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التعقيقمقدملأ

الر-جمصآلرتج!إلمحه

الهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاملصلاةو،العالمينربدلهالحمد

وبعد:،جمعينأوصحبه

من،بهيتعلقوماالحديثعلومفيرسائلعدةيضممجموعفهذا

اللهرحمه(1386)تالمعلمييحمىبنالرحمنعبدالعلامةالشيختأليف

إقامتهإبانفبعضها،مختلفةفتراتفيالمؤلفكتبهاالرسائلوهذه،لىتعا

وبعضهاوغيرها،"الاربعينعلىو"التعليق"الرجالعلم"كرسالةلهند،افي

المكرمة.مكةفياستقرارهإبان

:المجموعهذافيترتيبهابحسبالرسائلمسردوهذا

الأخبار.نقدفيالاستبصار-1

لتعديل.والجرححكامفيرسالة2-

والتعديل.لجرحافيإشكالات3-

والتعديل.لجرحاعلممعرفةلىإلحاجةا-4

اشتراطفيالخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالأحاديث5-

باللقاء.العلم

لا؟أمالسماعفيهيأظاهرة،للتدليسالمحتملةالصيغفيرسالة6-

حاتم.بيألابن"العلل"كتابفيفوائد7-

الضعيف.لحديثاأحكام8-



العديثيلأالرسانلمجمولح

هميته.والرجالعلمفيمحاضرة9-

المدلسين.طبقاتملخص-01

.الكوثريمطاعنعنالشافعيالامامتنزيه-11

."...ثلاثالمنافق"اية:حديثشرح-21

للسلمي."التصوففي"الاربعينعلىالتعليق-13

القديم.فيالعلماءبينالارتباطصفة-41

غرضهاعنويكشفبها،يعرفبمارسالةكلعنوسنتحدث

عليها.العملوطريقةالتحقيقفيالمعتمدةأصولهاوبيانوموضوعها،

الأخبار.نقدفيالاستبصار(1

صفحةعلىواضحهوكما،الاسمبهذامؤلفهاسماهاالرسالةهذه

في"رسالة(:ه)صمقدمتهافييقولكمامنهاالمؤلفوغرض.الغلاف

مذاهبتتبعو،الادلةوتقرير،المطالبتحريرفيهاأتوخى،الحديثمعرفة

."...الرواةفيكلماتهمتعطيهمابذلكليتحرر؛والتعديللجرحاأئمة

رئيسين:أمرينلىإفأشارتأليفها،لىإدفعتهالتيالاسبابشرحثم

لجرحاعباراتإطلاقفيالائمةاصطلاحاتاختلاف:الاول

والتعديل.

.الرواةأحوالعلىالاستدلالفياختلافهم:نيالثا

الحديث،نقدفيالقومسبيلبهايتضحأنهذهرسالتهتمتإنوتمنى



التعقيقمقدملأ

منهمفيكون،العاليةالهممأوليعلىالعسيربالامرليسسلوكهأنويتبين

6(.)صانظر.ذلكفيمجتهدونأئمة

هي:مراتبأربععلىالخبرنقدأنذكرثم

واحدا.واحداسندهرجالأحوالفيالنظر:لىالأو

اتصاله.فيالنظر:الثانية

.كانإنخطاعلىتدلالتيالامورفيوالنظرالبحث:الثالثة

يخالفه.أويوافقهمماالأخرىالادلةفيالنظر:الرابعة

يصلنالملكن،خاصةمقالةالأربعهذهمنواحدةلكليعقدأنرادو

توقفأوفضاعغيرهاكتبهلندريولا،لىالاوالمقالةعلىكلامهالا

يكملها؟فلمعندها

:أبوابأربعةلىإالمقالةهذهفيالكلامالمولفقسموقد

.البلوغ:نيالثا.الاسلام:الأول

العدالة.:الرابع.العقل:الثالث

وأدلتها،وتعريفهاالعدالةعلىبالكلامختمبابكلعنتكلمنبعدثم

-922(0-91)صالصحابة-1:وهيبهامتعلقةفصولعشرةعقدثم

فصل-354(0)صالكبيرةحدفصل3-34(30-0)صالتابعون

الخسةصغائرفصل5-36(350-)صالصغيرةعلىالاصرارفي

فيفصل7-(38040-)صالمروءةخوارمفيفصل6-38(.36-)ص

.(43-14)صفلتةكبيرةأنهتقررماوقعإذافصل8-(040)صالتفسيق



العديثيةلرسانل1مجمولح8

والجارحالمعدلفيفصل-4401(430-)صالمبتدعفيفصل9-

فيالكلامينتهولم،الرسالةمنالموجودينتهيالقدروبهذا62(.-44)ص

واحدا".حداوسندهرجالأحوالفي"النظروهيالمقالةهذهعلىنظري

فيذكرهالذيالتقسيمحيثمنالرسالةربعنحوتمثلالمقالةوهذه

)1(.الرسالةحجمحيثمنلاأولها

الخطية:النسحة

برقمالوحيدةالرسالةبنسخةالشريفالمكيالحرممكتبةتحتفظ

26فيالرسالةتقع،المعروفمؤلفهابخطمعتاددفترفيكتبت[،]4783

الاولى:صفحتهافيالرسالةعنوانالمؤلفكتب.المؤلفبترقيمصفحة

لجهةاعلىالصفحةمنتصففيكتبثمالاخبار"نقدفي"الاستبصار

>وكاتو:لىتعا"قوله-:أسودبقلمعليهأعادثم-الرصاصبقلماليسرى

استفعلفيكون،عارفينكانواأنهم:الاول،معنيينيحتمل<ستمتئصرين

فيكون،معرفةذووأنهممعتقدينكانواأنهم:الثاني...ما.معفعلبمعنى

بقوله:لهومثل.للشافيةالرضيشرحفيماعلىللاعتقاد،استفعل

السمن،فيهاعتقدت؟أيواستسمنته،،الكرمفيهاعتقدت:أي""استكرمته

".عظمةذاعددته:أيواستعظمته

كتبمنالمؤلفتركهبمامقارنةمبيضةكونهالىإاقربوالنسخة

.والبياضاتوالتخريجالضربمنتخلولاأنهاعلى،ورسائل

.(11)صتليهابالتيالرسالةهذهارتباطاحتمالفيانطر(1)



التعقيقمقدملأ

الاسناد"من:قولهعندوتنتهيالقدر،هذاإلامنهايصلنالموالرسالة

سلف.كماالربعنحوإلايمثللاالقدروهذا."ذلكنحوأورجل

****

والتعديل:الجرحأحكامفيرسالة2(

"وقد:قولهمنخذناهولكنا،الاسمبهذامؤلفهايسمهالمالرسالةهذه

...".والتعديللجرحاأحكامفيرسالةجمعأأنليعن

ني:الثا.الفنمشكلاتحل:الأول،أمرينمنهاالمؤلفغرضوكان

الرواةعلىالحكممنالعالمليتمكن،الفنهذافيالاجتهادطرقتيسير

والدليل.بالحجةبنفسه

مشوشوالاخر،الاولناقصالرسالةهذهمنوصلناالذيالقدرلكن

فيهاللشيخأوراقمجموعةضمنوصلنامابحسبتقعوهي،الترتيب

تحة،الفاعلىوالكلام،الصلاةإعادةوبحث،الكتب)تصحيحعدةمسائل

(.الرسالةوهذه

الثلثفيخطاالمؤلفوضعفقد1(،ب)52الورقةمنتبدأوهي

وكان."..يحتاجوإتقانهالخبروضبط"هذا:بقولهوبداالورقةمنالأخير

سبقكلاماهناكانعلىتدلالبدايةوهذه.عليهوضربسطراكتبقدقبله

.الأوراقهذهضمننجدهلملكن

تبداثم28،صلىإالضبطموضوعفيمتواصلاالكلامويستمر

الشيخ.منوليسحديثالترقيم(1)



لعديثية1لرسانل1مجمولح01

منغرضهوبين-نقلهسبق-كما..."جمعأأنليعن"وقد:بقوله92ص

نأالاشبههوالكلامهذاأنيتبينوالتأملالنظروعند...الرسالةتأليف

[228-5]صمنفالقطعةأولها،لىإقدمناهفقدلذا،للرسالةبدايةيكون

كماوالعدالة،لةالعدموضوعفي34[92-]صومن،الضبطموضوعفي

الضبط.علىالكلامفيمقدمةيخفىلا

فيها.والتأخيروالتقديمالرسالةبترتيبيتعلقماهذا

والصدقالعدالةعلىللكلامالمؤلفمهدفقد،الرسالةموضوعاتأما

يؤدونالاديرنومنهم>:آيةعلىبالكلاميصدقأنينبغيالذيهوومن

فيماالمؤمنينتصديقعلىودلالتها61[:]التوبة.(..أذنهوويقولونالنبئ

به.اخبروا

فيالاحتمالاتوذكر،الايةفيبالمؤمنينالمرادفيفصلاعقدثم

يمانه.دلائلوظهرتالاسلامأظهرمنأنهواختار،ذلك

ممنغيرهبخلافالعدلخبرقبولعلىالايةدلالةفيفصلاعقدثم

بالفسق.تليس

ذكرثملغة،معناهاعنفيهتكلام،العدالةفيفصللىإمنهنفصلو

العدالة.علىودلالتها(...النبئيؤذونالذيرنومئهم>:لىتعاقوله

وتخريج،العدالةيخرمالذيوماالعدلمنالمقصودفيفصلاعقدثم

تخلمتىالصغائرفيمختصرافصلاثم،البابفيإشكالاتمنوردما

بالعدالة.



