بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد أف دمحمان عبده
كرسولو صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثًنان.

ت كتاب ((التعليقات الرضية على ادلنظومة البيقونية)) للدكتور
كنت اقتني ي
أما بعد :فقد ي
عبدهللا بن عبدالرحيم البخارم _ىداه هللا_ يف الثاين كالعشرين من شهر ربيع اآلخر عاـ

ُُّْق الطبعة الثانية(ٔ).

قوؿ
كقد قرأتيو مرتٌن لنفسي كاثلثة مع بعض اإلخوة السلفيٌن ،ككاف أكؿ ما استغربتيو ى
كنظرت يف بعض األماكن منو اليت
(فتأملت ذلك
الدكتور يف مقدمة الطبعة الثانية (ص ٓ) :
ي
ي
ً
لت ،وىي يسرية وعددىا (ثالثة مواضع) فقط) ا.ق.
نىد ٍ
َّت فيها الكلمة فعي ٌد ٍ
فهذا الكالـ ينبئ القارئ أف الكتاب و
خاؿ من األخطاء كاألغالط متامان ،كىذا غلو مردكد
ي

فأعماؿ البشر عيرضة للنقص كاخلطإ ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ.

أنكرت أن يَصح غري كتاب هللا عز وجل) (ٕ).
اإلماـ أمحد حٌن قاؿ( :قد
ُ
كرحم هللا ى
كتاب سبعني مرًة ُلو ِج َد فيو خطأ ،أىب هللا أن يكون
ورض ٌ
كقاؿ اإلماـ ادلزيني( :لو عُ َ
صحيحاً غري كتابِو) (ٕ).
ِ
والغلط كبري ٍ
أحد من األئمة مع حفظهم)(ٖ).
كقاؿ اإلماـ الرتمذم( :مل يَسلَم من اخلطِإ
ُ
أقول :عند القراءة كانت متر يب أك بنا بعض األشياء أستدركها أك نستدركها فأدكهنا

لدم قرابة أربعني استدراكان.
فاجتمع ٌ
كمن أقبح كأشنع ما كقع يف الشرح :التغيري والتبديل والزايدة واحلذف ادلتعمد من غري
تنبيو على شيء من ذلك ،مع نسبة أقوال دلؤلِّفني ال توجد يف ادلؤلَّف ادلعزو إليو!.
أيت الطبعة الثالثة لسنة ُّْٓق ،كالطبعة اخلامسة لسنة ُّْٗق ،كمها مصوراتف عن الطبعة الثانية!.
ُ -مث ر ي
ِ" -موضح أكىاـ اجلمع كالتفريق" (ُ.)ٔ/
ّ" -العلل الصغًن" ادللحق آبخر "جامع الرتمذم" (ٔ ُْٔ/الرسالة).

قاؿ احلافظ ابن رجب _رمحو هللا_( :وىو كما قال)".شرح العلل" (صُُٓ السامرائي) ،ك(ُ ُٓٗ/عرت) ،ك(ُ ّْٓ/مهاـ).
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يف ،كىذا يسلل ابألمانة العلمية كخطًن جدان ،كقع
كالتبديل كالتغيًن يف النصوص حتر ه
للدكتور من ىذا يف أحد عشر موضعان( ،فمن السخرية بعقوؿ الناس أف يقاؿ أخطأ ككىم)(ٗ).
كقد قسمت االستدراكات إذل ثالثة أنواع:
 /1تبديل كتغيًن متعمد ،كنسبة أقواؿ دلؤلًٌفٌن ال توجد يف ادلؤلَّف ادلعزك إليو!.
 /2أخطاء يُيتمل كقوعها من الشارح ،كقد تكوف طباعية.
 /3أخطاء طباعية.

أوالً :تبديل وتغيري متعند ،ونسبة أقوال ملؤلِّفني ال توجد يف املؤلَّف املعزو إليه!.

