بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة صحيح مسلم
طبقات الرجال
الشيخ /عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال اإلمام مسلم -رحمه هللا تعالى:-

"ثم إنا -إن شاء هللا -مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك ،وهو إناا نمماد إلاى
جملة ما أسند من األخبار عن رسول هللا -صلى هللا عنه وسالم -فنقساماا علاى ثةثاة أمساام ،وثاة طبقاات
من الناس على غير تكرار ،إال أن يأتي موضع ال يستغنى فيه عن ترداد حدي فيه زيادة ممناى أو إساناد يقاع

إلى جنب إسناد؛ لملة تكون هناك؛ ألن الممنى الزائد فاي الحادي المحتاا إلياه يقاوم مقاام حادي تاام ،فاة باد
من إعادة الحدي الذي فيه ما وصفنا من الزيادة ،أو أن يفصل ذلك الممنى من جملة الحادي علاى اختصاار
إذا أمكن ،ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بايئته إذا ضاق ذلك أسلم.
فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فة نتولى فمله -إن شاء هللا تمالى.-

فأمااا القساام األول :فإنااا نتااوخى أن نقاادم األخبااار التااي هااي أساالم ماان الميااوب ماان غيرهااا وأنقااى ماان أن يكااون

ناملوها أهل استقامة في الحدي واتقان لما نقلوا لم يوجد فاي رواياتام اخاتةف شاديد ،وال تخلاي فااح  ،كماا
مد عثر فيه على كثير من المحدثين ،وبان ذلك في حديثام.

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبمناها أخباا ار يقاع فاي أساانيدها بما

مان لايس بالموصاوف

باالحف واتتقااان ،كالصاانف المقادم ماابلام علااى أناام وان كااانوا فيمااا وصافنا دونااام ،فااإن اسام السااتر والصاادق
وتماطي الملم يشملام كمطاء بن السائب ،ويزيد بن أبي زياد ،ولي بن أبي سليم ،وأضرابام مان حماال ااثاار
ونقال األخبار.
فام وان كانوا بما وصفنا من الملم والستر عند أهل الملم مماروفين فغيارهم مان أمارانام ممان عنادهم ماا ذكرناا
من اتتقان واالستقامة والرواية يفضالونام فاي الحاال والمرتباة؛ ألن هاذا عناد أهال الملام درجاة رفيماة وخصالة
سنية.

أال ترى أنك إذا وازنت هؤالء الثةثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثاا بمنصاور بان الممتار وساليمان األعما
واسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحادي واالساتقامة فياه وجادتام مبااينين لاام ال يادانونام ،الشاك عناد أهال
الملم بالحدي في ذلك للذي استفا

عندهم من صحة حف منصور واألعم

واساماعيل واتقاانام لحاديثام،

وأنام لم يمرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد ولي .

وفي مثل مجرى هؤالء إذا وازنت بين األمران كاابن عاون وأياوب الساختياني ماع عاوف بان أباي جميلاة وأشام

الحمراني وهماا صااحبا الحسان وابان سايرين ،كماا أن بان عاون وأياوب صااحباهما ،إال أن الباون بيناماا وباين
هاذين بميد في كمال الفضل وصحة النقل ،وان كان عوف وأشم غير مادفوعين عان صادق وأماناة عناد أهال
الملم ،ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل الملم.

وانما مثلنا هاؤالء فاي التسامية ليكاون تمثايلام سامة يصادر عان فامااا مان غباي علياه طريام أهال الملام فاي
ترتيااب أهلااه فيااه ،فااة يقصار بالرجاال المااالي القاادر عاان درجتااه وال يرفااع متضااع القاادر فااي الملاام فااوق منزلتااه،

ويمطى كل ذي حم فيه حقه ،وينزل منزلته.
ومد ذكر عان عائشاة -رضاي هللا تماالى عنااا-أنااا مالات :أمرناا رساول هللا -صالى هللا علياة وسالم-أن ننازل

يم}[( )76سورة يوساف] .فملاى
الناس منازلام ،مع ما نطم به القرآن من مول هللا تمالى{ :وف ْوق كل ذي عْل ٍم عل ٌ
نحو ما ذكرنا من الوجو نؤلف ما سألت من األخبار عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
فأما ما كان مناا عن موم هم عند أهل الحدي متامون أو عند األكثر منام فلسنا نتشااغل بتخاريج حاديثام،

كمبد هللا بن مسور أبي جمفر المدائني ،وعمرو بن خالد ،وعبد القدوس الشامي ،ومحمد بن سميد المصالوب،
وغيااا باان إب اراهيم ،وسااليمان باان عماارو أبااي داود النخمااي ،وأشااباهام مماان اتااام بوضااع األحادي ا وتوليااد
األخبار.

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغل أمسكنا أيضا عان حاديثام ،وعةماة المنكار فاي حادي المحاد
إذا مااا عرضاات روايتااه للحاادي علااى روايااة غياار ماان أهاال الحف ا والرضااا خالفاات روايتااه روايااتام أو لاام تكااد
توافقاا ،فإذا كان األغلب من حديثه كذلك كان ماجور الحدي غير مقبوله وال مستممله.
فمن هذا الضرب من المحدثين :عبد هللا بن محرر ،ويحيى بن أبي أنيسة ،والجراح بان المنااال أباو المطاوف،
وعباد بن كثير ،وحسين بان عباد هللا بان ضاميرة ،وعمار بان صاابان ،ومان نحاا نحاوهم فاي رواياة المنكار مان
الحدي فلسنا نمر على حديثام ،وال نتشاغل به؛ ألن حكم أهل الملم والاذي نمارف مان ماذهبام فاي مباول ماا

يتفرد به المحد من الحدي أن يكون مد شارك الثقات من أهل الملم والحفا فاي بما

ماا رووا ،وأممان فاي

ذلك على الموافقة لام ،فإذا وجد كذلك ثم زاد بمد ذلك شيئا ليس عند أصحابه مبلت زيادته.

