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 تصنيُف
 اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي

 )هـ٤٥٨ –هـ ٣٨٤(
 قـة وحتقيــدراس

Kא
 معة أم القرىاألستاذ املساعد بقسم الكتاب والسنة جبا

 
 ملخص البحث
، وهو  ، من َتْصنيف أحد كبار أئمة السّنة البحث عبارة عن حتقيٍق ودراسٍة لرسالٍة ُمهّمٍة

وهو (، افتراه أحُد الوّضاعني  ألَّفها البيهقيُّ لبيان ُبطالِن حديٍث طويٍل.  اإلمام أبوبكر البيهقي
، املبينِّ  ثبت املؤلُف بطالَنه بالنقد احلديثّي الرصنيفأ.  على النيب صلى اهللا عليه وسلم) اجلَُوْيَباري

،  ُمتضّمنةً بيانَ ِعظَِم إثِْم الكذِب على النيب صلى اهللا عليه وسلم.  على َنقِْد َسَنِد احلديِث وَمْتِنِه
 . وحمذِّرةً من رواية احلديث املوضوع

:  ، مهـا   لفهـا ، من شـيوخ مؤ     وُختمت الرسالة بتقريظني للرسالة من عاملني كبريين      
،  ؛ مما ُيْضفي على الرسالة قدًرا زائًدا من االعتمـاد          ، وأبوإسحاق اإلسِفَراييين   أبوعبداهللا احلاكم 

 . ويزيُد من جاللتها وأمهيَّتها
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אW
، وعلـى آلـه      ، والصالة والسالم على من ال نّيب بعـده         احلمد هللا وحده  

 . وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حّده
 :  دأما بع

له أَْدىن عالقٍة بالعلوم اإلسالمّية ُشموَخ علوِم السّنة ِمن          فلقد عَرف كلُّ من   
، اليت بذهلا العلماُء والنقّاُد      ، ومقداَر اجلهود العظيمة املنظّمِة املبذولة من أجلها        َبْيِنها

، هي قُرون األّمـة      ، على مدى قروٍن متطاولة     وألوُف الرواِة الُعدول من هذه األّمة     
 . أكثر من أربعة عشر قرناً:  احملمدّية

، هـي الـيت      ومثل هذه اجلهود اليت اْسَتْرَخَص فيها العلماُء الدنيا بأسرها        
وكأنـه  (، بعد يوٍم َحفيل باجلُهد واجلهـاد         َجَعلِت الواحَد منهم إذا أوى إىل فراشه      

أهنـا حمفوظـةٌ    ، و  يناُم وهو قرير العني على السنَّة النبوية      !!) = ، ال يوم واحد    أيام
 . بتوفيق اهللا تعاىل وإعانته وتأييده ألولئك العلماء

، وهو اإلمام اجملاهد عبداهللا بن       ولذلك جتد أحَد أئمة النقد من أتباع التابعني       
، ليكون جوابـاً مـن       ، ُيجيب اجلواَب القصَري السريَع اآليت      )هـ١٨١ت(املبارك  

 عند صاحبه حملُّ اطمئناِن قلبه وانشـراح        ، يدلّ على أنَّ حفظ السنَّةِ      )بدائع البدائة (
 هـذه األحاديـثُ     ((:  ، أنه قيل لـه     وذلك فيما صّح عنه   .  َصْدره ووضوِح شأنه  

 !!!)١()) يعيش هلا اجلهابذة:  قال! ؟ املصنوعة
أن  ، الذي مـا    ولن أترك القلم يستطرد يف هذا اجلانب احلبيب إىل النفس         

إالّ وأخذتين اهليبة واجلاللة هلذا الفضاء الواسع الرحب        ،   الَْتفَتُّ إىل زاويٍة من زواياه    
، بـل أن َيْبَتِكـروُه       بـه  ُيحيطـوا  ، الذي استطاع علماُء األمَّة أن      من علوم السنة  

 . عليـه هو ، مث ُيتّمموه على الوجه الذي وُيْنِشُؤوه
 لتلك اجلهود   ، وَمثٍَل َحيٍّ   لكين قدَّمُت هبذه املقّدمة بني َيَدْي أثٍر ُتراثيٍّ عريقٍ        

، وهو جانـُب مقاومـِة       ، أو جلانٍب منه    ، ُيعطي تصوُّراً حقيقيا هلا     املشار إليها آنفاً  
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 . ظاهرِة الوضع يف احلديث النبوي
، يأيت ذكرها عند احلديث عن أمهّية الكتاب         وميتاز هذه األثر مبميزات كثرية    

، يعود للقرن اخلامس     ثٌر قدميٌ ، أنَّه أ   لكن من أوضح مميزاته يف هذا اجلانب      .  وفوائده
فهو فتوى حديثّية من أقـدم      .  ، بل رّبما قبله بقليل     ، بل إىل أّول هذا القرن      اهلجري

، ُيبّيُن فيهـا َوْضـَع       ، ُيصدرها شابٌّ يف مقتبل العمر      ما وصلنا من الفتاوى احلديثّية    
، ومبشـاركة     ، ُمذكّراً بعظم ُجْرم الكاذب على النيب       منه ، وحيذِّرُ  حديث طويل 

 . ناشر الكذب وراويه يف ذلك اجلرم واإلمث العظيم أيضاً
الكالم على احلديث الذي رواه اجلَُوْيباري من األلـف         (إنَّ هذه الفتوى هي     

ـ لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن علـي البيه         ) سؤال عن عبداهللا بن سالم      قيــ
عبداهللا احلاكم النيسـابوري     واليت كتبها البيهقي يف حياة شيخه أيب      .  )هـ٤٥٨ت(
ـ ٤١٨ت(، وشيخه أيب إسحاق اإلسفراييين األصويل الشافعي       )هـ٤٠٥ت( .  )هـ

لتكون الفتوى بـذلك قـراراً      .  ، وأكَّد الثاين االعتماَد عليها     فقّرظَ األولُ الرسالة  
، ُيحـّرره شـابٌّ ناِبـٌه مل يتجـاوز اإلحـدى             َمْجَمعيا باالصـطالح العصـري    

:  ، فيصـادق عليـه إمـاُم احلـديث وشـيُخه يف عصـره              عمـره  من وعشرين
وهـو أبوإسـحاق    :  ، ويصادق عليه أيضاً إماُم الفقهاء يف زمنه        احلاكم اإلمام وهو

 . اإلسفراييين
حسـب  (، مل ُينشر مـن قبـل         لطيف يف آٍن واحد   ..  إننا أمام أثر جليل   

ّيته احملمودة علـى    ، حبماس الشباب ومح    ، ألّفه وهو شابٌّ طرير     ، إلماٍم كبري   )علمي
، وهو أيضاً يدل     ، ُيْنبئ عن مكانٍة عالية سيحلّ فيها هذا الشاب عند تقدُِّم ِسنِّهِ            الدين

، والذَّبِّ عن     على حياطة ِحَمى السنة    – علماَءهـا وطلبةَ ِعلِْمها     –على تعاون األمة    
 يتواىن يف ذلـك     ، ال  ، وَبذِْل اجلهود الكثرية يف ذلك بكل الوسائل املمكنة         ُحُرماهتا

 . ِشْيُبها وشباُبها
وقد حرصُت على خدمة هذا األثر على املنهج العلمـي املتعـارف عليـه              
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، جاعالً ُنْصَب عيين عَدم إثقال احلواشي مبا ال خيدم الـنصَّ احملقّـق               )حسب الطاقة (
:  ، ودراسة الرسـالة    وقّدمت الّنص بالترمجة املختصرة للمؤلف    .  اخلدمة الالئقة به  

 . ، ومنهج حتقيقها ُنسخلها ، َوَوْصِف ، وَتْجِلَيِة َبْعض فواِئدَها ان موضوعاببي
 . ، إنَّه كرمي جميب فأسأل اهللا تعاىل التوفيق وإخالص النّية
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،  اخلُْسرَُِجْرِديهو أبوبكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى :  امسه ومولده

 . هـ٣٨٤ سنة ، ُولد ، الشافعي ، الشهري بالبيهقي اخلراساين
، حـىت إنَّـه ابتـدأ        لقد َبكّر البيهقي يف طلب العلم     :  نشأته وطلبه للعلم  

،  ، والزَم شيَخه أبا عبداهللا احلـاكم       )٣(بالسماع من السنة اخلامسة عشرة من عمره      
 . )٤()كما قال الذهيب(بعري ، ومحل عنه ِوقَْر  فأكثر عنه جدا

معرفـة  (، يف مقّدمة كتابه       يف الطلب  تبكريهوقد حتّدث البيهقي نفُسه عن      
 . )٥()السنن واآلثار

،  ، قد بدأ طلبـه العلـم هبـا         ومع أن البيهقي املولوَد يف ضواحي نيسابور      
آلثـار يف  وعلى عادة ُجمَّاع ا(إالّ أنه  = )٦(وكانت نيسابور حينها دار السّنة والعوايل     

، مث رحل    ، جّواباً ُبلَدان خراسان أّوالً     ، فرحل يف طلب العلم     مل يقنع مبا َحصَّلَ   ) زمنه
، فسـمع مبكـة      توّجه للحجـاز   ، مث  ، فدخل فيما دخل بغداد والكوفة      إىل العراق 
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 . )زادها اهللا تشريفاً وتعظيماً(
ـ   :  ، ومن أكثر الروايـة عنـهم       بعض مشاهري شيوخه   اكم أبوعبـداهللا احل

، وأبوبكر أمحـد بـن       ، وأبوعلي احلسني بن حممد بن حممد الرُّْوذَْباري        النيسابوري
، وأبوبكر أمحد بن     ، وأبوسعد أمحد بن حممد بن أمحد املاليين        احلسن بن أمحد احلريي   
، وأبـوعلي    إمساعيل بن عبدالرمحن الصـابوين     ، وأبوعثمان    حممد بن غالب الَبْرقاين   
، ومحزة بـن يوسـف السـهمي         راهيم املعروف بابن شاذان   احلسن بن أمحد بن إب    

، وأبوحممد عبداهللا بن يوسف بن أمحد بـن          ، وأبوذّر َعْبد بن أمحد اهلروي      اجلرجاين
، وأبواحلسن علي بن أمحد بـن عبـدان الشـريازي مث            بامويه األصبهاين اَألْرَدْستاين  

،   الَعْبـُدْوِيي  ، وأبوحازم عمر بن أمحـد بـن إبـراهيم بـن إبـراهيم              األهوازي
، وأبوعبـدالرمحن    بن أمحد بن حممد ابن أيب الفـوارس البغـدادي          حممد وأبوالفتح

،  ، وأبوسعيد حممد بن موسى بن الفضل الصـرييف         بن احلسني السُّلمي الصويف    حممد
 . زكرّيا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن إسحاق املَُزكّي ، وأبو وهبة اهللا الاللكائي

الفتح ناصر بن احلسـني      ، وأبو  إسحاق اإلسفريين  أبو:   منهم وتفقّه جبماعةٍ 
منصور عبدالقاهر بن    ، وأبو  بكر حممد بن احلسن بن فُْوَرك      ، وأبو  العمري الشافعي 
 . ، واملعتقد األشعري وأخذ عن بعضهم علم الكالم.  طاهر البغدادي

املظفّر األخوان أبونصر عبدالرحيم وأبـو    :  ومن مشاهري تالمذته ورواة كتبه    
، وأبوعبداهللا حممـد بـن       عبداملنعم ابنا عبدالكرمي بن هوازن القَُشريي النيسابوري      

،  ، وأبواحلسن عبداجلبار بن عبدالوّهاب الدّهان النيسابوري       الفضل بن أمحد الفراوي   
عبـدالرمحن   ، وأبـو   ابوريــوأبواملعايل حممد بن إمساعيل بن حممد الفارسي النيس       

 . ، وغريهم كثري القاسم زاهر ، وابنه أبو اميطاهر بن حممد الشّح
لقد بلغ اإلمام البيهقي مرتلةً عاليةً بـني        :  مكانته العلمّية وثناء العلماِء عليه    

، وخاصَّة يف علمـي      ، وُعرف بالتقّدم على أهل زمنه يف كثري من العلوم          أهل العلم 
،  يلة العظيمة النفع  وقد برز ذلك بوضوح يف مصنفاته الكثرية اجلل       .  احلديث والفقه 
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 . اليت بالغ يف جتويدها وحتريرها مبا ميّيزها عن غريها من مصنفات غريه من أهل العلم
 . البالغ ، والثناء عليه الثنـاء ولذلك اتفقت كلمة العلماء على تعظيم أمره

 اإلمـام احلـافظ     ((:  قول عبدالغافر الفارسي عنه   :  ومن ثناء العلماء عليه   
، وفَـْرُد أقرانـه يف اإلتقـان         ، واحُد زمانه يف احلفظ      الديُِّن الورع  الفقيه األصويلّ 

استدعى منه األئمةُ يف عصره االنتقالَ إىل نيسابور مـن          :)  إىل أن قال  (…  والضبط
وعقدوا له  :)  إىل أن قال  (…  ، لسماع كتاب املعرفة وغري ذلك من تصانيفه        الناحية
،  ، وأكثروا الثنـاء عليـه       األئمة والفقهاء  ، وحضره  ، لقراءة كتاب املعرفة    اجمللس

،  على سرية العلماء  ) رمحه اهللا (وكان  .  ؛ لرباعته ومعرفته وإفادته    والدعاَءله يف ذلك  
 . )٧( )) ، ُمتجمِّالً يف زهده وورعه قانعاً من الدنيا باليسري

، شـيخ    ، الفقيـه   ، الثبـت    هو احلافظ العالّمـة    ((: يبـوقال عنه الذه  
 . )٨( )) اإلسالم

، لكنـه مجـع مـع        لقد كان البيهقي أحَد املكثرين من التصنيف      :  مؤلفاته
ولذلك أكثر العلماء من الثناء على      .  اإلكثار التجويد والتحرير وبلوغ الغاية يف ذلك      

لعلّه يبلغ قريباً من ألـف        ألف من الكتب ما    ((:  فقال عبدالغافر الفارسي  .  مؤلفاته
،   تصانيف البيهقي عظيمة القدر    ((:  ، وقال الذهيب   )٩()) أحد، مما مل يسبقه إليه       جزء

