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سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري
ملخص البحث ابلعريب

. سؤاالت أيب يعلى اخلليلي يف كتابه اإلرشاد أليب عبد هللا احلاكم مجعاً ودراسة: عنوان البحث
. يف احلديث ورجال ودراستها، إىل مجع اسئلة أيب يعلى اخلليلي أليب عبد هللا احلاكم: يهدف البحث
. وفهارس، وخامتة، وفصل، ومتهيد، مقدمة: تكون البحث من
.  وأمهيته، وسبب اختياره، تسمية املوضوع: املقدمة
.  وأليب يعلى اخلليلي، ترمجة خمتصرة أليب عبد هللا احلاكم: والتميهد
.  والتعليق عليها، نص االسئلة واألجوبة مع دراستها: وفصل
.  والتوصيات، وفيها أبرز النتائج: واخلامتة
 وفهرس املوضوعات، وفيه فهرس املصادر واملراجع: الفهرس
. وتدقيقات يف الرجال، وما فيه من فوائد حديثية، وعلم اجلرح والتعديل، تعلقه بعلم علل احلديث: وتظهر أمهية البحث
ً وموافقة احلاكم يف أجوبته إال سؤاال، وأيب يعلى اخلليلي، إىل دقة علم احلافظ أيب عبد هللا احلاكم: وخلص الباحث يف اخلامتة
. وجود بعض األوهام اليت وقع فيها أبو يعلى اخلليلي إال أهنا ال تؤثر يف مكانته وعلمه،واحداً يف الرجال
 ومجع كالم احلاكم يف الرواة يف مكان واحد، يف مكان واحد ودراستها، جبمع اسئلة وأجوبة احلافظ: ويوصي الباحث
. ومجع كالم أيب يعلى اخلليلي يف الرواة جرحاً وتعديالً ودراسته،ودراسته
Summary of the research in English
Title of the research: The questions of Abee Ya'laa al-Khaleeli in his book "Al-Irshaad" for
Abee Abdillaah al-Haakim gathered and studied.
The goal of the research: to gather the questions of Abee Ya'laa al-Khaleeli for Abee
Abdillaah al-Haakim, in regards to narrations and men and the study of it.
The research consists of: an introduction, a preface, a division, a conclusion, and indexes.
The introduction: naming the subject, the reason for choosing it, and it's importance.
The preface: a brief biography of Abee Abdillah al-Haakim and Abee Ya'laa al-Khaleeli
A division: a mention of the questions and answers along with it's study and and a
commentary on it.
The conclusion: and it contains the most exemplary outcome and recommendations.
The index: and in it is the index of sources and references, and a table of contents
The importance of the research shows through: (the fact that) it pertains to the knowledge
of explaining narrations, and the knowledge of the science of criticizing and praising, and
what is in it from modern benefits, and the thorough checking of men.
And the researcher summerized in the conclusion: the accuracy of the knowledge of alHaafidh Abee Abdillaah al-Haakim, and Abee Ya'laa al-Khaleeli, and the adequecy of alHaakim in his answers except one single question with regards to the men (of hadeeth),
the presence of some misconceptions which Abu Ya'laa al-Khaleeli fell into but it does not
affect his position or his knowledge.
And the research advises: with the gathering of the questions and answers of al-Haafidh
in one place, along with the study of it. And the gathering of the speech of al-Haakim on
the narrators in one place, along with the study of it. And the gathering of the speech of
Abee Ya'laa al-Khaleeli on the narrators - criticizing and praising - and the study of it.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َّ
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سييئات أعمالنيا ،مين يهيده
هللا فييال م ييل لييه ،وميين ي ييلل فييال هيياد لييه ،وأشييهد أن ال إلييه إال هللا ،وحييده ال ش يري لييه ،وأشييهد أن
عبده ورسوله.
أما بعد :

اً

فهذا حبث مجعت سؤاالت احلافظ أيب يعلى اخلليل بن عبد هللا القزويين اخلليلي ،يف كتابه اإلرشاد يف
معرفةعلماء احلديث ،أليب عبد هللا بن عبد هللا احلاكم النيسابور .
تسمية البحث :
ومسيته  :سؤاالت أيب يعلى اخلليلي يف كتابه اإلرشاد أليب عبد هللا احلاكم مجعاً ودراسة.
وقد جعلته يف مقدمة ،ومتهيد ،وفصل ،وفهارس.
وقد جعلته يف  :مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مطالب ،وخامتة وفهرس.
أما املقدمة  :ففيها  :تسمية البحث ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،وخطته ،ومنهج الكتابة.
والتمهيد  :ففيه ترمجة أيب عبد هللا احلاكم ،وأيب يعلى اخلليلي ابختصار.
والفصل  :ففيه سؤاالت أيب يعلى اخلليلي أليب عبد هللا احلاكم.
اخلامتة  :أهم النتائج والتوصيات .
الفهرس  :فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.
أسباب اختياره :

وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية :
 ما وقفت عليه من اسئلة أيب يعلى اخلليلي أليب عبد هللا احلاكم يف اإلرشاد ،يف الرجال ال عفاء( )

والثقات ،قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد يف ترمجة احلاكم  ":كنت أسأله عن ال عفاء الذين
نشأوا بعد الثالمثائة بنيسابور ،وغريها من شيوخ خراسان ،وكان يبني من غري حماابة".
 ما وقفت عليه من اسئلة أيب يعلى اخلليلي أليب عبد هللا احلاكم يف اإلرشاد ،يف علل احلديث ،قال( )

الذهيب يف اتريخ اإلسالم يف ترمجة أيب يعلى اخلليلي ":سأل احلاكم عن أشياء من العلل".

( )

 حماولة معرفة شيء من املواطن اليت أخطأ فيها أبو يعلى اخلليلي ،قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ":له( )

فيه أوهام مجة كأنه كتبه من حفظه".
(
(
(
(

) ( .)45 /
).
) (/ 3
)( .) /
) قال يف مقدمة حتقيقه ( ": ) - /وقد تتبعت هذه األوهام ،وغريها يف أماكنها ،وبينت الصواب فيها".
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( )

 أين مل أقف على حبث متخصص مجع اسئلة أيب يعلى اخلليلي أليب بعد هللا احلاكم ،مع دراستها .أمهينة املوضوع :

تظهر أمهية املوضوع من وجوه متعددة منها :

( )

 مكانة وجاللة السائل أيب يعلى اخلليلي ،واجمليب أيب عبدهللا احلاكم ،واملنتخب أيب طاهرِ
السلفي ،فهم حفاظ مربزون يف علم احلديث.
( )

 مكانة كتاب اإلرشاد عند أهل احلديث ،قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ":من نظر يف كتابهعرف جاللته  ...وله فيه أوهام مجة كأنه كتبه من حفظه" ،وقال ابن عبد اهلاد يف طبقات
( )

علماء احلديث ":كتاب مفيد ،لكن فيه أوهام كثرية ،كأنه كته من حفظه".
 أمهية هذا النوع من األحباث؛ ملا فيها من النكات والفوائد الدقيقة يف علم احلديث ،والرجال.املنهج الذي سلكته يف البحث :
سلكت يف كتابة البحث ،املنهج االستقرائي ،التحليلي.
()5

 مجعت كل اسئلة أيب يعلى اخلليلي للحاكم سواء بصيغة سألته ،أو فقلت له ؟ فقال. إن وقفت على من نقل كالم احلاكم أو أيب يعلى اخلليلي أشرت إىل ذل عند توثيق السؤال. أنقل كالم احلاكم من املصادر األخرى إن وقفت عليه. علقت على ما حيتاج إىل تعليق من كالم أيب يعلى اخلليلي ،أو كالم أيب عبد هللا احلاكم. نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني مع تطبيق القواعد احلديثية .وقد بذلت جهد يف حترير البحث ،فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا ،وما كان فيه من قصور أو
خطأ فمن نفسي والشيطان .وهللا اسأل أن يتقبل مين عملي ،وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي.
كتبه

أمحد بن عمر بن سامل ابزمول
( ) وقفت على رسالة دكتوراه بعنوان األحاديث املعلة ابالختالف يف كتاب اإلرشاد أليب يعلى اخلليلي مجعاً ودراسة
للباحثة مها العتييب .وموضوعها خيتلف عن السؤاالت ،وليس يف السؤاالت سوى حديث واحد فيه اختالف .ورىسالة
ماجستري بعنوان "علوم احلديث وتطبيقاته يف كتاب اإلرشاد أليب يعلى اخلليلي عمعا ودراسة" للباحثة أمساء
احمللبد  ،ومل تتعرض للسؤاالت يف حبثها .وأما حتقيق اإلرشاد ،فلم يتعرض للسؤاالت كدراسة وتعليق خاص،
وتعليقاته مفيدة إال أهنا قليلة جداً يف حدود التعليق على الكتاب.
( ) قال الذهيب يف النبالء ( )666/ 1عن كتاب اإلرشاد":كتاب كبري انتخبه احلافظ السلفي .مسعنا املنتخب".
( )( .) /
( ) ( .) 3/
( )5وال يدخل يف شرطي مجع كل ما نقله أبو يعلى عن احلاكم من غري طريق السؤال.
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ترعمة أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري
امسه ونسبه :
هو :

( )

بن عبد هللا بن

( )

( )

بن محدويه ال يب ابن البيع أبو عبد هللا احلاكم النيسابور

الشافعي .
مولده :

( )

ولد يف نيسابور يوم االثنني ،اثلث شهر ربيع األول ،سنة إحدى وعشرين وثالمثائة ،بنيسابور .
شيوخه :
روى عن  :والده ،و

بن يعقوب األصم ،والدارقطين ،و

بن يعقوب ابن األخرم ،و

()5

بن عبدهللا

الصفار ،وأيب بكر أمحد بن إسحاق ،وعلي بن محشاد العدل ،وعبدالباقي بن قانع وأمم سواهم .
تالميذه :
روى عنه  :أبو الفتح بن أيب علي بن الف ل الستور  ،و

بن أمحد بن يعقوب ،وأبو ذر اهلرو ،

()6

وأبو يعلى اخلليلي ،وأبو بكر البيهقي ،والزكي عبد احلميد البحري  ،وأبو بكر أمحد بن علي ،وخلق سواهم .
ثناء العلماء عليه :

()1

قال اخلليلي يف اإلرشاد ":عامل عارف ،واسع العلم ذو تصانيف كثرية ،مل أر أوىف منه  ...انظر
الدارقطين فرضيه ،وهو ثقة واسع العلم".
وقال اخلطيب البغداد ":من أهل نيسابور .كان من أهل الف ل والعلم واملعرفة واحلفظ ،وله يف
()4

علوم احلديث مصنفات عدة  ...وكان ثقة" .

