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   ااحدثی دہاہی ےک قلعتم ھچک وساالت اصبح دہاہی اور  

 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح

 ت االسلم مکیلع ورۃمح اہلل و ربک 

ومحمد نب  العہم  )ا(     اسیج ہک دنمرہج ذلی املعء ےن رفامای ےہ  ایک وہ ڑبے دحمث اور احظف ادحلثی ےھت ؟  ک دحثی ںیم ایک اقمم اھت ؟  دہاہی  اصبح (  ۱)

االایخر نم اہقف  امیلسن وفکی االعم   ذمبہ اامعنلن ااتخملر ںیم اصبح دہاہی ےک قلعتم اےکن رتےمج ںیم رصتحی یک ےہ ہک   ءوہنجں ےن اینپ اتکب 

  اامم انب امہج   الثموہنجں ےن اینپ دعتمد رحتریات ںیم ہی ابت ذرک یک ےہ  ققحم ارصعل العہم دبعارلدیش امعنین)ب(   ماما فقیھا حافظا حمداث مفرسإإ  اکن  

اسیج ہک دنمرہج ذلی املعء ک ایخل   دہاہی ک ااغتشل دحثی ےک اسھت مک اھت اور وہ نف دحثی ںیم امرہ ںیہن ےھت  ایاصبح( ۔  ۱۹۷)ص  اور ملع دحثی   

ی د ) اقبعت رتممج ، ص ( ۲(۔)اشہ دبعاقحل) رشح رفس اعسدت : )ا( ےہ
ھ

 

ش

 (  ۳(۔) ۱۷اشہ اامسلیع 

 

للكن
ي  ا

ح
ل

 ۔ و يالعہم دبع ا

ي  ای احظف انب رجحوریغہ ےن رغبی، مل ادجہاال دہاہی ےک نج ااحدثی ےک قلعتم  (  ۲)

ي لع

وریغہ ےک اافلظ ےہک ںیہ اور یکنج اانسد ںیمہ دتماول ،  امم ازل

ابرے ںیم العہم ویفس ونبری، ان ااحدثی ےک    ولطقاغبوریغہ وک ںیہن لم انب  اور اےکس اباعملین ااحدثی یھب درگی افحظ ےسیج احظف    بتک ںیم ںیہن تلم 

اور ان ااحدثی      و درگی اکرب دویدنب یک آراء ولعمم وہ یتکس ےہ   العہم ریمشکی، ومالان اقمس انونوتی، ومالان ردیش ادمح وگنگیہ، میکح االتم ومالان اھتونی

ویکہکن ابکر افحظ دحثی ےن بج ال   دنس وموجد ںیہنہی وموضع ںیہ ویکہکن دتماول بتک ںیم ایکن  )ا(    ےک ابرے ںیم ںیمہ ایک ومفق رانھک اچےیہ ؟

نج ااحدثی    ،اور رتذمی یک ویف اابلب یک ااحدثی یسیج ںیہ    ایکن اثمل اقیلعتت اخبری (   ۲)  ای ،  الص ہل ای مل ادجہ اہک وت رھپ ان وک وموضع یہ انہک اجب ےہ

 دبع ااملكل، داک، اادمللخ  )  ومفق اھت  ک   اسیج ہک العہم دبعارلدیش امعنین  یک دنسںی دتماول بتک ںیم ںیہن تلم 

 

خ

ي 

 

ش
ل

ا  ملقب 

 

 ارشلي 

 

 
یل ولعم ادحلي

، 

 

 

لادي

 

غ

 

 ن
ب

حیحصت رکےن ےس ابز رےتہ ںیہ اور ایس رطح مہ ان یک یفن رکےن ےس یھب اایتحط   دثی یک ریغب ملع ےکمہ ان ااح(   ۳) ای (۔۱۰۹ص  ، ۱۰۸ص 

 ۔رکےت ںیہ 

( وک رواتی رکےن ک ایک مکح ےہ  یکنج دنس ںیمہ دتماول بتک ںیم امیسخ یک ان ااحدثی وک ولوگں )وصخاص وعدہاہی ، دباعئ اانصلعئ اور اوسبملط رسلل ( ۳)

 :  الثم ںیہن تلم ؟

( وإلاكساين يف  57/ ١( وإملرغيناين يف إلهدإية )١/42أأورده هبذإ إللفظ إلرسخيس يف إملبسوط )     . ن صىل خلف عامل تقي فكأمنا صىل خلف نيب( م١) 

ذلكل قال    .وإحلديث هبذإ إللفظ ال يوجد يف يشء من كتب إحلديث.  ( وغريمه هكذإ بدون س ند وال عزو إ ىل أأحد من إخملرجني١/١58بدإئع إلصنائع )

  يث: من صىل خلف د(: ح١/١68وقال إبن جحر يف إدلرإية ). وهذإ إصطالحه فامي ال أأصل هل من إلأحاديث   .(: غريب 26/ 2)  إلزيلعي يف نصب إلرإية

صىل هللا عليه وسمل: من صىل خلف عامل تقي فكأمنا صىل    (: قوهل33١/ 2وقال إلعيين يف إلبناية رشح إلهدإية ) تقي فكأمنا صىل خلف نيب، مل أأجده.  عامل

(: وما وقع يف إلهدإية للحنفیة بلفظ: من صىل خلف  486 وقال إلسخاوي يف إملقاصد إحلس نة )ص. إحلديث  كتب  يف ليس غريب إحلديث هذإخلف نيب. 

 .فمل أأقف عليه هبذإ إللفظ فكأمنا صىل خلف نيب،عامل تقي،  
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( و إلاكساين يف  ١58/ ١ذكره إلرسخيس يف إملبسوط )  . إحلديث،  من صىل بعد إلعيد أأربع ركعات كتب هللا هل بلك نبت نبت وبلك ورقة حس نة(  2)

 (532( وإلطحطاوي يف حاش ية إملرإيق )ص  ١43/ ١( وإلرشنباليل يف حاش ية درر إحلاكم )2/١١١يف إحمليط إلربهاين )  ه وإبن ماز (  ١/28٠إلبدإئع )

 .وغريمه من أأحصابنا إحلنفیة

 (. 2/52إلرإئق ) ( وإبن جنمی يف إلبحر72/ ١أأورده هبذإ إللفظ إملرغيناين يف إلهدإية )( من ترك إلأربع قبل إلظهر مل تنهل شفاعيت. 3)

 ، اپاتسکنوشتک لع  از

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الجواب حامدا ومصليا ومسلما 

  وشتک لع اصبح زدی دجممکانجب رتحمم ورکمم  

 درج ےہ۔ رصتخما رھپ الصفم  آ پ ےک وساالت ےک وجاابت ابرتلبیت 

ک ااحدثی ابمرہک ےس فغش  اور لغش رضور راہ  ۔ آپ دعتمد اشمخی ےس ااحدثی رواتی رکےت ںیہ اور  خیش االالسم العہم رمانیغین  اصبح دہاہی   (  ۱)

س وازملدی  دہاہی ،  آپ وک دعتمد اشمخی ےس ااجزت دحثی یھب احلص ےہ،  آپ ےن دحثی یک دعتمد اتکںیب اےنپ اشمخی ےس ینس 
ی 

 

 ی
ج

 

لي

ںیم  اور اتکب ا

رپ رصبتہ یھب رکےت ںیہ ، نکیل  اظبرہ آپ ک لقتسم لغش ملع دحثی ےس ںیہن راہ ، اور ہن یہ آپ ےن    ناہی ںیم  دہا آپ ااحدثی لقن  رفامےت ںیہ اور  

در تقیقح قح اعتیل اشہن ےن آپ وک ہقف ںیم اکی تہب یہ الع   آپ وک دحمث ای احظف ک بقل دای اجےئ۔  ہک  اس نف ںیم اس درہج ک رحبت احلص ایک  

  اقمم رپ افزئ ایک اھت ، اور آپ ےک اقمم اور  

 

ےس وافق ےہ۔ دحمث ای احظف   اسہقف ک ادین اطبل ملع یھب آپ یک فینصت دہاہی ےہ،     یک العتم    وبقل 

بضاعيت يف عمل   رفامےت ںیہ:  ےسیج رحب زاخر اےنپ قلعتم  ںیہن آیت۔اامم زغایل  ےک اقمم رپ افزئ ہن وہےن ےس آپ ےک اقمم والجتل اشن ںیم وکیئ یمک

 .  (3٠إحلديث مزجاة، كذإ يف قانون إلتأأويل للغزإيل )ص 

اور اےکس  (  ۲) اور احظف انب رجح مل ادجہ ےہک    قلعتم ن رواایت ےک  ا، مہ ینعم رواتی یھب ذرک ہن رکے  نج ااحدثی ےک قلعتم احظف زیعلی رغبی 

ان   ارگ  ای  رواایت  لیصفت ےہ۔  وہ    رپ وعض ےک العامت اظرہ وہ  ک مکح اگلای  اال ہی ہک اےکس الخف اثتب  یسک دحمث ےن وعض  وت ہی وموضع امشر وہیگ 

ي ، رختجی  اانبلۃی،   ورشوح ،    یسک ےن وعض ک مکح  اگلای وہ وت درگی بتک رختجیہن یہ  وہاجےئ۔ اور ارگ ان رپ العامت وعض اظرہ ہن وہ اور  

مع
ل

حتف ادقلری، ۃینم اال

  داھکی اجےئ ہک یسک ےن رمعج ذرک ایک ےہ ای ںیہن، ارگ ںیہن وت وخد وجتسج رکےک ااسدین التش رکےن یک وکشش رکےیک رماتعج  رک ےک  االایتخر وریغہ  

رک ےک اےکس اطمقب مکح اگلےئ، اور ارگ ااسدین ہن ےلم وت    ، ارگ ااسدین لم اجےئ وت ااسدین یک قیقحتابوصخلص اامم دمحم اور دقتمنیم اانحف یک اتکوبں ںیم  

 ۔  اےئلس ہک دعم ودجان دعم ووجد وک زلتسمم ںیہن ےہ ےمل ادجہ رپ اافتکء رک ےک وموضع ک مکح اگلےن ےس ارتحاز رک اابتع ںیم احظف انب رجح یک 
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واایت رپ بسح وجاب ربمن دو مل ادجہ ک ہلصیف اگلای اجےئ ان رواایت وک یھب ( وج رواایت وموضع وہ اوکن الب ہیبنت ےئک ایبن رکان اجزئ ںیہن ےہ۔ نج ر۳)

یک اانسد ولعمم ہن وہ اور ااکس اقلب وبقل وہان    یسک رواتی  بج کت    دعم مکح وعض ےس وبثت زلتسمم ںیہن۔ذہلا  ۔ رکان حیحص ںیہن ےہ وطبر ااحدثی لقن  

 ۔  وت زمدی اایتحط یک رضورت ےہ وعام ےک اسےنم حیحص ںیہن ےہ، اور ایبن  رکان  الب ہیبنت ہکققحم ہن وہ اجےئ اس وتق کت اوکس 
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 اھت؟   اقمم ایک  اصبح دہاہی ک دحثی ںیم  (  ۱) 

( بعد إفتتاح إلكتاب بروإية حديثني بس نده إ ىل رسول هللا صىل هللا عليه  ١/86قال إلعالمة إملرغيناين يف كتاب إلتجنيس وإملزيد )

ظهارإ لرشف أأيب حنيفة وسمل: إفتتحت هذإ إلكتا فصاحه وإ  ب هبذين إحلديثني ترباک ابلالكم إلنبوي يف إفتتاحه وتنبهيا عىل خطر إلعمل اب 

أأقرإنه يف  ، وقد حاز رمحه هللا  رسإج إلأمئة وأأحصابه أأاکبر إلأمة قصب إلس بق ]يقال يف إملثل: فالن حاز قصب إلس بق أأي فاق عىل 

سبیل إحلق. وقد حص أأنه اکن من إلتابعني حیث روى عن عدة من إلصحابة إلطاهرين رضوإن هللا تعاىل  إلفضائل وإلعلوم[ يف إال ابنة عن  

  علهيم أأمجعني، مهنم أأنس بن ماكل ريض هللا عنه وعبد هللا بن جزء كام روينا. ومهنم زيد بن عبد هللا وعبد هللا بن أأيب أأوىف ووإثةل بن

   ديث مروية بأأسانيد متصةل، إنهتى .إلأسقع وعائشة إبنة جعرد، وعندي تكل إلأحا

  28/ ١وأأكرث إحملققني يثبتون رؤيته ال روإيته عن إلصحابة، وأأثبت روإيته عن إلصحابة إملرغيناين هنا وعبد إلقادر إلقريش يف إجلوإهر )

ليه إلس يوطي يف تبيیض إلصحيفة )ص  (١/١33( وعيل إلقاري يف إلأمثار إجلنية )452و   مغاين إلأخیار  يف    ( وإلعيين كام34، ومال إ 

( وإبن خلاكن يف وفیات إلأعيان  ٩/١١3و    4/42٩(، وخالفهم أأكرث إحملققني، اکخلطيب يف اترخيه )62عقود إمجلان )ص  ( و ١25/3)

( وإبن جحر إمليك يف إخلريإت  62( وإبن قطلوبغا ومحمد بن يوسف إلشايم يف عقود إمجلان )ص  3٩٠/ 6( وإذلهيب يف إلسري )5/4٠6)

 (. 2/44٠( وش يخنا محمد يونس إجلونفوري يف إليوإقت إلغالية ) 54 إحلسان )ص

ذإ قرأأ إلرجل إحلديث عىل إحملدث أأو قرأأ عليه إحملدث، فا ن شاء قال: حدثنا، ١/١١3)إملرغيناين يف كتاب إلتجنيس وإملزيد  وقال   (: إ 

ن شاء قال: مسعت فالان. يروى ذكل ن شاء قال: أأنبأأان، وإ  ن شاء قال: أأخربان، وإ  عن أأيب يوسف رمحه هللا ]لأن إملعىن ال خيتلف[،    وإ 

إلبخاري يف إلصحيح ) قال  أأيب يوسف  إنهتى . وبقول  أ خر،  فیه عىل وجه  أأهل إحلديث  ن اکن إ صطالح  (  6١وهذإ هو إلصحيح، وإ 

   خبالف مسمل بن إحلجاج، وإخلالف فیه معروف.

إلقادر  قال  و  ١إلقريش إلعالمة عبد 
أأسعد إملرغيناين:    (25٩/ ١يف إجلوإهر إملضية )       صاحب  عليه  قرأأ يف ترمجة ضياء إدلين صاعد بن 

  من   بسامعه  حیدرة  بن  عيل  بن   محمد  بكر  أأيب  من   بسامعه  معر  بن  إلعزيز  عبد  إلأمئة  برهان  من  بسامعه  مبرغينان   إلرتمذي  جامع  كتاب  إلهدإية

 
( ذكر "بعض إجلاهلني" أأو "هذإ  228و   ١64و   ٩٩و   77و   72و   36/ 3و   2/3٩2و   423و   ١/365جاء يف بعض إملوإضع من نصب إلرإية )   ١

يف درإسة حديثیة مقارنة لنصب إلرإية    ( وتبعه إلكوثري. ومال إلش يخ محمد عوإمة38إجلاهل"، ومل يسمه إلزيلعي، وأأهبمه إبن قطلوبغا يف منية إلأملعي )ص  

( إ ىل أأنه عبد إلقادر إلقريش بناء عىل بعض إلقرإئن إليت ذكرها، ولكن مل  5/١٩8وفتح إلقدير ومنية إلأملعي، إملطبوعة يف إجملدل إخلامس من نصب إلرإية )

إلزيلعي يف موضع ) إبن إلرتكامين إملتوىف س نة  228/ 3جيزم به. والكم  إلعالمة  يرد به ش يخه عالء إدلين، يعين  بأأنه مل  صاحب إجلوهر    ـه75٠( رصحي 

، إنهتى . وكتاب إبن إلرتكامين: إلتنبیه عىل أأحاديث إلهدإية وإخلالصة  ولكن إلش يخ قدل هذإ إجلاهل، فاملقدل ذهل، وإملقدل هجلإلنقي، قال بعد نقل الكمه:  

، ذكره يف إجلوإهر إملضية معرفة أأحاديث إلهدإية  إلعناية يف اج إلقومي حديثا لأول مرة، وهو إلكتاب إذلي ينقل منه إلزيلعي. وكتاب إلقريش  طبعته دإر إملهن

( يف خترجي  7/38وإذلي قاهل محمد عوإمة يؤيده ما قال إبن إمللقن يف إلبدر إملنري )( يف ترمجة ش يخه إبن إلرتكامين، مل يطبع بعد، وعندي خمطوطه. 367/ ١)

أأن جيف عرقهإحلديث:   قبل  أأجره  إلأجري  إ ىل  :  أأعطوإ  إلهدإية وإخلالصة من عزوه هذإ إحلديث  أأحاديث  إلعرصيني عىل  وقع يف الكم بعض  ما  إجتنب 

،  وومه ش يخنا عالء إدلين مقدلإ لغريه، فعزإه للبخاري(، قال:  ١3٠/ 4، إنهتى . وأأصهل يف الكم إلزيلعي )إلبخاري تقليدإ ملن قبهل من إلعرصيني فاحذر ذكل

 إنهتى .

متاما للفائدة. وبعد قرإءته قلت  إلش يخ محمد عوإمة درإسة  و  مفیدة جدإ، فهيا جوإهر قمية ودرر اندرة، حصلهتا بعد إلفرإغ من هذإ إجلوإب، فعلقت عليه مهنا إ 

    يته قارن إلبناية للعيين أأيضا، فاملقارنة ال تمت بدوهنا.   يف نفيس: ل 
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 مش يخته   يف  إلهدإية  صاحب   ذكره  ،إلرتمذي  من   بسامعه  يشإلشا  لكيب   بن  إلهيمث  سعيد  أأيب  من  بسامعه  إخلزإعي   محمد  بن  أأمحد  بن  عيل

 ، إنهتى .  بس نده حديثا هل وذكر

  إملذكور   بس نده أأسعد بن صاعد محمد  أأيب إدلين  ضياء إال سالم ش يخ عىل إلرتمذي  كتاب وقرأأ (: 383/ ١وقال يف ترمجة صاحب إلهدإية )

  اکن   إلهدإية  صاحب   أأن  ماكل  بن   إدلين  جامل  إلعالمة  عن  يذكر  إحلريري  إبن  إدلين  مشس  إلقضاة  قايض  مسعت . وقال:  صاعد   ترمجة  ىف

   ، إنهتى .فوإئد مهنا وعلقت  كتبهتا ،مش يخة لنفسه ومجع ،إملشاخي ولقي  ومسع ورحل ،علوم يةمثان  يعرف

إملرغيناينوقال يف ترمجة   أأيب نرص  بن  إلرزإق  بن عبد  إلعزيز  بن عبد  بن عيل  كتاب روى عنه  (:  ١٩8/ ١)  إحلسن  إلهدإية  صاحب 

أأيب بكر بن حیدرة بسامعه من إخلزإعي بسامعه من إلشا ز إلرتمذي ابال جا   يش ة بسامعه من برهان إلأمئة عبد إلعزيز بن معر بسامعه من 

 .  ، إنهتى إلهيمث بن لكيب بسامعه من إلرتمذي

ليه مدة مديدة وحصلت من    ت إختلف   :مش يخته  قال صاحب إلهدإية يف(:  ١/37١وقال يف ترمجة ش يخ إال سالم عيل إال سبیجايب ) إ 

ورشفين رمحه هللا    .إلزايدإت وبعض إملبسوط وبعض إجلامعفیه:    لقفت من فوتلق   ،إلتدريس وحمافل إلنظر نصااب وإفیا  ئدده من فوإئفوإ

ي  خينه غري وإحد من مشا ع وأأخربين    .ولكن مل يتفق يل إال جازة منه  ،تعاىل ابال طالق ىف إال فتاء وكتب يل بذكل كتااب ابلغ فیه وأأطنب 

بس نده إلنسفي عنه  أأمحد  بن  بن محمد  أأيب حفص معر  إدلين  إنهتى   رمحهم هللا مث ساق حديثا عن جنم  دإر جهر   مصححا،  من نسخة 

   (.2/5٩2للجوإهر )

اکن   : عجم ش يوخه وقالم  روى عنه أأبو إحلسن عيل بن أأيب بكر صاحب إلهدإية يف(:  ١/28٠وقال يف ترمجة عبد هللا بن أأيب إلفتح )

ماما ش يخا زإهدإ وإعظا من إملش تغلني ابلعبادة إملنقطعني إ ىل هللا مسعته مبرغينان    .معر حىت بلغ مائة ونيفا  ،صاحب كرإمات ظاهرة  ، لنا إ 

ليك عودإ من أأرإك، ومل أأوثر به أأحدإ سوأاک ،جعلت هدييت مين سوأاک :ينشد  .  ، إنهتى رجاء أأن أأعود وأأن أأرأاک ،بعثت إ 

ذكره عن إال مام إلقايض إلناطفي    .ما نسيته  ،لقنين حديثا وأأان صغري حففظته عنه(:  ١/38٩قال يف ترمجة جد صاحب إلهدإية لأمه )و 

س ناده وهو أأن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال مىش إ ىل عامل خطوتني وجلس عنده ساعتني ومسع من    :واکن صاحب حديث أأنه روى اب 

يث عند  رشط جوإز روإية إحلد  :مش يخته ملا ذكر هذإ إحلديث   قال صاحب إلهدإية يف  .وجبت هل جنتان معل هبام أأو مل يعمل  منه لكمتني

قال   .فعىل هذإ جيوز يل روإية هذإ إحلديث   ،أأيب حنيفة ريض هللا عنه أأن إلرإوي مل ينس إحلديث من حني حفظه إ ىل وقت إلروإية

   .، إنهتى إلفقه ذإ هجد ورأأي وكن يف ،تعمل اي بين إلعمل وإفقه :أأفادين جدي رمحه هللا تعاىل :ريض هللا عنه

تلقفت من فلق فیه من علمي    :معجم ش يوخه وقال  ذكره صاحب إلهدإية يف(:  ١/3٩١شهيد )وقال يف ترمجة حسام إدلين إلصدر إل 

 ،اق إخلاصةبإلأس    خوإص تالمذته يف  واکن يكرمين غاية إال كرإم وجيعلين يف  ،حمافل إلنظر  فوإئده يف  غزيروإقتبست من    ،إلنظر وإلفقه

، إنهتى  مصححا من نسخة دإر إلهجر   رمحة هللا علهيم أأمجعنيخيوإحد من إملشا  وأأخربين عنه غري ،إلروإية لكن مل يتفق يل إال جازة منه يف

(2/65٠  .) 