فأما من ت ار يممد لمثل الزهري في جةلته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحدي غير  ،أو لمثل هشام

بن عروة وحديثاما عند أهل الملم مبسوط مشترك ،مد نقل أصحاباما عناماا حاديثاما علاى اتتقاان مانام فاي

أكثاار  ،فيااروى عنامااا أو عاان أحاادهما الماادد ماان الحاادي ممااا ال يمرفااه أحااد ماان أصااحاباما ،ولاايس مماان مااد
شاركام في الصحيح مما عندهم فغير جائز مبول حدي هذا الضرب من الناس ،وهللا أعلم.
مد شرحنا من مذهب الحدي وأهله بم

ما يتوجه به من أراد سبيل القاوم ووفام لااا ،وسانزيد -إن شااء هللا

تمالى -شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر األخبار الممللة إذا أتينا علياا فاي األمااكن التاي يليام
باا الشرح واتيضاح -إن شاء هللا تمالى.-

وبمااد -يرحمااك هللا -فلاوال الااذي رأينااا ماان سااوء صاانيع كثياار مماان نصااب نفسااه محاادثا فيمااا يلاازمام ماان طاارح
األحادي الضاميفة والرواياات المنكارة وتاركام االمتصاار علاى األحاديا الصاحيحة المشااورة مماا نقلاه الثقاات

الممرفون بالصدق واألمانة بمد ممارفتام وامارارهم بألسانتام أن كثيا ار مماا يقاذفون باه إلاى األغبيااء مان النااس
هو مستنكر ،ومنقول عن موم غير مرضيين ممن ذم الرواياة عانام أئماة أهال الحادي  ،مثال :مالاك بان أناس،
وشمبة بن الحجا  ،وسفيان بن عيينة ،ويحيى بن سميد القطان ،وعبد الرحمن بن مادي ،وغيرهم من األئماة

لما سال علينا االنتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ،ولكن من أجل ما أعلمناك من نشار القاوم األخباار

المنكرة باألسانيد الضماف المجاولة ومذفام باا إلى الموام الاذين ال يمرفاون عيوبااا خاف علاى ملوبناا إجابتاك
إلى ما سألت.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى -اإلمام مسلم الحجاج في مقدمة صحيحه:

"ثاام إنااا -إن شاااء هللا-مبتاادئون فااي تخااريج مااا سااألت -يعنييي اجابيية لطلب يك -وتأليفااه وجممااه علااى شااريطة"

(وتأليفه على شريطة) التأليف والجمع وضم الشيء الى غييره ،بحيي

تويون ايشيياء متةلفية ،فالتيأليف ايصي فييه

جمع الشيء الى نظيره من ايشياء المتةلفة.

"ثم إنا -إن شاء هللا -مبتدئون في تخريج ما سألت ،وتأليفه على شريط ٍة سوف أذكرها لك".
اإلمام مسلم -رحمه هللا تعالى -بين شرطه في كتابه ،في هذه المقدمة بين وأشار الى شيء من شرطه ،وال يعني
أن ك ما احتواه الوتاب مما يحتاج الى بيان في الشرطية والطريقة والمنهج بينيه اإلميام مسيلم انميا بيين ميا يحتياج

اليه السائ  ،وغيره يقاس عليه ،والباقي يستنبط من واقع الوتاب.

"على شريطة سوف أذكرها لك ،وهو إنا نممد أو نممد -أي نقصيد-إلى جملة ما أساند مان األخباار عان رساول
هللا -صلى هللا عليه وسلم-فنقسماا علاى ثةثاة أمساام وثاة طبقاات" ثيم بيين ايقسيام الثثثية ،ايقسيام الثثثية
في بيانه ما خثصته ،القسم ايول :ما رواه الحفاظ المتقنون.

والقسم الثاني :ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ واإلتقان.

والقسم الثال  :ما رواه الضعفاء والمتروكون.

ما رواه الحفاظ والمتقنون هذا القسم ايول ،والثاني :ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ واإلتقان ،والثالي :

ما رواه الضعفاء والمتروكون ،وبين ومث لهذه ايقسام في كثمه الثحق.

والطبقييات ،يقييول" :وثااة طبقااات" جمييع طبقيية وهييم القييوم المتشييابهون ميين أه ي العصيير فييي السيين والتلقييي عيين

الشيوخ ،يعني تجد شيوخهم -شيوخ الطبقة الواحدة-متقاربون ،واآلخذون عنهم كذلك.

ولييذا الحييافظ ابيين حجيير قسييم طبقييات رجييال الوتييب السييتة الييى اثنتييي عشيرة طبقيية ،فجع ي الصييحابة علييى اخييتث
مراتبهم طبقة؛ لشرفهم ميزهم بطبقية مسيتقلة ،وان كيان بعضيهم تيأخرت وفاتيه عين بعيي التيابعين ،الطبقية الثانيية:
كبييار التييابعين ،والثالثيية :أوسيياي التييابعين ،والطبقيية الرابعيية :طبقيية تلييي الطبقيية السييابقة ،وجي روايتييه عيين التييابعين،

والخامسيية :طبقيية صييتار التييابعين ،والسادسيية :طبقيية عاصييروا السييابقين ،عاصييروا صييتار التييابعين لويينهم لييم يثبييت
لهييم لقيياء أحي ليد ميين الصييحابة ،والسييابعة :طبقيية أتبيياا التييابعين ،والثامنيية :أوسيياطهم ،والتاسييعة :صييتارهم ،والعاشيرة:
كبار اآلخذين عن تبع ايتباا ،والحادية عشرة :أوساي اآلخذين عن تبع ايتبياا ،والثانيية عشيرة :صيتار اآلخيذين
عن تبع ايتباا.

ابن حجر مشى على هذا ،واستعم هيذه الطبقيات فيي جمييع اليرواة اليذين أوردهيم فيي التقرييب ،بينميا ليم يشير اليى

هذه الطبقات في التهذيب مثثً؛ ينيه كتياب مبسيوي ،وتصينيف اليرواة اليى طبقيات يفييده فيي االختصيار ،اذا أشيار

الييى أنهييم ميين الطبقيية كييذا مييا يحتيياج الييى أن يقييول أنييه أخييذ عيين فييثن أو عيين فييثن ،أو يييذكر والدتييه ،بي يقتصيير

علييى جييزء ميين وفاتييه ،فييطذا ذكيير الطبقيية ذكيير ميين سيينة الوفيياة اآلحيياد والعش يرات وتييرك المئييات؛ ينييه اذا قييال :ميين

السييابعة أو ميين السادسيية تييوفي سيينة  ،46كيييف يكييون ميين السادسيية وتييوفي سيينة 46؟ تييوفي فييي عصيير الصييحابة
معقول؟! ال ،توفي سنة  46يعني ومائية ،وميا دام عرفيت الطبقية وحيددت هيذه الطبقية وعير عليى سيبي التقرييب
ال التحديد الوفاة والزمثء ومن يشابهه بايخذ عن الشيوخ ،وطبقة شيوخهم وطثبهم ،واآلخذين عنهم فتفييد معرفية
أمر مهم بالنسبة لطالب الحدي .
الطبقات معرفة بالتة ،ومعرفتها ٌ
الحافظ الذهبي -رحمه هللا -زاد في الطبقات في تذكرة الحفياظ ،فصينف الطبقيات أوصيلها اليى قرييب مين خمسيين
طبقة ،لماذا؟ ينه ذكر رواة تأخرت وفياتهم الى قريب من عصره سبعمائة ،فهؤالء يحتياجون اليى تصينيف طبقيات

أخيير  ،علم ياً بييأن الطبقييات عنييده قييد ال تتفييق مييع مييا ذك يره الحييافظ ابيين حجيير ،المسييألة اصييطث وال مشيياحة فييي
االصطث  ،يعني قد يضع هذا من السادسة وابن حجر وضعه من الخامسة أو العكس.