ٔ /نقل الدكتور عند كالمو عن العدالة تعريف بعض العلماء للعدالة (ص ِٗ) مث قاؿ:
(كعليو فالعدؿ ىو :من كاف الغالب على أحوالو الطاعة هلل كاالستقامة ،كالسالمة من ً
ادلفسق).
ٌ
مث قاؿ (ص َّ)( :وقال الصنعاين يف (توضيح األفكار)  :ىو التحقيق).

كأحاؿ يف اذلامش على رقم اجمللد كالصفحة لػ"توضيح األفكار" (ِ ،)ِْٖ/كالصواب
(ص ِٖٓ).
هللا_.

أقول :الطبعة احملاؿ إليها الطبعة اليت حققها الشيخ دمحم زلي الدين عبداحلميد _رمحو

مث إف العالمة الصنعاين _رمحو هللا_ دل يقل ما نقلو عنو الدكتور بل كانت عبارتو ىكذا:
(فالتحقيق أف العدؿ ىو من قارب كسدد كغلب خًنه على شره) فأين ىذا من (ىو التحقيق)!.
كانظر طبعة مكتبة الرشد اليت حققها دمحم زلب الدين أبو زيد (ّ.)ِّٕ/
ٕ /نبو الدكتور (ص ُّ) على أف (العدالة ال تثبت ابذليئة الظاىرة) كقاؿ( :فعن يعقوب

ضعيف؟ قاؿ :إمنا يضعفو
عبدهللا العيمرم
مسعت إنسانن يقوؿ ألمحد بن يونس :ي
ه
بن سفياف قاؿ :ي

لعرفت أنو ثقة.
رافضي بغي ٌ
أيت حليتو كخضابو كىيئتو ى
ض آلابئو ،كلو ر ى
ْ -انظر "طليعة التنكيل" (ُ ُٖ/األلباين) ،ك(صٓ عادل الفوائد) للعالمة ادلعلمي _رمحو هللا_.
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قاؿ احلافظ اخلطيب البغدادم معلقان(( :فاحتج أمحد بن يونس على أف عبدهللا العمرم ثقة
مبا ليس حجة؛ ألف يحسن اذليئة شلا يشرتؾ فيو العدؿ كاجملركح))).
كأحاؿ يف اذلامش على (الكفاية) (ص ُٓٔ).

أقول :دل أقف على الطبعة اليت أحاؿ عليها الدكتور ،كلكن الطبعات(ٓ) اليت بٌن يدم

بغض آلابئو) ،ككذلك ىو يف "كتاب ادلعرفة كالتاريخ"
كلها فيها( :إمنا يضعفو رافضي ُم ٌ
(ِ )ٔٔٓ/طبعة مكتبة الدار ابدلدينة ادلنورة بتحقيق الدكتور أكرـ ضياء العمرم.

بغض آلابئو).
كأيضان جاء يف سلطوطة فيض هللا أفندم (ْٕ) (إمنا يضعفو رافضي ُم ٌ
كقفت على الطبعة اليت أحاؿ الدكتور عليها بواسطة "شرح التبصرة كالتذكرة"
مث
ي
(ُ )ّّٖ/للحافظ أيب الفضل العراقي _رمحو هللا_ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق:
د.عبداللطيف اذلميم كماىر فحل ،ك"فتح ادلغيث" (ِ )ُّٖ/للحافظ السخاكم _رمحو هللا_
طبعة دار ادلنهاج بتحقيق د.عبدالكرمي اخلضًن ،كد.دمحم فهيد.
بغض آلابئو)،
فقد نقل العراقي كالسخاكم قوؿ أمحد بن يونس ( :إمنا يضعفو رافضي ُم ٌ
كأحاؿ احملققوف على "الكفاية" (صُٓٔ).
()ٙ

كجاء يف ثبت ادلراجع

ادلعتمد عليها يف حتقيق "شرح التبصرة كالتذكرة"

