الَْأحاِديثُ هِذِه كَانَتْ وِإن الْعاِقلَِة علَى الديةُ وقَولُه الْبيع وتَرادا تَحالَفَا قَاِئمةٌ والسلْعةُ الثَّمِن

 طَلَِب عن ِعنْدهم ِبِصحِتها غَنُوا الْكَافَِّة عِن الْكَافَّةُ نَقَلَها لَما ولَِكن الِْإسنَاِد ِجهِة ِمن تَثْبتُ لَا
 انْتَهـى  لَـه  الِْإسـنَادِ  طَلَِب عن غَنُوا جِميعا ِبِه احتَجوا لَما معاٍذ حِديثُ فَكَذَِلك لَها الِْإسنَاِد
ه٢(»كَلَام( 

، فتلقي العلماء للخبر الضعيف بالقبول يكون مرجحا الحتجاج به في باب العلم والعمـل             
  . مع االستغناء عن صحته لهذا االحتجاج

لك الشافعي مع المراسيل هو من باب االحتجاج بالخبر الضعيف إن عـضد بتلقـي    ومس
  : الخبر بالقبول

فمما ال شك فيه أن اإلمام الشافعي رحمه اهللا هو من أوائل المحدثين الذين أصلوا مسلك                
وذلك من خالل حديثه عن مرجحات قبول الحـديث         ، مرجحات قبول الحديث الضعيف     

  .نده حديثًا ضعيفًاوالذي يعد ع، المرسل
 العلـم  أهـل  من عوام وجد إن وكذلك«: قال الشافعي في شروط قبول الحديث المرسل      

  .)٣(»النبي عن يرو ما معنى بمثل يفتون
 أن لـي  يبـدو  والذي«: قال الدكتور ماهر ياسين الفحل معقبا على كالم اإلمام الشافعي         

  )٤(»العلماء بتلقي الضعيف تقوية لىإ أشار من أول هو تعالى اهللا رحمه الشافعي

                                         
 المدينـة  والحكـم،  العلوم مكتبة : الناشر - )هـ٦٢٠:  ت (المقدسي قدامة بابن الشهير ، محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو -المغني(١)

  ).١٠١/ ١٠. (١ط ، م١٩٨٨ / هـ١٤٠٩ السعودية، العربية المملكة المنورة،
  ).٩/٣٧٠(عون المعبود ) ٢(
ـ                        -الرسالة  ) ٣(               ي المكـي  الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي القرش

  ).٤٦١: ص (١ط . م١٩٤٠/هـ١٣٥٨. مكتبه الحلبي، مصر: الناشر - )هـ٢٠٤: ت(
  ).١/٣٩ (١ط .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠دار عمار للنشر، عمان، : الناشر - ماهر ياسين فحل الهيتي -أثر علل الحديث في اختالف الفقهاء ) ٤(



– 

  )١٩٢٢(

ـ ٦٠٦: ت(قال اإلمام الرزاي        لكنـه  كـذلك  أنه هب قلنا، قوله إنه مرسل  «: )١ () ه
  .)٢(»عندنا حجة ومثله بالقبول األمة تلقته مرسل

ـ ٨٠٥: ت(قال البلقيني     يحـتج  أنـه  الـشافعي  عن العلماء من قوم وأطلق«: )٣ () ه
 فعـل  أو صحابي قول أو قياس عضده أو آخر، طريٍق من أرسل أو أسند إذا  بالمرسل
  زاد. العـصر  أهل به عمل أو دافع، غير من ينشر أو األكثرين، قول يكون أو صحابي،
  .)٤(»سواه داللةٌ توجد لم إذا به يحتج المرسل أن: الماوردي

بـأن هـذا   : تفسير كون التلقي بالقبول مرجحا لالحتجاج بالخبر في بابي العلم والعمـل          
  ي بالقبول شبيه باإلجماعالتلق

فالبعض ذهب إلى أن العلماء إنما جعلوا قبول الخبر قرينة على االحتجاج بـالخبر فـي           
ال االحتجاج  ، إلى أن االحتجاج عندها يكون بهذا اإلجماع على معناه        ، بابي العلم والعمل  
  .  بالخبر الضعيف

 كـلٍّ  إسـناد  يخلو وال«: ال وصية لوارث:  في باب- رحمه اهللا –قال الحافظ ابن حجر     
 أن إلى األم في الشّافعي جنح بل أصلًا للحديث أن يقتضي مجموعها لكن مقاٍل عن منها
 مـن  بالمغـازي  العلم أهل من عنهم حفظنا ومن الفتيا أهل وجدنا فقال متواتر المتن هذا

 وصـية  ال« حالفت عام قال وسلّم عليه اللّه صلّى النّبي أن في يختلفون ال وغيرهم قريٍش
 عـن  كافّـةٍ  نقل فكان العلم أهل من لقوه ممن عنه حفظوه عمن ويؤثرون (٥)»لوارٍث

 متـواترا  الحـديث  هـذا  كون في الرازي الفخر نازع وقد واحٍد نقل من أقوى فهو كافٍّة

                                         
ولد في الري بطبرستان، أخـذ العلـم   . )هـ٦٠٦ - ٥٤٤ (ن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين    أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن ب        : هو) ١(

كان الرازي عالمـا فـي التفـسير    . عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حتى برع في علوم شتى واشتهر، فتوافد عليه الطالب من كل مكان          
ترك مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطالعـه أبرزهـا تفـسيره الكبيـر               . هاوعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلم األصول وفي غير       

المعروف بمفاتيح الغيب، وهو تفسير جامع لمسائل كثيرة في التفسير وغيره من العلوم التي تبدو دخيلة على القرآن الكريم، وقـد غلـب علـى          
اختُلف فـي سـبب وفاتـه،     .فحوى تفسيره كل غريب وغريبة كما قال ابن خلكانتفسيره المذهب العقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في التفسير،      

 .وقيل مات مسموما

                  أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري                        -المحصول في علم األصول   ) ٢(
 ).٤٧-٥/٤٦ (٣ط .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ .مؤسسة الرسالة: الناشر. )هـ٦٠٦: ت(

ـ ٨٠٥ - ٧٢٤( عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناني، العسقالني األصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين     : هو) ٣( ).  هـ
 . هـ وتـوفي بالقـاهرة  ٧٦٩الشام سنة وولي قضاء . وتعلم بالقاهرة) من غربية مصر(ولد في بلِقينة . مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين  

 ).٧/٢٨٤(معجم المؤلفين ، )٥/٤٦(األعالم للزركلي 

عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناني، العسقالني األصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفـص، سـراج الـدين              - محاسن االصطالح    )٤(
 ).١٣٨: ص (.دار المعارف: الناشر -)هـ٨٠٥: ت(

 .تخريجهسبق ) ٥(



 

 )١٩٢٣(

 لكـن  ،بالسنّة ينسخ ال القرآن أن الشّافعي مذهب من فالمشهور ؛ذلك تسليم تقدير وعلى
ح كما مقتضاه على اإلجماع هذا في ةالحجبه صر (١)»وغيره الشّافعي.  
فـي قبولـه علمـا    -وقـولهم بـه     ، وفق الخبر الـضعيف    علىأثر عمل العلماء    : ثالثًا

 :واالحتجاج به عملًا
، وفـق الخبـر الـضعيف      علىبمعنى عمل العلماء    ) شهرة الحديث (ويظهر أثر معنى    

ونجد هـذا فـي نقـول       ، نظر في صحة اإلسناد   وقولهم به في كونه يستغنى معه عن ال       
  :العلماء من المحدثين والفقهاء على السواء

  :أما عند المحدثين
ـ ٤٥٨: ت(قال اإلمام البيهقي      بـذلك  المسلمين عمل وشاهده مرسل، أيضا وهذا«):  ه

  )٢(»عنه مؤخرا منه يقرب بما أو
  .ومقويا له، فجعل البيهقي عمل المسلمين بالحديث عاضدا للحديث المرسل

 خبـرا  يكون بأن صحته على أيضا يستدّل وقد«):  هـ٤٦٣: ت(قال الخطيب البغدادي    
 أو، تـصديقه  علـى  األمة اجتمعت أو، المتواترة السنّة أو القرآن نص اقتضاه أمٍر عن
  .)٣(»ألجله بموجبه وعملت، بالقبول الكافّة تلقّته

ـ ٧٩٤: ت(قال الزركشي     على به عمل بالقبول األمة تلقّته إذا الضعيف الحديث«):  ه
 فـي  الـشّافعي  قال ولهذا المقطوع ينسخ أنه في المتواتر منزلة ينزل إنّه حتّى الصحيح

 بـه  وعملـوا  بالقبول تلقّته العامة ولكن الحديث أهل يثبته ال إنّه لوارث وصية ال حديث
 )٤(»للوارث الوصية آلية ناسخا جعلوه حتّى

 سئل اإلمام أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عـن        «: ضاوقال الزركشي أي  
 )٥()أن غيالن أسلم وعنده عشر نـسوة       (- صلى اهللا عليه وسلم      -ابن عمر عن النبي     

                                         
 ).٥/٣٧٢ (١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر -)  هـ٨٥٢:ت (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -فتح الباري ) ١(

ـ ٤٥٨: ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  - »السنن الكبرى« أخرجه البيهقي في  )٢( : شـر النا -) هـ
 ).٦١٥٠(ح ، الغدو إلى العيدين: باب، كتاب صالة العيدين، )٣/٣٩٩ (٣ط  .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ - لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت 

 ).١٧: ص( الكفاية )٣(

 ).١/٣٩٠(النكت على مقدمة ابن الصالح ) ٤(

 –دار الفكـر  :  الناشـر -محمد فؤاد عبـد البـاقي   :  تحقيق-) هـ٢٧٣ت (لالمام محمد بن يزيد أبي عبداهللا القزويني      : أخرجه ابن ماجه في سننه    (٥)
 كتـاب   -) ٤٣٥/ ٣(، والترمذي في جامعـه      )١٩٥٣(ح  ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة       ، كتاب النكاح ). ٦٢٨/ ١. ( -بيروت  

 رواه معمر عن الزهري عن سـالم عـن أبيـه    هكذا«: ، قال أبو عيسى)١١٢٨: ( ح. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة       ، النكاح
  .»وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ: قال



– 

  )١٩٢٤(

عـن معمـر عـن الزهـري     : فقال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقـول   
  )١ (»مرسال

ـ ٨٥٢:ت(وقال ابن حجر      شـيخنا  لهـا  يتعرض لم تيال القبول صفات جملة من«):  ه
 .بـه  العمل ويجب يقبل فإنه حديث بمدلول العمل على العلماء يتفق أن) العراقي يعني(

  :بمثالين لذلك ومثل األصول أئمة من جماعة بذلك صرح وقد: قال
  ".لوارث وصية ال "حديث: أحدهما
 إسناداهما ثبتي لم نجسا يصير". ريحه أو طعمه أو لونه تغير إذا الماء "حديث: وثانيهما

  )٢(»قبولهما في يختلفوا لم العلماء أن إال
 قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهـل            «: وقال ابن حجر أيضا   

الحديث فإن بعض رجاله مجهولون فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حـديث               
  )٣(»المغازي وإجماع العلماء على القول به

  :فقهاءوأما عند ال
 قـديما  النّاس عمل عليه جرى ما) ٤(أيضا هذا على ويدل«: - رحمه اهللا–قال ابن القيم    

 فائـدة  فيـه  يكـن  لم به وينتفع ذلك يسمع أنه ولوال قبره في الميت تلقين من اآلن وإلى
  بالعمل عليه واحتج فاستحسنه اهللا رحمه أحمد اإلمام عنه سئل وقد عبثا وكان

 قـال  قـال  أمامة أبى حديث من معجمه في الطبرانى ذكره ضعيف حديث فيه ويروى
 يـا  يقول ثم قبره رأس على أحدكم فليقم التّراب عليه فسويتم أحدكم مات إذا اهللا رسول
 قاعـدا  يستوي فإنّه الثّانية فالنة ابن فالن يا ليقل ثم يجيب وال يسمع فإنّه فالنة ابن فالن

