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الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع تخلص بعض الرواة 

يكون  قد  وأنه  الفعل  هذا  عن  والحديث  كتبهم،  من 

ي  بالحرق أو الغسل والمحو أو الدفن، سواء من الراو

وأسبابه  دوافعه  وبينت  لغيره،  منه  بوصية  أو  نفسه 

العلماء  وموقف  لفعله،  كابر  األ بعض  دفعت  التي 

منه، وفيها جمع للرواة الذين قاموا بهذا الفعل، وبيان 

روايتهم  على  كتبهم  مــن  لتخلصهم  الــواضــح  ــر  األث

ياتهم وتضعيف النقاد لها  وأدائهم، مع ذكر أمثلة لمرو

بهذه العلة.

من  التخلص  أن  إلــى  الــدراســة  هــذه  وتــوصــلــت 

الكتب فيه هدر للمال وتضييع للعلم، وأن تخلص 

يكن  مالم  روايتهم،  في  كبير  أثر  له  كتبهم  من  الــرواة 

حافظًا متقنًا، وأن من اعتمد في روايته على كتابه ثم 

تخلص منه فإن روايته ُتضعف لهذا السبب.

***

:Summary

 This study dealt with the subject of some 

narrators getting rid of their books, and talk-

ing about this act and that it may be by burn-

ing, washing, erasing or burial, whether from 

the narrator himself or his will to others. They 

did this, and show the clear impact of getting 

rid of their books on their narration and perfor-

mance, with examples of their narratives and the 

weakening of critics with this reason. This study 

concluded that getting rid of books is a waste of 

money and a waste of knowledge, and that the 

narrators get rid of their books has a great impact 

on their narration, unless he is a perfect mem-

orizer, and that whoever relied on his narration 

on his book and then got rid of it, his narration is 

weakened for this reason.

***
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المقدمة

وال  للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

عدوان إال على الظالمين، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

ال شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد األولين واآلخرين، 

في  الناظر  فإن  بعد  أما  الطيبين،  وصحبه  آله  وعلى 

من  عـــددًا  أن  يجد  الــرجــال  وتــراجــم  الحديث  كتب 

كتبهم  وصيانة  وكتابته  الحديث  بجمع  قاموا  الــرواة 

ثم  الكتب،  هذه  ضبط  في  جهودًا  وأمضوا  وحفظها، 

بعد ذلك تخلصوا منها أو أوصوا بإتافها، وهذا الفعل 

على  ــاره  وآثـ أسبابه  لمعرفة  عنده  الــوقــوف  يستحق 

ي، وكانت هذه الدراسة لتسليط الضوء  ي والمرو الراو

على هذه المسألة.

مشكلة البحث:

تجيب هذه الدراسة عن هذه األسئلة:

من  للتخلص  العلماء  ذم  بين  الجمع  كيف   .١

الكتب وبين فعل بعضهم لها؟

ــرواة  ــاب الــتــي دفــعــت بــعــض الـ ــب ٢. مــا هــي األس

للتخلص من كتبهم؟

3. من هم الرواة الذين تخلصوا من كتبهم؟

٤. ما هو أثر التخلص من الكتب على الرواية؟

أهداف البحث:

١. بيان أسباب تخلص بعض الرواة من كتبهم.

الكتب  للتخلص من  العلماء  بين ذم  الجمع   .٢

وبين فعل بعضهم له.

كتبهم  الذين تخلصوا من  الــرواة  3. جمع أسماء 

بدفن أو حرق أو غسل.

على  كتبهم  ــن  م ــرواة  ــ الـ تــخــلــص  ــر  أثـ دراســــة   .٤

ياتهم. مرو

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

، منها: تظهر أهمية هذا البحث في عدة أمور

بين  الــجــمــع  لــمــحــاولــة  تــســعــى  الـــدراســـة  أن   - 

 ما ظاهره التعارض من ذم العلماء لفعل معين وبين .

فعل آخرين له.

- أن الدراسة تفسر لجوء بعض الرواة لدفن كتبهم 

دوافعهم  وتبين  وحفظها،  ضبطها  في  تعبوا  إذ  بعد 

لهذا الفعل.

- أن الدراسة في تبين نتيجة التخلص من الكتب 

الحكم  وأدائهم فتعين على  ياتهم  الرواة في مرو على 

ي، ومعرفة سبب وهمه وغلطه. الدقيق على الراو

منهج البحث:

ــي  ــة الــمــنــهــج االســتــقــرائ ــ ــدراس ــ ــذه ال ــ ــبــعــت ه ات

والتحليلي.

الدراسات السابقة: 

موقف  وآثــارهــا،  بواعثها  الكتب  إتــاف  ظاهرة   .١

ط١،  ي،  العشماو إبراهيم  محمد  منها،  المحدثين 

القاهرة، دار اإلحسان بحث في مجلة األزهر ٢0١٤م.