(ِ/َُٓ/رقمُِٗ)  :الكفاية يف علم الركاية  :للخطيب البغدادم (ت ّْٔ ق)  ،حتقيق :
دمحم احلافظ التيجاين ،مطبعة السعادة مصر ( ،كقد أحلنا إليها حبرؼ ت).
كجاء يف فهرس ادلصادر كادلراجع( )ٙادلعتمد عليها يف حتقيق "فتح ادلغيث"
(ٓ/ِٕٗ/رقمٖٕٔ)  :الكفاية يف علم الركاية :للخطيب البغدادم ،تقدمي دمحم احلافظ التيجاين،
ط .األكذل ،مطبعة السعادة ابلقاىرة ،سنة ُِٕٗـ.
غيض).
بغض) إذل (بَ ٌ
كهبذا عرفنا أف الدكتور حرؼ ( ُم ٌ
ٓ -يف الطبعة اذلندية (ص ٗٗ) ،كطبعة مكتبة ابن عباس بتحقيق أيب إسحاؽ الدمياطي (ُ ،)ُُّ/كطبعة دار ابن اجلوزم بتحقيق ماىر
فحل (ُ.)ِْٔ/
ٔ -مع ذكرىم الطبعة اذلندية يف ادلراجع.
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ٖ /نسب الدكتور (ص ْٕ) كالمان للعالمة األلباين _رمحو هللا_ ،فقاؿ( :كيقوؿ العالمة

األلباين يف (اإلركاء) (( :كعليو فليس كل ضعيف يصلح يف ابب االعتبار))).
كأحاؿ يف اذلامش على (ّ.)ّّٔ/

أقول :دل أجد كالـ العالمة األلباين يف ادلوضع( )ٚادلعزك إليو! ،كقد بدا رل أف اخلطأ يف رقم

اجمللد فبحثت يف اجمللدات الثمانية يف كل صفحة برقم (ّّٔ) مث حبثت يف الصفحات (ّٔ،
كُّٔ ،كِّٔ ،كّّٔ) من اجمللدات الثمانية ،فكانت النتيجة ال شيء!.
مث استعنت ابدلكتبة الشاملة يف البحث فكانت النتيجة كسابقتها!.
فمن كجد كالـ الشيخ يف أم كتاب من كتبو فأرجو أف يدلين عليو.
ٗ /نقل الدكتور (ص ْٓ) كالمان للحافظ ابن حجر يف أقساـ احلديث الضعيف نقالن
عن "تدريب الراكم" للسيوطي كىو قولو(( :إف ذلك تعب ليس كراءه أرب؛ إلنو ال خيلو إما أف
يكوف ألجل معرفة مراتب الضعيف ))...إخل.
كأحاؿ يف اذلامش على "التدريب" (ُ ،)َُٖ-ُٕٗ/كذكر أف ىناؾ من غلط يف نسبة
الكالـ إذل السيوطي ،كنقل من "التدريب" ما يوضح أف السيوطي نقل عن احلافظ فنقل أكؿ
كالـ السيوطي(( :كقد كنت أردت بسطها يف ىذا الشرح مث رأيت شيخ اإلسالـ قاؿ ... :فذكره
كامالن ،مث قاؿ :انتهى ،فعدلت عن تسويد األكراؽ بتسطًنه)).

أقول :إف الطبعة احملاؿ عليها من "تدريب الراكم" الطبعة اليت حققها عبدالوىاب
عبداللطيف.
كنص الكالـ فيها( :كقد كنت أردت بسطها يف ىذا الشرح مث رأيت شيخ اإلسالـ قاؿ:

إف ذلك تعب ليس كراءه أرب؛ فإنو ال خيلو إما أف يكوف ألجل معرفة مراتب الضعيف...انتهى.

فلذلك عدلت عن تسويد األكراؽ بتسطًنه).

()ٛ
اجعت ست نسخ سلطوطة ،كأربع طبعات فوجدهتا كلها كما نقلتيو لك ،كأيضان
كقد ر ي
نقلو الشيخ دمحم األتيويب _حفظو هللا_ يف "شرح ألفية السيوطي يف احلديث" (ُ.)ُُُ/

ٕ  -كراجعت أيضان الطبعة األكذل ُّٗٗقُٕٗٗ-ـ.