مـا  أذكـر  فيقول تسمعون ال ولكنّكم اهللا رحمك ناأرشد يقول فالنة ابن فالن يا ليقل ثم 
 باللّـه  رضيت وأنّك اهللا رسول محمد وان اهللا إلّا إله ال أن شهادة الدنيا من عليه خرجت

 منهمـا  واحد كل يتأخّر ونكيرا منكرا فان إماما وبالقرآن نبيا وبمحمٍد دينا وباإلسالم ربا
 دونهمـا  حجيجـه  ورسوله اهللا ويكون حجته لقن وقد هذا عند يقعدنا ما بنا انطلق ويقول
  حواء امه إلى ينسبه قال أمه يعرف لم فإن اهللا رسول يا رجل فقال

                                         
  ).٣١٧/ ٢(النكت على مقدمة ابن الصالح (١)

عمادة البحـث العلمـي   : الناشر -)هـ٨٥٢: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني              -النكت على كتاب ابن الصالح      ) ٢(
  ).١/٧٨ (١ط). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ (بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

  .٩٢/ ٣:  تلخيص الحبير(٣)
 أي على أن الميت يعلم من حال األحياء وزيارتهم له وسالمهم عليه)٤(



 

 )١٩٢٥(

 غيـر  مـن  واألعـصار  األمصار سائر في به العمل تصالاف يثبت لم وإن الحديث فهذا
  )١(»به العمل في كاف نكارإ
: صـحيحه  من الوصايا كتاب في قال فقد -اهللا رحمه- البخاري صنيع من هذا يلتمسو
  ).٢)) (الوصية قبل بالدين قضى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ويذكر((

 العتـضاده  عليـه  اعتمد البخاري وكأن  : ((قائال حجر ابن الحافظ ذلك على قعلّ وقد
  .)٣)) (االحتجاج مقام في الضعيف يورد أن عادته تجر فلم واال مقتضاه، على باالتفاق

التي نوه هو نفسه    ،  الترمذي في سننه جملة من األحاديث الضعيفة       وقد أخرج أبو عيسى   
فيعتبر ذلـك   ، إال أنه أتبع ذلك بتقرير أن العمل عليها عند أكثر أهل العلم           ، على ضعفها 

، وكأنه يشير بهذا التقرير إلى أن اشتهار العمل بالحديث        ، عاضدا ومقويا لمعنى الحديث   
  .تعتبر تزكية له تغني عن صحة إسناده

ـ ٨٦١: ت(قال الكمال بن الهمام       العلـم  أهل عند عليه العمل التّرمذي وقول«: )٤ () ه
  )٥(»الطّريق هذا خصوص ضعف وإن أصله قوة يقتضي

تفسير كون العمل بالحديث والقول بمقتضاه مرجحا لالحتجاج بالخبر في بـابي العلـم              
   اإلجماعبأن هذا العمل والقول بمقتضى الحديث يتنزل منزلة: والعمل

فالبعض ذهب إلى أن العلماء لما جعلوا العمل بالحديث والقول بمقتضاه  قرينـة علـى                
إنما كان االحتجاج عندها بهذا اإلجمـاع علـى        ، االحتجاج بالخبر في بابي العلم والعمل     

  .  ال االحتجاج بالخبر الضعيف، معناه
: الوصـية  قبل الدينب قضى -وسلم عليه اهللا صلى- النبيأن  : قال ابن حجر عن حديث    

 عـن  الحـارث  عن السبيعي إسحاق أبي رواية من وغيره الترمذي رواه الحديث وهذا«

                                         
: ت( بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة  محمد - الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة       )١(

 ).١٣: ص ( بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر - )هـ٧٥١

 ورمـي  الشعبي كذبه األعور الحارث وفيه) ٢٧١٥ (ماجه وابن، ) ٢١٢٢ (والترمذي، ) ٥٩٥ (رقم أحمد وصله والحديث ،)٤/٦( صحيح البخاري    )٢(
 .١/١٤١ التقريب في ماك ضعف حديثه وفي بالرفض

 ).٥/٣٧٧( فتح الباري )٣(

 مـن  إمام،: )هـ ٨٦١ - ٧٩٠ (الهمام بابن المعروف الدين، كمال اإلسكندري، ثم السيواسي مسعود، ابن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد: هو) ٤(
 باإلسـكندرية،  ولد .سيواس من أصله .والمنطق وسيقىوالم واللغة والحساب والفقه والفرائض والتفسير الديانات بأصول عارف .الحنفية علماء
 وأربـاب  الملـوك  عنـد  معظمـا  وكان .بمصر الشيخونية بالخانقاه الشيوخ شيخ كان ثم .بالحرمين وجاور ، مدة بحلب وأقام. القاهرة في ونبغ

 .بالقاهرة توفي. الدولة

 ).١/٣٠٨(فتح القدير ) ٥(



– 

  )١٩٢٦(

 حكـى  ثم الترمذي استغربه وقد جدا ضعيف والحارث ،- عنه تعالى اهللا رضي - علي
  )١(»- أعلم واهللا - باإلجماع الحديث فاعتضد بذلك القول على العلم أهل إجماع

                                         
 ).١/٣٤٠ (»النكت على كتاب ابن الصالح«)١(



 

 )١٩٢٧(

  الدراسة التطبيقية
أن شهرة الحـديث تغنـي      : هرت الدراسة النظرية فيما سبق مذاهب العلماء في تقعيد        أظ

  .من خالل معاني شهرة الحديث الثالثة، عن سنده
وتوضح أن شـهرة  ، وتتناول الدراسة التطبيقية نماذج تطبيقية ذهب إليها العلماء في ذلك      

  .الحديث تغني عن سنده
وأمر النبي إيـاه    ،  الثقفي وعنده عشر نسوة     خبر إسالم غيالن بن سلمة     :النموذج األول 

بأن يبقي على أربعة منهن.  
   :ضعف إسناد الحديث من حيث الصناعة الحديثية

                                        عباس ابن حديث ومن عمر ابن حديث من  هذا الحديثروي
   أما حديث ابن عمر -١

  .فرواه نافع وسالم عنه
  .فهو معل باإلرسال والوقف: عن ابن عمر أما حديث سالم -أ

  .فقد رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر
  :واختلف على الزهري

  .فرواه جماعة عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يرفعه
حدثت عن محمد بن سويد الثقفـي أن        : ورواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري       

  .غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة
  :حديثان غيالن قصة في الزهري عند انكف

  . والصواب فيه اإلرسالمرفوع :أحدهما
  .موقوف :واآلخر
  .الموقوف إسناد على المرفوع معمر فأدرج

في رجل طلق   ، فما يرويه الزهري عن سالم عن أبيه إنما هو حديث موقوف على عمر            
  . )١(نساءه وورث ماله على عهده

                                         
حبيـب الـرحمن   : المحقـق  - )هـ٢١١: ت(أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني      - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه       )١(

 .)١٢٢١٦(ح . ٢ ط-١٤٠٣.  بيروت–المكتب اإلسالمي : يطلب من.  الهند-المجلس العلمي: الناشر - األعظمي



– 

  )١٩٢٨(

   )١(فهو حديث مرسل،  عن الزهريوأما الحديث الذي يرويه معمر
  . أقوال العلماء في إعالل حديث سالم عن ابن عمر باإلرسال والوقف

ـ ٢٧٩: ت (التِّرِمذي عيسى َأبو قال  عـن  الزهـري،  عـن  معمر، رواه هكذا): ٢() ه
 حـديث  هـذا : يقول البخاري، يعني إسماعيل، بن محمد وسمعت: قال .أبيه عن سالم،
: قـال  الزهـري،  عـن  وغيره حمزة، أبي بن شعيب روى ما والصحيح ،محفوظ غير

حنسوة عشر وعنده أسلم، سلمة بن غيالن أن الثقفي، سويد بن محمد عن ثتد.  
 نـساءه،  طلق ثقيف من رجال أن أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، حديث وإنما: محمد قال
  ).٣(رغال بيأ قبر رجم كما قبرك، ألرجمن أو نساءك، لتراجعن: عمر له فقال
ـ ٢٧٩: ت (خيثمة أبي ابن قال ـ  ابـن  حـديث  عـن  معين، بن يحيى سئل«): ٤ () ه

 وعنـده  أسـلم  سلمة بن غيالن أن أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، عن معمر، عن علَية،
  ). ٥(»فيه أخطأ معمر كان إنما خطأ؛: قال. نسوة عشر

 روي وقـد  .بـالعراق  عمرم هذا روى إنما محفوظ، غير حديث هو«: البخاري قال ـ
 عـن  وغيره حمزة أبي بن شعيب وروى .مرسال الحديث، هذا الزهري عن معمر، عن

 قـال  .أسـلم  سـلمة  بـن  غـيالن  أن الثقفي؛ سويد بن محمد عن ثتدح: قال الزهري
 من لرجل قال عمر أن أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، روى وإنما أصح، وهذا: البخاري

                                         
: ت(اني تأبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو األزدي السِجـس          : المؤلف -»المراسيل«  في داود َأبو َأخرجه )١(

 -في الموطـأ    . وأخرجه مالك ، )٢٣٤ (ح . ١ط. . هـ١٤٠٨ –  بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر - شعيب األرناؤوط : المحقق - )هـ٢٧٥
 - هــ  ١٤٠٦  (-  لبنـان –دار إحياء التراث العربي، بيـروت  : الناشر -)هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني        

 .بالغًا) ١٧١٧(ح ).  م١٩٨٥

: اختُلف فيـه، فقيـل   .حافظ، علم، إمام، بارع   . مصنّف كتاب الجامع  . محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى           :  هو )٢(
طاف البالد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسـانيين، والعـراقيين، والحجـازيين،    .  بعد رحلته وكتابته العلمولد أعمى، والصحيح أنه أضر في ِكبره   

كتابـه الـشهير   : ومـن تـصانيفه  . صنّف الكثير، تصنيف رجل عالم متقن     . هذا مع ورعه وزهده   . كان يضرب به المثل في الحفظ     . وغيرهم
 .الجامع؛ العلل؛ الشمائل النبوية وغيرها

 ).١١٢٨(عقب حديث ، )٣/٤٢٧ (»سنن الترمذي«ظر ان) ٣(

سمع منصور بن سلمة الخزاعي ومحمد بن سـابق وعفـان بـن مـسلم     . أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد أبو بكر نسائي األصل        : هو) ٤(
لحديث عن إمامنا أحمد ويحيـى بـن معـين    أخذ علم ا .والفضل بن دكين وغيرهم وكان ثقة عالما متقنا حافظًا بصيرا بأيام الناس راوية لألدب      

 تـاريخ اإلسـالم   .وعلم النسب عن مصعب الزبيري وأيام الناس عن أبي الحسن المدائني واألدب عن محمِد بن سالم الجمحي وله كتاب التاريخ 
 –دار المعرفـة   : الناشر -محمد حامد الفقي  : ققالمح -)هـ٥٢٦: ت(أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد          -وطبقات الحنابلة ، )٦/٤٨١(

 ) .١/٤٤.(بيروت

   السفر الثالث- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة »خيثمة أبي ابن تاريخ«) ٥(
/ ٣ (١ ط. م٢٠٠٦ - هــ  ١٤٢٧ القـاهرة،  –الفـاروق الحديثـة للطباعـة والنـشر     : الناشر -)هـ٢٧٩: ت(أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة  : المؤلف

١/٣٢٨.( 



 

 )١٩٢٩(

 اهللا صـلى  النبـي  رجم كما قبرك ألرجمن أو نساءك لتراجعن: فقال ءه،نسا طلق ثقيف
  ). ١(»رغال أبي قبر وسلم عليه
 أبيـه،  عن سالم، عن الزهري عن معمر، عن: معاوية بن مروان قال«: البخاري وقال
 النبـي  عـن  الزهري، عن معمر، عن: اليمن أهل وقال .وسلم عليه اهللا صلى النبي عن

 النبـي  عن خبر، ذلك في يثبت ولم أصح، بإرساله واألول .مرسال وسلم عليه هللا صلى
  ). ٢(»أختان وعنده أسلم إذا األختين في وال وسلم عليه اهللا صلى

