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 انمقذمح

 احلمد هلل رب العادلْب، كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رمحة للعادلْب، نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أمجعْب.
 أما بعد،،،

 ةسار د ءانثأ وتبتك ،عمومان كُب كتابو اجلامع خصوصان  فهذا ٕبث حوؿ اإلماـ الَبمذم كمنهجو احلديثي
 .ةار و تكد لا ةلحر م ُب ْبثدحملا جىانم ةدام

البحث مجع أكرب عدد من ادلسائل ال سيما ادلهم منها شلا لو ارتباط ٗبوضوع كٙبريت ُب كتابة ىذا 
 البحث، مع احلرص على االختصار قدر اإلمكاف عند الكالـ ٙبت كل مسألة.

 كقد قسمت ىذا البحث إذل مقدمة كثالثة مباحث كخاٛبة.
 ادلقدمة. 
  مطالب: تسعة، كفيو الَبمذمادلبحث األكؿ: ترمجة 

 مسو كنسبو.ادلطلب األكؿ: ا -

 ادلطلب الثاين: مولده. -

 .رحالتو العلميةادلطلب الثالث:  -

 ثناء العلماء عليو.ادلطلب الرابع: من  -

 عدـ معرفة ابن حـز للَبمذم. :اخلامسادلطلب  -

 .ادلطلب السادس: عقيدتو  -

 ادلطلب السابع: مذىبو الفقهي. -

 ادلطلب الثامن: بعض مؤلفاتو. -

 ادلطلب التاسع: كفاتو. -

  :معادل من منهجو احلديثي عمومان ادلبحث الثاين: 
 آراؤه ُب طرؽ التحمل كاألداء، كفيو فرعاف:ادلطلب األكؿ:  -

o  :طرؽ التحملالفرع األكؿ. 

o  :طرؽ األداءالفرع الثاين. 

 .موقفو من الركاية ابدلعُبادلطلب الثاين:  -

 ادلطلب الثالث: موقفو من ادلرسل.  -

 لسند.ادلطلب الرابع: شرطو ُب اتصاؿ ا -
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 :فرعاف، كفيو بعض أبرز ادلؤاخذات على منهج الَبمذمادلطلب الثالث:  -

o  :اهتامو ابلتساىلالفرع األكؿ. 

o  :كجود بعض الركاة الضعفاء ُب كتابو اجلامعالفرع الثاين. 

 :كفيو مطلب:منهجو ُب تصنيف كتابو اجلامع ادلبحث الثالث ، 

 .اسم الكتابادلطلب األكؿ:  -
 .لتأليفسبب اادلطلب الثاين:  -

 .ادلطلب الثالث: من ثناء أىل العلم على الكتاب -

 ( فركع:ٔادلطلب الرابع: من جهود أىل العلم ُب العناية ابلكتاب، كفيو ) -

o  :أشهر طبعات الكتاب.الفرع األكؿ 

o  :شركحو.الفرع الثاين 

o .الفرع الثالث: سلتصرات 

o .الفرع الرابع: مستخرجات 

o  الكتاب.الفرع اخلامس: دراسة كٙبقيق ألحاديث 

o .الفرع السادس: دراسات حوؿ منهج ادلؤلف 

 ادلطلب اخلامس: أمساء ركاة كتاب اجلامع عن الَبمذم. -

 ادلطلب السادس: اختالؼ نسخ جامع الَبمذم. -

 ادلطلب السابع: طريقة ادلؤلف ُب ترتيب أبواب الكتاب. -

 ادلطلب الثامن: عدد أحاديث الكتاب. -

 األحاديث.ادلطلب التاسع: التكرار ُب األبواب ك  -

 .الَبمذم يبدأ غالبان بذكر الغرائب ُب أكؿ األبوابادلطلب العاشر:  -

 ادلطلب احلادم عشر: مصادره ُب حكاية األقواؿ الفقهية. -

 ادلطلب الثاين عشر: مصادره األساسية ُب حكاية العلل. -

 أسبقية الَبمذم ُب التصنيف على األبواب ادلعللة.عشر:  الثالثادلطلب  -

 عشر: الرابعيات كالثالثيات ُب جامع الَبمذم. ادلطلب الرابع -

 ادلطلب اخلامس عشر: رتبة األحاديث ُب جامع الَبمذم بشكل عاـ. -

 ادلطلب السادس عشر: شرطو األساسي ُب األحاديث الٍب يودعها ُب جامعو. -
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 ادلطلب السابع عشر: األحاديث غّب ادلعموؿ هبا ُب جامع الَبمذم. -

 ث الٍب ال تصح كلكن عليها العمل.ادلطلب الثامن عشر: األحادي -

 ادلطلب التاسع عشر: شيوخ الَبمذم ُب جامعو، كفيو ثالثة فركع: -

o  :عددىم كمرتبتهم من حيث الضبط.الفرع األكؿ 

o  :أمساء الشيوخ الذين أكثر الَبمذم من إخراج حديثهم.الفرع الثاين 

o .الفرع الثالث: شيوخو من أصحاب الكتب الستة 

 قفو من زايدة الثقةادلطلب العشركف: مو  -

 كفيو مخسة فركع:ادلطلب الواحد كالعشركف: شرطو ُب الركاة،  -

o  :دل يشَبط الَبمذم عدـ اإلخراج عن الركاة يكثر الوىم ُب حديثهم "كال الفرع األكؿ
 يكوف الغالب ُب حديثهم الوىم".

o  :ادلَبككْب كلكنو يبْب خيرج عن الركاة الذين يغلب على حديثهم الوىم كالركاة الفرع الثاين
 .صنيع غّبه من أصحاب الكتب الستة[حاذلم ]مع ادلقارنة بْب صنيعو ُب ىذه اجلزئية ك 

o .الفرع الثالث: الركاة ادلتهموف ابلكذب 

o  الفرع الرابع: مثاؿ على طبقات الركاة الٍب خيرج الَبمذم حديثها )طبقات الركاة عن
 الزىرم(.

o  ريموا ببدعة.الفرع اخلامس: الركاية عن الذين 

 ادلطلب الثاين كالعشركف: بعض أبرز اصطالحات الَبمذم، كفيو تسعة فركع: -

o  :عدد اصطالحات الَبمذم.الفرع األكؿ 

o  :تقسيم احلديث إذل صحيح كحسن عند العلماء قبل الَبمذم.الفرع الثاين 

o .الفرع الثالث: مصطلح: غريب 

o .الفرع الرابع: مصطلح: حسن 

o سن غريب.الفرع اخلامس: مصطلح: ح 

o .الفرع السادس: مصطلح: حسن صحيح / حسن صحيح غريب 

o .الفرع السابع: مصطلح: ادلنكر 

o .الفرع الثامن: مصطلح: ُب الباب عن فالف 

 .اخلاٛبة 
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 انتشمزيانمثحث األول: تشخمح 

 :1المطلب األول: اسمه ونسبه

الضرير احلافظ صاحب  أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ السلمي الَبمذم ىو 
 .كتاب اجلامع

 

 المطلب الثانً: مولده:

 :ِقاؿ الذىيب
 .«كلد: ُب حدكد سنة عشر كمائتْب»
 كىي من قرل الَبمذ. ّبوغ(و  هلل من أىل مدينة يقاؿ ذلا )كاف رمحك 

 :ْكأما الَبمذ فقاؿ فيها السمعاين
مجاعة كثّبة من العلماء كادلشايخ مدينة قددية على طرؼ هنر بلخ اٌلذم يقاؿ لو جيحوف، خرج منها »

كالفضالء، كالناس سلتلفوف ُب كيفية ىذه النسبة بعضهم يقولوف بفتح التاء ادلنقوطة بنقطتْب من فوؽ، كبعضهم 
ككنت أقمت هبا اثُب عشر  -بكسرىا، كادلتداكؿ على لساف أىل تلك البلدة يقولوف بضمها، كبعضهم يقولوف

كاٌلذم كنا نعرفو قدديا فيو كسر التاء كادليم مجيعا، كاٌلذم يقولو ادلتوقوف كأىل بفتح التاء ككسر ادليم،  -يوما
 .اىػ «ادلعرفة بضم التاء كادليم، ككل كاحد يقوؿ معُب دلا يدعيو

 :ٓكقد قيل إنو كيًلدى ضريران كقيل غّب ذلك، قاؿ الذىيب
 .«كتابتو العلماختلف فيو، فقيل: كلد أعمى، كالصحيح أنو أضر ُب كربه، بعد رحلتو ك »
 
 

                                 
 (.ِٖٕ/ ْ) البن خلكاف كفيات األعياف (ٔٗ)ص:  البن نقطةالتقييد ، (ّٔٗ/ ْ) البن ماكوالاإلكماؿ  ُ
 .(ُِٕ/ ُّسّب أعالـ النبالء ) ِ
 .(ِْ/ ّ) ك (ُّٔ/ ِاألنساب للسمعاين ) ّ
 .(ُْ/ ّاألنساب للسمعاين ) ْ
 .(َِٕ/ ُّسّب أعالـ النبالء ) ٓ
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 :رحالته العلمٌة: الثالثالمطلب 

 
 :ٔقاؿ ابن نقطة

 :من مسع ابحلجاز -

 .دمحم بن حيٓب بن أيب عمر العدين
 :كابلبصرة من -

 .دمحم بن بشار بندار كدمحم بن ادلثُب كعمر بن علي بن ٕبر بن كثّب الفالس كغّبىم
 :كبواسط من -

 .أيب الشعثاء علي بن احلسن
 :كابلكوفة من -

 .الطريقي ُب آخرين كريب كدمحم بن عثماف بن كرامة كعبيد بن أسباط كعلي بن ادلنذرأيب  
 :كببغداد من -

 .احلسن بن الصباح كامحد بن حساف بن ميموف كأمحد بن منيع كدمحم بن إسحاؽ الصاغاين
 :كابلرم من -

 .أيب زرعة الرازم
 :كٖبراساف من -

بن سعيد كدمحم بن حيٓب النيسابورم ُب خلق  علي بن حجر كدمحم بن علي بن احلسن بن شقيق كقتيبة 
 كثّب.

 
 :ٕكقاؿ الذىيب

 .«كارٙبل، فسمع ٖبراساف كالعراؽ كاحلرمْب، كدل يرحل إذل مصر كالشاـ»
 

                                 
 .(ٕٗ – ٔٗالتقييد )ص:  ٔ
 .(ُِٕ/ ُّ)سّب أعالـ النبالء  ٕ
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 :من ثناء العلماء علٌه: الرابعالمطلب 

 
  :ٖقاؿ أبو الفضل البيلماين

 :مسعت دمحم بن عيسى الَبمذم يقوؿ :مسعت نصر بن دمحم الشّب كوىي يقوؿ»
 .«يل ما نتفعت بك أكثر شلا نتفعت يبقاؿ رل دمحم بن إمساع

 
 :ٗقاؿ ابن حباف

 .«كاف شلن مجع كصنف كحفظ كذاكر»
 

 :َُقاؿ اخلليلي
 .«ثقة، متفق عليو، لو كتاب ُب السنن، ككالـ ُب اجلرح كالتعديل احلافظ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ّٖٗ/ ٗهتذيب التهذيب )انظر:  ٖ
 .(ُّٓ/ ٗالثقات البن حباف ) ٗ

 .(َْٗ/ ّاإلرشاد ُب معرفة علماء احلديث ) َُ
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 :ابن حزم للترمذيعدم معرفة : الخامسالمطلب 

 كصفو للَبمذم أبنو رلهوؿسبب ُب النكّب على ابن حـز ب ُُتتابع كثّب من أىل العلم
 :ُِقاؿ ابن حجر

دمحم )) :كأما أبو دمحم بن حـز فإنو اندل على نفسو بعدـ االطالع فقاؿ ُب كتاب الفرائض من االتصاؿ»
كال يقولن قائل لعلو ما عرؼ الَبمذم كال أطلع على حفظو كال على تصانيفو فإف  ((بن عيسى بن سورة رلهوؿ

ىذا الرجل قد أطلق ىذه العبارة ُب خلق من ادلشهورين من الثقات احلفاظ كأيب القاسم البغوم كإمساعيل بن 
ؤتلف كادلختلف دمحم بن الصفار كأيب العباس األصم كغّبىم كالعجب أف احلافظ ابن الفرضي ذكره ُب كتابو ادل

كقاؿ اإلدريسي كاف الَبمذم أحد األئمة الذين يقتدل  ُّكنبو على قدره فكيف فات بن حـز الوقوؼ عليو فيو
ا  «هبم ُب علم احلديث صنف اجلامع كالتواريخ كالعلل تصنيف رجل عادل متقن كاف يضرب بو ادلثل ُب احلفظ

 .ىػ
 :ُْتاب آخر، فقاؿعرفو الحقان فنوَّه بذكره ُب ك ابن حـز كقيل إف

كأما احلفظ فهو ضبط ألفاظ األحاديث ، كتثقيف سوادىا ُب الذكر ، كادلعرفة أبسانيدىا، كىذه صفة »
كالدارقطِب كالعقيلي كاحلاكم النسائي كأيب داكد كابن عقدة ك  كالَبمذمحفاظ احلديث كالبخارم كمسلم 

أمحد ، فإنو ُب احلفظ نظّب ىؤالء ، كابهلل تعاذل  كنظرائهم ، فهؤالء ُب ىذه الطريقة فوؽ ىؤالء ادلذكورين إال
 .«التوفيق

كقد اختلف أىل العلم كطالبو ُب ىذه ادلسألة قدديان كحديثان، كشلن ٕبثها بتوسع مع زلاكلة الدفاع عن ابن 
:  حـز كترجيحهم عدـ صحة ما نيسب البن حـز

 الَبمذم جلامعُب مقدمة ٙبقيقو  أمحد شاكرالشيخ  -
 ُب كتاب جامع الَبمذم ُب الدراسات ادلغربية د. دمحم الصقلي -
 د. خالد ابمسح ُب كتاب األحاديث الٍب ذكر الَبمذم فيها اختالفان كليست ُب العلل -
 

                                 
/  ُُ، ابن كثّب ُب البداية كالنهاية  َِِ/  ُٖكسّب األعالـ  ُُٕ/  ّ، كالذىيب ُب ميزاف االعتداؿ  َُُٔب برانرلو ص  منهم: التجييب ُُ

 .ّٖٖ/  ٗ، كابن حجر ُب التهذيب  ٕٔ
 .(ّٖٖ/ ٗهتذيب التهذيب ) ُِ
 عن الَبمذم. قد أكثر ُب التمهيد كاالستذكار من النقوؿ -كىو صاحب ابن حـز-كأيضان فإف ابن عبد الرب  ُّ
 .َٓالرسالة الباىرة ص  ُْ
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 :عقٌدته: السادسالمطلب 

 
 يدة أىل السنة كاجلماعة، كمن ذلك:كاف الَبمذم رمحو  هلل إمامان على عق

أىل السنة ُب  كاف على عقيدة أىل السنة كنقل عدة نقوالت عن علماء  ُٓعقيدتو ُب األمساء كالصفات
عقيدة أىل السنة كاجلماعة لإلماـ احلافظ أيب ، كقد مجع الشيخ طارؽ عوض  هلل ُب كتابو: )تبياف ىذه العقيدة

 ( نصوص الَبمذم ُب أمور االعتقاد.عيسى الَبمذم
)اإلماـ الَبمذم كادلوازنة بْب جامعو كبْب ُب كتابو  -حفظو  هلل-نور الدين عَب د. هذكر كأما 

ان كلكن النصوص الٍب أكردىا الَبمذم ُب أمور االعتقاد مفوضكاف أف أاب عيسى الَبمذم   ُٔالصحيحْب(
 تدحض ىذه الدعول.

  .ُٕاألحاديث للعديد منتفسّبىم  ككذلك خالف ُب كتابو عقيدة اخلوارج
 

 :مذهبه الفقهً: السابعالمطلب 

 
 القوؿ األكؿ:

 قيل ىو ليس ٗبقلد كلكن ىو دييل إذل أقواؿ أئمة احلديث دكف ٚبصيص لواحدو بعينو.
 :ُٖفأجابسئل ابن تيمية عن مذاىب بعض أئمة احلديث، 

 احلمد هلل رب العادلْب، أما البخارم؛ كأبو داكد فإماماف ُب الفقو من أىل االجتهاد. »
دية؛ كأبو يعلى؛ كالبزار؛ كضلوىم؛ فهم على مذىب كأما مسلم؛ كالَبمذم؛ كالنسائي؛ كابن ماجو؛ كابن خز 

أىل احلديث ليسوا مقلدين لواحد بعينو من العلماء كال ىم من األئمة اجملتهدين على اإلطالؽ بل ىم دييلوف 
 كالشافعي؛ كأمحد؛ كإسحاؽ كأيب عبيد؛ كأمثاذلم.  إذل قوؿ أئمة احلديث

كد كضلوه أبمحد بن حنبل كىم إذل مذاىب أىل كمنهم من لو اختصاص ببعض األئمة كاختصاص أيب دا
 .«-كأيب حنيفة كالثورم   -أميل منهم إذل مذاىب أىل العراؽ  -كمالك كأمثالو   -احلجاز 

                                 
 . َّْٓ، ِٕٓٓ، ِٔٔانظر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر كالمو عند األحاديث التالية:  ُٓ
 .َِّ - َِِص  ُٔ
 . ُِٕٖ، َِْْ، ُُِٗانظر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر كالمو عند األحاديث التالية:  ُٕ
 .(َْ/ َِرلموع الفتاكل ) ُٖ
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 القوؿ الثاين:

 : ُٗدمحم أنور الكشمّبم الشيخقاؿ قيل ىو مقلد للشافعي، 
قتو إايه ُب ادلسائل ادلشهورة ، كإال كاعلم أفَّ البخارم رلتهده ال ريب فيو ، كما اشتهر أنو شافعي فلمواف»

فموافقتو لإلماـ األعظم ليس أقل شلا كافق فيو الشافعي، ككونو من تالمذة احلميدم ال ينفع؛ ألنو من تالمذة 
 إسحاؽ بن راىويو أيضان كىو حنفي، فػىعىٌده شافعيان ابعتبار الطبقة ليس أبكذل ًمٍن عىدًٌه حنفيان. 

 . َِرادبلة اإلً أالفو صراحة إال ُب مسذىب دل خييى كأما الَبمذم فهو شافعي ادل
كالنسائي كأبو داكد حنبلياف صىرَّح بو احلافظ ابن تيمية، كزعم آخركف أهنما شافعياف. كأما مسلم كابن 

نفسو لييٍستىدؿ منها ماجو فال يػيٍعلىم مذىبهما ، كأما أبواب مسلم فليست شلا كضعها ادلصنف رمحو  هلل تعاذل ب
 ىػ.ا «على مذىبو
 قلت:

كالقوؿ األكؿ ىو ظاىر صنيع الَبمذم ُب جامعو، كالقوؿ الثاين حيتاج لتتبع مجيع ادلسائل كادلقارنة بينها 
 كبْب مذىب اإلماـ الشافعي.