4

غًن الدكتور (فإنو) إذل (ألنو) ،ك(فلذلك عدلت) إذل (فعدلت)؟!.
فلماذا ٌ
٘ /نقل الدكتور (ص َُْ )َُٓ-حديثان من "التاريخ الكبًن" لإلماـ البخارم _رمحو
هللا_ فقاؿ( :ما أخرجو اإلماـ البخارم يف (التاريخ الكبًن) ككاف قد أسند حديث عبد هللا بن
سالـ هنع هللا يضر مرفوعان« :ال صالةَ للمتَ ِّ
لف ِ
ت»).
ُ
()ٜ
كأحاؿ يف اذلامش على "التاريخ الكبًن" (ْ/رقم ُِْٗ. )َّّ/
أقول :احلديث ركاه اإلماـ البخارم _رمحو هللا_ يف "التاريخ الكبًن" بلفظ« :ال صال َة
ِ
غًنه الدكتور؟!.
للملتفت» ،بتقدمي الالـ على التاء ادلثناة ،فلماذا ٌ
 /ٙنقل الدكتور (ص َُٕ) كالمان لإلماـ الذىيب _رمحو هللا_ من "ديواف الضعفاء
كادلرتككٌن" فقاؿ( :كقوع اإلهباـ يف طبقة التابعٌن ،فىػيي ىبه يم التابعي ،كيتعامل مع حديثهم مبا قالو
احلافظ الذىيب يف خامتة كتابو (ديواف الضعفاء كادلرتككٌن):
الركاة:
(( ...ك ٌأما اجملهولوف من ٌ
الظن إذا سلم
فإف كاف الرجل من كبار التابعٌن أك أكساطهم احتيمل حديثيو ،كتيلقي حبسن ٌ
من سلالفة األصوؿ كمن ركاكة األلفاظ.

كإف كاف الرجل منهم من صغار التابعٌن فسائغ رواية خربه ،كخيتلف ذلك ابختالؼ
جاللة الراكم عنو كحتريو كعدـ ذلك.))...
كأحاؿ يف اذلامش على "ديواف الضعفاء كادلرتككٌن" (ص ْٖٕ -حتقيق العالمة احملدث
محاد األنصارم رمحو هللا).

أقول :نص الكالـ مثة( :كإف كاف الرجل منهم من صغار التابعٌن فيتأىن يف رواية خربه،
كخيتلف ذلك ابختالؼ جاللة الراكم عنو كحتريو كعدـ ذلك).
فلماذا ب ٌدؿ الدكتور النص من (فيتأىن يف رواية خربه) إذل (فسائغ رواية خربه)؟!.

ٖ -طبعة ادلطبعة اخلًنية مبصر َُّٕق (صٗٓ) ،كطبعة مؤسسة الرسالة (صَُٗ) ،كطبعة نظر الفاراييب (ُ ،)ُٕٗ-ُٗٔ/كطبعة
السرساكم (ُ.)ِْٕ/
ٗ -كىو يف الطبعة اجلديدة الصادرة عن (الناشر ادلتميز) (ٓ.)ُٓٗ/

5

 /ٚنقل الدكتور (ص ُّّ) كالمان للحافظ ابن رجب _رمحو هللا_ من "شرح علل
الرتمذم" ((اعلم أنو ال تنايف بٌن كالـ احلفاظ وأعالم الفقهاء يف ىذا الباب؛ فإف احلفاظ إمنا

يريدكف صحة احلديث ادلعٌن إذا كاف مرسالن ،كىو ليس بصحيح على طريقهم؛ النقطاعو كعدـ
اتصاؿ إسناده إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ض َد ذلك ادلرسل
كأما الفقهاء فمرادىم صحة ذلك ادلعىن الذم دؿ عليو احلديث ،فإذا أ ْع َ