على  وأثــرهــا  الـــرواة،  عند  الكتب  دفــن  ظــاهــرة   .٢

عادل  تحليلية،  استقرائية  دراســة  والــروايــة،  ي  الـــراو

أنه  إال  منه،  استفدت  وقد  اللصاصمة،  بشير  حرب 

ي  ي والمرو في مبحث نتائج الدفن وأثرها علت الراو

النتيجة  ذكـــر  إنــمــا  و تطبيقي،  مــثــال  أي  يــذكــر  لــم 
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ذلك  تطبيق  دراسته  على  يــد  أز أن  فأحببت  فقط، 

. الظاهرة  هذه  نتيجة  بجاء  لتتضح  األحاديث   في 

يات. على المرو

خطة البحث:

مقدمة، وفصان، وخاتمة على النحو التالي:

ومشكلته  الموضوع  أهمية  ذكــر  فيها  فالمقدمة 

وهدفه والدراسات السابقة وبيان خطة البحث.

ي من كتابه، معنى  والفصل األول: في تخلص الراو

هذا الفعل، ودوافعه، فيه مبحثان:

ومعناه  كتبهم  من  الرواة  تخلص  األول:  المبحث 

وكيفيته.

المبحث الثاني: دوافع تخلص الرواة من كتبهم.

المبحث الثالث: ذم العلماء لهذا الفعل مع ذكر 

األسباب.

كتبهم،  من  تخلصوا  الذين  الرواة  الثاني:  الفصل 

وفيه  تطبيقية،  ــة  ــ دراس ــهــم،  ــت رواي عــلــى  ذلـــك  وأثـــر 

مباحث:

تخلصوا  الـــذيـــن  الـــــرواة  ذكـــر  األول:   الــمــبــحــث 

من كتبهم.

ألحــاديــث  تطبيقية  ــة  ــ دراس الــثــانــي:  الــمــبــحــث 

ضعفت من أجل حفظ راٍو تخلص من كتابه.

ي  المبحث الثالث: خاصة في أثر تخلص الراو

من كتابه على روايته.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

كاتبتها وقاريها،  واهلَل أسأل أن ينفع بهذه الدراسة 

إنه جواد كريم.

الفصل األول

تخلص الراوي من كتابه
معنى هذا الفعل، ودوافعه

- فيه مبحثان:

المبحث األول

تمهيد في تخلص الرواة
من كتبهم، معناه وكيفيته

ــإن تخلص  الــمــوضــوع ف الــبــدء فــي صلب  وقــبــل 

كتبه وأصوله في هذا البحث يتعلق برواة  الرجل من 

لأحاديث،  وسماعاتهم  ياتهم  مرو وكتب  الحديث 

ــي غــيــر الــحــديــث،  ولــيــس الـــمـــراد عــمــوم الــكــتــب ف

سماعاته  إنــمــا  و يصنفونها،  الــتــي  المصنفات  أو 

بسماع  يشتغل  أن  بعد  الرواة  بعض  وكان  الحديثية، 

الحديث وجمعه وكتابته وحفظه عنده يصير إلى أن 

يتخلص من كتبه ألسباب مختلفة)١(، فيتخلص من 

قال  بإحراقها،  أو  أو بغسلها ومحوها  بدفنها  إما  كتبه 

بالغسل،  واحد  غير  فعله  قد  وهذا  “قلت:  الذهبي: 

وبالحرق، وبالدفن؛ خوفا من أن تقع في يد إنسان واه، 
يزيد فيها، أو يغيرها”<?>.

)١( سيأتي بيانها إن شاء اهلل تعالى.
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كمــا قــال  كتبــه بنفســه؛  وبعضهــم يتخلــص مــن 

كتبــت عــن أبــي كتابــًا كبيــرًا، فقــال: ائتنــي  أبــو بــردة: “

أمثلــة  ولذلــك  بكتبــك،  فأتيتــه  بهــا،  فغســلها”)١(، 

كثيــرة)٢(، وبعضهــم يتخلــص منهــا بوصيــة منــه لغيــره 

مــن أبنائــه أو تاميــذه بــأن يتخلــص منهــا بحــرق أو 

غســل أو دفــن، كمــا قال ســعد بن شــعبة بــن الحجاج: 

“ أوصــى  أبــي  إذا  مــات  أن  أغســل  كتبــه، فغســلتها”)3(، 

وقــال - ســعد بــن شــعبة -: “وكان أبــي إذا اجتمعــت 

عنــده كتــب مــن النــاس، أرســلني بهــا إلــى البارجــاه، 

ي  فأدفعهــا فــي الطيــن”)٤(، “وعــن األصمعــي: أن  الثــور

 أوصــى  أن  تدفــن كتبــه، وكان نــدم علــى أشــياء كتبهــا 

عــن قــوم”)5(.

كتبهم  من  تخلصوا  الــرواة  بعض  أن  والمقصود 

إما بنفسهم أو بوصيٍة منهم إلى غيرهم أن يتخلصوا 

إلى  دفعتهم  التي  األسباب  بيان  يلي  وفيما  منها، 

هذا الفعل.