أأبوه اببن إلوزيروقال يف ترمجة   مش يخته    ذكره يف  ،ش يخ صاحب إلهدإية(:  2/46)  محمد بن إحلسن بن مسعود بن إحلسن إملعروف 

  ين أأخرب  :قال  ،ومن مجةل روإايته رشح إل اثر للطحاوي  :قال  .وكتب خبط يده  ،روأأجاز يل مجيع مسموعاته ومس تجازإته مشافهة مب  :وقال

أأبو إلفتح إ مسعيل بن إلفضل بن أأمحد بن   أأبو إلفتح منصور بن إحلسني بن عيل بن    ،إملعروف ابلرسإج  إال خش يدإلش يخ إال مام  أأخربان 

برإهمی بن عامص إمل ،إلقامس  (. ١33/ 3، إنهتى  مصححا من نسخة دإر إلهجر )ان إملصنفأأخرب ،إحلافظ قرئأأخربان أأبو بكر محمد بن إ 
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أأجاز يل مجيع   :مش يخته  قال صاحب إلهدإية يف(:  2/52)  إدلين  ضياءب   إمللقب   إلعزيز  عبد  بن  انرص  بن  إحلسني  بن  محمدوقال يف ترمجة  

مائة وأأربعني ومخس  يده س نة مخس  مبرو وكتب خبط  إلصحيح ملسمل  .مسموعاته مشافهة  كتاب  يرويه ش يخنا    ،ومن مسموعاته  اکن 

ضياء إدلين هذإ عن محمد بن إلفضل إلفرإوي بنيسابور س نة مخس وعرشين ومخس مائة عن أأيب إحلسن عبد إلغافر إلفاريس س نة مثان 

برإهمی بن محمد بن سفیان إلفقیه عن مسمل رمحهم هللا تعاىللعن إجل وأأربعني وأأربع مائة  ، إنهتى . ودي س نة مخس وس تني وثالث مائة عن إ 

 ، صاحب إلهدإيةخيهذإ من مشا(:  2/76)  إلعالء  ابلزإهد  إمللقب   إلبخاري  هللا  عبد  أأيب  أأمحد  بن  إلرمحن   عبد  بن  محمدوقال يف ترمجة  

جازة مطلقة مشافهة  :مش يخته وقال   وقد ذكره يف وكتب خبط    ،أأجاز يل روإية مجيع ما حص من مسموعاته ومن مس تجازإته ومصنفاته إ 

 ، إنهتى .  يده رمحه هللا تعاىل

برإهمی إلصفاروقال يف ترمجة   مسع رشح إل اثر للطحاوي  (:  2/١٠3)  محمد بن معر بن عبد إملكل بن عبد إلعزيز بن أأمحد بن إ حساق بن إ 

عيل بن إلفضل إلزرجنري س نة عرش ومخس مائة بروإيته عن إلأس تاذ ش يخ إلأمئة أأيب محمد عبد  بن  إلقايض إال مام أأيب بكر محمد  عىل  

أأيب بكر محمد بن محدإن إلسو  إلرئيس  أأمحد إحللوإين عن  إلأأيب  عن    خبيإلعزيز بن  إلنويح  برإهمی  إ  برإهمی محمد بن سعد بن  عن    زييديإ 

نسخة دإر   ن، إنهتى  مصححا ممش يخته  يفومحمد بن معر هذإ أأحد ش يوخ صاحب إلهدإية وممن مسع منه وأأجاز هل وقد ذكره    .إلطحاوي

   (.3/287إلهجر )

جازة مطلقة عامة(:  ١/24٩)  بلخ  نزيل  إلقايض  إحلنفي  يوسف  بن  سعيدوقال يف ترمجة   إ  إلهدإية منه  مش يخته   وذكره يف  ،ولصاحب 

إدلنيا    ومن يرس عىل مسمل يرس هللا عليه يف   ،إدلينا وإل خرة  من سرت عىل مسمل عورة سرت هللا عليه يف  : متنه  ،حديثا بس ندهوساق هل  

ومن نفس عن مسمل كربة نفس هللا عنه كرب   ،ومن أأبطأأ به معهل مل يرسع به نس به  ،عون أأخیه  عون إلعبد ما اکن يف  وهللا يف  ،وإل خرة

 ، إنهتى .  ومن أأقال مسلام عرثته أأقال هللا عرثته يوم إلقیامة ،يوم إلقیامة

 ذكره يف  ،ش يخ صاحب إلهدإية(:  ١/288)  إلفرإوي  إلصاعدي  محمد  بن  أأمحد  بن  أأمحد  بن  إلفضل  بن   محمد  بن  هللا  عبدوقال يف ترمجة  

جازة مطلقة مشافه مث روى عنه حديثا عن أأيب ماكل إلأجشعي عن أأبيه أأنه مسع رسول هللا صىل هللا عليه    ،ة بنيسابورمش يخته وأأجازه إ 

 ، إنهتى .  وحسابه عىل هللا ،ا يعبد من دونه حرم ماهل ودمهمبمن وحد هللا وكفر   :وسمل يقول

إلبخاريوقال يف ترمجة   إلبيكندي  بن عيل  بن محمد  بن عيل  إلهدإيةعامثن هذإ من  (:  ١/345)   عامثن  ذكره يف  ،مشاخي صاحب   وقد 

 ، إنهتى .  ة إلرسخيس بس نده حديثا مرفوعامئوروى عنه عن مشس إلأ  ،مجعها لنفسه مش يخته إليت 

إجمتع به إال مام صاحب إلهدإية (:  ١/3٩2)  إلبلخي  يوسف  بن  إملؤمن   عبد  بن  معروقال يف ترمجة ش يخ إال سالم أأيب حفص صفي إدلين  

عليه صاحب إلهدإية أأحاديث وانظره    أأ وقر   ،مث رإفقه إ ىل مكة وإملدينة مث إ ىل مهدإن  ،سفرهام إ ىل إحلج س نة أأربع وأأربعني ومخس مائة  يف

إلهدإية  . مات س نة تسع ومخسني ومخس مائة  .إملسائل  يف إال جازة    أأنشدان إلش يخ إال مام إلزإهد صفي إدلين منظوما يف  :قال صاحب 

  ، فال يدعو دعايئ بعد مويت،  ومسموعي ومجموعي برشطه  ،جزت هلم روإية مس تجازيأأ   :ين معر بن محمد إلنسفيللش يخ إال مام جنم إدل

 ، إنهتى . واکتبه أأبو حفص خبطه

 : وقال  ،فأأطال  ذكره إبن إلنجار(:  ١/3٩5)  إلنسفيمعر بن محمد بن أأمحد بن إ مسعيل    حفص  إال مام إلزإهد جنم إدلين أأيبوقال يف ترمجة  

مفتيا أأديبا  فاضال مفرسإ حمداث  فقهيا  كتبا يف  ،اکن  أأحد مشا  :قلت   .إلتفسري وإحلديث وإلرشوط   وقد صنف  هذإ  إدلين معر    خيوجنم 

  : قال صاحب إلهدإية  .اببه  وتقدم يف  ،إلليث أأمحد بن معر  وذكر بعده إبنه أأاب  ،مجعها لنفسه بذكره  صاحب إلهدإية وصدر مش يخته إليت 
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أأروي إحلديث عن مخس مائة ومخسني ش يخا  :مسعت جنم إدلين معر يقول  عليه بعض تصانيفه ومسعت منه كتاب    :قال  . أأان  وقرأأت 

 ، إنهتى . إملس ندإت للخصاف بقرإءة إلش يخ إال مام ظهري إدلين محمد بن عامثن

قدهما   ،رأأيته برشدإن  :قال صاحب إلهدإية  (:2/١4)  مام إخلطيب إلزإهدمحمد بن أأمحد بن عبد هللا إخلطييب إجلاديك إال  وقال يف ترمجة  

من قال بعد أأن يصيل إمجلعة س بحان هللا إلعظمی    :مش يخته وساق هل بس نده حديثا متنه  ذكره يف  .وقرأأت عليه أأحاديث وأأجاز يل  ،علينا

 ته يف بعض أأجوبيت ابال نلكزيية. ل فص  وإحلديث غري اثبت كام  ، إنهتى .غفر هللا هل مائة ذنب ولوإدليه أأربعة وعرشين أألفا ،وحبمده مائة مرة

  مش يخته   يف   إلهدإية  صاحب   قال(:  2/35)  نجي ش  إلبو   إخلطيب  هللا  عبد أأيب بكر بن    بن  محمدأأيب طاهر    إلزإهد  إال ماموقال يف ترمجة  

  إلوس يط  إلتفيرس  كتاب مهنا  .يده  خبط  وكتب  ،مبرو ةفهمشا مسموعاته  مجيع روإية هذإ بكر أأيب بن محمد  يعين   يل أأجاز :لنفسه مجعها إليت 

  حديثا  عنه  إلهدإية  صاحب   ساق   مث  .إملصنف  إلوإحدي  أأمحد  بن  عيل  عن  اينيإملاه   أأمحد  بن  محمد  إلفضل  أأيب  عن  يرويه  ،إلوإحدي  لعيل

  فاطفئوها   أأنفسمك  عىل  أأوقدمتوها  إليت   نريإنمك  إ ىل  قوموإ  أ دم  بين   اي  :صالة  ك   عند  ينادي  ملاك  هلل  نإ    رفعه:  أأنس  عن  بس نده  منه  مسعه

 (. ١24٠/ 3، إنهتى  مصححا من نسخة دإر إلهجر )ابلصالة

أأجاز لصاحب  (:  2/76)بن أأيب بكر بن عبد هللا بن محمد بن أأيب توبة إخلطيب إلكشمهيين إملروزي    محمد بن عبد هللاوقال يف ترمجة  

ذكر  ما  عىل  مائة  وأأربعني ومخس  س نة مخس  مبرو مشافهة  إلهدإية يف   .مش يخته  ه يفإلهدإية  أأكرث    :مش يخته  قال صاحب  عليه  قرأأت 

أأخربان به أأبو إخلري محمد بن موىس بن عبد هللا إلصفار إملروزي إملعروف بأأيب إخلري س نة إ حدى   :وقال  .حصيح إلبخاري وأأجاز يل بقیته 

قال أأخربان أأبو عبد هللا محمد بن    ،مثان ومثانني وثالث مائةس نة    بن محمد إلكشمهيين  ميكأأخربان أأبو إلهيمث محمد بن    ،وس بعني وأأربع مائة

إلفربري   مائة  إءةقر بفربر  يوسف بن مطر  إثنتني    ،عليه س نة ست عرشة وثالث  إلبخاري س نة  إ مسعيل  أأبو عبد هللا محمد بن  أأخربان 

 ، إنهتى .  ومخسني ومائتني

إلرتإمج )ص   قطلوبغا يف اتج  إبن  وكتاب  (:  2٠7وقال  إلهدإية  إلتجنيس  صاحب  وكتاب  مثانني جمدلإ،  إملنهتىي يف حنو  وكفاية  إلبدإية 

 ، إنهتى .  قد لقي إملشاخي، ومجع لنفسه مش يخة. قلت: وهل كتاب خمتار مجموع إلنوإزل وكتاب يف إلفرإئض. وقال: وإملزيد ومناسك إحلج

إلهدإية )  ( 2/23٩وقال طاش كربي زإده يف مفتاح إلسعادة )  ذإ قال: إحلديث محمول عىل إملعىن  (١/١5ونقهل إللكنوي يف مقدمة  : إ 

إنهتى . إلأمئة،  عليه دون  نفسه  يريد محل  قال حنمهل  ذإ  وإ  أأمئة إحلديث.  به محل  يريد  إلأخیار    إلفالين،  أأعالم  كتائب  إلكفوي يف  وقال 

(: ولقد بلغين من مشاخينا أأن دأأبه نور هللا مرقده ويف أأعىل غرف إجلنان أأرقده  ، إلنسخة إملطبوعة3/١2، إلنسخة إخلطية،  32١/١)

أأهل  ومل حيمل  إملعىن،  هذإ  قد محهل عىل  به  يريد  إلفالين،  إملعىن  عىل  إحلديث محمول  هذإ  إلهدإية:  قال يف  ذإ  إ  أأنه  إلهدإية  كتاب  يف 

    إحلديث عىل هذإ إملعىن، إنهتى . 

أأعالم كتائب  يف  إلكفوي  )  وقال  إخلطية١/3١٩إلأخیار  إلنسخة  إملطبوعة 3/5  ؛،  إلنسخة  )ص ،  إلهبية  إلفوإئد  يف  إللكنوي  ونقهل   )

ماما فقهيا حافظا حمداث  (١٩7وعبد إلرش يد إلنعامين يف هامش إمام إبن ماجه إور عمل حديث )ص  (  ١/24وإلسعاية )  (١4١ : اکن إ 

 مفرسإ جامعا للعلوم ضابطا للفنون، إنهتى .  
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إملضية وإبن قطلوبغا يف اتج إلرتإوقوهل حافظا   إلقريش يف إجلوإهر  هـ( يف "طبقات إحلنفیة"  ٩7٩وإبن إحلنايئ )ت    مجحمداث مل يذكره 

زإده )ت  ١5٩/2) إلفقهاء" ٩68( وطاشكربي  "طبقات  )  (١٠١)ص    2هـ( يف  إلسعادة  إلأمثار    (2/238ومفتاح  إلقاري يف  وعيل 

( )  (2/522إجلنية  إلظنون  كشف  يف  خليفة  )(  2/2٠22وحايج  إلوصول  )(  2/344وسمل  إلهدإية  مقدمة  يف   ( ١/١١وإللكنوي 

وسقط قوهل حمداث يف إ حدى إلنسخ لكتائب إلكفوي كام ذكره إحملقق يف    .، مل تطبع بعد وش يخنا محمد يونس إجلونفوري يف مقدمة إلهدإية

 تعليقه عىل إملطبوع منه.  

إلهدإية: وبعض إلشافعية طعنوإ عىل صاحب إلهدإية بأأنه أأورد فهيا إلأحاديث إليت ليست بتكل. قال ش يخنا  قال إللكنوي يف مقدمة  و 

ن إلشافعية يقولون: إ ن صاحب إلهدإية ال  8إجلونفوري: وأأخذ هبذإ إال يرإد بعض منكري إلتقليد يف كتابه درإيت محمدي )ص   ( فقال: إ 

ال نق يرإد إلأحاديث، وليس غرضه إ  ل إحلديث، مث زإد عليه إلبعض فقال: سوإء اکن حصيحا أأو ضعيفا بل أأاکن موجودإ أأم ال، يبايل يف إ 

ال بعدم إلوقوف جبالةل قدره وعدم الاطالع عىل خفامة علمه، وقد خرج أأحاديثه   إنهتى . قلت: قال إلعالمة إلش يخ عبد إحلي: وهل هذإ إ 

 .  إللكنوي الكمش يخنا بقیة إلعناية مبعرفة أأحاديث إلهدإية، وذكر إلش يخ حمي إدلين عبد إلقادر بن محمد إلقريش إملرصي وسامه 

إلعالمة، عامل ما ورإء إلهنر، برهان إدلين،  ،  إملرغيناين أأبو إحلسن عيل بن أأيب بكر بن عبد إجلليل(:  2١/232وقال إذلهيب يف إلسري )

أأيب بكر بن عبد إجلليل إملرغيناين إحلنفي صاحب   اکن يف هذإ إحلني مل تبلغنا    كتايب إلهدإية وإلبدإية يف إملذهب. أأبو إحلسن عيل بن 

 ، إنهتى .  أأخباره، واکن من أأوعية إلعمل رمحه هللا

(: نصوإ عىل أأنه ال عربة للأحاديث إملنقوةل يف إلكتب إملبسوطة ما مل يظهر س ندها أأو يعمل  2٩قال إللكنوي يف إلأجوبة إلفاضةل )ص  و 

ن اکن مصنفها فقهيا جليال يعمتد عليه يف نقل إلأحاكم وحمك إحلالل وإحلرإم  إعامتد أأرابب إحلديث علهيا، . أأال ترى إ ىل صاحب إلهدإية وإ 

ليه ابلأانمل ويعمتد عليه إلأماجد وإلأ  ل قد ذكرإ يف ماثمن أأجةل إحلنفیة وإلرإفعي شارح إلوجزي من أأجةل إلشافعية، مع كوهنام ممن يشار إ 

أأثر   عند خبري ابحلديث يس تفرس، كام ال خيف  عىل من طالع خترجي أأحاديث إلهدإية للزيلعي، وخترجي أأحاديث  تصانيفهام ما ال يوجد هل 

ذإ اکن حال هؤالء إلأجةل يرإد إلأخبار وال    رشح إلرإفعي البن جحر إلعسقالين. وإ  هذإ مفا ابكل بغريمه من إلفقهاء إذلين يتساهلون يف إ 

   يتعمقون يف س ند إل اثر.

وهذإ صاحب إلهدإية مع كونه من  (  2/363ردع إال خوإن عن حمداثت أ خر مجعة رمضان )إملطبوع يف مجموعة رسائهل    وقال إللكنوي يف

 .  أأجةل إحلنفیة، أأورد فهيا أأخبارإ غريبة وضعيفة، فمل يعمتد علهيا، كام يظهر من مطالعة خترجي أأحاديهثا للزيلعي وإبن جحر إلعسقالين

(: قد جرى يف أأثناء تدرييس يوما قبل هذه إلأايم من حنو مثان س نني الكم يف إلأحاديث إملذكورة يف  35١وقال يف ظفر إلأماين )ص  

س ناد. فقلت: تكل إلأخبار ال يعترب هبا ما مل يعمل س ندها أأو خمرهجا، فا ن كثريإ من أأرابب إلفقا هة  إلهدإية وغريها من كتب إلفقه من غري إ 

   م أأحاديث منكرة وضعيفة وموضوعة من غري تنقیح وتوضيح، إنهتى .متساهلون يف إلروإية، فیوردون يف كتهب 

إلنعامين:   أأجانب عن معرفة إحلديث، وال يصح ذكل، وقال إلعالمة عبد إلرش يد  ن إللكنوي عد صاحب إلهدإية من إلزمرة إذلين مه  إ 

حوإيش   يف  ونقلهتا  إملوإضع،  من  كثري  يف  إملضية  إجلوإهر  يف  إلقريش  عهنا  نقل  مش يخة،  لنفسه  إلهدإية  صاحب  أألف  وقد  كيف، 

س ناد صاحب  إدلرإسات، وفاتين إلعزو إ ىل إجلوإهر سهوإ. ويف ترإمج ش يوخ صاحب إله دإية من إجلوإهر أأش ياء كثرية مفیدة، وهناك إ 

 
ن ام هو "طبقات إحلنفیة" البن إحلنايئ، وهو ظاهر من إملقارنة بني إلكت  2 ابني، وقد أأطال فیه  هذإ إلكتاب إملطبوع "طبقات إحلنفیة" إملعزو لطاشكربي زإده إ 

مته لكتاب إبن إحل   (.   ١/3نايئ ) إدلكتور حمي هالل إلرسحان يف مقد ِّ
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ومسانيد إخلصاف وغريها، كذإ يف    3إلهدإية وذكر قرإءته عىل ش يوخه الك من إلصحيحني وجامع إلرتمذي ورشح معاين إل اثر للطحاوي 

   (.١٠8إملدخل إ ىل علوم إحلديث ملوالان عبد إملاكل )ص 

منا ذكر إحلقیقة ابلنس بة إ ىل إلأحاديث يف إلهدإية، و وإال نصاف أأن موالان عبد إحلي مل يقل   صاحب  بأأهنم أأجانب عن معرفة إحلديث، وإ 

يرإد إلأحاديث كام سأأوحضه وكام قرره إلش يخ عبد إلرش يد إلنعامين وس يأأيت إ ن شاء هللا تعاىل،  يف ذكل معذور    إلهدإية لأنه قدل غريه يف إ 

 جالةل قدره وخفامة علمه.   ذكر  ش يخنا إجلونفوري أأيضا يف إدلفاع عن صاحب إلهدإية و الكمه، ورإجع الكم إللكنوي إملذكور إذلي نقهل 

ےن اےنپ خیش ایضء ادلنی  ھ ۵۹۳وتمیف  اصبح دہاہی خیش االالسم العہم رمانیغین  یک رصتاحیت ےس ولعمم وہا ہک   ھ۷۷۵العہم دبع ااقلدر ارقلیش  وتمیف  

آپ ےن  حیحص اخبری ک ارثک ہصح ، زین اےنپ ہخیشم ںیم لقن یک ےہآپ ےن اصدع نب ادعس ارملانیغین ےس اجعم رتذمی ڑپیھ، زین ہی ہک  اجعم رتذمی یک دنس 

ي ےس رواتی رکےت ںیہ، زین دعتمد اشمخی ےس  

 

 ہ ي
مي

 

کش

آپ ےن ااجزت دحثی یل اور ان ےس  اےنپ دورسے ااتسذ ےس ڑپیھ وج اکی واہطس ےس العہم 

العہم دبع ااقلدر رقیش ےک الکم  بتک ااحدثی ڑپیھ اور ایکن رواایت لقن یک، ان ضعب رواایت وک اےنپ ہخیشم ںیم یھب لقن ایک ےہ اور ایکس ھچک اثمںیل  

س وازملدی ک آاغز دو دحثی ےس ایک ےہ۔  ںیم اورپ ذرک وہیئ
ی 

 

 ی
ج

 

لي

لمکم دنس آپ ےس ےلرک وضحر یلص اہلل ہیلع وملس   ،  یکنجایس رطح آپ ےن اتکب ا

س ںیم رواتی دحثی ک   کت وباہطس اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع آپ ےن ذرک یک
ی 

 

 ی
ج

 

لي

ا ، اربخان، اابنٔان،    ےہ، زین اتکب  اکی ہلئسم  ذرک ایک ےہ ہک دحانث 

س ںیم  
ی 

 

 ی
ج

 

لي

ا اامم اوب ویفس یک راےئ شیپ یک ےہ۔ زین دہاہی یک رطح آپ اتکب  اور اس ہلسلس ںیم رضحت   ںیم وکیئ رفق ےہ ای ںیہن 

 

عت
م
ش

یھب     

 لقن رفامےت ںیہ۔   ااحدثی 

 دہاہی ںیم ہیفنحآپ    ااکس ااکنر ںیہن ایک اجاتکس۔ زمدی ہی ہک  ،    راہرضور  اور فغش  وایگتسب  اصبح دہاہی وک ملع دحثی ےس  ےس ہی ادنازہ وہات ےہ ہک  س  ا 

   ںیم ااحدثی لقن رفامےت ںیہ  اور ایس رطح اشہیعف وریغہ ےک داللئ  
 
شیپ رفامےت ںیہ، رھپ یھبک دحمنیث یک وتہیج لقن رفامےت ااحدثی ےس  یک اتی

اور العہم وفکی ےک الکم ےس ولعمم وہا۔ہی اگل ابت ےہ ہک آ زادہ   اور یھبک اینپ رطف ےس وتہیج رکےت ںیہ اسیج ہک العہم اطش ربکی  پ ک ںیہ، 

اور   اور ایس رطح دہاہی  اصتفین یک رہفہیقب  اسیج ہک آپ یک  ،ہن ہک ملع دحثی  ،  ہقف اھت  ااصتخص  دیمان  س    تس 
ی 

 

 ی
ج

 

لي

ا ےس ہتپ اتلچ ےہ۔ اور اتکب 

اور اشہ اامسلیع دیہش ک الکم یھب دہاہی رپ ینبم     انچہچن ایس وہج ےس خیش دبع اقحل دحمث دولہی  رفامےت ںیہ ہک ’’اغابل ان ک لغش ملع دحثی ےس مک راہ ےہ‘‘

دقن ایک ےہ اور العہم وفکی یک اابتع ںیم اصبح دہاہی وک احظف اور دحمث  ہلمج رپ ذموکرہ  اقحل ےک خیش دبع۔ومالان دبع ارلدیش امعنین رۃمح اہلل ہیلع ےن ےہ

ااکنر ںیہن ہک اصبح دہاہی وک ملع دحثی ےس وایگتسب رضور یھت   راہ    لغش  ہن ھچک  اور ھچک  امشر ایک ےہ۔ اس ےس  اور دحمث ےک  وہاگ  یھب  نکیل احظف 

 
أأنه يروهيام ابال جازة كام تقدم، وهو إذلي ذكره إحلافظ إبن جحر ابلنس بة إ ىل حصيح    ووجدت فیهمل أأجد يف إجلوإهر قرإءته حصيح مسمل ومعاين إل اثر،     3

 تقدم أأنه يرويه  مسمل كام س يأأيت، غري أأن إحلافظ ذكر أأنه يرويه إ جازة عن أأيب إلرباکت عبد هللا بن محمد بن إلفضل إلفرإوي عن إلفاريس. وذكر إلقريش فامي

عن إلفاريس، فالظاهر أأنه حصل هل إال جازة مهنام    عن محمد بن إلفضل إلفرإويإدلين    ضياء ب   إمللقب   إلعزيز   عبد   بن  انرص   بن  إحلسني   بن   محمد ابال جازة عن  

بن إلفضل كام    مجيعا عن محمد بن إلفضل إلفرإوي، ويف الكم إحلافظ سقط ولعهل من إلطابع، لأن عبد هللا بن محمد بن إلفضل إلفرإوي يروي عن وإدله محمد

( وغريه، وهللا  6١6/ ١٩(، ومحمد بن إلفضل هو إذلي يروي حصيح مسمل عن إلفاريس كام يف إلسري ) ٩53نتخب من معجم ش يوخ إلسمعاين )ص  يف إمل 

،  عىل ش يخ أ خرأأعمل. أأما حصيح إلبخاري فسمع صاحب إلهدإية أأكرثه وإلبايق ابال جازة كام تقدم. وس يأأيت من الكم إحلافظ إبن جحر أأنه مسع حصيح إلبخاري  

 وظاهره أأنه مسع لكه منه. وذكر إبن جحر أأيضا أأنه قرأأ معاين إلأخبار لأيب بكر إلالكابذي عىل أأحد مشاخيه وس يأأيت إمسه.    
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اامعتسل ےئک ںیہ اور آپ آپ ےک قح ںیم  ےن      ھ ۹۹۰ااقلب العہم وفکی وتمیف    احظف اور دحمث ےک  ےہ ہک   ہی درتس  اتحمج ےہ۔    ااقلب دلیل ےک

، العہم اقمس نب ولطقاغب ھ۷۷۵ر ارقلیش وتمیف  دہم دبع ااقلالع  درگی رضحات  ، نکیل  ںیہ   رفامےئی رۃمح اہلل ہیلع ےن یھب لقن  یک اابتع ںیم العہم ونھکل

، دحمث   ھ ۱۰۶۸، احیج ہفیلخ وتمیف    ھ ۱۰۱۴، الم لع اقری وتمیف    ھ ۹۷۹،  العہم انقیل زادہ وتمیف  ھ ۹۶۸،العہم اطش ربکی زادہ وتمیف    ھ ۸۷۹وتمیف  

 دمحم ي  سن  وجوپنری وتمیف  

 

 

 

ر ش  
 
س یک اینبد رپ    ۔ہی ااقلب اامعتسل ںیہن ےئک ںیہ ےن  ،  ھ  ۱۴۳۸ك

ی 

 

 ی
ج

 

لي

در رقیش یک ای العہم دبع ااقلرصف دہاہی ای اتکب ا

رپ   دانی لکشم   ذرکرکدہ ابعرات یک اینبد  ک بقل  ای دحمث  کیف دلیل ںیہن ےہ،    ،  ےہولعمم وہات  اںیہن احظف  اور دحمث وہےن ےئلیک  احظف  اور ہخیشم 

ا ےس ہتپ اتلچ ےہ۔ 

 

ی ۃ

 

مض
ل

 ابوصخلص بج ہک ہخیشم ںیم اشمخی ہقف وااسدین ہقف یھب ذموکر ےہ اسیج ہک اوجلارہ ا

رتمحش وہات ےہ ، نکیل    وہان ہن  احظف اور دحمث  خیش دبع اقحل ، اشہ اامسلیع دیہش وریغہ ےک زندکی اصبح دہاہی ک ےس    اساہجں کت دہاہی ک قلعت ےہ وت  

اتم ںیہن ےہ۔  یھب  الل  ادتس  رپ    اےکن تلق ااغتشل  ملع دحثی ےس    دہاہی ےس ےسیج ہن اصبح دہاہی ک دحمث واحظف وہان اثتب وہات ےہ، وت ایس رطح  

، انچہچن ۃینم  ںیم ذرک یک ےہ    اابتعیک    اہقفء    درگیوج ااحدثی ذرک یک ےہ  ارثک ورتشیب العہم رسیسخ ودہاہی ںیم  اصبح دہاہی ےن  ایکس اینبدی وہج ہی ےہ ہک  

ي ےک دقمہم ںیم  

مع
ل

ااشرہ  (  ۹)ص  اال امک  اور ومالان دبع ارلدیش امعنین ےن یھب ایکس رصتحی یک ےہ    ایک ےہ  یھب  العہم انب ولطقاغب ےن  اس یک رطف 

 ۔ ابت زمدی واحض وہاجیگیئ ذرک رکدہ اثمولں ےس یھب ہی وجاب اثین ںیم، دختم ےہاہیں شیپ  اثمںیل ھچک۔ایسیت

، إنهتى . قال  إلقرب  يف   عنه  هللا   ريض  دجانة   أأاب  وضع  حني  وسمل  عليه  هللا  صىل   هللا  رسول  قاهل   كذإ (:  ٩2/ ١قال إملرغيناين يف إلهدإية ) 

  عليه   هللا  صىل  إلنيب   هكذإ وقع يف إلهدإية وإملبسوط، وهو ومه، فا ن أأاب دجانة إلأنصاري تويف بعد(:  2/3٠٠إلزيلعي يف نصب إلرإية )

  خیمثة   أأيب   إبن  ذكره  كذإ   عنه،  هللا  ريض  إلصديق  بكر  أأيب  خالفة  يف  عرشة   إثنيت   س نة   إلأول  ربيع   شهر  يف   واکنت   إلاميمة،  عةوق  يف  وسمل

إلعيين يف إلبناية ) اترخيه  يف إنهتى . وقال  إلتقليد، فا ن ش يخ إال سالم ذكر هكذإ يف إملبسوط.(:  3/25١،  إلومه  وكذإ ذكره    وأأقر هذإ 

)،  إلبدإئع  صاحب  إلبدإئع  يف  وهو  إال سالم    (.١/3١٩إنهتى .  بش يخ  زإده،  هو  وإملرإد  يف    ،إلرسخيس   الخوإهر  ليس  إحلديث  لأن 