 

 :مؤلفاته: الثامنالمطلب 

 
 اجلامع كسيأٌب الكالـ عنو ابلتفصيل إف شاء  هلل تعاذل. -ُ

 .الشمائل احملمدية  -ِ

 على األبواب. أبو طالب القاضيالعلل الكبّب، كرتبو  -ّ

 العلل الصغّب كىو ميلحق ُب آخر كتابو اجلامع.  -ْ

ال نعلم عنها شيئان، كتاب حوؿ ادلوقوفات، قاؿ رمحو الَبمذم كلكننا أشار إليها  الٍب كمن كتب الَبمذم
 :ُِ هلل

 .«كقد بينا ىذا على كجهو ُب الكتاب الذل فيو ادلوقوؼ»
                                 

 .(ٖٓ/ُالبخارم ) فيض البارم على صحيح ُٗ
 يعِب صالة الظهر. َِ
 .(ِِّ/ ٔالَبمذم ) جامع ُِ



ُُ 

 

 :ِِقاؿ ابن رجب
ذكر ُب ىذا الكتاب مذاىب كثّب من فقهاء أىل احلديث ادلشهورين:   -رمحو  هلل  -عيسى اعلم أف أاب »

كسفياف، كابن ادلبارؾ، كمالك، كالشافعي، كأمحد، كإسحاؽ. كذكر فيو كثّبا من العلل كالتواريخ كالَباجم كدل 
حقيقة أسانيد ذلك،  يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكر ىهنا أسانيد رلملة، كإف كاف دل حيصل هبا الوقوؼ على

 حيث ذكر أف بعضو عن فالف، كبعضو عن فالف، كدل يبْب ذلك البعض كدل دييزه.
لو كتاب مصنف اكرب  -رمحو  هلل  -كقد ذكر أنو بْب ذلك على كجهو ُب كتابو الذم فيو ادلوقوؼ، ككأنو 

ذا الكتاب كضعو لألحاديث من ىذا، فيو األحاديث ادلرفوعة، كاآلاثر ادلوقوفة مذكورة كلها ابألسانيد، كى
 .«ادلرفوعة، كإمنا يذكر فيو قليال من ادلوقوفات

 
 :ِّأيضان  قاؿ ابن رجبك 
كقد ذكر الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ إمنا كضع كتابو ىذا على االختصار دلا رجا فيو من ادلنفعة، كىو تقريبو على »

 طلبة العلم. 
آلاثر، ٍب سأؿ  هلل عند فراغ كتابو النفع ٗبا فيو، ككاف قد كعد بكتاب أكرب منو يستوعب فيو األحاديث كا

 .«كأف ال جيعلو كابالن عليو برمحتو
 

 .ِْكلو مؤلفات أخرل
 

 :وفاته: التاسعالمطلب 

 
 :ِٓقاؿ ابن ماكوال

 .«ىػِٕٗتوُب ابلَبمذ ليلة االثنْب لثالث عشرة ليلة مضت من رجب سنة »
 

                                 
 .(ّّٕ/ ُشرح علل الَبمذم ) ِِ
 .(ٗٓٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ِّ
 .كما بعدىاُُِو ُب كتاب اجلامع ص اإلماـ الَبمذم كمنهج :كتابأمسائها ُب  انظر  ِْ
 .(ٕٗ)ص:  البن نقطةالتقييد ، (ّٔٗ/ ْاإلكماؿ )انظر:  ِٓ



ُِ 

 

 معانم مه مىهده انحذيثي عمىما  : انثاويانمثحث 

 

 :طرق التحمل واألداء: األولالمطلب 

 

 :طرق التحملالفرع األول: 

 :ِٔقاؿ الَبمذم رمحو  هلل
كالقراءة على العادل إذا كاف حيفظ ما يقرأ عليو أك ديسك أصلو فيما يقرأ عليو إذا دل حيفظ ىو صحيح »

 .«عند أىل احلديث مثل السماع
 

 :ِٕكقاؿ أيضان 
على بن احلسْب بن كاقد، عن أىب عصمة عن يزيد النحوم، عن عكرمة أف  حدثنا سويد بن نصر آخربان»

 نفرا قدموا على ابن عباس من أىل الطائف بكتاب من كتبو فجعل يقرأ عليهم، فيقدـ، كيؤخر، فقاؿ: إين
 بو كقراءٌب عليكم. مفإف إقرار  يَّ بلهت ذلذه ادلصيبة فاقرأكا عل

د عن أبيو عن منصور بن ادلعتمر، قاؿ: إذا انكؿ الرجل كتابو حدثنا سويد أخربان على بن احلسْب بن كاق
 آخر، فقاؿ: ارك ىذا عُب فلو أف يركيو.

كمسعت دمحم بن إمساعيل، يقوؿ: سألت أاب عاصم النبيل، عن حديث، فقاؿ: اقرأ على، فأحببت أف يقرأ 
 .«اف القراءة؟ىو، فقاؿ: أأنت ال ٘بيز القراءة، كقد كاف سفياف الثورم، كمالك بن أنس جييز 

 
 :ِٖكقاؿ أيضان 

حد شيئا من حديثو جازة إذا أجاز العادل أف يركل عنو ألقاؿ أبو عيسى: كقد أجاز بعض أىل العلم اإل»
 أف يركل عنو.

حدثنا زلمود بن غيالف أخربان ككيع، عن عمراف بن حدير، عن أىب رللز، عن بشّب بن هنيك، قاؿ:  

                                 
 .(ِْٗ – ِْٕ/ ٔ) اجلامع ِٔ
 ادلصدر السابق. ِٕ
 ادلصدر السابق. ِٖ



ُّ 

 

 عنك؟ قاؿ: نعم. ويكتبت كتااب، عن أىب ىريرة، فقلت: أرك 
حدثنا دمحم بن إمساعيل الواسطي أخربان دمحم بن احلسن، عن عوؼ االعرايب، قاؿ: قاؿ رجل للحسن: 

 عندم بعض حديثك أركيو عنك، قاؿ: نعم.
 قاؿ أبو عيسى: كدمحم بن احلسن، إمنا يعرؼ ٗبحبوب بن احلسن كقد حدث عنو غّب كاحد من االئمة.

أخربان أنس بن عياض، عن عبيد  هلل بن عمر، قاؿ: أتيت الزىرم بكتاب، فقلت حدثنا اجلاركد بن معاذ، 
 لو: ىذا من حديثك أركية عنك؟ قاؿ: نعم.

حدثنا أبو بكر، عن على بن عبد  هلل، عن حيٓب بن جاء ابن جريج إذل ىشاـ بن عركة بكتاب، فقاؿ ىذا 
 حديث أركيو سعيد، قاؿ: عنك؟ فقاؿ: نعم.

 .«نفسي ال أدرل أيهما أعجب أمراقاؿ حيٓب، فقلت ُب 
 

 طرق األداء:الفرع الثانً: 

 :ِٗقاؿ الَبمذم
حدثنا حسْب بن مهدل البصرم أخربان عبد الرزاؽ أخربان ابن جريج، قاؿ: قرأت على عطاء بن أىب »

 .«رابح، فقلت لو: كيف أقوؿ: فقاؿ: قل حدثنا
 

 :َّكقاؿ أيضان 
، قاؿ: قاؿ عبد  هلل بن كىب: ما قلت مسليماف اجلعفي ادلصر ان حيٓب بن حدثنا أمحد بن احلسن أخرب »

فهو ما مسعت كحدم، كما قلت أخربان فهو ما قرئ على  ما مسعت مع الناس، كما قلت حدثِب حدثنا فهو
 العادل كأان شاىد، كما قلت أخربين فهو ما قرأت على العادل يعُب كأان كحدم.

 مسعت حيٓب بن سعيد القطاف، يقوؿ: حدثنا كأخربان كاحد. كمسعت مع أاب موسى دمحم بن ادلثُب، يقوؿ:
 عيسى:  قاؿ أبو

فقرئ عليو بعض حديثو، فقلتو لو كيف نقوؿ؟ فقاؿ: قل حدثنا أبو  ككنا عند أىب مصعب ادلديِب
 .«مصعب

                                 
 ادلصدر السابق. ِٗ
 ادلصدر السابق. َّ



ُْ 

 

 موقفه من الرواٌة بالمعنى: نًالمطلب الثا

 

ه.أف يركم ابدلعُب إأجاز رمحو  هلل دلن أقاـ اإلسناد كحفظو   ذا دل ييغّبًٌ
 :ُّقاؿ الَبمذم

 فإف ىذا كاسع عند أىل العلم إذا دل يتغّب ادلعُب. ،أقاـ االسناد كحفظو، كغّب اللفظ فأما من»
حدثنا دمحم بن بشار، أخربان عبد الرمحن بن مهدل، أخربان معاكية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن 

 على ادلعُب فحسبكم.مكحوؿ عن كائلة ابن االسقع، قاؿ إذا حدثنا كم 
حدثنا حيٓب بن موسى، أخربان عبد الرزاؽ أخربان معمر عن أيوب عن دمحم ابن سّبين، قاؿ كنت أمسع 

 احلديث من عشرة ؛ اللفظ سلتلف كادلعُب كاحد.
كاحلسن حدثنا أمحد بن منيع، أخربان دمحم بن عبد  هلل االنصارم عن ابن عوف، قاؿ كاف إبراىيم النخعي 

أيتوف ابحلديث على ادلعاين، ككاف القاسم بن دمحم، كدمحم بن سّبين كرجاء بن حيوة يعيدكف احلديث  كالشعيب
 على حركفو.

، أخربان حفص بن غياث عن عاصم االحوؿ، قاؿ قلت اليب عثماف النهدم: إنك  حدثنا على بن خشـر
 كؿ.ٙبدثنا ابحلديث، ٍب ٙبدثنا بو على غّب ما حدثتنا؟ قاؿ عليك ابلسماع اال

 حدثنا اجلاركد، أخربان ككيع عن الربيع بن صبيح عن احلسن، قاؿ: إذا أصبت ادلعُب أجزأؾ.
حدثنا على بن حجر، أخربان عبد  هلل بن ادلبارؾ عن سيف ىو ابن سليماف، قاؿ: مسعت رلاىدا يقوؿ: 

 أنقص من احلديث إف شئت كال تزد فيو.
فقاؿ حباب عن رجل قاؿ: خرج إلينا سفياف الثورم،  حدثنا أبو عمار احلسْب بن حريث، أخربان زيد بن

 أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين إمنا ىو ادلعُب. إف قلت لكم إين
حدثنا احلسْب بن حريث، قاؿ مست ككيعا يقوؿ: إف دل يكن ادلعُب كاسعا فقد ىلك الناس، كإمنا ضل 

كالغلط كبّب أحد من االئمة مع  أاخلط السماع مع أنو دل يسلم من أىل العل ابحلفظ كاالتقاف كالتثبت عند
 .«حفظهم
 
 
 

                                 
 .(ِّْ – ِِْ/ ٔ) جامع الَبمذم ُّ



ُٓ 

 

 موقفه من المرسلالمطلب الثالث: 

 
 أنو ال يرل صحة ادلرسل.الصغّب ظاىر صنيع الَبمذم عند كالمو عن ادلرسل ُب العلل 

 :ِّقاؿ الَبمذم
 .«كاحلديث إذا كاف مرسال، فإنو ال يصح عند أكثر أىل احلديث قد ضعفو غّب كاحد منهم»

 :ّّأيضان كقاؿ 
كمن ضعف ادلرسل فإنو ضعفو من قبل أف ىؤالء االئمة قد حدثوا عن الثقات، كعن غّب الثقات، فإذا »

 .«، ٍب ركل عنوركل أحدىم حديثا كأرسلو لعلو أخذه عن غّب ثقة ؛ قد تكلم احلسن البصرم ُب معبد اجلهِب
 

 :ّْكقاؿ أيضان 
 .«كقد احتج بعض أىل العلم ابدلرسل أيضا»
 

 شرطه فً اتصال السند: لرابعاالمطلب 

 
كعدـ  ّٓاألظهر أف شرطو ُب االتصاؿ كاالنقطاع مشابو لشرط شيخو البخارم ُب اشَباط ثبوت السماع

 االكتفاء ابدلعاصرة كإمكاف اللقيا.
 كيدؿ على ذلك:

بعض األحاديث بنفس طريقة شيخو البخارم، فكاف يقوؿ: "ال نعرؼ لو مساعان" أك "دل  أنو كاف ييعل  
 يسمع من فالف" كضلوىا من العبارات:

 مثاؿ ذلك:
اًبًر ٍبًن عىٍبًد  هلًل، عىًن ( كالذم ركاه ادلطلب بن حنطبْٖٔقاؿ الَبمذم عند حديث ) ، عىٍن جى

: صىٍيدي البػىرًٌ لىكيٍم حىالىؿه كىأىنٍػتيٍم حيريـه، مىا دلٍى تىًصيديكهي أىٍك ييصىٍد لىكيٍم. النَّيبًٌ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   قىاؿى

                                 
 .(َِٓ/ ٔ) جامع الَبمذم ِّ
 .(ُِٓ/ ٔ) جامع الَبمذم ّّ
 ادلصدر السابق. ّْ
 ِّٖإذل  ِّٕص  نقدية تطبيقيةاإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع دراسة انظر دلزيدو من األمثلة:  ّٓ



ُٔ 

 

 قاؿ:
اًبرو » طًَّلبي الى نػىٍعًرؼي لىوي مسىىاعنا ًمٍن جى

ي
 .«كىادل

 
، أىفَّ  كىو من طريق ( ُب جامعوُِّْكقاؿ أيضان عقب احلديث ) ، عىٍن عىًليٌو احلىسىًن البىٍصرًمًٌ

: ريًفعى القىلىمي عىٍن ثىالىثىةو: عىًن النَّائًًم حىٌبَّ يىٍستػىٍيًقظى، كى  عىًن الصَّيبًٌ رىسيوؿى  هلًل صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
ٍعتيوًه حىٌبَّ يػىٍعًقلى. ، كىعىًن اٍلمى  حىٌبَّ يىًشبَّ

 قاؿ:
 .«حلىسىني ُب زىمىاًف عىًليٌو كىقىٍد أىٍدرىكىوي، كىلىًكنَّا الى نػىٍعًرؼي لىوي مسىىاعنا ًمٍنوي قىٍد كىافى ا»

 ىذا ما يظهر ابتداءن، كادلسألة ٕباجة دلزيد ٕبث.
 

 بعض أبرز المؤاخذات على الترمذي:: الخامسالمطلب 

 
 اتهامه بالتساهلالفرع األول: 

حٌب ال تكوف التهمة هتامو ابلتساىل ُب قبوؿ األحاديث، ك الَبمذم ا عنمن ادلؤاخذات الٍب اشتهرت 
 رلملة كفيها نوعه من التداخل أحب أف أقسمها إذل نوعْب:

 التساىل ُب التحسْب
 التساىل ُب التصحيح

 

 اتهامه تانتساهم في انتحسيه

 ، كمن ذلك:ُب ٙبسْب األحاديث الَبمذمأحكاـ على  عدد من أىل العلم اشتد نكّب
 «. فعند احملاقػىقىًة غالبيها ضعاؼ ،فال ييغتػىٌر بتحسْب الَبمذم: »ّٔقاؿ الذىيب
أحاديث موضوعة  ككم حىٌسن الَبمذم ُب كتابو من»قاؿ ابني ًدٍحيىة ُب "العىلىم ادلشهور":  :ّٕقاؿ الزيلعي

 «.كأسانيد كاىية!

                                 
 (.ُْٔ/ ْميزاف االعتداؿ ) ّٔ
 .(ُِٕ/ ِنصب الراية ) ّٕ



ُٕ 

 

 اجلواب:
معُب احلسن، فال يصح  الَبمذم أابف عن مقصده ابلتحسْب، كىو سلتلف دلا اصطلح عليو ادلتأخركف ُب

 .ما تعارؼ عليو ادلتأخركفزلاكمتو كفق 
 

 :اتهامه تانتساهم في انتصحيح

جامعو" قاضو لو إبمامتو كحفظو كفقهو. كلكن يَبٌخص ُب قبوؿ األحاديث، كال : »"ّٖلذىيبكقاؿ ا
 «.ك نفىسوي ُب التضعيف رىخو ،ييشٌدد

فلهذا ال يعتمد  ،جائز بْب ادلسلمْب، كصٌححوالصلح  َْكأما الَبمذم فركل من حديثو: »ّٗأيضان كقاؿ 
 «.الَبمذم العلماء على تصحيح 

 
 :ُْقاؿ ابن القيم

ًٍمًذٌم يصحح أىحىاًديث دل يػيتىاًبعو غىّبه على تصحيحها بل يصحح مىا ييضعفوي غىّبه أىك » ا مىعى أىف الَبًٌ ىىذى
عىٍوؼ كىأمحد يضعف حىًديثو جدا كفاؿ اًلٍبًنًو عبد  هلل فىًإنَّوي صٌحح حىًديث كثّب بن عبد  هلل بن عىٍمرك بن ، يينكره

 .ِْ«الى ٙبدث عىنوي كىقىاؿى مينكر احلىًديث لىٍيسى ًبشىٍيء
 

كقد تتبعتي أحاديث "سننو"  ،تساىيل الَبمذم، إنكاريه مكابرةه، لشهرتو عند العلماء: »ّْاأللباينقاؿ 
س رلموعها، ليس منها ما قػىٌويتيو دلتابعو حديثان حديثان، فكاف الضعيفي منها ضلو ألف حديث، أم:  قريبان من مخي

 «.أك شاىد
 

                                 
 .(ِٕٔ/  ُّ) أعالـ النبالء سّب ّٖ
 .(ّْٗ/  ٓميزاف االعتداؿ ) ّٗ
 يعِب: كثّب بن عبد  هلل. َْ
 .(ِّْالفركسية )ص:  ُْ
المو ىذا ليس فيو اهتاـ للَبمذم ابلتساىل كما فعل الذىيب، ابن القيم ذكر أف الَبمذم يصحح أحاديثان ال يتابعو غّبه على تصحيحها، كك ِْ

 كإمنا ىو كصف مطابق للحاؿ أبف الَبمذم صحح أحاديثان خالفو فيها غّبه.
 .(َّ/ّالسلسلة الضعيفة ) ّْ



ُٖ 

 

 من كجوه:على ما سبق ال سيما كالـ العالمة األلباين اجلواب ك 
فو الَبمذم نفسو، فال يصح عَّ ما ضى منها ضلو األلف  االٍب ذكر األلباين أهن من أحاديث اجلامعأف  -ُ