،  فينبغي للعامل أن يعتين هبا    .  ، قلَّ من جّوَد تواليفَه مثل اإلمام أيب بكر         غزيرة الفوائد 
، مل ُيسبق إىل      ومجع أشياء نافعةً   ((:  ، وقال ابن كثري    )١٠()) -) سننه الكبري (ال سّيما   
وغري ذلك من املصنفات    :)  إىل أن قال بعد ذكر بعضها     (…  ا، وال ُيْدَرُك فيه    مثلها

 . )١١()) ، اليت ال ُتَسامى وال ُتَداَنى الكبار والصغار
 :  ومن مشاهري مؤلفاته املطبوعة

  السنن الكربى-
  ومعرفة السنن واآلثار-
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  واجلامع لشعب اإلميان-
  ودالئل النبّوة-
 )طبع بعُضه( واخلالفيات -
 صفات واألمساء وال-
  والزهد الكبري-
  والدعوات الكبري-
  والبعث والنشور-
  والقضاء والقدر-
  والقراءة خلف اإلمام-
  ومناقب الشافعي-
 واآلداب -

 . وغريها من املطبوع واملخطوط واملفقود
، العاشر من ُجَمادى     ، يوم السبت   تويف اإلمام البيهقي بنيسابور   :  وفـاتـه

، وجزاه عّما قّدم أعظم      رمحه اهللا رمحةً واسعة   .   وأربعمائة ، سنة مثاٍن ومخسني    األوىل
 . اجلزاء
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 Wא W

هو بيانُ بطالن حديٍث رواه أحـد الـرواة املشـهورين            موضوع الرسالة 
مـع  .  ، واالستداللُ لذلك من جهة َنقِْد احلديث سنداً ومتناً         بالكذب على النيب    

 ال يقتصر    ، وأن إمث الوضع    ، وأنه من أكرب الكبائر     بيان ُحرمة الكذب على النيب      
، بل إنَّه يشاركه يف اإلمث ويف الوعيد املتوعَِّد به كـل مـن روى           على الواضع وحده  

 . ، إذا مل يكن معذوراً يف َجْهله بأنه موضوع ذلك احلديث املوضوع

 Wאאאא W
، لكنـه    )كما سبق (لقد كانت الرسالة كلّها يف بيان بطالن حديٍث واحد          

، ُيّدعى أن عبداهللا     وهو عبارة عن أربعٍة وأربعمائٍة وألِف سؤال      .  حديثٌ طويلٌ جداً  
 أجاب عنها مجيعاً مبا     ، وأنه    ، ليعرف ِصْدَق نبّوته     اخترب هبا النيب     بن سالم   

 . ، فكانت هذه األجوبة هي سبب إسالم عبداهللا بن سالم افق التوراةيو
، الـذي تتـابع      وقد حاولُت الوقوَف على شيٍء من مضامني هذا احلديث        

، إالَّ أهنم مل يكونوا يذكرون شـيئاً         )كما يأيت (العلماُء على بيان َوْضعه والتحذير منه       
حىت وقفُت على قطعـٍة كـبريٍة       !! إماتته، إمعاناً يف حماربته و     ، وال سؤاالً واحداً    منه
،  ، أوردها أحُد علماء القرن الثامن يف كتاٍب له         ، يف زيادٍة على عشرين صفحة      منه

فقد !!! ، بل مع الثناء عليها وعلى ما تضّمنته من العلوم          دون أدىن إشارة إىل َوْضِعها    
 تلـك   )١٢()ـه٧٤٩ت(أورد أبوحفص عمر بن املظفّر املعّري الشهري بابن الوردي          

، حتت فَْصٍل خّصصـه      )خريدة العجائب وفريدة الغرائب   (كتابه   القطعة الكبرية يف  
ــا ــا  )١٣(هل ــه هل ــال يف تقدمي ــثريةٌ ((:  ، وق ــد ك ــا فوائ ــوٌم   وفيه ، وعل
،  )) ، وُتفيُد النظر فيـه اسـتدالالً وُحجَّـةً         رونقاً وهبجةً  الكتاَب هذا ،تزيُد غزيرة
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 !ا اهللا عنهعف!!! هذا العامل قاله ما هذا
حديث عبـداهللا   (كما أين وقفُت يف فهارس املخطوطات على كتاٍب بعنوان          

،  ، ال ُيستبعد أن يكون نسخةً كاملةً هلذا احلديث         ، يف تسع وثالثني ورقة     )بن سالم 
 . )١٤(أو شبه كاملة

، تبيَّن يل ِلَم أخرج البيهقي       وباالطالع على ما وقفُت عليه من هذا احلديث       
؛ الذي ال ختفـى      ، اليت جعلها إعذاراً يف حتذير الناس من هذا احلديث          هذه الرسالة 

 . دالئل َوْضِعه على من كان له أدىن معرفة بعلم احلديث
ولذلك فقد وجدُت أن هناك من سبق البيهقي يف احلكم على هذا احلـديث          

، حيث ذكر أحـَد الـرواة        )هـ٣٥٤ت(، وهو أبوحامت ابن حبان الُبْسيت        بالوضع
،  ، ووصفه بالكذب   ، وهو عبداهللا بن وهب النَّسوي      )اجملروحني(اعني يف كتابه    الوضَّ
 يف أشياء كتبناها عنه عـن الثقـات كلـها           ((:  ، مث قال   له حديثاً موضوعاً   وذكر

، واّتفقا على    ، فكأنه اجتمع مع أمحد بن عبداهللا اجلَُويباري        ، تتبّعُت حديثَه   موضوعة
، إالَّ ورأيتـه      رأيته للُجَويباري من املناكري اليت تفّرد هبا       فَقَلَّ حديثٌ ! وضع احلديث 

وروى عـن   :)  مث قال ابن حبان   . ( ، كأهنما متشاركان   لعبد اهللا بن وهب هذا بعينه     
مسائل عبداهللا بن   :  ، عن ابن عباس    ، عن الضحاك   ، عن ُجَوْيِبر   اِحلّماين عبداحلميد 

،  بنسا يف قرية احلسن بـن سـفيان       …  ، أخربناه حممد بن    ، يف جزء   ، بطوله  سالم
، فذكر تلك األشـياء      حدثنا اِحلّماين :  ، قال  حدثنا عبداهللا بن وهب النسوي    :  قال

 . )١٥()) اليت رواها اجلَُويباري بطوهلا
املـال علـي    :  ، مثل  مث إن مجاعةً من العلماء نّصوا على وضع هذا احلديث         

ـ ١٠٣٣ت (، ومرعي بن يوسف الكرمـي      )١٦()هـ١٠١٤ت(القاري   ،  )١٧()هـ
 . )١٩()هـ١٣٢٩ت(، وحممد بن البشري األزهري )١٨()هـ١١٦٢ت(والعجلوين 

، وأحـُد مـن      ، فهو أحُد مشاهري الوّضاعني     أّما املّتهم بوضع هذا احلديث    
بن خالد بـن     أمحد بن عبداهللا  :  ، أال وهو   ُيضرب هبم املثل يف الكذب على النيب        
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مل يذكره أحٌد مـن     .  ، اجلَُوْيَباِري  علي اهلروي ، أبو  موسى بن فارس التميمي القيسي    
 . )٢٠(، وبأنه أحد أركان الكذب أهل العلم إالّ بأسوأ الذكر

، هو عبـداهللا بـن وهـب         وقد شاركه يف رواية هذا احلديث كذّاب آخر       
 . )٢١(، كما سبق َنقْلُه عن ابن حبان النسوي

 Wאא W  
، َسـلَّطَ البيهقـيُّ الضـوَء        نت رسالة البيهقي هذا جانبني مهمني     لقد تضمَّ 

 . ، وكانا مها َمَداَر حديثه يف الرسالة عليهما
بـن   بيانُ أنَّ حديثَ عبداهللا   :  )وهو أصل موضوع الرسالة   (اجلانُب األول   

أنَّـه  = ، ذلك احلديث البالغ الطول       سالم الطويلَ يف امتحانه لصدق نبّوة النيب        
، وأجـاد يف     وقد استدلَّ البيهقي لوضعه بَنقْد سنده ومتنـه       .  ثٌ كذٌب ُمفَْتَرى  حدي

 . ذلك واستوعب النَّقْد
 :  فاستدل لنقد سنده بأمور

 . أنَّ الضحاك بن مزاحم مل يسمع من ابن عباس -١
 . أنَّ جويرب بن سعيد شديد الضعف -٢
 . أنَّ حممد بن عبداهللا الفلسطيين جمهول -٣
، وقد   ؛ ألنه مشهور بالوضع     اجلَُويباري هو واضعه   أنَّ أمحد بن عبداهللا    -٤

 . تفرَّد هبذا احلديث هبذا اإلسناد
 :  واستدلّ لنقد متنه بأمرين جمملني

 ثالث  أنَّ الثابت يف قّصة إسالم عبداهللا بن سالم أنَّه إمنا سأل النيب              -١
 !!، دون ذلك العدد الذي جتاوز األلف أسئلٍة فقط

ل البالغ ومساجة األلفاظ ما ال ُيمكن معها أن         وأن يف احلديث من الطو     -٢
، وكما َعّبر البيهقي عن ذلك بقوله يف خامتة          َيكون من كالم النيب     
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برواية أمحد  ( ومن الدليل الواضح عن أن احلديث الطويل         ((:  الرسالة
أن يف متنه أشياء هي أليق بكالم أمحد بـن          :  باطل) بن عبداهللا اهلروي  
، يعرفهـا كـل مـن يرجـع إىل أدىن      صطفى عبداهللا من كالم امل 

 . )) معرفة
ولذلك فقد بلغت قناعةُ البيهقي بوضع هذا احلديث إىل درجة اليقني الكامل            

 . )) موضوع  فإين أشهد بني يدي اهللا تعاىل أنه((:  ، حىت قال بذلك
ة وهذا ما جعله ال يترّدد يف َوْصِف كل من تابع أو سُيَتابع اجلَُويباري يف رواي              

، ويف اإلمث العظيم     له يف الوضع والكذب    ، وأنه مشاركٌ   له منه  حديثه هذا بأنه سارقٌ   
 . املترّتب على ذلك

وبيان أن رواية   .  ، وأنه من أكرب الذنوب     بيان ُحرمة الوضع  :  اجلانب الثاين 
، خاصـةّ إذا     له هو الذي افتـراه     ، ولو مل يكن الراوي     احلديث املوضوع أمٌر عظيم   

؛ حيـث إنّ     األول يف اإلمث   ؛ ألنه بذلك يكون ُمشاركاً لوّضـاعه        بوضعه كان يعلم 
، يدل على الرضا عن فعـل        ، مع العلم بوضعه    روايةَ احلديث املوضوع وَبثّه بذلك    

،  ، إىل درجة إقدام هذا الراوي إىل معاونته يف حتقيق مقصده من َوْضعه             واضعه األول 
 . الناس بني َنْشُرُه وهو

 . ن مها أَهّم وأوضح ما تناولْتُه رسالة البيهقيهذان اجلانبا
 :  مث إنَّ الرسالة ُختمت بثالثة تعقيبات

Þëþa @ Zُيَصحُِّح فيه ما نقله البيهقي عنه  تقريظٌ لإلمام أيب عبداهللا احلاكم ،
 . من الروايات واألقوال

ïãbrÛa Zحاكماً   فتوى أجاب فيها احلاكم نفسه عن حديث اجلَُويباري ،
 .  بالوضع أيضاًعليه

@sÛbrÛa Z            تقريظٌ من إمام الشافعّية يف زمنه لفتوى احلاكم وتقريظه لكتـاب 
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، حيث ذكر اإلمام أبوإسحاق اإلسفراييين أن احلاكم هو املرجـع يف متييـز               البيهقي
 . ، وأنه مقبول القول يف ذلك صحيح السنة من سقيمها

א Wאא W
، وُتربز هذه اجلهـاِت الفوائـُد        أمهّية هذه الرسالة من جهاٍت متعدِّدة     تأيت  

 :  التالية
، َوُمَصنِّفُها أحُد    قَْبلُ  أنَّ الرسالة أثٌر جديد لإلمام البيهقي مل ُيطبع من           -١

 . أشهر علماء اإلسالم وأئمة السّنة
 ، حيـث دلَّـت     أهنا أضاءت لنا ناحيةً جديدةً يف ترمجة اإلمام البيهقي         -٢

، وعلى غَْيرته الشـديدة      بكل وضوح وقوَّة على نبوغه العلمي املبكّر      
،  حيث إنّ تقريظ شيخه احلاكم لرسالته     .  على السّنة من أوائل ُعُمره    

، يعين أن البيهقي حني كتب رسالته كان         )هـ٤٠٥(وهو املتويف سنة    
كمـا سـبق يف     (؛ ألنه ُولـد      عمره أو أقلّ   يف الواحد والعشرين من   

 . )هـ٣٨٤( سنة) ترمجته
، اليت تردُّ على كل مـن        أنَّ الرسالة شهادةٌ من شهادات ِحفِْظ السّنة       -٣

 إذ .  شكَّك يف صفائها وأثاَر الشَُّبَه حول جهود العلمـاء يف خدمتـها           
،  إنَّها دليلٌ ماثلٌ على حرص العلماء على ذّب الكذب عن الـنيب             

اس على خطـر عـدم      ، وتنبيه الن   ، وفَْضح أصحابه   وحتذير الناس منه  
 . التثّبت يف النقل عنه 

، بإصدارها مـن ِقَبـِل       ويف الرسالة مظهٌر من مظاهر التعاون العلمي       -٤
، مث ُيَصدُِّق على مضمون رسالته عاملان كبريان من          طالب علم ناشيء  

، وثانيهما هو إمـام      )وهو احلاكم (، أحدمها هو إمام احملدثني       شيوخه
، وكأن الرسالة بـذلك قـراٌر        )سفراييينوهو أبوإسحاق اإل  (الفقهاء  
َمْنـأًى  ، مل يكن علماُء املسلمني بِ      وهو مظهٌر حضاريٌّ رائع   .  جممعي
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 . ، كما دلّت عليه هذه الرسالة عنه
على عناية احملـدثني بنقـد      ) من أمثلة كثرية  (ويف الرسالة مثالٌ واضح      -٥

.  لسند عندهم ، وأن نقدهم للمنت كان قريَن َنقِْد ا        احلديث سنداً ومتناً  
، من أن احملدثني مل      ال كما يزعمه أعداء السنة من املستشرقني وأذناهبم       