( )

وقال عبد الغافر بن إمساعيل ":إمام أهل احلديث يف عصره ،العارف به حق معرفته" .
( ) قال عبد الغافر بن إمساعيل كما يف النبالء للذهيب (": ) 63/ 1يقال له :ال يب ،ألن جد جدته هو عيسى بن عبد
الرمحن ال يب".
( ) قال السمعاين يف األنساب ( ": ) 33/البييِع  :هذه اللفظة ملن يتوىل البياعة والتوسط يف اخلاانت بني البائع واملشرتى
من التجار لألمتعة ،واشتهر هبذه النسبة احلاكم".
( ) اإلرشاد للخليلي(  ،)45 /اتريخ بغداد للخطي(  ،)3 /األنساب للسمعاين(  ،) 33/النبالء للذهيب(.) 6 / 1
( ) اتريخ بغداد للخطيب (  ،)3 /النبالء للذهيب ( .) 6 / 1العرب يف خرب من غرب للذهيب ( .) /
( )5اإلرشاد للخليلي (  ،)45 /األنساب للسمعاين (  ،) 3 /النبالء للذهيب (.) 6 / 1
( )6األنساب للسمعاين( ،) 3 /النبالء للذهيب( ،) 6 / 1وقال الذهيب يف العرب( ":) /كتب عن حنو ألفي شيخ".
(.)45 / ( )1
( )4اتريخ بغداد ( .)3 /
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( )

وقال السمعاين يف األنساب ":من أهل نيسابور ،كان من أهل الف ل والعلم واملعرفة واحلفظ
والفهم ،وله يف علوم احلديث وغريها مصنفات حسان".
وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء

( )

":اإلمام ،احلافظ ،الناقد ،العالمة ،شيخ احملدثني ،صاحب
( )

التصانيف  ...وصنف وخرج ،وجرح وعدل ،وصحح وعلل ،وكان من حبور العلم على تشيع قليل فيه ".
مصنفاته ومؤلفاته :

()5

كان حسن التصنيف  ،له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من ختريج الصحيحني،
()6

والعلل والرتاجم واألبواب والشيوخ ،مث اجملموعات ،مثل معرفة علوم احلديث ،واتريخ النيسابوريني  ،وكتاب
()1

مزكي األخبار ،واملدخل إىل علم الصحيح ،وكتاب اإلكليل  ،وف ائل الشافعي ،واملستدر على
()4

الصحيحني  ،وغري ذل

()3

.

وفاته :

() 3

مات  -رمحه هللا تعاىل  -يف اثمن صفر سنة مخس وأربع مائة .

( ) النبالء للذهيب ( ،) 63/ 1تذكرة احلفاظ للذهيب ( .) 6 /
( ) ( .) 33/
( ) (.) 65- 6 / 1
( ) انظر :األنساب للسمعاين(  ،) 3 /النبالء ( ،) 1 / 1العرب ( /
( )5انظر  :تذكرة احلفاظ للذهيب (  ،) 65/النبالء للذهيب (.) 1 / 1

) ،تذكرة احلفاظ للذهيب ( .) 66/

( )6صنفه لعدم وجود اتريخ لرتاجم العلماء واحلفاظ النيسابوريني انظر  :اإلرشاد للخليلي ( .)45 /
( )1صنفه أليب علي بن سيمجور ،يف أايم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه ،ومسنداته ،وأحاديثه .انظر  :اإلرشاد للخليلي ( .)45 /
( )4قال الذهي يف النبالء (": ) 15/ 1يف املستدر شيء كثري على شرطهما ،وشيء كثري على شرط أحدمها ،ولعل جمموع
ذل ثلث الكتاب بل أقل ،فإن يف كثري من ذل أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما ،ويف الباطن هلا
علل خفية مؤثرة ،وقطعة من الكتاب إسنادها صاحل وحسن وجيد ،وذل حنو ربعه ،وابقي الكتاب مناكري وعجائب،
ويف غ ون ذل أحاديث حنو املائة يشهد القلب ببطالهنا ،كنت قد أفردت منها جزءاً ،وحديث الطري ابلنسبة إليها
مساء ،وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ،ويعوز عمالً وحتريراً ".
ويالحظ أن احلاكم مل يراجعه ابلكامل ،قال احلافظ كما يف النكت الوفية للبقاعي ( ": ) /إمنا وقع للحاكم
التساهل ،إما ألنه سود الكتاب لينقحه ،فأعجلته املنية ،أو لغري ذل  ...ومما يؤيد األول أين وجدت يف قريب نصف
اجلزء الثاين من جتزئة ستة من املستدر  :إىل هنا انتهى إمالء احلاكم  ...وما عدا ذل من الكتاب ال يوجد عنه إال
بطريق اإلجازة ... ،والتساهل يف القدر اململى قليل جداً ابلنسبة إىل ما بعده".
( )3انظر  :اإلرشاد للخليلي (  ،)45 /النبالء ( ،) 13/ 1تذكرة احلفاظ للذهيب ( .) 6 /
( ) 3األنساب للسمعاين (  .) 3 /لكن قال اخلليلي يف اإلرشاد ( ": )45 /تويف سنة ثالث وأربعمائة".
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ترعمة أيب يعلى اخلليلي
امسه ونسبه :

( )

( )

هو  :اخلليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم أبو يعلى اخلليلي القزويين .
شيوخه :
مسع من :علي بن أمحد بن صاحل القزويين ،و

بن إسحاق الكيساين ،والقاسم بن علقمة ،وأيب
( )

حفص عمر بن إبراهيم الكتاين ،وأيب طاهر املخلص ،وأيب عبد هللا احلاكم ،وعدد كثري .
تالميذه :
حدث عنه  :شيخه أبو بكر بن الل ،وولده أبو زيد واقد بن اخلليل ،وإمساعيل القزويين ،إبراهيم بن
( )

أمحد الراز  ،وآخرون .
مؤلفاته ومصنفاته :

()6

()5

له العديد من املؤلفات  :اإلرشاد  ،والفوائد ،واتريخ قزوين ،وطبقات الصحابة وغريها .
ثناء العلماء عليه :
()1

أثىن عليه احلاكم .

()4

وقال ابن ماكوال يف اإلكمال ":حافظ جليل ،كان حيدث كثرياً من حفظه ."...
وقال أبو القاسم الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين

()3

":احلافظ إمام مشهور كثري اجلمع الرواية

والتأليف وصنف كتاب اإلرشاد واتريخ قزوين وف ائلها ومعجم شيوخه وكان حافظاً لطرق احلديث معتنياً
جبمعها عارفاً ابلرجال".
فتعقبه الذهيب يف تذكرة احلفاظ ( ": ) 6 /هذا وهم يف وفاته" .انظر  :النبالء للذهيب (.) 1 / 1
( ) قال السمعاين يف األنساب (": ) 41/5اخللِيلي  :بفتح اخلاء املعجمة والياء الساكنة املنقوطة ،هذه النسبة إىل رجال"..
( ) اإلكمال البن ماكوال (  ،) 1 /النبالء للذهيب ()666/ 1
( ) قال الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين ( ": )53 /يف معجم شيوخه ما يطلع على كثرة شيوخه".
انظر  :اتريخ اإلسالم ( ،) / 3تذكرة احلفاظ للذهيب ( .) /
( ) قال الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين ( ": )53 /روى عنه  ...وكثري من الناس".
وقال الذهيب يف النبالء (": )666/ 1طال عمره ،وعال إسناده".
( )5قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ( ": ) /من نظر يف كتابه عرف جاللته  ..وله فيه أوهام مجة كأنه كتبه من حفظه".
( )6مقدمة حتيقيق اإلرشاد ( .) 3/
( )1يف قصة للخليلي مع أيب عبد هللا احلاكم ،حكاها اخلليلي يف اإلرشاد ( .)45 -45 /
(.) 1 / ( )4
(.)53 / ( )3

7

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري
( )

وقال السلفي يف مقدمته على معامل السنن ":كان من حفاظ زمانه ،متفقاً عليه يف حفظه وإتقانه".
( )

وقال ابن نقطة يف التقييد ":كان حافظاً فهماً ذكياً فريد عصره يف الفهم والذكاء".
( )

وقال الذهيب يف النبالء ":القاضي ،العالمة ،احلافظ  ...وكان ثقة ،حافظاً ،عارفاً ابلرجال والعلل،
كبري الشأن".
( )

وقال يف العرب يف خرب من غرب ":احلافظ ،أحد أئمة احلديث  ...وكان أحد من رحل وتعب وبرع
يف احلديث".
()5

وقال يف اتريخ اإلسالم ":احلافظ  ...كان ثقة حافظاً عارفاً ابلعلل والرجال ،عايل اإلسناد".
()6

وقال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ":القاضي احلافظ اإلمام  ...وكان ثقة حافظًا عارفًا بكثري من علل
احلديث ورجاله عايل اإلسناد كبري القدر ،ومن نظر يف كتابه عرف جاللته  ...وله فيه أوهام مجة كأنه كتبه من
حفظه ،تويف يف آخر سنة ست وأربعني وأربعمائة.
()1
وقال ابن عبداهلاد يف طبقات علماء احلديث ":القاضي ،ا ِإلمام ،احلافظ  ...وكان ثِق ًة عارفًا".
وفاته :

()4

تويف بقزوين ،يف آخر سنة ست وأربعني وأربع مائة ،وكان من أبناء الثمانني .

( ) ف ائل سنن أيب داود وشرحه ( ).
( ) ( .) 6
( ) (.)666/ 1
( ) ( .) 43/
(.) 3/ 3( )5
(.) / ( )6
(.) 3/ ( )1
( )4التدوين يف أخبار قزوين للرافعي (  ،)53 /النبالء ( ،)661/ 1اتريخ اإلسالم (/ 3
( .) /

) ،تذكرة احلفاظ للذهيب
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السؤال األول :
(يف معرفة من وقع منه اخلطأ يف الرواية)
( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد  ":إذا أسند ل احلديث عن الزهر أو عن غريه من األئمة فال
( )

حتكم بصحته مبجرد اإلسناد ،فقد خيطئ الثقة .
ومثاله  :حديث مال  ،عن الزهر  ،عن سامل ،عن أبيه ":أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه إذا افتتح
الصالة ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسه من الركوع".
وهذا صحيح متفق عليه من حديث الزهر

( )

.

( )

وقد صح أي اً عن مال  ،عن انفع ،عن ابن عمر مثله قوله .
()5

()6

رواه عنه الشافعي  ،وغريه من األئمة .

()1

وقد أخطأ فيه  :رزق هللا بن موسى ،وهو صاحل  ،من حديث حيىي بن سعيد القطان ،عن مال .
(
(
(

(

) ( .) 3 /
) البد من بيان احلجة ،وال يرد احلديث ابلتوهم واالحتمال  .انظر  :املقرتب يف بيان امل طرب ألمحد بن عمر ( .)4
) أخرجه البخار يف الصحيح (  4/رقم )1 6ومسلم يف الصحيح (  3 /رقم ) 33من طريق يونس
وأخرجه البخار يف الصحيح (  4/رقم )1 5من طريق مال  ،ويف (  4/رقم )1 4من طريق شعيب
وأخرجه مسلم يف الصحيح (  3 /رقم ) 33من طرق عن سفيان بن عيينة ،ويف (  3 /رقم ) 33من طريق ابن
جريج ،ويف (  3 /رقم ) 33من طريق عقيل
كلهم عن الزهر عنه به .
) أ موقوفاً .أخرجه مال يف املوطأ (  3 /رقم- 53الليثي) عن انفع بلفظ ":كان إذا افتتح الصالة ،رفع يديه حذو
منكبيه ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،رفعهما دون ذل ".
قال الدارقطين يف العلل (  ": ) /احملفوظ عن مال ما رواه يف املوطأ :عن انفع ،عن ابن عمر ،موقوفاً".