11التعقيقمقدمة

بالبدعةالعدالةفيالطعنعنتكلمثم)1(،بالبسملة33الورقةتبلمثم

الرجليكونكيفوهو:لبعضهمسؤالاأوردثم،ذلكفيالاقوالوذكر

علىالكلامينتهيوبه.عنهجابواخر؟شيءفيعدلوغيرشيءفيعدلا

العدالة.

عنها)2(لحديثاوسلف28[-ب]25أخرناهاالتيالقطعةتبدأثم

تلقيعند:مواضعثلاثةفيالتيقظلىإيحتاجوأنهالخبر،ضبطعلىبالكلام

عليها.وتكلم.الاداءوعندوالاداء،التحملوبينالخبر،

نو،الصالحينبعضمنالروايةفيلغفلةوالتساهلعلىأمثلةذكرثم

منلابدنهو،يةالروفيالغلطوقوعمنالامنعلىالروايةقبولفيالمدار

الرواةومعرفة،أقسامثلاثةبهاالمحتجالاخباروأن،الرواةبينالتمييز

ذلك.وشرح،الاقسامكلفيإليهايحتاج

نسياصارالمتأخرةالقرونفينهو،الفنهذايتقنمنقلةعلىتكلمثم

وانقطعوذكرهما.،فريقانالمعاصرينمنالعلامفيالناظريننومنسيا،

".بوجوهذلكيضاج"وا:قولهعندالكلام

فهلشيئا،تحتهيكتبولم"المجهول"فصل:بقولهجديدةورقةوبدأ

أعلم.اللهلا؟أوالرسالةهذهمباحثالمؤلفاستكمل

فان؛"الاستبصار"قبلهاالتيبالرسالةوثيقاارتباطامرتبطةالرسالةوهذه

كتابةبينالزمنيالفاصلطالإنانهكتبهمنعددفيعرفناهاللمؤلفطريقةوهذه(1)

الحمدلة.اوبالبسملةالكتابةيبداانواحدةرسالةفيبحثيناوفصلين

9(.)ص2()



العديثيةالرسانلمجمو!12

...لةالعدوموضوع،والتعديللجرحوهوحد،وموضوعهما

فيهاأنمع"الاستبصار"،لرسالةمسودةالرسالةهذهتكونأنخشىو

الضبطعنكالحديث"الاستبصار"،فيليستومكملاتومعلوماتفوائد

العدالة.علىالكلاموتفاصيل

الخطية:النسحة

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةواحدةنسخةللرسالة

غيردفترفيتقع34[،ب-]25ورقاتعشرفيمجموعضمن]3946[

كتبمسودةنسخةوهي.المعروفمؤلفهابخطالكبير،القطعمنمسطر

والتخريجالضربكثيرة،الرصاصبقلاموبعضهاالاسودبالمدادبعضها

بحيث،النسخةترتيبإعادةعلىالكلاممضىوقد.المؤلفمسوداتكشأن

28[.]25-منثم34[]92-منتبدأجعلناها

والتعديل:الجرحفيإشكالات3(

لجرحاأئمةأنقررثم،""مهمة:بقولهالخاطرةهذهالمؤلفصدر

ينكرلانهو،أمثلةعدةوضرب،يدركوهملمرواةيوثقونماكثيراوالتعديل

فيه،حكملىإيخلصأنالراويحديثتتبعإذاالعصرهذافيالمتبحرعلى

عنها.يجبولمإشكالاتاربعةفذكر،بذلكتتعلقإشكالاتبقيتلكن

لاحقاعنهايجيبأنأملعلىالاسئلةهذهقيدالشيخأنوالظاهر

التنزلسبيلعلىأو،الأئمةمنعنهاأجابمنعلىيعثرأو،مفصلبجواب

للمولفطريقةوهذه،الفنهذاعلىاعتراضاتلديهملمنللاحتجاج

،بالعلىلهميخطرلمبماوالمذاهبالاقواللبعضيحتجقدأنهمعروفة



31التعقيقمقدملأ

البحثفيأفقاتفتحفهيحالكلوعلىوالتفنيد.لجوابباعليهايكرثم

هذهفيالأسولةهذهعنيجبلمالمولفكانوإن.العلمهذافيوالنظر

نقدفي"الاستبصاررسالةمنوجدماأواخرفيعنهاأجابفقدالورقات

يتوهمقد":هناكقالفإنه62(-95)ص"المجموعهذاضمنالاخبار-

عمنالنقليعتمدإنمايدركهلمفيمنالمحدثكلامأنلهخبرةلامن

بالنقل.عندهثبتبماحاكمأو،فقطناقلفالمتأخر،دركه

لمفإن،يذكرهالمتأخرفإننقل،هناككانإذابل،باطلالحصروهذا

علىفيهيقتصرونفيماوالغالب.غيرهذكرهأو،أخرىذكرهمرةيذكره

ءسو،منهماجتهادهوإنماذلكغيرأو""ضعيفأو""ثقة:بقولهملحكما

يخالفنقلهناكيكونماوكثيرالا،أمالحكمذلكيوافقنقلهناكأكان

".طرقعلىاجتهادهمفيواعتمادهم.الحكمذاك

هنا.الاشكالاتهذهعظمعنالجوابفيتكفيطرقثلاثذكرثم

:فيقالجمليبجوابالاسولةتلكعنيجابأنويمكن

فيخبيرايكوننإما:حالينمنالأئمةأولئككلامفيالناظريخلولا

فيه.لهخبرةلامقلدايكونأو،بهعارفاوالتعديللجرحافن

الحكمفيالتقليدلهيسوغكماالفنفيإمامتقليدلهيسوغفالثاني

الشرعي.

فيهنظركماالراويحالفيفينظر،لحكمواالنظرأهليةعندهوالاول

عملمنواضحهوكما،يخالفهمأوالحكمعلىيوافقهمفقد،قبلهالنقاد

ذلك.وغيروموثقمضعفبينالواحدالراويفيواختلافهمالائمة



العديثيلأالرسانلمجمو!1!ا

مبنيحكمهلانرد؛وفأمرحكمهفييخطئقدالناقدالإمامكونأما

هوكما،الظنلغلبةنتيجةيكونوالحكم،القرائنفيوالتأملالنظرعلى

وتضعيفه.الحديثتصحيحفيالشأن

ويكون-إماميصححهاويوثقهحديثأوراويوجدانيتصورلاثم

هذايصححمنيوجدولاالخطاعلىالامةوتمضي-الامرنفسفيمخطئا

بقولهالثابتللسنةاللهحفظيخالفهذافانالناقد،هذايخالفوالخطأ

أعلم.والله<.!له-لجفالون!ناالذكرنزتناإنانخن>:لىتعا

الخطية:النسحة

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيواحدةنسخةالرسالةلهذه

في3وتقع،رسائلعدةيحوي،مرقمغيرمجموعضمن[4]4658/

الحجم.متوسطعاديدفترفيصفحات

****

والتعديل:الجرحعلممعرفةإلىالحاجة(4

عنوانوضعفيفاجتهدت،الموجزةالرسالةهذهالمؤلفيعنونلم

والتعديل،لجرحاعلمأهميةبيانمنهاالمؤلفأرادإذلموضوعها؛مناسب

الاجتهاد.أرادلمنمعرفتهمنلابدوأنه

الناسخلقاللهأنقررانه:النتيجةلهذهالتمهيدفيسلكهاالتيوطريقته

محمدنبيناشريعةالشرائعخاتمةباتباعإلاتكونلاوطاعته،وطاعتهلعبادته

حسبانوذكر.نقلةوللسنةحفظةللدينفقئضبحفظها،اللهتكفلغقيالتي
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وأن،دورهانتهىقدالباطلمنالحقتمييزفيلجهاداأن:الناسبعض

طريقلابانهالقائلة،منهمالثانيةالفرقةحوارفيفاخذ...قسامعلىهؤلاء

الذينلحديثاأئمةباقوالإلاضعافهامنالاحاديثصحاحمعرفةلىإ

لحديثاصحاحمعرفةأنلىإمعهمفوصل...غيرهمنالصحيحميزوا

إليه.يصلأنالقومسبيلسلكلمنويمكنبمتعسرليسوضعافه

معرفةلىإطريقلاأنهيرونمنوهم،الثالثةالفرقةحوارفيأخذثم

كتبفيمدونهوكمالحديثاأئمةفيهمقالهبماإلاالرواةأحوال

والتعرفالرواةأحوالعنالبحثينبغيأنهلىإمعهمفوصل...الرجال

والتعديل.لجرحاأئمةمذاهبعلى

أمرين:لىإيحتاجونالعلمأهلأنبتقريرالرسالةوختم3

ومعرفة،والتعديللجرحاأئمةفيهاختلففيماالحقتحقيق:الاول

إطلاقاته.فيإمامكلعادة

فيالسعيثم،الرواةلنقدالائمةسلكهاالتيالطريقمعرفة:الثاني

فيها.اتباعهم

لخطية:االنسحة

ضمنالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةواحدةنسخةللرسالة

الكبير،القطعمنب(أ-04)صفحتينفيوتقع31946[برقممجموع

والتخريجالضربمنالكثيرفيهامسودةوهيالرصاصبقلمكتبت

واللحق.