قرائن تدؿ على أف لو أصالن قوم الظن بصحة ما دؿ عليو ،فاحتج بو مع ما احتف بو من
القرائن ،كىذا ىو التحقيق يف االحتجاج ابدلرسل عند األئمة)).
كأحاؿ يف اذلامش على "شرح العلل" (ُ.)ْْٓ-ّْٓ/
أقول :إف الطبعة احملاؿ عليها من "شرح علل الرتمذم" الطبعة اليت حققها الدكتور مهاـ
عبدالرحيم سعيد.
كنص الكالـ عنده( :أعلم أنو ال تنايف بٌن كالـ احلفاظ ،وكالم الفقهاء يف ىذا الباب،

فإف احلفاظ إمنا يريدكف صحة احلديث ادلعٌن إذا كاف مرسالن ،كىو ليس بصحيح ،على طريقتهم،
النقطاعو كعدـ اتصاؿ إسناده إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

كأما الفقهاء فمرادىم صحة ذلك ادلعىن الذم دؿ عليو احلديث ،فإذا عضد ذلك ادلرسل

قرائن تدؿ على أف لو أصالن قوم الظن بصحة ما دؿ عليو ،فاحتج بو مع ما احتف بو من
القرائن.
كىذا ىو التحقيق يف االحتجاج ابدلرسل عند األئمة كالشافعي وأمحد وغريمها مع أن يف

كالم الشافعي ما يقتضي صحة ادلرسل حينئذ).
كابلرجوع إذل طبعة صبحي السامرائي (ص ُُٖ ،)ُِٖ-كطبعة نور الدين عرت
(ُ )ِٕٗ/الطبعة األكذل سنة ُّٖٗق لدار ادلالح ،كالطبعة األكذل لدار السالـ كىي السادسة
(ٓٔ)

كجدت أف الدكتور أحاؿ
سنة ُّّْق
ي
إبداؿ حرؼ يف كالـ ابن رجب ،بيانو:

على طبعة (مهاـ) كاعتمد على طبعيت (العرت) مع

َُ -كرمبا يكوف راجع طبعة (السامرائي).
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أ /يف كل الطبعات (وكالم الفقهاء) فأبدلو الدكتور (وأعالم الفقهاء).

ب /يف طبعة (السامرائي) ،ك(مهاـ) (طريقتهم) ،كيف طبعيت (العرت) (طريقهم) ،فاختار
الدكتور ما عند (العرت) كأحاؿ على طبعة (مهاـ).
جػ /يف كل الطبعات (عضد) إال طبعة (العرت) األكذل سنة ُّٖٗق (اعضد) ،فاختارىا
الدكتور كأحاؿ على طبعة (مهاـ).
حذؼ الدكتوًر لكالـ ابن رجب( :كالشافعي كأمحد كغًنمها مع أف يف كالـ الشافعي
د/
ي
ما يقتضي صحة ادلرسل حينئذ) يوىم القارئ أف األئمة على طريقة الشافعي كأمحد كالواقع أف
ىناؾ من خالف كمالك كغًنه ،فهذا اختصار سلل.
 /ٛنقل الدكتور (ص ُْٓ) قوؿ احلافظ اجلوزجاين _رمحو هللا_ من "األابطيل كادلناكًن
كالصحاح كادلشاىًن" (ُ(( : )ُِ/ادلنقطع أسوأ حاالن من ادلرسل)).
أقول :نص كالـ اجلوزجاين( :ادلنقطع عندان أسوأ حاالن من ادلرسل) ،فلً ىم حذؼ الدكتور
من كالـ ادلصنف ىذا احلرؼ؟!.
 /ٜنقل الدكتور (ص ُِٗ) من "مسائل اإلماـ أمحد ركاية ابنو أيب الفضل صاحل" ركاية

عن عثماف هنع هللا يضر يف ال يش ٍف ىعة ،قاؿ( :قاؿ صاحل ابن اإلماـ أمحد(( :حدثنا أيب قاؿ :حدثنا ابن
إدريس عن دمحم بن عمارة عن أيب بكر بن حزـ عن أابف بن عثماف عن عثماف قاؿ :ال شفعة يف