  .  حسب تتبعي، وهللا أأعمل إملبسوط هل

ن(: )١/١6١وقال إملرغيناين )  ( وتبعه إلعيين  3/١28قال إلزيلعي )  .عهنام  هللا  ريض  عباس  إبن  عن  روي  كذإ  (بدنة  فعليه  جنبا  اکن  وإ 

أأجده.  2/4١(: غريب. وقال إبن جحر يف إدلرإية )4/356) أأيب إلعز يف إلتنبیه عىل مشالكت إلهدإية )(: مل  (: ١١١3/ 3وقال إبن 

أأعمل  س بقه بهو   لأملعي.إبن قطلوبغا يف منية إإبن إهلامم يف فتح إلقدير وال  ومل يتعرض هل  ، إنهتى .  ليس لهذإ ذكر يف كتب إحلديث فامي 

   (.2١7و   2/١2٩(، وذكره إلاكساين يف إلبدإئع )4/3٩( وإلرسخيس يف إملبسوط )4/١٩82إلقدوري يف إلتجريد )

، إنهتى . وس بقه به إلرسخيس  لأنه عليه إلصالة وإلسالم طرد ماعزإ يف ك مرة حىت توإرى حبيطان إملدينة(:  2/34٠وقال إملرغيناين )

 ، إنهتى . غريب هبذإ إللفظ(:  3/3١6. قال إلزيلعي )( ٩/٩2)

، وقد روي أأن أأاب بكر ريض هللا عنه اکن يدخل بعض إلقبائل إليت اکن مسرتضعا فهيم واکن يصاحف إلعجائز(:  4/368وقال إملرغيناين )

( إلرسخيس  به  وس بقه  )١٠/١54إنهتى .  إلزيلعي  قال  غريب.  4/2٠4(.   :)( جحر  إبن  أأجد2/225وقال  مل  إلعيين  ه.  (:  وقال 

 ، إنهتى . هذإ غريب مل يثبت (: ١33/١2)
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)و  إملرغيناين  لأنه١/7٠قال  ابمجلاعة:  إلرتإوحي  صالة  ذكر  يف  به   هللا   ريض  إلرإشدون   إخللفاء  علهيا  وإظب  (  وس بقه  إنهتى .  عهنم، 

(:  2/552يف إملطبوع من نصب إلرإية. وقال إلعيين ) بياض(: مل أأجده، إنهتى . ووقع هنا ١/2٠3قال إبن جحر ). (2/١45إلرسخيس )

إلعدد،  وما يدل عىل موإظبهتم علهيا. إلباب يدل عىل  ما يف  إبن إهلامم )  غاية  أأهنا س نة ملوإظبة  )قوهل  (:  467/ ١إنهتى . وقال  وإلأحص 

ذ مل يرد لك   ، إنهتى  وبسط إلالكم. هم بل معر وعامثن وعليا، وهذإ لأن ظاهر إملنقول أأن مبدأأها من زمن معرإخللفاء إلرإشدين( تغليب إ 

ےہ ہک آپ احظف ودحمث ےک رہبت رپ افزئ   اجاتکس  اذخ ایک     اانت وت اس ےس  اتمہ  ارغلض دہاہی ںیم آپ ےن درگی اہقفء یک اابتع ںیم  ااحدثی ذرک یک ےہ۔  

 ، احظف ذیبہ رۃمح اہلل ہیلع وج نف راجل ےک ملسم اامم ےہ اوہنں ےن یھب ان ااقلب ک ذترکہ  ںیہن ایک ےہ   اس رپ اکی زمدی رقہنی ہی ےہ ہک ںیہن ےھت۔ 

ہک تہب ابربتک اتکب ےہ نکیل بج دحمنیث اانحف ک    اور امہرے خیش رضحت ومالان دمحم ویسن وجوپنری رۃمح اہلل ہیلع دہاہی ےک قلعتم رفامےت ےھت

   ۔وہاکچ زین آپ ےک دقمہمٔ دہاہی ںیم یھب ان ااقلب ک ذترکہ ںیہن ےہ اسیج ہک ذرک  ذترکہ رفامےت ےھت وت اصبح دہاہی ک ذرک ںیہن رفامےت ےھت،

االخص  ،  ،  آپ ےک اقمم  اور اےکس ےئل آپ وک صتخم ایک اھت  وک ہقف ںیم اکی تہب یہ الع اقمم رپ افزئ ایک اھت    اصبح دہاہی  در تقیقح قح اعتیل اشہن ےن  

۔ دحمث ای احظف ےک اقمم رپ افزئ ہن    وپرے اعمل ںیم ہقف ک ادین اطبل ملع یھب دہاہی ےس وافق ےہآپ یک فینصت دہاہی ےہ،  یک العتم  اور وبقتیل  

بضاعيت يف عمل إحلديث مزجاة،      رفامےت ںیہ:ےسیج رحب زاخر اےنپ قلعتم   وہےن ےس آپ ےک اقمم والجتل اشن ںیم وکیئ یمک ںیہن آیت۔اامم زغایل  

اوب دغۃ رۃمح اہلل ہیلع اقیلعتل  ںیہن آیت۔   ےک اقمم ںیم وکیئ یمک  اامم زغایلاس ےس  .  (3٠كذإ يف قانون إلتأأويل للغزإيل )ص   ہکلب خیش دبع ااتفلح 

مثل هذه إللكمة إململوءة ابلتوإضع ال يقولها هذإ إال مام إلعظمی وإحملجاج    ( ںیم اوکس لقن رکےن ےک دعب رفامےت ںیہ:۲۲:  ۱ادجممل  ےک دقمہم )

   .س ين وإخللق إلس ين: أأنمت أأعمل بأأمر دنيامكإلفريد جحة إال سالم، لوال ما اکن عليه من إلسلوك إلس ين وإخللق إل 

ااحدثی ابمرہک ےس فغش  ،  ااحللص    ک  ااحدثی رواتی رکےت ںیہ اور لغش    اصبح دہاہی  اور آپ دعتمد اشمخی ےس  راہ   اور آپ وک دعتمد    رضور 

، نکیل  اظبرہ آپ ک لقتسم لغش ملع دحثی ےس ںیہن راہ ، اور ہن یہ آپ ےن اس نف ںیم اس درہج ک رحبت  اشمخی ےس ااجزت دحثی یھب احلص ےہ

واہلل احبسہن املع۔  بقل دای اجےئ، ک آپ وک دحمث ای احظف  احلص ایک سج ےس 
4
  

 
عوإمة يف  مث رأأيت ترمجة لصاحب إلهدإية كتهبا إحلافظ إبن جحر، ذكر فهيا مشاخيه يف إحلديث، وليس فیه لقب إحملدث أأو إحلافظ. نقلها إلش يخ محمد     4

إملذكورة )درإ تلخيص  5/33١س ته  إدلرإية  كتابة  إلأوىل من  إلصفحة  إملرغيناين عىل  مام  لال  إملقتضبة  إلرتمجة  إبن جحر هذه  إحلافظ  قال: وجدت خبط   ،)

بكر إلرشدإين.  نصب إلرإية. قال رمحه هللا: ترمجة صاحب إلهدإية. هو إلش يخ إال مام برهان إدلين أأبو إحلسن عيل بن أأيب بكر بن عبد إجلليل بن أأيب أأيب  

تفقه عىل )بياض سطر ونصف(. وقد مسع إحلديث عىل جامعة، خرج هل عهنم حسام إدلين حسني بن عيل بن جح  إلفنون،  ماما عاملا مقدما يف  إ  اج  اکن 

عليه حصي  إلقامس، مسع  أأيب  إلأس تاذ  إبن  إلوإحد  عبد  بن  إلرمحن  هبة  إلقشريي  إلأسعد  أأبو  مفهنم:  علهيا.  وقفت  مش يخة  من  إلسغنايق  بسامعه  إلبخاري  ح 

شهرية، مهنا حصيح  إحلفيص، أأخربان إلكشمهيين أأخربان إلفربري عنه. ومهنم أأبو إلرباکت عبد هللا بن محمد بن إلفضل إلفرإوي، حدث عنه ابال جازة. ومروايته  

بار لأيب بكر إلالكابذي. قال: أأخربان عيل بن  مسمل عن إلفاريس عن إجللودي عن إبن سفیان عنه. ومهنم إحلسن بن أأمحد إلسمرقندي، مسع منه معاين إلأخ

، قال: واکن نس يج  544أأمحد بن خنباج عن مصنفه سامعا. ومهنم أأبو إلعالء محمد بن محمود إلغزنوي، مسع منه بنيسابور، قدم علهيم رسوال من غزنة س نة  

كتاب إ جياز إلبيان يف إ جعاز إلقرأ ن. ومهنم معر بن أأيب إحلسن محمد بن عبد  وحده يف إلعمل، وهل إلبصائر يف إلتفسري، ولوإدله أأيب إلقامس محمود بن أأيب إحلسن 

برإهمی بن عيل، من مشاخي فرغانة، يروي عن أأبيه عن   لقامن بن حكمی  هللا إلبسطايم، من كبار مشاخي بلخ. ومهنم س يف إدلين عامثن بن أأيب جعفر محمد بن إ 

وإلبس تان. ومهنم نرص إدلين محمد بن سلامين إلأويش، مسع غريب إحلديث البن قتيبة عىل ... محمد بن    عن أأيب إلليث إلسمرقندي كتاب إلتفسري هل وإلتنبیه
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لقن یک اجیت  اکی ابعرت     اہیںاوصل دحثی یک اتکوبں یک رماتعج رک یل اجےئ،  م ک قلعت ےہ وت  اہجں کت احظف، دحمث وریغہ ااقلب ےک وہفم

 ،  العہم اتج ادلنی یکبس رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ:ےہ

ترفعتو  فا ن  للصاغاين.  إلأنوإر  مشارق  إلنظر يف  أأمرها  قصارى  فاكن  إحلديث  إدعت  فرقة  إلناس  إلبغوي،    من  مصابيح  إ ىل  إرتقت 

ال جبهلها ابحلديث  وظنت أأهنا هبذإ فلو حفظ من ذكرانه هذين إلكتابني عن ظهر قلب ومض    .إلقدر تصل إ ىل درجة إحملدثني، وما ذكل إ 

لهيام من إملتون مثلهيام مل يكن حمداث، وال يصري بذكل حمداث حىت يلج إمجلل يف مس إخلياط فا ن رإمت بلوغ إلغاية يف إحلديث عىل زمعها    .إ 

البن إلأصول  للنووي وحنو   . إلأثري  إش تغلت جبامع  وإلتيسري  ابلتقريب  إملسم   أأو خمترصه  إلصالح  علوم إحلديث البن  ليه  إ  فا ن مضت 

ذكل، وحینئذ ينادى من إنهتى  إ ىل هذإ إملقام مبحدث إحملدثني وخباري إلعرص، وما انسب هذه إلألفاظ إلاكذبة، فا ن من ذكرانه ال يعد  

منا إحملدث من عرف إلأ  سانيد وإلعلل، وأأسامء إلرجال وإلعايل وإلنازل، وحفظ مع ذكل مجةل مس تكرثة من إملتون،  حمداث هبذإ إلقدر، وإ 

ومسع إلكتب إلس تة ومس ند أأمحد بن حنبل وسنن إلبهيقي ومعجم إلطربإين، ومض إ ىل هذإ إلقدر أألف جزء من إلأجزإء إحلديثیة. هذإ  

ذإ مسع ما ذكرانه وكتب إلطباق ودإر عىل إلش يوخ   وتلكم يف إلعلل وإلوفیات وإملسانيد اکن يف أأول درجات إحملدثني، مث أأقل درجاته، فا 

 (.  ١/34( وتدريب إلرإوي )66ص كذإ يف معيد إلنعم ومبيد إلنقم للتاج إلس بيك ) يزيد هللا من يشاء ما يشاء.

  

 
بن أأمحد إلنسفي،  عقیل، أأخربان إلأس تاذ معر بن نعمی، أأخربان عيل  بن أأمحد إخلزإعي، أأخربان إلهيمث بن لكيب عنه. ومهنم إال مام جنم إدلين معر بن محمد  

م محمد بن محمد بن إحلسني بن عبد إلكرمي، أأخربان أأيب، أأخربان جدي، عن أأبيه عبد إلكرمي عن إال مام أأيب منصور محمد بن محمد  يروي عنه عن صدر إال سال 

    بن محمود إملاتريدي إلسمرقندي، إنهتى  ما كتبه إحلافظ رمحه هللا.
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 ااکن ایک مکح ےہ؟    ،  ںیہن   ےکنج رماعج وااسدین ولعمم ااحدثی    ںیم وہ  دہاہی  (  ۲) 

اور ہن یہ اےکس مہ ینعم رواایت    ےہ  مل ادجہ ےک ےلمج اامعتسل رفامےئ  ےن  احظف انب رجح    ےن رغبی اور  ااحدثی نج ےک قلعتم احظف زیعلیدہاہی یک وہ  

 دنمرہج ذلی لیصفت ےہ:  ، اےکن قلعتم  ذرک ےئک ےہ 

 ( مسق اول ۱) 

ہی وت وموضع یہ ،  ای وہ اافلظ اامعتسل ےئک وہ وج وموضع وہےن رپ دال ےہ    وہ ااحدثی نج ےک قلعتم یسک دحمث ےن وموضع وہےن یک رصتحی یک وہ  

رپ ایکس    ےن تہب ےس اقمامت  آپ  اس ےئل ہک    اےکس ےئل العہم ینیع یک اانبلۃی یک رماتعج یک اجےئ ۔  وہ اجےئ   اثتب  اےکس الخف     امشر وہےگن اال ہی ہک 

 ی ۃ لع الکشمت ادہلاہی  ماےکس العوہ العہم انب اامہل۔ اشندنیہ رکدی ےہ
ی

 

ی

 

لی
و اغب یک رختجی االایتخر یک حتف ادقلری، العہم انب ایب ازعل یک ا

ل

 

قظ
اور  ، العہم انب 

 و بتک درگی 

 

 

 اس ونع یک ھچک اثمںیل اہیں رعض رکات وہں:   وموضاعت یھب دھکی یل اجےئ۔ رختي

، إنهتى . وس بقه به إلرسخيس  إلرسوج  عىل  إلفروج  هللا  لعن:  وإلسالم  إلصالة  عليه  قال(:  ١/226إملرغيناين )  قول  هذإ إلنوعمثال  (  ١)

أأن إملرغيناين تبع من    دليل عىل(، وهذإ  3/١43(، وذكره إلاكساين يف إلبدإئع )١36( ورشح إلسري إلكبري )ص  6/8٩)  إملبسوط  يف

يرإد إلأحاديث  (  5/3١2وتبعه إلعيين )  (3/228. مث قال إلزيلعي )عىل هذإمن إلأمثةل إليت تدل  ، وس يأأيت إملزيد  كام تقدم  جاء قبهل يف إ 

إهلامم ) )( ومعر بن  4/١3وإبن  إلهنر  إحملتار )  (2/33٠جنمی يف  عابدين يف رد  إنهتى .جدإ  غريب :  (3/256وإبن   إلتعريفورإجع    ، 

إلعز )  (.١7٠3)ص    إال ختيار  أأحاديث   بتخرجي  وإال خبار أأيب  إبن  إنهتى . وقالأأصل  إحلديث   لهذإ  ليس(:  3/١3١2وقال    بن جحر إ  ، 

(: ال أأصل هل، إنهتى . وهذإ والكم  282(: مل أأجده، إنهتى . وقال إملال عيل إلقاري يف إلأرسإر إملرفوعة يف إلأخبار إملوضوعة )ص 2/7١)

 .  (١7، إنظر مقدمة إملصنوع يف معرفة إحلديث إملوضوع )ص يدل عىل أأنه موضوعإبن أأيب إلعز  

، إنهتى .  نيب   خلف  صىل  فكأمنا  تقي  عامل  خلف  صىل  من:  وإلسالم  إلصالة  عليه  قوهل(:  ١/57)  إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ  (  2)

يف إحمليط إلربهاين    هوإبن ماز (  ١/87)وقايض خان يف فتاويه  (  ١/١58(. وذكره إلاكساين يف إلبدإئع )١/42وس بقه به إلرسخيس )

 يف  ليس  ،غريب   إحلديث   هذإ(:  2/33١أأجده. وقال إلعيين )  (: مل ١/١68. وقال إبن جحر )غريب (:  26/ 2(. قال إلزيلعي )4٠5/١)

(: قال  4١7وقال إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص  .  ابحلديث  أأعمل  وتعاىل  س بحانه  هللا (:  34٩/ ١. وقال إبن إهلامم )إحلديث   كتب 

تذكرة إملوضوعات )ص  486وقال إلسخاوي يف إملقاصد )ص  إلهدإية: مل نقف عىل هذإ إحلديث.  أأحاديث  خمرجوإ   إلفتين يف  ( وتبعه 

، إنهتى . وقال إملال عيل إلقاري يف إملصنوع يف معرفة إملوضوع )ص  إللفظ  هبذإ  عليه  أأقف  مل(:  2/٩3( وإلعجلوين يف كشف إخلفاء ) 4٠

إلطحطاوي١86 غدة. وقال  أأبو  إلفتاح  إلش يخ عبد  وأأقره  إنهتى .  أأصل هل،  ال  إملرإيق )ص    (:    كرثت   من  حديث (:  3٠٠يف حاش ية 

، إنهتى . وقال إلشواکين يف  نيب   خلف  صىل  فكأمنا  تقي  عامل  خلف  صىل  من  كحديث   إحملدثون  يثبته  مل   ابلهنار  وهجه   حسن  ابلليل  صالته

، وهو  (27ملصنوع )ص وهو يدل عىل أأنه موضوع كام بسطه إلش يخ عبد إلفتاح يف مقدمة إ (: مل تصح، إنهتى .32إلفوإئد إجملموعة )ص 

  يف   ذكرت  أأحاديث   من   فمك(:  64/ ١معدة إلرعاية )  مقدمةوقال إللكنوي يف  .  نلكزييةقاعدة أأغلبية ال لكية كام ذكرته يف بعض أأجوبيت ابال  

  صىل   فكأمنا  تقي  عامل  خلف  صىل  من:  وحديث  .إدلرية   وإلفارس ية  إلعربية  إجلنة  أأهل  لسان   : كحديث   وخمتلقة   موضوعة  ويه  إملعتربة  إلكتب 

     ، إنهتى . ذكل غري إ ىل ،إ رسإئيل  بين  كأنبیاء أأميت  علامء: وحديث  .نيب  خلف
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، إنهتى . وس بقه به  إلفجر  يطلع  حني  إلعشاء  وقت   وأ خر  :وإلسالم  إلصالة  عليه  قوهل(:  ١/4١)  إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ  (  3)

  إلفقه   كتب   يف  وال  إحلديث   كتب  يف  أأصال  يعرف  مل  إحلديث   هذإ:  إلرسويج  قالمن حديث أأيب هريرة.  وذكره  (  ١/١45إلرسخيس )

إلهدإية )إحلديث   عرف  من  رشهحا  إليت  إلتنبیه عىل مشالكت  كذإ يف  إلزيلعي )(.  457/١،  إبن جحر  ١/234وقال  (: غريب. وقال 

أأبو هريرة ريض    :ويف إملبسوط  هبذه إلعبارة مل يرد وهو غريب.هذإ إحلديث إذلي  (:  2/3٠وقال إلعيين ) (: مل أأجده.  ١/١٠3) روى 

إلثاين إلفجر  طلوع  إلعشاء حني  وقت  أ خر  قال:  وسمل  عليه  أأنه صىل هللا  عنه  هبذإ  .  هللا  يس تدلون  أأهنم  إلرشإح  أأكرث  من  وإلعجب 

  لفظ ( أأن  ١4/١38ر صاحب إلسلسةل )وذك  ، إنهتى .إحلديث ينس بون روإيته إ ىل أأيب هريرة ريض هللا عنه، ومل يصح هذإ إال س ناد

نه  إلنساخ،  بعض  من  مدرج   لعهل  إال س ناد  س نادإ   هل  يذكر  مل   فا  مل يوجد يف يشء من    (:١/223وقال إبن إهلامم )  ، إنهتى . هريرة  أأيب  إ ىل   إ 

إملوإقیت ذكل إنهتى .أأحاديث  إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص    ،  إ ن هذإ إحلديث مل  23١وقال  إلهدإية:  أأحاديث  قال خمرجوإ   :)

(: ال يوجد حديث رصحي  2/538)  نربإس إلساريوقال ش يخنا محمد يونس إجلونفوري يف  يوجد فامي تتبعوه من كتب إلس نة، إنهتى .  

(: مل أأر يف إمتدإد وقت إلعشاء إ ىل طلوع إلفجر حديثا  2/43جحر )  وقت إلعشاء. قال إحلافظ إبن  ف حصيح دإل عىل كون ما بعد إلنص 

أ خر وقهتا، ومل يأأت عن ١/٩3رصحيا يثبت، إنهتى . وقال إلشافعي يف إلأم ) ال فائتة، لأنه  أأرإها إ  ذإ مىض ثلث إلليل إلأول فال  فا   :)

ال بعد ذكل إلوقت،   ومفهومه أأن إحلديث إملذكور غري  .  الكم ش يخنا  إنهتى إلنيب صىل هللا عليه وسمل فهيا يشء يدل عىل أأهنا ال تفوت إ 

 (. ١/43٠ورإجع حتفة إلأحوذي ) اثبت. 

لهذإ  (  4) أ خر  إملرغيناينومثال  قول  ماز شفاعيت   تنهل  مل  إلظهر  قبل  إلأربع  ترك  من  :إلأخرى  يف  وقال(:  ١/72)  إلنوع  إبن  وذكره    ه . 

(:  2/١62. قال إلزيلعي )أ خرون ( وإبن عابدين و 2/١4)يف إدلر إخملتار  إحلصكفي  و (  2/52وإبن جنمی يف إلبحر إلرإئق )(  448/١)

هذإ ليس هل أأصل، وإلعجب من إلرشإح ذكروإ هذإ  : ( 2/577(: مل أأجده. وقال إلعيين يف إلبناية )١/2٠5غريب جدإ. وقال إبن جحر )

إ ىل بيان حاهل وسكتوإ ع  أأقوى من إلأولومل يتعرضوإ  قلت: نعم يكون   .نه. وقال إلأمكل: وهذإ وعيد عظمی، وداللته عىل واکدة إلأربع 

ذإ حص عن إلنيب عليه إلسالم   . وإذلي مل يثبت كيف يكون أأقوى من إحلديث إذلي أأخرجه إلبخاري ومسمل وغريهام  .أأقوى من إلأول إ 

وروى أأبو دإود وإلرتمذي وإلنسايئ وإبن ماجه عن أأم حبيبة زوجة إلنيب عليه إلسالم قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: من حافظ  

يه إلسالم قال: أأربع قبل إلظهر  ل د أأيضا عن أأيب أأيوب عن إلنيب ع وروى أأبو دإو   .عىل أأربع ركعات قبل إلظهر وأأربع بعدها حرم عىل إلنار

  أأعمل   فاهلل  إلظهر  س نة  حديث   من  ذكره  ما   وأأما(:  ١/482وقال إبن إهلامم )  .الكم إلعيين   ، إنهتى  ليس فهين تسلمی تفتح لهن أأبوإب إلسامء

   ، إنهتى .به

أأنس بن ماكل عن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال:   ديث حل  معارضوهو  ،  وضعه ظاهرو   متنه ركيك،  ال إلعبد إلضعيف عفا هللا عنه:ق

مث رأأيت  (.  22٩وإحلامك )  (6468وإبن حبان )  (2435( وحصحه إلرتمذي )473٩، روإه أأبو دإود )شفاعيت لأهل إلكبائر من أأميت 

نه ثبت عنه   ،حلديث. ويف ثبوته نظرإذلي ذكره إملصنف مل يذكره أأهل إهذإ إللفظ  ، قال:  (6٩5/ 2يف إلتنبیه )  إبن أأيب إلعز نبه عليه فا 

أأمته أأنه يشفع لأهل إلكبائر من  فكیف ال ينال شفاعته من ترك س نة غايهتا أأن تكون مؤكدة يثاب عىل فعلها    ،عليه إلصالة وإلسالم 

  ، إنهتى .ثوإاب جزيال، ولكنه ال يعاقب عىل تركها

قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص   إبن  قال  قال إخمل467وهكذإ  وأأان  (:  أأرى حرمان  أأ رجون: مل جنده.  لأين  أأعمل،  ستبعد وروده، وهللا 

إلشفاعة وعيد شديد، ومثهل ال يكون عىل ترك إلنافةل، وقد أأخرج إال مام أأمحد يف مس نده وإبن حبان يف حصيحه وأأبو يعىل إملوصيل عن  

ذإأأيب محيد وأأيب أأس يد أأن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال:    منمك  أأنه  وترون  وأأبشارمك،   شعارمكأأ   هل  وتلني  قلوبمك  تعرفه  عين   إحلديث   مسعمت  إ 

ذإ   به،  أأوالمك  فأأان  قريب، . وهو  منه  أأبعدمك  فأأان  بعيد،  منمك   أأنه  وترون  وأأبشارمك،  أأشعارمكمنه    وتنفر  قلوبمك   هنكر ت   عين   إحلديث  مسعمت  وإ 
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وعبد بن محيد الكهام بس ند رجاهل ثقات عن إبن عباس قال قال إلنيب صىل هللا عليه وسمل:    5خمالف ملا روى إبن أأيب شيبة يف مس نده 

.  أأعطيت مخسا وال أأقول خفرإ، إ ىل أأن قال: وأأعطيت إلشفاعة، فأأخرهتا لأميت يوم إلقیامة، ويه إ ن شاء هللا انئةل من مل يرشك ابهلل شيئا

ا ملن مات ال يرشك ابهلل شيئا. وروى هذإ أأمحد يف مس نده. وروي عن جابر  من حديث أأيب موىس وفیه يف إلشفاعة: جعلهت  6وأأخرجه

أأخرجه إلرتمذي. وأأحاديث إلشفاعة متوإتر مهنا إلقدر إملشرتك،  أأميت،  أأن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال: شفاعيت لأهل إلكبائر من 

إلقرإئن إدلإةل عىل إلو (:  843/ 2إلنكت )وقال إحلافظ يف  إنهتى .   أأو ابلوعد  ومن مجةل  ضع إال فرإط ابلوعيد إلشديد عىل إلأمر إليسري 

 (. ١/326( وإلتدريب )١/332، إنهتى . ورإجع فتح إملغيث )إلعظمی عىل إلفعل إليسري

واکن إبن معر ريض هللا عهنام يقول: إلأوىل أأن ينظر ليكون أأبلغ يف حتصيل معىن  (: 4/37٠) إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ ( 5)

. قال إبن جحر  جدإ  غريب(:  248/ 4قال إلزيلعي )( وغريه.  5/332)   ه(، وذكره إبن ماز ١٠/١4٩إلرسخيس ) به  ، إنهتى . وس بقه  إلذلة

:  (6/367وحاكه إبن عابدين ) (١2/١52(: ال أأعرف من ذكره، إنهتى . وقال إلعيين ) 5/788قال إبن أأيب إلعز )(: مل أأجده. 2/22٩)

(: قال 23٠٩وقال إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص    ، إنهتى .ضعيف  بس ند  وال  حصيح  بس ند  ال  أأصال  معر  إبن  عن  يثبت   مل  هذإ

 إخملرجون: مل أأجده، إنهتى .  