****
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فيالخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالأحاديث5(

باللقاء.العلماشتراط

الرسالةنسخةمنالأولىالصفحةرأسفيالمولفكتبهالعنوانهذا

تحتتندرحوهي،الرسالةهذهموضوعالعنوانمنضحوو.بخطهالتي

لقاوه"لهيثبتولمعاصرهعمنللسماعمحتملةبصيجةالرجل"روايةبحث

الاحاديثبهذهالمقصودوما،المسألةهذهشرحاللهرحمهالمولفكفاناوفد

كانانهفيهذكرفقد(،")1"التنكيلكتابهفيوذلك،مسلمبهااستشهدالتي

فكانت،لذلكيتسمعلمالمكانأنإلاهناكالاحاديثتلكعلىالكلاميريد

نضههناوننقلعليها،الكلامفيللتوسعالمناسبالمكانالرسالةهذه

الأحاديث.بهذهالمقصودوما،الرسالةموضوعلبيانيكفيماففيه،بطوله

أهلبعضعن")2("صحيحهمقدمةفيمسلم"ذكر:المعلميقال

لميثبتلمفإنمرة،ولوعنهللمرويالراويلقاءيثبتأنشرطأنه:عصره

البخاريهوذلكشرطالذيأنوذكرو.بالاتصالعنهيرويهلمايحكم

وخلفاسلفاالعلمأهلجماعإمسلموحكى)3(،المدينيبنعليوشيخه

يحكملاأنمخالفهوألزم،التدليسوعدمبالمعاصرةالاكتفاءعلى

لجملة،افياللقاءثبتوإن،بالسماعالراويفيهيصرجلمفيمابالاتصال

مدلسا.الراوييكنولم

)1(/1(.)134-137

)2(-1/28(.)35

.بعدهمنغالبنقلهوعنه.عياضللقاضي(1/641)":"الاكمالانظر)3(
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بالارسالويشتهريعرفالذيالراويأنكماأنه:الالزامهذاوتوضيح

لمالذيالراويفكذلك،ذلكمنشيءلهيقعقديلقهولمعاصرهعمن

فإن.ذلكمنشيءلهيقعقدمنهوسمعلقيهعمنبالارسالويشتهريعرف

فليوجبه،الاولفيبالاتصالالحكمعنالتوقفيوجبالوقوعذلككان

.الاولفييوجبهفلاالثانيفييوجبهلموان.الثانيفي

عمنالصيغةبتلكالمدلسغيرروايةأنإيضاحهبما(1)النوويأجاب

يطلقونإنماأنهميدللاستقراءو،السماعمنهاالظاهر،منهوسمعلقيهقد

المدلس.إلاالسماعفيذلك

عمنالمدلسغيرروايةفيأيضاهكذالحالا:يقولفمسلم:أقول

لجمهور،اعندأيضاتدليسالايهاموجهعلىالمعاصرعنوالرواية.عاصره

أقيحهيبلالمعتى،فيتدليسأنهاينكرلالفظاذلكعليهابطلقلمومن

منه.سمعقدعمنالإيهامسبيلعلىالراويإرسالمنعندهم

يكونإنماكانالوجهينأيعلىالارسالأنيقتضيمسلموصنيعهذا،

للخطيب"الكفاية"فيماويوافقه.الايهاموجهعلىكانإذاتدليسا

357(.)ص

قدعمنالمحتملةبالصيغةجماعةإرسالفيهاأمثلة)2(مسلموذكر

بمنالظنأنذلكمحملو.مدلسينعدو]ولاتدليساتعدولم،منهسمعوا

خاصةقرائنعلى1اعتمدونهموالايهام،يقصدوالمأنهممنهموقعت

":)1/128(.مسلم"شرحفي)1(

35(.33-1/)":!صحيحهمقدمةفي)2(
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وقد.السماعفيالصيغةظهورتدفعالروايةتلكإطلاقهمعندقائمةكانت

عنه.يضيقالمقامهذارأيتثم،ذلكبسطتكنت

لأنا1(،)بمرةيثبتالتدليسأنالشافعيعنذكروهماذلكيخالفولا

تكونبانتدليساالمرةتلكتكونحيثمحلهولكن،مسلمهذا:نقول

إجماعهمبدليل،كذلكتكنلممسلمذكرهاالتيوالامثلة.الايهامبقصد

مدلسين.ليسواالامثلةتلكمنهموقعتالذينأولئكأنعلى

بانهمسلمعلىيحكملاأنه")2(مسلمصحيح"شرحفيالنوويوزعم

مسلمذكرفقد،النوويمنسهووهذاالمذكور.بقوله""صحيحهفيعمل

علمولابالسماعفيهايصرحلمانهزعمكثيرةاحاديثالكلامذلكفي

تسعة""صحيحهأثناءفيمنهاأخرجثم،العلمأهلعندصحاحنهاواللقاء،

كما"البخاري"صحيحفيستةومنها،نفسهالنوويذكرهكماحديثاعشر

ايضا.النوويذكره

لاباللقاءالعلممسلمنفيبانإلاالأحاديثتلكعنيجيبواولمهذا،

هووإنمالها،مسلمتصحيحعنبجوابليسوهذا.غيرهعلمعدميستلزم

علماءبعضدفعهوقد.صحاجالعلمأهلعندإنها:قولهعنجواب

اطلاعه.بسعةالعلممع،مسلمعلىالردفييكفيلابأنهالعصر)3(

للشافعي.37(9ص)"لةلرساا"نظرا(1)

(2)(1/41).

":مسلمصحيحبشرحالملهم"فتحكتابهفيالعثمانيشبيرالشيخيقصدلعله)3(

ذلك.مشللىإاشارفانه(.204و1/901)
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وأحوالالاحاديثتلكطرقيتتبعواأنالمجيبينعلىكانقد:أقول

".البخاري"صحيحفيالتيبالستةيعتنواأنيجبكانالاقلوعلىرواتها،

مسلم،دعوىردفيصريحهوبمايظفروافلمبحثوا،قدأظنهموكنت

فوجدت،بحثتإننيثم.ليجماالإبالجوبذاكالاكتفاءلىإفاضطروا

"صحيحفيبل،السماعبعضهافيثبتبلاللقاء،فيهاثبتقدالستةتلك

ولايضللامنوسبحانمنها.حديثفيبالسماعالتصريحنفسه"مسلم

ماومنها،فقطواللقاءالسماعفيهيثبتمافمنها،الاحاديثبقيةوأما!ينسى

".ذلكلشرحهنامتسعولااخر،جوابعنهيجابأنيمكن

الخطية:النسخ

خطيتان:نسختانللرسالة

الشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةوهيمؤلفها،بخط:الاولى

صفحةكلفيالكبير،القطعمنصفحاتأربعفيوتقع[،]4677برقم

الورقةأطراففيتاكلوقعوقدجدا،دقيقبخطكتبتوقدسطرا،38نحو

الاتيالثانيةالنسخةمناستدركوقد،الكلامبعضعلىأتىالسفلية

ذلكمعأنهاإلاواللحقالضربفيهاالمؤلفكتبماكعادةوهيوصفها،

تمة.خاولابمقدمةفيهاالمؤلفيبتدئلموان،كاملةوصلتناقد

منكتبها،اللهرحمههـ(1741)تالأنصاريحمادالشيخبخط:الثانية

وهيمصنفها،حياةفيأي(0/2/41382)بتاريخالسالفةالنسخة

الشريف.المكيالحرممكتبةقيأيضامحفوظة

****
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السماعفياظاهر!هيللتدليسالمحتملةالصيغفيرسالة6(

لأ؟أم

وظاهر،صفحاتأربعاستغرقطويلبسؤالالرسالةهذهالمؤلفابتدأ

قولفي-اللهرحمكم-قولكم"ما:أولهففي،غيرهإنشاءمنأنهالسؤال

انهوصياغتهفيهالواردةوالمناقشةالسؤالمنوواضح.."..المحدث

شكلعلىالبحثليظهرويحاوريستشكلسائلاهناكأنافترض،للمؤلف

منموضعغيرفيذلكالمؤلفصنعوقد،فريقينأوشخصينبينحوار

ورسائله.كتبه

جوبةوحوارفيهبل،سؤالمجرديكنلمطولهعلىوالسؤال

المرادالإشكالوتخليص،الخلافمناطتحديدغرضها؛وإشكالات

عنه.لجوابا

وأ"فلان"عنالمحدثقولهيهناالمؤلفناقشهاالتيوالمسألة

هيهلللتدليسالمحتملةالصيغمنونحوها"فلان"ذىأو"فلان"قال

لا؟أمالسماعفيظاهرة

نأواختار."..لجواب"ا:بقولهالسؤالجوابفيالمؤلفشرعثم

يمكنعماجابو،ترجيحهوجهوبينالسماعفيظاهرةليستالصيغةهذه

عليه.بهيعترضأن

فيالمتكررةالعنعنةوهيالكتبفيعنهامغفولامسألةذكرثم

اخبرنا:قاليوسفبناللهعبد"حدثنا:الحديثفيقولهنحوفيالاسانيد

المصطلحكتبفيمافذكر..".عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنمالك
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"عن".:يقولفيمنالممكنةالاحتمالاتوذكروهم،نهو