اختلف الش ار في مراد اإلمام مسلم بايقسام الثثثة ،وه ذكرها كلها في كتابه ،أو ذكير طبقتيين ايوليى والثانيية،

واخترمته المنية ،أو اقتصر على القسمين دون الثال ؟ ين التقسيم الذي أشرنا اليه واضي فيي المقدمية ،أنيه ذكير
ثثثة أصنا

من اليرواة ،ذكير الحفياظ المتقنيين ،وذكير المسيتورين المتوسيطين ،وذكير الضيعفاء والمتيروكين ،فهي

استوعب هذه الثث  ،أو يفهم من كثمه أن الطبقات الثث

لم يعرج على روايتهم ،وانما ذكرهم للتحذير منهم؟

على ك حال الشي ار يختلفيون فيي هيذا ،والنيووي فيي مقدمية الشير فيي صيفحة ( )23بيين شييئا مين هيذا ،صيفحة
( 23و.)24
قال -رحمه هللا" :-ذكر مسلم -رحمه هللا-في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم األحادي ثةثة أمساام ،األول :ماا
روا الحفااااظ المتقناااون ،والثااااني :ماااا روا المساااتورون المتوساااطون فاااي الحفااا واتتقاااان ،والثالااا  :ماااا روا

الضمفاء والمتروكون ،وأنه إذا فرغ من القسم األول أتبمه القسم الثاني ،وأما الثالا فاة يمار علياه .فااختلف
الملماااء فااي ماراد باااذا التقساايم ،فقااال اتمامااان الحافظااان أبااو عبااد هللا الحاااكم وصاااحبه أبااو بكاار البياقااي -

رحماما هللا :-أن المنية اخترمت مسلما -رحمه هللا-مبل إخ ار القسم الثاني ،وأنه إنما ذكر القسم األول".

ين القسم الثاني :متوسطون مستورون دون الطبقة ايولى ،وانما ذكر القسم ايول واقتصر عليه واخترمتيه المنيية
قب أن يذكر أصحاب القسم الثاني.
مال القاضي عيا

-رحمه هللا :-وهذا مما مبله الشيوخ والناس مان الحااكم أباي عباد هللا وتاابمو علياه ،ماال

القاضي :ولايس األمار علاى ذلاك لمان حقام نظار ولام يتقياد بالتقلياد ،فإناك إذا نظارت تقسايم مسالم فاي كتاباه
الحدي على ثة طبقات من الناس كما مال ،فذكر أن القسم األول حدي الحفاظ ،وأنه إذا انقضى هذا أتبماه
بأحادي من لم يوصف بالحذق واتتقان مع كونام من أهل الستر والصدق وتمااطي الملام ،ثام أشاار إلاى تارك
حدي مان أجماع الملمااء أو اتفام األكثار مانام علاى تامتاه ،ونفاى مان اتاماه بمضاام وصاححه بمضاام فلام
يذكر هنا ،ووجدته ذكر في أبواب كتابه حدي الطبقتين.
يعني حدي

الطبقة العليا وحدي

الطبقية التيي تليهيا ،فعيادة ايئمية بميا فيي ذليك البخياري ومسيلم ،يعنيون بأحاديي

الطبقة ايولى أه الحفظ والضبط واإلتقان ،ويستوعبون أحادي

هؤالء ،وقد ينزلون الى أحادي

الطبقية التيي تليي

هذه الطبقة ،فينتقون من أحاديثهم ميا وفقيوا علييه ،فتجيد فيي ترجمية رلاو خيرج ليه البخياري ،أو خيرج ليه مسيلم ،تجيد

فيه كثما لبعي أه العلم ،ثم تجد أحدا يصح حدي

في سنن أبي داود مثثً؛ ينه مروي مين طرييق رلاو خيرج

له البخياري أو مسيلم ،وميا عير هيذا المصيح أن البخياري ومسيلما انميا انتقيى مين أحاديي

هيذا اليراوي ميا ووفيق

عليه ،فكونه يقب في صحي البخاري ال يعني أنه يقب في غيره؛ ين العلماء تولموا فيه اما مطلقاً أو فيي روايتيه
عن رلاو بعينه ،فمث هذا ال بد من التنبه له.

يقول القاضي عيياي :ووجدته ذكر في أبواب كتابه حدي الطبقتين األوليين ،وأتى بأسانيد الثانية مناما علاى

طريم ات تباع لألولى واالستشااد ،أو حي لم يجد في الباب األول شيئا.
يعنييي مييا وجييد ميين أحاديي
على الحكم.

الطبقيية العليييا شيييئاً ينفييع فييي البيياب الييذي يريييد أن يييورد فيييه ايحاديي

التييي يسييتدل بهييا

وذكر أمواما تكلم موم فيام وزكاهم آخارون ،وخار حاديثام ممان ضامف أو اتاام ببدعاة ،وكاذلك فمال البخااري
فمندي أنه أتى بطبقاته الثة في كتابه على ما ذكر ،ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابمة.

فالطبقييات فهييم منهييا النييووي أنهييا ثييث  ،وهييو قسييم الييرواة الييى ثثثيية أقسييام ،وأمييا الرابعيية هييذه التييي ذكرهييا القاضييي
عياي ومث لها مسلم ببعي الضعفاء والمتروكين ،هذه ه هي الطبقة الثالثية كميا ييدل عليى ذليك كيثم النيووي
أو الرابعة كما يدل له كثم القاضي عيياي؟ فعنيد النيووي ثيث

دون ايولى بالمنزلة-الضعفاء والمتروكون.

طبقيات :الحفياظ المتقنيون ،المسيتورون -مين هيم

عنييد القاضييي عييياي :أربييع طبقييات :الحفيياظ المتقنييون ،المسييتورون المتوسييطون ،والضييعفاء الييذين ضييعفوا بمييا ال
يقتضييي الييرد بالولييية ،يعنييي ضييعفوا ميين قبي أهي العلييم -بعييي أهي العلييم-ووثقهييم آخييرون ،والطبقيية الرابعيية هييم:

المتروكون.

القاضييي عييياي ييير أنييه اسييتوعب حييدي

الطبقييات الييثث  ،ورد أحادي ي

الطبقيية الرابعيية ،وعلييى ك ي ل يتفييق كييثم

النييووي والقاضييي عييياي فييي الطبقيية ايولييى الييذين هييم الثقييات الضييابطون المتقنييون ،والطبقيية الثانييية أيض ياً ،وأمييا
الثالثيية التييي جعلهييا القاضييي عييياي رابعيية -الضييعفاء والمتروكييون -فه يؤالء أيض ياً يتفقييان علييى أنييه لييم يخييرج لهييم
شيئا.