من اکن يؤمن ابهلل وإليوم إل خر فال جيمعن ماءه يف   : قوهل عليه إلصالة وإلسالم(:  ١/١87)  إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ  (  6)

أأختني إلتجريد )رمح  إلقدوري يف  به  إنهتى . وس بقه  وإلرسخيس )4433/ ٩،  إلبدإئع  ١3/١6٠و    2٠١/ 4(  إلاكساين يف  وذكره   ،)

(2/264  )( إملغين  يف  إحلنبيل  قدإمة  إحلنابةل7/8٩وإبن  من  جامعة  وتبعه   ،)  ( إملعاد  زإد  يف  إلقمی  إلزيلعي  .  ( 5/١١6اکبن  قال 

  كتب   يف  معروف  غري  إحلديث   هذإ(:  3/١١86: غريب. وقال إبن أأيب إلعز )(3/2١3وإبن إهلامم )  (5/26إلعيين )  هوتبع  (١68/3)

(: قال خمرجوإ أأحاديث إلهدإية: مل  ١6١8وقال إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص  (: مل أأجده، إنهتى .  2/55وقال إبن جحر ).  إحلديث 

قال إبن عبد إلهادي يف   قوهل عليه إلسالم: ملعون من مجع ماءه يف رمح أأختني.إبن إجلوزي يف إلتحقیق:  قال و جند هذإ إحلديث، إنهتى . 

،  إ إحلديث مل أأر هل س ندإ بعد أأن فتشت عليه يف كتب كثريةهذ :  (3/36١وحاكه إبن جحر يف إلتلخيص إحلبري )  (4/245تنقیحه )

إلبدر إملنري )  إنهتى . إبن إمللقن يف    عنه   إلشديد  إلبحث   بعد  خرجه  من  حيرضين  ال  جدإ  غريب   بلفظيه  إحلديث   هذإ(:  7/5٩6وقال 

 ، إنهتى . ابللفظني هل  أأصل ال(:  3/36١وقال إبن جحر يف إلتلخيص إحلبري )، إنهتى . س نني

إلرسخيس  ، إنهتى . وس بقه به  إلعصبات  إ ىل  إلناكح  :وإلسالم  إلصالة  عليه  قوهل(:  ١٩3/ ١)  إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ  (  7)

. وذكره س بط إبن  وقايض خان يف فتاويه مرفوعا  ( موقوفا2/24٠)عزإه إ ىل عيل موقوفا ومرفوعا. وذكره إلاكساين يف إلبدإئع  و (  4/2١٩)

يثار إال نصاف يف أ اثر إخلالف موقوفا )ص   (، غري أأن لفظه يف إملوقوف: إال ناكح. ويف نصب  ١25( ومرفوعا )ص  ١24إجلوزي يف إ 

 ريض هللا عنه موقوفا ومرفوعا:  قال إلرسويج: وروي عن عيل:  (3/١2١2يف هذإ إملقام. قال إبن أأيب إلعز )  ( بياض3/١٩5إلرإية ) 

ذكر إحلديث مشس إلأمئة إلرسخيس وس بط إبن إجلوزي، وإحلديث مل خيرجه أأحد    . إلناكح إ ىل إلعصباتى:  إال ناكح إ ىل إلعصبات، ويرو

ىل  (  5/٩3)وحنوه يف الكم إلعيين    إنهتى .   ،ثبت، مع أأن إلأمئة إلأربعة عىل إلعمل به يف حق إلبالغةي وال    من إمجلاعة، غري أأنه مل ينس به إ 

إلعز. أأيب  إبن  أأو  إهلامم )  إلرسويج  إبن  بلفظ    ،روي عن عيل موقوفا ومرفوعا( بقوهل هذإ:  3/277وإكتف   إبن إجلوزي  وذكره س بط 

  7، إنهتى . ومل يذكر عدم ثبوته. إال ناكح

 
 (.  3١643مل أأجده يف إملس ند، وهو يف إملصنف )   5
 (.  3١645يعين إبن أأيب شيبة، وهو يف إملصنف )   6
 وإنظر ما حررته تعليقا يف إلنوع إلثاين.     7
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لهذإ  (  8) أ خر  إملرغيناينومثال  قول  ال  إلهبة  جتوز  ال:  وإلسالم  إلصالة  عليه  قوهل(:  3/222)  إلنوع  به  مقبوضة  إ  وس بقه  إنهتى .   ،

وقال   ، وذكره.غريب، وروإه عبد إلرزإق من قول إلنخعي(:  2/١83( وتبعه إبن جحر )4/١2١(. قال إلزيلعي )48/ ١2إلرسخيس )

إلعز ) أأيب  إلقاري )  (١6١/ ١٠)يف إلبناية  ( وإلعيين  5/587إبن  أأصل هل:  (١3/١56ومعدة  ورإجع    . ، إنهتى هذإ حديث منكر، ال 

 يف حصيح إلبخاري.    جائزة إلغائبة إلهبة رأأى من ابب

إلنوع قول إملرغيناين(  ٩) أ خر لهذإ  إلزإرع يتاجر ربه(:  288/ 4)  ومثال  يف  وس بقه به إلرسخيس    .، إنهتى  قال عليه إلصالة وإلسالم: 

(: غريب جدإ. وقال  ١66/ 4(. قال إلزيلعي )١43( ورشح كتاب إلكسب )ص 3٠/25٩و  25/8و   23/2و   22/73)إملبسوط  

هذإ إحلديث  (:  ١١/١36. وقال إلعيين ) هذإ حديث منكر ال أأصل هل(:  5/656(: مل أأجده. وقال إبن أأيب إلعز )2/2٠٠إبن جحر )

ومل  غدة يف تعليقه عىل كتاب إلكسب: مل أأقف عىل هذإ إحلديث، إنهتى .  قال عبد إلفتاح أأبو  و ، إنهتى .  ليس هل أأصل، وهو غريب جدإ

   (. 244٠يذكر إبن قطلوبغا شيئا يف خترجي الاختيار )ص 

إملرغيناين (  ١٠) قول  إلنوع  لهذإ  أ خر  وسمل(  وهنى   (:  4/353)  ومثال  عليه  إلرسطان)رسول هللا صىل هللا  بيع  إلزيلعي  عن  قال   .

(: مل أأجده.  2١2/ 2. وقال إبن جحر )هذإ إحلديث ال أأصل هل يف كتب إحلديث (: 5/748(: غريب جدإ. وقال إبن أأيب إلعز )4/2٠١)

 ، إنهتى .  وليس هل أأصل ،هو ليس مبوجود يف إلكتب إملشهورة يف إحلديث (: ١١/6٠6وقال إلعيين )

أ خر لهذإ إلنوع قول إملرغيناين(  ١١) أأنه عليه إلصالة وإلسالم جلس عىل مرفقة حرير(:  4/366)  ومثال  . قال إلزيلعي  ، إنهتى روي 

أ نية إذلهب  (:  4/227) أأن نرشب يف  غريب جدإ. ويشلك عىل إملذهب حديث حذيفة قال: هناان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

  (: مل أأجده.2/22١وقال إبن جحر ) ، إنهتى .إنهتى . أأخرجه إلبخاري ،وعن لبس إحلرير وإدليباج وأأن جنلس عليه ،وأأن نأأك فهيا ،وإلفضة

هذإ مل يثبت عن إلنيب  (:  ١2/١٠٠وقال إلعيين )  (: قال إخملرجون: مل جنده، إنهتى .2347وقال إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار )ص  

 ، إنهتى .  يفوال ذكره أأحد من أأرابب إلنقل ال بس ند حصيح وال بس ند ضع  ،صىل هللا عليه وسمل أأصال

 

 ( مسق اثین ۲)

ي ںیم رماعج  العہم انب اامہلم ےن حتف ادقلری ںیم ای    احظف دبر ادلنی ینیع ےن اانبلہی ںیم ای  ےک قلعتم    نج  وہ ااحدثی  

مع
ل

العہم اقمس نب ولطقاغب ےن ۃینم اال

، ان رماعج یک رطف روجع رک ےک اانسد ک احل ولعمم رک ایل اجےئ اس ونع یک اکی اثمل    الب قیقحت وعض ک مکح ہن اگلای اجےئ۔ان رپ  ،  شیپ ےئک ںیہ 

 رعض رکات وہں: 

قال إلزيلعي  ، إنهتى .  كذكل  فعل  وإلسالم  إلصالة  عليه  لأنه  ابلأصبع،  يعاجل  فقده  وعند(:  ١/١5)  إلنوع قول إملرغيناين هذإ  ثال  ( م ١)

، قال (١/١7( وإبن جحر )١/256إنهتى . وتبعه إبن أأيب إلعز )،  حديث غريب، وروي ذكل من قوهل صىل هللا عليه وسمل(:  ١/٩)

أأجده من فعهل  إبن جحر: منا جاء من قوهل  ،مل  لو نظر  (:  ١١( وتبعه إبن قطلوبغا )ص  ١/2٠7لكن قال إلعيين يف إلبناية )  ، إنهتى .وإ 

نه يؤذن بأأنه عليه   إلسالم فعهل، وهو أأن عليا ريض هللا عنه إلزيلعي يف مس ند أأمحد ابال معان الطلع عىل حديث عيل ريض هللا عنه فا 

إحلديث، ويف أ خره: وهو وضوء رسول هللا صىل    ،دعا بكوز من ماء فغسل وهجه وكفیه ثالاث، ومتضمض فأأدخل بعض أأصابعه يف فیه

خمتار بن انفع  .  مطر  أأيب  عن  خمتار  وهو إلطنافيس عن  عبيد  بن  محمد( عن  ١356، إنهتى . وهذإ إحلديث روإه أأمحد )هللا عليه وسمل
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(  ٩/445كذإ يف إجلرح وإلتعديل )   ،غياث  بن  حفص  وتركه  وإذلهيب،   حامت  أأبو  هجهل(، وأأبو مطر  523ضعيف كام يف إلتقريب )ص  

    (. 4/574وإملزيإن )

ي ےک دقمہم ںیم  )ص       العہم انب ولطقاغب 

مع
ل

  یسک   ےنہک اس دحثی ےک العوہ وکیئ ااسی اقمم ںیہن ےہ اہجں احظف دبر ادلنی ینیع   رفامےت ںیہ    ( ۱۰ۃینم اال

 ہی ابت درتس ںیہن ےہ، مک از مک  ،)ینعی ان رواایت ےک وحاہل ےس اہجں احظف زیعلی ےن رغبی اہک ےہ(  ذرک ایک وہ رواتی ک رمعج  

  

اور اقمم     دو  يل

ےن یھب رصف   العہم انب اامہلم  العہم انب ولطقاغب رفامےت ںیہ ہک  ایس رطح      ہک آےگ اظرہ وہاگ۔اسیج   ےہ  ےئک عج شیپ  ا یھب ےہ اہجں العہم ینیع ےن رم

، اور اےکس العوہ یھب   اثمںیل  اظرہ وہاگاکی اثمل ےس نکیل ہی یھب درتس ںیہن ، اسیج ہک  ارث ک رمعج شیپ ایک ےہ ، رضحت اعہشئ یک اکی اقمم رپ  یہ اکی 

۔ شیپ ےئک ےہوموجد ےہ وج اوہنں ےن رھپ  دعتمد ااحدثی وآاثر ےک رماعج    ےک العوہ    دو اقممان    نب ولطقاغب رفامےت ںیہ ہک  االعہم  رہب فیک،    ںیہ۔

ي ک اطمہعل رضوری ےہ۔ بصن ارلاۃی اور ادلراۃی ےک اسھت اسھت اانبلۃی، حتف ادقلری اور  ارغلض، 

مع
ل

 شیپ یک اجیت ےہ:  اثمںیلاور ھچک اس ونع یک  ۃینم اال

هكذإ فعهل أأحصاب   ،ومن مل جيد ثواب صىل عرايان قاعدإ يومئ ابلركوع وإلسجود(:  ١/46)  إلنوع قول إملرغيناينمثال أ خر لهذإ  ( و 2) 

من    قوهل: روى أأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ملا خرجوإ(:  ١/3٠١، إنهتى . قال إلزيلعي )رسول هللا عليه إلصالة وإلسالم

مياء  ، إنهتى . لكن قال إلعيين  مل أأجده(:  ١/١24وذكر بعض إل اثر مبعناه. قال إبن جحر )   .، إنهتى قلت: غريب .  إلبحر عرإة، صلوإ قعودإ اب 

س ناده عن إبن معر ريض هللا عنه أأن قوما إنكرست هبم إلسفینة خفرجوإ عرإة واکنوإ يصلون جلوسا يومئون  (:  ١37/2) روى إخلالل اب 

برؤوسهم، دإمئا  إحلقائق )وهكذإ  إنهتى .    ابلركوع وإلسجود  تبيني  إلزيلعي يف  إلفخر  إملرجع.  ١/٩8ذكره  يذكر  إبن معر ومل  ( من حديث 

وهكذإ نقهل إبن قطلوبغا يف خترجي الاختيار    .ونس باه إ ىل إخلالل  حديث أأنس  ( من23إبن قطلوبغا )ص  ( و ١/264إبن إهلامم )وذكره  

( من  ١/١4١وهكذإ ذكره إلاكساين يف إلبدإئع )د إلقادر إلقريش عن س بط إبن إجلوزي ونس به إ ىل إخلالل.  ( عن خترجي عب2٩4)ص  

أأنس  عرإة   قوم  يف  معر  إبن  عنبس نده    (5/78)  وروى إبن إملنذر يف إلأوسط  إملرجع.  إومل يذكر (  ١/28٩، وتبعه إبن جنمی )حديث 

مياء  ويومئون قعودإ  يصلون: قال إلبحر من خرجوإ  . إ 

)( و 3) إملرغيناين  قول  إلنوع  لهذإ  أ خر  يس تطيع  (:  3/١١7و    2/282مثال  ال  فامي  جائزة  إلنساء  شهادة  وإلسالم:  إلصالة  عليه  قال 

ليه إ  :  ( ١٠٩/ ٩وتبعه إلعيين )  (4/8٠و    3/264(. قال إلزيلعي )١6/١42و    6/4٩وس بقه به إلرسخيس ) ، إنهتى .  إلرجال إلنظر 

لكن قال إبن إهلامم    .( بقوهل مل أأجده2/8٠وتبعه إبن جحر )عن إبن معر وإلزهري وغريهام.  غريب، إنهتى . يعين مرفوعا، لأنه خرج مبعناه  

ولنا ما روى محمد بن إحلسن يف أأول ابب شهادإت إلنساء من إلأصل عن أأيب يوسف عن غالب بن عبد هللا عن جماهد (:  7/373)

إملسيب   بن  سعيد  عليه وسملوعن  قال رسول هللا صىل هللا  قالوإ:  وطاوس  رابح  أأيب  بن  عطاء  ال  :  وعن  فامي  جائزة  إلنساء  شهادة 

ليه إ  إلنظر  إلرجال  به  ،يس تطيع  إلعمل  )وهذإ مرسل جيب  إلأصل  من  إملطبوع  إحلديث موجود يف  إنهتى . وهذإ  طبعة    ،5١٩/١١، 

مل يظفر عىل أأثر عائشة يف تفسري إملين حفسب كام  رصحي عىل أأن إبن إهلامم    قطر(. ومل يتعرض هل إبن قطلوبغا. فهذإ اکذلي قبهل دليل

( ١457قطلوبغا ذكر يف خترجي إال ختيار )ص    أأن إبنمث رأأيت  وهللا أأعمل.  ،  (، بل ظفر عىل إملزيد١٠ظن إلعالمة إبن قطلوبغا )ص  

 روإية إلأصل إملذكورة وإس تدرك عىل إلزيلعي وغريه. 

، إنهتى . وس بقه به إلقدوري  إدرءوإ إحلدود ابلش هبات  :قوهل عليه إلصالة وإلسالم(:  2/344)  ومثال أ خر لهذإ إلنوع قول إملرغيناين(  4)

( إلتجريد  )(  58٩٩و    58٩7/ ١١و    ١٠/5١67يف  إلبخاري  إملاليك يف رشح  بطال  يف  8/456و    5/3٠2وإبن  وإلرسخيس   )

 وذكر ،  غريب هبذإ إللفظ:  (6/2٩5وتبعه إلعيين )  (3/333(. قال إلزيلعي )24/١١و    52و    ٩/38( وإملبسوط )١/١47أأصوهل )
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لكن قال إبن إهلامم   .مل أأجده مرفوعا(: 2/١٠١وقال إبن جحر ) .عباس  إبن عن حنيفة أأيب مس ند ويف عيل، عن للبهيقي إخلالفیات يف أأنه

هو يف مس ند أأيب حنيفة عن مقسم عن  و   عنه،  هللا  ريض   عيل  عن  للبهيقي  إخلالفیات   يف  أأنه  وذكر  مرفوعا،  حيفظ  مل   :قیل(:  5/248)

و    42. وهكذإ قال إبن قطلوبغا )ص  إدرءوإ إحلدود ابلش هبات  :إبن عباس ريض هللا عهنام قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

إنهتى .  62 عباس،  إبن  أأيب حنيفة من حديث  مس ند  )ص    إال ختيار  أأحاديث   بتخرجي  وإال خبار  إلتعريفيف    وقال(: روإه إحلاريث يف 

أأبو حنيفة  (١886   هللا   رسول  قال  قال  عباس  إبن  عن  مقسم  عن : أأخرجه إحلاريث يف مس ند أأيب حنيفة من طريق محمد بن برش ثنا 

إلزيلعي  ١٠7يف تقدمي درإسة خترجي الاختيار )ص  إحملقق    ذكر ، إنهتى . وأأما ما  ابلش هبات  إحلدود  إدرءوإ:  وسمل   عليه  هللا  صىل ( بأأن 

أأيب حنيفة كام تقدم، وذكره من الكم إبن عباس، وإخملرجني تركوه لضعف إلروإة قب أأيب حنيفة فغري حصيح، لأن إلزيلعي ذكر مس ند  ل 

إحملقق أأن    الكمومن إدلليل عىل عدم حصة    ، وذلإ قال: ذكِّر.ةعند خترجي أأحاديث إلهدإي   د أأيب حنيفةين امس  من  س تفدمل ي   إلظاهر أأنهو 

جحر   وس بق  إبن  أ خر  موضع  يف  حنيفة  أأيب  مس ند  روإية  يف  إبن  هبا  ذكر  الكمه  نص  وهذإ  قطلوبغا،  وإبن  إحلبري    إهلامم  إلتلخيص 

 إحلديث و   وإإلأمر كام قالمث  ، إنهتى .  مرفوعا  إلأصل  بلفظ  عباس  إبن  عن  مقسم  طريق  من  للحاريث  حنيفة  أأيب  مس ند  ويف(:  ١62/4)

  أأن ب(  2٩/4١٩ورصح إملزي يف هتذيب إلكامل )  ،أأبو حنيفة ومقسم من إلثقات، و (3٩ص  حنيفة )مس ند أأيب  إملطبوع من  يف  موجود  

 أأاب حنيفة روى عن مقسم. 

(:  ١/447)  إخملترص  أأحاديث  خترجي يف إخلرب إخلرب  موإفقة. يقول إبن جحر يف ولهذإ إحلديث طريق أ خر قال إلعبد إلضعيف عفا هللا عنه: 

ذكره ش يخنا إحلافظ أأبو إلفضل رمحه هللا يف رشح إلرتمذي قال: وأأما حديث إبن عباس    ،موضع أ خروقد وجدت خرب إبن عباس يف  

أأبو أأمحد بن عدي يف جزء خرجه من حديث أأهل مرص وإجلزيرة من روإية إبن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن إبن   فروإه 

ال يف حد   عباس ريض هللا عهنام عن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال: إدرؤوإ ن  .  إحلدود ابلش هبات وأأقیلوإ إلكرإم عرثإهتم إ  وهذإ إال س ناد إ 

مقبولني فهو حسن لهيعة  إلعيين يف  اکن من بني إبن عدي وإبن  إنهتى . وذكره  إلقاري )،  إلبناية.  (2٠/25٩معدة  ، ومل يس تحرضه يف 

ال يف حد من حدود هللاوزإد يف أ خره:   . إ 

هذإ إحلديث أأخرجه أأبو مسمل إلكجي عن إبن إملقرئ ثنا محمد بن  (:  8/6١١قال إبن إمللقن يف إلبدر إملنري )ولهذإ إحلديث طريق اثلث.  

 ، إنهتى .  ىل هللا عليه وسمل قال: إدرءوإ إحلدود ابلش هباتصعيل إلشايم ثنا أأبو معرإن إجلوين عن معر بن عبد إلعزيز أأن إلنيب 

ي ںیم وموجد ےہ اےکس العوہ اور یھب

مع
ل

 یئک اثمںیل ۃینم اال
8

 انمض ذرک وہ  مسق اثثل  اثمںیل۔ ھچک زمدی  
 
ےس  اور اس  اس آرخی اثمل ےک تحت  ۔ یگيم

دو ےک تحت  لبق ذرک آای۔ دہاہی      اثمل ربمن  ک  االایتخر یک رختجی  االایتخر ںیم یھب ےہ ذہلا ااکس اطمہعل یھب    یکالعہم انب ولطقاغب یک  ااحدثی  تہب یس 

اس ںیم وکیئ زمدی ابت ےہ ای ںیہن وج رغبی ااحدثی ےک وحاہل ےس  ےن ابالاعیتسب اس وک ںیہن داھکی، ذہلا ولعمم ںیہن ہک  رامق اوطسلر  رضوری ےہ،  

ي ںیم ہن وہ ۃینم اال 

مع
٩ل

ي ںیم یھب ےہ، رہب احل بصن ارلاۃی، ادلراۃی، اانبلۃی، حتف ادقلری،  اور ایس رطح اثمل ربمن دو  ذرکرکدہ اثمل   ہی آرخی  ،  

مع
ل

وت ۃینم اال

ي ےک اسھت اسھت االایتخر یک اس رختجی یک

مع
ل

 ۔   رماتعج رضوری ےہۃینم اال

 
 وخرهجا قامس رمحهام هللا تسعة وأأربعون حديثا.     (: عدد إلأحاديث إليت إس تغرهبا إلزيلعي3٠6/ 5قال إلش يخ محمد عوإمة )  8

مس حتت إلنوع إلرإبع، مث وجدت مثاال للزايدة يف خترجي الاختيار وليس يف منية إلأملعي وال يف نصب إلرإية وإدلرإية وإلبناية وفتح إلقدير. وهو إملثال إخلا   ٩

 ، وتفصيهل هناك.  إمرأأة: ال يعقل مع إلعاقةل صيب وال قول معر ريض هللا عنه أأعين
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احظف زیعلی اور احظف انب رجح ےس اکی استحم واعق وہا  اہی یک رطف دحثی وسنمب رکےن ںیم  اصبح دہ اہجں    ،اہیں اکی زمدی اثمل اقلب ذرک ےہ

، اشدی اکی اور اثمل  لیلق اولوقع ہکلب اندر اولوقع ےہ  ورہن ہی    اصبح دہاہی ےن اےس وطبر دحثی ایبن ںیہن ایک ےہ، ہی اکی اثمل ےہ،     اےئلس ہک  ےہ  

 : ایکس لم اجےئ

ق5)  من عذر   وإحلدإد: )( 2/278إملرغيناين ) ال  (  إ ال  إملطيب  وإلزينة وإلكحل وإدلهن وإملطيب وغري  إلطيب  إجلامع    (أأن ترتك  ويف 

ال من وجع ظهار إلتأأسف.  إلصغري إ  وإلثاين أأن هذه إلأش ياء دوإعي إلرغبة فهيا ويه ممنوعة   .وإملعىن فیه وهجان: أأحدهام ما ذكرانه من إ 

وإدلهن    .وقد حص أأن إلنيب عليه إلصالة وإلسالم مل يأأذن للمعتدة يف الاكتحال  .تصري ذريعة إ ىل إلوقوع يف إحملرمعن إلناكح فتجتنهبا كيال  

روي أأنه عليه إلسالم مل يأأذن للمعتدة (:  3/26١قال إلزيلعي )  ، إنهتى .وفیه زينة إلشعر ولهذإ مينع إحملرم عنه  ،ال يعرى عن نوع طيب 

تبعه أأيضا لأنه  (  5/62٠إلعيين )كأن  و   .( بقوهل: مل أأجده2/8٠وتبعه إبن جحر )   ، إنهتى .ما إدلهن فغريب وأأ . وقال:  يف الاكتحال وإدلهن 

رصح بأأن إدلهن مبتدأأ وما بعده خرب. وإذلي نبه عىل خطأأ إلزيلعي ابلترصحي هو إبن    لكنه، إنهتى .  وأأما عىل إدلهن فمل يصح يشء :  قال

وقد (، وهذإ نص الكم إبن إهلامم:  6١( مث إبن قطلوبغا يف إس تدرأاکته عىل إدلرإية إملطبوعة يف أ خر منية إلأملعي )ص  4/33٩إهلامم )

نه صىل هللا عليه وسمل مل    ،عطفا عىل الاكتحال  وقع للزيلعي خمرج إلأحاديث هنا ومه. وذكل أأنه جعل لفظة إدلهن فقال عن إملصنف: إ 

منعه الاكتحال للمعتدة يف الاكتحال وإدلهن، خفرج حديث  ف  ،يأأذن  قال: وأأما إدلهن  مبتدأأ   ،ريب غ مث  فا ن إدلهن  خربه   ،وهو سهو، 

حلاقا ،ال يعرى عن نوع طيب  :قوهل     ، إنهتى .  فأأحلقه إ 

 ( مسق اثثل ۳)