المؤلفأكملهافهلالقدر،هذاإلامنهايصلنالمناقصةالرسالةوهذه

إكمالها؟عنالمؤلفوقفأوبباقيها،نظفرولم

هذهلىإوتطرق،كتبهمنالعديدفيالتدليسمسألةالمؤلفبحثوقد

الاباطيل":منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلكتابفيالمسألة

هنا.كلامهبنحوفيهوتكلم(،1141-431/)

بهذاتتعلقكنانيشهأحدفيالمؤلفقيدهافائدةبالرسالةألحقناوقد

الله.رحمهللسخاوي"المغيث"فتحمنملخصغالبها،البحث

الخطية:النسحة

وتقع[،]4784برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيالوحيدةنسختها

"حقيقةفيرسالةيليها،المتوسطالقطعمندفترأوائلفي،صفحات6في

الموسوعة.هذهفيالعقيدةرسائلضمنوهيالتأويل"

ولم،والالحاقالضربقليلة،مبيضةشبه،المعروفمؤلفهابخطوهي

في"رسالةوهوالدفترظهرعلىالمكتوبالعنوانأما،المؤلفيعنونها

.المفهرسصنعفمن("التدليس

****

:الرازيحاتمأبيلابن"العلل"كتابفيفوائد7(

للامام"العلل"كتابمنفوائدعدةالمؤلفاستخرجالورقاتهذهفي

خمسينمنأكثربلغتوقد327(،)تالرازيحاتمبيأبنالرحمنعبد
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بلمعينا،ترتيبايرتبهاولم،الكتابفيورودهابحسبالمؤلفكتبها.فائدة

رقملىإيشيروكان،الكتابفيورودهابحسبمرتبةذكرهاعلىحرص

.الفائدةموضععلىللدلالةالحديث

وعدد[،]488رقمحديثعندتقفالاوراقفيالمقيدةالفوائدوهذه

أحاديثسدسنحومنمستخرجةالفوائدفتكون284[،0]العللأحاديث

أوراقفيالكتابفوائدبقيةالمؤلفاستكملهلندريولا،الكتاب

الحد؟هذاعندوقفأومستقلة

المحفوظة""العللكتابمننسختهعلىقيدقدالمؤلفوجدنالكنا

وبدأالثانيالمجلدغلافعلىالفوائدبعضالمكيالحرممكتبةفي

ترتيبها.بحسبالفوائدلهذهذيلافجعلناها[؛0141]رقمبالحديث

وألخصعبارةبأوجزالفائدةلىإالاشارةالمؤلفطريقةوكانت

العارفيفهمهاالتيوالاشاراتبالتنبيهاتأشبهالتقييداتوهذه،إشارة

وأ،كلمتينأو،الحديثرأسبذكرالمؤلفيكتفيفقد،فيهوالمدققبالفن

.واحدةكلمة

الخظية:النسحة

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمؤلفهابخطنسخةالفوائدلهذه

منهاويظهر،دقيقبخط،العاديالقطعمنصفحات3فيتقع]4662[،

الفائدةيدخلفكانالاحاديثأرقامحسبعلىالفوائدترتيبعلىحرصه

الأسطر.بينالترتيبمنمكانهافي

****
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الضعيف:الحديثأحكام8(

فيرسالة"فهذهصدرها:فيقاللكنه،هذهرسالتهالمولفيسملم

منه.العنوانهذافاقتبسنا..".الضعيفلحديثاأحكام

مارأيتلماجمعتها":بقولهتأليفهاسببالمولفبينوقد

الائمةكبارلىإبعضهمفنسب؛فيهالاضطرابمنللمتأخرينوقع

فضائلفيبهالعملاستحبابجماعالالىإغيرهونسب،بهالاحتجاج

كثيراعليهبنواحتى،بهالعملفيالناسمنكثيروتوسعونحوها،الاعمال

محافظتهممنجداأبلغعليهاوحافظوابها،العملوأكدوا،المحدثاتمن

عقائدعليهبنواماكثيرابل.القطعياتوالفرائضلبل،الثابتاتالسننعلى

علىيقتصرو]ولم.والمعقولوالسنةالكتابمنالقطعيةللبراهينمخالفة

المثبتينجدلبعضذكرنبعدقالثم،"الموضوعاتتناولوابلالضعاف

".مستقلةرسالةتأليفلىإلجأتنيأالتيهيالمطاولة"وتلك:بهللعمل

أننيوذلك":قالبالتأليفإفرادهافيسبباكاناخرأمرلىإأيضاوأشار

فيالمتأخرينمنكثيريسلكهاالتيالامورعلىمقدمتهفينبهتكتاباألفت

بالضعيف،العملجملتهامنوذكرت،لذلكصالحةغيروهيالاحتجاج

كماالبحثأستوفيأنقبلجداالكلامفطال،فيهالكلامأحققأنوحاولت

".مستقلةبرسالةإفرادهفاثرت،أحب

2(،1/43)انظر"العبادة"كتابهوالمولفعناهالذيالكتابوهذا

أشاروفد،مستقلةبرسالةالضعيفلحديثاأفردأنهلىإهناكأشارفقد

البدعة"حقيقة"رسالةفيبرسالةالضعيفالحديثأفردأنهلىإأيضا

المباركة.الموسوعةهذهفيالعقيدةرسائلضمن87()ص
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لتأليفهادعاهالذيوالسببالرسالةموضوعبذكررسالتهالمؤلفبدأ

ومحصل،الضعيفبالحديثالعملحكمفيالاقوالذكرثم-سلفكما-

قال!نوذكر،الاستحبابلجواز،امطلقا،المنع:مذاهبثلاثةذكرهما

تاليفلىإدعتهلمطاولةوالاختلافهذاوأن،بعضهموحججبذلك

الرسالة.

أما،الضعيفيثبالحلمتتعلقخمسامهماتفيهذكرفصلاعقلمثم

هذهوتقرير(.581-561)صالمصطلحكتبفيفمذكورتعريفه

فصولمنيأتيفيماإليهاالإحالةلغرضكانالرسالةبدايةفيالمهفات

يليه.الذيالفصلفيكما،الرسالة

نأعلىالاجماعحكايةفيقيلتالتيالقوادحفيهذكرفصلاعقلمثم

عنهاوأجاب،قوادحخمسةفذكر،الضعيفيثلحلمباتثبتلاالاحكام

مؤثر.قادحأيمنالاجماعحكايةفسلصتجميعا،

العملمسألةفيللكلامالتاريخيالتسلسلفيهذكرفصلاعقدثم

بكرأبوالقاضيالمسألةهذهفيتكلممنأولانفذكر،الضعيفبالحديث

نهو...الاختلافمنلهموقعوما،بعدهمنذكرثم5(،43)تالعربيابن

الحجحنعترضأنعلينابل،أقوالهماستيعابالرسالةفيغرضهمنليس

معدنه.منالحقونغترفوالدلائل

استندالتيالسلفأئمةعنالمرويةالاثارفيهذكرفصللىإمنهوفصل

النظرإنعامعندنهو...بالضعيفالعملجوازعلىالاجماعحكىمنإليها

خلافه.فيصريحةهيبلالجوازعلىتدللافيها
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نوأحمد،للاماموعبارةالمشهورةمهديبنالرحمنعبدعبارةفذكر

فيلخصقدالصلاحابننو،المعنىهذاعنتخرجلاالاخرىالعبارات

النوويبخلاف...عبارتهوساقتام،باحتياطالسلفعنجاءما""مقدمته

الصلاحابنكلامغيرتنابيةزيادةزادفانهالصلاحابنكتابلخصالذي

السلف.أئمةعباراتمرادعنوخرجت

رو]يةفيتساهلهمفيهاإنماتلكالسلفعباراتأنفيفصلاعقدثم

جوازمنهاالنوويفهمكيفوذكر،استحبابهولابهالعمللاالضعيف

استحبابه.بلبالضعيفالعمل

فيوغيرهالنوويأوقعالذيالفهمذلكردفيفصلينلىإمنهوخلص

الذيالضعيفهووما،الروايةفيالائمةبتساهلالمرادوما،القولذلك

زعمعلىيعملأنيجوزالمباحأنيرىمنبينمناظرةوعقد.فيهتساهلوا

...عبادةانه

الفصولفيتقررالذيالمعنىهذاإيضاحزيادةفيفصلاعقدثم

أيضا.مناظرةشكلعلىوجعله،السابقة

منالسابقةمهديابنعبارةفي"الحاكممستدرك"فيوقعماذكرثم

منالخاليةالاخرىالمصادريخالفبما"والدعواتالمباحات"لفظزيادة

منإقحاماتكونربمانهاو،الزيادةهذهصحةفيفشكك،الزيادةهذه

ثبوتها،اعتبارعلىعليهاتكلمثم.الاحتمالهذامستندوذكر،الناسخ

أحداظنولا،اللهرحمهوتمكنهالمؤلفعبقريةعلىيدلبتخريجفخزجها

عليه.طائرهحامولااليهسبقه
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لمالسلفبعضعنالمرويالتساهلهذاأنبيانفيفصلاعقدثم

ثقة.عنإلايرويفلامطلقايتشددمنوجدبلجماعا،إيكن

فيالمحكيالإجماعذلكثبوتفرضيةفيهذكربعدهفصلاوعقد

ضعيف.سكوتيجماعإفهوثبتإننهو،التساهل

المجوزونبهااستدلأخرىأموزافيهذكربفصلالفصولهذهتوجثم

عنهاوأجاب،أدلةخمسةفذكر؛الضعيفلحديثباالعملجوازعلى

جميعا.