***

)١( مصنف ابن أبي شيبة )5/ 3١5( )رقم/ ٢6٤٤٤(.
)٢( وسيأتي ذكر عدد كبير من الرواة الذين تعمدوا التخلص 

من كتبهم في الفصل الثاني إن شاء اهلل تعالى.
)3( سير أعام النباء )٧/ ٢١3(.

)٤( سير أعام النباء )٧/ ٢٢3 - ٢٢٤(.
)5( سير أعام النباء )٧/ ٢6١(.

المبحث الثاني

دوافع التخلص من الكتب

العذر  التماس  في  العلماء  أقــوال  في  النظر  وبعد 

وجــدت  مــوتــه؛  قبيل  كتبه  مــن  بالتخلص  قــام  لمن 

. لهذا  العلماء  بعض  جّرت  أسباب  عدة  ذكروا   أنهم 

الفعل، منها:

أهل،  غير  إلــى  يصير  أن  من  الكتاب  على   
ً
خوفا  -

فيزيد فيه وينقص.

فصول  أحد  عنوان  في  البغدادي  الخطيب  قال 

غير  إلــى  العلم  صــيــران  “خــوف  العلم:  تقييد  كتابه 

أهله، ومن دفن الكتب وأتلفها لذلك”))).

ــان غــيــر واحــــد مـــن الــمــتــقــدمــيــن إذا  ــ قــــال: “وكـ

خوفًا  بإتافها؛  أوصــى  أو  كتبه،  أتلف  الوفاة  حضرته 

يعرف  فا  العلم  أهل  إلى من ليس من  أن تصير  من 

وربما  ظاهره،  على  فيها  ما  جميع  يحمل  و أحكامها 

كاتبها في  إلى  زاد فيها ونقص، فيكون ذلك منسوبًا 

 األصل، وهذا كله وما أشبهه قد نقل عن المتقدمين .

االحتراس منه”))).

وقال الذهبي: “قلت: فعل هذا بكتبه من الدفن 

والغسل واإلحراق عدة من الحفاظ خوفًا من أن يظفر 

فيها،  ويزيد  فيها،  فيغير  الدين،  قليل  محدث  بها 

)6( تقييد العلم للخطيب)ص/66(.
)٧( المصدر السابق )ص/66(.
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فينسب ذلك إلى الحافظ”))).

ينالها  أن  مــن   
ً
خــوفــا ــادة،  وجـ العلم  نقل  ــرون  ي ال   -

التصحيف والتحريف.

صنيع  على  معلقًا  تعالى  اهلل  رحمه  الذهبي  قال 

األئمة من دفن الكتب وغيره: “قلت: هذا فعله عدة 

وجادة،  العلم  نقل  يرون  ال  أنهم  دال  وهو  األئمة،  من 

الناقل، وقد يمكن أن  فإن الخط قد يتصحف على 

يزاد في الخط حرف، فيغير المعنى، ونحو ذلك.

العلم  الخرق، وقل تحصيل  اتسع  اليوم، فقد  وأما 

المغلوطة،  غير  الكتب  ومــن  بل  الــرجــال،  أفــواه  من 

وبعض النقلة للمسائل قد ال يحسن أن يتهجى”))).

أن  فكرهوا  الــرأي  من  شيء  الكتب  في  يكون  أن   -

يعمل به، أو قول تراجع عنه كاتبه فكره أن يؤخذ به.

ي رحــمــه اهلل تــعــالــى فــي صيد  ــوز ــج ــال ابـــن ال وقـ

دفنوه  مــا  لعل  فقلت:  لــهــم،  ــا  أن ــأولــت  “وت  : الــخــاطــر

. يعمل  أن  رأوا  فما  ــرأي،  ال من  شــيء  فيه  كتبهم   من 

الناس به”))).

رأي  له  كان  من  “وكذلك  تعالى:  اهلل  رحمه  وقــال 

التي  الكتب  يدفن  أن  جاز  عنه،  رجع  ثم  كامه  من 

فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماء”))).

إن تأولت لهم هذا،  وقال رحمه اهلل تعالى: “وأنا و

فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم”))).

)١( سير أعام النباء للذهبي )٢١/ ٤68(.
)٢( المصدر السابق )٢١/ ٤٤5(.

)3( صيد الخاطر )ص/ 3٧(.
)٤( المصدر السابق )ص/ 3٧(.
)5( المصدر السابق )ص/ 3٧(.

- أن يكون في الكتاب بعض األحاديث الضعيفة 

. الرواية،  حال  الكتاب  من  ينتقون  وكانوا  المقاطيع،   أو 

فلم ينقحوا.

هذا  فعل  “قلت:  تعالى:  اهلل  رحمه  الذهبي  قال 

بكتبه من الدفن والغسل واإلحراق عدة من الحفاظ 

فيغير  الــديــن،  قليل  محدث  بها  يظفر  أن  من  خوفا 

فيها، ويزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحافظ.

أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث 

بقي،  وما  رواه  ما  أصوله  من  انتخب  إنما  و أبــدا،  بها 

فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى اإلعدام”))).

_ أن تكون النية حال كتابته غير خالصة هلل عز وجل.

ــال يــعــقــوب بـــن بــخــتــان: ســمــعــت بــشــر بن  ــ “وقـ

الحديث  طلب  مــن  أفضل  أعلم  ال  يــقــول:  الــحــارث 

أنا،  فأستغفر  وأما  فيه،  نيته  وحسنت  اهلل،  اتقى  لمن 

وكان  فيه”)٧(،  خطوت   اهلل  من  طلبه،  ومن  كل  خطوة 

قد تخلص من كتبه كما سيأتي إن شاء اهلل تعالى.

ولم  ومجاهيل،  ضعفاء  رواة  ذكــر  فيها  يكون  أن   -

. أمرهم على  أن يخفى  الكتاب، فُخشي   يميزوهم في 

من بعدهم.

ــه اهلل تــعــالــى فـــي فعل  ــم ي رح ــوز قـــال ابـــن الـــجـ

الضعفاء  عن  يكتب  كان  ألنه  “وهــذا  األئمة:  بعض 

أوصى  التمييز)))  عليه  عسر  لما  فكأنه  والمتروكين، 

)6( سير أعام النباء للذهبي )٢١/ ٤68(.
)٧( سير أعام النباء )١0/ ٤٧٢(.

)8( لعله رحمه اهلل تعالى أراد بالتمييز ها هنا أن يميز بالكتابة 
كتبه من  كل راو حاله، ليبين للناس الذين يقرؤون  عند 
إال فهو  بعده، فلما عسر عليه هذا تخلص من الكتب، و
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بدفن الكل”))).

وقال رحمه اهلل تعالى: “ وقد تأولت لبعضهم بأنه 

كما  كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها، 

ي عن سفيان في دفن كتبه، أو كان فيها شيء من  رو

جنس  من  فكان  عنهم،  يؤخذ  أن  يحبوا  فلم  ــرأي  ال

للمصاحف  عنه  اهلل  رضي  عفان  بن  عثمان  تحريق 

لئا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره«))).

- الظن بأن الكتب تشغل عن العبادة، أو أنها دليل 

للعبد على التقوى فإن بلغ تقواه تخلص منها..

أبي  دلني  »لما  ي:  الحوار أبي  بن  أحمد  قال  وقد 

على أبي سليمان؛ قال: يا بني؛ اجتهد فيما آمرك، وال 

أســرارك، فصحبته ما صحبته،  تكتم عني شيئًا من 

حتى قال لي يوما: قد طلبت العلم وعرفته، فاطلب 

غير  بالعلم  تطلب  أن  إيــاك  و اإلخــاص،  نفسك  من 

وغرقتها  كلها  كتبي  فــأخــذت  قـــال:  فيمنعك،  اهلل 

أبي  ابن  وقــال  العبادة«)))،  على  وأقبلت   ، البحر في 

» نعم  الدليل  كنت   : بالبحر كتبه  رمى  لما  ي  الحوار

»وهــذا  مــحــال«)٤(،  الوصول  بعد  بالدليل  واالشتغال 

فــي جبل  غــار  إلــى  كتبه  أســبــاط، حمل  بــن  يوسف 

ــه، فلما عــوتــب عــلــى ذلــك  ــاب وطــرحــهــا فــيــه وســـد ب

الثاني،  في  يضلنا  كاد  ثم  األول  في  العلم  دلنا  قــال: 

من  أجــل  مــن  وكرهناه  وصلناه،  مــن  لوجه  فهجرناه 

مميز بنفسه بين الرواة، واهلل تعالى أعلم.
)ص/ 3٧(. )١( صيد الخاطر

)٢( المصدر السابق )ص/ ١66 - ١6٧(.
)3( تهذيب الكمال للمزي )١/ 3٧3(.

)٤( سير أعام النباء )١٢/ 88(.

كتبه في تنور  أردناه. وهذا أبو سليمان الداراني جمع 

 وسجرها بالنار ثم قال: واهلل ما أحرقتك حتى كدت .

أحترق بك«)5(.

***

)5( معجم األدباء )5/ ١٩3١(.
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المبحث الثالث

موقف األئمة 
من هذا الفعل مع بيان األسباب

تعالى: اهلل  رحــمــه  حنبل  بــن  أحــمــد  اإلمـــام   قــال 

»ال أعلم لدفن الكتب معنى«))).

وعلق الخطيب على عبارة اإلمام أحمد رحمهما 

 اهلل تعالى فقال: »قلت: ال معنى فيه إال ما ذكرته،))) .

واهلل أعلم«))).

الــمــروذي؛ وسأله عمن أوصــى أن  ــة  وقــال في رواي

تدفن كتبه؛ قال: »ما يعجبني دفن العلم«))).