رجب بعد كالـو حوؿ األحاديث ادلنكرة الشاذة  قاؿ ابن، اهتامو ألجل أحاديث قاـ ىو بتضعيفها
 الغريبة:

ألحاديث الغريبة اإلسناد كقد اعَبض على الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ أبنو ُب غالب األبواب يبدأ اب»
، كليس ذلك بعيب، فإنو ػ رمحو  هلل ػ يبْب ما فيها من العلل، ٍب يبْب الصحيح ُب اإلسناد، غالبان 

 .«ػ ذكر العللككاف مقصده ػ رمحو  هلل 

كضلوىا؛ يبلغ  (حسن صحيح)أك فقط،  (صحيح)أف عدد ما نص الَبمذم على تصحيحو بقولو:  -ِ
، أما بقية ما ضىعَّفو األلباين فليس شلا ( ىو ما ضعفو األلباينُُّ، منها فقط )(ُِّّ)ضلو 

ألجل ىذا ، فأىن يكوف اهتامو ابلتساىل صححو الَبمذم كما تقدـ، كإمنا ىو شلا ضعفو أك حسَّنو
 .ْْالعدد اليسّب من إمجارل ذاؾ العدد الكبّب

للَبمذم كجهة  قد يكوف( الٍب صححها الَبمذم كخالفو غّبه فيها، فُُّحٌب األحاديث الػ ) -ّ
 .فقد يراه ثقةن بينما يضعفو غّبهحوؿ الراكم  نظر

حديث  تصحيحاختالؼ النسخ، فبعضها يزيد أك ينقص على بعضو ُب األلفاظ، فرٗبا نيسب إليو  -ْ
 .ْٓما بسبب خطأ ُب بعض النسخ

 
 الرواة الضعفاء بعض وجودالفرع الثانً: انتقاده بسبب 

 .كسيأٌب الكالـ حوؿ ىذه ادلسألة عند الكالـ عن شرطو ُب الركاة
 
 
 
 

                                 
 كسيأٌب الكالـ حوؿ ىذه ادلسألة عند شرح اصطالحات الَبمذم. ْْ
 سيأٌب الكالـ عن ىذه ادلسألة. ْٓ

د. خالد الدريس ُب كتابو عن  ،ِٓٔإذل  ِّٕالتساىل من عدمو د. نور الدين عَب ُب كتابو حوؿ اإلماـ الَبمذم ص: كشلن ٕبث مسألة 
 كما بعده. ُِّ/  ُكد. حاًب العوين ُب كتابو ادلرسل اخلفي  ،ُّّٓ/  ْاحلديث احلسن 



ُٗ 

 

 مىهده في تصىيف كتاته اندامع: انثانثانمثحث 

 

 المطلب األول: اسم الكتاب

 
((، ىكذا جاء  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كمعرفة الصحيح كادلعلوؿ كما عليو العملاجلامع ادلختصر من السنن عن رسوؿ )) 

 .ُْٔب بعض سلطوطات الكتاب
 

 :ْٕ، أذكر أبرزىا ابلَبتيب من األكثر إذل األقل استعماالن لكاشتهر أيضان أبمساء أخر  الكتاب كعيرؼ
شتغلْب ُب احلديث قدديان اجلامع أك جامع الَبمذم، كىو األشهر كاألكثر استعماالن ُب أكساط ادل -ُ

، أبو شامة ْٖكحديثان، كشلن استخدـ ىذا االسم على سبيل ادلثاؿ ال احلصر: القاضي عياض
، ابن َٓ)النػىٍفح الشًذم ُب شرح جامع الَبمذم(، كابن سيد الناس مسى كتابو بػ:ْٗادلقدسي

على جامع  ، كابن حجر، كالسيوطي كلو شرح بعنواف: )قوت ادلغتذمِٓ، العراقيُٓرجب
 الَبمذم(.

السنن أك سنن الَبمذم، كأيٌب ُب ادلرتبة الثانية من حيث كثرة االستخداـ، كادلعاصركف أكثر  -ِ
 .من ادلتقدمْب استخدامان ذلذا االسم

 : ّٓالصحيح أك صحيح الَبمذم أك اجلامع الصحيح أك ادلسند الصحيح، قاؿ ابن مجاعة -ّ

ـ احلٍىاًكم ُب تىصىر  » ًٍمًذٌم ابجلامع الصًَّحيحجىامع  فىاتو كتسميتوى كىىيوى ظىاىر كىالى أطلق اخلٍىًطيب ، ك الَبًٌ

                                 
 .ْٖإذل  ٖٕللدكتور عبد الفتاح أبو غدة ص:  ٙبقيق امسي الصحيحْب كاسم جامع الَبمذم ْٔ
احلديث كعلومو كالَباجم كضلوىا كذلك من خالؿ برانمج  ىذه النتيجة توصلت ذلا من خالؿ البحث ُب األمساء ادلذكورة أعاله ُب كتب ْٕ

 ادلكتبة الشاملة
 .(ََْ/ ّإكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم ) ْٖ
 (.ِٓشرح احلديث ادلقتفى ُب مبعث النيب ادلصطفى )ص:  ْٗ
 .(ْٔ/ ُالنفح الشذم ُب شرح جامع الَبمذم )د معبد على انظر: مقدمة الشيخ أمح َٓ
 .(ُُِ ك ٕٗ /ِكجامع العلـو كاحلكم )، (َُِكَُٔ/ ُفتح البارم البن رجب )انظر:  ُٓ
 (.ّٗٔك  ُٗٔك  َٔ/ ِطرح التثريب ُب شرح التقريب ) ِٓ
 .(ُّاختصار علـو احلديث )ص:  ، كبنحوه قاؿ ابن كثّب ُب(ّٕادلنهل الركم )ص:  ّٓ



َِ 

 

ًٍمًذٌم كىالنَّسىاًئيٌ   .ا ىػ  «اٍسم الصًَّحيح على كتايب الَبًٌ

 ا جاء ُب ترمجة الَبمذم: فرٗبا ييستدؿ عليها ٗبٙبديدان كأما تسميتو "ابدلسند الصحيح" 
فعرضتو  -يعِب ادلسند الصحيح  -ىذا الكتاب  كقاؿ منصور اخلالدم: قاؿ أبو عيسى: صنفت»

 .«جاز كالعراؽ كخراساف، فرضوا بوعلى علماء احل
 كاستدؿ أبمور، منها: ْٓكقد انتقد الشيخ األلباين صحة ىذه التسمية

 .تفسّب من الراكم يم نفسو ، كإمنا ىمن الَبمذ تليس التسمية ظاىر أفال -

 اخلالدم كىو متهم ُب ضبطو كعدالتو كصدقو.أف انقل ىذا الكالـ هبذا السياؽ ىو منصور  -

ْب ب(، ِٕٔ( ، كالَبمذم سنة )َِْسنة )توُب كؿ األاالنقطاع بْب اخلالدم كالَبمذم ف -
 ، فبينهما كاسطتاف أك أكثر ، فهو معضل.( سنةُِٔكفاتيهما )

كُب ذكره من  أف موضع ىذه العبارة "ادلسند الصحيح" قد اختلف النقلة ُب ضبطو كٙبديده -
، فسياؽ سّب أعالـ النبالء كالتذكرة للذىيب سلتلف عن سياؽ ابن حجر ُب هتذيب عدمو

 التهذيب.

 قلت:
فضائل سنن الَبمذم )ص: بعضهم ذكر عبارة: )يعِب: ادلسند الصحيح( كمنهم اإلسعردم ُب 

ِّ) 
 أعالـ سّب ك (ُْٓ/ ِتذكرة احلفاظ )بعضهم قاؿ: ) يعِب: اجلامع( كمنهم الذىيب ُب 

 .(ِْٕ/ ُّالنبالء )
 :ٓٓكبعضهم نقل كالـ منصور اخلالدم كدل يذكر أم عبارة تفسّبية، قاؿ التجييب

ركينا عن احلافظ أيب بكر بن عبد الغِب البغدادم رمحو  هلل، ركم إبسناده إذل مصنفو أنو )) 
العراؽ قاؿ: صنفت ىذا الكتاب فعرضتو على علماء احلجاز فرضوا بو، كعرضتو على علماء 

فرضوا بو، كعرضتو على علماء خراساف فرضوا بو، كمن كاف ُب بيتو ىذا الكتاب فكأمنا ُب 
 .((بيتو نيب يتكلم
 (.ِّٗ/ َِاتريخ اإلسالـ )، كالذىيب ُب (ُْٗ/ ُجامع األصوؿ )كىكذا صنع ابن األثّب ُب 

 
                                 

 .( ُِ - ُٗضعيف سنن الَبمذم ) ص انظر:  ْٓ
 .(َُْبرانمج التجييب )ص:  ٓٓ



ُِ 

 

 كمن األمساء الٍب استعملها أىل العلم أيضان:
ُب بعض الطبعات مثل:  ء ُب نسخة الكركخي ادلخطوطة، كطيبع هبذا العنواف"اجلامع الكبّب"، ىكذا جا

 طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب األرانؤكط، كطبعة دار الصديق بتحقيق عصاـ موسى ىادم.
 

 سبب التألٌف: الثانًالمطلب  

 
 :ٔٓقاؿ الَبمذم ُب العلل الصغّب

ئلنا عن ىذا فلم نفعلو ان سي الفقهاء، كعلل احلديث ألب من قوؿ كإمنا محلنا على ما بينا ُب ىذا الكتا»
 زماان، ٍب فعلناه دلا رجوان فيو من منفعة الناس.

 ألان قد كجدان غّب كاحد من األئمة تكلفوا من التصنيف ما دل يسبقوا إليو، منهم:
محاد بن ىشاـ بن حساف، كعبد ادللك بن عبد العزيز بن جريج، كسعيد بن أىب عركبة، كمالك بن أنس، ك 

سلمة، كعبد  هلل بن ادلبارؾ، كحيٓب بن زكراي بن أيب زائدة، كككيع بن اجلراح، كعبد الرمحن بن مهدم، كغّبىم 
من أىل العلم كالفضل، صنفوا فجعل  هلل ُب ذلك منفعة كثّبة، كذلم بذلك الثواب اجلزيل عند  هلل دلا نفع  هلل 

 .«ادلسلمْب بو، فيهم القدكة فيما صنفوا
 

 من ثناء أهل العلم على الكتاب وبٌان منزلته ومزاٌاه:: الثالثلب المط

 :ٕٓقاؿ ابن رجب
كقد ذكر الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ إمنا كضع كتابو ىذا على االختصار دلا رجا فيو من ادلنفعة، كىو تقريبو على »

 عند فراغ كتابو النفع طلبة العلم. ككاف قد كعد بكتاب أكرب منو يستوعب فيو األحاديث كاآلاثر، ٍب سأؿ  هلل
 ٗبا فيو، كأف ال جيعلو كابالن عليو برمحتو.

 كقد ظهرت آاثر إجابة دعائو األكؿ، كحصل النفع هبذا الكتاب نفعان عامان.
 قاؿ دمحم بن طاىر ادلقدسي:

 مسعت أاب إمساعيل عبد  هلل بن دمحم األنصارم، يقوؿ:

                                 
  (ِّّ/ ٔسنن الَبمذم ) ٔٓ
 .(ٗٓٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ٕٓ



ِِ 

 

 بخارم كمسلم، قلت: دل؟.كتاب أيب عيسى الَبمذم ػ عندم ػ أفيد من كتاب ال
قاؿ: ألف كتاب البخارم كمسلم ال يصل إذل الفائدة منهما إال من يكوف من أىل ادلعرفة التامة، كىذا  

 .«كتاب قد شرح أحاديثو كبينها، فيصل إذل فائدتو كل كاحد من الناس، من الفقهاء كاحملدثْب، كغّبىم
 

 :ٖٓقاؿ التجييب
الغِب البغدادم رمحو  هلل، ركم إبسناده إذل مصنفو أنو قاؿ: صنفت ركينا عن احلافظ أيب بكر بن عبد »

ىذا الكتاب فعرضتو على علماء احلجاز فرضوا بو، كعرضتو على علماء العراؽ فرضوا بو، كعرضتو على علماء 
 .«خراساف فرضوا بو، كمن كاف ُب بيتو ىذا الكتاب فكأمنا ُب بيتو نيب يتكلم

ه العبارة ُب متنها كسندىا، كانتقد كذلك مقولة ))كأمنا ُب بيتو نيب(( ُب انتقد الشيخ األلباين صحة ىذ
 .ٗٓمتنها كإسنادىا

 

 :من جهود أهل العلم فً العناٌة بالكتاب: الرابعالمطلب  

 

 :أشهر طبعات الكتابالفرع األول: 

 
 حسب ترتيبها الزمِب: َٔطيبع الكتاب عدة طبعات، أذكر أشهرىا

 بوالؽ. طبعةق  ُِِٗسنة ُب  -ُ
 دذلي. طيبع ُب ق  ُِّٖسنة ُب  -ِ
فحقق توُب قبل أف يتمو، كلكنو أمحد شاكر  الشيخبتحقيق كشرح طيبع ق  ُّٕٓسنة ُب  -ّ

أكمل الشيخ دمحم فؤاد عبد الباقي اجمللد الثالث ، ٍب آخر أبواب الصالة()اجمللدين األكؿ كالثاين 
اجمللدين الرابع أكمل عطوة عوض  إبراىيمالشيخ ٍب ، من كتاب الزكاة إذل كتاب األحكاـ()

 . من كتاب الدايت إذل آخر الكتاب()كاخلامس 

                                 
 .(َُْبرانمج التجييب )ص:  ٖٓ
 .( ُِ - ُٗضعيف سنن الَبمذم ) ص  ٗٓ
 ٔ/ُاجع مقدمة الشيخ أمحد شاكر على جامع الَبمذم دل أذكر مجيع الطبعات، كمن أراد ادلزيد من ادلعلومات حوؿ الطبعات القددية فلّب  َٔ

 .ُِإذل



ِّ 

 

 .ىػُّٖٗكطيبع ىذا التحقيق طبعةن اثنية ُب سنة 
 بتحقيق بشار عواد ) دار الغرب ( . طيبع ق  ُُْٔسنة ُب  -ْ

طبع بعناية مشهور سلماف آؿ سلماف الذم مجع أحكاـ األلباين الٍب كتبها بعد أف قسم كتاب  -ٓ
 َبمذم إذل صحيح كضعيف، ) مكتبة ادلعارؼ ابلرايض (، كدل يذكركا سنة الطبع ابلتحديد.ال

 )مؤسسة الرسالة(.كعبد اللطيف حرز  هلل ىػ بتحقيق شعيب األرانؤكط َُُّْب سنة طبع  -ٔ
 ىػ بتحقيق الشيخ عصاـ موسى ىادم )دار الصديق(.ُّّْطبع ُب سنة  -ٕ

 التأصيل(.ىػ ) مؤسسة دار ُّْٓطبع ُب سنة  -ٖ
 

 :أشهر شروحه: الثانًالفرع 

 :ُٔبعض أبرز شركح جامع الَبمذم
لو شرح جلامع كاف ىػ   ُٔٓالبغوم ادلتوَب سنة الفراء احلسْب بن مسعود احلافظ البغوم أبو دمحم  -ُ

 .ِٔالَبمذم

ىػ،  ّْٓ للقاضي أيب بكر بن العريب ادلالكي ادلتوُب سنة "عارضة األحوذمالشرح ادلعركؼ بػ: " -ِ
ي الشرح هبذا  ا من قوؿكمسي من أىٍحوىًذم علم كتاب  فخذكىا عارضة»ُب مقدمتو:  الشارح أخذن

 . «الَبمذم

 .«ا للَبمذم إال شرح ابن سيد الناسكبعد ىذا الشرح دل أجد شرحن »: ّٔقاؿ د. أمحد معبد
 ّْٕ) سنة ادلتوَب، البن سيد الناس أيب الفتح اليعمرم النفح الشذم ُب شرح جامع الَبمذم -ّ

 .ىػ(

كمن بعده تتابع الغيث، كما سيأٌب، ما بْب »: ْٔقاؿ د. أمحد معبد عن شرح ابن سيد الناس
 .«مكًمل كميستأًنف

كشرح قدران  ما جاء أف األرض كلها مسجد إال ادلقربة كاحلماـ() :اببكدل يتم شرحو فوصل إذل 

                                 
النفح الشذم ُب شرح للدكتور دمحم الصقلي، مقدمة الشيخ أمحد معبد على جامع الَبمذم ُب الدراسات ادلغربية من أراد ادلزيد فليطالع  ُٔ

 ، مقدمة ادلباركفورم ُب ٙبفة األحوذم كغّبىا.جامع الَبمذم
  .(َٕ/ ُالنفح الشذم ُب شرح جامع الَبمذم )محد معبد على انظر: مقدمة الشيخ أ ِٔ
 .(ِٕ/ ُالنفح الشذم ُب شرح جامع الَبمذم )مقدمتو على  ّٔ
 ادلصدر السابق. ْٔ



ِْ 

 

 .ذا البابى يسّبان من

 ابن سيد الناس. لشرح (ىػ َٖٔ)سنة تكملة احلافظ زين الدين العراقي ادلتوَب  -ْ

أرسل إرل الزين »: ٓٔابن رجب يقوؿمسع  أنو علي بن دمحم بن علي العالء الطرسوسي ادلزمقاؿ 
 .«العراقي يستعْب يب ُب شرح الَبمذم

 ىػ(.ٕٓٗاحلنبلي )ت ادلعركؼ بػػ: ابن رجب بن النقيب اشرحو زين الدين عبد الرمحن بن أمحد  -ٓ
)ت  سراج الدين عمر بن علي، ادلعركؼ اببن ادللقنل ، بشرح جامع الَبمذمٔٔإصلاز الوعد الوىُب  -ٔ

 .زكائد جامع الَبمذم على الصحيحْب كسنن أيب داكدفيو شرح ىػ(، َْٖ
 )تسراج الدين عمر بن رسالف بن نصّب، ادلعركؼ ابلبلقيِب  العىرؼ الٌشًذم على جامع الَبمذم -ٕ

 (.ىػ َٖٓ
 .ٕٔنفسو شرح ابن حجر العسقالين، ذكره عن -ٖ
 ىػ ُُٗقوت ادلغتذم جلالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن دمحم السيوطي ادلتوَب سنة  -ٗ

يب العال دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم ادلعركؼ ألٙبفة األحوذم شرح جامع الَبمذم  -َُ
 .ىػ ُِّٓابدلباركفورم ادلتوَب سنة 

 

 :مختصرات الكتاب: الثالثالفرع 

 :سلتصرات منها لكتابل
  ىػ.َُٕأيضا لنجم الدين سليماف بن عبد القوم الطوُب احلنبلي ادلتوُب سنة  ٖٔسلتصر اجلامع -ُ
 . ىػِٕٗلنجم الدين دمحم بن عقيل اليالسي الشافعي ادلتوُب سنة  ٗٔسلتصر اجلامع -ِ

، رٗبا يكوف امسو: ٘بريد ىػُُٕٓبن عبد احملسن القلعي ادلتوَب سنة دمحم  َٕتصر جامع الَبمذمسل -ّ

                                 
 .(ِّٖ/ ٓالضوء الالمع ألىل القرف التاسع ) ٓٔ
 .(ٕٗ/ ُالنفح الشذم ُب شرح جامع الَبمذم ) ٔٔ
 .(َّّ/ ُفتح البارم ) ٕٔ
 (.ٗٓٓ/ ُكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )  ٖٔ
 ادلصدر السابق. ٗٔ
 ّٕٓٔٗك  َّْٕٗالرقم التسلسلي: الذم قاـ إبصداره مركز ادللك فيصل، فهرس سلطوطات  -خزانة الَباث انظر:  َٕ



ِٓ 

 

 .ُٕمذمجامع الَب 
 

 :المستخرجات: الرابعالفرع 

 ىػ ُِّأيب علي احلسن بن علي الطوسي ادلتوَب سنة مستخرج 
 

 دراسة أحادٌث الكتاب: الخامسالفرع 

كقسمها على كتابْب: صحيح  وعلى دراسة أحاديث الكتاب، حيث حقق أحاديث عمل الشيخ األلباين
 الَبمذم كضعيف الَبمذم.