الوثم فيمن ضعف ممن لم يذكره النووي وذكره القاضي عياي ،فجعله مرتبة أو طبقة بين الثانية والرابعة.
فهيؤالء أدخلهييم القاضييي عييياي ،وال شييك أن واقييع الوتيياب فيييه ميين ميس بضييرب ميين التجيري الخفيييف مميين انتقييى
اإلمام مسلم من أحاديثهم مما ال مطعن في كتابه بسببهم؛ ين االنتقاء معرو

الراوي معرو  ،وقبول بعي أحاديثه دون بعي أيضاً معرو .
وطرح الرابماة كماا نا

عنيد أهي العليم ،واختبيار أحاديي

علياه ،فالحااكم تاأول أناه إنماا أراد أن يفارد لكال طبقاة كتاباا ،وياأتي بأحاديثااا خاصاة

مفردة ،وليس ذلك مراد  ،بل إنما أراد بما ظار من تأليفه وبان من غرضه أن يجماع ذلاك فاي األباواب ،وياأتي

بأحادي الطبقتين ،فيبدأ باألولى ثم يأتي بالثانية على طريم االستشااد وات تباع حتاى اساتوفى جمياع األمساام

الثةثة ،ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثة الحفاظ ثم الذين يلونام والثالثة هي التي طرحااا ،وكاذلك علال
الحدي التي ذكر ووعد أنه يأتي باا مد جاء باا في مواضماا.

نعييم اإلمييام مسييلم لييه اشييارات دقيقيية خفييية فييي أثنيياء ايحادي ي
الحدي

يعل ي بهييا بعييي ايحادي ي  ،ويقييول :وكييذلك عل ي

التي ذكر ووعد بأنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من ايبواب من اختثفهم في ايسيانيد ،كاإلرسيال

واإلسييناد والزيييادة واليينق

 ،وذكيير تصيياحيف المصييحفين ،وهييذا يييدل علييى اسييتيفائه غرضييه فييي تأليفييه ،وادخالييه،

وأشيار اليى ذليك ،أشيار اليى أنيه يشيير اليى هيذه العلي فيي ثناييا الوتياب ،وهنيا فيي مثيال فيي الصيحي  ،فيي صييفحة

( )217ميين الجييزء الثيياني ميين النييووي ،فييي أواخيير الجييزء الثيياني ميين النييووي ذكيير عليية ظيياهرة ليسييت بخفييية ،أم يا
اإلشييارات فحييد
بقصته نحو حيدي

وال حييرج فييي تصيرفاته -رحمييه هللا ،-أشييار فييي حييدي
ثابيت البنياني ،وقيدم فييه شييئاً وأخير وزاد ونقي

كثمه -رحمه هللا.-

ماان اخااتةفام فااي األسااانيد كاترسااال واتسااناد والزيااادة والاانق

شيريك فييي اإلسيراء فقييال :وسيياا الحييدي

 ،هيذا تصيري  ،وأميا اإلشيارات فكثييرة جيداً فيي
وذكاار تصاااحيف المصااحفين ،وهااذا ياادل علااى

استيفائه غرضه في تأليفه وادخاله في كتابه كلما وعد به.
مال القاضي -رحمه هللا :-ومد فاوضات فاي تاأويلي هاذا ورأياي فياه مان يفاام هاذا البااب فماا رأيات منصافا إال
صوبه؛ وبان له ما ذكرت ،وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع األبواب ،وال يمتر

على هاذا بماا مالاه

بن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخر ثةثة كتب من المسندات -يعني صنف ثثثة كتب -أحدها هذا الذي
م أر على النااس ،والثااني يادخل فياه عكرماة وابان إساحاق صااحب المغاازي وأمثالاماا ،والثالا يادخل فياه مان
الضمفاء ،فإنك إذا تأملت ما ذكار ابان سافيان لام يطاابم الغار

الاذي أشاار إلياه الحااكم مماا ذكار مسالم فاي

صدر كتابه فتأمله تجد كذلك -إن شاء هللا تمالى.-
هذا آخر كةم القاضي عيا

-رحمه هللا ،-وهذا الذي اختار ظاهر جدا ،وهللا اعلم.

في كثم الحاوم والبيهقي وأن اإلمام مسلما خرج أحادي

الطبقة ايولى والثانية ،ولم يخيرج أحاديي

الطبقية الثالثية

هييذا ال شييك أن فيييه صيييانة للصييحي  ،ميين أن يييتهم أحييداً ميين رواتييه بش ييء ميين الضييعف ،أو يمييس واحييد ميينهم
بضي ل
يرب ميين الجيير  ،واسييتفاي بييين أه ي العلييم أن رواة الصييحيحين قييد جييازوا القنط يرة ،لويين اذا نظرنييا فييي واقييع
الوتاب وجدنا ،لون تخريج اإلمام مسلم -رحمه هللا تعالى -لحدي

الراوي توثيق عملي لهيذا اليراوي ،وحينئ ليذ يكيون

توثيقييه أو يكييون تضييعيف غي يره أو جيير غي يره الضييعيف هييذا ال يراوي الجيير الخفيييف الييذي صييدر ميين غييير مسييلم
هيذا النيوا ،وال ييذكرهم فيي ايصيول،

معاري بتوثيق مسلم وتخريج حديثه له ،مع أن مسلما ال يكثر مين أحاديي
ٌ
انما يذكرهم في التالب في الشواهد والمتابعات ،كما قلنا في المفاضلة بين الصحيحين.

"فنقسااماا علااى ثةثااة أمسااام وثااة طبقااات ماان الناااس علااى غياار تكارار -والميراد علييى غييير تويرار يكثيير ،وأمييا
التورار غير الوثير الذي يحتاج اليه فهو موجيود -إال أن يأتي موضع ال يستغنى فيه عن ترداد حدي ٍ فيه زيادة
بزييادة فييه ،وتيارة يكيون لاسيناد،

إسناد -معطو ٌ على موضع "أي" أي أن التويرار تيارة يكيون لحيدي
ممنى ،أو
ٌ
وان اتحييد الحييدي  -يقييول :أو إسااناد يقااع إلااى جنااب إسااناد لملااة تكااون هناااك ،ألن الممنااى الزائااد فااي الحاادي
المحتا إليه يقوم مقام حدي تام -يعني زاد ،حدي

زاد جملية فيحتياج اليى توي ارره؛ ينيه يسيوا المتيون بكمالهيا،

تختلييف طريقتييه عيين طريقيية البخيياري فييي سييياا المتييون ،اإلمييام مسييلم يسييوا المييتن كييامث ،فييطذا اشييتملت بعييي

رواياتييه علييى زيييادة جملي لية كييرره كييامثً ،أمييا اإلمييام البخيياري -رحمييه هللا -فهييو يقطييع ايحاديي  ،وال يسييوا الحييدي
كامثً باستمرار ،انما يقطعه ويترجم عليه بحسب ما يستنبط منه وما يفيده الخبر من أحكام.

"فة بد من إعادة الحدي الذي فيه ماا وصافنا مان الزياادة" والمحتياج الييه صيفة للمعنيى؛ ين المعنيى ال ازئيد فيي
الحييدي

المحتيياج ،فييث بييد ميين اعييادة الحييدي  ،يعنييي ال عييوي وال مندوحيية وال منييا

الذي فيه ما وصفنا من الزيادة.