الناس  »وفي  تعالى:  اهلل  رحمه  ي  الجوaز ابن  قال 

دفن  حتى  ــرة  اآلخ وذكــر  األمــل  قصر  عليه  غلب  من 

إن  كتب العلم، وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ، و

 . كان منقوًال عن جماعة من الكبار

ــال:  ــق  ولـــقـــد ذكـــــرت هــــذا لــبــعــض مــشــايــخــنــا ف

أخطأوا كلهم«))).

)١( تقييد العلم )ص/6٩(.
غير  إلــى  الكتب  تصير  أن  خــوف  من  تقدم  فيما  يعني   )٢(

ينقص ونحو ذلك. أهلها فيزاد فيها و
)3( تقييد العلم )ص/6٩(.

)٤( اآلداب الشرعية البن مفلح )٢/ ١١٤(.
ي )ص/ ١66(. )5( صيد الخاطر البن الجوز

أبي  بن  أحمد  غسل  »فأما  تعالى:  اهلل  رحمه  قال 

ي كتبه، وابن أسباط، فتفريط محض«))). الحوار

وقد دفن كتبه غير واحد ممن هم من غير العلماء، 

وممن ربما غلب عليهم قلة العلم؛ والتصوف، وكان 

لهم في ذلك أسباب لبس عليهم فيها إبليس لدفن 

العلم والتخلص منه.

ي حــال هـــؤالء، وأمثلة على  وقــد ذكــر ابــن الــجــوز

رجال منهم، ودوافهم، ورد عليهم ردودًا مفيدة علمية 

عظيمة النفع))).

وجل من تخلص من الكتب من غير العلماء إنما 

كان دافعهم على ذلك هو االنقطاع عنها إلى العبادة 

فحسب، والتزهد واالنقطاع عن الدنيا، فيتخلص من 

كتبه لئا تشغله عن ذلك.

ثين  ولذلك قام بعضهم بعد أن طلب الحديث ثا

أفعل  لم  علم  )يا  وقــال:  البحر  في  كتبه  بإغراق  سنة 

كنت  ولكني  بحقك،  استخفافًا  وال  تهاونًا  هذا  بك 

بك  اهتديت  فلما  ربــي،  إلــى  بك  ألهتدي   أطلبك 

استغنيت عنك(«))).

وهذا ال شك أنه من الجهل، ومن تلبيس إبليس، 

فإن العلم دليل العبد في سيره إلى اهلل عز وجل، ولما 

لبعض  إبليس  ــن  ّي ز ظلمًة  والجهل  نــورًا  العلم  كــان 

للعبادة  التفرغ  بحجة  العلم  من  التخلص   الناس 

واهلل المستعان.

)6( صيد الخاطر )ص/ ١6٧(.
)ص/  ي  الجوز البن  إبليس  تلبيس  الفائدة:  لمزيد  انظر   )٧(

.)3٩٩ - 3٩5
ي )ص/3٩5(. )8( تلبيس إبليس البن الجوز
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بين  الــكــتــب  مــن  التخلص  فــي  ــؤالء  هـ وقـــد جــمــع 

شنيعتين:

إحداهما: التخلص من العلم الذي هو خير دليل 

لهم في عبادتهم هلل عز وجل.

الكتب  من  التخلص  إذ  المال،  إتــاف  والثانية: 

تخلص من مال أنفق في الحبر والورق وغيره فإتافها 

إتاف للمال كما هو معلوم.

كان   وقد بين ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى قول من 

الجواب؛  وأحكم  العبادة،  عن  تشغل  العلم  كتب  إن 

مقصوده،  عــن  إتافها  يقصد  مــن  »وليسأل  ــال:  ق إذ 

 فإن قال: تشغلني عن العبادة، قيل له: جوابك من .

ثة أوجه: ثا

التشاغل  أن  لعلمت  فهمت  لــو  أنــك  أحــدهــا: 

ْوفى العبادات.
َ
بالعلم أ

والثاني: أن اليقظة التي وقعت لك ال تدوم، فكأني 

بك وقد ندمت على ما فعلت بعد الفوات، واعلم أن 

القلوب ال تبقى على صفائها؛ بل تصدأ، فتحتاج إلى 

جاء، وجاؤها النظر في كتب العلم.

 وقد كان يوسف بن أسباط دفن كتبه، ثم لم يصبر 

على التحديث، فحدث من حفظه؛ فخلط.