امہری ولعمامت ےک  رپ    ناور ہن یہ یسک دحمث ےن  ا،   ںیہن ےئکرکذ  العہم اقمس نب ولطقاغب ےن  العہم انب اامہلم،  العہم ینیع،     ےک رماعج  ااحدثی نجوہ  

العہم انب  الکم      بس ےس سیفنالعامت وعض ےک ہلسلس ںیم    وموضع امشر وہیگ۔   یھب  ، وت ہی  وہ   اظرہرپ العامت وعض    ننکیل ا  وہ وعض ک مکح اگلای  اطمقب  

ن ف    یک    امیقل رۃمح اہلل ہیلع  

 

می
ل

ےک رشوع   ایس رطح العہم انب رعاق ےن زنتہی ارشلۃعی   یئک احفصت رپ لمتشم ےہ،    اجےئ ،   دھکی ایل  ںیم (  ۴۳)ص   اانملر ا

 ۔   ےہ شیپ ایک  ااھچ الخہص ( ںیم ۲۶:  ۴اویلاتیق ااغلۃیل ) امہرے خیش رضحت ومالان دمحم ویسن وجوپنری ےن  ( اور ۵: ۱ںیم )

 اس ونع یک ھچک اثمںیل  رعض رکات وہں:  اب 

قال    .هبذإ إلنوعرصح به لأحلقناه  مل ي   ، فلوكام تقدم  أأورده يف إملوضوعاتمثال هذإ إلنوع لعن هللا إلفروج عىل إلرسوج، غري أأن إلقاري  

وإلأحاديث إملوضوعة عليها ظلمة وراکكة وجمازفات ابردة تنادي عىل وضعها وإختالقها عىل رسول (:  5۰إبن إلقمی يف إملنار إملنيف )ص  

وقال )ص   وسمل.  عليه  معناها  ٩٩هللا صىل هللا  ويسمج  إلطبع  ويدفعها  إلسمع  ميجها  وسامجهتا حبيث  إحلديث  أألفاظ  راکكة  ومهنا   :)

   .فطنلل 

 أأنه  روي  ملا  إلوضوء  ينقض  ال  إلسبیلني  غري  من  إخلارج:  هللا  رمحه  إلشافعي  قال(:  ١7/ ١)  إلنوع قول إملرغيناينهذإ  إلأول ل   ثالفامل (  ١)

. قال إلزيلعي  لو حص أأنه اکن قبل إملرغيناين   ( ١77صاحب أأصول إلشايش )ص    ه ، إنهتى . وس بقه بيتوضأأ   فمل  قاء   وإلسالم  إلصالة  عليه

،  إحلديث   كتب   يف  هل  ذكر  ال  غريب   إحلديث   هذإ(:  ١/26٠وقال إلعيين )  (: مل أأجده.١/3٠(: غريب جدإ. وقال إبن جحر )37/١)

 لشموهل يف هذإ إلنوع:   بعض إلقرإئنوهنا  ، إنهتى . يعرف  مل(: ١/3٩وقال إبن إهلامم )إنهتى . 
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  ، غريب جدإ  :أأن إلزيلعي ملا يقول   ،وهللا أأعمل  ،قول إلزيلعي غريب جدإ. وظين كذإ  إلعيين ال ذكر هل يف كتب إحلديث. و قول  إلأوىل:  

. وهذإ حيتاج إ ىل إدلرإسة الاس تقرإءية، فقد وقع يف خترجي إلهدإية وخترجي إلكشاف ما يقارب مخسني موضعا  نفیه وعدم ثبوتهيشري إ ىل  

جدإ غريب  إصطالح  إس تخدم  ) ،  حیث  صالة  ك  لوقت  تتوضأأ  إملس تحاضة  حديث  يف  إلعيين  ١/2٠4وإس تخدمه  وتعقبه   ،)

( بأأن إلعيين مل يطلع إ ال عىل حديث عيل يف  ١٠وبه ظهر أأن ما ذكره إبن قطلوبغا يف إلتقدمي )ص    (،١٩( وإبن قطلوبغا )ص  675/١)

  اکن   إلسالم  عليه  أأنه  ( ملا روي١/388)إلزيلعي  س تخدمه  . وهكذإ إثاينوتقدم مثال أ خر هل يف إلنوع إل إملضمضة إملذكور مفحل نظر،  

(، وذكر إبن أأيب  888حبديث حذيفة عند إبن ماجه )  (24وإلسجود، وتعقبه إبن قطلوبغا )ص    إلركوع  تسبیحات  يف  يعين   ابلوتر  خيمت

إلتنبیه ) إلوتر،  (:  2/566إلعز يف  إ ن هللا وتر حيب  أأبو دإود وإلرتمذي وإلنسايئ.  وإملعروف من قوهل صىل هللا عليه وسمل:  أأخرجه 

يتار إلتسبیح يف معومه   وبلك حال، هذإ حيتاج إ ىل إدلرإسة. ، إنهتى .فیدخل إ 

أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قاء فتوضأأ، فلقیت    عن أأيب إدلردإء(  ١87روى إلرتمذي )ما  وهو  حديث فعيل،  يعارضه  إلثانية:  

ف أأان صببت هل وضوءه ثوابن يف مسجد دمشق، فذكرت ذكل هل،  وقد جود حسني إملعمل هذإ إحلديث، . قال إلرتمذي:  قال: صدق، 

  إملعمل   حسني  جود:  فقال  إحلديث   هذإ  عن   محمدإ  (: سأألت57وقال يف إلعلل إلكبري )، إنهتى .  وحديث حسني أأحص يشء يف هذإ إلباب

إنهتى .    هذإ إملس ند    ( وإلأعظمي١٩56خزمية )إبن  ( و ١553( وإحلامك ) ١٠٩7إبن حبان )وحصحه  إحلديث،  وإلأرنؤوط يف حاش ية 

س ناد هذإ إحلديث مضطرب وإختلفوإ فیه إختالفا شديدإ(:  67١وقال إلبهيقي ).  ( 2١7٠١) وقال يف معرفة إلسنن وإل اثر  ، إنهتى .  إ 

فیه نظر(:  428/١) إلوليد  بن  به.،  يعيش  إلزيلعي )  صاحبا إلصحيح مل حيتجا  بأأن١/4١وأأجابه    يف   يؤثر  ال  إلروإة  بعض  إضطرإب  ( 

  هو :  إحلامك  قال  وقد  إملعمل،  حسني  جوده  قد:  فقال   إحلديث؟  هذإ  يف  إضطربوإ  قد:  لأمحد  قلت :  إلأثرم  قال:  إجلوزي  إبن  قال.  غريه  ضبط

عن أأبيه إ ن حص أأنه  مث هو حيمتل ما إحمتل حديث إبن جرجي  قال إلبهيقي:    (.١/32ووإفقه إبن جحر )  الكم إلزيلعي.  رشطهام، إنهتى   عىل

ينايفأأرإد غسل بعض إلأعضاء إنهتى . لكن ظاهر س ياق إلرتمذي  فأأفطر  هذإ الاحامتل.  ،  قاء  أأن لفظ إلأكرث:  ، لكن ذكر صب وفیه 

 .  إلوضوء رصحي

يقء عن عائشة قالت قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: من أأصابه  (  ١22١إلثالثة: يعارضه حديث قويل، وهو ما روى إبن ماجه )

( وبسط يف س نده  ١/38. حصحه إلزيلعي )مث لينب عىل صالته وهو يف ذكل ال يتلكم  ،أأو رعاف أأو قلس أأو مذي فلينرصف فليتوضأأ 

ىل تضعيفه، ١/3١ومال إبن جحر )وخترجيه،    (.3382و  66٩لبهيقي )إ ورإجع سنن ( إ 

 بينة، إنهتى .  مناقضة  إلرصحية إلس نة  به جاءت ملا إحلديث   مناقضة( يف عالمات إلوضع:  56يقول إبن إلقمی يف إملنار إملنيف )ص  

(2  )( إملرغيناين  قول  إلنوع  لهذإ  أ خر  وللشافعي١/١5٠ومثال  قال    إلقرإن  : وإلسالم  إلصالة  عليه  قوهل  هللا  رمحه  (:  إنهتى .  رخصة، 

(: ال يعرف هذإ  2/5١٩وقال إبن إهلامم )  أأجده.(: مل  2/33: غريب جدإ. وقال إبن جحر )(282/ 4وتبعه إلعيين )  (3/٩٩إلزيلعي )

إلرسخيس    نلأ وذكل  ،  نقهلمعن  من إملرغيناين أأو    ومه يف نقل إحلديث هذإ    أأن  أأظنقال إلعبد إلضعيف عفا هللا عنه:    ، إنهتى .إحلديث 

منا  :عهنا  هللا  ريض   لعائشة  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  قال   كام  رخصة  إلقرإن  (: ولأن 4/25يف إملبسوط )قال     قدر   عىل  أأجرك  إ 

منا  .ونصبك  تعبك منا إلقرأ ن رخصة ليس من إحلديث، وظن إملرغيناين أأنه جزء إحلديث،  عزمية، إنهتى .    وإال فرإد  رخصة،  إلقرإن  وإ  فقوهل وإ 

 وهللا أأعمل.  

وتكره إلزايدة عىل    ،إ ن صىل مثان ركعات بتسلمية جاز  :قال أأبو حنيفة رمحه هللا(:  ١/67ع قول إملرغيناين )ومثال أ خر لهذإ إلنو (  3)

بتسلمية  :وقاال  .ذكل ركعتني  ابلليل عىل  يزيد  إلصغري  .ال  إجلامع  إلليل  :ويف  إلامثين يف صالة  يذكر  إلصالة    .مل  عليه  أأنه  إلكرإهة  ودليل 
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 عىل  يزد  مل   وسمل  عليه  هللا  صىل  إلنيب   نأأ   حديث  (:2/١43لزيلعي )( تبعا ل١/١٩٩إبن جحر )، إنهتى . قال  وإلسالم مل يزد عىل ذكل

أأثناء حديث   ،بل يف مسمل ما خيالفه  ،أأجده   مل  وإحدة  بتسلمية  ركعات  مثاين كنا نعدهل سوإكه وطهوره فیبعثه هللا    :ففیه عن عائشة يف 

ال يف إلثامنة فیذكر هللا تعاىل وحيمده ويدعوه مث    ،تعاىل ما شاء أأن يبعثه من إلليل فیتسوك ويتوضأأ ويصيل تسع ركعات ال جيلس فهيا إ 

وهو غري حصيح،  (:  2/67١، إنهتى . وقال إبن أأيب إلعز ) ويوتر بتسع ركعات  : ويف لفظ لغريه  .يهنض وال يسمل مث يقوم فیصيل إلتاسعة

منا ورد عنه يف   ومل يرد عنه صىل إلوتر أأنه أأوتر خبمس مل جيلس  هللا عليه وسمل أأنه زإد يف إلليل وال يف إلهنار عىل أأربع ركعات بتسلمية. وإ 

يتار بس بع بتسلمية وتسع بتسلمية يف حصيح مسمل وغريه مث رأأيت   .، إنهتى إ ال يف أ خرها. ثبت عنه ذكل يف إلصحيحني. وورد عه أأيضا إال 

يرإد حديث مسمل:  2/5١5إلعيين قال ) ف ما قاهل مع أأن هذإ إحلديث خال  ،وفیه نظر  :لو وقف إلأمكل عىل هذإ إحلديث ملا قال( بعد إ 

     ابلنوع إلأول، وهللا أأعمل.  لحقي  إلترصحي، إنهتى ، وهبذإ وذكر هذإ حديثا غريبا ليس هل أأصل  ،د عىل ذكلز مل ي :إملصنف من قوهل

ي ک  رامق اوطسلر ےن    وچہکن  

مع
ل

 ی ۃ لع الکشمت ادہلاۃی، ادلراۃی، اانبلۃی، حتف ادقلری، ۃینم اال
ی

 

ی

 

لی
ا  ، ابالاعیتسب اطمہعل ںیہن ایک ےہ، اےئلس اس  بصن ارلاۃی 

ےب الص وہےن یک رصتحی رکدی ےہ اہجں العامت وعض اظرہ  ، ورہن ادنازہ ہی ےہ ہک العہم ینیع  ےن ارثک ایسی وہگجں رپ   دي امسق اثثل وک القتسم ذرک رک

واہلل  العہم انب ولطقاغب یک رختجی االایتخر یھب دھکی یل اجےئ،    ،  تہب یس وہگجں رپ رصتحی رکدی ےہےن یھب    العہم انب اامہلم، اور  العہم انب ایب ازعلوہ،  

   املع۔ 

 ( مسق راب ۴)

اور    رصف رغبی ای مل ادجہ ےک اافلظ اامعتسل ےئک ےہ،  ،  ذرک ںیہن ےئکالعہم اقمس نب ولطقاغب ےن     العہم انب اامہلم ،  وہ ااحدثی ےکنج رماعج العہم ینیع،  

اظبرہ رضحات الہ  ۔ اس ہلسلس ںیم  ےہ  اظرہ  رپ العامت وعض   ن  اور ہن یہ  اےہ    وعض ک مکح اگلای    ن رپ  ا  امہری ولعمامت ےک اطمقب  ہن یہ یسک دحمث ےن  

مل ادجہ  ای اس مسق ےک اافلظ اامعتسل رکے اور اس رپ امرہ نف  دحمث  رحبتم  اس االتخف یک اینبد ہی ےہ ہک ارگ وکیئ  ےہ۔ولعمم وہات  ک االتخف    قیقحت  

اس رطف ےہ ہک  رۃمح اہلل ہیلع ک الیمن    ۃخیش دبع ااتفلح اوب دغ  کیف ےہ ای ںیہن۔   ک مکح اگلےن ےئلیک  یسک ےن بقعت ہن ایک وہ وت ایک ہی لع االالطق وموضع  

ےئلیک  اگلےنک مکح نیط ملع مل ادجہ ےسیج ےلمج اامعتسل رکے اور دعب ںیم وکیئ ان رپ دقن ہن رکے وت ہی  وموضع بج احظف زیعلی اور احظف انب رجح ےسیج ااس

 (، خیش رحتری رفامےت ںیہ: ۲۵کیف ےہ۔ انچہچن الم لع اقری یک اوملوضاعت ارغصلی ےک دقمہم ںیم آپ ےن اس رپ الصفم الکم ایک ےہ )ص 

إ  قوهلم يف إحلديث ال أأعرفه أأو مل أأعرفه أأو مل أأقف عليه أأو ال أأعرف هل أأصال أأو مل أأجد هل أأصال أأو مل أأقف هل عىل أأصل أأو ال أأعرفه هبذ 

ذإ  إللفظ أأو مل أأره هبذإ إللفظ أأو مل أأجده   س ناده، وحنو هذه إلعبارإت إ  أأو مل أأجده هكذإ أأو مل يرد فیه يشء أأو ال يعمل من أأخرجه وال إ 

 من أأحد إحلفاظ إملعروفني ومل يتعقبه أأحد كف  للحمك عىل ذكل إحلديث ابلوضع.   صدر

خیش دبع ااتفلح س دیہمت ےک دعب خیش دبع ااتفلح ےن احظف انب رجح ، احظف ویسیط اور العہم انب رعاق ک الکم لقن ایک ےہ۔ العہم انب رعاق ک ھچک الکم  ا

 ۔  ےہاہیں درج ےک ااضافت اسیکھت ام نیب اوقلنیس  

  ( إلرشيعة  تزنيه  عرإق يف  إبن  إلوضع  (١/۷قال  أأمارإت  ذكر  قد    : يف  زمن  إخلرب يف  يروي  أأن  إلرإزي  إدلين  إال مام خفر  ذكره  ما  ومهنا 

فأأما يف عرص إلصحابة وما يقرب منه حني   .إس تقرئت فیه إلأخبار ودونت فیفتش عنه فال يوجد يف صدور إلرجال وال يف بطون إلكتب 
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إس تقرئت  إلأخبار  عند غريه  ،مل تكن  ليس  ما  أأحدمه  يروي  أأن  نه جيوز  ابلتفتيش عنه    .فا  أأي  به  يقوم  منا  إ  إلعالىئ: وهذإ  إحلافظ  قال 

من بعدمه اکلبخاري وأأيب  اکال مام أأمحد وعيل بن إملديين وحيىي بن معني و   ،إحلافظ إلكبري إذلي قد أأحاط حفظه جبميع إحلديث أأو معظمه

إلطرق   مجع  يه  منا  إ  موضوع  بأأنه  إحلديث  عىل  غالبا  هبا  حيمك  إليت  إملأ خذ  لأن  إدلإرقطين،  مث  اکلنسايئ  دوهنم  ومن  زرعة  وأأيب  حامت 

صل وأأما من مل ي  .إلروإة مما ليس من حديهثم  حبيث يعرف بذكل ما هو من حديث   ،والاطالع عىل غالب إملروي يف إلبدلإن إملتنائية

فاس تفدان من    )إلقائل إبن عرإق(:  قلت   .إنهتى    ،هذإ مما يأأابه ترصفهم  ،إ ىل هذه إملرتبة فكیف يقيض بعدم وجدإنه للحديث بأأنه موضوع

وأأرضإهبم   ذكرمه  إذلين  إحلفاظ  أأن  وإبن  هذإ  إملقديس  إلضياء  إحلافظ  مثل  إملتأأخرين  من  هبم  ويلحق  أأش باههم،  أأي  إلفتاح:  عبد  )قال 

ين وإملنذري وإلنووي وإبن دقیق إلعيد وإدلمیاطي وإبن تميية وإملزي وإذلهيب وإلس بيك وإلزيلعي وإبن كثري وإلزركيش  إلصالح وإلصاغا

وإبن رجب وإبن إمللقن وإلعرإيق وإلهيمثي وإبن جحر وإلعيين وإبن إهلامم وإلسخاوي وإلس يوطي وإلزرقاين وإبن هامت إدلمشقي وأأش باههم 

ذإ قال أأحدمن إملتأأخرين(    ، كف  ذكل يف إحلمك عليه ابلوضع)ومل يتعقبه أأحد من إحلفاظ بعده(  مه يف حديث ال أأعرفه أأو ال أأصل هل  إ 

   ، إنهتى  الكم إبن عرإق مع تعليقات إلش يخ عبد إلفتاح ما بني إلقوسني، وفیه ترصحي إلزيلعي وإبن جحر. وهللا أأعمل

   العہم ینیع ےک اس ہلمج ےس وہیت ےہ:  ےک وحاہل ےس خیش دبع ااتفلح ےک اس ومفق یکاہی دہااحدثی  
 
 اتی

 (.  6/625، كذإ يف إلبناية )ش: هذإ غريب، قاهل خمرج إلأحاديث، أأرإد أأنه مل يثبت   .م: وقال عليه إلسالم: إلرس إلناكح

وہ وت ہی وموضع نکیل  ایک  ہی اقدعہ ہیلک ےہ ہک بج یھبک احظف زیعلی  رغبی  ای احظف انب رجح مل ادجہ ےہک اور دعب ےک دحمنیث ےن  ان رپ بقعت ہن ایک  

بس  یک ااحدثی     وراب  وہےن ےئلیک کیف ےہ؟ خیش دبع ااتفلح یک راےئ یہی ےہ ہک ہی اقدعہ ہیلک ےہ، ابافلظ درگی زجبء دورسی مسق ےک ، مسق  اول واثثل

 وموضع ےہ اچےہ العامت وعض اظرہ وہ ای ہن وہ۔ 

ي )ص  

مع
ل

اال وہ دعم وبثت ںیہن ےہ، ہکلب دعم ودجان ےہ۔ رفامےت ںیہ:  ںیم    (  ۲۹نکیل العہم انب ولطقاغب ےن  ۃینم  ک ینعم اتبای ےہ  يريد   وج رغبی 

ایس رطح العہم انب انقلمل بج رغبی ک ظفل اامعتسل رکےت ںیہ وت ااکس بلطم رغبی    ہی ابت وت ملسم ےہ ہک العہم زیعلی اورابلغريب أأنه مل جيده.

  یک ےہ: اس رپ دنمرہج ذلی ہیبنتےن رامق اوطسلر  ارلاشد االرہظ یف ااہجلد االربک ےک احہیش ںیم  انچہچن ےہ ہن ہک رغبی االانسد۔ وہات اولوجد 

يونس إجلونفوري يف رشح   إلعرص محمد  إأفاده ش يخنا حمدث  إال س ناد،  إلوجود ال غريب  معناه غريب  إمللقن غريب  إلزيلعي وإبن  قول 

، وذلإ يقول إبن جحر يف إدلرإية بدهل: مل إأجده، والكم إبن إمللقن يف مقدمة إلبدر  (۲۳۸کتاب إلتوحید من حصيح إلبخاري ابالأردية )ص  

ليه، مث رأأيت إبن قطلوبغا رصح يف منية إلأملعي )ص( ي 2٩3/ ١إملنري ) ( بنحو ما أأفاده ش يخنا، وزإد: فاهلل أأعمل هل توإردإ أأو  ٩  شري إ 

( إنظر  إملهذب،  إلنووي يف رشح  به  قلت: وس بقهام  إنهتى .  إل خر،  أأحدهام عن  إنهتى  من 7/2١5و    3/3١4و    522/  2أأخذ   ،)

 .هامش إلرساةل

ومفق ےس قفتم ںیہن ےہ۔ خیش انرص ادلنی االابلین ےک    ےک    رامہمح اہلل  خیش دبع ااتفلح     خیش انرص ادلنی االابلین    رہب فیک،  ایس دعم ودجان یک انبء رپ  

اےکن ضعب استاحمت رپ   ،  ایک اجات ےہ  اور اےکن آراء واقیقحتت ےس االتخف یھب    اور ایک ایگ ےہ    کر رپ رصبتہ رضور ایک اج اتکس ےہ  رفتدات ، جہنم اور رطہقیٔ

اقمم رےتھک ںیہ۔ امہرے خیش رضحت ومالان   نکیل اس ابت ےس ااکنر ںیہن ایک اجاتکس ہک وہ نف دحثی ںیم اکی یقیقحتےہ،  ےن یھب ہیبنت یک رامق اوطسلر 

قد  ہیف ا 

 

ن

 

می
احدثی  اور بتک ااحدثی وک  حیحص اور فیعض ںیم میسقت ےک وحاہل  دمحم ویسن وجوپنری رۃمح اہلل ہیلع ان ےک آراء اور اخص وطر رپ حیحص ملسم یک 
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اکی الہ قیقحت    ، زین رفامےت ےھت ہک آپ  نف ںیم اکی یقیقحت اقمم رےتھک ںیہ    رپ دقن رفامےت ےھت نکیل اسھت یہ اسھت رفامےت ےھت ہک آپ  آپ  ےس

 ، لصفم الکم اےنپ ضعب اردو   امہرے رضحت خیش ےک ومفق ےک قلعتم    ہی بس ےک الخف  وہ۔ابت ریغ ربتعم ےہبج    آپ یک  اعمل ںیہ نکیل اہنت  

۔ رہب احل، اہیں وت وصقمد ہی ےہ ہک خیش وموصف ےن خیش دبع ااتفلح اوب دغۃ رۃمح اہلل ہیلع ےک ذرک رکدہ ومفق یک رتددی   ےہ  درج  ںیم    ورعیب اضمنیم

  ایک اجات ےہ:  یک ےہ۔ااکن الکم اہیں لقن

ال أأعرف، أأو مل أأعرفه أأو مل أأقف  ، طبعة دإر إلسالم(:  3١ال إلش يخ انرص إدلين إلألباين يف تقدميه عىل رشح إلعقیدة إلطحاوية )ص  ق

ذإ صدر من أأحد إحلفاظ إملعروفني، ومل يتعقبه أأحد كف  للحمك عىل ذكل إحلديث ابلوضع   ،أأو  ،أأو  ،عليه كذإ قال:  .  وحنو هذه إلعبارإت إ 

يت  وهو خطأأ وإحض، يدل عىل بعده عن هذإ إلعمل، فا ن هذه إلعبارإت إليت ساقها يف هذه إلفقرة يه يف إدلالةل عىل إملرإد مهنا اکلعبارإت إل

س ناد، فكذكل هذهذكرها يف إلفقرة إلأ  ذإ اکن كذكل فكون إحلديث مل يقف   ،وىل إلسابقة، فكام أأن تكل معناها: ليس هل إ  وال فرق، وإ 

س ناده، فليس معناه عنده أأنه موضوع س ناده، وذكل بأأن يكون فیه    ،إخملرج عىل إ  ما أأن يكون وضعه من قبل إ  لأن إحلديث إملوضوع إ 

س   ليه إ ال من إ  ما أأن يكون من قبل متنه، وذكل بأأن يكون فیه    .ناده، وإلفرض هنا أأنه غري معروف كذإب أأو وضاع، وهذإ ال سبیل إ  وإ 

س ناد    .ما خيالف إلقرأ ن أأو إلس نة إلصحيحة، أأو غري ذكل مما هو مذكور يف مصطلح إحلديث  ومن إملعلوم بدإهة أأنه ليس ك حديث ال إ 

لهبا ليس فهيا ما يدل عىل وضعها، كام أأشار إ ىل ذكل إلعالمة هل يف متنه ما يدل عىل وضعه، بل لعل إلعكس هو إلصوإب، أأعين أأن غا

ن تعقبه إملتعصب، فا ن موضع إلشاهد منه مسمل به إتفاقا، وهو أأن كثريإ مهنا ليس علهيا (١37ص)يف إلكتاب إملذكور  ي إلقار  أأمارإت  وإ 

قدم أأن قول أأحد إحلفاظ ال أأعرفه أأو حنوه اکف  فثبت بذكل خطؤه يف قوهل إملت  .وهذإ مما يدل عليه تعليق إملتعصب نفسه هناك  .إلوضع

وابمجلةل فقوهلم: ال أأعرفه، أأو ال أأصل هل، ال يساوي يف إصطالهحم قوهلم: حديث    .ولو ابلرشط إذلي ذكره  ،للحمك عىل إحلديث ابلوضع

ضافة لفظة  ،موضوع ذإ اکن هناك قرينة يف متنه تدل عىل وضعه، فيشريون إ ىل ذكل اب  ال إ  . وذكر بعض  إحلافظ إلعرإيقكقول    ،ابطل   :إ 

أأصل هلإلأمثةل وقال:   أأحاديهثا: ابطل ال  أأمثةل يف  إملصنوع مخسة  ،  (383،  37٩،  26١،  248،  75)فانظر    ،وكذكل وجدت يف 