كتبمااخرأهيأدريولا،الرسالةمنالقطعةهذهتنتهيالفصلوبهذا

لها؟مكملاشيئاكتبأم،المبيضةالنسخةهذهمنالشيخ

منفصلينالرسالةمنالمبيضةالقطعةهذهأتبعنافقدالفائدةولتمام

فيالشافعيالإمامنصوصالمؤلففيهذكرفصل:الاول،المسودةالنسخة

وصفتبأحاديثللعملالموهمةنصوصهتخريجمع،البحثهذا

المصنفأنيجها:وتخرهناالشافعينصوصذكراهميةوتأتي.بالضعف

فيالنواويإليهااستندالتيالحججضمنمنالشافعيكلامأناستظهر

الضعيف.بالحديثالعملاستحباببلجوازعلىالاتفاقحكايته

استحسنالتيالافعالببعضيتعلقفهوألحقناهالذيالثانيالفصلأما

ضعيف.حديثمستندهمأنوظهربهاالعملالاكابربعض

فإنذلكثبتإذاوأنه،بإطلاقذفهاوأدلةالبدعةموضوعلىإتطرقثم

بحجةلابدعةكونهعنالمحدثالعمليخرجولاالكبائر،منالبدعة

ذلك.عنبعيدوالضعيف،اليقينبهايحصل
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"هلمسالةفيالقيملابن"الموقعين"إعلاممنطويلانقلانقلثم

وتأييده.عليهالتعليقمع"دلالة!يمالنبيلترك

حجتين،فذكر،الضعيفلحديثبابالعملالقائلينحججبعضذكرثم

يعملأنه:والثانية.بالنيةقربةيصيرالمباجأنعلىجماعالا:الاولى

القطعةفيالحجتانهاتانتقدمتوقدعنهما،جابواحتياطا.بالضعيف

عنهما.لجوابافيطالوتبسطهنالكنه،اخرياتثلاثمعالأولى

الخظية:النسخوصف

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةكلهاقطعأربعالرسالةهذهمنوصلنا

وصفها:وهذا،الشريف

دفترفيصفحة04فيوتقع[01]4658/برقموهي:الاولىالقطعة

المؤلفحررهماآخرنهاويبدو،الصفحاتمرقمةغيرالعاديالقطعمن

وقلةمباحثها،وتحرير،القطعببقيةمقارنةمادتهالاكتمال،الرسالةهذهفي

تها.موضوعاوتسلسلفيها،والتغييرالضرب

السالفالدفترفيوتقعأيضا[01]4658/برقموهي:الثانيةالقطعة

ما"وكثيرا:بقولهوتبدأ،صفحة26فيوتقعالاخر،طرفهمنلكننفسه

فيموجودةالقطعةهذهمباحثوأكثر..."اعترافهممعبالحديثيحتجون

فياختلافمعوصفها،سيأتيالتيالاخرىالقطعفيأوالسالفةالقطعة

القليلة.الاضافاتأوالعباراتبعض

مندفترفيصفحة35فيوتقع8[]4658/برقموهي:الثالثةالقطعة

فقد؛للكتابالاولالإخراجنهاويبدوحديثا،ترقيمامرقمةالعاديالقطع
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والتغييرالضربكثيرةوهي،مرتينالرسالةصدركتابةالمولفأعاد

فيبحثغيرالاولىالقطعةفيموجودةموضوعاتهاوغالبواللحق،

القطع،باقيفيلهوجودلافانه،البحثهذافيالشافعيصالامامنصو

إليه.الاشارةسلفكماالأولىالقطعةذيلفيلحقناهوأفأخذناه

مضروبصفحة28فيوتقع[01]4658/برقموهي:الرابعةالقطعة

ممنوراقيهأوالمولفتلامتذأحدبخطوهيمنها،صفحات01على

متفرقةضعموفيالشيخخطوعليها)1(،كتبهبعضتبييضفيبهماستعان

كثر،أوموضعينفيأوراقعدةخرموفيها،والتخريجوالضرببالزيادة

سياقاختلالخلالومن،التعقيبةلنظامالناسخباستخدامذلكعرف

."...ثبتإذاوكذلكالنافلةصلاةفي":بقولهالقطعةهذهوتبدأ،الكلام

منحججمبحثفيالقطعةهذهوأغلبعليها،مضروبالورقةوهذه

استدلواعمالجوابواالضعيفلحديثباالعملاستحبابأوبجوازقال

الرسالة.ذيلفيالقطعةهذهألحقناوقدبه،

****

هميته.وأالرجالعلمفيضرةمحا9(

سنويا،ثقافيالقاءتعقددكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفدائرةكانت

المولففشارك،محاضراتأوكلماتلالقاءالعلماءمنجمغافيهوتدعو

".وأهميتهالرجالعلم"بعنونهاالتيهذهبمحاضرته4135سنةموسمفي

المبيضة.نسخهاإحدىفي،"العبادةرسالةنسخمنهوالتلميذوهذا(1)
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الاسلاملدينوأنشرفها،مقدارفيالعلومتفاوتفيكلامهفبدأ

عبرإليناانتقلتوكيفالسنةعرفئم،والسنةالقران:عظيمينينبوعين

الرجالعلمنشأهناومن،والضعفالقوةفيمتفاوتونالرواةنو،الرواية

تكلممنأولومنوالتعديللجرحافيالكلامتأصيلوذكر،الرواةومعرفة

اختيارطرقلىإتطرقثم.برأسهعلماصارأنلىإتطوروكيف؟الرجالفي

منها.جملةفذكرللرواةالأئمة

فيهذكر"الرجاللتراجمالسلفعلماء"حفظبوسمهعنواناعقدثم

لهم.بأحواومعرفتهملحديثالرواةالائمةحفظ

منهمفعد"والتعديللجرحامنالمكثرينمشاهيرمنطائفة"بعنونثم

وانتهى(161)تلحجاجابنبشعبةبدأهمعالما؛وخمسيناثنين

.(209)تويبالسخا

أخبارمنطائفةفذكر"منهالرجالعلموحطالعلمتدوين"بعنونئم

بعدهم.فمنفالتابعينالصحابةمنالسلفمنالعلمدونمن

كانترتيبهمأنفذكر"الرجالكتبصنعفيالعلماءطريقة"بعنونئم

فوائدوذكر،"التهذيب"طريقةذلكأجودوأن،لمعجماحروفعلى

خلطمنالكتببعضفيوقعومامنها،ونماذجالنحوهذاعلىالترتيب

تهم.وتصحيفاالطابعين

،للرواةجمةالترفيالعلماءطريقةفيهوذكر"التراجموضع"بعنونئم

كله.ذلكوفوائد؟ينتهونوبماذا،يذكرونماهمو،يبدؤونوبماذا
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المشتبه،أو،بالانسابخاصهومافمنها،التراجمكتبأنواعذىثم

لمنأوهاممنوقعوماوفوائدها،الانواعهذهكتببعضوذكر،بالكنىأو

استعمالها.لفوائديتنبهلم

ذ!رذلك؟"فيالفضلولمنالرجالكتب"إحياءسماهعنواناعقدثم

كلفيطبعالذيوماالرجالعلمفيالمولفةالكتبأنواعالمبحثهذافي

للهندأن:هينتيجةلىإبعدهخلصبلد،أقيوفيالطبعجهةذكرمع،نوع

لحديثواالرجالكتبنشرفيالاكبرالفضلدكنحيدرابادولاسيما

تهما.ومتعلقا

عليها.والقائمينالدائرةمدحفيقصيدةأنشاختامهاوفي

الرسالة:نسحة

ضمنللرسالةقديمةمطبوعةعلىالرسالةهذهإخراجفياعتمدنا

سنةالعثمانيةالمعارفدائرةفيألقيتمحاضراتعدةضممجموع

نسخةوهي79(،73-)صالمحجموعفيالرسالةهذهوتقع،م3791

وقد،للرسالةالتاليةالطبعاتتقويمفيمنهااستفدت،الغلطنادرةصحيحة

الطبعةعلىالوقوفعندلناوتبين،تاليةطبعابعدةالمحاضرةطبعت

العزوفيهاالتيالمولفحواشيجميعحذفواانهمومقارنتهاالقديمة

وقد؟!ذلكعلىحملهمالذيماأدريولا!النقولمصادرعلىوالدلالة

معكوفين.بين[]المولفلىإمعزوةأثبتناها
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حجرلابنالمدلسينطبقات(ملخص01