ـ ٢٦٤: ت (الرازي زرعة َأبو وقال ـ : فيـه  الخـالف  طـرق  سـاق  أن بعد) ٣ () ه
  ). ٤(»أصح مرسل«
: قـال  سويد، أبي ابن عن الزهري،: هو إنما م،وه هو«): ٥(الرازي حاتم َأبو وقال ـ

  ). ٦(»وسلم عليه اهللا صلى النبي أن بلغنا
 سـالم،  عـن  الزهري، عن معمر، عن رواه أحدا نعلم ال الحديث هذا«: البزار وقال ـ

  ). ٧(»امرسلً فرواه باليمن وأفسده البصرة، أهل إال أبيه، عن
ـ ٣٢٢: ت (العقيلي وقال ـ  سـالم،  عن الزهري، عن معمر، عن روي وقد«): ٨() ه

 أن الـسالم  عليه النبي فأمره نسوة، عشر وعنده أسلم سلمة بن غيالن أن عمر؛ ابن عن
  .أربعة منهن يختار
  .سلمة بن غيالن أن الزهري، عن معمر، عن: بعضهم وقال

                                         
: الناشـر  - محمود إبراهيم زايـد : المحقق - )هـ٢٥٦: ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا            - »األوسط التاريخ« )١(

 ).٢٠٨/ ٣ . (١ط. ١٩٧٧ - ١٣٩٧القاهرة، ،  حلب -مكتبة دار التراث ، دار الوعي 

 .)٢٨٣ (»الكبير التِّرِمذي علل ترتيب« )٢(

 أهـل  مـن . األئمة الحديث، حفاظ من: )هـ ٢٦٤ - ٢٠٠( الرازي زرعة َأبو بالوالء، المخزومي فروخ بن يزيد بن الكريم عبد بن اهللا عبيد: هو) ٣(
 تـوفي . أصل له ليس زرعة أبو يعرفه ال حديث كل: ويقال حديث، ألف مئة يحفظ كان. حنبل بن أحمد وجالس بها، وحدث بغداد، زار. الري
٤/١٩٤(األعالم للزركلي . مسند " له. بالري.( 

ـ ٣٢٧: ت( أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبـي حـاتم            - »الحديث علل« )٤( : الناشـر  - )هـ
 .)١١٩٩ (١ط . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧مطابع الحميضي، 

ـ ٣٢٧-٢٤٠ (ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، أبو محمد        عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم       : هو) ٥(  .حافظ للحديث، مـن كبـارهم     : ) ه
: الناشـر  - )هـ٩١١ :ت (السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد -طبقات الحفاظ . كان منزله في درب حنظلة بالري، وإليهما نسبته       

 .٣٤٦: ص. ١ط، ١٤٠٣ – بيروت – العلمية الكتب دار

 .)١٢٠٠ (»الحديث علل«) ٦(

: ت( أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بـن عبيـد اهللا العتكـي المعـروف بـالبزار      -» مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار   «) ٧(
 .)٦٠١٧ (١ط . )م٢٠٠٩ : م١٩٨٨( -  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم : الناشر - )هـ٢٩٢

انظر األعالم للزركلـي    . بمكة وتوفي بالحرمين، مقيما وكان .الحديث حفاظ من: جعفر أبو المكي، العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد: هو) ٨(
)٦/٣١٩.( 



– 

  )١٩٣٠(

 ثقيـف  من للرج قاله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن شهاب؛ ابن عن مالك، ورواه
   ).١(»نسوة عشر وعنده أسلم

ـ ٤٦٣: ت(قال ابن عبد البر     وبحـر  ومعمـر،  مالك، عن سالم، بن يحيى رواه«):  ه
 مالـك،  على سالم بن يحيى فيه فأخطأ مسندا، أبيه عن سالم، عن الزهري، عن السقاء،

 ابـن  عـن  سـالم،  عن شهاب، ابن عن فرواه معمر، ووصله ذلك، على عنه يتابع ولم
 حديثـه  وصحيح حفظه، من بالعراق به حدث ومما معمر، خطأ من إنه: ويقولون مر،ع
  ). ٢(»كتبه من باليمن به حدث ما

 عـن  مرسـال،  إسناده في عليه يختلف ولم مالك، الحديث هذا روى هكذا«: اأيض وقال
  .امرسلً عنه شهاب ابن رواة أكثر رواه وكذلك .شهاب ابن

 أبـي  بـن  محمد بن عثمان عن شهاب، ابن عن يد،يز بن يونس عن وهب، ابن ورواه
 أسـلم،  حـين  الثقفـي،  سلمة بن لغيالن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن سويد؛
 فوصـل  حفظه، من به حدث بالعراق، معمر ورواه .أربعا منهن خذ: نسوة عشر وتحته
 عـن  جماعـة، و عروبة، أبي بن وسعيد الثوري، سفيان عنه ورواه .فيه وأخطأ إسناده

 نـسوة،  عشر وعنده أسلم، الثقفي سلمة بن غيالن أن عمر؛ ابن عن سالم، عن الزهري،
 ذكرنـا  وقد .أربعا منهن يختار أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأمره معه، وأسلمن
 عـن  يـرووه  فلـم  صنعاء، وأهل الرزاق عبد وأما .»التمهيد« في بذلك عنهم األسانيد

  .مالك رواه كما شهاب، ابن عن ،مرسال إال معمر
 يـسند  لم: الرزاق عبد لنا قال: قال شبوية، بن أحمد حدثني: قال شيبة، بن يعقوب ذكر
  ).٣(»نسوة عشر وعنده أسلم أنه سلمة، بن غيالن حديث معمر لنا
 شـافيا،  بيانـا  وبينها علته، عن »التمييز« كتاب في مسلم كشف وقد«: حجر ابن قال ـ

 موقـوف،  واآلخر مرفوع، أحدهما حديثان، غيالن قصة في الزهري عند كان إنه: فقال
 عـن  عقيـل،  فـرواه  المرفوع؛ فأما .الموقوف إسناد على المرفوع معمر فأدرج: قال

 عـشر  وتحتـه  أسلم، غيالن أن سويد، أبي بن محمد بن عثمان عن بلغنا: قال الزهري،

                                         
ـ ١٤٠٤ بيروت، -دار المكتبة العلمية : الناشر - )هـ٣٢٢: ت(أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي            -الضعفاء الكبير ) ١( ـ ه

 ).١/٢٩٩ . (١ط  . م١٩٨٤ -

 ).٥٤/ ١٢( »التمهيد«) ٢(

ـ ٤٦٣: ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي       -»االستذكار«) ٣(  –دار الكتـب العلميـة   : الناشـر  - )هـ
 ).٦/١٩٧ . (١ط . ٢٠٠٠ – ١٤٢١،  بيروت



 

 )١٩٣١(

 طلـق  غيالن أن أبيه، عن سالم، عن ري،الزه فرواه الموقوف، وأما .الحديث ... نسوة
  ). ١(»الحديث ... بنيه بين ميراثه وقسم عمر، عهد في نساءه

  .فمعل باالنقطاع:  وأما حديث نافع عن ابن عمر-ب
 العنـزي  عبيدة أبو مجشِّر بن سرار ثنا الجرمي اهللا عبيد بن سيف عنفقد روى جماعة    

 عـشر  وعنـده  أسلم الثقفي سلمة بن غيالن نأ عمر ابن عن وسالم نافع عن أيوب عن
 عمـر  زمان كان فلما أربعاً، منهن يمسك أن -وسلم عليه اهللا صلى- النبي فأمره نسوة،
 يـرجم  بقبـرك  وألمرت منك، لورثتهن من لو: وقال يرتجعهن، أن عمر فأمره ،طلقهن

   ).٢(رغال أبي قبر رجم كما
 أتبـاع  عـن  يـروي  فيمن حبان ابن ذكره فقد. ولم يسمع سرار هذا الحديث من أيوب      

  ).٣(»صحيحاً سماعاً تابعي من له أحفظ ولست«: وقال التابعين،
   عباس ابن حديث وأما -٢

 اهللا عبد عن الزهري جعفر بن اهللا عبد ثنا :الواقدي عمر بن محمد عنجماعة   فأخرجه
 نـسوة،  رعـش  وتحته سلمة بن غيالن أسلم: قال عباس ابن عن أبيه عن سفيان أبي بن

 وأسلم: قال .سائرهن ويفارق أربعاً منهن يختار أن -وسلم عليه اهللا صلى- النبي فأمره
 يمـسك  أن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فأمره نسوة، ثمان وعنده أمية بن صفوان

ويفارق أربعاً منهن ٤(سائرهن.(  
  .الحديث يضع: راهويه بن وإسحاق المديني ابن قال والواقدي

  :ال العلماء الدالة على تقوية هذا الحديث الضعيف بسبب شهرته و استفاضتهأقو
  .)٥(»إسنادها عن تغني القصة فشهرة  وبالجملة،«: -رحمه اهللا–ثم قال ابن القيم 

                                         
ـ ٨٥٢: ت( الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني         أبو -»اإلصابة في تمييز الصحابة    اإلصابة«) ١( دار الكتـب  : الناشـر  -)هـ

 ).٨/٤٩٥( .١ط .  هـ١٤١٥ - بيروت-العلمية 

                  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مـسعود بـن النعمـان بـن دينـار البغـدادي الـدارقطني                      » سنن الدارقطني «. الدارقطني أخرجه)٢(
 »السنن الكبـرى « في والبيهقي ،)٢٧٢ - ٢٧١/ ٣ (١ط .  م٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤.  لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر -)هـ٣٨٥: ت(
 .واللفظ للدارقطني، )١٨٣/ ٧(

دائـرة المعـارف   : الناشـر  - )هـ٣٥٤: ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي          -»الثقات «)٣(
 .)٣٠٦/ ٨( ١ط . ١٩٧٣ =   ه١٣٩٣العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، 

 .)١٨٣/ ٧ (البيهقي وأخرجه) ٢٦٩/ ٣ (الدارقطني أخرجه )٤(

 ).٢/٧٠٢ (»أحكام أهل الذمة«)٥(



– 

  )١٩٣٢(

 لكـن  ومالـك،  والشّافعي، أحمد، اإلمام رواه قد غيالن وحديث«: وقال اإلمام ابن القيم   
 وغلّطـوا  إرسـاله،  فـي  لمالٍك النّاس وحكم وصله، مرومع الزهري، عن أرسله مالكًا

  .محفوٍظ غير هو: وقالوا وصله، في معمرا
 سالٍم، عن الزهري، عن البصريون رواه الّذي الحديث اللّه عبد ألبي ذكرت: األثرم قال
   صحيح هو ما ال: قال هو؟ أصحيح »نسوٍة عشر وعنده أسلم غيالن أن«: أبيه عن
 عـن  عمر، ابن عن سالٍم، عن الزهري، عن معمٍر، حديث عن أحمد، ألتس: مهنّا قال

وسلّم عليه اللّه صلّى - النّبي - :»لـيس : قـال  »نـسوةٍ  عـشر  وعنده أسلم غيالن أن 
 .)١(»مرسلًا الزهري عن معمٍر، عن: يقول الرزاق عبد كان .عليه والعمل بصحيٍح،

  دبيع أمهات األوال: حديث:  النموذج الثاني
 اهللا صلّى اللّه رسول قال: قال - رضي اهللا عنهما   –وهو الحديث الذي رواه ابن عباس       

  »منه دبٍر عن معتقةٌ فهي منه، أمته ولدت رجٍل أيما«: وسلّم عليه
  عباس بن اهللا عبيد بن اهللا عبد بن حسينمدار هذا الحديث على 

  .)٢(فقد رواه جماعة عنه عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه
  .»التقريب« في الحافظ قال كما ضعيف حسين الو

 اهللا عبـد  بـن  اهللا عبيـد  بـن  اهللا عبد بن حسن ضعيف إسناد هذا«: البوصيري وقال
 زرعة وأبو حاتم أبو وضعفه. والنسائي حنبل بن وأحمد المديني بن علي تركه الهاشمي

  ).٣(»بالزندقة يتهم كان إنه: يقال: البخاري وقال
: فقـال  الحاكم وأما .»الحديث أصحاب أكثر ضعفه«: عقبه فقال البيهقي أعله وبه: قلت