شارة إ ىل ما ذكران، وهذإ إلنوع ابطل ال أأصل هل مما فات   وسائر إلأحاديث إليت ال أأصل لها مما جاء فیه مل يقل فهيا: ابطل، ك ذكل إ 

ايها،  إنهتى  خمترصإ.   عىل إملتعصب ذكره يف تكل إلأنوإع مع إستیفائه إ 

دوونں   دنس ونتمےس ارثک  االطصح  ےس االتخف رضور ایک اج اتکس ےہ ابوصخلص ال الص ہل ےک وحاہل ےس اےئلس ہک اس   ضعب اکنت  خیش انرص ادلنی ےک 

 ثحب رغبی اور مل ادجہ ےک قلعتم ےہ ۔ ، اہیں وت فیک ۔  رہب یک   ہن ہک رصف دنسوہیت ےہ وصقمد یک یفن 

احظف انب رجح ک مل ادجہ انہک  وعض ک مکح اگلےن ےئلیک   اور  احظف زیعلی ک رغبی  ہک  ےک وحاہل ےس  بتک ہقف ابوصخلص    اس ہلسلس ںیم راحج ہی ولعمم وہات ےہ 

کیف ںیہن ےہ۔لع االالطق اقدعہ ہیلک رقار دانی لحم رظن ےہ 
١٠

نتم رپ رقانئ وعض اظرہ وہ ای وکیئ دحمث وعض ک مکح اگلےئ وت ہی   ۔  ارگ یسک رواتی ےک

یک اابتع ںیم مل ادجہ ینعی دعم ودجان ک مکح ارم آرخ ےہ اسیج ہک مسق اول اور مسق اثثل ںیم ذرک وہاکچ۔اس ےک العوہ ہیقب رواایت رپ احظف انب رجح  

اےئلس ،  اجےئ  ایکلقن      ر ااحدثی الب ہیبنت ہکای اںیہن وطب  اجےئ    اھجمساایت وک اقلب تجح  اس ک ہی بلطم ںیہن ےہ ہک ان رو   ۔ان راحج ولعمم وہات ےہ اگل

 
  .حلق أأن إلقوإعد أأغلبية(: إ١/١٩6)  رشح إلأش باه وإلنظائرقال إلعالمة بريي زإده يف معدة ذوي إلبصائر   ١٠
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اور ااکن احل ولعمم ہن وہ اںیہن ایبن رکےن ےس ارتحاز رکان رضوری ےہ،    وسال ربمن نیت ےک وجاب ںیم ذرک  اسیج ہک  ہک بج کت رواایت یک ااسدین 

 وہاگ ان اشء اہلل۔  

 دنمرہج ذلی رقانئ  وداللئ رپ ینبم ےہ:  ہی راحجن اور ہی ومفق 

وک ضعب رواایت ےک   ولطقاغب اور العہم انب  العہم انب اامہلم، ، ملسم ےہ، اےکس ابووجد العہم ینیع نف دحثی ںیماحظف انب رجح اور احظف زیعلی ک اقمم   اوال: 

دعب ںیم اےسی دحمنیث دیپا وہ ںیہنج زمدی  ۔ وکیئ دیعب ںیہن ہک  احظف زیعلی ےن رغبی اور احظف انب رجح ےن مل ادجہ اہک ےہےکنج قلعتم  رماعج لم ےئگ  

۔ ابوصخلص اس زامہن ںیم تہب یس دقمی اتکںیب عبط وہ رک اسےنم آریہ ےہ   اور تہب یہ نکمم ےہ ہک ضعب رواایت ان  اجےئ  لمرواایت ےک رماعج  

اور احظف زیعلی ک رغبی نہک ںیم وموجد وہ۔ اور  ک وصقمد  دعم ودجان دعم ووجد یک دلیل ںیہن ےہ  مل ادجہ ےہ اسیج ہک العہم انب ولطقاغب ےک الکم 

ع ےس ولعمم وہا۔ احظف انب رجح

ن 

 

صی

 ےک 
١١
    

وجاب اول واثین    اصبح دہاہی ےن وج رواایت اینپ اتکب ںیم درج یک ےہ وہ ارثک ورتشیب ان ےس لبق ےک اہقفء یک اتکوبں ےس یل یئگ ےہ اسیج ہک    اثاین: 

   تہب نکمم ےہ ہک ان ںیم تہب۔اب وچہکن امہرے اانحف یک تہب اسری اتکںیب وقفمد وہیکچ ےہ اےئلس  اہلثم ےک ذرہعی ہی ابت ققحم وہیئگ یئک    ںیم  

، ااکس ہی بلطم ںیہن ےہ ہک ہی ااحدثی امہرے ےئل اقلب تجح ےہ اےئلس ہک   کت راسیئ اب نکمم ںیہن ےہ  ااحدثی یک ااسدین  ذموکر وہ نج  اسری

مغاال  رجمد اامتحل وبثت ےس وکیئ زیچ اثتب ںیہن وہاجیت امک ایسیت ، نکیل ہی رضور ےہ ہک ان ااحدثی وک وموضع نہک ےک اجبےئ مل ادجہ ےسیج ےلمج

 

سي
 ا

ي ےک  رۃمح اہلل ہیلع  ےئک اجےئ۔ومالان دبع ارلدیش امعنین  

مع
ل

یک دنمرہج ذلی ابعرت الم ہظح رفامےئ سج ںیم اوہنں ےن العہم انب ولطقاغب ک الکم ۃینم اال

 لقن ایک ےہ: یھب دقمہم ےس 

ليه إحلاجة ملن يطالع سنن إبن ماجه  يقول إلش يخ عبد إلرش يد إلنعامين يف تأأليفه إال مام إبن ماجه وكتابه إلسنن وإمسه إلأ  صيل: ما متس إ 

ك ما يذكره فقهاؤان رمحهم هللا من إلأحاديث وإل اثر يف تصانيفهم من غري بيان س ند وال خمرج، كام يفعل إلرسخيس يف (:  73)ص  

كتب  إليت وجدوها يف  وإل اثر  إلأحاديث  فهىي  إلهدإية،  وإملرغيناين يف  إلبدإئع  وإلاكشاين يف  إلأعظم    إملبسوط  إملتقدمني، اکال مام  أأمئتنا 

 ،وصاحبيه وإبن إملبارك وإحلسن إللؤلؤي وإبن جشاع إلثلجي وعيىس بن أأابن وإخلصاف وإلطحاوي وإلكريخ وإجلصاص رمحهم هللا تعاىل

مل  ذإ  وإ  إملائتني لأحصاب إحلديث،  بعد  إملؤلفة  إدلوإوين  إلروإايت من  فیطلبون هذه  إلهدإية وإخلالصة وغريهام،  إخملرجون عىل  يأأيت  مث 

وحاشامه عن ذكل، .  ابحلديث  جيدوإ فهيا حمكوإ علهيا ابلغرإبة. ويظن بعضهم يف هؤالء إلأمئة إلفقهاء ظن إلسوء، فینس هبم إ ىل قةل إملعرفة

لرسخيس وإلاكشاين وإملرغيناين إعمتدوإ يف هذإ إلباب عىل أأمئهتم إملعروفني ابحلفظ وإلثقة وإلأمانة، كام إعمتد إلبغوي يف مصابيحه  بل إ

 
( عن ش يخ ش يخه إلعالمة زإهد إلكوثري قال: نفي إلوجود لعدم إلوجدإن ليس جبيد. وقال  3١5/ 5حىك إلش يخ محمد عوإمة يف درإس ته إملذكورة )   ١١

ذإ اکن سلبيا. وقد الحظ إحلافظ إلزيلعي رمحه هللا خطورة إحلمك عىل  ديث إذلي مل   إحلإلش يخ محمد عوإمة قبهل: ال ينبغي للعامل أأن يترسع يف حمكه وخاصة إ 

هام، بل جاء بلكمة  يعرفه ابلنفي وإلسلب، جفاء ابصطالح جديد، ال يشعر ابلنفي إملطلق مثل: ال أأصل هل، وال ابلنفي إملقید مبعرفته مثل: مل أأجده، وما شاهب

تفرغ هذإ إلباحث لعدة أأحاديث من  غريب، إليت تشعر ابلنفي مع إلتحفظ، لعلمه أأنه س يأأيت بعده من يبحث، فیقف إلباحث عىل ما مل يقف هو عليه، ل 

إلنووي إس تخدم إصطالح غريب هبذإ إملعىن  أأن  نفيس. وفیه  إنهتى  وهو الكم  إلهدإية لكها،  أأحاديث  إلزيلعي إذلي تصدى لتخرجي   كام  إلكتاب، خبالف 

    إلزيلعي.     وزمنه قبل زمن تقدم، 
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إ  عىل أأحصاب إدلوإوين إملشهورة. قال حافظ إلعرص قامس بن قطلوبغا أأحصابنا رمحهم هللا اکنوإ ميلون إملسائل إلفقهية  :  ن إملتقدمني من 

م  إلطحاوي  وأأدلهتا  وكذإ  وإلسري،  إلأصل  كتاب  يف  ومحمد  وإلأمايل،  إخلرإج  كتاب  يف  يوسف  كأيب  بأأسانيدمه،  إلنبوية  إلأحاديث  ن 

ال يف إخملترصإت مث جاء من إعمتد كتب إملتقدمني وأأورد إلأحاديث يف كتب من غري بيان س ند وال    .وإخلصاف وإلرإزي وإلكريخ، إ 

ولو شئنا لرسدان كل من أأمثةل هذه إلأحاديث إليت حمك علهيا هؤالء    ى  الكم إبن قطلوبغا(.)إنهت   خمرج، فعكف إلناس عىل هذه إلكتب 

يتسع هل إملقام ال  كثرية، ولكن  أأمثةل  إل اثر مثال  كتاب  ابلغرإبة، وهو موجود يف  يظهر من هذه   ،إخملرجون  نعم  أ خر.  موضع  وللبسط 

 ، إنهتى . وقبوالإلتخرجيات تلقي إحملدثني إذلين جاؤوإ بعد إملائتني ردإ 

 زین ومالان دبع ارلدیش اصبح رفامےت ںیہ:

مام   منا ينقل عن كتب سلفه كام يتبني ذكل من مطالعة منية إلأملعي. ويف إلهدإية أأحاديث من إملبسوط لال  وقد تقرر أأن صاحب إلهدإية إ 

إلزيلعي وإبن جحر )عند خترجي أأحاديث إلهدإية(، كذإ يف  محمد وكتاب إل اثر هل وغريهام من كتب إلأمئة، ومل تكن هذه إلكتب يف مطالعة  

 (. ١٠8إملدخل إ ىل علوم إحلديث ملوالان عبد إملاكل )ص 

 زین  اس ہلسلس ںیم احظف انب رجح ک ہی الکم المہظح رفامےئ وج العہم ویسیط ےن لقن ایک ےہ:

إحلديث إذلي نقهل إلرإفعي أأن رسول هللا صىل هللا ( حتت  ، خمطوط7ص  يقول إلس يوطي يف شايف إلعي يف رشح مس ند إلشافعي )

خوإين، إحلديث. قال إلس يوطي: مث إ ن إحلديث إذلي أأورده   عليه وسمل س ئل عن هذه إلصلوإت إمخلس فقال: هذه موإريث أ ابءي وإ 

وال س نده،  نقف عىل  مل  إحلفاظ  إلرإفعي  فیه  يقول  هذإ  ومثل  إل ن،  إملوجودة  إحلديث  كتب  هل.    هو موجود يف  أأصل  ال  إملتأأخرون: 

وردها أأمئتنا توإملتورعون يقترصون عىل قوهلم: مل نقف عليه. وهو إلأوىل، فقد بلغين أأن إحلافظ إبن جحر س ئل عن هذه إلأحاديث إليت  

 بالد إلرشق  وإلأمئة إحلنفیة يف إلفقه حمتجني هبا وال تعرف يف كتب إحلديث. فأأجاب بأأن كثريإ من كتب إحلديث أأو إلأكرث مهنا عُدم يف

لينا، إنهتى .   يف  إلفنت، فلعل تكل إلأحاديث خمرجة فهيا ومل تصل إ 

ااحدثی ےک قلعتم  ذہلا بج احظف انب رجح    ان  اور اسھت یہ اسھت  دہاہی ےک  ادجہ ہہک رےہ ںیہ  مل  بتک ہیفنح  یس    تہبںیہ ہک  ہی یھب رفامرےہ    وخد 

 وت رھپ وعض ک مکح لع االالطق اگلان لحم رظن ےہ۔   وہیئگ یھت  د نتف ںیم وقفمواشہیعف  

اور تہب یہ نکمم ےہ ہک ایکن ااسدین ںیہک      ےہ نج  اہیں شیپ دختم  اس ونع راب یک ھچک ایسی ااحدثی    اثاثل:  لم    رپ العامت وعض اظرہ ںیہن ےہ 

 ۔   ۔ ان اہلثم ںیم آرخی اثمل بس ےس وقی ےہاجےئ

قال  .  إلسبیلني  من  خيرج  ما:  قال  ؟إحلدث  ما  :وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  لرسول  وقیل(:  ١/١7)  إملرغيناين إلنوع قول  مثال هذإ  (  ۱)

وروى إدلإرقطين يف كتابه غرإئب ماكل حدثنا إحلسني بن رش يق ومحمد بن مظفر قاال ثنا محمد بن معري    .قلت: غريب(:  37/ ١إلزيلعي )

إلزبإر مبرص ثنا أأمحد بن عبد هللا بن محمد إللجالج ثنا يوسف بن أأيب روح ثنا سوإدة ين عبد هللا إلأنصاري حدثين ماكل بن أأنس عن  

ال ما خرج من قبل أأو دبر، إنهتى . قال إدلإرقطين: وأأمحد    انفع عن إبن معر قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ال ينقض إلوضوء إ 

ماكل يف ختصيصه   إلسبیلني عىل  من  ما خيرج  قوهل  بعموم  إس تدل  نه  فا  إملصنف،  مقصود  هذإ  ليس يف  إنهتى .  إللجالج ضعيف،  بن 

  هل   يعرف   ال  إلعبارة  هبذه  إحلديث   هذإ(:  ١/257وقال إلعيين )   (: مل أأجده، إنهتى .١/3٠، إنهتى  الكم إلزيلعي. قال إبن جحر )ابملعتاد

ال  إلوضوء  ير  مل  من  ابب(:  ١76وقال إلبخاري يف إلصحيح )، إنهتى .  أأصل عن عباد بن متمی عن  . وروى  وإدلبر   إلقبل  من  إخملرجني  من  إ 
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أأورده هنا لظهور  (:  ١/283. قال إبن جحر يف إلفتح )معه عن إلنيب صىل هللا عليه وسمل قال: ال ينرصف حىت يسمع صوات أأو جيد رحيا

  بظاهرة (. وإملقصود أأن عالمات إلوضع ليست  3/54، إنهتى . وانقشه إلعيين يف إلعمدة )داللته عىل حرص إلنقض مبا خيرج من إلسبیلني

ف عىل إلثبوت، وهو موقوف عىل موقو ، فال جنزم بثبوته وال وضعه، وال نعده جحة لأن الاحتجاج  عىل إحلديث إذلي ذكره إملرغيناين

 وال يوجد. مث حتقیق حاهل، إلس ند وجدإن  

، إنهتى .  أأو دسعة متلأ إلفم :وقول عيل ريض هللا تعاىل عنه حني عد إلأحدإث مجةل(: ١/١7) إلنوع قول إملرغيناينلهذإ  ومثال أ خر ( ۲)

عن عيل. قال إلزيلعي  (  7/4١5وإبن مازة يف إحمليط إلربهاين )(  2/١١7(. وذكره إبن إلأثري يف إلهناية )١/١7وس بقه به إلرسخيس )

عن أأيب هريرة قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: يعاد إلوضوء من س بع: من    ١2وأأخرج إلبهيقي يف إخلالفیات   .غريب:  ( 44/١)

قطار إلبول   وإدلم إلسائل وإلقيء ومن دسعة متلأ إلفم ونوم إملضجع وقهقهة إلرجل يف إلصالة وخروج إدلم، إنهتى . وضعف، فا ن فیه إ 

  إلوضوء   يعاد  :رفعه  هريرة  أأيب  عن  إلباب  ويف   .أأجده  مل (:  ١/33، إنهتى . وقال إبن جحر ) وهام ضعيفان  ،سهل بن عفان وإجلارود بن يزيد

  إلبهيقي   أأخرجه  ،إدلم  وخروج  إلصالة  يف  إلرجل  وقهقهة  إملضطجع  ونوم  إلفم  متلأ   دسعة  ومن  وإلقيء  وإلسائل  وإدلم  إلبول  س بع  من

س ناده ،  إلفم  متلأ   دسعة  ولكن:  قال  أأنه  وسمل  عليه  هللا  صىل  إلنيب   عن  روي(:  3/١32وقال إبن قدإمة يف إملغين )  ، إنهتى .جدإ  وإه  وإ 

وإلعجب من إلأمكل قال: إلظاهر أأنه قاهل سامعا من إلنيب  .  هذإ غريب مل يثبت عن عيل ريض هللا عنه(:  ١/273وقال إلعيين )إنهتى .  

ثبوته عن عيل ريض هللا عنه   ،صىل هللا عليه وسمل قال بعد  وهذإ بعد  إلعجز يف ذكل   إلتعقب عىل بعض إحلنفیة:. مث  أأظهروإ  لكهم 

أأن   وذكر إحلديث.،  إنهتى ،  وإحلديث أأخرجه إلبهيقي أأثر عيل فال حنتج به، غري أأان ال جنزم بوضعه، لأن    نافاحلاصل  س ناد  مل نقف عىل إ 

ن اکن ضعيفا    إبن جحر: ، فینبغي أأن يقال كام قال  جدإ  عالمات إلوضع ليست ببينة عليه، بل روي مبعناه من حديث أأيب هريرة مرفوعا وإ 

 مل أأجده.

لهذإ  (  ۳) أ خر  قول  ومثال  برإهمی  عن  نقل  هكذإ  ،يوما  عرش  مخسة  إلطهر  وأأقل  (:34/ ١)  إملرغيناينإلنوع  إلزيلعي  .  إلنخعي  إ  قال 

)جدإ  غريب (:  ١/١٩٩) جحر  إبن  وقال  أأجده.  88/١.  مل  )ص  (:  الاختيار  خترجي  يف  قطلوبغا  إبن  إلعيين  (.  ١88وتبعهام  وقال 

أأنه مسع من إلصحايب، وهو ليس هذإ موجود يف إلكتب إملتعلقة بنفس إلأحاديث  (:  65٩/١) وإلأخبار، وقال بعض إلرشإح: إلظاهر 

ذإ ثبت إلنقل عنه   ، مسع من إلنيب صىل هللا عليه وسمل وقال إلأمكل: إلظاهر أأنه منقول   .لأن منصبه أأجل عن إلكذب. قلت: هذإ يسمل إ 

ذإ ثبت عنه أأوال، ومل يثبت   .عن إلنيب صىل هللا عليه وسمل منا يصح إ  ، فكیف يقال: إلظاهر أأنه منقول؟ وهذإ مثل ما قلت: هذإ أأيضا إ 

إلعزو إ ىل إلنخعي يف إملبسوط للرسخيس وال يف غريه من كتب إحلنفیة قبل  ومل أأجد  .  الكم إلعيين   ، إنهتى  يقال: إثبت إلعرش مث إنقشه

  أأعمل. وهللا، كونه موضوعالكن ال أأجزم بغريب جدإ، فلعهل من إلنوع إلثالث،  :إلزيلعي  قالإملرغيناين، وقد 

.  عفوإ  إملساكن  جعل  عنه  هللا  ريض  معر  لأن  (يشء  دإره  يف  إجملويس  عىل  وليس)(:  ١/١٠٩)  إلنوع قول إملرغيناينومثال أ خر لهذإ  (  4)

غريب، ويف كتاب إلأموإل لأيب عبيد أأن  (: 2/256( وإبن إهلامم )3/436( وإلعيين )١/265( وتبعه إبن جحر )2/3٩4قال إلزيلعي )

للغةل من إلعامر وإلغامر،  معر بن إخلطاب ريض هللا عنه جعل إخلرإج عىل إلأرضني إليت تغل من ذوإت إحلب وإلامثر، وإليت تصلح 

  إحلافظ   إال مامفلام ذكره    ، إنهتى .وعطل من ذكل إملساكن، وإدلور إليت يه منازهلم، ومل جيعل علهيم فهيا شيئا، إنهتى  ذكره من غري س ند

 .   ما مل يوجد س نده ويتحقق حاهلأأبو عبيد إلقامس بن سالم، أأتردد يف إحلمك بوضعه، غري أأان ال حنتج به  إلفنون  ذو إجملهتد

 
١2   (١ /363  .) 
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قول  ل   (وليس عىل إلنساء وإذلرية ممن اکن هل حظ يف إدليوإن عقل(: )4/5٠8)  قول إملرغيناينوهو أأقوإها  إلنوع    إومثال أ خر لهذ(  5)

وقال إبن أأيب إلعز  : غريب.  (١3/373وتبعه إلعيين )  (4/3٩٩. قال إلزيلعي )معر ريض هللا عنه: ال يعقل مع إلعاقةل صيب وال إمرأأة

قال إبن إملنذر: وأأمجعوإ عىل أأن إملرأأة وإلصيب   .ال يعرف هذإ عن معر ريض هللا عنه، ولكن إلعمل عليه عند أأهل إلعمل(:  ٩36/5)

حساق أأحصاب إلرأأي، وأأمجعوإ عىل أأن إلفقري ال يلزمه من ذكل   إذلي مل يبلغ إحلمل ال يعقالن مع إلعاقةل، هذإ قول ماكل وإلشافعي وأأمحد وإ 

غنا أأن معر بن إخلطاب ريض هللا عنه بل (:  ٩/383(: مل أأجده، إنهتى . لكن قال محمد يف إلأصل ) 2/288وقال إبن جحر )، إنهتى . يشء

ذإ يرصح مثل إال مام محمد بن إحلسن  (.  27/١28وحاكه إلرسخيس يف إملبسوط )  ١3  ، إنهتى .قال: ال يعقل مع إلعاقةل صيب وال إمرأأة فا 

بلغهم، فكیف حيمك بوضعه. عابدين يف منحة إخلالق )  أأن قول معر  إبن  تتبعها(:  4/١٠6قال  وحنوه يف رد   .بالغات محمد مس ندة ملن 

)  (.3/46٩إحملتار ) إملمجد  إلتعليق  يف  إللكنوي  س ناده(:  ١/287وقال  اب  عنده وصل  فلعل  مس ندة،  بالغات محمد  أأن  وقال ذكروإ   .

   ، إنهتى .إملس ندة إحلمك  يف محمد بالغات أأن خيإملشا من مجع ذكر(: 3/26)

العہم انب ولطقاغب ےن وکیئ رمعج ذرک  العہم انب اامہلم ای  ےن مل ادجہ اہک ےہ اور اہجں العہم ینیع ای  انب رجح  ادلراۃی ےک ضعب وماعض اہجں احظف            رااعب: 

اطت یک داین ںیم اےنپ  اور وطخم  قیقحت رکے  زمدی  وت ھچک رماعج دمحبہ اعتیل ےلم۔ ارگ وکیئ صخش اس ہلسلس ںیم  ایگ  ھچک عبتت ایک  بج  ںیہن ایک ےہ ان ک  

اہلثم اس ابت یک دلیل ےہ ہک ان ااحدثی  ھچک ہی رہب احل،  ےہ۔   لم یتکسوااسدین وت اشدی اس مسق یک درگی ااحدثی وآاثر ےک رماعج آپ وک انف رکدے 

ای وہ  اگل  ک مکح  ای یسک دحمث ےن وعض  ہی ہک العامت وعض اظرہ وہ  اال  ارتحاز رکان اچےئہ  ہی اہلثم المہظح  وک وموضع نہک ےس  ان ںیم ضعب  ۔اب  وہ، 

    ایک اجات ےہ:دورسوں ےس زایدہ رصحی ےہ، اامتام افللدئۃ وج دمولل رپ اےنت رصحی ںیہن ےہ اںیہن یھب اہیں لقن 

(۱ ( إملرغيناين  قال  وإلسالم(:  2/38٩(  إلصالة  عليه  سهم  :قال  وللرإجل  سهامن  )للفارس  إلزيلعي  قال  إلعيين  3/4١7.  وتبعه   )

  (: مل 2/١23، إنهتى . وقال إبن جحر ) ال أأصل هل، وال يعرف يف كتب إحلديث (:  4/245(: غريب جدإ. وقال إبن أأيب إلعز )١5٩/7)

أأخربان  (:  ٩45لكن جاء يف إملوطأأ روإية أأيب مصعب إلزهري )  ومل يتعرض هل إبن قطلوبغا. ، إنهتى .  وسمل  عليه  هللا  صىل  قوهل  من  أأجده

أأبو مصعب قال: حدثنا ماكل بن أأنس أأنه بلغه أأن معر بن عبد إلعزيز اکن يقول: بلغين أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: للفارس  

وللرفع سهم، إنهتى .    وللرجل  سهامن،  ( ولفظه: للفرس١662، إنهتى . ومل يرفعه يف روإية حيىي بن حيىي إملتدإول )سهامن وللرإجل سهم

لهيا إبن قطلوبغا )ص   (:  28(. قال أأبو يوسف يف إخلرإج )ص  62و    45شوإهد مما روي من معل إلنيب صىل هللا عليه وسمل، أأشار إ 

ن رسول هللا صىل هللا عليه  أأ حدثنا إحلسن بن عيل بن عامرة عن إحلمك بن عتيبة عن مقسم عن عبد هللا بن عباس ريض هللا عهنام  

ىل إلأصل حملمد، وال يوجد  ٩6وحنوه يف إلسري إلصغري )ص    للفارس سهامن وللرإجل سهم.وسمل قسم غنامئ بدر   (، وعزإه إبن قطلوبغا إ 

.  ، وأأن كتب ظاهر إلروإية مخسة، نسخة قطر(، وهذه قرينة عىل أأن إلسري إلصغري جزء من إلأصل2/١4١( ) 2/١78يف إملطبوع )

 سهام، وليس هذإ موضع إلتفصيل.  وللرإجل سهام، ولصاحبه سهمني، للفرس أأسهممث إلرإحج إ ن حص إحلديث أأنه صىل هللا عليه وسمل 

وإملرإد منه الافرتإق ابلأبدإن، حىت لو ذهبا عن إجمللس ميش يان معا يف هجة وإحدة أأو انما يف إجمللس أأو  (:  3/8١( وقال إملرغيناين )2)