المؤلفاختصره،بالتدليسوصفواالذينالرواةفيلطيفجزءهذا

العسقلانيحجرابنللحافظ("المدلسين"طبقاتكتابمنتعالىاللهرحمه

الموصوفينبمراتبالتقديسأهل"تعريفالمسمى،اللهرحمه852()ت

".بالتدليس

بالتدليس،الرواةمنوصففيمنكتبماجمعأمنالحافظوكتاب

تراجمعددبلغوفد،كتابهمقدمةفيذكرهاطبقاتخمسعلىرتبهم

ترجمة.وخمسينواحدىمئةكلهالكتاب

هذافيواخراجه،للكتاباختصارهسبباللهرحمهالمؤلفيبينولم

لاسماءاستحضارهويسهلليخفاختصرهإنه:يقالنإلا،اللطيفالحجم

بالتدليس.وصفواومنالرواة

فيفيهالعملطريقةثم،للكتاباختصارهمعالمأهمنذكرأنويمكننا

الاتية:النقاط

التراجمجميعذكربل،الكتابمنترجمةأيالمؤلفيحذفلم-1

وخمسين.واحدىالمئة

لاحتىيختصرهافقد،للرواةالاسماءسياقفيالمؤلفتصرف2-

علىيقتصرأو،"و"مكحول"بقيةو""عطية"مثل،فقطالعلماسمإلايبقي

فقط.اللقب

بالتدليس.الراويوصفمنذكرعلىلمؤلفاحرص3-
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أصحابمنلهأخرجمنتبئنالتيالرموزذكرعلىالمؤلفحافظ-4

)67،رقمانظر،التراجممنعددفيالرموزذكرفأغفلذهلوربما،الكتب

301،211-611،133).

كماحجر،ابنعلىاستدراكأو،بفائدةالتراجمبعضعلىيعلققد-5

68(.14،47،0،6)رقمالتراجمفي

فيهافوقع،لجيدةباليستالمؤلفمنهااختصرالتيالطبعةأنيبدو6-

،(4،301،701،133)4الأرقامذواتفيكماالاسماءفيالأخطاءبعض

كانتوان(95،56،421،138.541،)47الارقامفيكماالرموزوفي

إليه؛الإشارةمعوتحريفوهممنفيهاوقعماأصلحناوقد،بالكثيرةليست

إلا؛الاخرىالمصادرلىإبالرجوعأو""الطبقاتالأصللىإبالرجوعإما

هي(1جودتها)علىإليهاالعزواعتمدناالتيطبعتهفيأيضاالأصلأن

.الاخرىالمصادرمعخلافمنأوذلكبعضمنتخللمالاخرى

مرقمانالكتابينلان"؛"الطبقاتفيمكانهالىإترجمةكلنعزلم7-

ترجمة.كلفيالإحالةعنفأغنى،التراجمفيمتطابقاترقيما

اصلهوبينالشيخاختصرهمابينالمهمالخلافذكرت8-

".الطبقات"

المؤلف.ذكرهاالتيالكتبعلىأخلت-9

مع،المعجمحروفعلىمرتباالكتاباخرفيفهرساصنعت-01

هي.المدلسينمراتبأيمنللترجمةالرمز

.1341الأولىطالمباركيسيرعليبنأحمدد.بتحقيق()1
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الخطية:النسحة

الحرممكتبةفيمحفوظة،المعلميالعلامةمؤلفهابخطالنسخة

-701)صالصفحاتفي[]4717رقممجموعضمن،الشريفالمكي

والتخريجالضربمنتخلوتكاد،واضحوخطها.المؤلفبترقيم(132

وأالفوائدبعضهامشهافييعلقوقد،كتبهفيالشيخعادةغيرعلى

.التصحيحات

الكوثريمطاعنعنالشافعيالامامتنزيه(11

الكوثريزاهدمحمدالشيخمطاعنفيهاالمؤلفتتبعالرسالةهذه

كتابعلىتعليقاتهوفي"الخطيب"تانيبكتابهفيذكرهاالتي(1371)ت

العظيمكتابهفيلذلكتعرضقدالمؤلفوكانالبر،عبدلابن"الانتقاء("

الشافعيالامامترجمةفيالاباطيل"منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيل

معمستقلةرسالةفيذلكعلىالكلاميفردأنرأىلكن(؛918)رقم

عدةفيالرسالةبهذهالتعريففيوساتكلم.سيأتيكماواضافاتزيادات

مباحث:

الرسالةعنوانأولا:

وهو،المعروفبخطهالظهريةالورقةعلىالمؤلفأثبتهالرسالةعنوان

العلامةتأليف":تحتهكتبثم(الكوثريمطاعنعنالشافعيالامام)تنزيه

وكان."اللهحفظهالعتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخالمحقق

بعلملىإمكانهاوأخر""الشيخعلىضربثم."..الشيخ"تأليفأولا:كتب
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يكتبكيفالمتبادروالسؤاليطهر.فيماالشيخبخطهذاوكل.""المحقق

منالشيخعليهكانماعلموقد..."؟المحقق"العلامةنفسهعنالشيخ

فيزيادةالحقير""بنفسهلىإيشيرماكثيراكانبل،النفسوهضمالتواضع

:أمرانالانفجوابي؟التواضع

حاول،قرانهأوطلابهكبعضغيرههذاكاتبيكونأنإما:الاول

خطهبغيرالشيخمصنفاتبعضعلىوقفتوقدجدا،فقاربخطهمحاكاة

"حفظه:الاسماخرفيقولهالاحتمالهذايؤيدوقد،ويحاكيهيشبههبخطبل

:يقالأنالعادةجرتوإنماهذا،يقولأناسمهيكتبمنعادةمنفليس"الله

.العباراتمنونحوها..".عيبهاللهستر"أو"لهالله"كانأو"بهاللهلطف"

.الاشكالهذامنننفصلوحينئذ

،الكتابمنانتهىلماالشيخلعل:نقولفحينئذ،الشيخبخطأنه:الثاني

يريدالطابعإن:لهقيلكأنما(سيأتي)كمانشرهعلىوحرصللطباعةوجهزه

وربما،العباراتهذهنحومنالمولفعلىثناءالغلافعلىيكتبأن

.،.رغبتهعندنزولاالشيخلهفاستجابيكتبها،أنمنهوطلبعليهاقترجها

...كتابهينفقأنيريدالناشرنوخاصة

فيالعلميةالاوساطفيمعروفوهو،الكوثريعلىردهويضاو

طلابهعليهأضفىوقدسابقا،العثمانيةالمشيخةوكيلبكونهوغيرهامصر

نأعلىالتجاسرمنناشرأييخيفماوالاوصاف)1(الالقابمنوغيرهم

تخلعوأنهاالألقابهذهلىإ""التنكيلفيعديدةمواضعفيالمؤلفاشاروقد(1)

عليه.والردتعقبهيريدمنلارهابعليه
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سابقا.ذكرتهمافكان...السلاحبنفسيتقيهأنإلاعليهالردفيكتابايطبع

أعلم.والله

التاليفسببثانيا:

زاهدمحمدالاستاذأن3()صهذهرسالتهمقدمةفيالمؤلفذكر

أهلعليهيوافقهلاماوفيه"الخطيب"تأنيبسماهكتاباألفالكوثري

منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلسماهعليهالردفيكتابافجمع...العلم

مزاعمبرديتعلقمايفردأنلهفبدابمصر،""طليعتهطبعقدوأنه"الاباطيل

هذا.وهومفرد،كتابفيالشافعيالامامفيالطعنبهاحاولالتيالكوثري

رسالةوجعلهالشيخأفردهثم""التنكيلمنجزءاالردهذاكانإذا

مستقل.باسموسماهمستقلة

فيقالإذ2(4و9)ص"الترحيب"شكررسالتهفيذلكوأعاد

"،"التنكيلمنالشافعيترجمةفيذلكشرحت"وقد:الثانيالموضع

لطولها"."التنكيل"عنأفردهاأنورايت

وترجمةهي،مفردةالرسالةهذهطبععلىحريضاالشيخكانوقد

لىإالمؤلفبهابعثرسالةففي؛""التنكيلفيالتيالبغداديالخطيب

نأعزميفي":فيهاقال(1377)تشاكرمحمدحمدأالمحدثالعلامة

لان؛الخطيبوترجمةالشافعيالامامترجمة(التنكيل)يعنيبيكتامنأفرد

هناكفهل.مستقلةرسالةتكونأنيصلحمنهماكلفصارفيهماطالالكلام

كانفإن؟نفقتهعلىالرسالتينتينكلطبعينشطمنالشافعيةمنالقاهرةفي

".يلزمفيماعنيوتنوبوا،إليكمأرسلهماحتىتعرفونيأنفضلكممنفأرجو
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هذهمعمتطابقة""التنكيلفيالشافعيترجمةهلالسؤاللكن