والغنى  ودوامها  يقظتك  تمام  نقدر  أننا  والثالث: 

عن هذه الكتب، فها وهبتها لمبتدئ من الطاب، 

ممن لم يصل إلى مقامك، أو وقفتها على المنتفعين 

يحل  فا  إتافها  أما  بثمنها!  وتصدقت  بعتها  أو  بها، 

ي إذ أحكم الجواب. بحال«)))، ورحم اهلل ابن الجوز

ي )ص/ 3٩8-3٩٩(. )١( تلبيس إبليس البن الجوز

خالصة رأي الباحثة:

من  التخلص  أن  يتضح  سبق  ما  استعراض  بعد 

إال  للمال،  إتــاف  وفيه  عــام،  بشكل  مذموم  الكتاب 

صاحبه  تراجع  قد  باطل  رأي  فيه  الكتاب  يكون  أن 

أو  المقاطيع  من  فيه  يكون  أو  بخافه،  اهلل  ودان  عنه 

من  يتخلص  أن  أما  ونحوها،  المجاهيل  عن  الرواية 

كانت دليًال له على الخير ثم لم يعد  الكتب لكونها 

العبادة  عــن  شاغًال  العلم  كــون  لزعم  أو  بحاجتها، 

ونحوها من أسباب فتفريط محض.

الفصل الثاني: ذكر الرواة الذين تخلصوا من كتبهم، 

وأثر ذلك على روايتهم، دراسة تطبيقية.

المبحث األول: ذكر الرواة الذين تخلصوا من كتبهم.

الذين ذكر عنهم  الرواة  وقد وقفت على عدد من 

تخلصهم من كتبهم، وهم:

- عبيدة بن عمرو السلماني )٧٢هـ(: قال النعمان 

فمحاها  “ دعـــا  عبيدة  بكتبه  عند  مــوتــه  قــيــس:  بــن 

في  فيضعوها  بــعــدي  أحــد  يليها  أن  أخــشــى  ــال:   وقـ

غير موضعها”))).

الزناد قال:  أبي  ابن  الزبير )٩٤هـــ(: عن  - عروة بن 

كتاب  كتاب مع  ال يتخذ  كنا نقول  “ : الزبير عروة بن 

كتبي عندي إن  اهلل  فمحوت  كتبي فواهلل لوددت أن 

كتاب اهلل قد استمرت مريرته”))).

البصري  الــراســبــي  بكر  أبــو  مــالــك  بــن  ضيغم   -

كتبه،  المديني: “ دفن  ضيغم  )١٤6هـ(: قال علي بن 

)٢( الطبقات الكبرى )6/ ٩٤(.
: سير  وانظر األولياء وطبقات األصفياء )٢/ ١٧6(،  )3( حلية 

أعام النباء )٤/ ٤36(.
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يتعبد ثلثيه”))). وكان ينام ثلث الليل، و

- محمد بن عبيد اهلل العرزمي )١53هـ(: قال ابن 

ي، كان قد  سعد: “محمد بن عبيد اهلل العرزمي الفزار

كان بعد  كتبه، فلما  كثيرًا، وكتب، ودفن  سمع سماعًا 

ذلك حّدث، وقد ذهبت كتبه، فضعف الناس حديثه 

لهذا المعنى”))).

-شعبة )١60هـ(: قال سعد بن شعبة: “أوصى أبي 

كتبه، فغسلتها”)))، قال عبيد اهلل  إذا مات أن أغسل 

يقول:  شعبة  بن  سعد  سمعت  جبلة:  بن  جرير  بن 

“أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها”))).

أبو عبد  ي )١6١هـــ(: قال  الثور -سفيان بن سعيد 

كتبه،  سعيد  بــن  سفيان  دفــن   “ الــحــارثــي:  الرحمن 

كذا وكذا قمطرة إلى  وكنت أعينه عليها، فدفن منها 

الخمس،  الركاز  أبا عبد اهلل، وفي  يا  ي، فقلت:  صدر

قال لي: خذ ما شئت، فعزلت منه شيئًا كان يحدثني 

إلى عمار بن سيف في  إنــه: “أوصــى  مــنــه”)))، وقيل 

كتبه، فمحاها وأحرقها”))).

- أبو سلميان داود بن نصير الطائي )١6٢هـ(: قال 

على  وأقبل  عيينة:  “ثم  ترك  داود  الفقه،  بن  سفيان 

العبادة، ودفن كتبه”.

)١( سير أعام النباء )8/ ٤٢١(.
)٢( الطبقات الكبرى البن سعد )6/ 368(.

)3( سير أعام النباء )١3/ ٢٤5(.
)٤( المصدر السابق )١3/ ٢56(.

)5( حلية األولياء )٧/ 6٤(.
)6( الفهرست )ص/3١٤(.

- بشر بن منصور )١80هـــ(: قال غسان: “حدثني 

التكبيرة  فاتته  عمي  رأيــت  ما  قــال:   ، بشر أخــي  ابــن 

األولى، وأوصاني في كتبه أن أغسلها، أو أدفنها”))).

الروزكار  بابن  )يعرف  التغلبي  ثابت  بن  -الحسن 

بن  وهشام  ي  والــثــور األعمش  سمع   )8() الــروزجــار أو 

ى عنه يحيى بن آدم وابن المبارك -وهو من  عروة ورو

كان الحسن رجًال صالحًا  أقرانه-، قال ابن خلفون: “

التحديث،  على  قلبي  يصلح  ال  وقــال:  كتبه،  دفــن 

وكان ثقة”)٩( .