وقال ابن رجب يف فتح البار (": ) - /6قد رفعه بع هم عن مال  ،وال يصح".
( )5أخرجه الشافعي يف األم ( ،) /1ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر (  36/رقم ،) 1عن مال .
قال البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر ( ": ) 36/هكذا رواه مال يف املوطأ ،وكذل رواه الشافعي ،عن مال  ،يف
رواية الربيع".
( )6أخرجه أبو داود يف السنن (  34/رقم  ،)1والعقيلي يف ال عفاء الكبري (  )64/عن القعنيب ،عن مال عنه به.
قال العقيلي ":هذا أوىل" .أ رواية الوقف على ابن عمر .
( )1هو الناجي اإلسكايف البغداد ت 56هي ،روى له النسائي وابن ماجه ،وقال احلافظ تقريب التهذيب ( 33رقم ) 3
":صدوق يهم".
وقال العقيلي يف ال عفاء الكبري ( ": )64/يف حديثه وهم" ،وقال مسلمة األندلسي كما يف هتذيب التهذيب
للحافظ ( ": ) 1 /روى عن حيىي بن سعيد وبقية؛ أحاديث منكرة ،وهو صاحل ،ال أبس به" ،وقال الذهيب يف املغين
يف ال عفاء ( ": ) /صدوق ،وهم فرفع حديثاً عن حيىي القطان".
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حدثناه بن إسحاق الكيساين ،و بن سليمان الفامي قاال :حدثنا احلسن بن علي الطوسي،
حدثنا رزق هللا بن موسى ،حدثنا حيىي بن سعيد ،عن مال  ،عن انفع  ،عن ابن عمر  ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص به
( ) ( )

جموداً " .

( )

( )

()5

واتبعه على خطئه  :داود بن عبد هللا  ،وعبد هللا هو أبو الكرام اجلعفر  ،عن مال مثله .
وقد حدثنا

بن عبد هللا احلاكم ،حدثنا

()6

بن عبد هللا األصبهاين بنيسابور ،حدثنا سهل بن

فرخان األصبهاين الزاهد  ،حدثنا الربيع بن سليمان ،حدثنا الشافعي ،عن مال  ،عن انفع ،عن ابن عمر،
()1

عن النيب  مسنداً .

( ) أ أنه أخطأ بسلو اجلادة ،وهو مسل تعليلي؛ انظر  :معرفة علوم احلديث للحاكم ( ،) 4النكت على كتاب ابن
الصالح البن حجر (  ،)1 ،66 /فتح املغيث للسخاو (  ،) ، 14/النكت الوفية للبقاعي ( .)534/
( ) أخرجه العقيلي يف ال عفاء الكبري (  )64/وأبو طاهر املخلص يف املخلصيات (  3/رقم ) 35وابن عساكر يف
اتريخ دمشق (  ) 4/5من طرق عن رزق هللا بن موسى عنه به .
قال العقيلي ":مل يتابع على رفعه .حدثنا علي بن عبد العزيز قال :حدثنا القعنيب ،عن مال  ،عن انفع ،أن عبد هللا بن
عمر ،كان إذا ابتدأ الصالة يرفع يديه حذو منكبيه ،وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذل " .وهذا أوىل".
( ) أبو سليمان اهلامشي اجلعفر املدين ،روى له النسائي يف مسند مال  ،وابن ماجه وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب
( 33رقم": ) 135صدوق رمبا أخطأ".
قال أبو يعلى يف اإلرشاد ( ": ) 5/داود بن عبد هللا اجلعفر مقارب احلديث  ،خيطئ أحياانً ،قال أبو حامت :إنه
صدوق وأخطأ يف  :حديث مال عن انفع عن ابن عمر يف رفع اليدين ،رفعه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،واحملفوظ من حديث
مال  ،عن انفع ،عن ابن عمر موقوف ."...
انظر  :إكمال التهذيب ملغلطا (  ،) 55/التهذيب للحافظ (  ،) 65/التحفة اللطيفة للسخاو ( .) 1/
( ) كان يف املطبوع ":أبو الكرم" ،قال حمقق اإلرشاد (  3 /حاشية": )6وقع يف األصل أبو الكرام".
قلت :ما يف املخطوط هو الصواب ،انظر :اجلرح والتعديل البن أيب حامت(  ،) 1/اإلكمال البن ماكوال(.) 4/1
( )5أخرجه الذهيب يف النبالء ( ) 44/ 5من طريق بن غالب بن حرب ،حدثنا داود بن عبد هللا اجلعفر عنه به.
قال الدارقطين يف العلل ( ": ) /وهم على مال يف رفعه ".
( )6هو أبو طاهر سهل بن عبد هللا بن الفرخان األصبهاين ت 16هي ،قال أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثني
(  ": ) /كان من الزهد والورع مبحل عجيب ،ويقال :كان من األبدال ،روى عن ابن شرحبيل وغريهم ،كثري
احلديث ،تويف سنة ست وسبعني ومائتني" ،وذكره أبو نعيم يف اتريخ أصبهان (  ) 34/وقال ":أحد العباد ،كان
جماب الدعوة ،رحل إىل مصر ،والشام ،وكتب هبا" ،وقال يف حلية األولياء (": ) / 3كتب مبصر والشام احلديث
الكثري" ،وقال الذهيب يف النبالء ( ": ) /أحد الثقات .ارحتل  ...وكان من محلة احلجة ،كبري القدر." ...
( )1أ مرفوعاً .انظر  :مقدمة ابن الصالح ( ) ،الشذا الفياح لألبناسي (  ،) 1/التقييد واإلي اح للعراقي ( .)6

11

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري

فقلت للحاكم :ما هذا ؟

( )
( )

فقال :أخطأ فيه سهل هذا ! وقد أخربنا أبو العباس األصم  ,عن الربيع ,عن الشافعي  ,عن
مالك  ,عن نافع  ,عن ابن عمر.

( )

فهذا مما أخطأ فيه هؤالء  ،ومل يتعمدوا الكذب ."...







( ) يظهر يل أن مراد أيب يعلى اخلليلي ابلسؤال هو االستفسار ممن وقع اخلطأ يف روايته مرفوعاً عن مال ؟
واحلديث عن مال عن انفع موقوف لكنه صح من رواية انفع مرفوعاً  :أخرجه البخار يف الصحيح
(  4/رقم )1 3قال  :حدثنا عياش ،حدثنا عبد األعلى ،حدثنا عبيد هللا ،عن انفع  :أن ابن عمر ،كان إذا دخل
يف الصالة كرب ورفع يديه ،وإذا ركع رفع يديه ،وإذا قال :مسع هللا ملن محده ،رفع يديه ،وإذا قام من الركعتني رفع يديه".
ورفع ذل ابن عمر إىل نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .قال البخار ":رواه محاد بن سلمة ،عن أيوب ،عن انفع ،عن ابن عمر ،عن
النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .ورواه ابن طهمان ،عن أيوب ،وموسى بن عقبة خمتصر".
قال الدارقطين يف العلل ( ": ) /أشبهها ابلصواب ما قاله عبد األعلى" .انظر فتح البار للحافظ ( .) /
( ) أخرجها البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر (  36/رقم ) 1من طرق عن أيب العباس عنه به موقوفاً .
قال البيهقي ":هكذا رواه مال يف املوطأ ،وكذل رواه الشافعي ،عن مال  ،يف رواية الربيع".
( ) قال الدارقطين يف العلل ( ": ) /رواه مال بن أنس ،عن انفع ،واختلف عنه :
فرواه رزق هللا بن موسى ،عن حيىي القطان ،عن مال  ،عن انفع ،عن ابن عمر ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وذكر الرفع يف
االفتتاح ،ويف الركوع ،ويف الرفع من الركوع ،ومل يتابع عليه.
واحملفوظ عن مال ما رواه يف املوطأ :عن انفع ،عن ابن عمر ،موقوفاً ":أنه كان يرفع إذا افتتح ،وإذا رفع رأسه من
الركوع".
ورو عن عبد هللا بن انفع الصائغ ،وعن خالد بن خملد ،وعن إسحاق اجلهين ،عن مال  ،عن انفع ،عن ابن عمر،
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،بقول رزق هللا بن موسى ،عن حيىي القطان.
وال يصح ذل يف حديث مال ".
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السؤال الثاني :
(سؤال عن حال ابن أبي بكر ابن خزمية)
( )

( )

( )

قال أبو يعلى اخلليلي اإلرشاد يف ترمجة ابن خزمية ":آخر من روى عنه بنيسابور سبطه

بن

الف ل  ،روى عنه خمتصر املختصر وغريه.

( )

سألت عنه احلاكم أبا عبد اهلل ؟

()5

فتبسم ,وقال :لو كان كلب على باب ابن خزمية ما كنت أعيب عليه فضالً عن سبطه .

( ) (  .)4 -4 /انظر  :الثقات البنقطلوبغا (.) 15/4
( ) أ ابن خزمية.
( ) هو  :بن الف ل بن بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابور ت 41هي .انظر :األنساب للسمعاين(.) 5/5
وقال الذهيب يف النبالء (": ) 33/ 6الشيخ اجلليل  ...مسع من :جده إمام األئمة فأكثر ،ومن أيب العباس السراج،
وأمحد بن املاسرجسي ،وطبقتهم.
حدث عنه :احلاكم ،وأبو حفص بن مسرور ،وأبو سعد الكنجروذ  ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،و بن بن
حيىي ،وأبو سعد أمحد بن إبراهيم املقرئ ،وأبو بكر بن احلسن بن علي املقرئ ،ومجاعة".
( ) يظهر يل أن مراد أيب يعلى اخلليلي من سؤاله  :أ ما رأي فيه ؟ وماذا تعرف عنه ؟
( )5هذا اجلواب من احلاكم يشعر ابنتقاص احلفيد إال أن احرتام ومكانة جده متنع من الكالم فيه أو إظهار ما كان خفياً.
ويؤكده قول احلاكم يف اترخيه كما يف األنساب للسمعاين (": ) 5/5حفيد إمام املسلمني أىب بكر بن إسحاق
بن خزمية كاتبوه للتزكية سنة مخس وأربعني وثالمثائة ،وقد كان مسع الكثري من جده أىب بكر وأبو العباس السراج
واملاسرجسي ،فعقدت له اجمللس للتحديث ،يف شهر رم ان من سنة مثان وستني وثالمثائة ،ودخلت بيت كتب جده،
وأخرجت له مائتني ومخسني جزءاً من مساعاته الصحيحة ،ومحلت إىل منزيل فخرجت له الفوائد يف عشرة أجزاء ،وقلت
دع األصول عند صيانة هلا ،وحدث ابلفوائد ،فلما كان بعد سنني محل تل األصول وفرقها على الناس ،وذهبت،
ومد يده إىل كتب غريه فقرأ منها" .وقال احلافظ يف لسان امليزان (": ) /1عاب عليه احلاكم بيعه ألصوله وحتديثه
من كتب الناس".
وقال السخاو يف فتح املغيث ( ": ) 4 /احلاكم لينه ،خبالف هذا ؛ فإنه قال :عقدت له جملس التحديث سنة
مثان وستني ،ودخلت بيت كتب جده ،وأخرجت له مائتني ومخسني جزءا من مساعاته الصحيحة ،وانتقيت له عشرة
أجزاء ،وقلت :دع األصول عند صيانة هلا .فأخذها وفرقها على الناس ،وذهبت ومد يده إىل كتب غريه فقرأ منها،
مث إنه مرض . . .إىل آخر كالمه".
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السؤال الثالث:
(سؤال عن ابن أبي بكر ابن خزمية ,هل هو من شرط الصحيح)
( )

قلت :هو من شرط الصحيح ؟
( )