الاخرىفيليسمامنهماكلففيكلا،:لجوابا؟المفردةالترجمة

الكلامفيوتوسع،المباحثأثناءفيزياداتفيهاالمفردةفالترجمة

28-27،-61.52،26-6،9،01،21،13)صفيكماوالنقاش

الترجمةفيليمس66(51-)صمنكاملافصلالمجهابانتمتازكما03(،

علىالكوثريتعليقاتبتتبعيتعلقالفصلوهذا.""التنكيلفيالتي

الشافعي.الامامعلىالطعنبهحاولفيماالبر،عبدلابن"الانتقاء"

التيالكوثريمطاعنردقد-المفردة-هذهرسالتهفيالمؤلففيكون

"الانتقاء".علىتعليقاتهفيوالتي""التأنيبفي

أوائلمنالاوراقبعضفقدانسببهنقصالمفردةالرسالةفينعم

كلماتخمس!علىوالرد،الشافعينسبفيالطعنمبحثفيها،الرسالة

فيموجودةالمباحثوهذهفصاحتها.فيالكوثريطعنللشافعي

.(1/604)":التنكيل"

الرسالةموضوعات:ثالثا

،الكتابتأليفسببفيهابينمقتضبةمقدمةللرسالةالمؤلفكتب

...""التنكيلعنأفردهولماذا

الكوثريمطاعنبرديتعلقماالنسخةمنسقطقدأنهالقولوتقدم

علىبالكلامالرسالةوتبدأ.اللغويةالالفاظوبعض،الشافعينسبحول

...الفهر""معنىشرحعنداللغويةالماخذبقية
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علىالشافعيتتلمذإثباتالاستاذمحاولةلردفصلاالمؤلفعقدثم

والواقع،التاريخيةبالرواياتطابوالردفيطالو،الحسنبنمحمد

هوممانفسهمحمدومعمحمدأصحابمعالشافعيمناظراتمنالعملي

...للشافعي""الأمفيثابت

وفيهالشافعيمعزيادبنالحسنمناظرةفيمختصرافصلاعقدثم

...تاريخيةأخبارمنلحسنالعلمتقويم

فيمعينابنكلامقضيةفيعليهمزيدلابماالمؤلففصلبعده

4(.321-)ص...بالغبتحقيقفيهافأتىالشافعي

الشافعيةأنالكوثريوزعم،حنيفةأبيفقهفيالشافعيكلامفينظرثم

.(64-14)صأصولهعلىالشافعيفروعتطبيقفيحائرون

فياقوالهجميععنرجعالشافعيكونفيالكوثريمزاعمردوأخيرا

.(05-64)ص...القديم

كتابعلىالكوثريعلقهمانقضفيفصلافعقدالرسالةتوجثم

الشافعي.علىبمطاعنهيتعلقفيماالبرعبدلابن"الانتقاء"

طبعةمن88صلىإ"الانتقاء"علىعلقالكوثريأنالشيخوذكر

مدخولانهاكتشفبعدماالتعليقعنالقدلمياوقفهثمالقدلميالدينحسام

مقدمته.فيبذلكصرحكماوعملهعلمهفي

منحذفهالمؤلفأنوالمرجج،""التنكيلفيليسبرمتهالفصلوهذا

لجزء.اهذافيبوجودهاكتفاءمسوداتهفيقيدهكاننبعدالتنكيل
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الخطيةالنسحةرابعا:

العديثيةالرسانلمجمولح

1927]رقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةالكتابنسخة

الله.رحمهالمعلميالشيخبخطوهي[عام

بهتنتهيالذيالترقيمكانوإنالامر،حقيقةفيصفحة54فيتقع

كاملةوصفحةالمقدمةصفحةالترقيمفييدخللملانه؟43هوالرسالة

.المخطوطاخرفيفجلدتطريقهاضلت4()صبملحقة

فإن(،011-801)صفيماينقلبانأحالقدالمؤلفأناعتبرناوإذا

صفحة.48يكونالمخطوطلصفحاتالعدد

لعلهاعليهامضروبالصفحةرأسفيأسطرأربعةالعنوانصفحةفي

الصفحةمنتصففيالرسالةعنوانكتبثم.سابقةترجمةمنجزءاكانت

المحققالعلامة"تاليفوبعده"الكوثريمطاعنعنالشافعيالامام"تنزيه

".اللهحفظهالعتميالمعلمييحتىبنالرحمنعبدالشيخ

أسطر.ستةفيالرسالةلمحتوياتمقتضبفهرسوتحته

،والاحالاتوالإلحاقالضربمنتخلوولا،بالمبيضةأشبهوالنسخة

كتابمسوداتإحدىكانالرسالةفيهكتبالذيالدفترهذاأنوواضح

ضافوالشافعيترجمةقبلالتيالتراجمالمؤلفمنهفحذف،""التنكيل

بترجمةبدأالشافعيترجمةانتهتلماثم.والمقدمةالعنوانفيهاكتبورقة

يشهدلكن(.091)رقم:""التنكيلفيكذلكوهيالازهر،أبيبنمحمد

المطبوعةفيرقمهابينما51،2هوالمسودةفيالترجمةرقمأنمسودتهأنها

المبيضة.منترجمة25نحووحذف"التنكيل"كتابالشيخنقحفقد.091
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الشافعي،نسبفيالكوثريبمطاعنيتعلقالنسخةفينقصوقعوقد

"التنكيل"فيموجودةوهي.عربيتهعلىأخذتكلماتخم!سفيومطاعن

يتمكن.فلميبيضهاأنالشيخأرادامالنسخةمنأسقطتأدريفلا

مواضعواستكملفيهافأصلحثانيةمرةالنسخةعلىالشيخعادوقد

3172،،4)صفيكمالرصاص1بقلامذلككلوعلق،والترتيببالاحالة

2(.6وظهر

التحقيقمنهجخامشا:

الاطمئنانلمزيدثانيةمرةوقابلته،المخطوطمنالكتابنسخت

"،"التنكيلفيالتيالشافعيترجمةعلىجديدمنقابلتهثموالتأكد،

علىالكوثريعنالمؤلفينقلهاالتيالنصوصوقابلتمنها.واستفدت

عبدلابن"الانتقاء"علىتعليقاتهوكذلك،لجديدةاطبعتهفي""التأنيبكتابه

رحمهغدةأبوالفتاحعبدالشيخبتحقيقلجديدةاطبعتهراجعتوقدالبر،

وبجرها!بعجرهاالكوثريتعليقاتثبتقدفانه،الله

منأكملهولمحالهعلىالمخطوطأولفيالذيالنقصبقيتو

مرين:لا("التنكيل"

بالزيادةتختلفهذاكتابنافيالمباحثغالبأنلاحظتلاني:الأول

"."التنكيلفيعماالعبارةتغييرأوالنقصأو

هذهضمنوهو""التنكيلفيموجودةالمواضعهذهأن:الثاني

أحب.منفليراجعهاالموسوعة

****
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"...ثلاثلمنافقااية":حديثشرح(21

وإناجتهادا،العنوانهذالهافوضعت،الرسالةهذهالمؤلفيعنونلم

المنافق"اية:حديثذكرثمالتكرار.وإفادتهاإذا"ب"تتعلقالبحثبدايةكان

ومنوالمداومةالتكراربهايقصد)إذا(نو."..كذبحدثإذا:ثلاث

اربعفيهذكرتالذيالاخرالحديثذكرثم،الخصالهذهعليهغلبت

.الاوللحديثافيالواردةالثلاثلىإالامرحقيقةفيتعودنهاو،خصال

عنه.جابوالحديثمعنىعلىيردمابعضذكرثم

لحديثافيالكذبعليهغلبمنان:وهيالبحثخلاصةذكرثم

خالص.منافقفهو=كانتمهمابالامانةوالخيانةبالعهدوالغدر

النسحة:وصف

[1946]برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيواحدةنسخةللرسالة

الكبير،القطعمنصفحات3فيوتقع،المعروفمؤلفهابخط

****

للسلميالتصوففيالأربعينعلىالتعليق(13

كتابا4(12)تالسلميالرحمنعبدأبوالحسينبنمحمدالشيخألف

رأتفلما..باباهحديثلكلووضع،التصوففيحديثاأربعينفيهجمع

الشيخمنالدائرةمجلسالتمسالاربعينهذهطبعالعثمانيةالمعارفدائرة

أحاديثفيالنظريتضمنالاربعينمعيطبعتعليقايكتبأنالمعلمي

وضعفا)1(.صحةالكتاب

363(.)صالمؤلفتقديمانظر(1)
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الأربعين،معيطبعلمنهإلا،التعليقهذاوكتبالطلبالمعلميفلبى