  .متروك حسين: قلت: بقوله الذهبي هورد، سناداإل صحيح
 فـإن  ؛-في تصحيح الحاكم للحديث   : أي-نظر فيه«: )٤) (هـ٨٠٤: ت(قال ابن الملقن  

. الحـديث  متـروك : النّـسائي  وقال. ضعفوه قد الهاشمي اهللا عبد بن الحسين إسناده في
 منكـرا  حديثـه  فـي  أجد لم حديثه، يكتب بعضا، بعضها تشبه أحاديثه: عدي ابن وقال

                                         
  ).٧٠٢-٧٠٠/ ٢ (»أحكام أهل الذمة«) ١(
 فـي   والـدارمي ،)٢٩٣٩ (٣٢٠/ ١، )٢٩١٢ (٣١٧/ ١، )٢٧٥٩ ()٣٠٣/ ١( وأحمـد ، )٢٢٠٠٩ (شيبة أبي وابن ،)١٣٢١٩ (الرزاق عبد أخرجه)٢(

  .)٢٥١٥ (»ماجة ابن«و ،)٢٧٣٦ (»سننه«
 .)١٥٦/ ٢ (»الزوائد «)٣(

 رأكـاب  مـن : الملقـن  بـابن  المعروف ،)هـ ٨٠٤ - ٧٢٣( النحوي ابن حفص أبو الدين، سراج الشافعي، اَألنْصاِري أحمد بن علي بن عمر:  هو )٤(
األعالم للزركلـي   . مصنف ثالثمائة نحو له. القاهرة في ووفاته ومولده) باألندلس (آش وادي من أصله. الرجال وتاريخ والفقه بالحديث العلماء

 ).٧/٢٩٧(معجم المؤلفين ، )٥/٥٧(



 

 )١٩٣٣(

 الحـق  عبد أيضا وضعفه. الحديث] أصحاب [أكثر ضعفه: البيهقي وقال. المقدار جاوز
  )١(  »»أحكامه« في

  أقوال العلماء الدالة على تقوية هذا الحديث الضعيف بسبب استفاضته
 قـال  ولذا المعنى، هذا في كثيرةٌ والطّرق«: )٢()هـ ١٠١٤: ت(قال المال علي القاري  

 وتعـددت  المعنـى  هذا طرق كثرت قد وإذ بالقبول، األمة تلقّته مشهور إنّه: األصحاب
 )٣(»فيه ضعيٍف راٍو وقوع يضره فال واشتهرت

  حديث معاذ حين أرسله الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن:        النموذج الثالث
 الحارث عن عون، أبي عن شعبة، عن عمر، بن حفص حدثنا: وى أبو داود في سننه    ر
 بـن  معاذ أصحاب من حمص، أهل من أناس عن شعبة، بن المغيرة أخي ابن عمرو بن

 كيف« :قال اليمن إلى معاذا يبعث أن أراد لما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جبل،
 كتـاب  فـي  تجـد  لم فإن« :قال اهللا، اببكت أقضي: قال »؟قضاء لك عرض إذا تقضي

 اهللا رسول سنّة في تجد لم فإن« :قال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول فبسنة: قال »اهللا؟
 اهللا رسول فضرب آلو وال رأيي، أجتهد: قال »اهللا؟ كتاب في وال، وسلم عليه اهللا صلى
 يرضي لما، اهللا سولر رسول وفّق الّذي للّه الحمد« :وقال صدره، وسلم عليه اهللا صلى
  »وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  :ضعف إسناد الحديث من حيث الصناعة الحديثية
  :واختلف عليه، مدار هذا الحديث على شعبة

 بـن  الحارث الثقفي عن  اهللا عبيد بن محمد العون أبي عن شعبة فرواه جماعة عن     -١
  . يرفعهجبل بن معاذ عن جبل بن معاذ أصحاب عن - شعبة بن المغيرة أخي - عمرو

 رسـول  أن معاذ أصحاب من رجال عن«: واقال أنهم إال ، ورواه جماعة عن شعبة    -٢
  .»معاذ عن«: وايذكر لمو ،الحديثفأرسلوا . »اليمن إلى معاذا يبعث أن أراد لما اهللا

                                         
بو حفص عمر بـن علـي بـن أحمـد الـشافعي        ابن الملقن سراج الدين أ     - »البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير         «) ١(

  ).٧٥٥-٩/٧٥٣ (١ط. م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥. السعودية- الرياض-دار الهجرة للنشر والتوزيع : الناشر. )هـ٨٠٤: ت(المصري 
ـ ١٠١٤: ت (القاري الهروي المال الدين نور ،)محمد سلطان (بن علي:  هو )٢(  سـكن و هـراة  فـي  ولد .عصره في العلم صدور من حنفي، فقيه: ) ه

 - التـاج المكلـل     .العام إلى العام من قوته فيكفيه عهيفيب والتفسير القراآت من طرر وعليه مصحفا عام كل في يكتب كان: قيل .بها وتوفي مكة
 والـشؤون  األوقـاف  وزارة: الناشر )هـ١٣٠٧ :ت (الِقنَّوجي البخاري الحسيني اهللا لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو
  ).٣٩٠: ص (١ط .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ قطر، سالمية،اإل

دار الفكـر،  : الناشر. )هـ١٠١٤: ت(محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري    ) سلطان(علي بن    »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    «) ٣(
  ).٦/٢٢٢٩ (١ط. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢.  لبنان–بيروت 



– 

  )١٩٣٤(

  .مرسل هذاف
  :فحديث معاذ له ثالث علل

  .جهالة الحارث بن عمرو: األولى
 أصـحاب  عـن  .الثّقفي شعبة، بن المغيرة أخي ابن عمرو، بن الحارث«: قال البخاري 

  .)١( »بهذا إال يعرف وال يصح، وال .عون أبو عنه روى معاذ، عن معاذ،
 يـرو  لـم  أنه وذلك ،لسقوطه به االحتجاج يحل ال فإنه معاذ خبر وأما«: وقال ابن حزم  

  .)٢(»هو من أحد يدري ال مجهول وهو عمرو بن الحارث طريق من إال قط
 بـن  الحـارث  عن الثقفي اهللا عبيد بن بن محمد عون أبو به تفرد: قلت«: الذهبي وقال

 فهـو  عـون  أبـي  غيـر  الحارث عن روى وما شعبة، بن المغيرةي  أخ الثقفي عمرو
  . »مجهول
  .مجهول هذا الحارث بأن »التقريب« في الحافظ وجزم

  .جهالة أصحاب معاذ: العلة الثانية
 يذكرونـه  كلهـم  الفقهاء كان وان ،يصح ال حديث هذا«: -هللارحمه ا –قال ابن الجوزي    

 ألن ؛يعـرف   ال ثبوته نماإ ؛اصحيح معناه كان نإ ولعمري ،عليه ويعتمدون ،كتبهم في
 طريقه هذا وما ،يعرفون ال حمص هلأ من معاذ صحابأو ،مجهول عمرو بن الحارث

  .)٣(»لثبوته وجه فال
 أنـه  سقوطه وأول الطريق، هذا غير من أحد هيرو لم ساقط، حديث هذا«: حزم ابن قال
 بـن  الحـارث  وفيـه  هـو؟  من يعرف ال فيمن حجة فال يسموا، لم مجهولين، قوم عن

  .»طريقه غير من قط الحديث هذا يأت ولم هو؟ من يعرف ال مجهول وهو عمرو،
  .»يعرفون ال وشيوخه مجهول، الحارث ألن يصح ال«:  حزم ابن وقال

  .بإرسالهأعل : العلة الثالثة
تارة يرويـه عـن أصـحاب معـاذ         ، فاضطرب الحارث بن عمرو في وصله وإرساله      

  .وتارة يرويه عن أصحاب معاذ موصولًا، مرسلًا

                                         
 ).٢٤٤٩) (٢/٢٧٧ (»التاريخ الكبير«) ١(

 ).٢٩٣: ص (»المستصفى«) ٢(

 ).٢/٧٥٩(العلل المتناهية ) ٣(



 

 )١٩٣٥(

 معـاذ  أصحاب عن الثقفي شعبة بن المغيرة أخي ابن عمرو بن الحارث«: البخاري قال
   ).١(»مرسل بهذا، إال يعرف وال يصح، وال عون، أبو عنه روى معاذ عن جبل بن

 عنـدي  إسـناده  ولـيس  الوجـه،  هـذا  مـن  إال نعرفـه  ال حديث هذا«: قال الترمذي 
  ). ٢(»بمتصل

 عنـه،  وجماعات مهدي ابن وأرسله هكذا، عون، أبي عن شعبة، رواه«: الدارقطني قال
   ).٣(»أصح والمرسل

. هكـذا  عون أبي عن شعبة رواه: »العلل« في الدارقطني وقال«:  ابن حجر  الحافظ قال
) : الطيالـسي  يعنـي  (داود أبو قال. أصح والمرسل. عنه وجماعات مهدي ابن سلهوأر

   ).٤(»معاذ عن: مرة وقال. اهللا رسول أن معاذ أصحاب عن شعبة يحدثنا كان ما وأكثر
  .» صحيح وجه من يوجد وال يسند، ال«: الحق عبد قال

  :ومن العلماء الذين ضعفوا الحديث
، وابـن الجـوزي   ، وابن طاهر ، وابن حزم ، والدارقطني، والعقيلي، والترمذي، البخاري
  .)٥(وابن حجر، والسبكي، والذهبي

  أقوال العلماء الدالة على تقوية هذا الحديث الضعيف بسبب تلقي العلماء له بالقبول 
 كتـبهم  فـي  يذكرونـه  كلهـم  الفقهاء كان وإن يصح ال حديث هذا«: الجوزي ابن قال

 بـن  الحارث ألن يعرف؛ ال ثبوته إنما صحيحا معناه كان إن ولعمري عليه، ويعتمدون
 وجـه  فـال  طريقه هذا وما يعرفون، ال حمص أهل من معاذ وأصحاب مجهول عمرو
  هـ. .أ) ٦(»لثبوته

 ومـا  وإنكارا، طعنًا، فيه أحد يظهر ولم بالقبول، األمة تلقّته حديثٌ وهذا«: قال الغزالي 
 ال«: كقولـه  وهـذا  إسناده، عن البحث يجب ال بل مرسلًا كونه فيه يقدح فال كذلك كان

 وغير ، »ملّتين أهل يتوارث ال« و »عمتها على المرأة تنكح ال« و (٧)»لوارٍث وصية
  )٨( »كافّةً األمة به علمت مما ذلك

                                         
 ).٢٧٧/ ٢ (الكبير التاريخ)١(

 ).١٣٢٨(عقب حديث ، )٣/٦٠٨(سنن الترمذي ) ٢(

 ).٨٩ - ٨٨/ ٦ (الدارقطني علل)٣(

 )٤٠١: ص (» الحبيرتلخيص «)٤(

 ).٢/٢٨٥( السلسلة الضعيفة )٥(

 )٢٧٣/ ٢ (المتناهية العلل)٦(

 .سبق تخريجه) ٧(

 ).٥/٣٨(المحصول ) ٨(



– 

  )١٩٣٦(

 كونـه  يـضره  فال بالقبول، األمة تلقته الحديث«: -رحمه اهللا –قال ابن قدامة  المقدسي      
  )١(»مرسلًا

 مجلسه عن غابوا " الّذين " أما: عنه اهللا رضي القاضي قال«: عالي الجويني قال أبو الم  
 منهـا  .بالقبول األمة " تلقتها " أخبار في بالقياس تعبدهم صح فقد] وسلم عليه اهللا صلى[

  )٢(»عنه اهللا رضي جبل بن معاذ حديث
 تلقّـي  إلى - صحته في القاص بن العباس أبو استند وقد«: - رحمه اهللا  –قال ابن حجر    

 نظيـر  وهـو ، الرواية مجرد عن مغٍن القدر وهذا: قال، بالقبول له واالجتهاد الفقه أئمة
  )٤(» عياٍش بن إسماعيل راويه كون مع، (٣)»لوارٍث وصية ال«: بحديث أحدهم