ثقات  في   ” ــار رودبـ بن  “الحسن  نفسه  هو  ولعله 

كوفي ثقة، دفن  العجلي، قال العجلي في ترجمته: “

كتبه، وقال ال يصلح قلبي على الحديث، وكان بسن 
أبي أسامة”<?>.

“دفن  ـــ(:  )١8٤هـ معدان  بن  يوسف  بن  -محمد 

هب  مــاذا؟  فكان  قاض  أنك  هب  يقول:  وكــان  كتبه 

أنك مفت فكان ماذا؟ هب أنك محدث فكان ماذا؟ 

وأقبل على التوحد والتعبد وآثر الخمول واتباع منهج 

الرسول وابتغى الدنو والوصول”)1)).

)٧( سير أعام النباء )8/ 360(.
ي )٢/ ٢88( )رقم/ ٢٤٩8(،  يخ الكبير للبخار : التار )8( وانظر
الطبقات   ،)8٩  /١( مــحــرز  ابــن  ــة  روايـ معين  ابــن  يــخ  تــار
البن  والتعديل  الجرح  )رقم/   ٢٧٢٩(،  الكبرى )6/ 365( 
أبي حاتم )3/ 3( )رقم/ ١3(، تهذيب الكمال في أسماء 
 )٤8١  /١( االعتدال  ميزان   ،)١٢0٧ )رق/   )6٤  /6( الرجال 

)رقم/   ١8٢3(.
كمال تهذيب الكمال )٢/ ٢٧١( )رقم/   ١٢٧8(. )٩( إ

 : يخ أصبهان ألبي نعيم )٢/ ١٤١( )رقم/ ١3٢0(، وانظر )١0( تار
حلية األولياء )8/ ٢٢٧(.
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وهو  “ثــقــة  )١85هـــــ(،  الكوفي  يـــاد  ز بــن  مطلب   -

،  دفن  كتبه،  فوق وكيع في السن، صاحب سنة وخير

كية  تحول من الكوفة إلى قرية تقال سحلبون بين أنطا

أبو أسامة إلى قريته،  دفن  كتبه وقال ال  وحلب، فآواه 
يصلح قلبي عليها”<?>.

- علي بن مسهر )١8٩هـــ(: قال يحيى بن معين: 

كان علي بن مسهر يجيئني،  “ : قال عبد اهلل بن نمير

فيسألني: كيف حديث كذا؟ وكان قد دفن كتبه”))).

أبــو  - عــطــاء بــن مسلم الــخــفــاف )١٩0هــــــ(: قـــال 

كان شيخا صالحا يشبه يوسف بن أسباط،  حاتم: “

فيه  وقـــال  حــديــثــه”)))،  يثبت  فــا  كتبه،  دفــن  وكـــان 

جعل  ثم  كتبه  دفن  صالحا  شيخا  كان  “ حبان:  ابن 

فيخطئ  التوهم  على  بالشيء  يأتي  فكان  يحدث، 

كير في أخباره وبطل االحتجاج به إال فيما   فكثر المنا

وافق الثقات”))).

قال  ـــ(:  ــ )١٩5هـ الشيباني  أســبــاط  بــن  يــوســف   -

كان قد دفن كتبه، فكان ال يجئ بحديثه  ي: “ البخار

كما ينبغى”)))، وقال شعيب بن حرب: “قلت ليوسف 

كيف صنعت بكتبك؟ قال: جئت إلى  بن أسباط: 

الماء  جاء  حتى  دفنتها  الماء  نضب  فلما  الجزيرة، 

عليها فذهبت، قلت: فما حملك على ذلك؟ قال: 

أردت أن يكون الهّمُ همًا واحدًا”)))، وقال ابن عدي: 

)١( سير أعام النباء )١6/ ١3(.
)٢( ميزان االعتدال )3/ ٧6( )رقم/ 568٤(.

)3( المجروحين البن حبان )٢/ 5٧(.
)٤( ميزان االعتدال للذهبي )٤/ ٤6٢( )رقم/٩856(.

)5( ضعفاء العقيلي )٤/ ٤5٤( )رقم/٢08٤(.

“ويوسف هذا هو عندي من أهل الصدق، إال أنه لما 

يشتبه  و فيغلط  حفظه  على  يحمل  كان  كتبه  عدم 

عليه، وال يتعمد الكذب”))).

- مؤمل بن إسماعيل )٢06هـــ(: قيل في ترجمته: 

“دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه”))).

-سلم بن ميمون الخواص )٢١3هـ()8(: قال محمد 

كان سلم بن ميمون الخواص  بن عوف الحمصي: “

دفن كتبه، وكان يحدث من حفظه فيغلط”))).

الحارث( )٢٢٧هـــ(: قال  الحافي )بشر بن  - بشر 

الــورع  في  رأســا  كــان  فقد  نفسه،  يــزم  كــان  “ الذهبي: 

كثير  “ أيضًا:  وقال  إنه  دفن  كتبه”)١0(،  ثم  واإلخــاص، 

شهوة  من  يخاف  و الرواية،  يكره  كان  أنه  إال  الحديث 
النفس في ذلك، حتى أنه  دفن  كتبه”.