بئر كال فحل كال األرؼ ،إذا علم كل قوـ حقهم تقطع كل شفعة .قلت لو :أحد يقوؿ:

(كاألرؼ) غًن ابن إدريس؟ فقاؿ :يكفيك ابن إدريس))).
كأحاؿ يف اذلامش على (مسائل اإلماـ أمحد) بركاية ابن(كذا) صاحل (ّ /رقم ُُِٔ-
ُُّٔ.)ُٖٔ-ُٖٓ/
أقول :إف الطبعة احملاؿ عليها من "مسائل اإلماـ أمحد ركاية ابنو أيب الفضل صاحل" الطبعة

اليت حققها الدكتور فضل الرمحن دين دمحم.
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كنص الركاية يف "ادلسائل" (ُُِٔ  -حدثنا صاحل قاؿ :حدثين أيب قاؿ :حدثنا ابن

إدريس عن دمحم بن عمارة عن أيب بكر بن حزـ عن أابف بن عثماف عن عثماف قاؿ :ال شفعة يف

بئر كال فحل ،واألرف إذا علم كل قوـ حقهم تقطع كل شفعة.

ُُّٔ  -قلت لو :أحد يقوؿ :كاألرؼ غًن ابن إدريس؟
فقاؿ :يكفيك اببن إدريس).
أقول:

غًنىا الدكتور إذل (حدثنا أيب)!.
ُ /قوؿ صاحل( :حدثين أيب) ٌ

ِ /الركاية عن عثماف هنع هللا يضر أنو قاؿ( :واألرف إذا علم كل قوـ حقهم تقطع كل شفعة)،
كقد تكلم احملقق (ص ُٖٓ /اذلامش رقم ْ) على كلمة (األرؼ) ألهنا كقعت يف األصل
(كالرؼ) كذكر بعض ادلصادر اليت أخرجت األثر مث قاؿ( :كيف ىذه ادلصادر "كاألرؼ يقطع كل
شفعة").
كلكن الدكتور زاد (ال) من كيسو فصارت (وال األرف ،إذا علم كل قوـ حقهم تقطع كل
شفعة) ًدلى اي تيرل؟ ،علمان أف زايدة ىذا احلرؼ ييفسد ادلعىن ،فتأملو.

ّ /قوؿ اإلماـ أمحد( :يكفيك اببن إدريس) ب ٌدلو الدكتور بػ ػػ(يكفيك ابن إدريس)
فحذؼ (الباء).
ٓٔ /قاؿ الدكتور (ص َُِ) ( :قاؿ احلافظ الذىيب يف (رده على ابن القطاف) :

((رلاىد -ىو ابن كرداف -ثقة ،كإف دل يعرفو ابن معٌن ،فقد عرفو أبو حاًب ككثقو ،كحدث عنو
شعبة ك ...ابجلىهد أف يكوف حسنان ،ألمور...:
اثنيها :أف رلاىدان ىذا شيخ زللو الصدؽ مقل ،ما ىو كالزىرم كىشاـ بن عركة يف
التثبت ،فتفرده ابجلهد أف يكوف صحيحان غريبان ،كلو استنكر حديثو ىذا لساغ.)))...
كأحاؿ يف اذلامش على (صْْ/ح ْٕ).
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أقول :إف الطبعة احملاؿ عليها من "الرد على ابن القطاف يف كتابو بياف الوىم كاإليهاـ"

الطبعة اليت حققها(ٔٔ) أبو عبد األعلى خالد ادلصرم_كفقو هللا_.
نص الكالـ من "الرد على ابن القطاف" كأجعليو فقرتٌن لبياف ما كقع للدكتور من
أنقل َّ
اخللط.
ُ( /ص ْْ) ( :قاؿ ادلؤلف :ال أدرم ًدلى دل يصححو ،فإف رجالو ثقات ،كال اختالؼ
فيو ،كال انقطاع.
قاؿ :ثنا بندار ثنا يزيد أنبا سفياف ،عن عبد الرمحن بن األصبهاين ،عن رلاىد بن كرداف،
عن عركة ،عن عائشة.