 من كان وإن معاذ خبر أن اهللا رحمه القضاة قاضي وذكر«: وقال أبو الحسين البصري   
  )٥( »به التّعلّق فصح له ومتأول به محتج بين فهم بالقبول األمة تلقّته دفق اآلحاد خبارأ

 عند كالمه علـى حـديث       »إعالم الموقعين « في كتابه    -رحمه اهللا –قال اإلمام ابن القيم     
 فوقفنـا  بـه،  واحتجـوا  نقلوه قد العلم أهل أن على«: اليمن إلى الرسول بعثه حين معاٍذ
 وسلّم عليه اللّه صلّى - اللّه رسول قول صحة على وقفنا كما عندهم، صحته على بذلك

 ، »ميتتـه  الحـلّ  مـاؤه  الطّهـور  هو ،« البحر في وقوله ،(٦)»لوارٍث وصية ال«: -
: وقولـه  ، »البيـع  وترادا تحالفا قائمةٌ والسلعة الثّمن في المتبايعان اختلف إذا«: وقوله

 لمـا  ولكـن  اإلسـناد،  جهة من تثبت ال يثاألحاد هذه كانت وإن ، »العاقلة على الدية«
 معـاذٍ  حديث فكذلك لها، اإلسناد طلب عن عندهم بصحتها غنوا الكافّة عن الكافّة تلقّتها

  )٧(»له اإلسناد طلب عن غنوا جميعا به احتجوا لما
 وطعمـه  ريحه على غلب ما إلّا شيء ينجسه ال الماء إن«: حديث:     النموذج الرابع 

  »ولونه
  :ضعف إسناد الحديث من حيث الصناعة الحديثية

  :عنه واختلف ،الحمصي المقْرائي سعد بن راشدمدار هذا الحديث على 

                                         
 ).٢/١٧٠(روضة الناظر ) ١(

  ).٣/٣٩٨(التلخيص في أصول الفقه ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(

 ).٤/٤٤٧(تلخيص الحبير ) ٤(

 .المعتمد في أصول الفقه) ٥(

 .سبق تخريجه) ٦(

 ).١/١٥٥ (»إعالم الموقعين عن رب العالمين«) ٧(



 

 )١٩٣٧(

  :واألحوص بن حكيم، الحمصي يزيد بن ثورو، فرواه عنه معاوية بن صالح
  : أما حديث معاوية بن صالح عن راشد بن سعد-١

 ،سعد بن راشد عن ،صالح بن ويةمعا عن ،المصري سعد بن ِرشْدين فرواه جماعة عن  
  .)١(مرفوعاً أمامة أبي عن
  .يصح ال هذا: الجوزي ابن قال
  ) ٢"(مرسل والصحيح بالقوي، ليس رشدين: حاتم أبو قال

ـ ٧٦٢: ت (الزيلعي وقال  جرحـه  سعد بن رشدين فإن ضعيف، الحديث وهذا): ٣() ه
   )٤" (حاتم وأبو حبان وابن النسائي

   )٥(متروك وهو سعد بن ينرشد وفيه: الحافظ وقال
 صـالحٍ  بـن  معاويـة  عن سعٍد بن رشدين غير يرفعه لم«: »سننه«قال الدارقطني في    

  )٧(»راشٍد قول) ٦(]في[ والصواب ، بالقوي وليس
  .سعد بن راشد عن الحمصي يزيد بن ثور وأما حديث -٢

  :فاختلف فيه على ثور بن يزيد
  .)٨( فرواه حفص بن عمر عنه-أ

 وقـال .  »عمـر  بـن  حفص إال ثور عن يوصله ليس الحديث وهذا «: ديع ابن وقال
  »قوي غير الحديث«: البيهقي

 ذاهب: الحاكم أحمد أبو وقال والساجي، حاتم أبو بهكذَّ ،ياُألبلِّ هو عمر بن حفص: قلت
  .الحديث

  :عنه واختلف يزيد بن ثور عن الوليد بن بقية ورواه -ب

                                         
 )٩٨٢ (»الخالفيـات « وفـي ) ٨٢/ ٢ (»الـسنن  معرفـة « وفي) ٢٥٩/ ١ (والبيهقي )٧٥٠٣ (»الكبير« في والطبراني ،)٥٢١ (ماجه ابن أخرجه)١(

) ١٠١٦ - ١٠١٥/ ٣ (عـدي  وابـن ) ٧٤٨ (»األوسـط « فـي   والطبراني )٧١٧ - ٧١٦/ ٢ عباس ابن مسند (»اآلثار تهذيب« في والطبري
 ..)٧١٧/ ٢ (والطبري، )١٤ (»التحقيق« في الجوزي وابن) ٩٨٣ (»الخالفيات« في والبيهقي) ٢٨/ ١ (والدارقطني

 ).١/٤٤( العلل)٢(

 ٧٦٢ (القـاهرة  في ووفاته) الصومال في (الزيلع من أصله. بالحديث عالم فقيه،: الدين جمال محمد، أبو الزيلعي، محمد بن يوسف بن اهللا عبد: هو) ٣(
 ).هـ

 -مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر    : الناشر). ١/٩٤() هـ٧٦٢: ت(جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي       - الراية نصب )٤(
  .١ط . م١٩٩٧/هـ١٤١٨.  السعودية– جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان-بيروت 

 ).١٥/ ١( التلخيص )٥(

  .»أنه«: ولعلها، هكذا) ٦(
 ).١/٣١( سنن الدارقطني )٧(

 ).٢٦٠/ ١ (والبيهقي ،)٧٩٧/ ٢ (عدي ابن أخرجه)٨(



– 

  )١٩٣٨(

 أبـي  عـن  سعد بن راشد عن يزيد بن ثور عن أبي ثنا :الوليد بن بقية بن عطية فقال• 
  ).١(أمامة
  ).٢(»غفلة فيه وكانت الصدق، ومحله عنه، كتبت  «:حاتم أبي ابن قال

 عـن  روى إذا حديثـه  يعتبر ب،ويغر يخطىء «:وقال ،»الثقات« في حبان ابن وذكره
  .»المدلسة األشياء غير أبيه
 عـن  معـدان  بـن  خالـد  عن يزيد بن ثور عن بقية ثنا: الحذاء عبيد بن كثير وقال• 

   ).٣(معاذ
   ).٤(به ثور عن بقية ثنا الحمصي خَِلي بن خالد وتابعه

  ) ٦(»مدلس وبقية معاذ، من يسمع لم معدان بن وخالد«): ٥)(هـ٨٠٧: ت (الهيثمي قال

  :سعد بن راشد عن الحمصي حكيم بن األحوصأما حديث و -٣
  :فاختلف فيه على األحوص بن حكيم

 مرسالً، -وسلم عليه اهللا صلى- النبي عن راشد عن األحوص عن واحد غير فرواه -أ
  :منهم

  ).٧(الكوفي يونس بن عيسى -
  ).٨(الضرير خازم بن محمد معاوية أبوو -
  ).٩(المؤدب سليمان بن إبراهيم إسماعيل أبوو -
  ).١٠(األسلمي محمد بن إبراهيمو -

                                         
 حـديث  هـذا «: وقال، )٤٨٧ - ٤٨٦/ ١ (»المختصر أحاديث تخريج« في والحافظ ،)٩٨١ (»الخالفيات« وفي ،)٢٦٠ - ٢٥٩/ ١ (البيهقي أخرجه)١(

 . »ابنه وضعف بقية، عنعنة: علتان فيه غريب

 .)٣/١/٣٨١(الجرح والتعديل ) ٢(

 .)٤١٨" (الشاميين مسند "وفي) ٩٩/ ٢٠" (الكبير "في الطبراني أخرجه )٣(

 )٧١٦/ ٢ (الطبري أخرجه )٤(

 الحـديث،  في وتخاريج كتب له. .) هـ ٨٠٧ - ٧٣٥ (حافظ: القاهري المصري الدين، نور الحسن، أبو الهيثمي، سليمان بن بكر أبي بن علي: هو) ٥(
 .»أحمد زوائد في المقصد غاية« و »حبان ابن زوائد إلى الظمآن موارد« و »والفوائد ومنبع الزوائد مجمع« منها

 هــ،  ١٤١٤ - مكتبـة القدسـي، القـاهرة   : الناشر - )هـ٨٠٧: ت(أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي       - الزوائد   مجمع )٦(
 ).٢١٤/ ١(،  م ١٩٩٤

 .)٢٩/ ١ (والدارقطني) ١٠١٦/ ٣ (عدي وابن) ١٦/ ١" (المعاني شرح "في الطحاوي أخرجه )٧(

 .)٢٨/ ١ (الدارقطني أخرجه)٨(

 .)٢٨/ ١ (الدارقطني أخرجه)٩(

 .)٢٦٤) (١ (الرزاق عبد أخرجه )١٠(



 

 )١٩٣٩(

 وراشـد  عـون  أبـى  عن األحوص عن يالكوف أسامة بن حماد أسامة أبو ورواه -ب
  ).١(قولهما

  .واحد وغير أحمد فهوضع وغيره، المديني ابن اهقو فيه، مختلف واألحوص
 النبـي  عـن  سعد بن راشد عن ضعفه مع حكيم بن األحوص ورواه «: عدي ابن وقال
 ةأسـام  أبو ورواه «:البيهقي قال.)٢( »أمامة أبا يذكر وال مرسال، وسلم عليه اهللا صلى
 ال أنـا  إال قـوي،  غير والحديث قولهما من سعد بن وراشد عون ابن عن األحوص عن
  ).٣(»خالفا بالنجاسة تغير إذا الماء نجاسة في نعلم

  ..وبالجملة
 علـى  الحديث مدار فإن إليه، النفس تطمئن له معتبر شاهد وجود لعدم ضعيف فالحديث

 أوقفـه،  مـن  ومـنهم  عنه، رفعه من فمنهم عليه، اختلف وقد رأيت، كما سعد بن راشد
 ال ضـعيف  والمرسـل  المسند من وكل أرسله، من ومنهم أسنده، من منهم رفعه؛ ومن
 فكيـف  الحـديث،  فـي  قادحـة  علة ولكان ثقة، المرسل كان لو أنه على بحديثه، يحتج

   !ضعيف؟ ومرسله
  :ومن العلماء الذين ضعفوا الحديث

ـ ٦٧٦: ت(قال النووي     المـصنّف  ذكـره  الّـذي  الحديث وأما«: )٤(-رحمه اهللا –)  ه
 أمامـة  أبـي  روايـة  من والبيهقي: ماجه ابن رواه وقد به االحتجاج يصح ال فضعيفٌ

 اللّـه  رحمه الشّافعي اإلمام ونقل ضعفه على واتّفقوا لونه أو ريحه أو طعمه فيه وذكرا
 وهـو  آخـره  فـي  الضعف وهذا ضعفه البيهقي وبين بالحديث العلم أهل عن تضعيفه
 سـعيدٍ  أبـي  روايـة  مـن  صحيحف )شئ ينجسه ال طهور الماء( :قوله وأما ،االستثناء
  )٥(»الخدري

  أقوال العلماء الدالة على تقوية هذا الحديث الضعيف بسبب تلقي العلماء له بالقبول
                                         

 .)٢٩/ ١ (الدارقطني أخرجه )١(

 .)٧٩٧/ ٢(الكامل ) ٢(

  ).١/٣٩٣( السنن الكبرى )٣(
 ولـم  للملـذات  تاركًـا  ،المنكر عن وناهيا بالمعروف أمارا حافظًا بارعا إماما كان. الشافعي الحوراني شرف بن يحيى زكريا أبو الدين محيي: هو) ٤(

ـ  العطـار  ابن عدد وقد. عديدة رسائل في ترجمته ُأفردت. األشرفية الحديث دار مشيخة ولي. شتى علوما أتقن. يتزوج ـ  تالميـذه  أحـد  ـ  ـ
 األذكـار؛  الحديث؛ مصطلح في والتيسير التقريب مسلم؛ شرح في والمنهاج واللغات؛ األسماء تهذيب: التصانيف هذه ومن واستوعبها، تصانيفه
 .وغيرهـا  الـصحابة  معرفـة  في الغابة أسد مختصر النووية؛ األربعون المهذب؛ شرح المجموع ومشهور؛ جامع كتاب وهو الصالحين رياض