 . يكن هلم عناية إالّ بنقد السند
 :  ، منها مث يف الرسالة فوائد حديثية متناثرة أخرى -٦
، جتعـل     أن احلكم بالوضع على احلديث قد حتتّف به قرائن قوّية ظاهرة           –أ  

،  ، ال يرتاب يف حكمه ذلـك أدىن ريبـة           بذلك احلكم  احلاكم عليه بالوضع قاطعاً   
وهذا خيالف ما ُيستظهر من عبارة      .  متجاوزاً بذلك جمّرد غلبة الظن إىل القطع واليقني       

 واحلكـم عليـه     ((:  ، عندما قال   ، يف نزهة النظر    )هـ٨٥٢ت(احلافظ ابن حجر    
 . )٢٢()) ُدُق الكذوب، إذ قد َيْص ، ال بالقطع بالوضع إمنا هو بطريق الظنِّ الغالب

، ال يكاد خيفى على أحـٍد         أن قرائن الَوْضع منها ما هو ظاهر واضح        –ب  
 ال يقوم هبا    ((،   وأّنها ليست مجيُعها خفّيةً دقيقةً    .  ، فضالً عن العلماء    من طلبة العلم  

 وهذا مما كان يؤكـد    .  )٢٣()) ، وفهمه قويا   ، وذهُنه ثاقًبا   إالّ من يكون إطالُعه تاما    
، عندما كان يكّرر عبـارةً مثـلَ         )اجملروحني(عليه أيضاً أبوحامت ابن حبان يف كتابه        

،  يشهد هلا بالوضع من كان مبتدئاً يف هذه الصناعة         َيْروي نسخةً موضوعة   ((:  قوله
 . )٢٤( )) فيها املتبحُِّر فكيف

إنَّـه  ، بـل   ، كما قال البيهقي يف هذه الرسالة     إنَّ اجلهالة َعْيُن اجلرح    –ج  
وُمـراُدُه مـن   .  ، وكأنه يقصد َنقْلَ إمجاعهم على ذلك    نسب ذلك إىل أهل احلديث    

، هو مراُد احلافظ ابن حجر من َعدِّها ضمن الطعون العشرة الـيت              كوهنا عَني اجلرح  
وهو أنَّ اجلهالة سبٌب من أسـباب عـدم االحتجـاج           .  )٢٥(ُيطَْعُن هبا على الراوي   

 . باحلديث والتوقِّف عن قبوله
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، وأثبتـت َوْضـَعه باألدلّـة        أنَّها نّبهت على َوْضع حديث طويـل       -٧
 .  )٢٦(؛ حىت ال يروج على الناس الواضحة

 
אא

אא א،
@

 Wאא W  
خرى ، ومل أقف على نسخٍة أ      لقد وقفُت هلذه الرسالة على نسختني خطيتني      

 . )٢٧(هلا
µëþa Z     ضمن جممـوع حمفـوظ يف         نسخـة مكتوبـة يف القرن الثامن ،

، تبدأ من    وهي تقع يف أربع ورقات    .  )٨١٨٠٧رقم(مكتبة بايزيد العمومّية بتركيا     
ـ ) أ/٩( كـل صـفحة     يف.  ، وعليه فهي تقع يف سبع صفحات       )ب/١٢(وتنتهي ب

 . )٢٨(لمةك ، يف كل سطر حنو مخس عشرة مخسة وعشرون سطراً
، كما صّرح بذلك     ، وقد عورضت وقوبلت بأصلها     وخطّها نسخي واضح  

 . الناسخ يف آخرها
؛ اللهم إالَّ    ، مل أقف فيها على تصحيف أو حتريف واضح         وهي نسخة ممتازة  

 . ُيمكن أن ُيجزم خبطئه ، ّمما ال بضع مواطن من التعبري الذي غُريُه أفصح منه وأصّح
@òîãbrÛa Z  ضـمن    ، لعلها مكتوبة يف القرن الثالث عشـر        ة نسخةٌ متأخر ،

.  )جمـاميع  ٨٠ عام و  ١٩٥رقم(جمموع حمفوظ مبكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة        
يف كـل   .  )٢٣٣(إىل  ) ٢٣٠(، مـن     ، ومثاين صفحات   وهي تقع يف أربع ورقات    

 . ، ويف كل سطر حنو ثالث عشرة كلمة صفحة ثالثة وعشرون سطراً
.  ، ويف انعدام التصحيف املؤكَّد     عن سابقتها يف اجلودة   وهي نسخةٌ ال تقل     
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، أو أنَّ هذه  فإّما أن أصلهما واحد.  ، بصورة ملفتٍة للنظر بل هي مطابقةٌ لألوىل متاماً   
 . منسوخة من األوىل

bîãbq @ZòÛbŠÛa@æaìäÇ Z  
، حيث إنَّ الرسـالة جـاءت ضـمن          مل أقف على عنوان صريح للرسالة     

 . ذكر يف فاحتة الرسالة عنوانٌ هلا، ومل ُي جمموع
بـن   ، وهو أبوبكر حممد بن عبداهللا      غري أنَّ راوي النسخة عن ابن البيهقي      

، وأيب إسـحاق     ، والذي نقل ما وجده على النسخة خبطّ احلـاكم          حبيب العامري 
، حيـث    ، قدََّم هذا النقل مبا ُيشري إىل عنوان الرسـالة          اإلسفراييين من تقريظهما هلا   

الكالم على احلديث الذي رواه     :  وجدُت على ظهر اجلزء الذي نقلُت منه       ((:  قال
 . )) … ، خبطّ احلاكم اجلويباري من األلف سؤال عن عبداهللا سالم

الكالم على احلديث الذي رواه (ولذلك فقد رأيت أنَّ هذا العنوان 
،   يكون للرسالة، هو أَْولَى عنواٍن )اجلَُويباري من األلف سؤال عن عبداهللا بن سالم

، ولكونه داالًّ على  أشارْت إليه العبارةُ السابقةُ من كونه عنواناً للرسالة ِلَما
، وملوافقته أسلوب عناوين أمثال هذه الرسائل عند العلماء  الرسالة مضمون

 . املؤلف عصر يف
 

 Wאא W  
 :  ، ويدل على ذلك أمور ّك فيهانسبة هذه الرسالة إىل املؤلف ال ش

 . تصريح ُنسخيت الكتاب بنسبته الكتاب إىل البيهقي -١
، فهي من رواية أيب بكر العامري عـن          ذكر إسناد النسخة إىل املؤلف     -٢

، عن والده الذي هو أبوبكر البيهقي مصنف         أيب علي إمساعيل البيهقي   
 . الكتاب
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 :  وإليك تراجم هذين العاملني
Þëþa Z حممد بن عبداهللا بن أمحد بن حبيب العـامري البغـدادي            أبوبكر   ،

واعظـاً   وكان.  )هـ٥٣٠(، وتويف سنة     )هـ٤٦٩(ُولد سنة   .  ُيعرف بابن اخلّبازة  
،  ثناًء حسناً .  )٥٧١ت(أثىن عليه أبوالقاسم ابن عساكر      .  عاملاً فقيهاً حمّدثاً مصّنفاً   

، ووصـفه    ن اجلوزي ثناًء عـاطراً    وأثىن عليه اب  .  ))  نعم الشيخ كان   ((:  وقال عنه 
 . )٢٩(بالعلم واملعرفة
ïãbrÛa Z         ابـن احلـافظ       أبوعلي إمساعيل بن أمحد بن احلسـني البيهقـي ،

، وكان فاضالً    )هـ٥٠٧(، وتويف سنة     )هـ٤٢٨(ُولد سنة   .  ، نزيل َبلْخ   بكر أيب
 ؛ وهذا مـا قالـه عنـه أبوسـعد السـمعاين            ، كثري احملفوظ   ، حسن السرية   عاملاً

 . )٣٠(، بنحو ذلك ، وأثىن عليه غريه )هـ٥٦٢ت(
بعـَض مـا    ) امليزان(يف كتابه   ) هـ٧٤٨ت(نقل عنها اإلمام الذهيب      -٣

، مصّرحاً بنسبة ما ينقله   ، ويف ترمجته   يتعلّق بأمحد بن عبداهللا اجلَُويباري    
 . )٣١(إىل البيهقي

א Wא W
ـ    اعتمدت النسخة األوىل أصالً    -١ فقمـت بنسـخها    .  دها، لقدم عه

، مل   )٣٢(وملّا مل أجد أي فرق ُيـذكر      .  ومقابلتها على النسخة األخرى   
 !اضطر إىل الرمز لكل نسخة

، من ختـريج     قمت بتحقيق النسخة على املنهج املعروف يف التحقيق        -٢
وغـري  ..  ، والترمجة لألعالم   ، وعزو األقوال إىل مصادرها     األحاديث

 . ذلك
 .  موجزة عن املؤلف والرسالةقدَّمت التحقيق بدارسة -٣
 . ختمت التحقيق خبامتة تتضّمن أهم النتائج -٤
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 . ذكرت فهرست املصادر واملراجع -٥
 . صنعت دليالً للموضوعات -٦

 

אא
אא

 ، وبه العون والتوفيق بسم اهللا الرمحن الرحيم
 )٣٣(داهللا بن حبيب العـامري أخربنا الشيُخ اإلمام احلافظ أبوبكر حممد بن عب    

حدثنا والدي  :  ، قال  )٣٤(أخربنا أبوعلي إمساعيل بن أمحد البيهقي     :  ، قال  )أّيده اهللا (
 :  ، قال )رمحه اهللا(

، عن حممد بن عبداهللا      )٣٥(روى أمحد بن عبداهللا بن خالد اجلَُوْيَباِري اهلََروي       
فذكر مسايلَ  ..  ، عن ابن عباس    )٣٨(، عن الضحَّاك   )٣٧(، عن َجَوْيِبر   )٣٦(الِفلَْسِطيين

 . )٣٩(أكثر ، حنواً من اَلِْف مسألٍة أو لعبد اهللا بن َسالَم رسولَ اهللا 
:  )٤٠()رضي اهللا عنه  (وقد أخربنا احلاكُم أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظُ         

بـن حممـد     حدثنا الفضل :  )٤١(أخربنا أبوبكر حممد بن املؤمَّل بن احلسن بن عيسى        
، عـن    أخربنـا شـعبة    : )٤٣(حدثنا أبوداود :  حدثنا أمحد بن حنبل   :  )٤٢(اينالشَّْعَر
 . )٤٥(ال:  لَِقْيَت ابَن عباس؟ قال:  سألُت الضّحاك:  ، قال )٤٤(ُمَشاش

الضّحاك مل َيلَْق ابـَن     :  ، قال  )٤٧(، عن عبدامللك بن َمْيسرة     وعن شعبة )٤٦(
 . )٤٨(ذ عنه التفسري، فأخ ، إنَّما لَِقَي سعيَد بَن ُجَبري بالرَّي عباس

،  ، ومل يسمع منه شـيئاً      فظهر هبذا أنَّ الضحَّاك بن مزاحم مل َيلَْق ابن عباس         
 . وأنَّ هذا احلديث ال يثبُت عنه عن ابن عباس

حيىي بن سـعيد    :  ، فقد ضّعفه   فإنه ليس بشيء  :  وأّما ُجَوْيِبر بن سعيد هذا    
.  ، وحممد بن إمساعيل البخـاري      ، وعلي بن عبداهللا املديين     ، وحيىي بن معني    القطان
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 . وهم األّمية املُقَْتَدى هبم
حدثنا :  ، قراءةً عليه   كما أخربنا احلاكُم أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظ       

مسعـُت العبـاس بـن حممـد        :  ، قـال   )٤٩(أبوالعباس حممد بن يعقوب بن يوسف     
 . )٥١(بشيء سُجَوْيِبر لي:  مسعت حيىي بن معني يقول:  ، يقول )٥٠(الدوري

رمحه  ()٥٢(وأخربنا الشيخ الّزكّي أبوسهل أمحد بن حممد بن إبراهيم بن مهران          
أخـربين  :  )٥٣(حدثنا أبواحلسني حممد بن أمحد بن حامد بن حممـود العطـار           :  )اهللا

عبداهللا حممد بـن     مسعت أبا :  ، قال  )٥٤(أبوعبداهللا حممد بن حممد النحوي الرَّاَوَساين     
عـن  :  بن سـعيد الَبلْخـي     ُجَويرب:  يقول) رمحه اهللا (البخاري  إمساعيل بن إبراهيم    

، مث أَْخـَرَج      حبدثَنيِ )٥٧(كنت أعرف جويرب  :  )٥٦(، عن حيىي   )٥٥(، قال علي   الضحاك
 . )٥٨(فضعَّفَُه! هذه األحاديثَ َبْعُد

، ولسُت أجُد اَمسه يف      فلست أعرفه :  وأمَّا حممد بن عبداهللا الِفلَْسِطيين هذا     
، واجلهالةُ َعْيُن اجلرِح عنـد أهـِل         وإمنا هو شيٌخ جمهول   .  )٥٩(ليت عندي التواريخ ا 
 . احلديث

فإين أعرفه حقَّ املعرفـة بَوْضـِع       :  وأما أمحد بن عبداهللا اجلَُويَباِري اهلروي     
، وهذا احلديث    فقد وضع عليه أكثر من أَلْف حديث      .  احلديِث على رسوِل اهللا     

 . من ُجْملته
/ ، )رضي اهللا عنه  (إلماَم أبا عبداهللا حممَد بَن عبِد اهللا احلافظَ         مسعُت احلاكَم ا  

بن عبداهللا بـن     أمحد ((:  ، يقول  املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم     :  يف كتاب 
 أحاديـثَ   ، قد وضع على رسـول اهللا         كذاب خبيث :  خالد اجلَُويباري اهلروي  

 . )٦٠()) ةُ حديِثه وال روايُتُه بَوْجه، ال حيلُّ كَْتَب كثريةً يف فضايل األعمال وغريها
املدخل إىل معرفـة    :  ، يف كتاب   )رضي اهللا عنه  (وأخربنا احلاكم أبوعبداهللا    

 ومن هذه الطبقة مجاعـةٌ وضـعوا احلـديث          ((:  ، قال  ، قراءةً عليه   كتاب اإلكِْليل 
 ِعْصَمة نوح بن    أيب:  ِمثْلُ.  ، َيْدُعونَ الناَس إىل فضايل األعمال      ، كما زعموا   ِحْسَبةً

 )ب/٩(
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،  ، وأمحد بن عبداهللا اجلَُوْيباِري   )٦٢(، وحممد بن ُعكّاشةَ الكرماين     )٦١(أيب مرمي املروزي  
 . )٦٥()) ، وغريهم )٦٤(، ومامون بن عبداهللا اهلروي )٦٣(وحممد بن القاسم الطَّاْيكَاين

اختلف الناُس يف مساع احلسن البصري من  :  ومسعُت احلاكَم أبا عبداهللا يقول    
، فُحِكَي لنا أنـه ذُِكـَر        مل يسمع منه  :  ، وقال قومٌ   مسع منه :  ، فقال قومٌ    هريرة أيب

أنَّ الـنيب   :  ، فَرَوى حديثاً بإسناِدهِ    ذلك بني َيَدْي أمحد بن عبداهللا اجلَُوْيباري اهلروي       
مسع احلسُن من أيب هريرة ((:   قال ((!!! 