لدينا.معلومغيرلسبب

فيهنبهالاربعينلاحاديثتخريجهيديبينتقديماالشيخكتبوقد

لحديث.اوبعلومبالكتابتتعلقمهمةأمورسبعةلىإ

نأحقهماعلىمشتملأنهالكتاببأحاديثيتعلقمماذكرهومما

.الاحتمالعلىهووما،ببطلانهيحكمأنحقهوما،بثبوتهيحكم

والغرابة،العلو:شيئينعلىالحرصالحديثرواةعادةأنأيضاوذكر

السلمي.فيهوقعماوهذا

قسمين:علىلحديثبااستدلالهمفيالمؤلفينأنأيضاوذكر

ئمالمسألةفيذكر،يبينهأنيريددليلعلىمبنيااعتقادهيكونمن:الأول

الدليل.يذكر

عليهيستدلأنويريداخر،أمرعلىمبنيااعتقادهيكونمن:نيوالثا

بالحديث.الاستدلاليحاولثمتقليداالمسألةيعتقدكالمقلد،بالحديث

أبوابه.عنواناتمنسيتبينكمانيالثاالقسممنوالسلمي

حديثا...حديثاعليهاالكلامفيالمؤلفشرعثم

حجممعيتناسببماالتخريجفيالاختصارطريقةالمؤلفسلكوقد

منفيذكر،إسنادهفيوينظر،السلميغيرلحديثاأخرجمنفيذكر،الرسالة

لجزءباالمصادرلىإويعزو،وجدتانشواهدهويذكر،فيهعليهطعن

غالبا.والصفحة
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عملهتركزوانما)1(الاربعيننصيحققلمالشيخأنلىإالتنبيهوينبغي

الاحاديث.منيوردهماعلىلتعليقوالتخريجفي

الخطية:النسحةوصف

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةمؤلفها،بخطواحدةنسخةللكتاب

كلفيالكبير،القطعمنصفحات9فيوتقع[،]4832برقمالشريف

سطرا.31نحوصفحة

أوالاسطربينالمؤلفألحقثم.دقيقجميلواضحبخطمبيضةوهي

يتعلقوبعضها،الرصاصبقلموالزياداتالفوائدبعضالهوامشفي

ذلك.علىمنبفافأثبتها،الكتببعضطبعبمعلومات

على"تعليق:البسملةبعدالاولىالورقةرأسفيالمؤلفكتب

يحيىبنالرحمن"عبداخرها:وكتب."للسلميالتصوففيالاربعين

."9136سنةرجب27العثمانيةالمعارفبدائرةالمصحح،اليماني

تواريخمعوالاحالةالعزوفياعتمدهاالتيبالمراجعورقةلحقأثم

كتابا.وثلاثينواحدابلغتوقدتها،طبعا

:الكتابفيالعمل

الاحاديثعنمنفصلةأوراقفيتعليقاتهكتبقدالمؤلفكانلما

معفأثبتهاالاربعينمنالمعارفدائرةطبعةلىإذهبتمعها=تطبعبحيث

بعضمع22041،طالمعارفدالرةطبعةمنهوللأربعيناوردناهالذيوالمتن(1)

الحواشي.فيعليهانبهعاالتيالتصحيحات
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الشيخبتعليقأتبعتهثم،المتنمنقليلاأصغربحرفالاسنادجاعلاأبوابها

التعليقانتهىفإذاجديد،بسطرالتعليقويبدأ"المعلمي"قالبلهمصدرا

وهكذا..*(.**)*صغيرةنجومبعدةالاتيالحديثوبينبينهفصلت

.الكتابنهايةحتى

لىإالمولفيشرلمالتيالكتبلىإبالعزوالكتابعلىعلقت

وجعلت،المولفطبعاتعنطبعاتهااختلفتالتيالكتبلىإأوصفحاتها

والصفحة.لجزءالىإأووجدإنلحديثابرقمالعزو

وكثيرالمولف،يذكرهالمأخرىكتبلىبالعزوالتخريجأكملت

عاما.ستينمنأكثرقبلالتعليقالمولفكتبإذلاحقا؛طبعتمنها

يجاتخرألفقد(209)تالسخاويالامامأنذكرهيجدرومما

هـبتحقيق8041سنةطبعوقد،المولفعليهيطلعلمالاربعينلاحاديث

فيوزوائدهفوائدهوضمنتمنهاستفدتوقدجزء،فيالاثريحسنعلي

غالبفيوالسخاويالمولفأحكاماتفقتوقد،الكتابهوامش

لى.تعااللهبحمدالاحاديث

فيورقةفيثبتهاوالمولفاعتمدهاالتيالمراجعقائمةذكرتوأخيرا

التعليق.اخر

القديمفيالعلماءبينالارتباطصفة(41

عنعبارةالرسالةوهذه،اللهرحمهالمولفوضعمنالعنوانهذا

كانتالتيالثقافيةالمواسمأحدفي1356سنةالمولفألقاهامحاضرة
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علىالكلامفيسلفكما،دكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفدائرةتعقدها

الازهرعلماءمنوقدزيارةبمناسبةوكانت"،هميتهوأالرجالعلم"رسالة

كلمةجملتهامنكانالكلماتمنعددفألقيت.العثمانيةالمعارفدائرة

.هذهالشيخ

فيالعلماءبينالتواصلكانكيفيبينأنبرسالتهالمولفقصد

العلمية،أوالاخويةمنهاسواء،المراسلاتمنبينهميجريكانوما،القديم

اختلفالامروأن...المراسلاتتلكبسببكانتالمولفاتمنكثيرانو

القطرعلماءبينولاالاقطار،علماءبينصلةفلاالمتاخرةالاعصارفي

...الواحد

نوالعلماء،عندالعلميالتواصلمواسمأعظممنوأنهالحجوذكر

،سماعلتحصيلأوآخر،لمبعاليجتمعللسفرليتزودضنائنهأنفقربمالمالعا

السلف.عنلذلكأمثلةوذكر

أهلبينالتواصلقلةمنعصرهفيويحصلحصلمماالشكايةوأعاد

إليه.الناسأحوجمنأنهممعوطلابهالعلم

كالازهرالعلميةوالمجامعالجهاتبينالعلميالتواصلعلىحطثم

وغيرها.والدائرة

الرسالة:نسحة

يضممجموعضمن،اللهرحمهالشيخحياةفيالمحاضرةهذهطبعت

"رسالةبعنوانوهوالذكر،السالفالموتمرفيألقمتالتيالعلماءكلمات

الدولةعاصمةلىإالازهريةالبعثةلورودتذكارانشرتتاريخيةعلمية



التعقيقمقدملأ

قلته.علىنحوهوخطامنبداماصلحتوعليها،فقابلتهاالاصفية"،

العالمين.ربللهوالحمد

45

وكتب

كللى!!!رالغ

15/5/1433في

!1أثهول!3"س!ث"هأ!ا.س!هثح





الهاو-----م،
ذجمقاللسخالخطيةا.

!ا، ----ت





"الاخبارنقدفيالاستبصار"منالأولىالورقة



الاستبصار""منالأخيرةالورقة



للتدليسالمحتملةالصيغفيرسالةمنورقة



الضعيف"الحديث"أحكامرسالةمنورقة



كاا

يئميم!

يم

ظ!

ثع

ثا3

؟كل!

ال!

؟!

صا



!زر!،*لأء[-لا!،
أ---!سءبربه!ييي*02،3"

+!كشهمي!؟!كألم!!ن!!تا!يرإإص!*!!"*
-ا!عىثر!شمماجميرك!!ييئربر!مجم!جمي!ب*ء*جمئىء؟غ4-س-.-

--ممأ!لملم،عأنإسص-ن!يي!جم!--!ك!جم!أب!-صبيم*أسهـ--؟،و

؟!،برك!ألم!+--!حمب!جم!!مكهحبي!!ك!ك!جميرصك!ي!بر،

ك!!س!بر3ممهـجمحير!ء!يمدعأ"ءأ

".--،،،3،--.ء3**-ص---4ىسس-13-

صتم!ثر"ءنماب!جمييليجم!!س!عىجم!،مح!"ممتزممبرن!سرم

صى*--!

!ثيعمم!أغ4!ابهيميميم!ممتىمح!ءجم!كمص!)!ءكل،؟أ3"؟غ؟7!أ

عغ--سهمسي!!ممرر!كع*؟-جم!حميملمج!ييه!كأ-4!لي!ش!+ء*--*ء+

!لأممئ!قم!كا3ممه!ر،ع!برصث!!لمشررع!صو!شكئر!!جم!ممبم"*--مء

كل-؟م*-!خ!فس!س!2

*،؟!!لم!برحميأ!جميمبمجمح!برجم!عبر،حص-+!

جمتر!بر!!!بي!!صش!تص!صس!!يمئحئز!سىشغكتزصسم!جم!سسمج-عح؟جم!سوكل؟*-ء7*""عا

.-؟سس!-!-حبسسد3بربر!ة،جمألمجيمككلش!يبرممهبم!ي!يرلمج!هته!صك!-*!-الأ-

كلكهـكك!ممثز!كع"،!بير!ي*ثج!!لإ.ممعمحهلم!كيرك!صبرجمىكبميرثبمثم

المدلسين"طبقاتمن"ملخصورقة



الشافعي"الامامتنزيه"منالاولىالورقة



الشافعي"الإمامتنزيهمن"الاخيرةالورقة



للسلمي"الاربعينعلى"التعليقمنالاولىالورقة
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