 ).٨/١٤٩(واألعالم للزركلي ، )١٥/٣٢٤(تاريخ اإلسالم 

  ).١/١١٠. (دار الفكر: شرالنا. )هـ٦٧٦: ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،  المجموع شرح المهذب)٥(



– 

  )١٩٤٠(

 أن) العراقي يعني (شيخنا لها يتعرض لم التي القبول صفات جملة من«: قال ابن حجر   
 بذلك صرح وقد: قال .به العمل ويجب يقبل فإنه حديث بمدلول العمل على العلماء يتفق

  :بمثالين لذلك ومثل األصول أئمة من جماعة
  ".لوارث وصية ال "حديث: أحدهما
 إسناداهما يثبت لم نجسا يصير". ريحه أو طعمه أو لونه تغير إذا الماء "حديث: وثانيهما

  )١(»قبولهما في يختلفوا لم العلماء أن إال
 بالنجاسـة  تغيـر  إذا المـاء  نجاسة في نعلم ال أنا إال قوي غير والحديث«: قال البيهقي 

  )٢(»خالفا
 ماجـه  ابـن  شرح في ومغلطاي العراقي الحافظ منهم جمع بضعفه جزم«: قال المناوي 

 ال أحمـد  فيـه  قـال  الذي سعد بن رشدين منهم الذين رواته لضعف ضعيف فقال نفسه
 وأشـار  واه ويحيـى  متـروك  النسائي وقال الحديث منكر محات وأبو روى عمن يبالي

  )٣(»باإلجماع عنه واستغنى ضعفه إلى الشافعي
    خبر الشروط العمرية:النموذج الخامس

 حدثني: قال خالٍد بن عيسى الحمصي شرحبيل أبو حدثني: أحمد اإلمام بن اللّه عبد قال
 واحـدٍ  غير حدثنا: قال عياٍش، بن اعيلإسم أخبرنا: قاال المغيرة وأبو اليمان أبو] عمي[

 بالدنا قدمت حين إنّا«: غنٍم بن الرحمن عبد إلى الجزيرة أهل كتب: قالوا العلم أهل من
 فـي  نحـدث  ألّـا  أنفسنا على لك شرطنا أنّا على ملّتنا وأهل ألنفسنا األمان إليك طلبنا

 اللّـه  رضـي  الخطّـاب  بن عمر إلى غنٍم بن الرحمن عبد بذلك  فكتب ...كنيسة مدينتنا
  ...سألوا ما لهم أمض أن: " عمر إليه فكتب عنه،
 فـذكره،  ». . .أحمـد  بـن  اللّه عبد أخبرنا«: »الملل أهل أحكام« كتاب في الخلّال قال

 بـن  لعمـر  كتبـت «: قال غنٍم بن الرحمن عبد عن مسروٍق، عن الثّوري، سفيان وذكر
  ...وشرط لشّاما نصارى صالح حين عنه اللّه رضي الخطّاب

 الثّـوري،  سـفيان  عـن  العيـزار،  أبي بن عقبة بن يحيى حدثنا: ثعلٍب بن الربيع وقال
 مـسروٍق،  عن مصرٍف، بن طلحة عن يذكرون مصرٍف بن] والسري [نوٍح، بن والوليد

                                         
  ).١/٧٨(النكت على كتاب ابن الصالح ) ١(
 ).١/٣٩٣( السنن الكبرى )٢(

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثـم المنـاوي       : المؤلف فيض القدير شرح الجامع الصغير       )٣(
 ).٢/٣٨٣. (١٣٥٦األولى، : الطبعة.  مصر–ة التجارية الكبرى المكتب: الناشر. )هـ١٠٣١: ت(القاهري 



 

 )١٩٤١(

 صـالح  حـين  عنـه  اللّه رضي الخطّاب بن لعمر كتبت: قال غنٍم بن الرحمن عبد عن
 أميـر  عمـر  اللّـه  لعبـد  كتـاب  هـذا  الرحيم، الرحمن اللّه بسم« :الشّام أهل نصارى
  .)١( »...المؤمنين

  :ضعف إسناد الخبر من حيث الصناعة الحديثية
  :لهذا الحديث إسنادان

  :كثير وابن والبيهقي، حزم، وابن األعرابي، ابن عند إسناده  أما-١
 أبـو  وقـال  اهللا، عـدو  ث،خبي كذاب: معين ابن قال. العيزار بن عقبة بن يحيى : ففيه
 لـيس : وغيـره  النـسائي  وقـال  الحديث، منكر: البخاري وقال الحديث، يفتعل: حاتم
  ). ٢(بثقة
 من طريق عبد اهللا بن أحمـد بـن          »الملل أهل أحكام« كتاب في الخلّال وأما إسناد    -٢

   ).٣ (فمعلول بجهالة شيوخ إسماعيل بن عياش، حنبل
  : هذا الخبر الضعيف بسبب العمل بهأقوال العلماء الدالة على تقوية

 مجمـع  وهـي  والعلم، الفقه كتب في شيء أشهر الشروط وهذه«: تيمية ابن  اإلمام قال
 عنـد  شـهرتها  ولوال األئمة، وسائر وأصحابهم المتبوعين العلماء بين الجملة في عليها

  ).٤(»فيها طائفة كل ألفاظ لذكرنا الفقهاء
 فـإن  إسـنادها،  عـن  تغني الشُّروط هذه وشهرة«: - رحمه اهللا  –وقال اإلمام ابن القيم     

 العمريـة  الشُّروط ذكر يزل ولم بها، واحتجوا كتبهم في وذكروها بالقبول تلقَّوها األئمة
 )٥(»بموجبها وعملوا الخلفاء بعده أنفذها وقد كتبهم، وفي ألسنتهم على

  الديات  حديث عمرو بن حزم في الفرائض والسنن و:النموذج السادس
أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى و حامد بن محمد بـن شـعيب فـي            : قال ابن حبان  
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود حدثني             : آخرين قالوا 

 -أن رسـول اهللا    : الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده             
 أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعـث           كتب إلى  -صلى اهللا عليه وسلم     

                                         
 ).١١٦٣-٣/١١٥٩( البن القيم »أحكام أهل الذمة«و، )١٨٧١٧) (٩/٣٩ (»السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في )١(

 .)٤/٣٩٧( »االعتدال ميزان«) ٢(

 ).١٢٤١١(التاريخ الكبير ، )٩/٧٠) (٢١٢٠(الكامل ، )٤/١٠٠٣(تاريخ اإلسالم ) ٣(

 .)٣٦٥/ ١ (»المستقيم الصراط اقتضاء« )٤(

  ).٣/١١٦٥ (»أحكام أهل الذمة«) ٥(



– 

  )١٩٤٢(

 صلى  -من محمد النبي    «: وهذه نسختها ، به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن        
ونعـيم بـن    ...  إلى شرحبيل بن عبد كالل، والحارث بن عبد كالل،           -اهللا عليه وسلم    

وأعطيـتم مـن    أما بعد فقد رجع رسـولكم       : عبد كالل، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان      
الغنائم خمس اهللا، وما كتب اهللا على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت الـسماء،                

 بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشـاء والداليـة،          أو كان سيحا، أو بعال ففيه العشر، إذا       
ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة اوسق، وفي كل خمس من اإلبل سائمة شـاة، إلـى أن         
تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فـإن لـم                

خمـس  توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثالثين فإذا زادت علـى           
وثالثين ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت على خمـس وأربعـين                
ففيها حقة طروقة، إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة، إلـى أن                 
تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلـغ              

ين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عـشرين           تسعين فإن زادت على تسع    
ومئة فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كـل       
ثالثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، على أن تبلغ عشرين ومئـة فـإن                 

ئتان فإن زادت واحدة فثالثة     زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ م          
شياه، إلى أن تبلغ ثالث مئة، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة، وال تؤخذ في الصدقة هرمة                  
وال عجفاء، وال ذات عوار، وال تيس الغنم، وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع                

 خمـس  خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كـل       
أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيمـا دون                
خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة ال تحل لمحمد وال ألهـل                
بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل اهللا، ولـيس فـي      

الها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد           رقيق، وال مزرعة وال عم    
المسلم وال فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند اهللا يوم القيامة، اإلشراك باهللا وقتل النفس               
المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل اهللا يوم الزحـف، وعقـوق الوالـدين، ورمـي                

تيم، وإن العمرة الحج األصـغر، وال       المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال الي       
يمس القرآن إال طاهر، وال طالق قبل إمالك، وال عتق حتى يبتاع، وال يصلين أحـدكم                
في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، وال يحتبين في ثوب واحد ليس بينـه وبـين                  



 

 )١٩٤٣(

السماء شيء، وال يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، وال يصلين أحـدكم عاقـصا                
ه، وإن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فهو قود، إال أن يرضى أولياء المقتـول، وإن      شعر

في النفس الدية مائة من اإلبل، وفي األنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللـسان الديـة،          
وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الـصلب الديـة، وفـي                

لواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفـي الجائفـة         العينين الدية وفي الرجل ا    
ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من اإلبل، وفي كل أصبع من األصابع مـن اليـد                 
والرجل عشر من اإلبل، وفي السن خمس من اإلبل، وفي الموضحة خمس من اإلبـل،               

  .»وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار
  :د الخبر من حيث الصناعة الحديثيةضعف إسنا

  .وإرساله، واختلف الرواة عنه بين رفعه. مدار هذا الحديث على الزهري
  : أما الذين رفعوه-١

 عـن  أبيه، عن حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر َأبي عن الزهري، فرووه من طريق    
  . يرفعهجده

  :واختلفوا بينهم
 بـن  سـليمان  عن حمزة، بن يحيى حدثنا: قال موسى، بن الحكم فرواه جماعة عن      -أ

  .)١( بهالزهري حدثني: قال الخوالني، داود
 حـدثني : قـال  أرقـم،  بـن  سليمان حدثنا: قال ورواه جماعة عن يحيى بن حمزة        -ب

  .)٢( بهالزهري
 داود بـن  سـليمان : خالفا للحكم بن موسـى الـذي جعلـه           أرقم، بن سليمانفجعلوه  
  . الخوالني
  فوا في الراوي عن الزهري هل هو سليمان بـن داود او سـليمان بـن ارقـم؟          فقد اختل 

وأبـو  ، وتبعه صالح بن محمد جـزرة ، وأبو زرعة الدمشقي  ، والنسائي، فذهب ابو داود  

                                         
 »داود َأبـو «و. مقطعا) ٢٥٢٨و ٢٥٢٦و ٢٥٢٤و ٢٥١٩و ٢٥١٨و ٢٥١٧و ٢٥٠٦و ٢٥٠٤و ٢٤١٣و ١٧٥٨و ١٧٥١و ١٧٤٤ (الدارمي أخرجه) ١(

 )٦٥٥٩ (»ِحبان ابن«و ،)٧٠٢٩ (»الكبرى« وفي ،٥٧/ ٨ والنَّسائي). ٢٥٩ (»المراسيل« في

 .)٧٠٣٠ (»الكبرى« وفي ،٥٨/ ٨ »النَّسائي«و ،)٢٥٨ (»المراسيل« في داود َأبو أخرجه)٢(



– 

  )١٩٤٤(

الحسن الهروي، وابن حجر العسقالني وغيرهم، الى ان الراوي عـن الزهـري هـو                
  .)١(سليمان بن أرقم

ال قرأته في أصل يحيى بن حمزة حدثني سـليمان بـن        حدثنا أبو هبيرة ق   : قال أبو داود  
  .)٢(أرقم

حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمي قاال يحيى بن حمزة عن              : وقال ايضا 
  .)٣(والذي قال سـليمان بـن داود وِهـم فيـه          : سليمان بن أرقم مثله، ثم قال أبو داود       

 وقـد  الحديث، متروك أرقم بن انوسليم أعلم، واهللا بالصواب، أشبه وهذا: وقال النسائي 
  )٤( مرسال الزهري، عن يونس، الحديث هذا روى

سليمان «: وذهب ابن عدي وابن حبان الى انه سليمان بن داود الخوالني، قال ابن حبان             
ضعيف، وسليمان بن داود الخوالني ثقـة، وكالهمـا يـروي عـن       )٥(بن داود اليمامي  