وال مفيير ميين اعييادة الحييدي

"أو أن يفصل ذلك الممنى من جملة الحدي على اختصار إذا أمكن"
يعنييي اذا أمكيين اختصييار الحييدي  ،واختصيير علييى بعضييهم علييى أن هييذه ليسييت قاعييدة مطييردة عنييد اإلمييام مسييلم،
مثلها في البخاري واختصيار الحيدي جيائز عنيد أهي العليم شيريطة أن يكيون مين عيار ل متييقظ ،يعير ميا يثبيت،
ويعيير مييا يحييذ ؛ لييئث يحييذ
يكون في الحدي

شيييئاً أو يختصيير ميين الحييدي

استثناء أو وصيف ميؤثر ،ال يجيوز حيذ

شيييئاً يتوقييف فهييم مييا أبقيياه عليييه ،كاالسييتثناء مييثثً،

هيذا االسيتثناء وال يجيوز حيذ

هيذا الوصيف الميؤثر؛

ين له تأثي اًر على الحكم.

"ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بايئته إذا ضاق ذلك أسلم ،فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته
من غير حاجة منا إليه فة نتولى فمله -إن شاء هللا تمالى ." -يعني أنه ال يكيرر الحيدي

لتيير حاجية ،ولتيير

فائدة زائدة.

وكذلك فع اإلمام البخاري ،البخاري فيه أوثر من الثلثيين تويرار ،تويرار أوثير مين الثلثيين ،فكونيه يكيرر ،يعنيي ميا
عيير وال وجييد فييي صييحي البخيياري حييدي

كييرره بلفظييه ،سيينداً ومتن ياً ميين غييير اشي ل
يتمال علييى فائييدة ميين ازئييدة فييي

المواضييع ايخيير اال فييي نحييو عشيرين موضييعا ،وأمييا المواضييع ايخيير فييث بييد أن تجييد أو تقييف فييي هييذا التويرار
على فائدة زائدة ،وأيضاً العشرون موضعا تجده كرره وان كرره بسنده ومتنه اال أنه كرره؛ ينه يستنبط منه حكميا،

وترجم عليه بترجمة غير التراجم التي تقدمت.

"فأما القسم األول فإننا نتوخى أن نقدم األخبار التي هاي أسالم مان المياوب مان غيرهاا -يعنيي أسيانيدها أنظيف
من غيرهيا ،ومتونهيا أوضي وأظهير وأصي مين غيرهيا -وأنقاى مان أن يكاون ناملوهاا أهال اساتقامة – "مين" هيذه

تعليلية -وأنقى من أن يكون ناملوها أهل استقامة واتقان -أي احكام وضبط لمروياتهم -لما نقلوا لام يوجاد فاي
رواياتام اختةف شديد -قد يوجد االختث
أحاديي

الخفيف غير المؤثر ،أما االختث

الشديد الميؤثر فطنيه ال يوجيد فيي

القسييم ايول -وال تخلااي ٌ فاااح  ،كمااا مااد عثاار فيااه علااى كثياار ماان المحاادثين ،وبااان ذلااك -أي وضي

وظهر ذليك االخيتث

والتخلييط -فاي حاديثام ،فاإذا نحان تقصاينا أخباار هاذا الصانف مان النااس -هيذه الطبقية

ايولى المتفق عليها بين النووي وقبله الحاوم والبيهقي ،وبين عياي ومن وافقه( ،تقصيينا) يعنيي استقصيينا وأتينيا
عليهييا كلهييا -إذا تقصااينا أخبااار هااذا الصاانف ماان الناااس أتبمناهااا أخبااا ار يقااع فااي أس اانيدها بم ا
بالموصوف بالحف واتتقان كالصنف المقدم مبلام".

ماان لاايس

يعني هم موصوفون بالحفظ واإلتقان ،لون وصفهم بالحفظ والضبط واإلتقان ليسوا بمنزلة من تقدم ،يعنيي هيم أهي
حفظ وضبط واتقان ،لونهم أخف من القسم ايول.

يقول" :أتبمناها أخبا ار يقع في أساانيدها بما

مان لايس بالموصاوف باالحف واتتقاان -يعنيي هكيذا نقيف عليى

هذا أو نقول :كالصنف المقدم قبلهم؛ ين قوله" :كالصنف المقدم مبلام" مرتبط ارتباطا وثيقا بما تقدم من الويثم،
ينه لو حذفنا كالصنف المقدم قبلهم ،قلنا أن مسلم يخرج عين الضيعفاء ،لوننيا اذا قلنيا كالصينف المقيدم قيبلهم قلنيا

ال يخرج عن ضعفاء ،وانما يخرج عن أه ضبط وحفظ واتقان دون الذين تقدم.

فش ييري الص ييحة متي يوافر ،والحف يياظ الثق ييات الض ييابطون المتقن ييون هي ي ه ييم عل ييى درج يية واح ييدة ف ييي الض ييبط والحف ييظ
واإلتقان؟ ال ،فنجد واحدا عنده الحفظ والضبط واإلتقان  ،%99والثياني عنيده  ،%95والثالي

كلهييم معروفييون بييالحفظ والضييبط واإلتقييان ،لويينهم درجييات ،فهييو يسييتوعب أحادي ي

عنيده  ،%90هيؤالء

الدرجيية ايولييى والقسييم ايول،

وينزل الى الثاني ،وقد ينيزل اليى الثالثية ،وكلهيم فيي دائيرة الحفيظ والضيبط واإلتقيان؛ ينيه يقيول" :كالصانف المقادم

مبلام ،على أناام وان كاانوا فيماا وصافنا دوناام فاإن اسام الساتر والصادق وتمااطي الملام يشاملام ،كمطااء بان
السائد ،ويزيد بن أبي زياد ،ولي بن أبي سليم ،وأضرابام من حمال ااثار ونقاال األخباار ،فاام وان كاانوا بماا
وصاافنا ماان الملاام والسااتر عنااد أهاال الملاام ممااروفين ،فغياارهم ماان أم ارانام مماان عناادهم مااا ذكرنااا ماان اتتقااان
واالسااتقامة فااي الروايااة يفضاالونام فااي الحااال والمرتبااة -يفضييلونهم يعنييي يفوقييونهم -ألن هااذا يمنااي اتتقااان
واالستقامة في الرواياة عناد أهال الملام درجاة رفيماة ،وخصالة سانية -يعنيي منزلية عاليية وسياطعة ،هيؤالء نجيوم
الرواية ،فطذا كان اإلمام مالك نجم السنن ،فمن في طبقته ومن يوازيه هؤالء لهم هذه الخصال السنية.