كانوا خيرجوف األحاديث كحيكموف عليها ٗبا يؤديو إليو شعيب األرانؤكط كادلشتغلوف معو   الشيخك 
 اجتهادىم.

 كمنها ما كافنوع معْب من أنواع األحاديث، كُب مواضيع شٌب، فمنها ما كاف لكيوجد دراسات كثّبة جدان 
 دراسة دلصطلح من مصطلحات الَبمذم، من ذلك: 

 للدكتور دمحم الَبكي عليها ابلنكارةالٍب حكم لألحاديث دراسة 
 للدكتور اذلليل ادلضطرب عند الَبمذم

لدراسة  كتابو: احلسن لذاتو كاحلسن لغّبهمصطلح "احلسن" خصص د. خالد الدريس اجمللد الرابع من  ك 
 ح بشكل موسعىذا ادلصطل

 :مثل كىناؾ دراسات حوؿ نوعية من األحاديث
مذم ُب "جامعو" أف العمل ليس عليها دراسة نظرية تطبيقية، د. أحاديث األحكاـ الٍب ذكر اإلماـ الَب 

 عبدالعزيز بن صاحل اللحيداف.
 د.األحاديث الٍب دل تصح كعليها العمل )دراسة استقرائية نقدية ألبواب العبادات ُب جامع الَبمذم( 

 عامر عبدالفتاح حسن.
 .يد بن أيب السعود الكياؿالصنعة الفقهية ُب قوؿ الَبمذم: )حديث ضعيف كعليو العمل( ع

 
 

                                 
 .(ِّٓ/ َُمعجم ادلؤلفْب ) ، كَََْٕالرقم التسلسلي: انظر: ادلصدر السابق  ُٕ



ِٔ 

 

 :الكتب والدراسات حول منهج الترمذي: السادسالفرع 

كيتب ُب منهج الَبمذم العديد من الدراسات قدديان كحديثان، منها ما ىو خاص ابلَبمذم، كمنها ما كاف 
 حوؿ مناىج احملدثْب كذكر معهم الَبمذم.

 

 انىىع األول: ما كان خاصا  تانتشمزي:

تقي الدين أبو القاسم عيبيد بن دمحم بن عباس ، لاجلامع أليب عيسى الَبمذم فضائل الكتاب -ُ
عادل  ، نشرتو دار:حققو كعلق عليو: السيد صبحي السامرائي، ىػ(ِٗٔاإلسعردم )ادلتوَب: 

 ، ُب جزء كاحد.ـُٖٗٗىػ، َُْٗالطبعة: األكذل، ُب  مكتبة النهضة العربيةك الكتب 
 - َُْٖ) احملدث العالمة الشيخ عبد  هلل بن سادل البصرم أتليف ختم جامع اإلماـ الَبمذم -ِ

لقاء ضمن  دار البشائر اإلسالمية العريب الدائز الفرايطي قدـ لو كحققو كعلق عليو ىػ( ُُّْ
 .ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ الطبعة الثانية (ْٔالعشر األكاخر ابدلسجد احلراـ )

 .للدكتور نور الدين عَب اإلماـ الَبمذم كادلوازنة بْب جامعو كبْب الصحيحْب -ّ
 .ِٕزلمود احلمش عدَّاب اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتاب اجلامع -ْ
 .جامع الَبمذم ُب الدراسات ادلغربية للدكتور دمحم بن عبد الرمحن الصقلي -ٓ

 .منهج احلافظ الَبمذم ُب اجلرح كالتعديل دراسة تطبيقية ُب جامعو عبد الرزاؽ الشاجيي -ٔ
 

 مىاهح انمحذثيه وركش معهم انتشمزي. انىىع انثاوي: ما كان حىل

 
 للحازمي. شركط األئمة اخلمسة -ُ
 أليب الفضل ادلقدسي. شركط األئمة الستة -ِ
 د.سعد احلميد.مناىج احملدثْب  -ّ

 .الواضح ُب مناىج احملدثْب ، د. ايسر الشمارل -ْ

 د.علي انيف بقاعي. مناىج احملدثْب العامة كاخلاصة ) الصناعة احلديثية ( -ٓ

 .د. رفعت فوزم عبد ادلطلباىج احملدثْب األسس كالتطبيق ، نادلدخل إذل م -ٔ

                                 
 .ٕٓإذل  ّٗحوؿ الدراسات السابقة جلامع الَبمذم من عقد فصالن تكلم فيو  ِٕ



ِٕ 

 

 

 رواة كتاب الجامع عن الترمذي: الخامسالمطلب 

 :ّٕقاؿ د. دمحم الصقلي
 .«عشر راكية كلهم ثبتت ركايتهم لو كقد توصلت بعد البحث إذل أحد»

 كالركاة الذين ذكرىم ىم:
 .التاجر أبو حامد أمحد بن عبد  هلل بن داكد -ُ

 .ابن حسنويوأمحد بن علي بن احلسن أبو حامد  -ِ

 .القطاف احلسن بن إبراىيمأبو دمحم  -ّ

 .احملبويب دمحم بن أمحد بن زلبوبأبو العباس  -ْ

 .أبو جعفر ابن مجاىر -ٓ

 .القراببن دمحم بن حيٓب دمحم  -ٔ

 .النسفيدمحم بن زلمود بن عنرب أبو الفضل  -ٕ

 .الشّبكثينصر بن دمحم بن سربة أبو دمحم  -ٖ

 .الواذرم علي بن عمر بن التقي بن كلثـو السمرقندم أبو احلسن -ٗ

 .الَبمذم دمحم بن إبراىيم بن دمحم أبو ذر -َُ

 اذليثم الشاشي. -ُُ
 

 اختالف نسخ جامع الترمذي: السادسالمطلب 

 
 تكلم أىل العلم حوؿ ىذه ادلسألة كبيَّنوا أثرىا ُب نسبة بعض األقواؿ للَبمذم كىي ال تصح عنو.

 :ْٕقاؿ ابن الصالح
كٚبتلف النسخ من كتاب الَبمذم ُب قولو: " ىذا حديث حسن ". أك: " ىذا حديث حسن صحيح " »

 .«فينبغي أف تصحح أصلك بو ٔبماعة أصوؿ، كتعتمد على ما اتفقت عليو ،كضلو ذلك

                                 
 .ّٓ – ِٓص  جامع الَبمذم ُب الدراسات ادلغربية ّٕ
 .(ّٔمقدمة ابن الصالح )ص:  ْٕ



ِٖ 

 

كشلن اعتُب هبذه ادلسألة كتوسع ُب الكالـ عنها الدكتور خالد الدريس ُب كتابو عن احلديث احلسن 
 دلواضيع أدانه:كفتكلم عن ا

إذل  َُُّ/  ْ د.خالد الدريس ُب كتابو: احلسن لذاتو كاحلسن لغّبهكأثره حوؿ اختالؼ النسخ  -ُ
َُُِ. 

 .َُّٔإذل  َُُِ/  ْ د.خالد الدريس ُب كتابو: احلسن لذاتو كاحلسن لغّبهنسخة الكركخي  -ِ
 .َُّٔ/  ْ د.خالد الدريس ُب كتابو: احلسن لذاتو كاحلسن لغّبهأبرز االختالفات  -ّ
د.خالد الدريس ُب كتابو: احلسن لذاتو  جدكؿ لالختالفات بْب نسخة الكركخي كبعض الطبعات -ْ

 كما بعده. ُِّٔ/ ْ كاحلسن لغّبه
 

 :طرٌقة المؤلف فً ترتٌب أبواب الكتاب: السابعالمطلب 

 
 كحٌب الوالء كاذلبة.بدأ ابألبواب الفقهية بدءن ابلطهارة  -

 االعتقاد كالتفسّب كاآلداب كغّبىا حٌب ختم جامعو أببواب ادلناقب.بعد ذلك بوَّب أبواابن ُب  -

كفقهاء العراؽ ُب ابب آخر،  ُب ابب، كُب األبواب الفقهية قيل أنو يورد اخلالؼ بْب فقهاء احلجاز
صاحب بغية األدلعي على ٚبريج الزيلعي الشيخ عبد العزيز الديوبندم اذلندم ُب حاشيتو على  ذلك ذكر

 : ٕٓنصب الراية
كىذا ىو ادلوافق لعادة الَبمذم، أنو إذا كاف ُب مسألة خالؼ بْب احلجازيْب كالعراقيْب يورد مستدذلما »

 .ا ىػ «ُب أبواب متعاقبة
 

 عدد أحادٌثه:: الثامنالمطلب 

 
ٕبسب عدة طبعات مثل: طبعة الشيخ أمحد شاكر ،  حديثان  ّٔٓٗيبلغ عدد أحاديث جامع الَبمذم 

 .ر عواد كغّبىا من الطبعاتكطبعة الدكتور بشا
 

                                 
 .ّٓٗ – ّْٗ/ ُنصب الراية  ٕٓ



ِٗ 

 

 التكرار فً األبواب واألحادٌث:: التاسعالمطلب 

 
 تكرار األبواب: - أ

يقـو الَبمذم بتكرار عنواف الباب ُب أكثر من موضع، كذلذا مناذج عديدة، منها على سبيل ادلثاؿ ال 
 احلصر:
بي  -ُ  .(ْٕٗ/ ُ)ك (ُِٕ/ ُ)(( تكرر ُب مىا جىاءى ُب نىٍضًح بػىٍوًؿ الغيالىـً قػىٍبلى أىٍف ييٍطعىمى )) :ابى
بي  -ِ  (ْٓ/ ّ)ك (ِٕ/ ِ)(( تكرر ُب مىا جىاءى أىفَّ العىٍجمىاءى جىٍرحيهىا جيبىاره : ))ابى

 كغّبىا من األبواب.
 

 :ٕٔتكرار األحاديث - ب
اترةن يكررىا ُب ابب كاحد، كذلك ليبْب من ركل زايدةن ُب ادلًب أك يوضح كجود اختالؼ ُب الركاية بْب 

 كصل كإرساؿ كضلو ذلك. رفع ككقف أك
 ُب أبواب متفرقة. نفس احلديث كاترة يكرر

 

 :الترمذي ٌبدأ غالباً بذكر الغرائب فً أول األبواب: العاشرالمطلب 

 
 :ريبةاذة الغاألحاديث ادلنكرة الش حوؿ بعد كالـو  ٕٕقاؿ ابن رجب

 ابألحاديث الغريبة اإلسناد غالبان.كقد اعَبض على الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ أبنو ُب غالب األبواب يبدأ »
 كليس ذلك بعيب، فإنو ػ رمحو  هلل ػ يبْب ما فيها من العلل، ٍب يبْب الصحيح ُب اإلسناد.

ككاف مقصده ػ رمحو  هلل ػ ذكر العلل، كذلذا ٘بد النسائي إذا استوعب طرؽ احلديث بدأ ٗبا ىو غلط، ٍب 
 .«يذكر بعد ذلك الصواب ادلخالف لو

 قلت:
اجة الستقراء الكتاب أبكملو كإحصاء األبواب الٍب بدأ هبا أبحاديث غريبة معلولة، كقد قمت ىذا ٕب

                                 
 كما بعدىا. َُٖانظر األمثلة من كتاب منهج الَبمذم لعداب احلمش ص  ٕٔ
 .(ِٓٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ٕٕ



َّ 

 

 .غالبان  ابالطالع على عدد ال أبس بو من أبواب كتاب الَبمذم كدل أجده يبدأ الباب بذكر الركاية ادلعلة
 كلكن قد يكوف مراد ابن رجب ىو:

، ٍب يبْب  حديث ما، فإنو يبدأ ابلركاية الشاذة أك ادلعلولةأف الَبمذم عندما يذكر االختالؼ على ادلدار ُب
 الصحيح.

أمثلة كثّبة جدان، كمنها على سبيل ادلثاؿ ال  ذلكلك فإف كاف ىذا ىو مراده فالكالـ صحيح مستقيم، 
 :احلصر

 ادلثاؿ األكؿ:
 قاؿ الَبمذم:

الشعيب، عن علقمة، عن حدثنا ىناد، قاؿ: حدثنا حفص بن غياث، عن داكد بن أيب ىند، عن  - ُٖ»
 عبد  هلل بن مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال تستنجوا ابلركث، كال ابلعظاـ، فإنو زاد إخوانكم من اجلن.

 كُب الباب عن أيب ىريرة، كسلماف، كجابر، كابن عمر.
لشعيب، عن علقمة، عن كقد ركل ىذا احلديث إمساعيل بن إبراىيم، كغّبه، عن داكد بن أيب ىند، عن ا

وا عبد  هلل، أنو كاف مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلة اجلن، احلديث بطولو، فقاؿ الشعيب: إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ال تستنج
 ابلركث، كال ابلعظاـ، فإنو زاد إخوانكم من اجلن.

 .«ككأف ركاية إمساعيل أصح من ركاية حفص بن غياث
 

 ادلثاؿ الثاين:
 قاؿ الَبمذم:»

حدثنا ابن أيب عمر، قاؿ: حدثنا سفياف بن عيينة، عن عبد الكرًن بن أيب ادلخارؽ أيب أمية، عن  - ِٗ
حساف بن بالؿ، قاؿ: رأيت عمار بن ايسر توضأ فخلل حليتو، فقيل لو:، أك قاؿ: فقلت لو:، أٚبلل حليتك؟، 

  خيلل حليتو.قاؿ: كما دينعِب؟ كلقد رأيت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص
حدثنا ابن أيب عمر، قاؿ: حدثنا سفياف بن عيينة، عن سعيد بن أيب عركبة، عن قتادة، عن  - َّ

 حساف بن بالؿ، عن عمار، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثلو.
 كُب الباب عن عثماف، كعائشة، كأـ سلمة، كأنس، كابن أيب أكَب، كأيب أيوب.

قاؿ أمحد بن حنبل، قاؿ ابن عيينة: دل يسمع عبد الكرًن من حساف  كمسعت إسحاؽ بن منصور، يقوؿ:
 .«بن بالؿ حديث التخليل



ُّ 

 

 
 ادلثاؿ الثالث:

 كقاؿ الَبمذم:
حدثنا أبو سعيد األشج، قاؿ: حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أيب ليلى، عن عمرك بن مرة،  - ُْٗ»

أذاف رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص شفعا شفعا ُب األذاف  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن عبد  هلل بن زيد، قاؿ: كاف
 كاإلقامة.

حديث عبد  هلل بن زيد، ركاه ككيع، عن األعمش، عن عمرك بن مرة، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قاؿ: 
 حدثنا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أف عبد  هلل بن زيد رأل األذاف ُب ادلناـ.

 مرة، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، أف عبد  هلل بن زيد رأل األذاف ُب ادلناـ. كقاؿ شعبة، عن عمرك بن
 كىذا أصح من حديث ابن أيب ليلى.

 .«كعبد الرمحن بن أيب ليلى، دل يسمع من عبد  هلل بن زيد
 

 قلت:
 فغالبان عند ذكر االختالؼ يبدأ ابدلعلوؿ ٍب يذكر الصحيح بعد ذلك.

  يذكر ادلعلوؿ، كمثاؿ ذلك:كلكنو أحياانن يبدأ ابلصحيح ٍب
 قاؿ الَبمذم:

حدثنا إسحاؽ بن موسى األنصارم، قاؿ: حدثنا معن، قاؿ: حدثنا مالك )ح( كحدثنا قتيبة،  - َِٖ»
عن مالك، عن الزىرم، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا مسعتم النداء 

 يقوؿ ادلؤذف.فقولوا مثل ما 
كُب الباب عن أيب رافع، كأيب ىريرة، كأـ حبيبة، كعبد  هلل بن عمرك، كعبد  هلل بن ربيعة، كعائشة، كمعاذ 

 بن أنس، كمعاكية.
 حديث أيب سعيد حديث حسن صحيح.

 كىكذا ركل معمر، كغّب كاحد، عن الزىرم مثل حديث مالك.
ث، عن سعيد بن ادلسيب، عن أيب ىريرة، عن النيب كركل عبد الرمحن بن إسحاؽ، عن الزىرم، ىذا احلدي

 ملسو هيلع هللا ىلص.
 .«كركاية مالك أصح



ِّ 

 

 :مصادره فً حكاٌة األقوال الفقهٌة عن أهل العلم:: الحادي عشرالمطلب 

 :ٖٕقاؿ الَبمذم
 :الفقهاء ختياراكما ذكران ُب ىذا الكتاب من »
 :فما كان فيه من قول سفيان الثوري -

 فأكثره ما حدثنا بو دمحم بن عثماف الكوَب حدثنا عبيد  هلل بن موسى عن سفياف.
 عن سفياف. مذم. حدثنا دمحم بن يوسف الفراييببو أبو الفضل مكتـو بن العباس الَب  كمنو ما حدثِب

 :وما كان من قول مالك ابن أنس -

 لقزاز، عن مالك بن أنس.فأكثره ما حدثنا بو إسحاؽ بن موسى االنصارم، أخربان معن بن عيسى ا
 كما كاف فيو من أبواب الصـو فأخربان بو أبو مصعب ادلديُب عن مالك بن أنس.