الخوالني فمن ضعفه فإنما ظن أن الـراوي        الزهري، والذي روى حديث الصدقات هو       
  .)٦ (»له هو اليمامي

فقـد وثقـه أبـو      : واتفقوا على تضعيف سليمان بن ارقم، واختلفوا في سليمان بن داود          
علـي  : وضعفه. )٧(زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وابن حبان، وجماعة من الحفاظ       

  )٨(بن المديني، ويحيى بن معين
  . وأما الذين أرسلوه-٢

 فـي  قرأت« :قال شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخبرني: قال وهب، ابنفرووه عن   
 وكـان  نجـران،  إلى بعثه حين حزم، بن لعمرو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول كتاب

                                         
هــ  ١٤٠٨ – بيـروت  -مؤسسة الرسـالة  : شعيب األرناؤوط، الناشر: تحقيق، )هـ٢٧٥: ت(سليمان بن األشعث السجستاني أبو داود :  المراسيل )١(

 ).١٧/ ٤ (»تلخيص الحبير«، و)٢١٣: ص(

 ).٢١٣: ص (»لمراسيلا«) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 ).٧٠٥٩: (، برقم)٢٤٥/ ٤ (»سنن النسائي الكبرى«) ٤(

البـن حجـر   : لسان الميزان. اليمامي أبو الجمل صاحب يحيى بن أبي كثير قال بن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث     : سليمان بن داود  ) ٥(
. ٨٣/ ٣: م١٩٨٦هــ،   ١٤٠٦،  ٣ ط - بيروت   -مؤسسة األعلمي للمطبوعات    :  الناشر - الهند   –ة  دائرة المعارف النظامي  : العسقالني، تحقيق 

 .١١١/ ٤: الجرح والتعديل: وينظر

 .٥٠١/ ١٤: صحيح ابن حبان)٦(

 .٥٠١/ ١٤: ، وصحيح ابن حبان١١٠/ ٤: الجرح والتعديل:  ينظر)٧(

 - دمـشق -دار المأمون للتراث : أحمد محمد نور سيف، الناشر. د:  معين، تحقيق  يحيى بن : من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال        :  ينظر )٨(
مؤسـسة  : بشار عواد معروف، الناشـر . د: للحافظ يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي، تحقيق        : ، وتهذيب الكمال  ٣٧: هـ١٤٠٠

 .٢٥١٢: ، برقم٤١٧/ ١١: م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١ ط– بيروت –الرسالة 



 

 )١٩٤٥(

» ...:فيـه  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  فكتب حزم، بن بكر َأبي عند الكتاب
  .)١(الحديث

وكان الراجح فيما اختلـف  ، حيث أن الذين رفعوه اختلفوا بينهم : فالراجح إرسال الحديث  
  .المتروك) سليمان بن أرقم(فيه الرافعون هو الطريق الذي فيه 

  :أقوال العلماء الدالة على تقوية هذا الخبر الضعيف بسبب العمل به
ـ    -لم يقبلوه حتى ثبت عندهم انه كتاب رسول اهللا          «: قال اإلمام الشافعي   ه  صلى اهللا علي

  .)٢(»وسلم
معروف ما فيـه  ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير«):  هـ٤٦٣: ت(قال ابن عبد البر 

عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقـي               
  .)٣( »الناس له بالقبول والمعرفة

و بن حزم تلقاهـا  ونسخة كتاب عمر: وقال بعض الحفاظ من المتأخرين   «: وقال الزيلعي 
  .)٤(»األئمة األربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده             

ال أعلم في جميع الكتب المنقولـة أصـح منـه كـان             «وقال يعقوب بن سفيان الفسوي      
  .)٥(» والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم- صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب النبي 

ذلت ما أدى إليه االجتهاد فـي إخـراج هـذه األحاديـث المفـسرة              قد ب «: وقال الحاكم 
الملخصة في الزكاة وال يستغني هذا الكتاب عن شـرحها واسـتدللت علـى صـحتها                
باألسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطهـا،              

ألن يـصح  : ني في الوضـوء وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجه         
 كان أحب إلي من نفسي، ومالي،       - صلى اهللا عليه وسلم      -لي مثل هذا عن رسول اهللا       

  .)٦(»وأهلي، وذاك حديث في صالة التطوع، فكيف بهذه السنن التي هي قواعد اإلسالم
  حديث استحباب تلقين الميت:  النموذج السابع

                                         
 .).٧٠٣١ (»الكبرى« وفي ،٥٩/ ٨ »النَّسائي«و). ٢٥٧ (»المراسيل« في داود َأبو أخرجه )١(

  . م١٩٣٩ –هــ  ١٣٥٨ –القـاهرة  : أحمد محمد شـاكر، الناشـر  : تحقيق، )هـ٢٠٤ت ( لإلمام محمد بن إدريس أبي عبد اهللا الشافعي       »الرسالة« )٢(
 ).٤٢٠: ص(

 ).٣٣٩ – ١٧/٣٣٨ (»التمهيد« )٣(

 ).٢/٣٤٠ (»نصب الراية« )٤(

 ).٢/٣٤٠ (»نصب الراية«) ٥(

 ).١/٥٥٢ (»المستدرك على الصحيحين«) ٦(



– 

  )١٩٤٦(

نَس بن سلٍْم الْخَوالِني ثنا محمد بن إبـراهيم بـن           حدثنا أبو عِقيٍل أَ   : قال اإلمام الطبراني  
الْعالِء الِْحمِصي ثنا ِإسماِعيُل بن عياٍش ثنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْقُرِشي عن يحيى بن أبي                

ال إذا أنا متُّ    كَِثيٍر عن سِعيِد بن عبد اللَِّه اَألوِدي قال شَِهدتُ َأبا ُأمامةَ وهو في النَّزِع فق              
فَاصنَعوا ِبي كما َأمرنَا رسول اللَِّه صلى اللَّه عليه وسلم َأن نصنَع ِبموتَانَا َأمرنَا رسـول              

إذا ماتَ َأحد من ِإخْواِنكُم فَسويتُِم التُّراب على قَبِرِه فَلْيقُم          (اللَِّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال       
ِس قَبِرِه ثُم ِليقُْل يا فُالن بن فُالنَةَ فإنه يسمعه وال يِجيب ثُم يقول يا فُـالن                 أحدكم على رأْ  

                 لَِكنو اللَّه كِحمنَا رِشدبن فُالنَةَ فإنه يقول َأر يقول يا فُالن ا ثُمتَِوي قَاِعدسبن فُالنَةَ فإنه ي
     جقُْل أذكر ما خَرفَلْي ونرا        ال تَشْعـدمحم َأنو ِإال اللَّـه ال ِإلَه ةَ َأنادا شَهنْيالد تَ عليه ِمن

عبده ورسولُه وَأنَّك رِضيتَ ِباللَِّه ربا وِباِإلسالِم ِدينًا وِبمحمٍد نَِبيا وِبالْقُرآِن ِإمامـا فـإن               
 مِمنْه اِحدْأخُذُ وا ينَِكيرا ونْكَرم    مـن قـد لُقِّـن ِعنْد دقُوُل انْطَِلقْ بنا ما نَقْعياِحِبِه وِد صا ِبي

      هبنْـسقال فَي هِرفْ ُأمعلم ي وَل اللَِّه فَِإنسٌل يا رجا فقال رمونَهد هِجيجح اللَّه كُونفَي تَهجح
اءوبن ح يا فُالن اءو(١) »إلى ح.  

  : ث من حيث الصناعة الحديثيةضعف إسناد الحدي
  :رجاالت إسناده

اإلمام أنس بن السلم بن الحسن بـن الـسلم أبـو عقيـل          :  أنس بن السلم الخوالني    - ١
  )٢(الخوالني الطرطوسي ثم الدمشقي توفي سنة تسع وثمانين ومائتين

 )٣(بن زريق الحمصي الزبيدي قال محمد بن عـوف    :  محمد بن إبراهيم بن العالء     - ٢
 )٤(وتكلم فيه أيضا ابن عـدي     : (سرق الحديث فاما أبوه فغير متهم، قال ابن حجر        كان ي 

ولم يتكلم ابن عدي في هذا الحمصي وانما تكلم وترجم لمحمد بـن إبـراهيم الـشامي،                 
                  والشامي وان كان اسم جده العـالء فلـيس العـالء ابـن زريـق وال هـو حمـصي                    

                                         
 )٧٩٧٩: (، برقم)٨/٢٤٩( أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١(

دراسـة  ، )هـ ٥٧١( لإلمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر ت سنة     »تاريخ دمشق « )٢(
 لـشمس   »تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعـالم     «: ، وينظر )٩/٣١٢. (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    : علي شيري، الناشر  : وتحقيق

 ).١٢٩/ ٢١.(م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١الدين محمد بن أحمد الذهبي، ط

لشامي سمع عبيد اهللا بن موسى الفريابي وأبا المغيرة وأبا مـسهر وآدم بـن             الحافظ اإلمام أبو جعفر الطائي الحمصي ا      ، بن سفيان :  محمد بن عوف   )٣(
أبي إياس وعبد السالم بن عبد الحميد السكوني وخلقا حدث عنه أبو داود وابن جوصاء وعبد الرحمن بن أبي حاتم وخيثمة بن سـليمان وعبـد                   

ومنه يـسأل حـديث   ، وعليه كان اعتماد بن جوصاء، نه والضعيفهو عالم بحديث الشام الصحيح م     : قال ابن عدي  . الغافر بن سالمة وآخرون   
تـوفي وسـط سـنة    ، حدثه به عن والده، وقد سمع منه أحمد بن حنبل   ، قد وثَّقه غير واحد وأثنوا على معرفته ونبله       : قلت، أهل حمص خاصة  

 ).٢/٥٨٢(تذكرة الحفاظ ).  هـ٢٧٢(

 .٢٨٨/ ٦:  الكامل في الضعفاء)٤(



 

 )١٩٤٧(

تهـذيب  «هيم الشامي ضعيف وقد ذكره ابن حجر فـي          ومحمد بن إبرا  . )١()وال زبيدي 
  )٢(»التهذيب

بن حجر القرشي أبو الفضل من أهل رأس العين وكـان مـن             :  عبد اهللا بن محمد    - ٣
خيار عباد اهللا يروي عن ابن عيينة، روى عنه جعفر بن محمد بن الفـضل الرسـعني                 

  .)٤(ضعفه األزدي : ، وقال ابن حجر)٣(وأهل بلده، يغرب وينفرد
وفيه مـن ال    «:  سعيد بن عبد اهللا األودي، مجهول، وهو الذي أراده الهيثمي بقوله           - ٤

  .)٥(»أعرفه
  . )٦(»وفيه من لم أعرفه«: إسناده فيه مجهول، قال الهيثمي: فالحديث

  :العلماء الذين ضعفوا الحديث
  .والعراقي، وابن القيم، والنووي، ضعفه ابن الصالح

  ).٧(»ضعيف نادهإس«: يوالعراق ،يالنوو قال
  ).٨(»يصح ال حديث«: القيم ابن وقال

، أقوال العلماء الدالة على تقوية هذا الخبر الضعيف بسبب تلقي العلمـاء لـه بـالقبول               
  :والعمل به

هذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمـل بـه فـي سـائر األمـصار                «: قال ابن القيم  
  .)٩(»واألعصار من غير إنكار كاٍف في العمل به

هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهـم أمـروا بـه     «: ل ابن تيمية  وقا
وروي فيه حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لكنه ممـا            ، كأبي أمامة الباهلي وغيره   

ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك؛ فلهذا قال اإلمام أحمـد وغيـره   ، ال يحكم بصحته 
  .)١٠(»فرخَّصوا فيه ولم يأمروا به،  بأس بهمن العلماء أن هذا التلقين ال