ن وثب من سطح فثب معه  :أأمغي علهيام ال يبطل إلرصف لقول إبن معر ريض هللا عنه (  ١4/4و    ١2/١١١. وس بقه إلرسخيس )وإ 

(: مل  2/١63(: غريب جدإ، إنهتى . وقال إبن جحر )4/56(. قال إلزيلعي )8/3٩5وإلقدوري يف رشح خمترص إلكريخ كام يف إلبناية )

منا هو  (:  4/445أأجده، إنهتى . وقال إبن أأيب إلعز ) ، إنهتى . وقال مذكور يف كتب إلفقهال يعرف حصة هذإ عن معر ريض هللا عنه، وإ 

 
ليه يف خترجي الاختيار )ص    ١3  (: قال إخملرجون: مل جنده. قلت: أأخرجه يف إلأصل بالغا.  274٩مث رأأيت إبن قطلوبغا أأشار إ 
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ان  (  7/١37إبن إهلامم ) غريب جدإ من كتب إحلديث، وذكره يف إملبسوط فقال: وعن أأيب جبةل قال: سأألت عبد هللا بن معر فقلت: إ 

ومحمد يف  (  837ونقل ما ذكره إلرسخيس. ومل يتعرض هل إبن قطلوبغا. وإحلديث روإه أأبو يوسف يف إل اثر )  ،، إنهتى نقدم أأرض إلشام

عن أأيب حنيفة عن مرزوق أأيب بكري عن أأيب جبةل عن إبن معر ريض هللا  ، طبعة قطر(  2/58١( وإلأصل ) 2/643،  756إل اثر )

ان نقدم إلأرض ومعنا إلورق إخلفاف إلنافقة، وهبا إلورق إلثقال إلاكسدة، أأفنشرتي ورقهم بورقنا، فقال: ال، ول كن  عهنام أأنه سأأهل فقال: إ 

ن وثب فثب معهبع ورقك ابدل ن صعد فوق بيت فاصعد معه وإ  . هذإ لفظ أأيب  اننري وإشرت ورقهم ابدلاننري وال تفارقه حىت تقبض، وإ 

ن ن وثب فثب معه.   فثب  سطح من وثب   يوسف. ولفظ محمد يف إلأصل: وإ   معه. ولفظه يف إل اثر: وإ 

و 3)  )( إملرغيناين  وعن١/82قال  إلرسخيس  وصىل  فزنل  عليه  رجتاف  هلل  إمحلد  :قال  أأنه  عنه  هللا  ريض  عامثن  (:  وس بقه  إنهتى .   ،

إلبدإئع )(2/3٠) إلاكساين يف  إلزيلعي:  .  ( وغريهام2/76( وإبن مازة )١/262، وذكره  قال عىل قال  أأنه  إلكتب  غريب، وإش هتر يف 

نمك   ن أأاب بكر ومعر اکان يعدإن لهذإ إملاكن مقاال، فا  مام قوإل، وس تأأيت  إملنرب: إمحلد هلل، فارجت عليه فقال: إ  مام فعال أأحوج منمك إ ىل إ  إ ىل إ 

وذكره إال مام إلقامس بن اثبت إلرسقسطي يف كتاب غريب إحلديث من غري س ند، فقال: روي عن عامثن أأنه   .إخلطبة بعد هذإ، وإلسالم

ن أأاب بكر ومعر اکان يعدإن لهذإ   ن أأول ك مركب صعب، وإ  مام عادل صعد إملنرب فارجت عليه، فقال: إمحلد هلل، إ  إملقام مقاال، وأأنمت إ ىل إ 

ن أأعش تأأتمك إخلطبة عىل وهجها، ويعمل هللا إ ن شاء هللا مام قائل، وإ  ذإ أأرإد قوال، فمل    .أأحوج منمك إ ىل إ  قال: يقال: إرجت عىل فالن، إ 

متامه، إنهتى  إ  أأجده مس ندإ وذكره قامس بن اثبت   ، قال:(١/2١5وتبعه إبن جحر )  .الكم إلزيلعي   يصل إ ىل  س ناد  مل  ، يف إدلالئل بغري إ 

إلعيين )إنهتى .   هنا مل  (:  2/6٠قال، وذكر إلالكم. وقال إبن إهلامم )  عامثن  أأن  إلفقه  كتب   يف  إش هتر  ولكن  غريب   (: هذإ6١/ 3وقال  إ 

طريقه إبن  ( ومن  46/ 3أأصل إلقصة روإه إبن سعد )و ومل يتعرض هل إبن قطلوبغا.  ، إنهتى .  تعرف يف كتب إحلديث بل يف كتب إلفقه

برإهمی  بن  إ سامعيل  حدثين :  قالإلوإقدي(    أأي)  معر  بن  محمد  (، قال: أأخربان3٩/237عساكر )   أأيب   بن  هللا  عبد  بن  إلرمحن   عبد  عن  إ 

ن  إلناس  أأهيا:  قال  مث.  عليه  وأأثىن   هللا  حفمد  خفطهبم  إلناس  إ ىل  خرج  بويع  ملا  عامثن  أأن  أأبيه  عن  إخملزويم  ربيعة ن   ،صعب   مركب   أأول  إ    وإ 

ن ،أأايما إليوم بعد  ( خمترصإ  ٩وذكره إبن عبد إلرب يف هبجة إجملالس )ص  .هللا  وس يعلمنا خطباء  كنا  وما  ،وهجها عىل إخلطبة تأأتمك  أأعش  وإ 

أأخربان أأبو إلقامس    .هللا عنه  إخلطبة عامثن ريض   رجت عليه يفإأأول من  (:  ١8١وقال إلعسكري يف إلأوإئل )ص    من غري س ند ومرجع.

إلعالية قال: إختذ لرسول هللا صىل   معش عن يزيد بن حصني عن أأيببن جماهد عن إلأ   عن عيل  عفر عن إملدإئين ج  عن أأيب  يعن إلعقد 

فلام بويع عامثن   .بكر  ، قام أأبو بكر دون مقامه، وقام معر دون مقام أأيبهللا عليه وسمل منربإ ثالث مرإق، واکن يقوم إىل أأعاله، فلام تويف

 ،وجوه إلناس وومج فأأحف  أأعاله نظر يف  قال: فلام إس توى يف   . قام مقام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فقال سلامن: إليوم ودل إلرش

مام ىل  إ  يعدإن لهذإ إملوقف الكما، وأأنمت    ن إلذلين تقدماينإ  مث قال: أأهيا إلناس،    .فأأوجز صىل هللا عليه وسمل  وصىل عىل رسول هللا   إ 

أأحوج منمك   قائل، وس تأأتيمك إخلطبة عىل وهجهاإ  عادل  أأمام  إلنيب   .مث نزل  .ىل  قام  قیامه حیث  فأأنكر عىل عامثن  عليه    قالوإ:  صىل هللا 

وذكر   .مام عن مقام من تقدمه س نةإ  مصاله، ولو وقف عامثن دون مقاهمام، لصار نزول ك  بكر ومعر قیاهمام يف ومل ينكر عىل أأيب وسمل،

وقال إبن ش بة ، إنهتى .  برئ  شكره اي أأمري إملؤمنني، فلواله كنت إل ن ختطب يفأأ   مرإء صنيع عامثن هذإ، فقال هل بعض إخملانيث:لبعض إلأ 

حدثنا إلصلت بن مسعود قال: حدثنا أأمحد بن ش بويه عن سلامين بن صاحل عن عبد هللا بن إملبارك عن  (:  3/٩57يف اترخي إملدينة ) 

. روإية إبن ش بة  ، إنهتى قال: ملا بويع عامثن ريض هللا عنه قام حفرص وقال: أأما بعد مفا من الكم، وس يكون إ ن شاء هللا  مجرير بن حاز 

( وغريه:  2/443ذكر صالة إمجلعة، وذلإ قال إملاوردي يف إحلاوي إلكبري )  هذه إلروإايت  وليس يفقال إلعبد إلضعيف عفا هللا عنه:  

، وهللا أأعمل. وميكن أأنه مجع بني خطبة إمجلعة وإلبيعة. هذإ عىل تقدير ثبوته.  وإجبة، إنهتى   وليست   إلبيعة،   خطبة  يف   اکن  ذكل  أأن  إلثاين

وحاكه إحلطاب يف    (458/ 2قال إبن إلعريب يف إملساكل )، إنهتى .  أأنكره إبن إلعريب وغريه من أأهل إلأثر(:  746/ 2قال إبن أأيب إلعز )

وقال إبن كثري يف إلبدإية وإلهناية    وذكر إلالكم.  رجت عليه،اأأنه صعد إملنرب ف  ،إملؤرخون عن عامثن كذبة عظميةحىك  :  (2/١65إملوإهب )
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ن أأول مركب إ وما يذكره بعض إلناس من أأن عامثن ملا خطب أأول خطبة  (:  ١48/7) رجت عليه فمل يدر ما يقول حىت قال: أأهيا إلناس، إ 

ن أأعش فس تأأتيمك إخلطبة عىل وهج  س ناد  صعب، وإ  ها، فهو يشء يذكره صاحب إلعقد وغريه ممن يذكر طرف إلفوإئد، ولكن مل أأر هذإ اب 

ليه وأأورده عيل إلقاري يف إملصنوع ، إنهتى .  منكر، كام قال إبن إلعريب(:  7/56١وقال إبن إمللقن يف إلتوضيح )، إنهتى .  تسكن إلنفس إ 

إبن إهلامم إملذكور. وعىل هذإ يلحق ابلنوع إلأول  ذكرو (  26٠وإلأرسإر إملرفوعة )ص  (  ١3٠إملوضوع )ص  يف معرفة إحلديث     . الكم 

حملقق أأن جيب عىل إ، مث  ، كيف ما اکنده، ال يسلزتم به عدم وجود س نمس ندإ  وإملقصود هنا أأن قول إلزيلعي ومن تبعه بأأهنم مل جيدوه

فیه. إلس ند وحيمك  قال يف موضع  ينظر يف  إلأملعي،  منية  إس تدركه يف  ما  يلزتم حصة  مل  قطلوبغا  إبن  أأن  إملعلوم  بعد  3١)ص    ومن   )

   وهذإ مثال وحید يف منية إلأملعي، وإلأمثةل يف خترجي الاختيار أأكرث. إس تدرإكه حبديث فیه إملعىل بن هالل: معىل وإه، إنهتى . 

  حنث  فال  به  متصال  تعاىل  هللا  شاء  إ ن  وقال  عتاق  أأو  بطالق  حلف  من:  وإلسالم  إلصالة  عليه  (: قوهل١/247قال إملرغيناين )( و 4)

  .عليه  حنث   فال  وإس تثىن   عتاق   أأو  بطالق  حلف  من( بلفظ:  3٠/١66و    6/234و    4/١33. وس بقه به إلرسخيس )عليه، إنهتى  

(  5/433( وتبعه إلعيين )3/234. قال إلزيلعي )وإلظاهر أأن إملرغيناين روإه ابملعىن   (.١57و    3/2وهكذإ ذكره إلاكساين يف إلبدإئع )

  . يف منية إلأملعي  (: مل أأجده. ومل يتعرض هل إبن قطلوبغا2/72(: غريب هبذإ إللفظ، وذكر إلالكم. وقال إبن جحر )4/١37وإبن إهلامم )

  قال إلعبد إلضعيف عفا هللا عنه:   ( بنحو ما ذكره إلزيلعي ومن تبعه.١7٠6)ص    إال ختيار  أأحاديث   بتخرجي  وإال خبار  إلتعريفوذكر يف  

 أأو   بطالق   حلف  من:  قاال  أأهنام  وعيل  مسعود   إبن   عن  عتيبة  بن  إحلمك   عن  حنيفة   أأبو  حدثنا ، طبعة قطر(:  ٩/446قال محمد يف إلأصل )

أأبو يوسف (:  5( عن إلنخعي. وهكذإ قال محمد يف إخملارج يف إحليل )ص  ٩/447وروى حنوه )  .إس تثناؤه  فهل  فاس تثىن   عتاق حدثنا 

  . من حلف بطالق أأو عتاق فاس تثىن فهل إس تثناءه  :قال حدثنا أأبو حنيفة عن إحلمك بن عتيبة عن عبد هللا وعيل بن أأيب طالب أأهنام قاال 

م إلطالق وأأخر الاس تثن  :وقال رشحي قد  ن  يقع  ،اء وقع إلطالقإ  إلطالق مل  ن قدم الاس تثناء وأأخر  أأبو يوسف  .وإ  نأأخذ   :قال  ولس نا 

منا نأأخذ بقول عيل وعبد هللا حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد هللا إلعرزيم عن عطاء بن أأيب رابح    )محمد(:  قال   .حبديث رشحي إ 

ويوسف حدثنا إحلسن بن بوقال أأ   .شاء هللا مل يقع طالق وال عتاق   من حلف بطالق أأو عتاق فقال إ ن  :عن عبد هللا بن عباس أأنه قال

برإهمی مثهل إ  أأنه قال)محمد(  قال    .عامرة عن إحلمك عن  برإهمی  أأبو حنيفة عن حامد عن إ  من حلف بطالق أأو    :حدثنا يعقوب قال حدثنا 

ن شاء بعة دإر إلنوإدر(. وصاحب إلهدإية روإه  ، ط 6٠2و    2/457ورإجع كتاب إل اثر )   .هللا مل يقع طالق وال عتاق  عتاق فقال إ 

فأأدخل رشط إالتصال تقدم،  كام  كتبه إملذكورة.    حسب تفسري  ،ابملعىن  إل اثر  محمد يف  أأن هذه  إللفظ  وإملقصود هنا  ن مل تكن هبذإ    وإ 

 . ، وهذإ أأمر أ خروقد روي مبعناه عن إبن عباس مرفوعا، ذكره إلزيلعي .وإخملرجون بعده مرفوعة، لكن مل يذكرها إلزيلعي 

 اجےئ اور  ہن اھجمس  اقلب تجح     اںیہن  رگمزایدہ راحج ولعمم وہات ےہ ،اور وعض ک مکح ہن اگلان    ااحللص اس ونع راب یک ااحدثی ےک ابرے ںیم مل ادجہ انہک  

لادشی ۔  اجےئ لقن یک وطبر ااحدثی ہن یہ

 

غ

 

 ن
ب
 ومالان دبع ااملكل اصبح ہظفح اہلل اکی ہگج رحتری رفامےت ںیہ:ققحم 

ليس معىن عدم إحلمك عليه ابلوضع جوإز روإيته كحديث نبوي، فا ن ذكل موقوف عىل إلعمل بس نده وابش امتل ذكل إلس ند عىل رشإئط   

 (. ٩8إلقبول، كذإ يف إملدخل إ ىل علوم إحلديث )ص 

 ھچک ابںیت رہ اجیت ےہ:  اب 

اشدی اعمرف اننسل ںیم وکیئ رصتحی لم  ،  ہی ولعمم ہن وہاکسپ ےن وسال ںیم ہی رحتری رفامای ےہ ہک اس ہلسلس ںیم املعء دویدنب ک ایک کلسم ےہ،  آ    اوال: 

 رصف اینت ابت رحتری رفامیئ ےہ: رضحت ومالان ویفس ونبری ےن   ( ںیم ۱۲: ۱بصن ارلاہی ےک دقمہم ) اجےئ۔
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مام إلعرص موالان محمد    ،قد خلص هذإ إلكتاب، وسامه إدلرإية يف تلخيص نصب إلرإيةمث ليعمل أأن إحلافظ إبن جحر   ومسعت من ش يخنا إ 

من    إن إحلافظ ما أأجاد يف تلخيصه، كام اکن يرىج من برإعته يف إلتنقیح وإلتحرير وعلو كعبه يف إلتلخيص، وغادر كثري إ  أأنور رمحه هللا:  

  . غرر إلنقول إليت ما اکن حيرى تركها 

 ا اظفلل  نج ااحدثی ےک قلعتم    اثاین: 

 

 ہ د
ب
 ا اظفلل      مل ادجہ ذکہااحظف انب رجح ےن    ،احظف زیعلی ےن رغبی 

 

 ہ د
ب
 ہ اایسلۃق  ای مل ادجہ 

 

 ہ د
ب
ان  ،  اہک وہای مل ادجہ 

اور احظف انب رجح اےکس مہ ینعم رواایت لقن رکےت ںیہ   رواایت ک وہفمم ارثک ورتشیب اثتب وہات ےہ،   ایس  اہیں ہی زری ثحب ںیہن ےہ،    ،  احظف زیعلی 

ہی یھب ذنہ نیشن رےہ ہک احظف زیعلی وریغہ ےن دہاہی ںیم    ۔ای رغبی رموفاع ےہک وت اےکس وموقف آاثر لقن رکےت ںیہ رموفاع  رطح بج مل ادجہ  

، ابافلظ درگی دہاہی ںیم وموضاعت یک وجتسج ےئلیک ان ااحدثی ک اطمہعل یھب رضوری ےہ  نج رپ احظف زیعلی  ایک ےہ   ااسدین رپ دقناور ایکنضعب ااحدثی  

 وکست ایک وہ۔  وریغہ ےن دقن ایک ےہ اور ایس رطح ان ک یھب نج رپ رغبی ای مل ادجہ ہہک رک 

ویف اابلب ک ذرک ایک ےہ۔ اس ہلسلس ںیم ہی ذنہ نیشن رکانیل رضوری    ںیم  آانجنب ےن اےنپ وسال ںیم حیحص اخبری یک اقیلعتت اور ننس رتذمی     اثاثل:

رصف ہقف ںیم    اکنج ااصتخص ورحبت اہقفء ےس ومازہن ںیہن ایک اج اتکسان  ، ابب دحثی ںیم ااکن   ےک اامم ںیہ  دحثی ےہ ہک اامم اخبری اور اامم رتذمی  نف

اہجں ںیہک  ذہلا احمل ےہ ہک رضحت اامم اخبری رۃمح اہلل ہیلع اینپ حیحص ںیم ایسی اقیلعتت ذرک رکے وج ےب الص وہ، رقبی از ہی  ۔، لكل نف راجل  ےہ 

ے ہک مل ادجہامہ
گ

 

ی
 

ی ہ 
ک

ی    ری راسیئ ان ااحدثی وآاثر یک ااسدین کت ہن وہ واہں مہ ویہ 
۔ انچہچن احظف انب رجح القسعین رۃمح اہلل ہیلع حتف اابلری  ۃي ا مل افق عل

  امت رپ امہرے خیش رضحت ومالان ویسن وجوپنری رۃمح اہلل ہیلع ےن ان اقیلعتت ےک رماعج یک اشندنیہ یک ےہ ےس اقم  ، اور تہبںیہ    رفامےتیہی  ںیم  

   اثمںیل رعض رکات وہں:  نیت ہ اامتام افللدئ۔ مل ادجہ اہک ای اخومیش ےس ذگر ےئگاحظف انب رجح ےن اہجں 

كذإ يف  (:  ١/656(: وصىل إبن عون يف مسجد يف دإر يغلق علهيم إلباب. قال إبن جحر يف إلفتح )477قال إال مام إلبخاري )(  ١)

عند إبن  (: مل يذكر إبن جحر من وصهل، ووجدته يف أأثر طويل 2/3٩3، إنهتى . قال ش يخنا إجلونفوري يف نربإس إلساري )مجيع إلأصول

 (. 7/264سعد )

برإهمی ورشحي: إلبينة إلعادةل أأحق من إلميني إلفاجرة(:  268٠( وقال إال مام إلبخاري )2) أأما  (:  5/288. قال إبن جحر )وقال طاوس وإ 

إحلق أأحق من    ،من إدع  قضايئ فهو عليه حىت يأأيت ببينة  :قول رشحي فوصهل إلبغوي يف إجلعدايت من طريق بن سريين عن رشحي قال

أأحق من ميني فاجرة  ،قضايئ أأورده خبطه  ، إنهتى . علق عليه ش يخنا  إحلق  يف نسخته من إلفتح وهذإ نص الكمه: قلت: إللفظ إذلي 

محمد أأن رجال إس تحلف   ( أأخربان إ سامعيل عن أأيوب عن6/١36ليس إللفظ إذلي ذكره إلبخاري، بل لفظ إلبخاري أأخرجه إبن سعد )

 خصام هل عند رشحي، مث جاء عليه ببينة بعد ذكل، فقال رشحي: إلبينة إلعادةل أأحق من إلميني إلفاجرة. 

ن مل تسمعه  (:  55٠8( وقال إال مام إلبخاري )3) ن مسعته يسمي لغري هللا فال تأأك، وإ  وقال إلزهري: ال بأأس بذبيحة نصارى إلعرب، وإ 

وكأنه   ،مل أأقف عىل من وصهل  ،ويذكر عن عيل حنوه  :قوهل(:  ٩/637. قال إبن جحر )ويذكر عن عيل حنوه   .كفرمه  فقد أأحهل هللا كل وعمل

وأأخربين من مسع  ( قال:  6/١١8ش يخنا خبطه: قلت: وصهل عبد إلرزإق )  ه، إنهتى . علق عليوذلكل ذكره بصيغة إلمتريض  ،ال يصح عنه

ن أأهل إلكتاب يذكرون عىل ذابحئهم إحلمك بن عتيبة يقول: أأخربين عبد   إلرمحن بن أأيب ليىل عن عيل وجماهد عن إبن عباس أأنه قیل هلام: إ 

 ، إنهتى .  ذكره مقاتل ،غري هللا، فقاال: إ ن هللا حني أأحل ذابحئهم عمل ما يقولون عىل ذابحئهم
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 حیحص اخبری یک قلعم رواایت ےک قلعتم دنمرہج ذلی ابعرات المہظح وہ: 

س ناده وإحد أأو أأكرث مفا اکن منه بصيغة إجلزم كقال، وفعل، وأأمر، وروى، وذكر   إلتقريب:  ال إلنووي يفق وأأما ما حذف من مبتدأأ إ 

ليه. إ  وما ليس فیه جزم كريوى، ويذكر، وحيىك، ويقال، وروي، وذكر، وحيك عن فالن كذإ،   فالن، فهو حمك بصحته عن إملضاف 

ليه. )و(  (:  ١/١3٠قال إلس يوطي يف إلتدريب )  وإه ال دخاهل يف إلكتاب إملوسوم ابلصحيح.وليس ب  فليس فیه حمك بصحته عن إملضاف إ 

ايه )يف إلكتاب   ما أأورده إلبخاري يف إلصحيح مما عرب عنه بصيغة إلمتريض وقلنا ال حيمك بصحته )ليس بوإه( أأي ساقط جدإ )ال دخاهل( إ 

أأ  يرإده هل يف  فا  إبن إلصالح: ومع ذكل  ليه.إملوسوم ابلصحيح( وعبارة  إ  يؤنس به ويركن  شعارإ  إ  أأصهل  قلت:    ثناء إلصحيح يشعر بصحة 

نه  فا  أأحدمك هبدية جفلساؤه رشاکؤه فهيا،  أأيت  ذإ  إ  أأورد يف إملوضوعات حديث إبن عباس مرفوعا:  إبن إجلوزي حیث  ولهذإ رددت عىل 

أأورده يف إلصحيح   وهل شاهد    .فقال: ويذكر عن إبن عباسأأورده من طريقني عنه، ومن طريق عن عائشة ومل يصب، فا ن إلبخاري 

إلقول إحلسن    :أ خر من حديث إحلسن بن عيل رويناه يف فوإئد أأيب بكر إلشافعي، وقد بينت ذكل يف خمترص إملوضوعات، مث يف كتايب

ال. فائدة:  يف إذلب عن إلسنن أأدخلت يف كتايب إ  ذإ تقرر حمك إلتعاليق إملذكورة فقول إلبخاري: ما  إ  إبن إلصالح:   ما حص، وقول  قال 

إحلافظ أأيب نرص إلسجزي: أأمجع إلفقهاء وغريمه أأن رجال لو حلف ابلطالق أأن مجيع إلبخاري حصيح قاهل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  

، إنهتى . ورإجع مقدمة إبن  ال شك فیه، مل حينث، محمول عىل مقاصد إلكتاب وموضوعه ومتون إلأبوإب إملس ندة دون إلرتإمج وحنوها. إهـ 

 . ورشوهحام (٩6وأألفیة إلعرإيق )ص  (25إلصالح )ص 

ویف    نسح نب دمحم اولایلئ ےن اینپ فینصت زنۃہ االابلب یف وقل ارتلذمی ویف اابلب ںیم    ایس رطح اجعم رتذمی ےک وحاہل ےس نمی ےک اکی اعمل خیش

، آپ اجعم  وج اتم ےئلیک اکی میظع ااشلن رسامہی ےہ    ہی میظع ااشلن دختم یک ےہخیش وموصف ےن  یک اشندنیہ رکدی ےہ،      ااحدثیامتم  اابلب یک  

، اس اتکب  رصتحی یک ےہآپ ےن  ےس مک ےک رماعج ںیہن لم ےکس اسیج  ہک دقمہم ںیم    ااحدثیرتذمی ےک عم ااسدین  احظف ےہ، رصف آپ وک دس  

 ۔  ےس اامم رتذمی ےک رحبت ک حیحص ادنازہ وہات ےہ

 اےئلس اامتام افللدئہ اس ںیم ےس احظف زیعلی ک       دہاہی وبطمع ںیہن ےہ    وچہکن امہرے خیش رضحت ومالان دمحم ویسن وجوپنری رۃمح اہلل ہیلع ک دقمہمٔ    رااعب: 

ال      ۔(۵۷۴:  ۲  و    ۵۷۶:  ۱)ربناس ااسلریزمدی دو استحم ےئلیک دےئھکی    اےکس العوہ  ۔اتہک ہی وفحمظ وہ اجےئ   دیفم اثتب وہاگ  ک ذرک  استحم  اکی   وما هذإ إ 

١4. میكقطرة يف إل 
 

فأأذان وأأقامي (:  ١/2٩٠إلزيلعي يف نصب إلرإية )قال   ذإ سافرمتا  إ  أأيب مليكة:  أأخرجه إلأمئة   .قال إلنيب صىل هللا عليه وسمل البين  قلت: 

إلس تة يف كتهبم خمترصإ ومطوال عن ماكل بن إحلويرث قال: أأتيت إلنيب صىل هللا عليه وسمل أأان وصاحب يل، ويف روإية: وإبن مع يل،  

أأ   :: إلروإية إليت فهيايف مقدمة إلهدإية  ، إنهتى . قال ش يخنا محمد يونس إجلونفوريويف روإية للنسايئ: وإبن معر جده بعد  وإبن معر، مل 

إلتتبع إلبليغ يف طريق من طرقه، وال ذكره أأحد من رشإح إلبخاري، وإلومه وقع أأوال للزيلعي، وتبعه عىل ذكل من جاء بعده من خمريج  

 إلهدإية، وتبعهم إلش يخ عبد إحلي رمحهم هللا تعاىل، إنهتى .  