كبعض كالـ مالك ما أخربان بو موسى بن حزاـ، أخربان عبد  هلل بن مسلمة القعنىب عن مالك بن 
 أنس.

 :وما كان فيه من قول ابن املبارك -

 أصحاب ابن ادلبارؾ عنو.فهو ما حدثنا بو أمحد بن عبدة اآلملي عن 
 ركم عن أىب كىب عن ابن ادلبارؾ. كمنو ما
 ركم عن على بن احلسن عن عبد  هلل بن ادلبارؾ. كمنو ما
 ركم عن عبداف عن سفياف بن عبد ادللك عن ابن ادلبارؾ. كمنو ما
 ركم عن حباف بن موسى، عن ابن ادلبارؾ. كمنو ما
 النسوم عن عبد  هلل بن ادلبارؾ.ركم عن كىب بن زمعة عن فضالة  كمنو ما

 كلو رجاؿ مسموف سول من ذكران عن ابن ادلبارؾ.
 :وما كان فيه من قول الشافعي -

 فأكثره ما أخربين بو احلسن بن دمحم الزعفراين عن الشافعي.
 كما كاف من الوضوء كالصالة، حدثنا بو أبو الوليد ادلكى عن الشافعي.

  يوسف ابن حيٓب القرشى البويطى عن الشافعي.كمنو ما حدثنا أبو إمساعيل، أخربان
 كقد أجاز لنا الربيع ذلك ككتب بو إلينا.، كذكر فيو أشياء عن الربيع عن الشافعي

                                 
 .(ِِّ - ُِّ/ ٔالَبمذم ) جامع ٖٕ



ّّ 

 

 :أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وما كان فيه من قول -

إال ما ُب ابواب احلج كالدايت كاحلدكد ، بن منصور، عن أمحد كإسحاؽ فهو ما أخربان بو إسحاؽ
فإىن دل أمسعو من إسحاؽ بن منصور، أخربين بو دمحم بن موسى األصم، عن إسحاؽ بن منصور، عن 

 أمحد، كإسحاؽ.
 كبعض كالـ إسحاؽ أخربان بو دمحم بن فليح عن إسحاؽ.

 .«كقد بينا ىذا على كجهو ُب الكتاب الذل فيو ادلوقوؼ
 

 مصادره األساسٌة فً حكاٌة علل األخبار:: الثانً عشرالمطلب 

 
 :ٕٗقاؿ الَبمذم

كما كاف فيو من ذكر العلل ُب األحاديث كالرجاؿ كالتاريخ فهو ما استخرجتو من كتاب التاريخ، كأكثر »
ذلك ما انظرت بو دمحم بن إمساعيل، كمنو ما انظرت عبد  هلل ابن عبد الرمحن، كأاب زرعة، كأكثر ذلك عن دمحم، 

 فيو عن عبد  هلل كأيب زرعة. يءكأقل ش
حدا ابلعراؽ، كال ٖبراساف، ُب معُب العلل كالتاريخ كمعرفة األسانيد كبّب أحد أعلم من دمحم بن كدل أر أ

 .«إمساعيل
 

 أسبقٌة الترمذي فً التصنٌف على األبواب المعللة:: الثالث عشرالمطلب 

 
 :َٖقاؿ ابن رجب

 كقد صنف ابن ادلديِب كيعقوب بن شيبة مسانيد معللة.»
كزاد الَبمذم ذكر كالـ الفقهاء، كىذا كاف قد  ،فال نعلم أحدا سبق الَبمذم إليهاكأما األبواب ادلعللة، 

 .«سبق إليو مالك ُب ادلوطأ، كسفياف ُب اجلامع
 

                                 
 (ِِّ/ ٔ) جامع الَبمذم ٕٗ
 (.ّْٓ/ ُشرح علل الَبمذم ) َٖ



ّْ 

 

 الرباعٌات والثالثٌات عند الترمذي:: الرابع عشرالمطلب 

 
 :ُٖقاؿ مشس الدين الركداين

 .«حديثا كفيو ثالثي كاحدرابعيات جامع ايب عيسي بن سورة الَبمذم كىي مائة كسبعوف »
 :ِٖكقاؿ الذىيب عن الثالثيات

 .«ما ُب جامعو من الث الثيات سول حديثو كاحد، كإسناده ضعيف»
 

 ُب اجلامع ىو: ّٖاإلسناد الثالثي الوحيد
 : ْٖقاؿ الَبمذم رمحو  هلل

س بن حدثنا إمساعيل بن موسى الفزارم ابن بنت السدم الكوُب قاؿ: حدثنا عمر بن شاكر، عن أن»
: ىذا ((أيٌب على الناس زماف الصابر فيهم على دينو كالقابض على اجلمر))مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .«حديث غريب من ىذا الوجو كعمر بن شاكر شيخ بصرم قد ركل عنو غّب كاحد من أىل العلم
 
 

 عام:رتبة  األحادٌث فً جامع الترمذي بشكل : عشر الخامسالمطلب 

 
 :ٖٓقاؿ الذىيب

كىُب كتابو ما صٌح إسناده، كما صلح، كما ضيعًٌف كدل ييَبىؾ، كما كىى كسقط، كىو قليل يوجد ُب ادلناقب »
 .«كغّبىا
 
 

                                 
 .(ِّٓصلة اخللف ٗبوصوؿ السلف )ص:  ُٖ
 .(ِّٗ/ َِ) اتريخ اإلسالـ ِٖ
 .ْْللدكتور دمحم الصقلي ص  جامع الَبمذم ُب الدراسات ادلغربيةاستفدتو من كتاب  ّٖ
 (.َِِٔجامع الَبمذم ) ْٖ
 .(ِّٗ/ َِ) اتريخ اإلسالـ ٖٓ



ّٓ 

 

 :ٖٔقاؿ ابن رجب
 كاعلم أف الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ خرج ُب كتابو:»
 .صحيحاحلديث ال -ُ

 .درجة الصحيح، ككاف فيو بعض ضعف كاحلديث احلسن، كىو ما نزؿ عن -ِ

كالغرائب الٍب خرجها فيها بعض ادلناكّب، كال سيما ُب كتاب ، كاحلديث الغريب كما سيأٌب -ّ
 .«الفضائل، كلكنو يبْب ذلك غالبان كال يسكت عنو

 

 :شرطه الرئٌسً فً  األحادٌث فً األحادٌث التً ٌودعها فً جامعه: السادس عشرالمطلب 

 اسم كتابو عن شرطو فيو:أابف الَبمذم ُب 
 ((اجلامع ادلختصر من السنن عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص كمعرفة الصحيح كادلعلوؿ كما عليو العمل))
 أف يكوف احلديث معموالن بواشَبط الَبمذم ف
 :ٕٖقاؿ رمحو  هلل ُب أكؿ العلل الصغّبك 
 أىل العلم ماخال حديثْب: مجيع ما ُب ىذا الكتاب من احلديث ىو معموؿ بو، كبو أخذ بعض»

حديث ابن عباس: أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مجع بْب الظهر كالعصر ابدلدينة، كادلغرب كالعشاء من غّب خوؼ 
 كالسفر، كال مطر.

 كحديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: إذا شرب اخلمر فاجلدكه فإف عاد ُب الرابعة فاقتلوه.
 .«يعا ُب الكتابكقد بينا علة احلديثْب مج

 

 :فً جامع الترمذي األحادٌث غٌر المعمول بها: السابع عشرالمطلب 

 
 :ٖٖقاؿ ابن رجب

 :-رمحو  هلل  -قاؿ أبو عيسى »

                                 
 (.ُُٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ٖٔ
 .(َِّ/ ٔالَبمذم ) جامع ٕٖ
 (.ِّّ/ ُشرح علل الَبمذم ) ٖٖ



ّٔ 

 

 مجيع ما ُب ىذا الكتاب من احلديث معموؿ بو، كقد أخذ بو بعض أىل العلم، ما خال حديثْب:
 مجع بْب الظهر كالعصر ابدلدينة كادلغرب : أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص-رضي  هلل عنهما  -حديث ابن عباس  -

 كالعشاء من غّب خوؼ كال سقم".
 "إذا شرب اخلمر فاجلدكه، فإف عاد ُب الرابعة فاقتلوه". ث النيب ملسو هيلع هللا ىلص إنو قاؿ:يكحد -

 كقد بينا علة احلديثْب مجيعا ُب ىذا الكتاب.
 أحاديث األحكاـ.  -رمحو  هلل تعاذل  -ككأف مراد الَبمذم 

كقد سبق الكالـ على ىذين احلديثْب اللذين أشار إليهما ىهنا ُب موضعهما ُب الكتاب، كذكران مسالك 
 العلماء فيهما من النسخ كغّبه، كذكران أيضا عن بعضهم العمل بكل كاحد من احلديثْب.

ؿ بو للنسخ، ال أنو بْب ضعف كقولو: )قد بينا علة احلديثْب مجيعا ُب الكتاب( ، فإمنا بْب ما قد يستد
 كإسناد.

ٍب ذكر اإلمجاع على أنو ال يلىب عن  كقد ركل الَبمذم ُب كتاب احلج حديث جابر ُب التلبية عن النساء،
 .«النساء، فهذا ينبغي أف يكوف حديثا اثلثا، شلا دل يؤخذ بو عند الَبمذم

 

 :األحادٌث التً لم تصح وعلٌها العمل: الثامن عشرالمطلب 

 
 كلكنو بْبَّ أف قد جرل العمل على ما فيها.كر الَبمذم ُب كتابو أحاديث ضعفها بنفسو ذ 

 :كمن ذلك: قاؿ الَبمذم
حدثنا علي بن حجر قاؿ: حدثنا إمساعيل بن عياش قاؿ: حدثنا ادلثُب بن الصباح، عن  - ُّٗٗ»

حضرت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقيد »قاؿ:  عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم
ىذا حديث ال نعرفو من حديث سراقة إال من ىذا الوجو، كليس «: األب من ابنو، كال يقيد االبن من أبيو

إسناده بصحيح، ركاه إمساعيل بن عياش، عن ادلثُب بن الصباح، كادلثُب بن الصباح يضعف ُب احلديث كقد 
د األمحر، عن احلجاج بن أرطاة، عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، عن ركل ىذا احلديث أبو خال

عمر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كقد ركم ىذا احلديث عن عمرك بن شعيب مرسال، كىذا حديث فيو اضطراب، كالعمل 
 .«على ىذا عند أىل العلم: أف األب إذا قتل ابنو ال يقتل بو، كإذا قذؼ ابنو ال حيد

 قلت:
 يوجد رسالة ماجستّب حوؿ ىذا ادلوضوع، كىي بعنواف:ك 



ّٕ 

 

األحاديث الٍب دل تصح كعليها العمل )دراسة استقرائية نقدية ألبواب العبادات ُب جامع الَبمذم( من 
 إعداد د. عامر عبد الفتاح حسن.

 

 :شٌوخ الترمذي فً جامعه: التاسع عشرالمطلب 

 

 89ضبطعدد شٌوخه ومرتبتهم من حٌث الالفرع األول: 

، منهم  ِِْخرَّج الَبمذم ُب كتابيو )اجلامع( ك)العلل( األحاديث عن  شيخان فقط ىم شلن  َِشيخو
 حكم عليهم ابن حجر ُب التقريب برتبة مقبوؿ فما دكف ذلك مثل: لْب / مَبكؾ / رلهوؿ ... إخل.

 كقيل ُب سبب ركايتو عن ىؤالء الضعفاء أمراف:
 ضعف.طلب علو اإلسناد مع علم الَبمذم ب -ُ

 بعضهم ثقات عند الَبمذم ضعفاء عند غّبه. -ِ
 

 90شٌوخ الترمذي الذٌن أكثر من الرواٌة عنهمالفرع الثانً: 

حديث عددىم تسعة شيوخ، كأكثر من  ََُالشيوخ الَبمذم الذين ركل عن كل كاحد منهم أكثر من 
 نصف أحاديث جامع الَبمذم إمنا ركاىا عن ىؤالء التسعة، كىم:

 ( حديثان.َُٔ)قتيبة بن سعيد  -ُ

 ( حديثان.ِْْدمحم بن بشار "بندار" ) -ِ

 ( حديثان.ِِٗدمحم بن غيالف ادلركزم )  -ّ

 ( حديثان.َِٖىناد بن السرم ) -ْ

 ( حديثان.ِْٗأمحد بن منيع البغوم ) -ٓ

 ( حديثان.َُٖدمحم بن حيٓب العدين ) -ٔ

 ( حديثان.ُٕٔدمحم بن عالء اذلمداين ) -ٕ

 ( حديثان.ُّٔعلي بن حجر السعدم ) -ٖ

                                 
 . ُُُإذل  ٖٗللدكتور عداب احلمش ص  كتاب اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع دراسة نقدية تطبيقيةمستفاد من   ٖٗ
 .ِٖللدكتور عداب احلمش ص  دراسة نقدية تطبيقيةكتاب اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع مستفاد من   َٗ



ّٖ 

 

 ( حديثان.ُٖٓعبد بن محيد الكشي ) -ٗ
 ( من إمجارل أحاديث جامع الَبمذمِْٕٓرلموع أحاديثهم ) 

 

 بعض أشهر شٌوخه من أصحاب الكتب التسعة:الفرع الثالث: 

 .ُٗحديثان  ّٔدمحم بن إمساعيل البخارم ركل عنو  -ُ
 .ِٗمسلم بن احلجاج صاحب الصحيح ركل عنو الَبمذم ُب جامعو حديثان كاحدان ال غّب -ِ

ك  (ٖ/ َّْٔ( ك )َُِٗ)ثالثة أحاديث: ركل عنو كجدت الَبمذم أبو داكد السجستاين،  -ّ
 ( كالمان لإلماـ أمحد ُب أحد الركاة.ْٔٔ(، كنقل بواسطتو عقب احلديث )ّٖٕٗ)

 
 

 موقفه من زٌادة الثقة: العشرونالمطلب 

يردكهنا مطلقان، كإمنا حيكموف  كاف الَبمذم حالو كعامة أىل احلديث الذين ال يقبلوف الزايدة مطلقان كال
 عليها ٕبسب ما حيتف هبا من القرائن.

 ومن أمثلة عدم قبوله زايدة الثقة يف اإلسناد:
 قاؿ الَبمذم:

حدثنا زلمود بن غيالف، قاؿ: حدثنا بشر بن السرم، قاؿ: حدثنا سفياف، عن علقمة بن  - َِٖٗ»
قاؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: خّبكم، أك أفضلكم من  مرثد، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عثماف بن عفاف،

 تعلم القرآف كعلمو.
 ىذا حديث حسن صحيح.

كىكذا ركل عبد الرمحن بن مهدم، كغّب كاحد عن سفياف الثورم، عن علقمة بن مرثد، عن أيب عبد 

                                 
 .ُّّٕ/  ّاإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب اجلامع  ُٗ
 قاؿ الَبمذم: ِٗ

حدثنا مسلم بن حجاج قاؿ: حدثنا حيٓب بن حيٓب قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن دمحم بن عمرك، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ  - ٕٖٔ
، كالصحيح «حديث أيب ىريرة غريب ال نعرفو مثل ىذا إال من حديث أيب معاكية«: »أحصوا ىالؿ شعباف لرمضاف: »رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص

، كىكذا ركم «ال تقدموا شهر رمضاف بيـو كال يومْب»ما ركم عن دمحم بن عمرك، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
 .أيب سلمة، عن أيب ىريرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضلو حديث دمحم بن عمرك الليثيعن حيٓب بن أيب كثّب، عن 



ّٗ 

 

 د بن عبيدة.الرمحن، عن عثماف، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كسفياف ال يذكر فيو: عن سع
كقد ركل حيٓب بن سعيد القطاف، ىذا احلديث عن سفياف، كشعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن 
عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن عثماف، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حدثنا بذلك دمحم بن بشار، قاؿ: حدثنا حيٓب بن 

ه حيٓب بن سعيد، عن سفياف، كشعبة، غّب مرة، عن سعيد، عن سفياف، كشعبة، قاؿ دمحم بن بشار: كىكذا ذكر 
علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن عثماف، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ دمحم بن بشار: 

 كأصحاب سفياف ال يذكركف فيو عن سفياف عن سعد بن عبيدة قاؿ دمحم بن بشار: كىو أصح.
ا احلديث سعد بن عبيدة، ككأف حديث سفياف أشبو قاؿ علي بن عبد  هلل: كقد زاد شعبة ُب إسناد ىذ

 قاؿ حيٓب بن سعيد: ما أحد يعدؿ عندم شعبة، كإذا خالفو سفياف أخذت بقوؿ سفياف.
مسعت أاب عمار يذكر عن ككيع قاؿ: قاؿ شعبة: سفياف أحفظ مِب، كما حدثِب سفياف عن أحد بشيء 

 فسألتو إال كجدتو كما حدثِب.
 .«كُب الباب عن علي، كسعد

 
 

 ومن أمثلة زايدة الثقة يف اإلسناد مما قبله:
 قاؿ الَبمذم:

حدثنا دمحم بن بشار، قاؿ: حدثنا عبد الرمحن بن مهدم، قاؿ: حدثنا سفياف، عن كاصل،  - ُِّٖ»
: أف ٘بعل عن أيب كائل، عن عمرك بن شرحبيل، عن عبد  هلل، قاؿ: قلت: اي رسوؿ  هلل، أم الذنب أعظم؟ قاؿ

هلل ندا كىو خلقك، قاؿ: قلت: ٍب ماذا؟ قاؿ: أف تقتل كلدؾ خشية أف يطعم معك، قاؿ: قلت: ٍب ماذا؟ 
 قاؿ: أف تزين ٕبليلة جارؾ.

 ىذا حديث حسن.
حدثنا بندار، قاؿ: حدثنا عبد الرمحن بن مهدم، قاؿ: حدثنا سفياف، عن منصور، كاألعمش، عن أيب 

 ن عبد  هلل، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٗبثلو.كائل، عن عمرك بن شرحبيل، ع
 ىذا حديث حسن صحيح.

حدثنا عبد بن محيد، قاؿ: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد، قاؿ: حدثنا شعبة، عن كاصل  - ُّّٖ
ندا  األحدب، عن أيب كائل، عن عبد  هلل، قاؿ: سألت رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص أم الذنب أعظم؟ قاؿ: أف ٘بعل هلل

كىو خلقك، كأف تقتل كلدؾ من أجل أف أيكل معك أك من طعامك، كأف تزين ٕبليلة جارؾ. قاؿ: كتال ىذه 



َْ 

 

اآلية }كالذين ال يدعوف مع  هلل إذلا آخر كال يقتلوف النفس الٍب حـر  هلل إال ابحلق كال يزنوف كمن يفعل ذلك 
 يلق أاثما يضاعف لو العذاب يـو القيامة كخيلد فيو مهاان{.