                                         
 .٢١/ ٥ : لسان الميزان)١(

 ).١٣/ ٩ (»تهذيب التهذيب«) ٢(

 ).٣٤٩/ ٨( البن حبان »الثقات«)٣(

 ).٣٣٧/ ٣ (»لسان الميزان«)٤(

 ).٦٦/ ٣ (»مجمع الزوائد«)٥(

 ).٦٦/ ٣ (»مجمع الزوائد« )٦(

ـ ٨٠٦ - ٧٢٥(الِعراقي  » اإلحياء تخريج «، )٥/٣٠٤ (»المجموع«) ٧( ـ ١٢٠٥ - ١١٤٥(، الزبيدي ) هـ٧٧١ - ٧٢٧(، ابن السبكى ) ه دار : الناشـر  - ) هـ
  .)٤/٤٢٠( ١ط.  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨.  الرياض–العاصمة للنشر 

 .)١/٢٠٦ (»المعاد زاد «)٨(

 ).١٣: ص (»الروح«) ٩(

 ).٢٩٦/ ٢٤ (»مجموع الفتاوى«) ١٠(



– 

  )١٩٤٨(

  الخاتمـــة
تناول هذا البحث الفرق بين منهج الفقهاء واألصوليين وبعض المحدثين من جهة وبـين              

  .وذلك في التعامل مع األخبار، منهج جمهور المحدثين من جهة أخرى
اء واألصوليين  فالتضعيف عند أهل الحديث لإلسناد ال يشترط عدم العمل عليه عند الفقه           

  .وجملة من المحدثين
وبين تلقي معنـاه  ، فهناك فرق بين الحكم بصحة الحديث على مقتضى الصناعة الحديثية   

، بالقبول وعملهم بالحكم الواقع فيه إذا اعتضد وتقوى بتداوله واشـتهاره بـين العلمـاء              
  .ووقوع اإلجماع على صحة معناه

  إسناده لضعف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لىإ ينسب وال فيه، الوارد بالحكم يؤخذف
علـى عكـس علمـاء    ، ال من النص الشرعي ، فطريقة الفقهاء تنطلق من الحكم الفقهي 

  .الحديث فإنهم ينطلقون من النص ال من الحكم
ومن استنكف عن هذه الدالالت واالعتبارات في التعامل مع األحاديث الضعيفة مما كان             

  ..  ف يقع في مغالطات منهجيةعليه أئمة الحديث فسو
  
    
   



 

 )١٩٤٩(

  المصــادر
      األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو: المؤلف. اإلحكام في أصول األحكام 

 األسـتاذ : لـه  قدم.  شاكر محمد أحمد الشيخ: المحقق. )هـ٤٥٦: ت (الظاهري القرطبي
 .بيروت الجديدة، اآلفاق دار: الناشر. عباس إحسان الدكتور

 محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد اهللا          : المؤلف. شاد الفحول إلى تحقيق علم األصول     إر
،  كفر بطنـا -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق      : المحقق، )هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني اليمني   

دار الكتـاب   : الناشـر ،  الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صـالح فرفـور         : قدم له 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى ، العربي

    محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس األئمـة السرخـسي              : المؤلفأصول السرخسي                 
 . بيروت–دار المعرفة : الناشر. )هـ٤٨٣: ت(

       محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين : المؤلفإعالم الموقعين عن رب العالمين
دار الكتـب   : الناشـر . م إبراهيم محمد عبد السال  : تحقيق. )هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية    

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١األولى، : الطبعة.  ييروت–العلمية 

        أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير       : المؤلفالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث
دار : الناشـر . أحمد محمد شـاكر   : المحقق. )هـ٧٧٤: ت(القرشي البصري ثم الدمشقي     

 .الثانية: الطبعة. نان لب–الكتب العلمية، بيروت 
       أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهـادر          : المؤلفالبحر المحيط في أصول الفقه

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة. دار الكتبي: الناشر. )هـ٧٩٤: ت(الزركشي 

               لملقـن  ابن ا : المؤلفالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح  الكبير
: المحقق. )هـ٨٠٤: ت(سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري            

دار الهجـرة للنـشر     : الناشـر . مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال         
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ولى، األ: الطبعة. السعودية- الرياض-والتوزيع 

      عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو        عبد الملك بن    : المؤلفالبرهان في أصول الفقه
صالح بن محمد بـن  : المحقق. )هـ٤٧٨: ت(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين      

 - هـ   ١٤١٨الطبعة األولى   : الطبعة.  لبنان –دار الكتب العلمية بيروت     : الناشر. عويضة
 . م١٩٩٧



– 

  )١٩٥٠(

    المغيرة البخاري، أبـو عبـد اهللا      محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن       : المؤلفالتاريخ الكبير
: طبع تحت مراقبة  .  الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد      : الطبعة. )هـ٢٥٦: ت(

 .محمد عبد المعيد خان
      أبو اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الـشيرازي         : المؤلفالتبصرة في أصول الفقه              

: الطبعـة .  دمـشق  –دار الفكـر    : لناشرا. محمد حسن هيتو  . د: المحقق. )هـ٤٧٦: ت(
 .١٤٠٣األولى، 

     ـ ٨٠٦ - ٧٢٥(الِعراقي  : المؤلفون. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، ابـن الـسبكى     ) ه
ـ ٧٧١ - ٧٢٧( ـ ١٢٠٥ - ١١٤٥(، الزبيدي   ) ه  –دار العاصمة للنـشر     : الناشر - ) ه

  ١ط.  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨. الرياض

      عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الـدين        :  المؤلف .ويتدريب الراوي في شرح تقريب النوا
 .دار طيبة: الناشر. أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: حققه. )هـ٩١١: ت(السيوطي 

     العالمة المحقـق بـن أميـر الحـاج الحلبـي           : تأليف، التقرير والتحرير في علم األصول
 .١٩٩٦،  هـ١٤١٧ – بيروت –دار الفكر ، )٨٧٩:ت(

    عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو          : المؤلفلفقه  التلخيص في أصول ا
عبد اهللا جولم النبالي    : المحقق. )هـ٤٧٨: ت(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين       

 . بيروت–دار البشائر اإلسالمية : الناشر. وبشير أحمد العمري

    بن أحمد بن حجر العـسقالني      أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد        : المؤلفتلخيص الحبير
 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر. )هـ٨٥٢: ت(

         أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد      : المؤلفالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد
لوي مصطفى بن أحمد الع   : تحقيق. )هـ٤٦٣: ت(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي        

.  المغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية      : الناشر. محمد عبد الكبير البكري   ، 
 . هـ١٣٨٧: عام النشر

 حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بن علي بن أحمد الفضل أبو: المؤلف - التهذيب تهذيب 
: الطبعـة  -الهنـد  النظاميـة،  المعارف دائرة مطبعة: الناشر - )هـ٨٥٢ :ت (العسقالني

 هـ١٣٢٦ األولى، الطبعة

      أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن          : المؤلفروضة الناظر وجنة المناظر
. )هـ٦٢٠: ت(قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي           



 

 )١٩٥١(

ـ ١٤٢٣الطبعـة الثانيـة     : الطبعة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع    : الناشر -هـ
 .م٢٠٠٢

       جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي         : المؤلفالعلل المتناهية في األحاديث الواهية
إدارة العلـوم   : الناشـر . إرشاد الحق األثري  : المحقق. )هـ٥٩٧: ت(بن محمد الجوزي    

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية، : الطبعة. األثرية، فيصل آباد، باكستان

       أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني         : ؤلفالمفتح الباري شرح صحيح البخاري
محمد فـؤاد   : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   . ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : الناشر. الشافعي

عليه تعليقات  . محب الدين الخطيب  : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه     . عبد الباقي 
 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: العالمة

   شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بـن          : المؤلف ألفية الحديث    فتح المغيث شرح
علـي حـسين    : المحقق. )هـ٩٠٢: ت(محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي          

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة.  مصر–مكتبة السنة : الناشر. علي
     الحنفـي  أحمد بن علـي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص       : المؤلفالفصول في األصول                

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة. وزارة األوقاف الكويتية: الناشر. )هـ٣٧٠: ت(

       زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج        : المؤلففيض القدير شرح الجامع الصغير
: الناشر. )هـ١٠٣١: ت(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري           

 .١٣٥٦األولى، : الطبعة.  مصر–المكتبة التجارية الكبرى 

      أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد          : المؤلفقواطع األدلة في األصول
محمد حسن محمد   : المحقق. )هـ٤٨٩: ت(المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي       

األولـى،  : الطبعـة . ية، بيروت، لبنـان   دار الكتب العلم  : الناشر. حسن اسماعيل الشافعي  
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨

         عبد العزيز بن أحمد بن محمد،      : المؤلفكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي
بدون : الطبعة. دار الكتاب اإلسالمي  : الناشر. )هـ٧٣٠: ت(عالء الدين البخاري الحنفي     

 .طبعة وبدون تاريخ

  الناشـر  - الهند   –دائرة المعارف النظامية    : تحقيقالبن حجر العسقالني،    : لسان الميزان  :
 م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٣ ط- بيروت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 



– 

  )١٩٥٢(

    أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان          : المؤلف - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 - اهرةمكتبة القدسي، الق  : الناشر - حسام الدين القدسي  : المحقق - )هـ٨٠٧: ت(الهيثمي  

  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر
     أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي             : المؤلفالمجموع شرح المهذب                

 .دار الفكر: الناشر. )هـ٦٧٦: ت(

          القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكـر بـن العربـي            : المؤلفالمحصول في أصول الفقه
.  سـعيد فـودة    -حسين علي اليدري    : المحقق. )ـه٥٤٣: ت(المعافري االشبيلي المالكي    

 .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة.  عمان–دار البيارق : الناشر

              أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين          : المؤلفالمحصول في علم األصول
: دراسة وتحقيـق  . )هـ٦٠٦: ت(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري         

 - هـ   ١٤١٨الثالثة،  : الطبعة. مؤسسة الرسالة : الناشر. كتور طه جابر فياض العلواني    الد
 . م١٩٩٧

       محمد، أبو الحسن نـور     ) سلطان(علي بن   : المؤلفمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
: الطبعة.  لبنان –دار الفكر، بيروت    : الناشر. )هـ١٠١٤: ت(الدين المال الهروي القاري     

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، 

 بـن  محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو: المؤلف - الصحيحين على المستدرك 
                     البيـع  بـابن  المعـروف  النيـسابوري  الطهمـاني  الـضبي  الحكـم  بن نُعيم بن حمدويه

 وتبير – العلمية الكتب دار: الناشر - عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق - )هـ٤٠٥: ت(
  ١٩٩٠ - ١٤١١ األولى،: الطبعة -
      أبو حامد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي            : المؤلفالمستصفى في علم األصول                  

: الطبعة. دار الكتب العلمية  : الناشر. محمد عبد السالم عبد الشافي    : تحقيق. )هـ٥٠٥: ت(
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، 

      ل تيمية   آ: المؤلفالمسودة في أصول الفقه]  مجد الدين عبد السالم بـن      : بدأ بتصنيفها الجد
ـ ٦٨٢: ت(عبد الحليم بن تيمية     : ، وأضاف إليها األب،     ) هـ٦٥٢: ت(تيمية   ، ثـم   ) هـ

. محمد محيي الدين عبد الحميـد : المحقق. ) ]هـ٧٢٨(أحمد بن تيمية    : أكملها االبن الحفيد  
 .دار الكتاب العربي: الناشر



 

 )١٩٥٣(

    ري المعتزلـي          : المؤلفقه  المعتمد في أصول الفـصمحمد بن علي الطيب أبو الحسين الب    
: الطبعـة .  بيـروت  –دار الكتب العلمية    : الناشر . خليل الميس : المحقق . )هـ٤٣٦: ت(

 .١٤٠٣األولى، 
      أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد          : المؤلف. نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر

دار : الناشر.  عماد السيد  -عصام الصبابطي   : المحقق. )هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقالني    
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الخامسة، : الطبعة.  القاهرة–الحديث 

           جمال : المؤلف -نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي
ـ ٧٦٢: المتـوفى (الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي         : قـق المح - )هـ

دار القبلة للثقافة   / لبنان- بيروت   -مؤسسة الريان للطباعة والنشر     : الناشر - محمد عوامة 
  م١٩٩٧/هـ١٤١٨األولى، : الطبعة.  السعودية– جدة -اإلسالمية
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