قال :هذا ال أقول ".
( ) يظهر يل أن مراد أيب يعلى اخلليلي من سؤاله معرفة هل تتوفر فيه شروط احلديث الصحيح من العدالة وال بط ؟
( ) يظهر يل أن مراد أيب يعلى اخلليلي من سؤاله معرفة هل تتوفر فيه شروط احلديث الصحيح من العدالة وال بط ؟
وقد ذكر احلاكم اختالطه حيث قال يف اترخيه كما يف األنساب للسمعاين (": ) 5/5إن أاب طاهر مرض وتغري
بزوال العقل ،يف ذ احلجة من سنة أربع ومثانني وثالمثائة؛ فإىن قصدته بعد ذل غري مرة فوجدته ال يعقل ،وكل من
أخذ عنه بعد ذل فلقلة مباالته ابلدين ،وتوىف يف مجادى األوىل من سنة سبع ومثانني وثالمثائة".
وقال ابن الصالح يف معرفة أنواع علوم احلديث (  )66ابختصار ":ذكر احلافظ أبو علي الربذعي مث السمرقند يف
معجمه أنه بلغه أنه اختلط يف آخر عمره".
قال الذهيب يف النبالء (": ) 33/ 6ما أراهم مسعوا منه إال يف حال وعيه ،فإن من زال عقله كيف ميكن السماع
منه؟ خبالف من تغري ونسي واهنرم".
وقال يف اتريخ اإلسالم (": )6 5/4ما أعتقد أهنم مسعوا منه إال يف صحة عقله؛ فإن من ال يعقل كيف يسمع عليه".
وقال يف ميزان االعتدال ( ": )3/قال احلاكم :مرض يف اآلخر ،وتغري بزوال عقله سنة أربع ومثانني ،وعاش بعدها
ثالث سنني ،قصدته فيها فوجدته ال يعقل.
قلت :ما عرفت أحدا مسع منه أايم عدم عقله".
وقال يف العرب يف خرب من غرب ( ": ) 1 /اختلط قبل موته بثالثة أعوام ،فتجنَّبوه".
واستدر عليه األبناسي يف الشذا الفياح (  )114/بقوله ":وأما نقل صاحب امليزان عن احلاكم أنه عاش بعد تغريه
ثالث سنني فهو نقل غري حمرر".
وكذا العراقي يف التقييد واإلي اح (  ) 6حيث قال بعد نقله كالم احلاكم ":فعلى هذا تكون مدة اختالطه سنتني
ومخسة أشهر أو مع زايدة بعض شهر آخر.
وأما نقل صاحب امليزان عن احلاكم أنه عاش بعد تغريه ثالث سنني فنقل غري حمرر.
وهكذا قال يف العرب اختلط قبل موته بثالثة أعوام فتجنبوه".
وقال احلافظ يف لسان امليزان (": ) /1أما كونه مل حيدث يف االختالط فقد أعاد الذهيب كالمه يف العرب فقال:
اختلط قبل موته بثالثة أعوام فتجنبوه.
وكالم احلاكم يدل على أنه حدث يف أايم اختالطه فإنه قال بعد قوله :فوجدته ال يعقل :وكل من أخذ عنه بعد ذل
فلقلة مباالته ابلدين .وعاب عليه احلاكم بيعه ألصوله وحتديثه من كتب الناس".
قلت  :وخالصة القول فيه ما قاله ابن األثري يف اللباب يف هتذيب األنساب ( ": ) /مرض وزال عقله سنة أربع
ومثانني فمن مسع منه بعد ذل فليس بصحيح ومات سنة سبع ومثانني وثالمثائة".
انظر  :الكواكب النريات البن الكيال (.) 3

13

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري

السؤال الرابع :
(سؤال عن أمحد السجزي )
( )

( )

ق ييال أب ييو يعل ييى اخلليل ييي يف اإلرش يياد  ":أب ييو احلس ييني أمح ييد ب يين
( )

األزه يير الس ييجز

( )

ص يياحب

أييت يف األبواب اليت جتمع بزايدات ال يتابع عليها .
()5

سألت احلاكم أبا عبداهلل عنه ؟

()6

فحرك رأسه وتبسم ,وقال :ظاهره صاحل  ,لكنه يأتي مبا تعلم".
(
(
(
(

) ( .)4 5/
) كذا وقع يف املطبوع ،ويف مصادر ترمجته "أبو العباس" ،ونبه احملقق أن املصنف انفرد بذكر هذه الكنية.
وانظر  :النبالء للذهيب ( .) 6 ، 36/
) قال ابن ماكوال يف اإلكمال ( ": )553/السجز بسني مهملة وجيم وزا فجماعة كثرية ينسبون إىل سجستان على
غري قياس".
) هو  :أمحد بن بن األزهر أبو العباس السجز ت هي.
قال ابن حبان يف اجملروحني ( ": ) 4 - 43/كان ممن يتعاطى حفظ احلديث ،وجير مع أهل الصناعة فيه،
واليكاد يذكر له ابب إال وأغرب فيه عن الثقات ،وأييت فيه عن األثبات مبا ال يتابع عليه ،ذاكرته أبشياء كثرية
فأغرب علي فيها يف أحاديث الثقات  "....مث ذكر ابن حبان شيئاً من سوء أمره يف الرواية مث قال ":وإمنا ذكرت
هذه النبذ ليعرف حمله يف احلديث وعثرته فيه ونسأل هللا عز وجل مجيل السرت مبنه".
وقال ابن عد يف الكامل يف ال عفاء ( ": ) /كان بنيسابور ،حدث مبناكري".
وقال الدارقطين يف سؤاالت السلمي ( 4رقم": )65منكر احلديث ،إال أنه بلغين أن بن إسحاق بن خزمية
حسن الرأ فيه ،وكفى هبذا فخراً!".
وقال الدارقطين يف غرائب مال كما يف لسان امليزان للحافظ ( ": )544/ضعيف احلديث".
وقال الذهيب يف اتريخ اإلسالم (": ) 53/1اهتمه ابلكذب أبو قريش احلافظ فإنه قال :حججت معه سنة ست
وأربعني ومائتني ،فلما بلغ نا أن بن مصفى قد حج صران إىل رحلة يف منزلة الدمشقيني مبين ،فلم نصل .مث
قصدانه مبكة ،فقال :تعالوا غدا .فبكرت أان وأبو العباس بن األزهر إليه ،فإذا به قد رحل من الليل .وقد بلغين اآلن
أن ابن األزهر حيدث عن ابن مصفى".
وقال يف النبالء ( ": ) 36/اإلمام ،احلافظ  ...لكنه واهٍ ،ذكرته يف امليزان  ...روى عنه :ابن حبان ،وتعجب
من حفظه ومذاكرته ،واهتمه".
قال ابن ماكوال يف اإلكمال ( ": )553/تويف سنة اثنيت عشرة وثالمثائة".

( )5يظهر أن سؤال أيب يعلى اخلليلي كان عن حال هذا األزهر يف الرواية.
( )6قوله "صاحل" أراد به يف دينه ال يف حديثه .انظر  :النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ( .)643/
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السؤال اخلامس :
(هل يروي التلميذ عن الشيخ إذا حدث من غري أصله خبالف ما مسعه منه قدمياً)
( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد يف ترمجة أيب العباس
( )

بن يعقوب األصم  ":مسعت احلاكم أاب

عبد هللا يقول :قرأت عليه حديث عبد هللا بن عمرو الذ يقول":ابن آدم يقاسم نصف عذاب أهل النار
( )

قسمة صحاحاً" موقوفاً عن عبد هللا بن عمرو سنة نيف وثالثني ،مث رأيت بعد ذل بسنني يقرأ من كتاب
( )

رفع إليه مسنداً عن النيب  ، فسألت من رفع إليه :من أين كتب هذا ؟ فذكر أنه أخذه من أيب أمحد بن
()6

()5

الف ل الوراق  ،وأن أاب أمحد قال :دفع إيل أبو عبد هللا بن مندة األصبهاين  ،وذكر أبو عبد هللا أنه رآه يف
أصل أيب العباس ،مسنداً".
()1

فقلت للحاكم :أتسنده لي ؟
قال :ال أنا على ما قرأت عليه موقوفاً.
وقال احلاكم ألبي أمحد بن الفضل :ال تعد إىل مثل هذا ,ال تدفع إليه إال أصله .
( ) ( .)451-456/
( ) أ على أيب العباس بن يعقوب األصم.
( ) أخرجه البزار يف املسند ( /6رقم ،) 16والطحاو يف شرح مشكل اآلاثر (  ،) 31/والبيهقي يف شعب اإلميان
( /1رقم ) 3 3ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ( ،) 6/ 3وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق
( ) 5/ 3من طرق عن عفان ،أخربان مهام بن حيىي ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا
عنهما ،قال ":إن ابن آدم الذ قتل أخاه ليقاسم أهل النار نصف عذاهبم قسمة صحاحاً".
( ) أخرجه الواحد يف التفسري الوسيط (  11/رقم  ) 4أخربان أبو نصر أمحد بن علي القاضي ،حدثنا بن يعقوب،
حدثنا بن إسحاق الصغاين ،حدثنا عفان ،حدثنا مهام ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عبد هللا بن (عمرو)،
قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص":ابن آدم الذ قتل أخاه عليه نصف عذاب أهل النار".
فائدة  :أخرج البخار يف الصحيح (  /رقم ،) 5ويف ( 3 /3رقم  ،)1ومسلم يف الصحيح
(  3 /رقم ) 611من طريق األعمش ،عن عبد هللا بن مرة ،عن مسروق ،عن عبد هللا ،قال :قال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ":ال تقتل نفس ظلماً ،إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها؛ ألنه كان أول من سن القتل".
( )5هو :بن الف ل أبو أمحد النيسابور الكرابيسي وراق األصم ت 4هي ،قال احلاكم كما يف اتريخ دمشق ()3 /55
":كان من املعروفني يف طلب احلديث يف الشرق والغرب فأما أبوه فكرابيسي وهو يورق على ابب األصم".
( )6هو  :أبو عبد هللا بن إسحاق ابن منده األصبهاين ت 35هي ،قال عنه الذهيب يف النبالء (": ) 4/ 1اإلمام،
احلافظ ،اجلوال ،حمدث اإلسالم  ...احلافظ ،صاحب التصانيف".
( )1يظهر يل أن مراد أيب يعلى اخلليلي ابلسؤال النظر  :هل يرو احلاكم األثر الذ مسعه موقوفاً من أصل شيخه قدمياً ،مث
مسعه متأخراً ييُ ْقرأ على شيخه من غري أصله ؟!

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري

قال احلاكم :وال أنقم عليه وإمنا وقع هذا لكرب سنه".
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السؤال السادس :
(سؤال عن أبي بكر اجلوزقي)
( )

قال أبيو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":أبو بكر

( )

بن عبد هللا اجلوزقي النيسابور  ،ثقة ،متفق

عليه ،مسع مكي بن عبدان ،وأاب حامد الشرقي ،وأقراهنما ،روى كتب مسلم ،وتصانيفه عن مكي ،عنه ،فاتين
لقاؤه بسنة ونصف.
( )

سألت عنه احلاكم ؟

( )

فأثنى عليه ,ووثقه ".