فمجاىد ثقة ،وإن مل يعرفو ابن معني ،فقد عرفو أبو حاًب ووثقو ،وحدث عنو شعبة،

كابن األصبهاين فثقة).
ىذه الفقرة كلها من كالـ ابن القطاف ،كليس فيها ما جعلو الدكتور بٌن شرطتٌن - -
فهو من كالمو!.
ِ( /قال كاتبو :ابجلهد أن يكون حسناً ،ألمور :أحدىا :أنو معنعن ،كاثنيها :أن
جماىداً ىذا شيخ حملو الصدق مقل ،ما ىو كالزىري وىشام بن عروة يف التثبت ،فتفرده
ابجلهد أن يكون صحيحاً غريباً ،ولو استنكر حديثو ىذا لساغ)...

كىذه الفقرة كلها من كالـ الذىيب.
كهبذا ظهر خلط الدكتور بٌن كالـ ابن القطاف ككالـ الذىيب ككالمو كجعلو كلو للذىيب!.

ٔٔ /قاؿ الدكتور (ص ِْٕ) ( :أمحد بن دمحم بن االزىر السجستاين.

قاؿ احلافظ ابن حباف ...(( :ال يكاد يذكر لو ابب إال كأغرب فيو عن الثقات ،كأيتى فيو
عن االثبات مبا ال يتابع عليو ،ذاكرتو أبشياء كثًنة فأغرب عل ٌي فيها يف أحاديث الثقات ،فطالبتو
إرل أصوؿ أحاديث منها...
على االنبساط فأخرج ٌ
ُُ -طيبع الكتاب بتحقيق الدكتور فاركؽ محادة ابسم "نقد اإلماـ الذىيب لبياف الوىم كاإليهاـ" صدر عن دار الثقافة ابلدار البيضاء.
كالنص فيو (صََُ.)َُُ-
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ِ
حديث عمرك بن احلارث عن دراج عن أىب اذليثم عن أىب سعيد" :ال حليم إال ذك
ذكر
ُ

عثرة" ،فقلت :اي أاب العباس ىذا حديث مصرم ،ما ركاه مصرم ثقة عن ابن كىب ،كإمنا حدث
عنو الغرابء.
قاؿ :حدثنا يزيد بن موىب عن ابن كىب.
فقلت لو :أين رأيت يزيد بن موىب؟
قاؿ :مبكة سنة ست كأربعٌن.
مسعت ابن قتيبة يقوؿ :دفنا يزيد بن موىب ابلرملة سنة اثنتٌن كثالثٌن .فبقى
فقلت لو:
ي
ينظر إرل))).
كأحاؿ يف اذلامش على (اجملركحٌن) (ُ.)ُٔٓ-ُّٔ/
أقول :إف الطبعة احملاؿ عليها من "اجملركحٌن من احملدثٌن كالضعفاء كادلرتككٌن" الطبعة اليت

حققها زلمود إبراىيم زايد(ٕٔ).

فذكر حديث عم ًرك بن احلارث ،عن دراج
كنص كالـ ابن حباف ( :ي
فكنت عنده يومانَ ،
)...إخل.
ذكر
فذكر
َ
حديث) مضافان كمضافان إليو ( ُ
فجعلو الدكتور بدالن من فعل كمفعوؿ ( َ
ِ
حديث).
كعند التأمل يظهر لك ركاكة االختصار.
كهللا أعلم
كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو
كسبحانك اللهم كحبمدؾ ،أشهد أف ال إلو إال أنت ،أستغفرؾ كأتوب إليك.
أبو عبدالرمحن عبداملنعم الغرياني

ٖربيع األكؿُُْْق
ُِ -انظر طبعة محدم السلفي _رمحو هللا كعفا عنو_ (ُ.)ُُٖ-َُٖ/
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