أال تيير ه يؤالء ال يذين ذكييرهم اإلمييام مسييلم -رحمييه هللا ،-عطيياء بيين السييائب الثقفييي الوييوفي ،صييدو ٌا اخييتلط ميين
الخامسة ،مات سنة  36مث ما ذكرنا في أن الحافظ ابين حجير يحيذ المئيات ،ورميز ليه ابين حجير فيي التقرييب
ب ي"خ" يعنييي خييرج لييه البخيياري وايربعيية ،وهييو مثييال للطبقيية الثانييية عنييد مسييلم ،ولييم يخييرج لييه مسييلم ،وانمييا أخييرج لييه

البخياري حييديثا واحييدا متابعيية فييي ذكير الحييوي ،مقرونياً بييأبي بشير جعفيير بيين أبييي وحشييية ،انمييا خييرج لييه البخيياري

مقرونا بتيره ،ال على سبي االستقثل ،كعطياء السيائبي ،ويزييد بين أبيي زيياد الهاشيمي ميوالهم ،كبير فتتيير فصيار
يتلقن ،وحديثه مخيرج فيي البخياري تعليقياً ال فيي ايصيول ،ومسيلم مقيرون بتييره ،يعنيي ليم يعتميد علييه البخياري وال

مسلم ،انما قرنه بتيره من الثقات.

ومخرٌج له أيضاً عند ايربعية ،وليي ابين أبيي سيليم ،وهيو أيضياً صيدو ٌا اخيتلط وليم يتمييز حديثيه فتيرك ،ورميز ليه
الحييافظ فييي التقريييب ب ي"خت" يعنييي خييرج لييه البخيياري تعليق ياً ،ومسييلم وايربعيية ،والمعييرو أن مثي ه يؤالء ال يعتمييد
عليهم ،ومسلم والبخاري لم يعتمدا على مث هؤالء ،وانما يخرجون لهم في المتابعات.

"ولي ابن أبي سليم وأضرابام من حمال ااثار ونقاال األخباار ،فاإنام وان كاانوا بماا وصافنا مان الملام والساتر
عنااد أهاال الملاام ممااروفين ،فغياارهم ماان أم ارانام مماان عناادهم مااا ذكرنااا ماان اتتقااان واالسااتقامة فااي الروايااة
يفضلونام في الحال والمرتبة؛ ألن هذا عند أهل الملم درجة رفيمة وخصلة سنية ،أال ترى أنك إذا وازنت هاؤالء
الثةثة الذين سميناهم ،عطاء ويزيد ولي بمنصور بن الممتمر ،وسليمان بن ماران األعما  ،واساماعيل بان
يوم شاسيع ،بيين
أبي خالد- ،هؤالء أئمة حفاظ -في إتقان الحدي واالستقامة فيه ،وجدتام مباينين لام -بينهم ق ٌ
الثثثة والثثثية -ال يدانونام ،ال شك عند أهل الملم بالحدي في ذلك للذي استفا عندهم من صحة حفا -
الثثثة الذين ذكرهم آخ اًر -منصور واألعم

واسماعيل ،واتقانام لحاديثام ،وأناام لام يمرفاوا مثال ذلاك -الحفيظ

والضبط واإلتقان -من عطاء ويزيد ولي  ،وفي مثل مجرى هاؤالء إذا وازنات باين األماران -يعنيي اذا وازنيت بيين

الرواة من الطبقة الواحدة وجدت من الفيروا بيينهم ميا تجيد ،فيابن عيون ميثثً  ،وأييوب السيختياني ،واذا وازنيت بيين

ظ فاضي  ،اذا وازنيت بيين ابين عيون وأييوب السيختياني ،أييوب بين
يام ثقية حياف ٌ
ابن عيون ،وهيو عبيد هللا بين عيون ام ٌ
أبي تميمة السختياني ،مع عيو بين أبيي جميلية المعيرو بيايعرابي ،وأشيع بين سيوار الحم ارنيي ،وهميا صياحبا
الحسن وابن سيرين ،كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما ،يعنيي ابين عيون وأييوب أخيذا عين الحسين وابين سييرين،
وعييو

بيين أبييي جميليية وأشييع

همييا صيياحبا الحسيين وابيين سيييرين ،يعنييي ال يعنييي كييون اإلنسييان ق يرين ل خيير أن

يكون بمنزلته ،وال يعني أن كونهما اتفقا في الرواية عن شخ

 ،أنهما حفظا عنه على درجة واحدة.

اوف
"إال أن الباون بنياماا ،الفارق بيناماا وباين هاذين بمياد .بميااد فاي كماال الفضال وصاحة النقال ،وان كاان عا ٌ
وأشم غير مدفوعين عن صدق وأمانة عناد أهال الملام ،ولكان الحاال ماا وصافنا مان المنزلاة عناد أهال الملام،

وانما مثلنا هؤالء في التسمية ليكون تمثيلام سمة يصدر عن فاماا من غبي -يعني خفي -عليه طريام أهال
الملم في ترتيب أهله فيه".
يعني هؤالء مجرد أمثلة ،فيقاس عليهم من يوازيهم ،فيقاس على أه القسيم ايول مين ييوازيهم فيي الحفيظ والضيبط
واإلتقيان ،يعنيي ال ينحصير أهي الحفيظ والضييبط واإلتقيان بمين ذكير ،انميا يقيياس علييهم مين ييوازيهم ومين يشييابههم

في هذا وهم كثير ،ويقياس عليى أهي القسيم الثياني مين هيم فيي مقياربتهم وميداناتهم فيي الحفيظ فيي قلية الحفيظ دون
ايولى ،وان كانوا يشاركونهم في أص الحفظ.

"ليكون تمثيلام سمة يصدر عن فاماا من غبي عليه طريم أهل الملم في ترتيب أهله فيه ،فة يقصر بالرجال
المالي القدر عن درجته ،وال يرفع متضع القدر في الملم فوق منزلته".
هييذه قاعييدة شييرعية ،مسييتندة الييى الحييدي

الييذي أورده اإلمييام مسييلم" :أمرنييا رسييول هللا -صييلى هللا عليييه وسييلم -أن

ننزل الناس منازلهم" تقول عائشة" :أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" في رواية(( :أنزلوا الناس منيازلهم)) وتجيد بعيي
الطييثب -طييثب العلييم -بعضييهم ال أقييول كلهييم ،متييردد بييين التلييو والجفيياء ،فتجييده اذا أعجييب بشييخ
منزلته بمراح هذا موجود ،واذا كره من شخ

أنزلييه فييوا

خلقاً أو عابه فيي شييء أو انتقيده فيي رأي تجيده يجعليه فيي أسيف

سييافلين ،وتجييده يخفييي جميييع مييا يعرفييه ميين مثالبييه ،بييالعكس ايول الييذي يخفييي جميييع ميا عنييد الرجي ميين محاسيين
بعيد عن العدل.
ومناقب ،وهذا المنهج ال شك أنه
بعيد جداً عن اإلنصا ٌ ،
مجانب للصوابٌ ،
ٌ
مطالب بالعدل ،والعدل واجيب {واذا حك ْمتم بْين النااس أن ت ْحكماوْا باْلم ْادل} [( )58ساورة النسااء] ،وعليى
فاإلنسان
ٌ
اإلنسان أن يحفظ نفسه ،وأن ال يهدي ما يجمعه ويتعب عليه من حسنات الى غيره ،ولذا يقول:

"فااة يقصار بالرجاال المااالي القاادر عاان درجتااه ،وال يرفااع متضااع القاادر فااي الملاام فااوق منزلتااه -بي ينييزل النيياس
حم فياه حقاه ،وينازل منزلتاه ،وماد ذكار عان عائشاة -رضاي هللا عنااا -أنااا مالات:
منازلهم -ويمطى كل ذي ٍ
"أمرنا رسول هللا -صالى هللا علياه وسالم -أن ننازل النااس مناازلام -هيذا تعلييق بصييتة التميريي ،وذكير عين
عائشة ،والحدي

رواه أبيو داود بلفيظ(( :أنزليوا النياس منيازلهم)) والحيدي

عنيد أبيي داود أيضياً ضيعيف ،لثنقطياا

بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة ،فقد صر أبو داود في سننه بأنيه ليم ييدركها ،وذكيره الحياوم فيي عليوم الحيدي

دون اسناد وصححه ،وذكره النووي في رياي الصالحين جازماً بيه ،وحسينه السيخاوي فيي المقاصيد ،المقصيود أن

الحدي

كثرة طرقه تدل على أن له أصثً ،وان ضعفت مفرداتها.

"أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن ننزل الناس منازلهم" وروايية أبيي داود(( :أنزليوا النياس منيازلهم)) فيدل
على أن قول الصحابي" :أمرنا رسول هللا" بمنزلة قوله -عليه الصثة والسثم( :-افعلوا) خثفياً لمين يقيول :انيه ال

أمر ،وفي الحقيقة ليس بيأمر ،يسيمع
يحتج بقوله( :أمرنا) حتى يذكر اللفظ النبوي ،الحتمال أن يسمع كثما يظنه ا
كثما يظنه نهيا ،وفيي الحقيقية لييس بنهيي ،لوين هيذا الويثم ميردود ،ال شيك أن هيذا الويثم ميردود؛ ين الصيحابة
اذا خفيييت عليييهم مييدلوالت ايلفيياظ الشييرعية اذاً تبييين وتتض ي لميين؟ ميين يعيير مييدلوالت ايلفيياظ الشييرعية اذا لييم
يعرفها الصحابة؟ هذا القول ال شك أنه مردود.

يم} [( )76سورة يوسف] ،وعلى نحو ماا ذكرناا
"مع ما نطم به القرآن من مول هللا تمالى{ :وف ْوق كل ذي عْل ٍم عل ٌ
موم هم
من الوجو نؤلف ما سألت من األخبار عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فأما ما كان مناا عن ٍ

عند أهل الحدي متامون أو عند األكثر منام فلسانا نتشااغل بتخاريج حاديثام -هيؤالء هيم الطبقية الرابعية عنيد

القاضي عياي ،وهم الطبقة الثالثة عند النووي.
طالب :الثالثة عند مسلم أو عند النووي؟

الثالثة عند مسلم ،النووي أخذه من كثم مسلم.

ماوم هام عناد أهال الحادي متاماون -النيووي نظير اليى صيري كثميه فيي المقدمية ،وعيياي
"فأما ما كاان عناد ٍ
نظر الى واقع الوتاب ،والنووي نظر الى أنهم ثثثة أقسيام كميا نطيق بيذلك ،والقاضيي عيياي جعلهيم أربعية أقسيام
من فهمه للمقدمة ومن واقع الوتاب؛ ينه جع الرواة على أربعة أقسام واقعهم عليى أربعية أقسيام ،فميثثً :منصيور
بن معتمر ومن معه ممن هو التاية في الحفظ والضبط واإلتقان ،وق مثلهم :ابين عيون وأييوب السيختياني طبقية،
دونهم عو

بن أبي جميلة وأشع

الحمراني ،ودونهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد واللي

ودونهم طبقة رابعة هم المتهمون :كعبد هللا بن مسور المدائني ،والى من ذكرهم.
لون النووي جع مث أيوب وابن عون مع عو
عطاء بن السائب ولي

بين أبيي سييلم،

بن أبي جميلة طبقة واحدة ،وان كيان دونهيم فيي المنزلية ،وجعي

بن أبي سيليم طبقية وجعي هيؤالء المتركيون طبقية فصياروا ثثثيا ،وال شيك أن كيثم النيووي

محتمي باعتبييار أنييه مييزج الطبقتييين ايولييى والثانييية فجعلهمييا طبقيية واحييدة ،وأمييا الثالثيية أفردهييا وهييي دونهييم ،وفيييهم
كثم ،وأما الطبقة الرابعة جعلها ثالثة وهم من أوثر أه الحدي

على اتهماهم.

موم هم عند أهل الحدي متامون أوعند األكثر مانام فلسانا نتشااغل بتخاريج حاديثام ،كمباد
"فأما ما كان عن ٍ
هللا بان مساور أباي جمفار المادائني ،وعمارو بان خالاد ،وعباد القادوس الشاامي ،ومحماد بان ساميد المصاروب،
وغيااا باان إباراهيم ،وسااليمان باان عماارو باان أبااي داود النخمااي ،وأشااباهام مماان اتااام بوضااع الحاادي وتوليااد
األخبار -فالمتهم بوضيع ايحاديي  ،وتولييد ايخبيار هيؤالء ضيعفهم شيديد ،فيث يعيرج علييهم اإلميام مسيلم ،ومفهيوم

هذا الوثم أنه قد يخرج لمن ضعف بما دون ذلك ،وهو مح الخيث

بيين النيووي والقاضيي عيياي ،النيووي فهيم

أنه ال يخرج لمن ضعف ،ولو لم يكن تضعيفه الى حد االتهام ،والقاضي عياي يقول :قد يخيرج ،فنظير اليى هيذا
الوثم وجعله له مفهوم ،جع له مفهوم أنه يخرج من دون هؤالء في الضعف.

أوالً :االتهييام بالوييذب انمييا ينشييأ عيين تفييرد اليراوي الييذي يييأتي بمييا يخييالف عليييه ،بحيي
طريقييه ،حينئي ليذ يييتهم بييه ،اذا خييالف ميين هييو أوثييق منييه ،أو يكييون معروف ياً بالوييذب فييي حديثييه العييادي ،وال يعيير

يتفييرد بييه ،وال يعيير اال ميين

بالوذب في حدي

النبي -عليه الصثة والسثم-؛ ينه لو كذب في حدي

النبي ما يقال ميتهم بالويذب انميا يقيال

كذاب.