( ) (  .)453/انظر  :الثقات البنقطلوبغا (.) 33/4
( ) قال السمعاين يف األنساب ( ": ) 35/اجل ْوزقي  :بفتح اجليم ،وسكون الواو ،وفتح الزاى ،ويف آخرها القاف ،هذه
النسبة إىل جوزقني ،أحدمها إىل جوزق نيسابور".
وقال يف اتريخ اإلسالم ( ": ) 15/ 1جوزق :قرية من قرى نيسابور .وأما الف ل إسحاق اهلرو اجلوزقي احلافظ
فمنسوب إىل جوزق من عمل هراة".
( ) يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي لتأكيد ما يعرفه من اتفاق العلماء على ثقة أيب بكر اجلوزقي .
( ) هو  :أبو بكر بن عبد هللا بن اجلوزقي النيسابور ت 44هي.
قال احلاكم يف التاريخ كما يف األنساب للسمعاين (  ": ) 35/كثري السماع والكتابة والنفقة يف العلم وكان يشهد
وهو شاب واملشايخ أحياء  ...صنف املسند الصحيح على كتاب مسلم بن احلجاج ،وانتقيت له فوائده نيف وعشرين
جزءاً سنة إحدى ومخسني  ...توىف ليلة السبت العشرين من شوال ،ودفن عشية السبت من سنة مثان ومثانني
وثالمثائة ،وهو ابن اثنتني ومثانني سنة".
وقال السمعاين يف األنساب ( ": ) 35/صاحب كتاب املتفق ،اإلمام الزاهد الورع العامل".
قال الذهيب يف النبالء (": ) 3 / 6اإلمام ،احلافظ ،اجملود ،البارع  ...مفيد اجلماعة بنيسابور ،وصاحب الصحيح
املخرج على كتاب مسلم  ...وبرع يف هذا الشأن وصنف التصانيف  ....وله أربعون مسعناها".
وقال يف العرب يف خرب من غرب ( ": ) 15/احلافظ املعدَّل ،شيخ نيسابور وحمدثها".
وقال يف اتريخ اإلسالم (": ) 15/ 1أليب بكر اجلوزقي كتاب "املتفق" مشهور ،وله كتاب "املتفق الكبري" يف حنو
ثالمثائة جزء".
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السؤال السابع :
(سؤال عن أبي احلسن علي املزكي )
( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":أبو احلسن علي بن إبراهيم بن
( )

بن حيىي املزكي ،وأبوه من

الثقات الكبار  ،مسع حامد بن معقل ،واحلسن بن سفيان ،وأقراهنما ،وملا خرج إىل مكة مسع منه شيوخ الر ،
وبغداد.
مسعت ابن أيب زرعة احلافظ يزكيه ،ويثين ،عليه ويرو عنه أحياانً ،وأبو احلسن علي ابنه  :أدركته ،مسع
مكي بن عبدان ،وأاب حامد الشرقي ،وأخاه عبد هللا بن
( )

( )

الشرقي ،وأقراهنم .

سألت عنه احلاكم أبا عبد اهلل ؟

()5

":فرضيه ،وحرضين على السماع منه ".

( ) (  .)46 /انظر  :الثقات البنقطلوبغا (.) 13/1
( ) قال السمعاين يف ( ": ) /املزكي  :ب م امليم ،وفتح الزاى ،ويف آخرها الكاف املشددة ،هذا اسم ملن يزكى
الشهود ،ويبحث عن حاهلم ،ويبلغ القاضي حاهلم ،واشتهر هبذا بنيسابور بيت كبري ،فيهم مجاعة من احملدثني الكبار،
منهم أبو إسحاق إبراهيم بن بن حيىي املزكي ،شيخ نيسابور يف عصره ،وكان من العباد اجملتهدين ."...
(  .)46 /انظر  :الثقات البنقطلوبغا (.) 13/1
( ) روى عن  :أيب حامد أمحد بن احلافظ الشرقي كما يف فوائد اخلليلي(65رقم ،) 1وعن أيب الف ل العباس بن معاذ
كما يف إلرشاد يف معرفة علماء احلديث (  ،)433/وعن أيب جعفر بن صاحل بن هانئ كما يف اإلرشاد يف معرفة علماء
احلديث ( .)4 /
( ) يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي ملعرفة حال أيب احلسن املزكي .
( )5قال حمقق اإلرشاد ":مل أقف له على ترمجة عند غري املصنف".
قلت  :ذكره ابن نقطة يف التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (  ) 4يف ترمجة أخيه حيىي ،وأسند إىل عبد الغافر بن
إمساعيل أنه قال  ":أما أبو زكراي حيىي بن إبراهيم بن النيسابور فهو ابن أيب إسحاق حمدث نيسابور يف عصره وهم
أربعة إخوة أبو احلسن وأبو حامد وأبو زكراي وأبو عبد هللا كلهم حمدثون مكثرون".
وذكره الذهيب يف اتريخ اإلسالم (.) 36/ 1
وروى عنه اخلليلي يف فوائده (65رقم ،) 1ويف اإلرشاد ( .)4 ،433/
وانظر  :املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيين (.)5 4
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السؤال الثامن :
(سؤال عن حممد الطوسي )
( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":أبو األحرز

( )

( )

بن عمر بن مجيل الطوسي ثقة ،مسع شيوخ

الشام ،والعباس بن محزة النيسابور  ،حدثين عنه الربيع بن أمحد الطوسي.
( )

وسألت عنه احلاكم ؟
()5

فقال  ":ثقة ".

( ) ( .)464/
( ) قال ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه (  ": ) 6 /كنيته بفتح اهلمزة مث حاء مهملة ساكنة مث راء مفتوحة مث
زا ووجدته مقيداً خبط غيث االرمناز ."...
األحرز ،بسكون املهملة وفتح الراء مث زا  :كنية بن ُعمر بن مجيل
وقال احلافظ يف تبصري املنتبه ( ْ ": )4/
الطوسي ."...
( ) األزد  :كما يف اتريخ جرجان للسهمي ( ،) 34السنن الكربى للبيهقي ( .)613/
األصم  :كما يف تلخيص اتريخ نيسابور ( 1رقم  ،) 53اإلكمال البن ماكوال ( .) 3/
قال أبو يعلى يف اإلرشاد (  ": )464/تويف سنة نيف وثالثني وثالمثائة".
( ) يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي عن حال أيب األحرز .
( )5قال ابن ماكوال يف اإلكمال ( ": ) 3/أما أحرز حباء مبهمة وبعدها راء مث زا فهو أبو األحرز بن عمر بن مجيل
الطوسي األصم ،روى عن احلسن بن سالم السواق وابن أيب الدنيا وغريمها روى عنه بن يعقوب األصم وأبو علي
احلافط وزاهر بن أمحد السرخسي والسيد أبو احلسن وغريهم".
وانظر  :اإلميان البن منده (  45/رقم ).
قال حمقق اإلرشاد ( ": )464/مل أقف له على ترمجة عند غري املصنف".
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السؤال التاسع :
(سؤال عن علة حديث )
( )

( )

قال أبو يعلى اخليلي يف اإلرشاد ":الف ل بن خرم يقال إنه الف ل بن عبدهللا  ،وخرم لقب به
مسع منه القدماء من شيوخ هراة ،ومسع منه احلسن بن علي الطوسي ،وأبو الن ر
الطوسي ،وأقراهنما.

بن

بن يوسف

( )

مسعت احلاكم أاب عبد هللا يقول :ال أعرفه إال ابلصدق .
قلت  :فاحلديث الذي يروى عنه عن مالك ,عن نافع ,عن ابن عمر ,عن النيب صلى اهلل عليه
( )

وسلم يف قوله يَ ْومَ َت ْبيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ، قال ":تبيض وجوه  :أهل السنة ,وتسود وجوه  :أهل
()5

البدع" .

()6

كيف هذا ؟ وال يتابع عليه ,وينكر هذا من حديث مالك ؟
( ) (  .)41 /انظر  :الثقات البنقطلوبغا (.)5 5/1
( ) هو  :الف ل بن عبد هللا بن مسعود أبو العباس اليشكر اهلرو  ،يقال له  :ابن خرم.
قال أبو يعلى يف اإلرشاد ( ": )41 /مات سنة نيف ومخسني ومائتني".
انظر  :اجملروحني البن حبان (  ،) /لسان امليزان للحافظ (.) /6
( ) قال ابن حبان يف اجملروحني ( ": ) /يرو عن مال بن سليمان وغريه العجائب ،ال جيوز االحتجاج به حبال،
شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثه تغين عن التطويل واخلطاب يف أمره فال أدر أكان يقلبها بنفسه أو يدخل
عليه فيجيب فيها".
وقال الدارقطين كما يف لسان امليزان ( ":)534/ضعيف".
( ) (آل عمران .) 36 :
( )5أخرجه الدارقطين يف الغرائب واألفراد ( -534/اللسان) قال  :حدثين أبو احلسن بن عبد هللا املزين اهلرو  ،حدثنا
أبو النصر أمحد بن عبد هللا األنصار  ،حدثنا الف ل بن عبد هللا بن مسعود اليشكر  ،حدثنا مال بن سليمان
اهلرو  ،حدثنا مال عنه به .
قال الدارقطين  ":هذا موضوع واحلمل فيه على أيب نصر األنصار  ،والف ل ضعيف".
وأخرجه اخلطيب يف الرواة عن مال ( -534/اللسان) ،وابن عساكر يف اتريخ دمشق (  ،) 3/وال ياء يف
املنتقى من مسموعات مرو (  /رقم  ) 5من طريق أيب زرعة أمحد بن احلسني احلافظ ،حدثنا أبو نصر أمحد بن
بن عبد هللا القيسي ،حدثنا الف ل به.
قال اخلطيب ":منكر من حديث مال  ،وال أعلمه يروى إال من هذا الوجه".
قال احلافظ يف لسان امليزان ( ": )534/لعل أاب نصر هو األول نسب أوالً إىل جده وحيتمل أن يكون آخر".
تنبيه  :سقط اسم الف ل من طبعة اتريخ دمشق فال أدر هل خطأ مطبعي أم أنه هكذا يف الرواية.
( )6يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي عن وصف الف ل ابلصدق مع روايته حديثاً منكراً عن مال ؟!!

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري

فتبسم !

21

( )

وقال :نرى هذا من الراوي عنه  ,واهلل أعلم ,أو عساه موقوف عن ابن عمر".

( ) هذا ما جزم به الدارقطين حيث قال يف الغرائب واألفراد ( -534/اللسان) ":هذا موضوع ،واحلمل فيه على أيب نصر
األنصار  ،والف ل ضعيف".
أ أن املتهم به هو أمحد األنصار ال الف ل؛ قال الذهيب يف ميزان االعتدال ( ": ) /اهتمه الدارقطين ابلوضع".
ويف إسناده الراو عن مال  :مال بن سليمان اهلرو  ،قال العقيلي يف ال عفاء الكبري ( ": ) 1 /يف حديثه
نظر" ،وقال ابن حبان يف الثقات (": ) 65/3كان مرجئاً ممن مجع وصنف خيطىء كثرياً وامتحن أبصحاب سوء
كانوا يقلبون عليه حديثه ويقرؤن عليه فإن اعترب املعترب حديثه الذ يرويه عن الثقات ويرو عنه األثبات مما بني
السماع فيه مل جيدها إال ما يشبه حديث الناس على أنه من مجلة ال عفاء أدخل إن شاء هللا وهو ممن استخري هللا عز
وجل فيه" ،وقال السليماين ( - 1/امليزان) ":فيه نظر" ،وقال الذهيب يف ميزان االعتدال ( ": ) 1/ضعفه
الدارقطين" ،وقال الساجي (- 3/6اللسان) ":بصر  ،يرو مناكري".
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السؤال العاشر :
(سؤال عن علي احلبييب)
( )

( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":أبو احلسن علي بن

املعروف ابحلبييب املروز

( )

يرو عن

سعيد بن مسعود ،وغريه ،له معرفة وحفظ ،لكنه روى نسخاً ،وأحاديث مناكري ال يتابع عليها ،وهو مشهور
بذل حدثنا عنه احلاكم أبو عبد هللا.
( )