 َيْسـَتِحلُّ   )٦٦(، وكيـف    ِعلِْمه ، وهذا َمْبلَغُ   فَمْن كانت هذه حالُتهُ   :  قلُت
فإنَّ ا لراوي حلديثه بعد املعرفة حباله داخلٌ يف قول املصـطفى            ! مسلٌم روايةَ حديثه؟  

  :))الكاذبني  َمْن َحدَّثَ حبديٍث وهو َيَرى أنَّه كذٌب فهو أحُد (( . 
 )٦٧(كما أخربنا األستاذُ اإلماُم أبوبكر حممد بن احلسن بن فُْوَرك األشـعري           

حدثنا يونس  :  )٦٨(أخربنا عبداهللا بن جعفر األصبهاين    :  ، قراءةً عليه   )رضي اهللا عنه  (
، عـن حبيـب بـن أيب         حدثنا شـعبة  :  حدثنا أبوداود الطيالسي  :  )٦٩(بن حبيب 

، أنَّ    ُيحدِّثُ عن املغرية بن شـعبة      )٧١(شبيب مسعت ميمون بن أيب   :  ، قال  )٧٠(ثابت
،  )٧٢()) يثاً َيَرى أنَّه كذٌب فهو أحـُد الكـذَّابني         َمْن روى عنِّي حد    ((:   قال النيب  

 . احلديث هذا هكذا يف
  !!فالويلُ ملن كان شريكاً للكذَّابني على رسول اهللا :  قلت

حـدثنا  :  ، قراءةً عليه   فقد أخربنا احلاكم أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظ       
:  )٧٤(مد بن إبراهيم العبدي   حدثنا حم :  )٧٣(حممد بن جعفر بن أمحد بن موسى املَُزكِّي       

، عن ُعَمر بن عبداهللا      )٧٦(اهلاد ابن ، عن  حدثنا الليث بن سعد   :  )٧٥(حدثنا ابن ُبكري  
، أنَّه مسع رسـولَ اهللا   ، عن عبداهللا بن الزبري )٧٨(، عن عبداهللا بن عروة  )٧٧(بن عروة 
٧٩()) النار ، فليبتوَّأ مقَعدُه من من حّدثَ عّني كذباً ((:   يقول( . 

 ))  من حّدث عّنـي كـذباً      ((:  ففي قوله   :  )رضي اهللا عنه  (قال احلاكم   
 )أ/١٠(
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وإن مل يكن هـو     / ، َوعيٌد للمحدِّث إذا حّدثَ مبا يعلم أنَّه كذٌب على رسول اهللا            
 . )٨٠(الكاِذَب يف روايته

 كفى بـاملَْرِء إثْمـاً أن       ((:   أنَّه قال  وقد روى أبوهريرة عن النيب      :  قلُت
 ، أن رسـول اهللا       ، عن أيب أُمامـة     وروى أبوغالب .  )٨١()) لِّ ما مسع  ُيحدِّثَ بك 

فكيف مبن ينظـُر يف     .  )٨٢())  كفى باملرء من الكذب أن ُيحدِّثَ بكل ما مسع         ((:  قال
يتأمَّلُ فيه حـىت     ، وال  يرى فيها  ، وحيدثُ جبميع ما    الكُُتِب العتيقة للموافق واملخاِلفِ   

 ومل يكن على هذا أصحاُب رسـول اهللا         !  صحيح؟ يعلم أموضوٌع هو أم سقيٌم أو     
 !!فمن بعدهم

 )٨٣(فقد أخربنا أبوعلي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الرُّْوذْباري الفقيهُ           
حـدثنا  :  ، بالبصرة  )٨٥(أخربنا أبوبكر حممد بن بكر التّمار     :  )٨٤(، بطُوس  )رمحه اهللا (

وحـدثنا  :  قـال ) ح(نـا   أخرب:  )٨٦(حدثنا َعمرو بن عـون    :  أبوداود السجستاين 
،  )أبوبشـر :  قال ُمَسدَّد  ()٨٩(، عن بيان بن ِبْشر     )٨٨(حدثنا خالد املَْعِني  :  )٨٧(ُمَسدَّد

:  ، قـال   ، عن أبيه   )٩١(بن الزبري  بن عبداهللا  ، عن عامر   )٩٠(عن َوَبَرةَ بن عبدالرمحن   
! ه أصـحاُبك؟   كما ُيَحدِّثُ عن   ما َيْمَنُعَك أن حتدِّثَ عن رسول اهللا        :  قلُت للزبري 

 من كذب عليَّ    ((:  ، ولكين مسعُته يقول    ومرتلةٌ أما واهللا لقد كان يل منه َوْجهٌ      :  قال
 . )٩٢()) النار ، فليتبّوأْ َمقَْعَدُه من متعّمداً

 أن  وقد بيََّن املصـطفى     !  ؟ وكيف ال يقول هكذا َحَواِريُّ رسول اهللا        
 !!مثالكذَب عليه ليس كالكذب فيما بني الناس يف اإل

رضـي اهللا   (كما أخربنا احلاكُم اإلماُم أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلـافظُ           
حدثنا زياد بن   :  )٩٣(حدثين أبواحلسن علي بن حممد بن َسْخُتْوَية الَعْدلُ       :  ، قال  )عنه

حـدثنا عبدالواحـد بـن      :  )٩٥(حدثنا ُعبيد ا هللا بن حممد ابُن عايشـة        :  )٩٤(اخلليل
، عن سعيد بـن      )٩٨(أخربين ِرَياُح بن احلارث   :  )٩٧(بن املثّنى حدثنا صدقةُ   :  )٩٦(زياد
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إنَّ كَِذباً عليَّ ليس ككذٍب      ((:   يقول ، أنه مسع رسولَ اهللا       زيد بن َعمرو بن ُنفَْيل    
 . )٩٩()) ، فليتبّوأ مقعَده من النار  ُمَتعّمداً، من كذب عليَّ على أحٍد

،  ن قال عليَّ مـا مل أَقُـلْ        م ((:   يف رواية عثمان بن عفان عنه      وقد قال   
 . )١٠٠()) فليتبّوأ مقعده من النار
مبـا   ، تدلُّ على أن ليس لإلنسان أن حيـّدثَ إالَّ          ، وما َوَراها   فهذه األخبارُ 

 . مسع
، يف كتـاب     احلديثُ الذي رواه أبوداود يف السنن     :  ويدلّ على ذلك أيضاً   

 : قال رسـول اهللا     :  ، قال  ُدٍب، عن ُجنْ   )١٠١(، عن أيب ِعْمران    له ، بإسنادٍ  العلم
 يف  فزجر املصطفى   .  )١٠٢()) ، فقد أخطأ   ، فأصاب   من قال يف كتاب اهللا برأيه      ((

حىت ال حيـلّ    . /   َمِقيسةٌ عليه  ، وُسّنُتُه    هذا اخلرب عن الكالم يف كتاب اهللا بالرأي       
، كما ال حيلُّ ألحٍد      إالّ بعد التثبُِّت والعلم به     ))   قال رسول اهللا   ((:  ألحٍد أن يقول  

 . أن يقول يف كتاب اهللا برأيه إالّ بعد املعرفة به ومساِعه ّممن يعرفه
، وأبوسـعيد    فقد أخربنا احلاكُم اإلمام أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلـافظُ         

، يف اجلزء الرابع والثالثني من الفوائـد الكـبري أليب            )١٠٣(حممد بن موسى الصرييف   
حدثنا عبداهللا بن أمحد    :  ا أبوالعباس حممد بن يعقوب بن يوسف      حدثن:  ، قاال  العباس

، عـن    )١٠٤(بن بكر بن ُخَنْيس    حدثنا أبواجلهم عبدالقدوس  :  حدثين أيب :  بن حنبل 
،  ، مث اإلستماع له    أّولُ العلِم اإلنصاُت له   :  ُيقال كان:  )١٠٥(حممد بن النَّْضر احلارثي   

 . )١٠٦(، مث َبثُُّه العملُ به ، مث مث ِحفْظُه
، يف احلديث الذي أخربنـاه احلـاكم          مبا ذكرتُ  وقد صّرح املصطفى    

حدثنا أبوُعتبة  :  حدثنا أبوالعباس حممد بن يعقوب    :  أبوعبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظ    
،   ، عن جماهد   )١٠٩(العالء أيب ، عن  )١٠٨(حدثنا بقّيةُ بن الوليد   :  )١٠٧(أمحد بن  الفرج   
،  بالعصـبّية :  وإن هـالك أمَّـيت     أال (( :   اهللا قال رسول :  ، قال  عن ابن عباس  

 )ب/١٠(
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 . )١١٠()) ثَْبٍت غري ، والرواية عن والقدرّية
 من  أو رواية أحاديث رسول ا هللا       ! أعاذنا اهللا من الكالم يف كتابه بالرأي      

، فعليه لعنةُ اهللا     من كذب علّي متعمداً    ((:  لئالّ نكونَ داخلني يف قوله      ! غري ثََبتٍ 
،  ، يف رواية َبْهِز بن حكيم      )) َعْدل ، ال ُيقَْبلُ منه َصْرٌف وال      والناس أمجعني واملاليكة  

 اشتدَّ غضُب اهللا على من كـذب علـيَّ        ((:  وقَْوِله.  )١١١(، عنه  ، عن َجدِّه   عن أبيه 
 يف رواية   وقَوِلِه  .  )١١٢(، من رواية جابر بن عبداهللا عنه       )) البهائم أتى ، أو  متعمِّداً
ال تكذبوا   ((:  )رضي اهللا عنه  (، عن علي     ، عن ِرْبِعّي بن ِحَراش     نصور، عن م   شعبة
 . )١١٣()) ، فإنه َمْن يكذْب عليَّ َيِلِج الناَر عليَّ

  الـنيبَّ  أتى) رضي اهللا عنه  (إن عبَداهللا بن َسالَم     :  )وباهللا التوفيق (فأقول  
 . ، وسأله عن ثالث مسايل َمقَْدَمُه عليه السالُم املدينةَ

،  )١١٤(ا أخربنا األستاذُ اإلمام أبوطاهر حممد بن حممد بن َمْحِمش الزِّيادي          كم
حدثنا :  )١١٥(حدثنا أبوالفضل عبدوس بن احلسني بن منصور السمسار       :  قراءةً عليه 

حـدثين  :  )١١٦(حدثنا حممد بن عبـداهللا بـن املـثىن األنصـاري          :  أبوحامت الرازي 
 َمقَْدَمُه  بن سالم إىل رسول اهللا       جاء عبداهللا :  ، قال  ، عن أنس بن مالك     )١١٧(محيد
مـا أّولُ أشـراِط     :  ، قال  يعلمهنَّ إالَّ نيبٌّ   إين ساِيلَُك عن ثالٍث ال    :  ، فقال  املدينة

:  قـال / الساعة؟ وما أّولُ طعاٍم يأكله أهلُ اجلنَّة؟ والولُد يرتُع إىل أبيه وإىل أُمِّـه؟               
ذلك عدوُّ اليهـود مـن      :  ، قال عبداهللا   )) آنفاً) عليه السالم (أخربين هبنَّ جربيل     ((

،  ، فناٌر حتشرهم من املشرق إىل املغـرب         أمَّا أّولُ أشراط الساعة    ((:  ، قال  املالئكة
فإذا سـبق مـاُء     :  ، وأّما الَولَدُ   فزيادة كَِبِد ُحْوتٍ  :  وأمَّا أّولُ طعام يأكله أهلُ اجلنة     

، وأشـهد    أشهد أن ال إله إالَّ اهللا     :  قال.  )) ، وإذا سبق ماُء املرأة نزعه      الرجل نزعه 
، فإن علموا بإسالمي     ، إنَّ اليهود قوٌم ُبُهتٌ     يا رسول اهللا  :  مث قال .  أنك رسول اهللا  

 أيُّ َرُجـٍل    ((:  ، فقال هلم النيب      فجاء اليهودُ .  قبل أن َتَسلَُهم عنِّي َبَهتوين عندك     

 )أ/١١(



 
 

 @@@@@@@@@@@@٦٠٣@@@@@@@@@@@@@@@@@@حامت بن عارف الشريف.  د- … الكَالَُم على احلَِدْيِث الَِّذي َرَواُه اجلَُوْيَباِري        

، وأعلُمنا وابـُن     ، وسّيُدنا وابن سيِّدنا    ناخُرينا وابن خري  :  ، قالوا  )) عبُد اهللا فيكم؟  
!! أعاذه اهللا من ذلـك    :   قالوا ))  أرأيتم إن أسلَم عبُد اهللا بن سالم؟       ((:  قال.  أعلِمنا

، وأشـهد أنَّ حممـداً      أشهد أن ال إله إالّ اهللا     :  ، فقال  فخرج إليهم عبداهللا بن سالم    
هذا ما كنُت أخاُف يـا      :  فقال!!! ْنَتقَُصوُه، وا  شرُّنا وابُن شرِّنا  :  فقالوا.  رسولُ اهللا 
 . )١١٨(، أو كنُت أحذر رسول ا هللا

عن عبـداهللا   :  )التفسري(، يف    رواه حممد بن إ مساعيل البخاري يف الصحيح       
بن سالَم عن    عن حممد :  )َخلْق آدم (، ويف    )١١٩(عن عبداهللا بن بكر السهمي     بن منري 

بن عمر عـن بشـر بـن         حامد عن:  )هجرة النيب   (، ويف    )١٢٠(مروان الفزاري 
 . هبذا:  أنس بن مالك ، عن ، كُلّهم عن محيد الطويل )١٢١(املُفَضَّل