 حديث سفياف، عن منصور، كاألعمش، أصح من حديث شعبة، عن كاصل، ألنو زاد ُب إسناده رجال.
حدثنا دمحم بن ادلثُب، قاؿ: حدثنا دمحم بن جعفر، عن شعبة، عن كاصل، عن أيب كائل، عن عبد  هلل، عن 

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضلوه.
 .«، كدل يذكر فيو عمرك بن شرحبيلىكذا ركل شعبة، عن كاصل، عن أيب كائل، عن عبد  هلل

 
 ، فاألظهر أنو كاف يقبلها إذا ركاىا حافظ إماـ كدل يرى ما يوجب ردىاأما الزايدة يف املنت

 : ّٗقاؿ أبو عيسى
كرب حديث إمنا يستغرب لزايدة تكوف ُب احلديث، كإمنا يصح إذا كانت الزايدة شلن يعتمد على حفظو »

ع، عن ابن عمر قاؿ: فرض رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر من رمضاف على كل مثل ماركم مالك بن أنس، عن انف
 حر، أك عبد ذكر أك أنثى من ادلسلمْب، صاعا من ٛبر، أك صاعا من شعّب.

 قاؿ كزاد مالك ُب ىذا احلديث من ادلسلمْب.
عن انفع، عن ابن عمر،  كركل أيوب السختياىن، كعبيد  هلل بن عمر كغّب كاحد من االئمة ىذا احلديث،

 كدل يذكركا فيو من ادلسلمْب كقد ركل بعضهم، عن
انفع مثل ركاية مالك شلن ال يعتمد على حفظو، كقد أخذ غّب كاحد من االئمة ٕبديث مالك، كاحتجوا 
بو منهم الشافعي كأمحد ابن حنبل قاال: إذا كاف للرجل عبيد غّب مسلمْب، دل يؤد عنهم صدقة الفطر، كاحتجا 

 .«ٕبديث مالك، فإذا زاد حافظ شلن يعتمد على حفظو قبل ذلك عنو
 

 ومن أمثلة ذلك يف جامعه
 قاؿ الَبمذم:

حدثنا حيٓب بن موسى، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن موسى، قاؿ: حدثنا خالد بن عبد  هلل، عن عمرك  - ِٖ»
 مضمض كاستنشق من كف كاحد، فعل ذلك بن حيٓب، عن أبيو، عن عبد  هلل بن زيد، قاؿ: رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ثالاث.

                                 
 .(ِٓٓ/ ٔ)الَبمذم  جامع ّٗ



ُْ 

 

 كُب الباب عن عبد  هلل بن عباس.
 كحديث عبد  هلل بن زيد حسن غريب.

كقد ركل مالك، كابن عيينة، كغّب كاحد ىذا احلديث، عن عمرك بن حيٓب، كدل يذكركا ىذا احلرؼ أف النيب 
 خالد بن عبد  هلل، كخالد ثقة حافظ عند أىل احلديث. ملسو هيلع هللا ىلص مضمض كاستنشق من كف كاحد، كإمنا ذكره

كقاؿ بعض أىل العلم: ادلضمضة كاالستنشاؽ من كف كاحد جيزئ. كقاؿ بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. 
 .«كقاؿ الشافعي: إف مجعهما ُب كف كاحد فهو جائز، كإف فرقهما فهو أحب إلينا

 
 كقاؿ أيضان:

الرمحن بن أيب الزاند، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة  حدثنا ىناد، قاؿ: حدثنا عبد - ُٕٓٓ»
 قالت: كنت أغتسل أان كرسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص من إانء كاحد، ككاف لو شعر فوؽ اجلمة كدكف الوفرة.

ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو كقد ركم من غّب كجو، عن عائشة أهنا قالت: كنت 
 هلل ملسو هيلع هللا ىلص من إانء كاحد، كدل يذكركا فيو ىذا احلرؼ، ككاف لو شعر فوؽ اجلمة كدكف الوفرة كإمنا أغتسل أان كرسوؿ 

 .«ذكره عبد الرمحن بن أيب الزاند كىو ثقة حافظ، كاف مالك بن أنس يوثقو كأيمر ابلكتابة عنو

 
 

 شرطه فً الرواة: والعشرون الواحد المطلب

 

 
 :ْٗيصدؽ فيو قوؿ الطاىر ادلقدسي رمحو  هللشرط الَبمذم ُب الركاة 

اعلم أف البخارم كمسلمان كمن ذكران بعدىم، دل ينقل عن كاحد منهم أنو قاؿ: شرطتي أف أخرج ُب  »
 .«كتايب ما يكوف على الشرط الفالين، كإمنا يعرؼ ذلك من سرب كتبهم، فيعلم بذلك شرطي كل رجلو منهم

 قلت:
اة الذين أخرج احلديث عنهم، كسأذكر كالمهم إف شاء  هلل كقد سرب عدد من أىل العلم الرك 

 تعاذل.

                                 
 .ُٕشركط األئمة الستة ص:  ْٗ



ِْ 

 

 

 وال ٌكون الوهمالرواة الذٌن ٌكثر وقوع الوهم فً حدٌثهم" عن  لم ٌشترط الترمذي عدم اإلخراجالفرع األول: 
 "على حدٌثه هو الغالب

 
 :ٓٗقاؿ ابن رجب

 .......................فمنهم  اعلم أف الركاة أقساـ:»
 كقسم رابع: 

ىم أيضا أىل صدؽ كحفظ، كلكن يقع الوىم ُب حديثهم كثّبا، لكن ليس ىو الغالب عليهم، 
كر عن حيٓب بن سعيد أنو ترؾ حديث ىذه كذى ، ٔٗكىذا ىو القسم الذم ذكره الَبمذم ىهنا

 الطبقة.
أكثر ياف ك كعن ابن ادلبارؾ كابن مهدم، كككيع، كغّبىم، أهنم حدثوا عنهم، كىو أيضا رأم سف

منهم ُب السنن كالصحاح كمسلم بن احلجاج، كغّبه، فإنو ذكر ُب مقدمة   أىل احلديث، ادلصنفْب
م عند أىل احلديث، أك عند أكثرىم، كال من الغالب على  كتابو، أنو ال خيرج حديث من اهتي

 :حديثو ادلنكر أك الغلط، كذكر قبل ذلك أنو خيرج حديث أىل احلفظ اإلتقاف، كأهنم على ضربْب
 أحدمها: من دل يوجد ُب حديثو اختالؼ شديد، كال ٚبليط فاحش. -
الثاين: من ىو دكهنم ُب احلفظ كاإلتقاف كيشملهم اسم الصدؽ كالسَب كتعاطى العلم، كعطاء بن  -

 السائب، كيزيد بن أيب زايد، كليث بن أيب سليم.
 ادلتابعات، كذلك كاف مراده. قيل إنو أدركتو ادلنية قبل أف خيرج حديث ىؤالء، كقيل: أنو خرج ذلم ُب

كعلى ىذا ادلنواؿ نسج أبو داكد كالنسائي كالَبمذم مع أنو خرج لبعض من ىو دكف ىؤالء، كبْب ذلك كدل 
 .«يسكت عنو

 

                                 
 (.ّٔٗ/ ُشرح علل الَبمذم ) ٓٗ
 :يعِب قوؿ الَبمذم ٔٗ

أنو اهتمهم ابلكذب، كلكنو تركهم حلاؿ )حفظهم( . كذكر عن كإف كاف حيٓب بن سعيد القطاف قد ترؾ الركاية عن ىؤالء فلم يَبؾ الركاية عنهم 
 حيٓب بن سعيد أنو كاف إذا رأل الرجل حيدث من حفظو، مرة ىكذا كمرة ىكذا، ال يثبت على ركاية كاحدة، تركو.

 مهدم، كغّبىم من األئمة.كقد حدث عن ىؤالء الذين تركهم حيٓب بن سعيد القطاف عبد  هلل بن ادلبارؾ، كككيع بن اجلراح، كعبد الرمحن بن 



ّْ 

 

 

ولكنه ٌبٌن حالهم ]مع الرواة الذٌن ٌغلب على حدٌثهم الوهم والرواة المتروكٌن ٌخرج عن الفرع الثانً: 
 :[غٌره من أصحاب الكتب الستةوصنٌع  الجزئٌة بٌن صنٌعه فً هذه قارنةالم

 
 : ٕٗقاؿ ابن رجب

 قد خيرج عن سيء احلفظ، كعمن غلب على حديثو الوىم، كيبْب ذلك غالبان، كال يسكت عنو.»
كقد شاركو أبو داكد ُب التخريج عن كثّب من ىذه الطبقة، مع السكوت على حديثهم، كإسحاؽ بن أيب 

 فركة، كغّبه.
 كد، ُب رسالتو إذل أىل مكة:كقد قاؿ أبو دا

))ليس ُب كتاب السنن الذم صنفتو )عن رجل( مَبكؾ احلديث، سٓبء احلفظ، كإذا كاف فيو حديث 
 منكر بينت أنو منكر((.

 كمراده:
أنو دل خيرج دلَبكؾ احلديث، عنده، على ما ظهر لو، أك دلَبكؾ متفق على تركو، فإنو قد خرج دلن قيل: "إنو 

 "إنو متهم ابلكذب".مَبكؾ"، كمن قيل 
كقد كاف أمحد بن صاحل ادلصرم كغّبه ال يَبكوف إال حديث من )اجتمع( على ترؾ حديثو، كحيكي مثلو 

 .«عن النسائي
 
 

 : ٖٗقاؿ ابن رجب
كالَبمذم ػ رمحو  هلل ػ خيرج حديث الثقة الضابط، كمن يهم قليالن، كمن يهم كثّبان، كمن يغلب عليو »

 اندران، كيبْب ذلك، كال يسكت عنو.الوىم، خيرج حديثو 
، كقدـ بعضهم ٗٗكقد خرج حديث كثّب بن عبد  هلل ادلزين ، كدل جيمع على ترؾ حديثو، بل قد قواه قـو

                                 
 (.ُِٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ٕٗ
 .ادلصدر السابق ٖٗ
كثقو بعض أىل العلم  كقاؿ فيها: حسن صحيح، كىذا ٗبثابة توثيق لو، كعاصم بن عبيد  هللعاصم بن عبيد  هلل كذلك أخرج من أحاديث  ٗٗ

 .على خالفهم أكثر النقادك مثل ابن أيب عاصم كابن خزدية كالعجلي كغّبىم 



ْْ 

 

 .  واضعُب ممرسل ابن ادلسيب، كقد ذكران ذلك حديثو على 
ىو أصح  كقد حكى الَبمذم ُب العلل، عن البخارم، أنو قاؿ ُب حديثو "ُب تكبّبة صالة العيدين":

 حديث ُب ىذا الباب، قاؿ: كأان أذىب إليو.
 كأبو داكد قريب من الَبمذم ُب ىذا، بل ىو اشد انتقادان للرجاؿ منو.

 كأما النسائي فشرطو أشد من ذلك، كال يكاد خيرج دلن يغلب عليو الوىم، كال دلن فحش خطؤه، ككثر.
بعض شيء، كتكلم فيو حلفظو لكنو يتحرل  كأما مسلم فال خيرج إال حديث الثقة الضابط، كمن ُب حفظو

 ُب التخريج عنو، كال خيرج عنو إال ما ال يقاؿ إنو شلا كىم فيو.
كإف كاف قد ، ال للثقة الضابط، كدلن ندر كمهوكأما البخارم فشرطو أشد من ذلك، كىو أنو ال خيرج إ

 .«اعَبض عليو ُب بعض من خرج عنو
 
 
 

 :لكذب فً كتاب الترمذيالرواة المتهمون باالفرع ا لثالث: 

 :ََُذكر الَبمذم أف ادلتهم ابلكذب أك ادلغفل كثّب اخلطأ ال ييشتغل ابلركاية عنو، كىذ نص كالمو
فرب رجل كإف كاف صاحلا ال يقيم الشهادة كال حيفظها فكل من كاف متهما ُب احلديث ابلكذب أك  »

االئمة أف ال يشتغل ابلركاية عنو، أال ترل أف كاف مغفال خيطئ الكثّب، فالذم اختاره أكثر أىل احلديث من 
 .«عبد  هلل بن ادلبارؾ حدث عن قـو من أىل العلم، فلما تبْب لو أمرىم ترؾ الركاية عنهم

 :َُُكلكن مع ىذا فقد أخرج لبعض ادلتهمْب ابلكذب، قاؿ السيوطي
ديث ادلصلوب كقاؿ الذىيب: اضلطت رتبة جامع الَبمذم عن سنن أيب داكد كالنسائي إلخراجو ح»

 .«كالكليب كأمثاذلما
 

 : َُِعن ذلك فقاؿابن رجب  كقد أجاب
 كال أعلمو خرج عن متهم ابلكذب، متفق على اهتامو؛ حديثان إبسناد منفرد.»

                                 
 .(ِّٖ/ ٔ)جامع الَبمذم  ََُ
 .(ُٕٖ/ ُتدريب الراكم ُب شرح تقريب النواكم ) َُُ
 (.ُُٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) َُِ



ْٓ 

 

 إال أنو قد خيرج حديثان مركاين من طرؽ، أك سلتلفان ُب إسناده، كُب بعض طرقو متهم.
 .«ب، كدمحم بن السائب الكليبكعلى ىذا الوجو خرج حديث دمحم بن سعيد ادلصلو 

 

 مثال على طبقات الرواة التً ٌخرج الترمذي حدٌثهم.الفرع الرابع: 

 :َُّقاؿ ابن رجب
 كنذكر لذلك مثاالن: »

 كىو أف أصحاب الزىرم مخس طبقات:
 الطبقة األوىل: 

عيينة، كعبيد مجعت احلفظ كاالتقاف، كطوؿ الصحبة للزىرم، كالعلم ٕبديثو، كالضبط لو، كمالك، كابن 
  هلل بن عمر، كمعمر، كيونس كعقيل، كشعيب، كغّبىم، كىؤالء متفق على ٚبريج حديثهم عن الزىرم.

 
 الطبقة الثانية: 

أىل حفظ كاتقاف، لكن دل تطل صحبتهم للزىرم، كإمنا صحبوه مدة يسّبة، كدل ديارسوا حديثو، كىم ُب 
 عبد الرمحن بن خالد بن مسافر، كالنعماف بن راشد كضلوىم.اتقانو دكف الطبقة األكذل، كاألكزاعي، كالليث، ك 

 كىؤالء خيرج ذلم مسلم عن الزىرم.
 

 الطبقة الثالثة: 
الزموا الزىرم، كصحبوه، كرككا عنو، كلكن تكلم ُب حفظهم كسفياف بن حسْب، كدمحم بن إسحاؽ، 

 كصاحل بن أيب األخضر، كزمعة بن صاحل، كضلوىم.
 د، كالَبمذم كالنسائي، كقد خيرج مسلم لبعضهم متابعة.كىؤالء خيرج ذلم أبو داك 

 
 الطبقة الرابعة: 

قـو رككا عن الزىرم، من غّب مالزمة، كال طوؿ صحبة، كمع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاؽ بن حيٓب 
 .الكليب، كمعاكية بن حيٓب الصدُب، كإسحاؽ بن أيب فركة، كإبراىيم بن يزيد ادلكي، كادلثُب بن الصباح، كضلوىم

                                 
 (.ُّٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) َُّ



ْٔ 

 

 كىؤالء قد خيرج الَبمذم لبعضهم.
 

 الطبقة اخلامسة: 
قـو من ادلَبككْب كاجملهولْب كاحلكم األيلي، كعبد القدكس بن حبيب، كدمحم بن سعيد ادلصلوب كٕبر 

 السقاء، كضلوىم.
فلم خيرج ذلم الَبمذم، كال أبو داكد، كال النسائي، كخيرج ابن ماجو لبعضهم، كمن ىنا نزلت درجة كتابو 

 .«بقية الكتب، كدل يعده من الكتب ادلعتربة سول طائفة من ادلتأخرين عن
 
 

 الرواٌة عن أهل البدعالفرع الخامس: 

استخرجت من كتاب تقريب ظاىر صنيع الَبمذم ال يرل أبسان ابلركاية عمن رموا ببدعة من البدع، كقد 
أذكرىم مرتبْب حسب نوع البدعة  الَبمذمالتهذيب البن حجر الركاة الذين كيصفوا ابالبتداع شلن ركل عنهم 

 :مع ذكر رقم الَبمجة ُب كتاب التقريب

 االعتزال

(َِْٓ) 

 اندهميح

 ( ذكر ابن حجر أنو اتبٕٖٔ)

 أو انتشيع انشفض

(ِْٗ - ٕٕٗ-  ُٖٖ – ِٖٔ -  ٖٕٖ – ُْْٓ – ُْٖٔ – ُْْٔ – َُُِ - ُِِْ-  
ِِٗٓ- ِّٖٔ- ُّّٓ – ّْْٔ – ّْٓٗ - ُْْٓ- ِِٕٔ – ّّٔٓ - ٖٔٗٔ-  
َِٕٗ- َِٖٕ ) 

 انىصة

 (ْٕ- ِّٕ - ُُْٖ- ُّٖٗ - َِِٗ- ُٕٕٖ ) 

 انقذسيح

(ّٔٓ- ُُٖٔ- ََِِ - ِٔٔٗ- ِّّٗ – ُِّْ – ّْٖٗ – ِّٔٔ – ّٕٓٔ -  
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ََّٖ – ُِْٓ – َُّّْْْ - ّْٕٕ – َِّٓ – ّٓٗٗ – ِْٕٔ – ِٕٗٗ – ِّٕٔ -  
ّٕٓٔ) 

 انخشوج

(ََُٓ- َُِٓ َُٓ- ِْٕٓ – َْٖٔ ) 

 اإلسخاء

(َُُٖٗٔ- ُٔٔ- ِّٕ – ِٖٖ – ُِْٖ – ُٕٔٔ – َُْٖ – ََّْ – َّٕٓ – َُْٔ 
– ِْٖٓ – ُٓٓٗ – ُْٖٓ – ََُٖ ) 

 مه سمي تأكثش مه تذعح 

 (َُُُْٕٔ- َُُِٖٓٓ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 قاؿ ابن حجر: رمي ابلقدر كدل يثبت. َُْ
 احلسن بن صاحل، قاؿ عنو أنو رمي ابلتشيع، الصواب أنو كاف يرل السيف كدل ييرـٌ ابلتشيع. َُٓ
 ابن حجر: يقاؿ رجع عنو. قاؿ َُٔ
 .رمي ابإلرجاء كابلنصب َُٕ
 .رمي ابلقدر كابلتشيع َُٖ
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 اصطالحات الترمذي: الثانً والعشرونالمطلب 

 
ابحلديث قدديان اصطالحات الَبمذم من أكثر ادلسائل الٍب حصل فيها اختالؼ ُب أكساط ادلشتغلْب 

 كحديثان، ك ال تزاؿ ىكذا إذل ما شاء  هلل.
 كىي كذلك من ادلسائل الٍب أيفردت فيها مصنفات كإٔباث، كسنذكر ىنا خالصة بعض ىذه األٕباث.