  

 
 ( لبعض ما يس تدرك عىل نصب إلرإية.  2٠٠/ 5ورإجع درإسة إلش يخ محمد عوإمة )  ١4
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 ےہ؟   مکح ایک  اںیہن لقن رکےن ک    ،  ںیم وہ ااحدثی یکنج ااسدین ولعمم ںیہن بتک ہقف  (  ۳) 

ابوصخلص وعام ےک اسےنم اور     رضوری ےہ اںیہن   لقن رکےن ےس ارتحاز رکان  بتک ہقف  یک وہ ااحدثی نج یک ااسدین ںیمہ بتک دتماوہل ںیم ںیہن تلم  

من  ( واثثل )ا صىل خلف نيب ن صىل خلف عامل تقي فكأمنمان رپ اامتعد یھب ںیہن رکان اچےئہ ۔ آپ ےن نج نیت ااحدثی ک ذترکہ ایک ےہ ان ںیم اول ) 

اچےہ  ( وت وموضع ےہ اسیج ہک الصفم ذرک وہاکچ اور وموضع رواایت وک وطبر ااحدثی وبنہی  لقن رکان اجزئ ںیہن ےہ  ترك إلأربع قبل إلظهر مل تنهل شفاعيت

 اامم ونوی رۃمح اہلل ہیلع رفامےت ںیہ:اس رپ نیققحم ک اافتق ےہ۔   رتبیغ وصقمد وہ ، 

مفن روى حديثا عمل أأو ظن وضعه ومل يبني حال    ،روإية إحلديث إملوضوع عىل من عرف كونه موضوعا أأو غلب عىل ظنه وضعهحيرم  

إلوعيدو روإيته   فهو دإخل يف هذإ  أأيضا إحلديث    .مندرج يف مجةل إلاكذبني عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ،وضعه  عليه  ويدل 

فا ن    ،ينبغي ملن أأرإد روإية حديث أأو ذكره أأن ينظر  :ولهذإ قال إلعلامء  .كذب فهو أأحد إلاكذبنيمن حدث عين حبديث يرى أأنه    :إلسابق

ن اکن ضعيفا فال يقل  ،اکن حصيحا أأو حس نا قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كذإ أأو فعهل أأو حنو ذكل من صيغ إجلزم قال أأو   :وإ 

بلغنا    وي عنه كذإ أأو جاء عنه كذإ أأو يروى أأو يذكر أأو حيىك أأو يقال أأوبل يقول ر   ،فعل أأو أأمر أأو هنى  وش به ذكل من صيغ إجلزم

 (.  7١/ ١، كذإ يف رشح مسمل )وما أأش هبه

ےک اکی   رامق اوطسلر(ےکسج رماعج واافلظ اشدی من صىل بعد إلعيد أأربع ركعات كتب هللا هل بلك نبت نبت وبلك ورقة حس نةایس رطح دحثی ربمن دو  )

مل ادجہ۔ رجمد اامتحل ووجد دنس ےس وبثت دنس ک مکح ںیہن اگلای اج اتکس اسیج ہک العہم ینیع ےک الکم    :  اموخذ ےہ  اےکس ابرے ںیم یہی اہک اجاگیئیہ  وجاب ےس  

  یھب الب ہیبنت ہک وک   وہ وت  ایسی رواایت  ، ارگ تہب زایدہ فیعضہی دانھکی رضوری ےہ ہک دنس ک ایک احل ےہیھب دنس ےک دعب   ودجان  ےس یھب ولعمم وہا۔ ہکلب 

عف ااسدین رواایت ک ہی مکح ےہ وت رھپ وقفمد االاسدین رواایت ک مکح رطبقی اویل ولعمم وہایگ  لقن ںیہن رکان

 

لض
بج ااحللص  ۔اچےئہ، وس بج دشدی ا

، اور وطبر ااحدثی وبنہی لقن رکےن ےس ارتحاز رکان رضوری ےہ  اور ااکناجزئہ ہن ایل اجےئ اس وتق کت ان  وک    ااسدین لم ہن اجےئ  رواایت یک    ان  کت  

العہم ونھکلی ک     ۔ انچہچن اس ہلسلس ںیم     ںیہن لم یکساجےئ الثم دترسی ےک دوران وت  ہیبنت رکان رضوری ےہ ہک ایکن ااسدین    لقن یکیسک وہج ےس    ارگ   

 تیثیح راتھک ےہ: دنمرہج ذلی الکم وج اورپ یھب لقن ایک اکچ ےہ صن یک  

(: نصوإ عىل أأنه ال عربة للأحاديث إملنقوةل يف إلكتب إملبسوطة ما مل يظهر س ندها أأو يعمل 2٩قال إللكنوي يف إلأجوبة إلفاضةل )ص  

ن اکن مصنفها فقهيا جليال يعمتد عليه يف نقل إلأحاكم وحمك إحلالل وإحلرإم لهدإية . أأال ترى إ ىل صاحب إإعامتد أأرابب إحلديث علهيا، وإ 

ليه ابلأانمل ويعمتد عليه إلأماجد وإلأانمل قد ذكرإ   يف  من أأجةل إحلنفیة وإلرإفعي شارح إلوجزي من أأجةل إلشافعية، مع كوهنام ممن يشار إ 

أأثر عند خبري ابحلديث يس تفرس، كام ال خيف  عىل من طالع خترجي أأحاديث إلهدإية للزيلعي، وخترجي أأحاديث   تصانيفهام ما ال يوجد هل 

يرإد إلأخبار وال   ذإ اکن حال هؤالء إلأجةل هذإ مفا ابكل بغريمه من إلفقهاء إذلين يتساهلون يف إ  رشح إلرإفعي البن جحر إلعسقالين. وإ 

 يتعمقون يف س ند إل اثر، إنهتى . 

 : ( ضعب ابعرات وجاب ربمن اکی ںیم لقن وہیکچ ےہالمہظح وہ ) دنمرہج ذلی ابعرات العہم ونھکلی یک ، ومالان دبع ارلدیش امعنین ، اور  الم لع اقری زین 
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ذإ مسعوإ حديثا  3/١68قال إملال عيل إلقاري يف فتح إلأسامع يف رشح إلسامع إملطبوع يف مجموع رسائهل ) (: وهكذإ رأأينا كثريإ من إلعوإم إ 

موإ بصحته ومعلوإ بداللته، حتسينا ابلظن بناقليه وروإته. وهذإ خطأأ  من أ حاد إلفقهاء أأو وجدوه يف أأي كتاب من كتب إلفضالء، جز 

منا يؤخذ من معادنه، وقد قال تعاىل: وأأتوإ إلبيوت من أأبوإهبا، إنهتى .     فاحش، فاليشء إ 

  شهر   من  مجعة  أ خر  يف  إلفرإئض  من  صالة   قىض   من  حديث :  (356( وإلأرسإر إملرفوعة )ص  ١٩١إملصنوع )ص  قال عيل إلقاري يف  و 

  يقوم   ال  إلعبادإت  من  شيئا  أأن  عىل  لال جامع  مناقض  لأنه  قطعا  ابطل  ،س نة  س بعني  إ ىل  معره  يف  فاتته  صالة  للك  جابرإ  ذكل  اکن  رمضان

هنم إلهدإية رشإح وال  إلهناية   بنقل عربة ال  مث .س نوإت فائتة مقام ىل  إحلديث   أأس ندوإ وال ،إحملدثني  من  ليسوإ فا    إنهتى . ، إخملرجني  من أأحد إ 

( وقال: وإذلكر إجملرد ولو اکن يف الكم عوإم إحملدثني ال عربة به أأيضا، ١٠6حاكه موالان عبد إملاكل يف إملدخل إ ىل علوم إحلديث )ص  

فا ن إملدإر عىل إال س ناد إلصحيح أأو ما يقوم مقامه من إ رسال إلأمئة يف خري إلقرون، أأو ما يزيد عىل إال س ناد من أأنوإع إلتوإتر، وذلكل 

 أأشار يل ش يخنا موالان إلنعامين يف مالحظاته أأن حمك إلقاري إملذكور يعم إحملدثني أأيضا، إنهتى .   

وقد فصلت إلالكم عىل هذإ إحلديث إملوضوع وما  :  وقال   ، طبعة دإر إلكتب إلعلمية(١/64إللكنوي يف مقدمة معدة إلرعاية )  وحاكه

وهذإ إلالكم من إلقاري أأفاد فائدة حس نة، ويه أأن إلكتب إلفقهية   ردع إال خوإن عام أأحدثوه يف أ خر مجعة رمضان. :يتعلق به يف رساليت 

ن اکنت معتربة يف أأنفسها حبسب إملسائل إلفرعية، واکن مصنفوها أأيضا من إملعتربين وإلفقهاء إلاكملني ال يعمتد عىل إلأحاديث إملنقوةل    ،وإ 

إعامتدإ لكيا وال جي إملعتربة ويه موضوعة وخمتلقة:  فهيا  إلكتب  أأحاديث ذكرت يف  فمك من  فهيا،  قطعا جملرد وقوعها  وثبوهتا  بورودها  زم 

تقي فكأمنا صىل خلف نيب، وحديث: وإلفارس ية إدلرية، وحديث: من صىل خلف عامل  إلعربية  أأهل إجلنة  أأميت    كحديث: لسان  علامء 

ذإ    ،نعم  كأنبیاء بين إ رسإئيل، إ ىل غري ذكل. ذإ إ  اکن مؤلف ذكل إلكتاب من إحملدثني أأمكن أأن يعمتد عىل حديثه إذلي ذكره فیه، وكذإ إ 

ذإ اکن ثقة يف نقهل  وإلرس فیه: أأن هللا تعاىل جعل للك مقام    .أأس ند إملصنف إحلديث إ ىل كتاب من كتب إحلديث أأمكن أأن يؤخذ به إ 

ال  فضيةل  بنوع  خملوقاته  من  طائفة  ك  وخص  رجاال،  فن  وللك  غريهامقاال،  يف  جتدها  روإية   .  إ ال  حظ  هلم  ليس  من  إحملدثني  مفن 

إملهارة يف   دون  من  إلفقهية  إملسائل  ال ضبط  إ  ليس هلم حظ  من  إلفقهاء  ومن  إ ىل رسها،  وإلوصول  إلتفقه  دون  من  ونقلها  إلأحاديث 

إ إلبحث يف رساليت إلأجوبة إلفاضةل عن  فالوإجب أأن نزنل الك مهنم يف منازهلم ونقف عند مرإتهبم، وقد أأوحضت هذ  .إلروإايت إحلديثیة

 ، إنهتى . إلأس ئةل إلعرشة إلاكمةل

منا هو حبسب إملسائل إلفقهية. وأأما حبسب ما فهيا من  3١وقال إللكنوي يف إلنافع إلكبري )ص   (: ك ما ذكران من ترتيب إملصنفات إ 

من إلأحاديث إملوضوعة وال س امي إلفتاوى، فقد وحض لنا بتوس يع   إلأحاديث إلنبوية فال، فمك من كتاب معمتد إعمتد عليه أأجةل إلفقهاء مملوء

ن اکنوإ من إلاكملني، لكهنم يف نقل إلأخبار من إملتساهلني، وهذإ هو إذلي فتح مف إلطاعنني، فزمعوإ أأن مسائل   إلنظر أأن أأحصاهبم وإ 

 ثبتة يف كتب أأمئة إدلين، وهذإ ظن فاسد وومه اکسد. إحلنفیة مستندة إ ىل إلأحاديث إلوإهية وإملوضوعة، وأأن أأكرثها خمالفة للأخبار إمل 

(: قد جرى يف أأثناء تدرييس يوما قبل هذه إلأايم من حنو مثان س نني الكم يف إلأحاديث إملذكورة يف  35١وقال يف ظفر إلأماين )ص  

س ناد. فقلت: تكل إلأخبار ال يعترب هبا ما مل يعمل س ندها أأو خمرهجا، فا ن كثريإ من أأرابب إلفقاهة    إلهدإية وغريها من كتب إلفقه من غري إ 

 (. 272متساهلون يف إلروإية، فیوردون يف كتهبم أأحاديث منكرة وضعيفة وموضوعة من غري تنقیح وتوضيح، إنهتى . ورإجع )ص 

شارهتا تدل عىل أأنه ال بد من إال س ناد يف ك أأمر من27)ص    فاضةلوقال يف إلأجوبة إل  أأمور إدلين،    (: فهذه إلعبارإت برصإحهتا أأو اب 

وإلسري  وإملغازي  وإلفضائل  إملناقب  أأو  إلرشعية  إلأحاكم  أأو  إلنبوية  إلأخبار  قبيل  من  إلأمر  ذكل  يكون  أأن  من  أأمع  وعليه الاعامتد، 
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كد  وإلفوإضل، وغري ذكل من إلأمور إليت لها تعلق ابدلين إملتني وإلرشع إملبني، فيشء من هذه إلأمور ال ينبغي عليه الاعامتد ما مل يتأأ 

 ابال س ناد، ال س امي بعد إلقرون إملشهود هلم ابخلري. 

أ خر مجعة رمضان ) وقال يف ردع إال خوإن   أأبو غدة يف تعليقه عىل   (2/36١إملطبوع يف مجموعة رسائهل  عن حمداثت  ونقهل عبد إلفتاح 

وال أأس ندوها   ،وسادسها أأن إلروإايت إليت ذكرها هؤالء إملصنفون مل يذكروإ س ندها:  بعضه هنا  ( خمترصإ وأأنقل32إلأجوبة إلاكمةل )ص  

ىل هللا عليه وسمل وبني  وقبول إحلديث إذلي ال أأصل أأي ال س ند هل ليس من شأأن إلعاقلني، فا ن بني إلنيب ص  .إ ىل أأحد من إخملرجني 

ن   .هؤالء إلناقلني مفاوز تنقطع فهيا مطااي إلسائرين، فكیف جيوز الاستناد مبجرد قوهلم: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كذإ وكذإ فا 

لينا ال ميكن أأن يكون بدون إلوسائط، فال بد من حتقیق أأحوإل إلوسائط وتشخيصهم وكشف عدإل لهيم وإ  ليكتسب    ،هتمإلروإية وصولها إ 

ن وجدت يف روإته صفات إلقبول، أأو صفة إلرد إ ن اکنت يف روإهتا صفات إلرد وبدون ذكل فاالستناد به ال    .إحلديث به صفة إلقبول إ 

قال عيل إلقاري يف تذكرة إملوضوعات: قد حىك إحلافظ أأبو بكر بن خري: إتفق إلعلامء عىل أأنه ال حيل ملسمل أأن    يليق مبن هل أأدىن مسكة.

فا ن قلت: هذه   إنهتى . ،قول: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كذإ حىت يكون عنده ذكل إلقول مرواي ولو عىل أأقل وجوه إلروإايتي

أأسانيدها.  حتقیق  إ ىل  حاجة  فال  إملشهورة،  إلأحاديث  من  عند    إلأحاديث  إملصطلح  ابملعىن  شهرهتا  مشهورة  بكوهنا  أأريد  ن  إ  قلت: 

ن أأريد به مطلق إلشهرة ولو   موقوف عىل إلبحث عن روإهتا.  وف عىل ثبوت طرقها، والاستناد هبا أأيضاإلأصوليني، فهو أأيضا موق وإ 

ينفع ذكل إلعامة فال  أأو  إملتفقهة  أألس نة  إش هترت عىل   ،عىل  أأحاديث  إلشهرة ساقطة عن الاعتبار فامي هناكل. فمك من  لأن مثل هذه 

أأصل ل  أأو سطرت يف كتب إملتفقهة وال  أأو ضعيفة ساقطة، كحديث: لوالك ملا خلقت  أألس نة إلعامة  ها يف إلرشيعة، بل يه موضوعة 

إلأفالك، وحديث: علامء أأميت كأنبیاء بين إ رسإئيل، وحديث: يوم صوممك يوم حنرمك، وحديث: لسان أأهل إجلنة إلعربية وإلفارس ية إدلرية،  

هذإ إلباب، مكوضوعات إبن إجلوزي، وإللآلئ إملصنوعة يف   إ ىل غري ذكل، عىل ما ال خيف  عىل من طالع كتب نقاد إحلديث إملصنفة يف

إلألس نة  إملش هترة عىل  إلأحاديث  إحلس نة يف  للس يوطي، وإملقاصد  إملش هترة الكهام  إلأحاديث  إملنترثة يف  إملوضوعة، وإدلرر  إلأحاديث 

إلروإايت جلالةل قدرمه ونباهة ذكرمه اکف    فا ن قال قائل: نقل من نقل هذه  للسخاوي، وتذكرة إملوضوعات لعيل إلقاري إمليك وغري ذكل.

ذإ مل يكن إلناقل من نقاد إلأحاديث. وجالةل قدره ال   لالستناد به. س ناد، ولو نقهل معمتد، ال س امي إ  قلنا: الك، ال يقبل حديث من غري إ 

حیاء إلعلوم مع جالةل قدره أأورد يف كتابه أأحادي  .يس توجب قبول ك ما نقل ث ال أأصل لها، فمل يعترب هبا، كام أأال ترى إ ىل نقل صاحب إ 

وهذإ صاحب إلهدإية مع كونه من أأجةل إحلنفیة، أأورد فهيا أأخبارإ غريبة وضعيفة، فمل    .يظهر من مطالعة خترجي أأحاديثه للحافظ إلعرإيق

روإايت من إلثقات ويستبعد فا ن قال قائل: نقةل هذه إل  يعمتد علهيا، كام يظهر من مطالعة خترجي أأحاديهثا للزيلعي وإبن جحر إلعسقالين.

هنم نقلوإ ذكل مع علمهم بكذب ذكل،  .قلنا: كوهنم من إملتدينني ال يستبعد به وقوع ذكل عهنم عهنم نقل إخلرإفات وإملكذوابت. وال أأقول: إ 

هنم ليسوإ من إحملدثني، وال أأس ندوها إ ىل أأحد من إلناقدين وقد    إلباب هلم ال لغريمه.  وإلعربة يف هذإ  ،بل وقع هلم الاغرتإر بقول غريمه، فا 

لهيم عبارة إلقاري إدلإةل عىل إلوضع أأنه قال: ال إعتبار للقاري حبذإء صاحب إلهناية فاملعمتد هو نقل  بلغين عن بعض إلناس ملا أأرسلت إ 

بني إلفقهاء وإحملدثني، وهذإ قول أأظن أأن من صدر عنه جاهل ال يعرف مرإتب إحملققني، وال يعمل إلفرق    صاحب إلهناية ال حمك إلقاري.

ذإ اکنوإ عارين   فأأجةل  فا ن هللا تعاىل خلق للك فن رجاال، وجعل للك مقام مقاال، ويلزم علينا أأن نزنهلم منازهلم، ونضعهم مبرإتهبم. إلفقهاء إ 

ال بتحقیق إحملدثني.  ذإ اکنوإ عارين عن  ونقةل إلأحاد  من تنقید إلأحاديث ال نسمل إلروإايت إليت ذكروها من غري س ند وال مستند إ  يث إ 

ن اکن من أأجةل    .إلفقاهة ال نقبل الكهمم يف إلفقه كالكم إلفقهاء إملعتربين وقس عىل هذإ صاحب ك فن بلك فن، فصاحب إلهناية وإ 

ذإ نص عىل إعتبارها مجع من إحملدثني، فا ن إل ال إ  عربة يف هذإ  إلفقهاء، لكنه ليس ببالغ إ ىل مرإتب إحملدثني، فال نقبل روإايته بال س ند إ 

 خمترصإ.   ، إنهتى إلباب كام مر غري مرة هبم ال بغريمه
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ااحدثی وآاثر واوقال املعء بتک اوصل دحثی وریغہ ںیم  ، اانسد یک اتیمہ ےک ہلسلس ںیم امہری رشتعی ںیم اانسد وک اایتمزی اقمم احلص ےہرغلض، ا

 : ھچک لقن رکات وہں درج ےہ، اہیں 

، روإه  إملبارك: إال س ناد من إدلين، ولوال إال س ناد لقال من شاء ما شاء. وقال: بيننا وبني إلقوم إلقوإمئ، يعين إال س ناديقول عبد هللا بن  

   .(5۲4إخلطيب يف إلكفاية )ص   روإه إبن إملبارك: طلب إال س ناد إملتصل من إدلين،وقال  (.١5/ ١إال مام مسمل يف مقدمة إلصحيح )

روإه  يدري،  ال  تدلغه وهو  أأفع   وفیه  ليل حيمل حزمة حطب  بال جحة مكثل حاطب  إلعمل  يطلب  إذلي  مثل  إلشافعي:  إال مام  وقال 

 (.  2١١إلبهيقي يف إملدخل إ ىل إلسنن إلكربى )ص 

ثنا عبد إلرمحن بن محدإن ثنا هالل بن إلعالء قال: مسعت أأيب يقول: محل أأحصاب إحلديث يوما عىل إبن    :صاحل بن أأمحد إحلافظوقال  

س ناد   ،عيينة، فصعد فوق غرفة هل، فقال هل أأخوه: تريد أأن يتفرقوإ عنك يأأمرين أأن أأصعد فوق   ،فقال: إنظروإ إ ىل هذإ  .حدهثم بغري إ 

أأن إحلديث ب  .إلبيت بغري درجة س ناد ليس بيشء قال صاحل: يعين  إ  لهيا  ،وأأن إال س ناد درج إملتون  ،ال  إ  ، روإه إخلطيب يف  به يوصل 

 (.  3٩3إلكفاية )ص 

رى وقال إال مام أأبو بكر بن إلعريب إملاليك: وهللا أأكرم هذه إلأمة ابال س ناد، مل يعطه أأحد غريها، فاحذروإ أأن تسلكوإ مسكل إلهيود وإلنصا

نع سالبني  فتكونوإ  س ناد،  إ  بغري  لعهنم هللا  فتحدثوإ  قوم  مع  ومشرتكني  ملزنلتمك،  وخافضني  ليمك،  إ  للهتمة  مطرقني  أأنفسمك،  عن  مة هللا 

( من رسإج إملريدين البن إلعريب، وقد طبع  ١/8٠وغضب علهيم، ورإكبني لسنهتم. نقهل إلعالمة عبد إحلي إلكتاين يف فهرس إلفهارس )

 إلكتاب حديثا.  

إ تميية يف مهناج  إبن  إال سالم، مث هو يف  7/37لس نة ) وقال ش يخ إال سالم  (: إال س ناد من خصائص هذه إلأمة، وهو من خصائص 

ذإ اکن  ۱۸وقال إلش يخ عبد إلفتاح إأبو غدة يف تقدميه عىل إملوضوعات إلصغری )صـ    إال سالم من خصائص أأهل إلس نة، إنهتى . (: وإ 

ليه، إنهتى .  س ناد هل فال قمية هل وال يلتفت إ   إحلديث ال إ 

اور ااکس درہاان انمبس ےہ  وجاب اثین ںیم اور   ۔  وبثت رواتی وک زلتسمم ںیہن ےہ ہک وعض ک مکح ہن اگلان اور رصف مل ادجہ انہک    ہی ابت ذرک وہیئ یھت 

 انچہچن ومالان دبع ااملكل ہظفح اہلل ک وقل یھب لقن وہا اھت ہک: 

موقوف عىل إلعمل بس نده وابش امتل ذكل إلس ند عىل رشإئط  ليس معىن عدم إحلمك عليه ابلوضع جوإز روإيته كحديث نبوي، فا ن ذكل  

 (. ٩8إلقبول، كذإ يف إملدخل إ ىل علوم إحلديث )ص 

نج یک ااسدین  بتک دتماوہل ںیم وموجد ہن وہ، اس یک وہج ےس ان اہقفء   نج اہقفء رکام ےن ایسی رواایت ذرک یک ےہ   ںیم اکی ہیبنت رضوری ےہ۔  ایخ 

، تہب نکمم ےہ ہک ضعب رموایت یک ااسدین  وہ نکیل وہ وقفمد وہ ای وموجد وہ اور امہری راسیئ  رضوری ےہاانتجب رکان  رکام رپ نعط ورجح رکےن ےس  

ےک الکم ےس ولعمم وہا ہک ان اہقفء ےن وخد اینپ رطف ےس ہی ااحدثی ںیہن یھکل  وریغہ  واہں کت ہن وہ، اور ارگ وہ وموضع وہ بت یھب العہم ونھکلی 

بج اموجر وہےگن وت ان رپ نعط اور بل اشکیئ رکان ۔اور ان اشء اہلل وہ وت اس رپ اموجر وہےگنلقن یک،      رکےت وہےئ  اور نسح نظ  امتعدہکلب دورسوں رپ ا
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ا م واہقفء رکام وک زجاےئ یخ اطع رفامےئ     ر اندقری یک ابت ےہ۔وتہب ےب رحمویم ا

 

اور ںیمہ ادب وادتعال ےک اسھت    قح اعتیل اشہن امتم دحمنیث ع

   ۔ فلس وفلخ بس یک دقر رکےن یک وتقیف واعسدت اطع رفامےئ

 ا ب. ليه إملرجع وإملإ  عمل ابلصوإب و إأ تعاىل وهللا 

 .  عفا هللا عنه  حرره يوسف ش بري إأمحد إلربيطاين

  ه.١44٠حمرم  25

 وصوبه إملفيت ش بري أأمحد إلربيطاين وإلصويف إملفيت محمد طاهر إلوإدي. 

كتاب إلهدإية وإخلالصة أأوهام كثرية غري   قد وقع يف(:  ١/44٠ويؤيد إجلوإب إلأول ما قال عبد إلقادر إلقريش يف إجلوإهر إملضية )  تمتة: 

أأحادي   قد بينت ذكل يف  ،ما ذكرته إلعناية مبعرفة  إلهدإيةكتايب  أأحاديث خالصة إدلال  إ ىل وكتايب إلطرق وإلوسائل    ،ث   ويف   ،لئمعرفة 

 ، إنهتى . كتايب هتذيب إلأسامء

س نة    : اثنية  تمتة شهر صفر  إجلوإب يف  هذإ  تأأليف  ١44١رإجعت  أأثناء  إلهدإيةإل ه  يف  إلغريبة  إلأحاديث  حتقیق  وأأضفت  عناية يف   ،

   .تس تفد إ ن شاء هللا فصيل فرإجع إلعناية، فا ن شئت إلت إ ضافات يسرية