، وَمـْن    فإين أشهُد بني يدي اهللا تعاىل أنَّه موضـوع        :  فأّما احلديثُ الطويل  
من روى حديثاً وهو يرى أّنـه        ((:  ، بقوله  حّدثَ به كان كاذباً على رسول اهللا        

 . )) لكذّابني، فهو أحُد ا كذب
 :  ، بل أقولُه باحلَُجِج اليت ظهرت يل وال أقولُُه تقليداً

، وهذا احلديث    أن الضّحاك بن مزاحم مل يسمع من ابن عباس حرفاً         :  منها
 . عنه عن ابن عباس
لـيس  ) الراوي هلذا احلديث عـن الضـحاك      (أنّ ُجويرب بن سعيد     :  ومنها

 . ، كما قّدمُت ذكرهم  املُقَْتَدى هبم)١٢٢(، فقد ضّعفه األّميةُ املتقّدمة بشيء
) الراوي هلذا احلديث عن ُجـَويرب     (أنَّ حممد بن عبداهللا الفلسطيين      :  ومنها
 . ، واجلهالةُ َعْيُن اجلرح جمهولٌ ال ُيْعَرُف
ُمفَْرٌد من بـني    ) املتفّرُد هبذا احلديث  (أنّ أمحد بن عبداهللا اجلَُويباري      :  ومنها

،  ، والزيادة يف الوضـع     ، وُسوِء املذهب   باجلهل:  ى سّيد العاملني  أقرانه الكذّابني عل  
،  وكلُّ من تابعه على رواية هذا احلديث فهو كذّاٌب خبيثٌ ِمثْلُهُ  .  كما قّدمُت ذكرها  

 )ب/١١(
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، وَمْن حـّدثَ بـه الـراِوَي للكـذِب           ، وهذا السارَق منه    فيكون هو الواضَع له   
 بلّغـوا   ((:  ، بعد قوله     ول رّب العاملني  وَوْيلٌ للكذّابني على رس   .  )١٢٣(واملوضوع

، وحّدثوا عـين وال تكـذبوا        بين إسرائيل وال حرج    وحّدثوا عن / ،   عّني ولو آية  
 . )١٢٤()) ، فمن كذب علّي متعّمداً فليتبّوأ مقعده من النَّار علّي

ر ، والغيبةُ حمّرمةٌ يف أخبـا      ولعلّ قايالً يقول إنّ الكالَم يف هؤالء الرواة ِغيبةٌ        
، فقـد اجتمـَع      وقايلُ هذا خيوُض فيما ليس من صناعته      .  كثريٍة عن رسول اهللا     

أنَّه ال جيوز االحتجاُج يف أحكام الشريعة إالَّ حبـديث          ) اختالٍف بينهم  بال(املسلمون  
 . ، ففي هذا اإلمجاع دليلٌ على إباحة َجْرح من ليس هذا صفته الصدوق العاقل

،  )رضـي اهللا عنـه    ( حممد بن عبداهللا احلافظ      وقد أخربنا احلاكُم أبوعبداهللا   
مسعُت أبا سعيد حيىي    :   يقول )١٢٥(مسعُت أبا بكر أمحد بن كامل القاضي      :  ، قال  قراءةً

قلت ليحىي بـن    :  ، قال  )١٢٧(، َيذْكُر عن أيب بكر بن َخالد       )١٢٦(بن منصور اهلََروي  
َماك عنـد اهللا يـوم      أما َتْخَشى أن يكون هؤالء الذين َتَركَْت حديثَهم ُخصَ        :  سعيد

ألن يكون هؤالء ُخَصمائي أحبُّ إيلّ من أن يكون خصمي رسـولَ            :  فقال! القيامة؟
 )١٢٨(!مل َحّدثَْت عّني حديثاً ترى أنَّه كذب؟:  ، يقول اهللا 

برواية أمحـد بـن عبـداهللا       (ومن الدليل الواضح على أنَّ احلديثَ الطويلَ        
ي ألَْيُق بكالم أمحد بن عبداهللا من كالم املصطفى         ، أنَّ يف متنه أشياًء ه      باطلٌ) اهلروي
 يعرفها كُلّ َمْن يرجُع إىل أْدىن معرفة ، . 

 . ، وهو حسيب ونعم الوكيل واهللا املوفِّق للّصواب
وجدُت على ظهر اجلزء الذي نقلـُت منـه         :  قال لنا الشيخ اإلماُم أبوبكر    

،  بن سـالم   سؤال عن عبداهللا  الكالم على احلديث الذي رواه اجلَُويباري من األلف         
، حني ُعِرَض عليه كالُم الشيخ أمحد على         )رمحه اهللا (خبطّ احلاكم أيب عبداهللا احلافظ      

 :  هذا احلديث
رضـي اهللا   (قد تأّملُت الرواياِت عّني يف هذا اجلزء من روايايت عن شيوخي            
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لك على ما   فوجدُت مجيَع ذ   = ، وسايَر ما فيه من كالمي يف التعديل واجلرح         )معنه
 . العلم أهل أخرجُته يف مصّنفايت املقبولِة عند

  . وكتبه حممد بن عبداهللا خبطّه
.  ، اسـُتفِْتيها احلـاكُم فيـه       ووجدُت يف آخر هذا اجلزء فُْتيـا      :  قال لنا 

 :  وُصورهتا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
بداهللا يف إسناد مسايل ع   ) رضي اهللا عنه وعن والديه    (ما يقول احلاكُم اإلمام     

، عن حممد بـن عبـداهللا        ، اليت ُتروى عن أمحد بن عبداهللا اجلَُويباري        بن سالم   
، أو   حنواً من ألف مسـألةٍ    :  ، عن ابن عباس    الضحاك ، عن  ، عن ُجَويرب   الفلسطيين

 ./ )إن شاء اهللا تعاىل ()١٢٩(، وهو مأجوراً لنا فَُيَبيُِّن.  أكثر
 :  حتتها احلاكم َخطِّ وُصورة
  جـاء إىل     أنَّ عبداهللا بن سالم     :  ت الروايةُ عن أنس بن مالك     قد صحّ 

أمحد بن عبـداهللا اجلويبـاري    حديث فأّما.  ، وسأله عن ثالث مسايل  رسول اهللا   
 . موضوعةٌ ، وحلديثه هذا أخواٌت كثريةٌ فغُري ُمحتجٍّ به

 . وكتبه حممد بن عبداهللا خبطه
إسـحاق   سـتاِذ اإلمـام أيب    ووجدَت حتت خط احلاكم هذا َخطّ األ      :  قال
 :  )١٣٠(اإلْسِفَراييين

، وما ُيَردُّ ِمْن طريـق       ، وما ُيقَْبلُ منها    ، وتصحيح األخبار   املرجُع يف اجلرح  
 . إىل احلاكم الفاضل أيب عبداهللا= الرِّجال 

 . وكتبه إبراهيم خبطّه
 !، وعلينا معهم ، وعلى مجيع أّمية أهِل السنِة رمحةُ اهللا عليهما

، وعلى آله  ، وصلواته وسالمه على سّيد املرسلني د هللا رب العاملنيواحلم

 )أ/١٢(
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 . وأصحابه وأزواجه أمجعني
 

*  *  * 

אW
بعد دراسة هذه الرسالة وحتقيقها والتعليق عليها أضع بني يـدي القـارئ             

 :  الكرمي أهّم نتائجها
 Z        ٍا يف ترمجة َعلٍَم شهريحيث   ، هو اإلمام البيهقي     أنَّها متثِّلُ جانباً مهم ،

 . عمره دلّت على نبوغ علمي ُمبكِّر وعلى غَريٍة على السنَّة من بواكري
 Z     محايةً جلناب السنَّة من الكـذب         أّنها أثبتت وضع حديث طويل ،

 . على النيب 
 Z أنَّها وثيقةٌ تارخييَّة تبّيُن تعاون العلماء وجهودهم يف الدفاع عن 

 . نَّة النبوية املشرفةالس
א Zعليها ، َيْحُسُن الوقوف  أنَّها تضّمنت فوائد علمية وحديثّية متفّرقة . 

 Z        ولـذلك     أنَّها صورة نادرة ومتقّدمة للقرارات اجملمعّية احلديثّيـة ،
 . روعةٌ يشعر بلذّهتا كل ُمحبٍّ لتراثنا اجمليد

 Z) ًأرجو أن يكـون      د من آثار أئمتنا العظام    أنَّها أثٌر جدي  :  )وأخريا ،
 . ، كما فُِقَد غريه من آثارهم يف إبرازه محايةٌ له من الفقدان

 . واهللا أعلم
، والصالة والسالم على إمام األنبياء       وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني      

 . ، وعلى آله وأصحابه والتابعني واملرسلني
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אאא


، والكفايـة    )١/١٨(، واجلرح والتعـديل لـه        )٣(تقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت       ) ١(

 . )٥٣( للخطيب
:  الصناعة احلديثية يف السنن الكـربى للبيهقـي       :  ، منها  كُتبْت عن البيهقي عدَّةُ دراسات    ) ٢(

محد بـن عطيـة     للدكتور أ :  ، والبيهقي وموقفه من اإلهليات     للدكتور جنم عبدالرمحن خلف   
،  للدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي    :  ، ومقدَّمة حتقيق املدخل إىل السنن الكربى       الغامدي

 . للدكتور عدنان القيسي:  ومقّدمة حتقيق فضائل األوقات
، وتبـيني كـذب      )٤١٣-٢/٤١٢(األنساب للسمعاين   :  ومن أهم املصادر ترمجته التراثّية    

، واملنتخب من السياق لعبد الغافر الفارسي وانتخاب         )٢٦٧-٢٦٥(املفتري البن عساكر    
،  )١٧٠-١٨/١٦٣(، وسري أعالم النبالء للـذهيب        )٢٣١ رقم ١٠٤-١٠٣(الصريفيين  
 . وغريها

، واعتمـد ذلـك      )٣٣٤(صّرح بذلك البيهقي نفسه يف بيان خطأ من أخطأ على الشافعي            ) ٣(
 . )١٨/١٦٣(الذهيب يف السري 

 .  )١٨/١٦٥(سري أعالم البنالء ) ٤(
 . )٢١٥-١/٢١٢(للبيهقي :  معرفة السنن واآلثار) ٥(
 . )٧٢(للذهيب :  األمصار ذوات اآلثار:  انظر) ٦(
 . )٢٦٦(، وتبيني كذب املفتري  )١٠٤-١٠٣(املنتخب من السياق ) ٧(
 . )١٨/١٦٣(سري أعالم النبالء ) ٨(
 . )٧ رقم(انظر التعليقة قبل السابقة ) ٩(
 . )١٨/١٦٨(لنبالء سري أعالم ا) ١٠(
 . )١٦/٩(البداية والنهاية البن كثري ) ١١(
:  انظـر ترمجتـه يف    .  ، كما أنه قاٍض وفقيٌه شافعيٌّ معروف       وهو الناظم والشاعر الشهري   ) ١٢(

البن  ، وطبقات الشافعية الكربى    )٣٨٣ رقم ١٦٠-٣/١٥٧(فوات الوفيات البن شاكر     
-٣/١٩٥( حجـر  منـة البـن   ، والدرر الكا   )١٤٠٢ رقم ٣٧٧-١٠/٣٧٣(السبكي  
١٩٧( . 
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يف ذكر الكالم يف مسائل     : ((  ، حتت فصل   )٢٤٩-٢٢٧(خريدة العجائب البن الوردي     ) ١٣(

 . )) عبداهللا بن سالم لنبّينا حممد عليه الصالة والسالم
.  )٩٥(إىل  ) ٥٦و(، مـن     ، ضمن جمموع   ]٢٣٧٥رقم[، بصنعاء    مكتبة اجلامع الكبري  ) ١٤(

 ٢/٧٠٨(احلـديث النبـوي     :   للتراث العريب اإلسالمي املخطوط    كما يف الفهرس الشامل   
 . )٢٣٧رقم

 . )٤٤-٢/٤٣(البن حبان :  اجملروحني) ١٥(
 . )٣٩١(للقاري :  األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة:  انظر) ١٦(
 . )٢٥ رقم٥٩(ملرعي الكرمي :  الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة:  انظر) ١٧(
 . )٢/٥٥٢(للعجلوين :  كشف اخلفاء:  انظر) ١٨(
 . )٤٧-٤٦(حملمد بن بشري األزهري :  حتذير املسلمني:  انظر) ١٩(
،  )١٧٨-١/١٧٧(، والكامـل البـن عـدي         )١/١٤٢(اجملروحني البن حبان    :  انظر) ٢٠(

 ٤٩٦-١/٤٩٤(، ولسان امليـزان البـن حجـر          )١٠٨-١/١٠٦(زان للذهيب   ـواملي
 . )٥٦٦رقم

 . )١٣ص(انظر ما سبق ) ٢١(
 . )٨٩(البن حجر :  نزهة النظر) ٢٢(
 . )٨٩ (– بتصّرف –نزهة النظر :  انظر) ٢٣(
 . )١/٣٧٤ (– ترمجة صدقة بن عبداهللا السمني –البن حبان :  اجملروحني) ٢٤(
 . )٨٨(البن حجر :  نزهة النظر) ٢٥(
  ابن الوردي   ، وهو  ومع ذلك فلم يستفد أحُد علماء القرن الثامن من هذا التحذير والبيان           ) ٢٦(

، مقدِّماً له بالثناء على علومه       ، فأورد قدراً من هذا احلديث الباطل يف كتاٍب له          )كما سبق (
، دون إشارة من طابعيه إىل بطالن ذلـك          وطُبع هذا الكتاب يف العصر احلديث     !! وفوائده

 !!احلديث أيضاً
، مقّدمة   األوقات للبيهقي ، كما جتده يف فضائل       ذكر بعض الباحثني نسخاً أخرى للرسالة     ) ٢٧(

ق من ذلك تبّين أن هذه النسخ ما هـي          وبعد التحقُّ .  )٣٩(حتقيقه للدكتور عدنان القيسي     
مل أقف على أحٍد     على أين .  ، هي نسخة مكتبة بايزيد اليت اعتمدُت عليها        إالَّ نسخةٌ واحدةٌ  

 . ذكر أو أشار إىل النسخة املدنّية األخرى
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، حيث كان هلم الفضل يف حصويل على هذه          لك فيصل والقائمني عليه   وهنا أشكر مركز امل   ) ٢٨(