وسألته عنه ؟

()5

فقال :هو أشهر يف اللني من أن تسألين عنه ".
( ) (  .)336/انظر  :اتريخ اإلسالم للذهيب ( ،)3 3/1لسان امليزان للحافظ (.) /6
( ) يف مصادر ترمجته "أبو أمحد" ،قال حمقق اإلرشاد ( ":)336/انفرد املصنف بقوله "أبو احلسن".
الد ْمخسيين ت  5هي.
( ) هو  :علي بن بن عبد هللا أبو أمحد احلبييب ُ
قال السمعاين يف األنساب ( ": )56/احلبيىب :بفتح احلاء املهملة ،والياء الساكنة املنقوطة بنقطتني ،بني الباءين
املكسورتني املعجمة بواحدة ،هذه النسبة إىل اجلد وامسه حبيب ،واملشهور هبا أبو أمحد على بن بن عبد هللا بن
بن حبيب بن محاد  ...قال غنجار  ... :مات مبرو يوم اجلمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة إحدى
ومخسني وثالمثائة".
وقال السمعاين يف األنساب (": ) /5الدُّمخْ ِسْيىن  :ب م الدال املهملة ،وفتح اخلاء املعجمة ،وسكون امليم ،وكسر
السني املهملة ،وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ،ويف آخرها النون".
انظر  :توضيح املشتبه البن انصر الدين الدمشقي ( .) 1/
قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ( ": )336/مات سنة نيف وأربعني وثالمثائة".
وتعقبه الذهيب يف اتريخ اإلسالم ( ) 1 / 5بقوله ":بل تويف سنة إحدى ومخسني".
وهذا ما قاله غنجار كما يف األنساب للسمعاين ( .)51/
( ) يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي عنه ملعرفة حاله ،خاصة أنه من شيوخ احلاكم.
( )5قال السجز يف سؤاالته للحاكم ( 1رقم": ) 3سألت احلاكم أاب عبد هللا عن أيب امحد احلبييب ؟
فقال ":كان يكذب مثل السكر".
فقلت  :احلسنويي خري أم احلبييب؟
فقال ":احلسنويي أحسن منه حاالً".
وقال السهمي يف سؤاالته ( رقم": ) 34سألت أاب زرعة أمحد بن احلسني الراز ابلكوفة عن أيب أمحد علي بن
بن حبيب املروز ؟
فقال ":ضعيف جداً".
وقال الدارقطين يف املؤتلف واملختلف ( ": )351/حيدث بنسخ وأحاديث مناكري".
وقال الذهيب يف اتريخ اإلسالم (": ) 1 / 5كان له معرفة وحفظ ،لكنه يرو املناكري".
وقال يف ميزان االعتدال ( ": ) 55/كذبه أبو عبد هللا احلاكم".

23

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري

السؤال احلادي عشر:
(سؤال عن علة حديث )
( )

( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":حامد بن آدم املروز ثقة  ،روى عنه شيوخ مرو

بن

محدويه أبو رجا ،وغريه ،مسع أاب غامن يونس بن انفع ،وغريه.
حدثنا بن عبد هللا احلاكم ،حدثنا احلسن بن بن عمران الصغاين مبرو ،حدثنا أبو رجا بن
محدويه ،حدثنا حامد بن آدم ،حدثنا أبو غامن يونس بن انفع ،عن أيب الزبري ،عن جابر ،قال :قال رسول هللا
( )

ملسو هيلع هللا ىلص ":العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه" .
( ) (  .)3 /انظر  :الثقات البنقطلوبغا ( .) 64/
( ) حامد بن آدم املروز  ،قال عنه اجلوزجاين يف أحوال الرجال ( ": ) 53كان يكذب ،وحيمق يف كذبه" ،وذكره ابن حبان
يف الثقات ( ) 4/4وقال ":رمبا أخطأ" ،وقال ابن عد يف الكامل يف ال عفاء ( ": ) 33/مل أر يف حديثه إذا
روى عن ثقة شيئاً منكراً ،وإمنا يؤتى ذل إذا حدث عن ضعيف" ،وقال الذهيب يف ميزان االعتدال ( ) 1/
":كذبه اجلوزجاين ،وابن عد  ،وعدة أمحد بن علي السليماين فيمن اشتهر بوضع احلديث ،وقال :قال أبو داود
السنجى :قلت البن معني :عندان شيخ يقال له حامد بن آدم .روى عن يزيد ،عن اجلرير  ،عن أيب ن رة ،عن أيب
سعيد وجابر رفعاه":الغيبة أشد من الزان" .فقال":هذا كذاب ،لعنه هللا!" ،وقال احلافظ يف لسان امليزان ( )5 1/
":لقد شان ابن حبان الثقات إبدخاله هذا فيهم وكذل أخطأ احلاكم بتخرجيه حديثه يف مستدركه ،وذكره أبو العرب
يف ال عفاء وفرق بينه وبني حامد بن آدم التلياين وهو هو .قال ابن السمعاين :تكلموا فيه .مات سنة ." 3
وقول الذهيب كذبه ابن عد كذا وكالمه يف الكامل يدل على عدم تكذيبه.
( ) يف إسناده  :حامد املروز  ،رمي ابلكذب.
وفيه أي اً  :يونس بن انفع أبو غامن اخلراساين املروز ت 53هي ،روى له أبوداود ،والنسائي ،وقال عنه احلافظ يف
تقريب التهذيب ( 6رقم": )13 1صدوق خيطىء".
وله طريق أخرى عن جابر  :فأخرج البخار يف التاريخ الكبري ( )5 /6والعقيلي يف ال عفاء الكبري ( ) 5/
واخلرائطي يف مساوئ األخالق ( 1رقم ) 33والطرباين يف املعجم الصغري (  4/رقم ) 356وأبو نعيم يف اتريخ
أصبهان (  ) 16/من طرق عن عبداحلميد بن احلسن اهلاليل ،عن بن املنكدر ،عن جابر به .
قال العقيلي  ":عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن بن املنكدر ،ال يتابع على حديثه"
مث ذكر احلديث وقال  ":اإلسناد غري معروف ،واملنت حمفوظ ،وهذا اللفظ يروى عن ابن عباس وغريه عن النيب 
أبسانيد جياد".
وقال الطرباين ":مل يروه عن بن املنكدر إال عبد احلميد بن احلسن".
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( ": ) 5 /رواه الطرباين يف الصغري ،وفيه عبد احلميد بن احلسن اهلاليل وثقه ابن
معني ،وأبو حامت ،وضعفه أبو زرعة ،وغريه".
ويف إسناده عبداحلميد بن احلسن أبو عمر أو أبو أمية اهلاليل ،روى له الرتمذ  ،قال الذهيب يف الكاشف ( )6 5/
":وثقه ابن معني ،وضعفه أبو زرعة" ،وقال يف املغين يف ال عفاء ( ": ) 64/وثقه ابن معني ،وضعفه أبو زرعة
والدارقطين" ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب ( رقم": ) 154صدوق خيطىء".
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مل نكتبه من حديث أيب الزبري إال هبذا اإلسناد ،وليس هذا ابحلجاز من حديث أيب الزبري.
( )

سألت عنه احلاكم ؟
فقال :عندي أنه خطأ ,وإمنا يعرف هذا من حديث ابن عباس عن النيب .
( )

أخرجه البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس .
( )

ورواه عن أيوب  :الثوري ,وغريه .

( )

وبعض أصحاب الثوري ,رواه عنه ,عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس .
()5

والصحيح احملفوظ عن عكرمة" .
( ) يظهر يل أن سؤال أيب يعلى اخلليلي ملعرفة صحة الرواية من عدمها لغرابتها ؟
( ) أخرجه البخار يف الصحيح ( 1/3رقم )6315من طريق أيوب السختياين ،عن عكرمة.
رقم  ) 6من طريق طاوس.
وأخرجه البخار يف الصحيح (  54/رقم ) 543ومسلم يف الصحيح ( /
وأخرجه البخار يف الصحيح (  6 /رقم  ) 6ومسلم يف الصحيح (  3/رقم  ) 6من طريق سعيد.
ثالثتهم عن ابن عباس به .
( ) أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 33/3رقم ) 65 6عن معمر
واحلميد يف املسند (  53/رقم ،)5 3وأبو يعلى يف املسند (  3 /رقم ) 35عن ابن عيينة
وابن أيب شيبة يف املصنف (  /رقم  ،) 1وأمحد يف املسند (  65/رقم  ،) 41والنسائي يف السنن
( 61/6رقم ) 633ويف السنن الكربى ( 4 /6رقم  )6 3عن إمساعيل بن علية
والرتمذ يف السنن ( 54 /رقم ) 34عن عبد الوهاب الثقفي
والنسائي يف السنن الكربى ( 4 /6رقم  )6 3عن سعيد بن أيب عروبة
مجيعهم عن أيوب عنه به.
( ) أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق ( 6رقم ) 35حدثنا شعيب بن أيوب الصريفيين ،ثنا معاوية بن هشام ،ثنا
سفيان ،عن أيوب ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس به .
وأخرجه أمحد يف املسند ( 54/5رقم ) 11قال  :حدثنا بن جعفر ،حدثنا شعبة ،وحجاج ،قال :حدثين
شعبة ،قال :مسعت قتادة ،حيدث عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس به .
قال املز يف حتفة الشراف مبعرفة األطراف (  ": ) 6 /ز  :رواه أمحد بن حنبل عن غندر وحجاج  ،عن شعبة ،
عن قتادة  ،عن سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس.
وهو وهم  ،والصواب :سعيد بن املسيب".
( )5وهبذا جزم أبو حامت وأبو زرعة الرازاين.
قال ابن أيب حامت يف علل احلديث (563/5رقم ": ) 4سألت أاب زرعة عن حديث رواه الثور  ،عن أيوب ،عن
سعيد بن جبري ،عن ابن عباس  ":العائد يف هبته  "...؟ قال":إمنا هو :عن عكرمة".
وقال ابن أيب حامت يف علل احلديث (6 4/6رقم": ) 4 5سألت أيب وأاب زرعة عن حديث رواه قبيصة ،عن سفيان،
عن أيوب ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال :العائد يف هبته  ...؟
فقاال  :هذا خطأ؛ أخطأ فيه قبيصة؛ إمنا هو :أيوب ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،عن النيب ."
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السؤال الثاني عشر :
(سؤال عن سعيد العامري)
( )

قال أبو يعلى اخليلي يف اإلرشاد ":سعيد العامر
شيوخ مرو

( )

مسع محاد بن سلمة ،وشعبة ،وغريمها ،مسع منه

بن الليث ،وأقرانه.
( )

سألت عنه احلاكم ؟
( )

فقال :ثقة  ,ليس بكثري الرواية".

( ) ( .)3 /
( ) سعيد بن الربيع أبو الربيع العامر احلرشي أبو زيد اهلرو البصر ت هي  ،روى البخار ومسلم والرتمذ والنسائي.
قال ابن حبان يف الثقات (":) 65/4من أهل البصرة وإمنا قيل له هرو ؛ ألنه كان يبيع الثياب اهلروية فنسب إليها".
مات سنة إحدى عشرة ومائتني .انظر  :التاريخ الكبري للبخار (  ،) 1 /الثقات البن حبان (.) 65/4
وقال الذهيب يف الكاشف ( ": ) 5/ثقة".
وقال يف النبالء ( ": ) 31/3من قدماء مشيخة البخار  ،وموته أقدم من موت األنصار أبربعة أعوام ،ولكن أاب زيد
األنصار أسند منه ،وأسن".
وقال احلافظ يف تقريب التهذيب ( 5رقم ": ) 3ثقة ،من صغار التاسعة ،وهو من أقدم شيخ للبخار وفاة".
( ) يظهر أن سؤال أيب يعلى اخلليلي ملعرفة حال أيب زيد اهلرو .
( ) قال اإلمام أمحد يف املسائل ( - 3/صاحل) ،ويف اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( ": ) 3/شيخ ثقة ،مل أمسع منه
شيئاً ،بصر ".
وذكره العجلي يف الثقات( ": ) 31/بصرى ثِقة"
وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل ( ": ) 3/صدوق".
وقال الرتمذ يف السنن (": ) 44/5بصر ثقة".
وذكره ابن حبان يف الثقات (..) 65/4
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السؤال الثالث عشر :
( )

(سؤال عن إبراهيم الزيات)

( )

قال أبو يعلى يف اإلرشاد ":إبراهيم بن سليمان الزايت البلخي  ،صدوق ،مسع ابلعراق عبداحلكم
صاحب أنس ،وشعبة ،والثور  ،ويتفرد عنه أبحاديث ،ومالكاً ،روى عنه شيوخ بلخ .
( )

سألت عنه احلاكم أبا عبد اهلل ؟

( )

فقال ":يف كُتُبنا عن شيوخنا أنه شيخ حمله الصدق ".