 

 الفرع األول:عدد اصطالحات الترمذي

 .َُٗ( مصطلح ككصف أطلقو الَبمذم ُب كتابو على الركاايت كالركاةََّعددىا أكثر من )
 َُُ( اصطالحان.ٔٗاصطالحاتو اخلاصة ابحلكم على الركاايت صحةن كضعفان فعددىا )كأما 

 

 تقسٌم الحدٌث إلى صحٌح وحسن وغرٌب عند العلماء قبل الترمذيالفرع الثانً: 

 :ُُُقاؿ ابن رجب
أعلم أف الَبمذم قسم ػ ُب كتابو ىذا ػ احلديث إذل صحيح، كحسن، كغريب، كقد جيمع ىذه األكصاؼ »

 الثالثة ُب حديث كاحد، كقد جيمع منها كصفْب ُب احلديث، كقد يفرد أحدىا ُب بعض األحاديث.
كقد نسب طائفة من العلماء الَبمذم إذل التفرد هبذا التقسيم، كال شك أنو ىو الذم اشتهرت عنو ىذه 

 القسمة.
حديث "البحر ىو  كقد سبقو البخارم إذل ذلك، كما ذكره الَبمذم عنو ُب كتاب العلل أنو قاؿ ُب

 الطهور ماؤه"، ىو حديث حسن صحيح، كإنو قاؿ ُب أحاديث كثّبة: ىذا حديث حسن.
ككذلك ذكر ابن أيب حاًب عن أبيو أنو قاؿ ُب حديث إبراىيم بن أيب شيباف، عن يونس بن ميسرة بن 

كف أجنادان ... احلديث"، قاؿ: ىو حلبس، عن أيب إدريس، عن عبد  هلل بن حوالة، عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ."٘بند
 صحيح حسن غريب.

 كقد كاف أمحد كغّبه يقولوف: حديث حسن.
كأكثر ما كاف األئمة ادلتقدموف يقولوف ُب احلديث أنو صحيح أك ضعيف، كيقولوف: منكر كموضوع 

                                 
 .ُٖٗص  كتاب اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع دراسة نقدية تطبيقية َُٗ
 .ُّٕإذل  ّٓٔادلصدر السابق من  َُُ
 (.ْٕٓ/ ِشرح علل الَبمذم ) ُُُ
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 كابطل.
مراد الَبمذم ككاف اإلماـ أمحد حيتج ابحلديث الضعيف الذم دل يرد خالفو، كمراده ابلضعيف قريب من 

 .«ابحلسن
 
 

 غرٌبالفرع الثالث: مصطلح: 

، ف  :ُُِقاؿذكر الَبمذم أف الغريب ييطلق على ثالثة معافو
 :ف احلديث دلعافكما ذكران ُب ىذا الكتاب حديث غريب، فإف أىل احلديث يستغربو »
 :ف غريبا ال يركل إال من كجو كاحدرب حديث يكو  -ُ

مثل حديث محاد بن سلمة عن أىب العشراء، عن أبيو قاؿ: قلت ايرسوؿ  هلل أما تكوف الذكاة 
إال ُب احللق كاللبة؟ فقاؿ: لو طعنت ُب فخذىا أجزأ عنك، فهذا حديث تفرد بو محاد بن 

 سلمة، عن أىب العشراء، كال يعرؼ اليب العشراء إال ىذا احلديث.

، فإمنا اشتهر من حديث محاد بن سلمة ال نعرفو إال كإف كاف ىذا احلديث عند أىل مشهورا
 .من حديثو

فيشتهر احلديث لكثرة من ، كرب رجل من االئمة حيدث ابحلديث ال يعرؼ إال من حديثو
 :ركل عنو

 مثل ما ركل عبد  هلل بن دينار عن ابن عمر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع اكالء، كعن ىبتو.
 :حديث عبد  هلل بن دينار ركاه عنوال يعرؼ إال من 

عبيد  هلل بن عمر كشعبة، كسفياف الثورم كمالك بن أنس، كابن عيينة، كغّب كاحد من االئمة، 
كركل حيٓب بن سليم ىذا احلديث، عن عبيد  هلل ابن عمر، عن انفع، عن ابن عمر فوىم فيو حيٓب 

 ىكذا ركل عبد الوىاب الثقفى، بن سلم، كالصحيح ىو عن عبيد  هلل بن دينار، عن ابن عمر
  بن عمر، عن عبد  هلل بن دينار، عن ابن عمر.كعبد  هلل بن منّب، عن عبيد  هلل

حٌب كنت  وددت أف عبد  هلل بن دينار أذف رلكركل ادلؤمل ىذا احلديث عن شعبة، فقاؿ شعبة: ل
 أقـو إليو فأقبل رأسو.

                                 
 .(ِْٓ/ ٔ) جامع الَبمذم ُُِ
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 :ُب احلديث غرب لزايدة تكوفقاؿ أبو عيسى: كرب حديث إمنا يست -ِ

كإمنا يصح إذا كانت الزايدة شلن يعتمد على حفظو مثل ماركم مالك بن أنس، عن انفع، عن ابن 
عمر قاؿ: فرض رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر من رمضاف على كل حر، أك عبد ذكر أك أنثى من 

 ادلسلمْب، صاعا من ٛبر، أك صاعا من شعّب.
 ديث من ادلسلمْب.كزاد مالك ُب ىذا احل :قاؿ

، كعبيد  هلل بن عمر كغّب كاحد من االئمة ىذا احلديث، عن انفع، عن كركل أيوب السختياين
انفع مثل ركاية مالك شلن ال يعتمد  ابن عمر، كدل يذكركا فيو من ادلسلمْب كقد ركل بعضهم، عن

افعي كأمحد ابن على حفظو، كقد أخذ غّب كاحد من االئمة ٕبديث مالك، كاحتجوا بو منهم الش
حنبل قاال: إذا كاف للرجل عبيد غّب مسلمْب، دل يؤد عنهم صدقة الفطر، كاحتجا ٕبديث مالك، 

 .شلن يعتمد على حفظو قبل ذلك عنوفإذا زاد حافظ 
 :ثّبة، كإمنا يستغرب حلاؿ االسنادكرب حديث يركل من أكجو ك -ّ

 بن االسود، قالوا: أخربان أبو حدثنا أبو كريب كأبو ىشاـ الرفاعلى، كأبو السائب، كاحلسْب 
أسامة، عن بريد بن عبد  هلل بن أىب بردة، عن جده أىب بردة، عن أىب موسى، عن النيب صلى 

  هلل عليو كسلم قاؿ: الكافر أيكل ُب سبعة أمعاء كادلؤمن أيكل ُب معا كاحد.

، عن ىذا حديث غريب من ىذا الوجو من قبل إسناده كقد ركل ىذا احلديث من غّب كجو
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كإمنا يستغرب من حديث موسى سألت زلمود بن غيالف عن ىذا احلديث، فقاؿ: 
ىذا حديث أىب كريب عن أىب أسامة، كسألت دمحم بن إمساعيل عن ىذا احلديث، فقاؿ: ىذا 
حديث أىب كريب عن أىب أسامة، كدل نعرفو إال من حديث أىب كريب، فقلت لو حدثنا غّب 

حد عن أىب أسامة، هبذا فجعل بتعجب، كقاؿ ما علمت أف أحدا حدث هبذا غّب أىب  كا
 كريب.
 ككنا نرل أف أاب كريب أخذ ىذا احلديث عن أىب أسامة ُب ادلذاكرة. :قاؿ دمحم

  حدثنا عبد  هلل بن أىب زايد كغّب كاحد، قالوا: أخربان شبابة بن سوار أخربان شعبة عن بكّب بن
 ن بن يعمر: أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الدابء كادلزفت.عطاء بن عبد الرمح

 ىذا حديث غريب من قبل إسناده ال نعلم أحدا حدث بو عن شعبة غّب شبابة.
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أكجو كثّبة أنو هنى أف ينتبذ ُب الدابء كادلزفت، كحديث شبابة إمنا  مكقد رك 

عبة، كقد ركل شعبة كسفياف الثورم هبذا االسناد عن بكّب بن يستغرب النو تفرد بو عن ش
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عطاء عن عبد الرمحن بن يعمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: احلج عرفة ىذا احلديث ادلعركؼ صح 
 عند أىل احلديث هبذا االسناد.

  :حدثُب أبو حدثنا دمحم بن بشار أخربان معاذ بن ىشاـ حدثُب أىب عن حيٓب بن أىب كثّب، قاؿ
مزاحم أنو مسع أاب ىريرة يقوؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: من تبع جنازة فصلى عليها فلو قّباط، 
كمن تبعها حٌب يقضى قضاؤىا فلو قّباطاف، قالوا ايرسوؿ  هلل ما القّباطاف، قاؿ أصغرمها مثل 

 أحد.

عاكية بن سالـ حدثُب حيٓب بن أىب  حدثنا عبد  هلل ابن عبد الرمحن أخربان مركاف بن دمحم عن م
كثّب أخربان أبو مزاحم مسع أاب ىريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: من تبع جنازة فلو قّباط فذكر ضلوه 

ابن سالـ قاؿ قاؿ حيٓب: كحدثِب أبو سعيد  ٗبعناه، قاؿ عبد  هلل: كأخربان مركاف عن معاكية
 عن محزة بن سفينة عن السائب مسع عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضلوه. موذل ادلهرل

قلت اليب دمحم عبد  هلل بن عبد الرمحن: ما الذل استغربوا من حديثك ابلعراؽ، فقاؿ حديث 
 السائب عن عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ىذا احلديث.

 ن عبد  هلل بن عبد الرمحن.كمسعت دمحم بن إمساعيل حيدث هبذا احلديث ع
قاؿ أبو عيسى: كىذا حديث قد ركل من غّب كجو عن عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كإمنا يستغرب 

 ىذا احلديث حلاؿ إسناده لركاية السائب عن عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 ادلغّبة بن أىب قرة خربان حدثنا أبو حفص عمرك بن على أخربان حيٓب بن سعيد القطاف أ

، قاؿ: مسعت أنس بن مالك يقوؿ: قاؿ رجل اي رسوؿ  هلل أعقلها كأتوكل أك يالسدكس
أطلقها كأتوكل؟ قاؿ: اعقلها كتوكل، قاؿ عمرك بن على، قاؿ حيٓب بن سعيد: ىذا عندم 

 حديث منكر.

من  يث أنس بن مالك إالقاؿ أبو عيسى: ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو من حد
 .انتهى كالمو «عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضلو ىذا معن عمرك بن أمية الضمر  مقد رك ك ، ىذا الوجو
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 دون إضافح وصف انحسه أو انصحح: (انغشاتحـ:)حكم ما وصفه انتشمزي ت

 كل األحاديث الٍب كصفها ابلغرابة دكف إضافة الوصف ابلصحة أك احلسن،  ُُّتتبع بعض الباحثْب
 ئج منها:كخرجوا بنتا

 ُُْأحاديث (ٖ)دل خيرج البخارم كال مسلم أاين من األحاديث الٍب كصفها الَبمذم ابلغرابة سول  -ُ
 أخرجاىا العتبارات خاصة عندمها.

  ركاهتا من الضعفاء.ديث الٍب كصفها الَبمذم ابلغرابة كل األحايكاد يكوف   -ِ
 قلت:

أهنا متفق عليها الصحيحْب، كأرقامها ُب جامع  الباحث قمت ٗبراجعة األحاديث الٍب ذكر
فوجدهتا عند الَبمذم أبسانيد مغايرة ألسانيد  ( َُّّ، َُِّ، ّٔٗ،  ّٖٔالَبمذم: )
 .الصحيحْب

 :فهي على ثالثة أكجو كأما الركاايت الٍب أخرجها مسلم فقط ككصفها الَبمذم ابلغرابة
كاألظهر أف  ،الَبمذم فيها يبدك صواابن  بنفس أسانيد مسلم، كقوؿ ركاىا الَبمذم( ْٖٓ، ّٕ) -

 مسلمان إمنا أردفها ضمن الشواىد كادلتابعات ال من األصوؿ.

 ( ُب بعض الطبعات قاؿ الَبمذم: حسن غريب.ُُٕٖ) -

( فركاه الَبمذم إبسنادو فيو عبد  هلل بن عمر العمرم كىو ضعيف، كأما مسلم فركاه من طريق ِّْٖ) -
 .عبيد  هلل كعبد  هلل العمريْب

 
فقد اشتهر عند أىل العلم أف الَبمذم إذا قاؿ حديثه  فألجل ضعف عامة ما يصفو الَبمذم ابلغرابة،

 غريب فإمنا يعِب ضعف إسناده.
 
 
 

                                 
، كذكر أنو استفاد من رسالة ماجستّب بعنواف احلديث الغريب مفهومو كتطبيقاتو ْْْإذل  ّْٔكتابو اجلامع اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب   ُُّ

 ُب جامع الَبمذم للباحث: عمار جاسم العبيدم.
ُب بعض  ُُٕٖ، ْٖٓ، ّٕ( كىي متفق عليها ُب الصحيحْب، كأما )َُّّ، َُِّ، ّٔٗ،  ّٖٔأرقامها ُب جامع الَبمذم: ) ُُْ

 ( عند مسلم فقط.ِّْٖسن غريب، الطبعات: ح
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 حسنالفرع الرابع: مصطلح: 

 :ُُٓقاؿ الَبمذم
 :فإمنا أردان حسن إسناده عندان، ما ذكران ُب ىذا الكتاب حديث حسنك »
 .يكوف ُب إسناده من يتهم ابلكذب كل حديث يركل ال -
 كال يكوف احلديث شاذا. -
  .كيركل من غّب كجو ضلو ذلك -

 .«فهو عندان حديث حسن
 

 :ُُٔقاؿ ابن رجب
 كأما احلديث احلسن فقد بْب الَبمذم مراده ابحلسن: كىو ما كاف حسن اإلسناد.»

 كفسر حسن اإلسناد: 
 أبف ال يكوف ُب إسناده متهم ابلكذب -
 شاذان كال يكوف  -
 كيركل من غّب كجو ضلوه -

 فهو عنده حديث حسن. كذلكفكل حديث كاف  
كقد تقدـ أف الركاة منهم من يتهم ابلكذب، كمنهم من يغلب على حديثو الوىم كالغلط، كمنهم الثقة 

 الذم يقل غلطو، كمنهم الثقة الذم يكثر غلطو.
 فعلى ما ذكره الَبمذم: 

 ٕبسن، كما عداه فهو حسن.كل  ما كاف ُب إسناده متهم فليس  -ُ
بشرط أف ال يكوف شاذان، كالظاىر أنو أراد ابلشاذ ما قالو الشافعي، كىو أف يركم الثقات عن  -ِ

 النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ خالفو بشرط أف ال يكوف شاذان.
 كبشرط أف يركل ضلوه من غّب كجو، يعِب : -ّ

                                 
 .(ِْٓ/ ٔالَبمذم ) جامع ُُٓ
 (.َٔٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ُُٔ
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  ػ بغّب ذلك اإلسناد. أف يركم معُب ذلك احلديث من كجوه أخر عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص
فعلى ىذا احلديث الذم يركيو الثقة العدؿ، كمن كثر غلطو، كمن يغلب على حديثو الوىم إذا دل يكن 
أحد منهم متهمان، كلو حسن؛ بشرط أف ال يكوف شاذان، سلالفان لألحاديث الصحيحة، كبشرط أف يكوف معناه 

 .ا ىػ «قد ركم من كجوه متعددة
 
 

 :ُُُٕب شرح قوؿ الَبمذم يركل ضلوه من غّب كجو أمحد شاكر قاؿ
يكوف معناه غريبا : أبف يركل ادلعُب عن صحايب آخر ، أك يعتضد بعمومات أحاديث  كإمنا يريد أف ال»

  .«فتأمل، و معناه عن أف يكوف شاذا غريباأخر ، أك بنحو ذلك ، شلا خيرج ب
 
 
 

 هم انتشمزي يحتح تما يصفه تانحسه ؟

 :ُُٖابن حجرقاؿ 
فأما ما حررانه عن الَبمذم أنو يطلق عليو اسم احلسن من الضعيف كادلنقطع إذا اعتضد، فال يتجو »

 .«إطالؽ االتفاؽ على االحتجاج بو مجيعو كال دعول الصحة فيو إذا أتى من طرؽ
 :ُُٗابن حجر أيضان  كقاؿ

كقد صرح أبو احلسن ابن القطاف أحد احلفاظ النقاد من أىل ادلغرب ُب كتابو "بياف الوىم كاإليهاـ" أبف »
ىذا القسم ال حيتج بو كلو، بل يعمل بو ُب فضائل األعماؿ، كيتوقف عن العمل بو ُب األحكاـ إال إذا كثرت 

                                 
 .ٔٓالباعث احلثيث ص ُُٕ

كما بعدىا كتكلم عن عدة مسائل متعلقة بقوؿ  ُُّْ/  ْقلت: شلن ٕبث ىذه ادلسألة د. خالد الدريس ُب كتابو عن احلديث احلسن 
 الَبمذم: ))ييركل ضلو ذلك((.