، بعـد أن هاتفُتـه       ، بعد أن طلبها منهم أخي الفاضل هشام بن عبدالعزيز احلالف           النسخة
 . ، وجزاهم اهللا خرياً فلهم الشكر اجلزيل مين.  بشأهنا

 له  ، واملنتظم  )٥٠م رق ١٤٥-١٤٢(مشيخة ابن اجلوزي    :  انظر ترمجته يف الكتب التالية    ) ٢٩(
، وتاريخ   )١٢٠١ رقم ٩٤٣-٢/٩٤٢(، ومعجم الشيوخ البن عساكر       )٦٥-١٠/٦٤(

 حـوادث ووفيـات   :  ، وتاريخ اإلسالم للـذهيب     )ب/٩٧ (– خمطوط   –بغداد للُبنَداري   
 . )٢/١٧١(، وتوضيح املشتبه البن ناصر الدين  )١٨٧-١٨٦( هـ ٥٤٠هـ ٥٢١

 ٣٧٦-١/٣٧٢(املنتخب من معجم الشيوخ للسـمعاين       :  الينيانظر ترمجته يف الكتابني الت    ) ٣٠(
 . )٣١٤-١٩/٣١٣(، وسري أعالم النبالء للذهيب  )١٢٦رقم

 . )١٠٨-١/١٠٧(للذهيب :  ميزان االعتدال) ٣١(
، إالّ أنّ نسخة األصل افتتحت اجلزء بعد         ومن اللطيف أين مل أجد فرقاً ُيذكر بني النسختني        ) ٣٢(

:  ، وأّما النسخة األخرى فاقتصرت على كلمـة      )) ه العون والتوفيق  وب : (( البسملة بعبارة 
 ! )) وبه العون ((

 . )٢١ص(سبقت ترمجته يف الدراسة ) ٣٣(
 . )٢١ص(سبقت ترمجته يف الدراسة ) ٣٤(
 . )١٣ص(سبقت ترمجته يف الدراسة ) ٣٥(
لـذهيب قـال    ، أنَّ ا   عن نسخٍة من نسخ امليزان للذهيب     ) ١/٤٩٥(نقل احلافظ يف اللسان     ) ٣٦(

، كمـا يف     والصحيح أنَّ الذهيب إمنا نقل هذا القول فيه عن البيهقي         .  )) ال ُيعرف : ((  عنه
 . )٤٢١ رقم١/١٠٧(امليزان 

، أبوالقاسم    بن سعيد األزدي   –، وجويرب لقب     امسه جابر :  ، وُيقال   تصغري جابر  –ُجَويرب  ) ٣٧(
:  التقريـب . ( ضعيٌف جـداً :  ألربعني، مات بعد ا   ، راوي التفسري   ، نزيل الكوفة   البلخي
٩٨٧( . 

 .  صدوق كثري اإلرسـال   :  ، اخلراساين  ، أبوالقاسم أو أبوحممد    الضحَّاك بن مزاحم اهلاليل   ) ٣٨(
 . )٢٩٧٨:  التقريب(

 . سبق احلديث عن هذا احلديث يف الدراسة) ٣٩(
،  ، احلاكم النيسـابوري    لبيِّع، أبوعبداهللا ابن ا    حممد بن عبداهللا بن حممد بن محدويه الضَّبِّي       ) ٤٠(

وهـو  .  ، عن ثالث ومثانني سنة     )هـ٤٠٥ت. ( وغريه من التصانيف  ) املستدرك(صاحب  



 
 

 
 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦١٠

 
-١٧/١٦٢:  سري أعـالم النـبالء    . ( نة املنافحني عنها  ـ، وحفّاظ الس   أحد األئمة النقّاد  

١٧٧( . 
، عن   )هـ٣٥٠ت(بوري  ، أبوبكر النيسا   حممد بن املؤمَّل بن احلسن بن عيسى املاَسْرِجسيّ       ) ٤١(

.  )) أحُد البلغاء الفصـحاء   …  اإلمام رئيس نيسابور  : ((  قال الذهيب .  تسع ومثانني سنة  
 . )٢٤-١٦/٢٣:  السري(

ـ ٢٨٢ت(،   ، أبوحممد النيسابوري   الفضل بن حممد بن املسّيب الشَّْعراين     ) ٤٢( اخُتلـف  .  )هـ
، فقال يف    ، وقد دافع عنه    رف الناس به احلاكم   وأع.  ، والظاهر أنَّه إمنا ُتكُلَِّم فيه لتشّيعه       فيه

مل ُيطَعن يف    : (( ، وقال  )) مل أَر خالفاً بني األئمة الذين مسعوا منه يف ثقته وصدقه           : (( دفاعه
 . )٦٠٦٦ رقم٦/٣٥٠:  ، واللسان ٣١٩-١٣/٣١٧:  سري. ( )) حديثه ُحبّجة

،  ثقة حافظ :  )هـ٢٠٤ت(،   ري، أبوداود البص   سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي     ) ٤٣(
 . )٢٥٥٠:  التقريب. ( غلط يف أحاديث

:  مها اثنان :  ، وقيل  ، أواملروزي  ، البصري  ، السَِّليمي  ، أو أبواألزهر   أبوساسان:  ُمَشاش) ٤٤(
) ١٥٥-١٠/١٥٤(لكـن ترمجتـه يف التهـذيب     :  قلت.  )٦٦٧٨:  التقريب. ( مقبول

 . األئمة، فقد وثّقه عدٌد من  تقتضي أنه ثقة
 . إسناده صحيح) ٤٥(
 . أي ومن طريق أيب داود الطيالسي عن شعبة أيضاً) ٤٦(
ـ عبدامللك بن ميس  ) ٤٧( ثقـة  :  ، الـزَّرَّاد   ، الكـويف   ، أبوزيـد العـامري     رة اهلـاليل  ــ

 . )٤٢٢١ : التقريب(
 . إسناده صحيح) ٤٨(

،  )٣٤٠رقم(يل  ، وابن أيب حامت يف املراس      )١١٠ رقم ١/٩١(أخرجه ابن جرير يف التفسري      
 . من طريق أيب داود الطيالسي

 . )٣٤١رقم(أخرجه ابن أيب حامت :  ، بلفظ آخر وله وجه آخر
 ،  ، النيسـابوري   ، أبوالعباس األصم   حممد بن يعقوب بن يوسف بن َمْعِقل األموي موالهم        ) ٤٩(

 ، ومل  ، كان ُرْحلة عصـره     وهو حافظ ُمْسِنٌد شهري   .  عن تسع وتسعني سنة   ) هـ٣٤٦ت(
 . )٤٦٠-١٥/٤٥٢ : السري. ( يوجد فيه مع طول ما حّدث به شيٌء َيقَْدُح يف روايته

، وقد بلغ مثانيـاً      )هـ٢٧١ت(،   ، أبوالفضل البغدادي   عباس بن حممد بن حامت الدُّوري     ) ٥٠(
 .  )٣١٨٩:  التقريب(ثقة حافظ :  ومثانني
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 . )١٣٤٣رقم. ( تاريخ ابن معني برواية الدوري) ٥١(
ـ ٤٢٠، وسنة    هـ٤١١، فيمن تويف بني سنة       المــله الذهيب يف تاريخ اإلس    ترجم  ) ٥٢(  هـ

)٤٩٣( . 
،  له ، يف تاريخ نيسابور    ترجم له احلاكم يف طبقة ُشيوخه الذين مسع منهم من النيسابوريني          ) ٥٣(

 . )أ/٤٩(كما يف خمتصره 
خمتصر تاريخ  .  اهللا النحوي ، أبوعبد  ، الرَّاَوَساين  حممد بن حممد بن شاذ بن قتيبة النيسابوري       ) ٥٤(

 وقد وقعت فيه بعـض التصـحيفات        –، واألنساب للسمعاين     )ب/٢٧(نيسابور للحاكم   
 –علي بن سلمة بن عقبة اللبقـي        :   ترمجة -، ووازنه مبا يف هتذيب الكمال        )٥١-٦/٥٠(
)٢٠/٤٥٢( . 

 . هو ابن املديين) ٥٥(
 . هو ابن سعيد القطان) ٥٦(
 . )جويرباً(لصواب بالفتح منّونة ، وا كذا يف النسختني) ٥٧(
 . )٥٨رقم(، والضعفاء الصغري  )٢/٨٤(، واألوسط  )٢/٢٥٧(التاريخ الكبري للبخاري ) ٥٨(
 . سبقت الترمجة له) ٥٩(
 . )١٥رقم١٢٠(املدخل إىل الصحيح للحاكم ) ٦٠(
 يف  ، لكن كـذبوه    ، جلمعه العلوم   ، يعرف باجلامع   عصمة املروزي  ، أبو  نوح بن أيب مرمي   ) ٦١(

 . )٧٢١٠:  التقريب. ( )هـ١٧٣ت(،  كان يضع:  ، وقال ابن املبارك احلديث
، وترمجتـه يف     ، أحد مشاهري الوّضاعني    )هـ٢٢٥(، تويف بعد     حممد بن ُعكَّاشة الكَْرماين   ) ٦٢(

 . )٧١٧٥ رقم٣٥٥-٣/٣٥٠(لسان امليزان 
، منهم ابن حبـان      كذّبه مجاعةٌ .  ، أبوجعفر  ، البلخي  حممد بن القاسم بن ُمَجمَّع الطاْيكَاين     ) ٦٣(

 . )٧٣١٤ رقم٤٤٦-٧/٤٤٤:  اللسان. ( واحلاكم
 كذّبه ابن حبان واحلاكم وأبـو     .  ، السلمي  ، اهلروي  ابن عبداهللا :  ، ويقال  مأمون بن أمحد  ) ٦٤(

 . )٦٢٨٢ رقم٤٤٨-٦/٤٤٧:  اللسان. ( نعيم وغريهم
 . )٥٤-٥٣(املدخل إىل كتاب اإلكليل ) ٦٥(
 . )فكيف: ( ، واألصوب أن تكون بالفاء نسختنيكذا يف ال) ٦٦(
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وهو .  )هـ٤٠٦ت(،   ، األشعري املتكلّم   بكر ، أبو  حممد بن احلسن بن فُْورك األصبهاين     ) ٦٧(

 :  سري أعالم النبالء  . ( ، وال شك يف صّحة روايته      ، لكنه كان رأساً يف الكالم      عالّمة صاحل 
٢١٦-١٧/٢١٤( . 

ـ ٣٤٦ت(،   حممد ، أبو  بن فارس األصبهاين  عبداهللا بن جعفر بن أمحد      ) ٦٨( ، عـن مثـاٍن      )هـ
سـري  . ( ، يف دينه وروايته    ، وأثنوا عليه ثناًء جليالً     وثّقه ابن مردويه وغريه   .  وتسعني سنة 
 . )٥٥٤-١٥/٥٥٣:  أعالم النبالء

 ، ، راوي مسـند الطيالسـي     ، أبوبشـر األصـبهاين     يونس بن حبيب العجلي مـوالهم     ) ٦٩(
:  اجلـرح والتعـديل   . ( )) ، وهو ثقة   كتبُت عنه : ((  ل ابن أيب حامت   قا.  )هـ٢٦٧ت (
 . )٥٩٧-١٢/٥٩٦ : ، وسري أعالم النبالء ٩/٢٣٧

، ثقة فقيه    )هـ١١٩ت(،   ، أبوحيىي الكويف   حبيب بن أيب ثابت بن دينار األسدي موالهم       ) ٧٠(
 . )١٠٨٤:  التقريب. ( ، وكان كثري اإلرسال والتدليس جليل

.  صدوق كـثري اإلرسـال    :  )هـ٨٣ت(،   ، أبونصر الكويف    أيب شبيب الرَّبعي   ميمون بن ) ٧١(
 . )٧٠٤٦:  التقريب(

مل يـدرك    : (( ، وقال أبـوداود    لكن اختلف يف مساعه من أكثر الصحابة الذين روى عنهم         
، فـإن    ، وعائشة توفيت بعد املغرية ابن شعبة بسبع سنني         )٤٨٠٩، رقم  السنن)) ( عائشة

 .. ، فيلزم من ذلك عدم إدراكه للمغرية من باب أوىل إلدراك الزمينقصد أبوداود ا
، ومل أخرب أحداً يزعم أنه مسع من         مسعت:  ليس يقول يف شيء من حديثه     : ((  وقال الفالس 

 . )١٠/٣٨٩:  التهذيب. ( )) الصحابة
، وهذا  )٢٦٦٢،١٩٨٧رقم(، وأيب ذر  لكن الترمذي صّحح له عن املغرية بن شعبة:  قلت

 . يقتضي االتصال
، وهذا يقتضي ثبوت لقائـه بأحـد         )٤١٧-٥/٤١٦(وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني       

 . الصحابة عنده
، واحلكـم بـن      ، وإبراهيم النخعي   ، كحبيب بن أيب ثابت     مث إنَّ الرواة عنه طبقةٌ كبرية     

ى عنـه مـن     ولو كان ميمون عند هؤالء مل يسمع ممـن رو         .  ؛ مما يؤّيد تقدَُّم سنِّه     عتبة
، ولكانَ األغلُب    ، ملا كان لذكرهم إّياه كبري فائدة       ، وثالثتهم معروف باإلرسال    الصحابة

،  ففي ذكرهم إّياه قرينةٌ على أهنم أرادوا اإلسناد       .  أن ُيسقطوه وأن َيْرُووا على اإلرسال     
 . عنه روى وأنَّه عندهم قد مسع ممن
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  ، واجلواهر والدرر للسخاوي )١٠٨٨قمر(حتفة التحصيل أليب زرعة العرايف :  وانظر

)٥٨-١/٥٦( . 
، أخرجـه أبـوداود الطيالسـي        ، إذا ترّجح مساع ميمون من املغرية         إسناده صحيح ) ٧٢(

،  )١/٩( ، وأخرجه مسلم يف مقدمة الصحيح      ؛ ومن طريقه أخرجه املصنف     )٧٢٥رقم(
 . )٢٦٦٢رقم ())  حسن صحيح((:  والترمذي وقال
ــه شاه ـــول ــديـ ــن ح ــدب د م ــن جن ــرة ب ــام  : ث مس ــه اإلم أخرج

، وابـن ماجـه      )١/٩(، ومسلم يف مقّدمـة الصـحيح         )٤/٢٥٠،٢٥٢،٢٥٥( أمحد
 من حـّدث    ((:  بلفظ.  بإسناد صحيح .  )٢٩رقم(، وابن حبان يف صحيحه       )٣٩رقم(

 . )) ، فهو أحد الكذَّابني عين حبديث وهو ُيَرى أنَّه كذب
،  )هـ٣٤٧ت(، النيسابوري    ، أبوبكر املزكّي   الُبْسيتحممد بن جعفر بن أمحد بن موسى        ) ٧٣(

، ومجع الصحيَح املخرَّج على      أُُبّوةً وديناً وورعاً  :  كان من أعيان املشايخ    ((:  قال الذهيب 
 . )٤٠٧-٣٣١،٣٥٠ –تاريخ اإلسالم . ( )) مسلم

ومثانني ، عن بضع     )هـ أو بعدها  ٢٩٠ت(،   حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي الُبوشنجي      ) ٧٤(
 . )٥٦٩٣:  التقريب. ( ثقة حافظ فقيه:  سنة

ـ ٢٣١ت(،   ، املصـري   حيىي بن عبداهللا بن ُبكري املخزومي موالهم      ) ٧٥( ، ولـه سـبع      )هـ
 . )٧٥٨٠:  التقريب. ( ، وتكلموا يف مساعه من مالك ثقةٌ يف الليث:  وسبعون

.  ثقة مكثر :  )هـ١٣٩ت(،   دين، أبوعبداهللا امل   يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي       ) ٧٦(
 . )٧٧٣٧:  التقريب(

 . )٤٩٣١:  التقريب. ( مقبول:  ، املدين عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري األسدي) ٧٧(
فمثلـه يكـون    .  ، على شّدة انتقائهم    لكنه من رجال البخاري ومسلم والنسائي     :  قلت
 .  كتب املصطلح، كما هو مقرر يف ، حىت يثبت بالدليل القاطع خالفه ثقةً

:  التقريـب . ( ثقة ثبت فاضـل   :  ، أبوبكر  عبداهللا بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي       ) ٧٨(
٣٤٧٥( . 