(
(
(
(

) (  .)3 /انظر  :لسان امليزان للحافظ (  .) 3 /الثقات البن قطلوبغا ( ) 3 /
) إبراهيم بن سليمان أبو إسحاق الزايت البلخي.
الطبقات الكربى ( ،) 66/1الكامل يف ال عفاء (  ،) 3/فتح الباب يف الكىن واأللقاب ( )5
) يظهر أن سؤال أيب يعلى اخلليلي عن حال إبراهيم الزايت.
) قال ابن سعد يف الطبقات الكربى (": ) 66/1كان مرجئاً"،
وقال ابن حبان يف الثقات (": )61/4مستقيم احلديث إذا روى عن الثقات ،وهو الذ يرو عن عبد احلكم عن
أنس بصحيفة  ...وهو أقرب من ال عفاء ممن أستخري هللا فيه".
وقال ابن عد يف الكامل يف ال عفاء ( ": ) 3/ليس ابلقو " .مث ذكر ابن عد يف الكامل يف ال عفاء
(  ) 3/حديثاً عن الثور وقال ":إبراهيم بن سليمان اثلث القوم عن الثور  ،وليس ابملعروف وما أخلق أن يكون
هو الذ سرق منهما".
مث قال ابن عد يف الكامل يف ال عفاء (  ) 3/مث قال  :سائر أحاديث إبراهيم بن سليمان غري منكرة".
قال احلافظ يف لسان امليزان ( ": ) 3 /مث أورد له –أ ابن عد  -حديثاً عن الثور وقال :أظنه سرقه مث قال:
وسائر أحاديثه غري منكر".
وقال اخلليلي يف اإلرشاد ( ": ) 16/صاحل يرو عن مال ".
وذكره الذهيب يف يف ميزان االعتدال (  ،) 1/واملغين يف ال عفاء (  ) 6/وقال ":قال ابن عد  :ليس ابلقو ".
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السؤال الرابع عشر ( :سؤال عن عبد اهلل بن حممد ابن طرخان)
( )

قال أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ":عبد هللا بن

( )

بن علي بن طرخان مشهور ابحلفظ ،مسع

ببلخ عيسى بن أمحد ،وأقرانه وابلعراق بن اجلهم السمر  ،وابن أيب خيثمة ،وأاب قالبة ،وحيىي بن أيب
طالب ،وإبراهيم بن أيب العنبس ،وابن أيب غرزة ،وأقراهنم ،وله يف هذا الشأن تصانيف.
( )

سألت عنه احلاكم ؟

( )

فأثنى عليه ,ووصفه بالعلم ,والديانة" .

(
(
(
(

) (  .)3 3/انظر  :الثقات البن قطلوبغا (.) 3/6
) عبد هللا بن بن علي بن طرخان أبو بكر البيكند البلخي.
انظر  :اإلكمال البن ماكوال ( ) 4/
) يظهر أن سؤال أيب يعلى اخليلي عن حال ابن طرخان احلافظ.
) وصفه أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد (  )3 3/أبنه من من احلفاظ.
قال بن عقيل كما يف اإلرشاد ( ": )3 /هاهنا من ليس خبراسان مثله ،يعين :عبدهللا بن بن طرخان ،لو
أمكنين أن أح ر جملسه لفعلت".
قال اخلليلي ":وكان بن عقيل من أقران والد ابن طرخان".
وقال السمعاين يف األنساب (": )6 /3الطرخاىن  :بفتح الطاء ،وسكون الراء املهملتني ،وفتح اخلاء املعجمة ،هذه
النسبة إىل اجلد ،وهو طرخان ،واملشهور هبذه النسبة صاحب اجلامع واملسند أبو بكر عبد هللا بن بن على بن
ط رخان بن جباش البلخي الطرخاىن ،كان من العلماء الذين عنوا بطلب احلديث وكتبه واالجتهاد فيه ،ومجع اجلموع،
أدر مجاعة من شيوخ البخار  ،ووالده بن على الطرخاىن كان حمداث أي اً".
ووصفه السمعاين يف األنساب (  ) /ابحلافظ يف ترمجة أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم املستملي
البلخي ،بقوله ":كان يستملى على أىب بكر عبد هللا بن بن على الطرخاىن احلافظ".
وقال ابن ماكوال يف اإلكمال ( ": ) 4/جباش أوله جيم مفتوحة وبعدها ابء معجمة بواحدة مشددة وآخره شني
معجمة".
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أهم النتائج والتوصيات :
علي ابالبتداء فيه ،وأصلي وأسلم على
من علي ابالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
احلمد هلل الذ َّ
من َّ
نبينا املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين .
أما بعد :
فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات :
مكانة احلافظني أيب عبد هللا احلاكم وأيب يعلى اخلليلي ،يف احلديث.
أمهية هذا النوع من الدراسات احلديثية ملا فيها من إبراز الفوائد والنكت العلمية الدقيقة.
وجه أبو يعلى اخلليلي أليب عبد هللا احلاكم أربعة عشر سؤاالً يف احلديث والرجال.

منها أربع اسئلة يف علل احلديث.
والباقي عن الرواة جرحاً وتعديالً وهم تسع رواة .
بلغ عدد الرواة الثقات مخسة رواة
عدد الرواة ال عفاء واملرتوكني سبعة رواة .

كانت أجوبة احلاكم دقيقة يف مجيع االسئلة إال يف را ٍو واحد قال حمله الصدق !
والصواب أنه ضعيف .
امتازت اسئلة أيب يعلى اخلليلي ابلوضوح والدقة ،ودلت على عمقه يف هذا العلم الشريف.
ومتيزت أجوبة أيب عبد هللا احلاكم ابلشفافية والقوة ،وعدم احملاابة .
عظم مكانة كتاب اإلرشاد إال أنه مل يسلم من الوهم يف مواطن قد استدركت عليه رمحه هللا تعاىل.
وأوصي يف ختام البحث أبمور :

مجع ما مل يتم مجعه من االسئلة املوجهة ألحد حفاظ احلديث .
مجع كالم أيب عبد هللا احلاكم يف الرواة يف مكان واحد مع دراسته.
مجع كالم أيب يعلى اخلليلي يف الرواة يف مكان واحد مع دراسته.
العمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجال.
العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفادها من املكتبات وندرهتا ،أو
لكثرة األخطاء.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي  :رواية حفص عن عاصم  .طبعة املل فهد ابملدينة النبوية .
 -أحوال الرجال :للجوزجاين  .حتقيق البستو  ،طبعة دار الطحاو ابلرايض  .األوىل عام

هي

 -اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،أليب يعلى اخلليل بن عبدهللا اخلليلي ت 6هي ،حتقيق :

سعيد ،الطبعة األوىل

 33هي ،مكتبة الرشد  -الرايض .
 إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،لعالء الدين مغلطا احلنفي ت 16هي ،حتقيق  :عادل بنإبراهيم ،الطبعة األوىل عام

وأسامة بن

هي ،مكتبة نزار الباز  -مكة.

 اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب :أليب نصر علي بن هبة هللا األمري ابنماكوال ،حتقيق :عبد الرمحن املعلمي .الطبعة األوىل  36م .دار املعارف العثمانية -اهلند.
 -5األم  :للشافعي .حتقيق :أمحد حسون .ط دار قتيبة ي بريوت  .الطبعة األوىل 6
 -6األنساب  :أليب سعد عبد الكرمي بن

هي .

التميمي السمعاين .حتقيق :عبد هللا البارود  .الطبعة األوىل  34هي ي

دار الفكر.
 -1اإلميان ،حملمد بن إسحاق ابن مْنده ت 35هي ،حتقيق  :علي الفقيهي ،الطبعة :الثانية  36هي ،مؤسسة الرسالة –
بريوت.
 -4البحر الزخار – مسندالبزار ،ألمحد بن عمرو البزار ،حتقيق :الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا .الطبعة األوىل  33هي،
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة النبوية.
 -3بيان مشكل األحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واستخراج ما فيها من األحكام ونفي الت اد عنها  :للطحاو  .حتقيق :
شعيب األرانؤوط  .الطبعة األوىل 5
- 3

اتريخ أصبهان ،أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت  3هي  .نشره :سفن ديررنغ  .يريل،

ليدن  3هي ي
-

 3م  .تصوير الدار العلمية ي اهلند  35هي .

اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حملمد بن أمحد الذهيب ت1 4هي ،حتقيق :عمر التدمر ،

الطبعة الثانية
-

هي  .مؤسسة الرسالة -بريوت .

هي ،دار الكتاب العريب – بريوت.

التاريخ الكبري  :حملمد بن إمساعيل البخار  .الطبعة األوىل  33م 341-م  .مطبعة دار املعارف

العثمانية  -اهلند  .تصوير دار الكتب العلمية -بريوت .
-

اتريخ بغداد ،ألمحد بن علي اخلطيب البغداد  .الطبعة األوىل  3هي ،مكتبة اخلاجني  -القاهرة.

-

اتريخ جرجان  :حلمزة بن يوسف السهمي  .عامل الكتب  -بريوت  3 ،هي .

- 5

اتريخ دمشق  :أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة هللا الشافعي ابن عساكر  :حتقيق عمر بن غرامة

العمرو  ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل 5

هي .
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تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين. ،الطبعة األوىل  36هي  .دار العلمية

- 6
-بريوت .

حتفة األشراف مبعرفة األطراف  :أليب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املز  .حتقيق  :عبد الصمد شرف

- 1

الدين  .الطبعة الثانية  3هي  .املكتب اإلسالمي  - .بريوت  ،والدار القيمة  -اهلند .
التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة ،حملمد السخاو ت 33هي ،الطبعة االوىل

- 4

هي ،الكتب

العلميه– لبنان.
التدوين يف أخبار قزوين  :لعبد الكرمي بن

- 3

القزويين الرافعي  :حتقيق  :عزيز هللا العطار  .دار الكتب

العلمية  34هي  .عن طبعة املطبعة العزيزية  -اهلند.
تذكرة احلفاظ ،حملمد بن أمحد الذهيب ت1 4هي ،تصحيح :عبد الرمحن املعلمي ،دار الفكر العريب.

- 3

تقريب التهذيب ،ألمحد ابن حجر العسقالين ت 45هي حتقيق :صغري الباكستاين ،الطبعة األوىل

6
-

هي .دار العاصمة  -الرايض.
التقييد مبعرفة رواة السنن واملسانيد ،حملمد بن عبد الغين ابن نقطة البغداد ت6 3هي  ،حتقيق  :كمال

احلوت  ،الطبعة األوىل عام  34هي  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
-

التقييد واإلي اح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح  :للعراقي ت436هي  ،حتقيق  :أسامة خياط ،

الطبعة األوىل عام 5
-

هي  ،دار البشائر  -بريوت .