"ممن اتام بوضع األحادي وتوليد األخبار ،وكذلك من الغالب على حديثاه المنكار أو الغلا أمساكنا أيضاا عان
حديثام".
ثم قال -رحمه هللا تعالى:-

"وعةمااة المنكاار فااي حاادي المحااد أن تماار

روايتااه أو رواياتااه علااى روايااات الحفاااظ ،وعةمااة المنكاار فااي

حدي المحد إذا ما عرضت روايته للحدي على رواية غير من أهال الحفا والرضاا خالفات روايتاه رواياتام،
أو لم تكد توافقاا -يعني خالفتها بالولية ،أو كانت المخالفة غالبة ،فيالطريق اليى معرفية ضيبط اليراوي أن تعيري

رواياتييه علييى روايييات الحفيياظ ،فييطن وافقهييم فهييو ضييابط ،ان خييالفهم يسييي اًر أيض ياً ضييابط ،ان خييالفهم كثي ي اًر أو لييم
يوافقهم في شيء فهذا ليس بضابط.

ط أو ني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياد اًر فمخطي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييء
فضي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياب ٌ

وم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يين يواف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييق غالبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ياً بالض ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييبط

فميين توييون موافقتييه لهييم نييادرة فهييذا يصيينف علييى أن غييير ضييابط ،أو غييير حييافظ ،مخالفيية الثقييات هييي أحييد أوجييه

الطعيين فييي اليراوي المتعلقيية بانتفيياء الضييبط ،وهييي خمسيية :فحييط التلييط وكثيرة التفليية وسييوء الحفييظ والفهييم ومخالفيية
الثقات.

"فإذا كان األغلب من حديثه كذلك -يعني المخالفة -كان ماجاور الحادي -هيذا حكيم روايية مين كثيرت المخالفية
في حديثه ،اروي المنكر حديثه مهجور -غير مقبوله ،وال مساتممله ،فمان هاذا الضارب مان المحادثين ،عباد هللا

بن محرر -الجزري القاضي متيروك -ويحيى بان أباي عنيساة -أيضياً أبيو يزييد الجيزري ضيعيف -والجاراح ابان
ميرة ،وعمر بن صابان ،ومن نحا نحوهم في
المناال أبو المطوف ،وعباد بن كثير ،وحسين بن عبد هللا بن ض ْ
رواية المنكر من الحدي ".

يقول اإلمام -رحمه هللا تعالى" :-فلسانا نمار علاى حاديثام ،وال نتشااغل باه -يعنيي ال نلتفيت الييه ،وال نتشياغ
بروايته ،وفي القاموس وشرحه عرج البناء تعريجاً :مي  ،فث يمي على حيدي

مثي هيؤالء ،وال يعيرج علييه ،وعيرج

النهر :أماله ،وعرج عليه :عطف ،فمعنى كثم مسلم أننا ال نعطف عليى حيديثهم ،وال نتوجيه الييه ،وال نميي الييه،

وال نتشاغ بيه -ألن حكم أهل الملم والذي نمرف من مذهبام في مبول ما يتفارد باه المحاد -هنياك اذا خيالف

وهنا في مجرد التفرد -أن يكون مد شارك الثقات من أهل الملم والحفا فاي بما
البعي هذه :يريد اإلمام مسلم بها ايوثر -في بم

ماا رووا ،وأممان فاي ذلاك -

ما رووا -يعني فيي أوثير ميا رووا ،فيي أوثير روايتيه ،بيدلي

قوله" :وأممن في ذلك" يعني بالغ في ذلك وجد في ذلك.
"وأممن في ذلك على الموافقة لاام ،فاإذا وجاد كاذلك ثام زاد بماد ذلاك شايئا لايس عناد أصاحابه" أوالً :اذا وجيدناه

وافيق الحفيياظ ،وأمعيين فييي ميوافقتهم حكمنيا عليييه بأنييه ضييابط أو مخطي ؟ ضييابط ،اذاً هيو ثقيية زيادتييه( ،ثاام زاد بمااد

ذلك شيئا ليس عند أصحابه مبلت زيادته).

وهذا اإلطثا من مسلم -رحميه هللا -يوافيق قيول مين يقيول :بقبيول زييادة الثقيات مطلقياً (مبلات زيادتاه) وعرفنيا أن

الحكم للقرائن ،قد تقب بالقرائن وقد ترد بالقرائن ،وهذا قول :الوبار من الحفاظ ،وعليه صنيعهم ،وجروا على ذلك.

"مبلاات زيادتااه ،فأمااا ماان ت ا ار يممااد -أي يييروي -عاان مثاال اتمااام الزهااري فااي جةلتااه وكثاارة أصااحابه الحفاااظ
المتقنين لحديثه وحدي غير  ،أو لمثل هشام بن عروة ،وحديثاما عند أهل الملم مبساوط مشاترك -أي يشيترك
الجميييع فييي معرفتييه ،منشييور بييين النيياس ،ليييس فيييه خفيياء لوييونهم مكث يرين ميين الرواييية ،حييديثهم مبسييوي منشييور،
يشترك الجميع في معرفته ،يعني حدي

الزهري أو حدي

الزهري أو حدي

هشام بن عروة يخلو ديوان من دواوين اإلسثم؟ حدي

هشام بن عروة ال يخلو ديوان من دواوين اإلسثم المعروفة اال وفيه من حيدي

الزهيري وحيدي

يترك) يشيترك الجمييع فيي معرفتيه -ماد نقال
هشام بن عروة ،هيذا مشيهور ،أحياديثهم مبسيوطة فيي كتيب العليم( ،مش ٌ
أصحاباما عناما حديثاما على االتفاق منام في أكثر  ،فيروي عناما أو عن أحدهما المدد من الحادي  ،مماا

أحد من أصحاباما -يعني أصحاب الزهري واآلخذون عنهم فييهم كثيرة ،وفييهم حفياظ ضيابطون متقنيون،
ال يمرفه ٌ
يأتي شخ فيروي عن الزهري ما ال يعرفه أصحابه ويقب مث هذا؟ أبداً -فيروي عناما أو عن أحادهما المادد
أحاد مان أصاحاباما ولايس مماا ماد شااركام فاي الصاحيح مماا عنادهم ،فغيار جاائز
من الحدي  ،مماا ال يمرفاه ٌ
مبول حدي هذا الضرب من الناس .وهللا أعلم".

"مد شرحنا من مذهب الحدي وأهله -يعني وضحنا طريقة أه الحدي

في قبول رواية الراوي وردها -بم

ماا

يتوجه به من أراد سبيل القوم -يعني من أراد أن يقلد القيوم ،مين أراد أن يحياوي القيوم ،مين أراد أن يسيلك مسيلك
القوم ،من أ ارد أن يعبر طريقهم وسبيلهم -ووفم لاا -يعني يفهم ما ذكرناه ويطبق علييه ،فطنيه حينئ ليذ يوفيق؛ ينيه
سييلك السييبي الصييحي  ،والطريييق الصييحي  ،والسييبي والطريييق بمعنييى واحييد ،وهمييا يييذكران ويؤنثييان( .ووفييق) يعنييي
ً
هدي لها ،ثم قال:

"وسنزيد -إن شاء هللا تمالى -شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر األخبار الممللاة إذا أتيناا عليااا
في األماكن التي يليم باا الشرح واتيضاح -إن شاء هللا تمالى -وهللا أعلم".
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