 . إسناده حسن) ٧٩(
، وهو مـن     ، ومن طريقه أخرجه املصنف     )١٠٩(أخرجه احلاكم يف املدخل إىل الصحيح       

 . حديث عبداهللا بن الزبري عنه
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؛  )١٤ رقم ٧٣ ())  من كذب عليَّ متعّمداً    ((:  ِق حديث وكذلك أخرجه الطرباين يف طُرُ    

، من حديث عبداهللا بن       عن ابن اهلاد به    – متابعاً الليث بن سعد      –من طريق نافع بن يزيد      
 . الزبري

،  )٦٩رقـم (، ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات         )٢٣٩رقم(بينما أخرجه الدارمي    
، لكن مـن حـديث       ق الليث بن سعد به    ؛ من طري   )٨٧٧٦رقم(والطرباين يف األوسط    

 . ، عن أبيه الزبري بن العوام عبداهللا بن الزبري
، ومن طريقه ابـن اجلـوزي يف املوضـوعات           )١/١٣(دي يف الكامل    ـوأخرجه ابن ع  

لكن وقع يف مطبوعة الكامل أنه مـن حـديث          .  ؛ من طريق حيىي بن بكري به       )٦٩رقم(
بن اجلوزي أنَّه من حديث عبداهللا عن أبيه الـزبري بـن   ، بينما جاء عند ا     عبداهللا بن الزبري  

 . العوام
، فيظهر   )٥٣٠ رقم ٢٣٤-٤/٢٣٣(وبينما عرض الدارقطين علل هذا احلديث يف علله         

من خالل عرضه للطرق أنَّ احلديث إنَّما هو من رواية الليث بن سعد ونافع بن يزيد عن                 
، ومل َيْعِرض لـِذكْر خـالٍف يف    بن العوام، من حديث عبداهللا عن أبيه الزبري       به اهلاد ابن
 . ذلك

 عـن  ، من حديث الزبري بن العـوام   )١٠٧رقم(وأصل احلديث يف صحيح البخاري  
 . )) من كذب عليَّ فليتبّوأ مقعده من النار ((:   أنه قالرسول اهللا 

 . )١٠٩(هذا الكالم بنحوه يف املدخل إىل الصحيح ) ٨٠(
 . حديثٌ حسن) ٨١(

، وابن حبـان     )٤٩٥٩رقم(، وأبوداود    )٥رقم(مام مسلم يف مقّدمة الصحيح      أخرجه اإل 
 . ؛ من حديث أيب هريرة )١/١١٢(، واحلاكم وصححه  )٤٩٩٣رقم(

، وقد نّبه إىل هـذا االخـتالف         ، وهي أنَّه اخُتلَف يف َوْصِله وإرسال       لكن للحديث علّة  
 املطبوع زيادة ذكر أيب هريرة      ، وقد وقع يف صحيح مسلم      اإلمام مسلم وأبوداود واحلاكم   

 . ، يتبّين صواهبا من خالل كالم الشّراح ، وهي زيادة خطأ يف إسناده من مجيع وجوهه
،  )٨ رقــم١٣١-١٣٠(، كمــا يف التتّبــع  وقـــد رّجــح الــدارقطين اإلرســال

 . )٢٠٠٨  رقم٢٧٦-١٠/٢٧٥( والعلل
 . لالعتبار، ال جتعله أهالً  ، ففيه نكارة وأمَّا شاهد احلديث اآليت
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 حبسب املرء مـن     ((:  لكن صحَّ عن عمر بن اخلطاب وعن عبداهللا بن مسعود أنَّهما قاال           

 . )١١(أخرجه مسلم يف مقدِّمة صحيحه .  )) الكذب أن ُيحدِّث بكل ما مسع
،  ، لكن اّتحاد لفظهما من هذين الصحابيني اجللـيلني         وهذان األثران مع كوهنما موقوفني    

وال .  ، ويشهد لصّحته  ّمما ُيقوِّي ذلك املرسل– اخلرب املرسل املرفوع مع قُرب لفظهما من  
خيفى أنَّ من أنواع املقويِّات اليت تشهد للحديث املرسل اليت ذكرها اإلمام الشـافعي يف               

 .  موقوفاًأن ُيروى احلديث املرسل عن بعض أصحاب النيب :  الرسالة
 . جهة تفّرد رواته به من هذا الوجه، من  ، ويف احلديث نكارة إسناده ضعيف) ٨٢(

،  )١١٠(، واحلاكم يف املدخل إىل الصحيح  )٢٣٩٦رقم(أخرجه ابن األعرايب يف معجمه  
، كلّهـم مـن      )١٤١٥رقم(، والقضاعي يف مسند الشهاب       )٢١-٢/٢٠(واملستدرك  
، عـن    ، عن أبيه هالل بن عمر      ، عن أبيه   بن العالء بن هالل بن عمر الرقي       طريق هالل 

 . به...  ، عن أيب أمامة ، عن أيب غالب أبيه عمر بن هالل
 ، وهـالل كـان     وآباء هالل بـن العـالء أئمـة ثقـات          ((:  ، قائالً  وصّححه احلاكم 

 . )٥٢٥٩:  التقريب. ( فيه لني:  ، وله مخس وستون )هـ٢١٥ت(
 . )٨/١٩٤(، كما يظهر من ترمجته يف التهذيب  بل هو أشّد ضعفاً من ذلك:  قلت

،  ، أبـوعلي الطوسـي     احلسني بن حممد بن حممد بـن علـي بـن حـامت الرُّوذْبـاري              ) ٨٣(
 . )١٧/٢١٩:  سري أعالم النبالء. ( )هـ٤٠٣ت(

مدينةٌكانت تقع يف الشمال الغريب من خراسان قدمياً ، وهي اآلن خرائـب تبعـد           : طوس  ) ٨٤(
  ،   ٥٠–٤/٤٩: ت  معجم البلدان ، لياقو   . (بضعة أميال يف الشمال عن مشهد اإليرانية        

 ) . ٤٣١-٤٣٠: وبلدان اخلالفة الشرقية ، لكي لسترنج 
سنن أيب   ، راوي  ، الّتّمار  ، أبوبكر البصري   حممد بن بكر بن حممد بن عبدالرزاق بن داسة        ) ٨٥(

-١٥/٥٣٨:  سري أعالم النبالء  . ( ))  الثقة العامل  ((:  قال الذهيب .  )هـ٣٤٦ت(،   داود
٥٣٩( . 

ـ ٢٢٥ت(،   ، البصري  ، أبوعثمان البّزار   بن أوس الواسطي  َعمرو بن عون    ) ٨٦( ثقـة  :  )هـ
 . )٥٠٨٨:  التقريب. ( ثبت

ـ ٢٢٨ت(،   ، أبواحلسن  ، البصري  ُمَسدَّد بن ُمَسْرَهد األسدي   ) ٨٧( .  ثقـة حـافظ   :  )هـ
 . )٦٥٩٨: التقريب(
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ني ، عن اثنتني وسبع )هـ١٨٢ت(،  خالد بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن يزيد الواسطي) ٨٨(

 . )١٦٤٧:  التقريب. ( ثقة ثبت:  سنة
 . )٧٨٩:  التقريب. ( ثقةٌ ثبت:  ، أبوبشر الكويف بيان بن بشر األمحسي) ٨٩(
 . )٧٣٩٧:  التقريب. ( ثقة:  )هـ١١٦ت(،  ، الكويف َوَبَرةُ بن عبدالرمحن املُْسلي) ٩٠(
ثقة :  )هـ١٢١ت(،  ، أبواحلارث املدين عامر بن عبداهللا بن الزبري بن العوام األسدي) ٩١(

 . )٣٠٩٩:  التقريب. ( عابد
 . إسناده صحيح) ٩٢(

 . ، وأخرجه املصنف من طريقه )٣٦٤٣رقم(أخرجه أبوداود 
ه ـ، وابن ماج )٥٨٨١رقم(، والنسائي يف الكربى  )١٠٧رقم(وأخرجه البخاري 

وقد جاء لفظه عند البخاري .  ، من طريق عامر بن عبداهللا بن الزبري به )٣٦رقم(
فتح :  وانظر.  ، وحذفها أشبه مبذهب الزبري  )) متعّمداً ((:  النسائي من غري قولهو

 . )١/٢٤٢(الباري 
 ،  ، أبواحلسـن   بن َسْخُتْوَيه بن نصر النيسـابوري     ) َحْمَشاذ:  وهو امللقّب (علي بن حممد    ) ٩٣(

ا أثبت يف   ما رأيت يف مشاخين    ((:  قال عنه احلاكم الكبري   .  ، عن مثانني سنة    )هـ٣٣٨ت(
،  ٤٠٠-١٥/٣٩٨:  سري أعالم النبالء  . ( ، والثناء عليه كثري    )) الرواية والتصنيف منه  

، مع أنَّـه هـو       علي بن حممد  :  ، باسم  )٣٠٨(هـ  ٣٥٠هـ و ٣٣١:  وتاريخ اإلسالم 
 . الذي نصَّ على أنَّ محشاذاً لقٌب حملّمد

:  قـال الـدارقطين   .  )يل قبلـها  وق) هـ٢٩٠ت. ( ، أبوسهل  زياد بن اخلليل التُّْسَتِري   ) ٩٤(
 . )٤٨٢-٨/٤٨١:  ، وتاريخ بغداد ١٠٣رقم:  سؤاالت احلاكم. ( )) به بأس ال ((

،  ، والعائشـي   ، املعـروف بـابن عائشـة       ُعبيد اهللا بن حممد بن حفص بن عمر التيمي        ) ٩٥(
 ، ُرمي بالقدر ومل    ثقة جواد :  )هـ٢٢٨ت(،   ؛ ألنه من ذُرّية عائشة بنت طلحة       والعيشي
 . )٤٣٣٤:  التقريب. ( يثبت

، يف حديثـه عـن       ثقة:  )هـ١٧٦ت(،   ، البصري  عبدالواحد بن زياد العبدي موالهم    ) ٩٦(
 . )٤٢٤٠:  التقريب. ( األعمش وحده مقال

، وتصـحفت نسـبته إىل       )٢٩١٩:  التقريب. ( ثقة:  صدقة بن املثىن بن رياح النخعي     ) ٩٧(
 . ، ومصادر ترمجة جّده اآليت ذكره ، والتصويب من مصادر ترمجته )احلفين(
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 . )١٩٧٢:  التقريب. ( ثقة:  ، أبواملثىن الكويف رياح بن احلارث النخعي) ٩٨(
 . ، واحلديث صحيح إسناده حسن) ٩٩(

، عن زياد بن  ، عن شيخه علي بن محشاذ )٩٣(أخرجه احلاكم يف املدخل إىل الصحيح 
 .  بن زياد به، ثالثتهم عن عبدالواحد خليل واثنني آخرين معه

،  )٢٠٦رقم(، والشاشي  )٩٦٦رقم(، وأبويعلى  )١٢٧٥رقم(وأخرجه البزار 
؛ من طريق  )٣٣ رقم٥٧-٥٦ ()) من كذب علّي متعّمداً ((طرق حديث  يف والطرباين
 . به زياد بن عبدالواحد

بن   رواية عبدالواحد– فيما صّحح –، وصّحح  وتكلّم الدارقطين عن اختالفات هذا احلديث
 . )٦٦٧ رقم٤٢٠-٤/٤١٨:  العلل. ( زياد

 . احلديث إسناده حسن) ١٠٠(
، والطرباين  )٣٨٣رقم(، والبزار  )٨٠رقم(، والطيالسي  )٤٦٩رقم(أخرجه اإلمام أمحد 

، من طريق عبدالرمحن  )٨-٦ رقم٣٩-٣٧ ())  من كذب علّي متعّمداً((يف طرق حديث 
 . ، عن عثمان رضي اهللا عنه  أيب وقاص، عن عامر بن سعيد بن ، عن أبيه الزناد بن أيب

مسند :  انظر.  )) .. من كذب علّي((:   بلفظوُروي من أوجه أخرى عن عثمان 
 . )٢١٦رقم(، وأطراف الغرائب واألفراد البن طاهر  )٣٨٤رقم(البزار 

 . )٤١٧٢ : التقريب. ( ثقة:  )هـ١٢٨ت(،  ، أبوعمران عبدامللك بن حبيب اجلَْوين) ١٠١(
 . ث ضعيفحدي) ١٠٢(

، والنسائي  )٢٩٥٢رقم ())  غريب((:  ، والترمذي وقال )٣٦٤٤رقم(أخرجه أبوداود 
،  ، عن أيب عمران اجلوين ، من طريق سهيل بن مهران القُطَعي )٨٠٣٢رقم(الكربى  يف
 .  بهجندب بن عبداهللا  عن

 . )٢٦٧٢:  التقريب ()) ضعيف ((:  وسهيل قال عنه احلافظ
، ورأى أنَّ أصـل هـذا        )١٦٨٠ رقم ٢/٦٤( يف العلل البن أيب حامت       وقد أعلّه أبوحامت  

اقرؤا القرآن مـا ائتلفـت عليـه         ((:   أنَّه قال  احلديث هو حديث جندب عن النيب       
 ٥٠٦٠،٥٠٦١،٧٣٦٤رقـم (أخرجه البخاري   .  )) ، فإذا اختلفتهم فيه فقوموا     قلوبكم

 . )٢٦٦٧رقم(، ومسلم  )٧٣٦٥،
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  ٤٤٤-٢/٤٤٣(، انظرهـا يف حتفـة األشـراف          الفاتوللحديث من هذا الوجه اخت    

 . )٣٢٦١رقم
،  )هـ٤٢١ت(،   ، أبوسعيد النيسابوري   حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف       ) ١٠٣(

:  أعـالم النـبالء    سـري . ( ))  الثقة املأمون  ((:  قال عنه الذهيب  .  عن نّيٍف وتسعني سنة   
١٧/٣٥٠( . 