تلخيص اتريخ نيسابور ،حملمد بن عبد هللا احلاكم النيسابور ت 35هي ،تلخيص :أمحد بن

املعروف

ابخلليفة النيسابور  ،طهران.
- 5

هتذيب التهذيب  ،أليب الف ل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت 45هي  ،ط دار الفكر ي بريوت الطبعة

األوىل  3هي .
- 6

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبدالرمحن املز  .حتقيق :بشار عواد ،الطبعة الثانية
هي ،مؤسسة الرسالة -بريوت .

- 1

توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم ،حملمد بن عبد هللا ابن انصر الدين

الدمشقي ت 4هي ،حتقيق :
- 4

الثقات  :أليب حامت
 3هي ي 3

العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل 33 ،م.
بن حبان البسيت  .حتت مراقبة  :الدكتور

عبداملعيد خان .الطبعة األوىل

 .مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ي اهلند.

الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ،لقاسم بن قُطْلُ ْوبيغا احلنفي ت413هي ،حتقيق :شاد بن
- 3
هي ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة  -اليمن
الطبعة :األوىل،
- 3

جامع البيان يف أتويل القرآن ،حملمد بن جرير الطرب ت  3هي  ،الطبعة األوىل عام

الكتب العلمية -بريوت.

،

هي  ،دار
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-

اجلامع الصحيح املختصر،حملمد بن إمساعيل البخار  ،حتقيق :مصطفى البغا ،الطبعة الثالثة عام

 31هي ،دار ابن كثري  -بريوت.
-

اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ،حملمد بن عيسى الرتمذ

ت 13هي ،حتقيق:أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت .
-

اجلرح والتعديل  :لعبد الرمحن بن

ابن أيب حامت الراز ت  1هي ،الطبعة األوىل  1هي ،مطبعة

جملس دائرة املعارف العثمانية  -اهلند.
- 5

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألمحد بن عبدهللا األصبهاين ،دار أم القرى  -القاهرة.
السنن  :ألمحد النسائي ،حتقيق  :مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،الطبعة الثانية عام

هي ،دار
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السنن الكربى  :أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت 54هي  ،الطبعة األوىل

هي  ،مطبعة جملس

دائرة املعارف -اهلند .
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هي  .دار الكتب العلمية -بريوت .
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بن احلسني بن

سؤاالت السلمي أيب عبدالرمحن

األزد  :للدارقطين يف اجلرح والتعديل  .حتقيق :

سليمات آتش  .الطبعة األوىل  34هي  .دار العلوم  -الرايض .
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عبدهللا بن عبدالقادر ،الطبعة األوىل  3هي ،مكتبة املعارف  -الرايض .
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موفق بن عبدهللا بن عبد القادر  .الطبعة األوىل  34هي  .دار الغرب اإلسالمي -بريوت .
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الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،إلبراهيم بن موسى األبناسي ت 43هي ،حتقيق  :صالح هلل،
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هي .
بسيوين زغلول ،

هي  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .

ال عفاء  :حملمد بن عمرو العقيلي  .حتقيق :عبداملعطي قلعجي ،الطبعة األوىل  3هي دار الكتب
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األصبهاين .دراسة وحتقيق عبدالغفور البلوشي،

طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها ،لعبد هللا بن

الطبعة األوىل  31هي ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.
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 :أكرم البوشي  ،الطبعة األوىل عام  33هي  ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
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العرب يف خرب من غرب  :حملمد بن امحد بن عثمان الذهيب  .حتقيق :أيب هاجر

السعيد ابن البسيوين

زغلول  .الطبعة األوىل  35هي  .دار الكتب العلمية ي بريوت .
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العلل :علي بن عمر الدارقطين .حتقيق :الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي الطبعة األوىل  35ه،

دار طيبة  -املدينة النبوية .
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علل احلديث ،أليب

عبد الرمحن ابن أيب حامت الراز ت 1هي ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب .دار

املعرفة-بريوت 35:هي.
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فتح الباب يف الكىن واأللقاب ،حملمد بن إسحاق ابن مْنده األصبهاين ت 35هي ،حتقيق نظر الفاراييب،

الطبعة :األوىل1 ،
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هي ،مكتبة الكوثر  -السعودية .

فتح البار بشرح صحيح البخار  ،ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت 45هي ،حتقيق :حمب الدين

اخلطيب ،وراجعه حمب الدين اخلطيب ،الطبعة السلفية  -دار املعرفة ي بريوت .
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شعبان وغريه ،مكتبة الغرابء  -املدينة النبوية ،الطبعة :األوىل 1
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حسني ،الناشر :مكتبة السنة – مصر ،الطبعة :األوىل،
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هي ،دار القبس – بريوت.

هي ،دار ماجد عسري السعودية.

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  :حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب حتقيق:

الطبعة األوىل
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أيب طاهر ِ
السلفي األصبهاين ت516هي ،حتقيق :

فوائد أيب يعلى اخلليلي ،خلليل بن عبد هللا أليب يعلى اخلليلي القزويين ت 6هي ،حتقيق :طلعت احللواين،

الطبعة :األوىل
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هي .

ف ائل سنن أيب داود وشرحه للخطايب ،ألمحد بن
راغب الطباخ ،الطبعة األوىل 5

-51

هي.

هي  .دار القبلة  -مؤسسة علوم القرآن.

الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد هللا بن عد اجلرجاين ت  65هي ،حتقيق  :حيىي خمتار غزاو  ،دار

الفكر  -بريوت ،الطبعة الثالثة  33هي .
-63

عوامة.

الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغداد ت  6هي  .دار الكتب العلمية  -بريوت .
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القيوم عبد رب النيب  .الطبعة األوىل ي  .دار املأمون  -بريوت .
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اللباب يف هتذيب األنساب :لعلي ابن األثري اجلزر  .دار الصادر-بريوت 33 ،هي.
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لسان امليزان ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ت 45هي ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتبة

املطبوعات اإلسالمية  -حلب ،الطبعة األوىل
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اجملروحني من احملدثني وال عفاء واملرتوكني  :أليب حامت

السلفي  ،الطبعة األوىل عام 3
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جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،لعلي بن أيب بكر اهليثمي ت431هي  ،حتقيق  :حسام الدين القدسي ،طبعة
هي  ،مكتبة القدسي .
املخلصيات ،حملمد بن عبد الرمحن املخلص البغداد ت  3هي ،نبيل جرار ،وزارة األوقاف والشؤون
هي.

مساوئ األخالق  :حملمد بن جعفر بن سهل السامر اخلرائطي  :حتقيق :مصطفى بن أبو النصر الشليب

 .الطبعة األوىل
-64

بن حبان البسيت ت  5هي ،حتقيق  :محد

هي  ،دار الصميعي  -الرايض .

اإلسالمية  -قطر ،الطبعة :األوىل3 ،
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هي مكتبة السواد ي جدة.
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هي ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وغريه ،الطبعة :األوىل،
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مؤسسة الرسالة – بريوت .
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املصنف أتليف  :أيب بكر عبدهللا بن أيب شيبة الكويف ت  5هي ،حتقيق :

شاهني ،الطبعة األوىل

هي ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
املصنف :لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي .الطبعة األوىل  33هي

املكتب اإلسالمي -بريوت.
-1

معجم الشيوخ ،لعلي بن احلسن ابن عساكر ت 51هي ،حتقيق:وفاء تقي الدين ،الطبعة:األوىل

ه،

دار البشائر-دمشق.
-15

املعجم الصغري :أليب القاسم بن أمحد بن أيوب الطرباين  .مع خترجيه الروض الداين .حتقيق:
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األوىل،
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هي،دار قتيبة -بريوت.
املغين يف ال عفاء :حملمد بن أمحد الذهيب ت1 4هي  .حتقيق  :نور الدين عرت  ،دار إحياء الرتاث

اإلسالمي  -قطر .
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املقرتب يف بيان امل طرب ،ألمحد بن عمر ،الطبعة األوىل عام
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مقدمة علو م احلديث ،لعثمان بن الصالح الشهرزور ت

هي ،دار ابن حزم  -بريوت .
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املنتقى من مسموعات ال ياء املقدسي مبرو ،حتقيق :عمر الصادق ،الطبعة األوىل عام 1

هي ،اهليئة

العامة – الكويت .
-4

املؤتلف واملختلف  :أليب احلسن علي بن عمر البغداد

الدارقطين  .حتقيق :الدكتور موفق بن عبدهللا بن

عبد القادر  .الطبعة األوىل  36هي  .دار الغرب اإلسالمي  -بريوت .
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املوطأ  :لإلمام مال بن أنس  :حتقيق :

-4

ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :حملمد بن أمحد بن أمحد بن عثمان الذهيب  .حتقيق  :علي

 .الطبعة األوىل
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فؤاد عبد الباقي  .تصوير دار إحياء الرتاث العريب
البجاو
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النكت على كتاب ابن الصالح  ،ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت 45هي ،حتقيق الدكتور ربيع هاد

عمري املدخلي  .الطبعة األوىل  3هي  .طبع اجلامعة اإلسالمية  ،ابملدينة النبوية .
-45

النكت الوفية مبا يف شرح األلفية ،إلبراهيم بن عمر البقاعي ت445هي ،حتقيق  :ماهر ايسني ،الطبعة

األوىل عام 4
-46

هي ،مكتبة الرشد – السعودية .

الوسيط  :أليب احلسن

وفريقهما  .الطبعة األوىل 5

بن أمحد الواحد  .حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي
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معوض

36

سؤاالت أبي يعلى اخلليلي ألبي عبداهلل احلاكم النيسابوري
فهرس املوضوعات

الصفحة

املوضوع
ملخص البحث ابلعريب ،واإلجنليز
املقدمة  :تسمية البحث ،واخلطة ،أسباب اختياره ،أمهيته ،املنهج يف البحث

-

التمهيد  :ترمجة خمتصرة أليب عبدهللا احلاكم ،وأيب يعلى اخلليلي

1-

فصل  :سؤاالت أيب يعلى اخلليلي ،وأجوبة أيب عبد هللا احلاكم .

4-4

السؤال األول ( :يف معرفة من وقع منه اخلطأ يف الرواية)

3-4

السؤال الثاين ( :سؤال عن ابن أيب بكر ابن خزمية)
السؤال الثالث ( :سؤال عن ابن أيب بكر ابن خزمية ،هل هو من شرط الصحيح)
السؤال الرابع ( :سؤال عن أمحد السجز )
السؤال اخلامس ( :هل يرو التلميذ عن الشيخ إذا حدث من غري أصله خبالف ما
مسعه منه قدمياً)
السؤال السادس ( :سؤال عن أيب بكر اجلوزقي)

5

السؤال السابع ( :سؤال عن أيب احلسن علي املزكي )

6

السؤال الثامن ( :سؤال عن

1

الطوسي )

السؤال التاسع ( :سؤال عن علة حديث )

3- 4

السؤال العاشر ( :سؤال عن علي احلبييب)

3

السؤال احلاد عشر ( :سؤال عن علة حديث )

-

السؤال الثاين عشر ( :سؤال عن سعيد العامر )
السؤال الثالث عشر ( :سؤال عن إبراهيم الزايت)
السؤال الرابع عشر  :السؤال الرابع عشر ( :سؤال عن عبد هللا بن
اخلامتة  :أهم النتائج والتوصيات
فهرس املصادر واملراجع
فهرس املوضوعات

5
ابن طرخان)

6
1
- 4