ًٍمذمًٌ عت على ٕبثو بعنواف: كأيضان اطل وي ذىلكى » أىكضىحي اٍلمىساًلًك ببػىيىاًف مىٍعُبى قػىٍوًؿ الَبًٌ ، كىو ٕبث جيد، كىذا ىو «يػيٍركىم ًمٍن غىًّب كىٍجوو ضلى
  alhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167581http://www.ahlالرابط دلن أراد االطالع عليو: 

 .(كما بعدىا َِْ/ ُالنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ُُٖ
 ادلصدر السابق. ُُٗ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167581
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 أك ظاىر القرآف. طرقو كعضده اتصاؿ عمل أك موافقة شاىد صحيح
 أيابه ك هلل ادلوفق.  حسن قوم رايق ما أظن منصفاكىذا 
عنده أف حيتج بو؛ ألنو أخرج حديثا من طريق ذا كصفو الَبمذم ابحلسن ال يلـز على أف احلديث إ كيدؿ

ه ىذا حديث حسن كقاؿ بعد - هلل تعاذل عنو  رضي –خثيمة البصرم عن احلسن عن عمراف بن حصْب 
 .كليس إسناده بذاؾ

العلم بعده: بعد أف أخرج حديثا ُب فضل العلم: "ىذا حديث حسن قاؿ: كإمنا دل نقل كقاؿ ُب كتاب 
ذلذا احلديث: صحيح، ألنو يقاؿ: أف األعمش دلس فيو فركاه بعضهم عنو، قاؿ: "حدثت عن أيب صاحل عن 

 " انتهى.-هنع هللا يضر  -أيب ىريرة 
ابلصحة لذلك، لكن ُب كل ادلثالْب نظر،  فحكم لو ابحلسن للَبدد الواقع فيو، كامتنع عن احلكم عليو

 الحتماؿ أف يكوف سبب ٙبسينو ذلما كوهنما جاءا من كجو آخر كما تقدـ تقريره.
 من الوصف ابحلسن احلكم لو ابحلجة أـ ال؟. لكن زلل ٕبثنا ىنا ىل يلـز

 .«-ك هلل أعلم  - القلب إذل ما حرره ابن قطاف أميلىذا الذم يتوقف فيو ك 
 

كخالصة  كما بعدىا ُْٓٓ/  ْ عن احلديث احلسنُب كتابو الدريس ذه ادلسألة د. خالد كشلن ٕبث ى
ف األصل ىو أف الَبمذم حيتج ابدلًب سلالفة دلا ماؿ إليو ابن حجر، فذكر د. خالد أبالنتيجة الٍب توصل إليها 

 .للمًبليس ٙبسينان لإلسناد، إمنا ىو  الَبمذم الذم ركم معناه من غّب من كجو، كأف ٙبسْب
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 :حسن غرٌبالفرع الخامس: مصطلح: 

مذكورة ُب أحاديث ، منها َُِ(ُٕٓبلغ عدد األحاديث الٍب كصفها الَبمذم ابحلسن الغريب فقط )
 الصحيحْب.

أف ك قاؿ بعد شرح معُب احلسن عند الَبمذم فكأصح األقواؿ فيما يظهر ىو ما ذكره احلافظ ابن رجب 
 كجو:ُب ادلًب قد ركم من أكثر مع

كعلى ىذا فال يشكل قولو: "حديث حسن غريب"، كال قولو: صحيح حسن غريب ال نعرفو إال من »
ىذا الوجو، ألف مراده أف ىذا اللفظ ال يعرؼ إال من ىذا الوجو، لكن دلعناه شواىد من غّب ىذا الوجو، كإف 

 كانت شواىد بغّب لفظو.
كثّبة جدان ُب السنة، شلا يدؿ على أف ادلقاصد كىذا كما ُب حديث "األعماؿ ابلبينات" فإف شواىده  

كالنيات ىي ادلؤثرة ُب األعماؿ، كأف اجلزاء يقع على العمل ٕبسب ما نوم بو، كإف دل يكن لفظ حديث عمر 
 .«مركاين من غّب حديثو من كجو يصح

 
 

ن كذكر أنو كاألمثلة الٍب تعزز صحة ىذا القوؿ أكثر من احلصر، بل إف كل حديثو كصفو الَبمذم ابحلس
 ُُُِب الباب عن فالف كفالف ىو شلا يعزز ذلك.

 
 

 ٍب يتبع ُِِأف الَبمذم كصف كثّبان من األحاديث ابلغرابة فقطقد ييشكل على تفسّب ابن رجب كلكن 
وصفو ل فلو كاف مراده أف ادلعُب قد ركم من غّب كجو: كُب الباب عن فالف كفالف، بقولو ىذا الوصف

 .ُب الباب عن فالف كفالفيوجد ، ألنو غريب كدلا اكتفى بقولو:حلسن اب
 كاجلواب:

أف عدد األحاديث ادلوصوفة ابلغرابة ٍب أتبعها الَبمذم بقولو كُب الباب قليل مقارنة ٗبا كصفو  -ُ

                                 
 ىذا العدد الذم كجدتو من خالؿ طريقة ٕبث معينة ُب ادلكتبة الشاملة. َُِ
اطلعت على دراسة تطبيقية طيبة أليب دمحم األلفي بعنواف ))إٙباؼ األريب ٗبعُب قوؿ الَبمذم "حسن غريب"(( كاستفدت منها، كىذا ىو  ُُِ

  .php?t=19232www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread :دلن أراد االطالع عليها الرابط
 ( حديثان بعد البحث من خالؿ ادلكتبة الشاملة.ٖٓعددىا ) ُِِ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19232
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 ابحلسن.

 اختالؼ النسخ أمر كارد. -ِ

 ستغِب عن ذلك بقولو كُب الباب.رٗبا اليس ابلضركرة أف يصفو ابحلسن، ألنو  -ّ
 
 

 صحٌحالفرع السادس: مصطلح: 

 قاؿ ابن رجب :
كقد فسر الَبمذم ىهنا مراده ابحلسن كفسر مراده ابلغريب، كدل يفسر معُب الصحيح، كضلن نذكر ما قيل »

 ُب معُب الصحيح، أكالن، ٍب نشرح ما ذكره الَبمذم ُب معُب احلسن كالغريب، إف شاء  هلل تعاذل.
احملتج بو، فقد ذكر الشافعي ػ رمحو  هلل ػ شركطو بكالـ جامع، أما الصحيح من احلديث، كىو احلديث 

 قاؿ الربيع:
 قاؿ الشافعي: كال تقـو احلجة ٖبرب اخلاصة حٌب جيمع أموران منها:

 أف يكوف من حدث بو ثقة ُب دينو معركفان ابلصدؽ ُب حديثو. -
 عاقالن دلا حيدث بو. -
أف يكوف شلن يؤدم احلديث ٕبركفو كما مسعو، كال حيدث عادلان ٗبا حييل معاين احلديث من اللفظ، أك  -

بو على ادلعُب؛ ألنو إذا حدث على ادلعُب كىو غّب عادل ٗبا حييل معناه، دل يدر لعلو حييل احلالؿ إذل احلراـ كإذا 
 أدل ٕبركفو دل يبق كجو خياؼ فيو إحالة األحاديث.

تابو، إذا شرؾ أىل احلفظ ُب احلديث حافظان إف حدث من حفظو، حافظان لكتابو، إف حدث من ك -
 كافق حديثهم.

بريئان من أف يكوف مدلسان، حيدث عمن لقي، ما دل يسمع منو، أك حيدث عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ٗبا حيدث  -
 الثقات ٖبالفو.

ػ أك إذل من انتهى بو إليو كيكوف ىكذا من فوقو شلن حدثو حٌب ينتهي ابحلديث موصوالن إذل النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص  -
 دكنو، ألف كل كاحد مثبت دلن حدثو، كمثبت على من حدث عنو.

قاؿ: كمن كثر غلطو من احملدثْب، كدل يكن لو أصل كتاب صحيح، دل يقبل حديثو، كما يكوف من أكثر 
 .«الغلط ُب الشهادات، دل تقبل شهادتو

 قلت:
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 .ُِّ(ُّٖافة كصف احلسن )بلغ عدد ما كصفو الَبمذم بػػ )الصحيح( دكف إضكي
 ( حديثان.َٔكافقو البخارم كمسلم ُب )

 ( حديثان.ٔكافقو البخارم ُب )
 ( حديثان.َُكافقو مسلم ُب )

كقد قمت إبحصاء األحاديث الٍب ضعفها الشيخ األلباين ُب كتاب "ضعيف الَبمذم" شلا حكم عليو 
 ( أحاديث فقط. َُالَبمذم بقولو )صحيح( دكف إضافة كصفو "ابحلسن" فوجدهتا ) 

 
 

 ) حسن صحٌح / حسن صحٌح غرٌب ( الفرع السابع: مصطلح:

 
 :ُِْقاؿ ابن رجب

فإف الَبمذم جيمع بْب احلسن كالصحة ُب غالب األحاديث الصحيحة، ادلتفق على صحتها، كالٍب »
 أسانيدىا ُب أعلى درجة الصحة، كمالك، عن انفع، عن ابن عمر، كالزىرم، عن سادل، عن أبيو.

 يكاد الَبمذم يفرد الصحة إال اندران.كال 
 .«كليس ما أفرد فيو الصحة أبقول شلا مجع فيو بْب الصحة كاحلسن

 
قاؿ ابن رجب بعد أف شرح معُب احلسن عند الَبمذم كاشَباط أف يكوف معُب ادلًب قد ركم من أكثر ك 
 كجو:

 صحيح". فإف كاف مع ذلك من ركاية الثقات العدكؿ احلفاظ، فاحلديث حينئذ "حسن»
كإف كاف مع ذلك من ركاية غّبىم من أىل الصدؽ، الذين ُب حديثهم كىم كغلط، إما كثّب، أك غالب 
عليهم، فهو حسن، كلو دل يرك لفظو إال من ذلك الوجو، ألف ادلعترب أف يركل معناه من غّب كجو، ال نفس 

 لفظو.
غريب ال نعرفو إال من ىذا  كعلى ىذا فال يشكل قولو: "حديث حسن غريب"، كال قولو: صحيح حسن

                                 
 .ُّٗإذل  ّٖٗص  كتاب اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع دراسة نقدية تطبيقية ُِّ
 .(َُٔ/ ِشرح علل الَبمذم ) ُِْ
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الوجو، ألف مراده أف ىذا اللفظ ال يعرؼ إال من ىذا الوجو، لكن دلعناه شواىد من غّب ىذا الوجو، كإف كانت 
 شواىد بغّب لفظو.

كىذا كما ُب حديث "األعماؿ ابلبينات" فإف شواىده كثّبة جدان ُب السنة، شلا يدؿ على أف ادلقاصد 
األعماؿ، كأف اجلزاء يقع على العمل ٕبسب ما نوم بو، كإف دل يكن لفظ حديث عمر كالنيات ىي ادلؤثرة ُب 

 مركاين من غّب حديثو من كجو يصح.
كٗبعُب ىذا الذم ذكرانه فسر ابن الصالح كالـ الَبمذم ُب معُب احلسن، غّب أنو زاد: أف ال يكوف من 

و إمنا اعترب أف ال يكوف راكيو متهمان فقط. لكن ركاية مغفل كثّب اخلطأ. كىذا ال يدؿ عليو كالـ الَبمذم، ألن
قد يؤخذ شلا ذكره الَبمذم قبل ىذا، أف من كاف مغفالن كثّب اخلطأ، ال حيتج ٕبديثو كال يشتغل ابلركاية عنو عند 

 األكثرين.
مل أف يكوف مراده كقوؿ الَبمذم ػ رمحو  هلل ػ يركل من غّب كجو ضلو ذلك، دل يقل عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فيحت

عن النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كحيتمل أف حيمل كالمو على ظاىره، كىو أف يكوف معناه يركل من غّب كجو، كلو موقوفان، 
 ليستدؿ بذلك على أف ىذا ادلرفوع لو أصل يعتضد بو.

الفتول بو  كىذا كما قاؿ الشافعي ُب احلديث ادلرسل: إنو إذا عضده قوؿ صحايب، أك عمل عامة أىل 
 كاف صحيحان.

كعلى ىذا التفسّب الذم ذكرانه لكالـ الَبمذم إمنا يكوف احلديث صحيحان حسنان إذا صح إسناده، بركاية 
الثقات العدكؿ، كدل يكن شاذان، كركل ضلوه من غّب كجو كأما الصحيح اجملرد فال يشَبط فيو أف يركل ضلوه من 

شاذان، كىو ما ركت الثقات ٖبالفو على ما يقولو الشافعي كالَبمذم  غّب كجو، لكن ال بد أف ال يكوف ػ أيضان ػ
 فيكوف حينئذ الصحيح احلسن أقول من الصحيح اجملرد.

كقد يقاؿ: إف الَبمذم إمنا يريد احلسن ما فسره بو ىهنا، إذا ذكر احلسن رلردان عن الصحة، فأما احلسن 
كجو، ألف صحتو تغِب عن اعتضاده بشواىد أخر، ك هلل  ادلقَبف ابلصحيح فال حيتاج إذل أف يركل ضلوه من غّب

 .«أعلم
 

 قلت:
حديثان، كمنها ما  ُِٓ (ُٓٗٗعدد األحاديث الٍب حكم عليها بقولو: ))حسن صحيح(( بلغت )يبلغ 

                                 
 .ّٖٓإذل  ّٕٗص  اإلماـ الَبمذم كمنهجو ُب كتابو اجلامع دراسة نقدية تطبيقية انظر: ُِٓ
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 اكتفى هباتْب الكلمتْب، كمنها ما أضاؼ معها الوصف ابلغرابة ))حسن صحيح غريب((.
( ْٖ( أخرجها البخارم كحده، كمنها )ِٓكمسلم، كمنها ) ( اتفق على إخراجها البخارمْٕمنها )

 (.ُْٕأخرجها مسلم كحده، فيكوف اجملموع = )
شلا حكم عليو "ضعيف الَبمذم"  وُب كتابالشيخ األلباين  أكردىاكقد قمت إبحصاء األحاديث الٍب 

 أك )صحيح غريب حسن( أك )حسن صحيح غريب(الَبمذم بقولو )حسن صحيح( أك )صحيح حسن( 
 فقط.  أحاديث( َُّبلغت ) فوجدهتا
 
 

 منكرمصطلح: الفرع الثامن: 

 العاصمة ( طبعتو دار احلديث ادلنكر كداللتو عند اإلماـ الَبمذمكتب د. دمحم الَبكي دراسة بعنواف: )
 .(ٖٖ) وعدد صفحات، ك ـََِٗىػ / َُّْ ُب سنة

 ابلنكارة، كاستنتج اآلٌب:كقد قاـ ُب ىذه الدراسة ٔبمع األحاديث الٍب كصفها الَبمذم 
 أف ادلنكر عند الَبمذم ىو ما انفرد بو راكو شديد الضعف، سواء خالفو غّبه أك دل خيالفو.

 
 

 فً البابالفرع التاسع: مصطلح: 

نفس  عن صحابة آخرين تدكر حوؿ أخرل أحاديث توجدأنو  بقولو )كُب الباب( أم صد الَبمذمقى 
 مثاؿ ذلك: ادلوضوع،

 قاؿ الَبمذم:
 :ابب ما جاء ُب الصالة خلف الصف كحده - َُٕ

حدثنا ىناد، قاؿ: حدثنا أبو األحوص، عن حصْب، عن ىالؿ بن يساؼ، قاؿ: أخذ زايد بن  - َِّ
أيب اجلعد بيدم كضلن ابلرقة، فقاـ يب على شيخ يقاؿ لو: كابصة بن معبد، من بِب أسد، فقاؿ زايد: حدثِب 

 ده، كالشيخ يسمع، فأمره رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص أف يعيد الصالة.ىذا الشيخ أف رجال صلى خلف الصف كح
 كُب الباب عن علي بن شيباف، كابن عباس.

 حديث كابصة حديث حسن.
 قلت:



ُٔ 

 

كاألحاديث الٍب يشّب إليها الَبمذم بقولو موضوع ىذا احلديث ىو النهي عن االنفراد خلف الصف، 
 )كُب الباب( تتحدث حوؿ ىذه اجلزئية.

 :ُِٔأما حديث علي بن شيباف شلا جاء فيوف
 حْب -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ: كرأل رجالن صلى خلف الصف كحده فوقف عليو نىب  هلل 

 يصلى خلف الصف". مانصرؼ فقاؿ: "استقبل صالتك فال صالة للذ
 : ُِٕلفظوكأما حديث ابن عباس ف

 ده فأمره أف يعيد الصالة"رجالن يصلى خلف الصف كح -ملسو هيلع هللا ىلص  -"رأل النيب 
 

 تقىيح حذيث انثاب؟ تاإلشاسج ألحاديث انثاب هم قصذ انتشمزيمسأنح: 

 :ُِٖقاؿ الشيخ األلباين
يقوؿ الَبمذم بعد أف يذكر حديثا ُب ابب من األبواب: كُب الباب عن فالف كفالف. فإنو ال يريد بذلك 

كقد بْب ذلك احلافظ العراقي ُب " شرح مقدمة علـو تقوية حديث الباب برمتو؛ خالفا دلا يفهمو بعض الطلبة! 
 :-بعد أف أشار إذل ما ذكرتو عن الَبمذم  -حلب(  - ْٖ)ص  احلديث "؛ فقاؿ

" فإنو ال يريد ذلك احلديث العْب، كإمنا يريد أحاديث أخر تصح أف تكتب ُب ذلك الباب، كإف كاف 
؛ إال أف كثّبا من الناس يفهموف من ذلك أف من حديثا آخر غّب الذم يركيو ُب أكؿ الباب. كىو عمل صحيح

مسي من الصحابة يرككف ذلك احلديث الذم ركاه أكؿ الباب بعينو! كليس األمر على ما فهموه؛ بل قد يكوف  
 كذلك، كقد يكوف حديثا آخر يصح إيراده ُب ذلك الباب ".

 كىذه فائدة جليلة من احلافظ العراقي
 

 وفي انثابتعض انمصىفاخ حىل قىل انتشمزي 

(( نزىة األلباب ُب قوؿ الَبمذم كُب البابكتاب: ))  كمن ذلكألفت ُب ىذا ادلبحث كتب عديدة، 
 .للحافظ ابن حجر، كلكنو ُب حكم ادلفقود

                                 
 .(ّٓٓ/ ِ« )كُب الباب»نزىة األلباب ُب قوؿ الَبمذم انظر:  ُِٔ
 انظر: ادلصدر السابق. ُِٕ
 .(ُٕٓ/ ُِ)الضعيفة سلسلة األحاديث  ُِٖ



ِٔ 

 

كتاابن بنفس العنواف كادلوضوع كىو   حسن بن دمحم بن حيدر الوائليكتب   ،بواكت كأتسيان اببن حجر كعنواف
 :ُِٗ، كشلا قالو ُب مقدمتوالبابىذا من أجود ما كتب ُب 

كقد اعتُب أئمتنا ادلتأخركف بكتب التخريج لبعض ادلصنفات ادلتقدمة كما ال خيفى كمن ذلك أف احلافظ 
ابن حجر صنف ُب ىذا الفن عدة مصنفات من ذلك فيما ضلن فيو ًإال أىن سألت بعض من لو اعتناء 

.ابدلخطوطات فكاف اجلواب عدـ العلم ابلعثور عليو أص  الن
 بذلك ًإال أف عليو استدراكات تكثر مع أنو يصدؽ عليو قوؿ من تقدـ: مكقد اعتُب ادلباركفور 

 كىو بسبق حائز تفضيال ... مستوجب ثنائى اجلميال
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ُّ/ ُ« )كُب الباب»نزىة األلباب ُب قوؿ الَبمذم  ُِٗ