.  ال بـأس بـه  :  قـال أبوحـامت  .  ، أبـواجلهم  لكويفعبدالقدوس بن بكر بن ُخَنْيس ا ) ١٠٤(
 . )٤١٤٤:  التقريب(

سري أعـالم   . ( ، عابُد أهل زمانه بالكوفة     ، أبوعبدالرمحن الكويف   حممد بن النَّضر احلارثي   ) ١٠٥(
 . )١٧٦-٨/١٧٥:  النبالء

 . إسناده صحيح) ١٠٦(
،  )٢١٨-٨/٢١٧(، وأبـونعيم يف احلليـة        )٢١٥٨رقم(أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد      

، وابـن عبـدالرب يف جـامع بيـان           )٣٣٠رقم(الق الراوي   ـواخلطيب يف اجلامع ألخ   
 . )٧٥٩رقم( وفضله العلم

 ، ، املعروف باحلجـازي    ، املؤذن  ، أبوعتبة احلمصي   أمحد بن الفرج بن سليمان الكندي     ) ١٠٧(
يث قال عنه   ، ح  ، وخلّص الذهيبُّ القولَ فيه     اخُتلَف فيه اختالفاً شديداً   .  )هـ٢٧١ت (

،  ، والقول فيه ما قـال ابـُن عـدي        غالب رواياته مستقيمة   ((:  )١٢/٥٨٦( يف السري 
، ليس ّممن ُيْحَتجُّ حبديثه       وسطٌ بينهما  ((:  وقول ابن عدي فيه هو    .  )) فُيروى له مع ضعفه   

 شـنيٌع يف    وذُكر عنه شيءٌ  .  )١/١٩٠:  الكامل. ( )) أنَّه ُيكتب حديثُه   ، إالَّ  أو ُيتَديَُّن به  
ولـذلك فالظـاهر    .  ، فلعلهم هتاونوا معه ألنه وقع منه ذلك يف أّول شأنه مث تاب             عدالته
 –، وتـاريخ دمشـق      )٣٤١-٤/٣٣٩(تاريخ بغداد :  وانظر.  ، ُيعترب به   ضعيٌف:  أنَّه

 . )٧٠٦ رقم٥٧٧-١/٥٧٥( ، ولسان امليزان  )١٣٨-١٣٤  (-جملد مـن امسه أمحد 
:  وله سـبع ومثـانون    :  )هـ١٩٧ت(،   ، أبوُيْحِمد   بن صائد الكَالعي   بقّية بن الوليد  ) ١٠٨(

 . )٧٣٤:  التقريب. ( ، كثري التدليس عن الضعفاء صدوق
، هكذا ّمساه بقّية نفُسه عند العقيلي يف الضعفاء  هارون بن هارون األزدي أبوالعالء) ١٠٩(

 . )١٩٧٣ رقم٤/١٤٧٥(
:  هارون بن هارون بن عبداهللا التيمي املدين:  وقد اعتربه العقيلي واملّزي والذهيب أنَّه
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 . )٧٢٤٧:  التقريب. ( ضعيف

 . )٨٢١٣ رقم٣١٤-٨/٣١٣(، كما يف اللسان  وخالفهم احلافظ فاعتربه غريه
،  ، فإنه معروف من حديث التيمي ، ويدل على ذلك هذا احلديث والصواب أهنما واحد

 . فالظاهر أن بقّية كان يدلسه هبذا التدليس
 . )٢٩/٩٠(، كما يف خمتصره  ، فذكره يف كىن تاريخ دمشق ا ابن عساكر فلم يعرفهأمَّ

 . ، بل ُحكم عليه بالوضع ، واحلديث منكر إسناده شديد الضعف) ١١٠(
،  )٤١٩رقم(، والبيهقي يف القضاء والقدر  )١/١٤٢(أخرجه ابن عدي يف الكامل 

 . ، من طريق بقّية به )٤٩(واخلطيب يف الكفاية 
، والبزار  )٣٨٨رقم(، والفريايب يف القدر  )٤/١٤٧٥(رجه العقيلي يف الضعفاء وأخ

، وابن عدي  )٣٣٥رقم(، وابن أيب عاصم يف السنة  )١٩١رقم:  كشف األستار(
 . ، من غري رواية بقّية عنه ، من طريق هارون بن هارون به )١/١٤٢(

، عن  ، من طريق بقّية )ابقاملوطن الس(، وابن عدي  )املوطن السابق(وأخرجه العقيلي 
 . ، عن ابن عباس به ، عن جماهد ، عن عبداهللا بن زياد هارون بن هارون

،  ، عن عطاء ، من وجه آخر عن عبداهللا بن زياد )٥٠-٤٩(وأخرجه اخلطيب يف الكفاية 
 . مرفوعاً…  عن ابن عباس

.  ذب أبوداود وغريه، اهتمه بالك متروك:  وعبداهللا بن زياد بن سليمان بن مسعان املدين
 . )٣٣٢٦:  التقريب(

،  )) ؛ ألن عبداهللا بن زياد بن مسعان حيتمل وهذا أشبه : (( وقال العقيلي عقب هذه الرواية
 . ، أكثر من هارون بن هارون حيتمل نكارة هذا احلديث:  يعين

ُتهمةَ هذا احلديث برأس ) ٥٣٩،٥٤٠رقم(ولذلك َعَصَب ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 .  الروايةَ األوىل مرسلةًدا، عا اهللا بن زياد دعب

 . )) ال نعلمه ُيروى هبذا اللفظ من وجه صحيح : (( وقد تعقّب البزاُر احلديثَ بقوله
، وبالُء هذه األحاديث من  رواةُ هذا احلديِث َشوَُّشوا اإلسناَد : (( وتعقّبه ابُن عدي بقوله

 . )) … هارون بن هارون
،  )١٤ رقم٤٢(، يف النكت البديعات  وطي أن َيْدفََع عن احلديث الَوْضَعوملّا حاول السي

 . )٣١٨-١/٣١٧(زيه الشريعة املرفوعة ـنـعليه ابن عراق يف ت رّد
 . ، ويف متنه تفرٌُّد يدل على النكارة يف إسناده من ال ُيعرف) ١١١(
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 :  ، مقدِّماً بقوله )٩٦-٩٥(أخرجه احلاكم يف املدخل إىل الصحيح 

وأخرجه ابن عساكر يف تاريخ .  ، وذلك منه تشكيٌك يف صّحتها )) إن صّحت الرواية ((
 . ، من طريق احلاكم به )١١/٨٥٢ (– املخطوط –دمشق 

 . ، كما جتده يف تعليق حمقّقه ويف إسناده من ال ُيعرف
 . إسناده شديد الضعف) ١١٢(

،  )٩٤-٩٣(لصحيح ، واحلاكم يف املدخل إىل ا )٢/٤٤٧(أخرجه ابن عدي يف الكامل 
، حىت قال الشافعي وابن معني  ، وهو أحُد املّتهمني طريق حرام بن عثمان األنصاري من

 . )٢١٧٩ رقم٨-٣/٦(اللسان .  )) احلديث عن حرام حرام: ((  واجلوزجاين
 . حديث صحيح) ١١٣(

 . ، من طريق شعبة به )١رقم(، ومسلم  )١٠٦رقم(أخرجه البخاري 
 ، ، الشافعي األديب ، أبوطاهر النيسابوري َمْحِمش بن علي الزِّياديحممد بن حممد بن ) ١١٤(

:  )١٠رقم:  )كما يف منتخب السياق(قال عنه عبدالغافر الفارسي .  )هـ٤١٠ت(
:  وانظر.  )) مدافعة ، وفقيههم ومفتيهم باالتفاق بال إمام أصحاب احلديث خبراسان ((

 . )٢٧٨-١٧/٢٧٦(سري أعالم النبالء 
، أبوالفضل  بن احلسني بن منصور النيسابوري] عبدالقدوس:  ويقال امسه[س عبدو) ١١٥(

، وُترجم  )٥/٦٣(، أخرج له الضياء يف املختارة  )هـ٣٣٤ت( ،  النَّْصَراباذي السمسار
.  )١٠٥(، وتاريخ اإلسالم للذهيب  )١٠٥-١٣/١٠٤(له يف األنساب للسمعاين 

 ، كما يف األنساب  احلسنونسبته بالسمسار وردت أيضاً يف ترمجة أخيه
)١٠٩-١٣/١٠٨( . 

 . )٦٠٤٦:  التقريب. ( ثقة:  )هـ٢١٥ت(حممد بن عبداهللا بن املثىن األنصاري ) ١١٦(
، وهو قائٌم  )هـ١٢٣هـ أو ١٤٢ت(،  ، أبوعبيدة البصري محيد بن أيب محيد الطويل) ١١٧(

ء من أمر ، وعابه زائدة لدخوله يف شي ، مدلس ثقة:  ، عن مخس وسبعني سنة يصلي
 . )١٥٤٤:  التقريب. ( األمراء

 . إسناده صحيح) ١١٨(
 . وسيأيت بيان خترجيه يف صحيح البخاري من كالم املصنف

 . )٤٤٨٠رقم(صحيح البخاري ) ١١٩(
 . )٣٣٢٩رقم(صحيح البخاري ) ١٢٠(
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 . )٣٩٣٨رقم(صحيح البخاري ) ١٢١(
 . ، وهي صحيحةٌ لغةً ضّبب عليهما ناسخا النسختني) ١٢٢(
، املتوعَّد  يكون الذي حيدث هبذا احلديث هو الراوَي للحديث املكذوب املوضوعو:  أي) ١٢٣(

 . )) من حّدث عنِّي حبديث يرى أنَّه كذب فهو أحد الكذّابني: ((  حبديث النيب 
  .، وأصل احلديث صحيح من حديث عبداهللا بن َعمرو  إسناده حسن) ١٢٤(

 . فظه الذي هنا، بل )١٠٤(أخرجه احلاكم يف املدخل إىل الصحيح 
،  )٣٤٦١رقم(، والبخاري  )٦٤٨٦،٦٨٨٨،٧٠٠٦رقم(وأخرجه اإلمام أمحد 

، لكن  ، بنحوه )٦٤٨٦رقم(، وابن حبان يف صحيحه  )٢٦٦٩رقم(والترمذي وصححه 
 من وجوه وإن كانت هذه الكلمة ثابتةً عن النيب .  )) تكذبوا علّي وال ((ليس فيه 
 . )٧٩رقم(، السابق خترجيه يف التعليقة  لب ، ومنها حديث علي بن أيب طا أخرى

.  ، وله تسعون سنة )هـ٣٥٠ت(،  ، أبوبكر القاضي أمحد بن كامل بن خلف البغدادي) ١٢٥(
،  كان متساهالً:  ، وقال الدارقطين )) مل ترعيناي مثله : (( قال أبواحلسن بن رزقويه

:  الذهيب ، وقال )) ْجب، وأهلكه الُع ورّبما حّدث من حفظه مبا ليس عنده يف كتابه
، وسري  )٣٥٩-٤/٣٥٧( بغداد تاريخ:  انظر.  )) ، فأمخله الُعْجب كان من حبور العلم ((

 . )٧١٤ رقم٥٨٢-١/٥٨١( امليزان ، ولسان )٥٤٦-١٥/٥٤٤(أعالم النبالء 
عن .  )هـ٢٩٢ت(،  اهلروي] أو أبوسعد[، أبوسعيد  حيىي بن منصور بن حسن السلمي) ١٢٦(

 تاريخ بغداد .  )) ، صاحلاً زاهداً  كان ثقة حافظاً((:  قال اخلطيب.   سنةسبع وسبعني
 – ٥٣٧رقم) ٥٤٥-٢/٥٤٤(، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى  )٢٢٦-١٤/٢٢٥(

 . )١٣/٥٧٠( ، وسري أعالم النبالء )-والحظ حاشية حتقيقه 
:  التقريـب . ( ةثق:  )هـ٢٤٠ت(،   ، أبوبكر البصري   حممد بن خالد بن كثري الباهلي     ) ١٢٧(

٥٨٦٥( . 
 . إسناده صحيح) ١٢٨(

 . )١١١(أخرجه احلاكم يف املدخل إىل الصحيح 
 . ، من طريق أمحد بن كامل أيضاً )٦١(وأخرجه اخلطيب يف الكفاية 

 . ، من وجه آخر عن أيب بكر بن خالد )١/٩٨(وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 . )) مأجوٌر وهو ((:  ، والصواب بالرفع كذا يف النسختني) ١٢٩(



 
 

 
 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٦٢٢

 
،  ، أحد أئمة الشافعّية ، أبوإسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلسفراييين) ١٣٠(

انصرَف من .  ، املتقدِّم يف هذه العلوم  الفقيه املتكلّم((:  ، قال عنه احلاكم )هـ٤١٨ت(
 . )) .. له العلماُء بالتقّدم العراق وقد أقرَّ

 . )٣٥٦-١٧/٣٥٣(سري أعالم النبالء 
 

*  *  * 