ي )٢٤6هـ(: وقد قال: “لما  - أحمد بن أبي الحوار

اجتهد  بني؛  يا  قــال:  سليمان؛  أبــي  على  أبــي  دلني 

فيما آمرك، وال تكتم عني شيئًا من أسرارك، فصحبته 

العلم  طلبت  قــد  يــومــا:  لــي  قــال  حتى  صحبته،  مــا 

أن  إيـــاك  و اإلخـــاص،  نفسك  مــن  فاطلب  وعــرفــتــه، 

تطلب بالعلم غير اهلل فيمنعك، قال: فأخذت كتبي 

، وأقبلت على العبادة”)))). كلها وغرقتها في البحر

)6( الكامل في الضعفاء البن عدي)٧/ ١58( )رقم/ ٢066(.
)٧( تهذيب التهذيب )3٢/ 383(.

حــدود  فــي  »تــوفــي   :)١8٧  /١5( بالوفيات  الــوافــي  وفــي   )8(
العشرين والمائتين«.

)٩( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٤/ ٢6٧( )رقم/١١50(.
)١0( سير أعام النباء )١0/ ٤٧0( )رقم/ ١53(.

)١١( تهذيب الكمال للمزي )١/ 3٧3(.
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كريب )٢٤8هـ(:  كريب محمد بن العاء بن  - أبو 

تدفن  أن  بكتبه  كــريــب  ــو  أبـ “أوصــــى  مــطــيــن:   قـــال 

معه، فدفنت”))).

)١( تذكرة الحفاظ للذهبي )٢/ 63(.

المبحث الثاني

دراسة تطبيقية ألحاديث ضعفت 
من أجل حفظ راٍو تخلص من كتبه

ي  وهذه بعض األمثلة التي تبين أثر تخلص الراو

ياته. من كتبه على مرو

فيه  قال  ذكــره،  سبق  الــذي  ميمون  بن  سلم  فهذا 

، ال يتابع عليها”. كير العقيلي: “حدث بمنا

عوف  بن  محمد  “وسمعت  حاتم:  أبــي  ابــن  قــال 

الحمصي وحدثنا عن  سلم  بن  ميمون الخواص، عن 

أبي  يــس، عن  إدر أبــي  الــزهــري، عن  ابــن عيينة، عن 

قتل  عن   � اهلل  رسول  نهى  قال:  الخشني؛  ثعلبة 

يقول:  عــوف  بن  محمد  فسمعت  والــولــدان،  النساء 

يبين  ولــم  الحديث،  هــذا  في  غلط  سلم  بن  ميمون 

يتفق  ولم   ، هو ما  الصحيح  يبين  ولم  هذا،  من  كثر  أ

لي سؤال أبي عن ذلك!!”)٢( ثم ذكر الوجه الصحيح.

إلى  الخطأ  نسبة  الــفــائــدة  مــن  النقل  هــذا  وفــي 

بعد  الطبراني  قــال  بل  الــخــواص،  ميمون  بن  سلم 

الــزهــري إال  يــرو هــذا الحديث عــن  لــه: “لــم  روايــتــه 

سفيان بن عيينة،  تفرد  به:  سلم الخواص”،)3( وفيه 

ذكر تفرده به.

)٢( العلل البن أبي حاتم )ص/ ٧80( )ح/ ١00٤(.
)3( المعجم األوسط للطبراني )٧/ ١١3( )ح/٧0١١(.
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العقيلي:  فيه  قــال  أســبــاط؛  بــن  يوسف  وكــذلــك 

كتبه  دفــن  العابدين،  من  كــان  أسباط  بن  “يوسف 

أصل  ال  ما  منها  بأحاديث  حفظه  من  بعُد  فحدث 

له، ومنها ما يخطئ فيه، فمما يخطئ فيه ما حدثناه 

محمد بن عبد اهلل الحضرمي حدثنا عبد اهلل بن فتيق 

حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن )محمد بن 

كان  النبي �  أنــس أن  قــتــادة عــن  جــحــادة( عــن 

َيُطوُف على نسائه فيغتسل غسا واحدا.

نعيم،  أبــو  حدثنا  إسماعيل،  بــن  محمد  حدثنا 

عن  أنــس  عن  قتادة  عن   ) )معمر عن  سفيان  حدثنا 

النبي � بنحوه وهذا أولى”))).

ابــن أبــي حاتم: “وســألــت أبــي عن حديث  وقــال 

أسباط،  بــن  يوسف  عــن  واضـــح،  بــن  المسيب  رواه 

، عن  ، عن جابر ي، عن محمد بن المنكدر عن الثور

النبي �، قال : مداراة الناس صدقة، قال أبي: هذا 

دفن  أسباط  بن  ويوسف  لــه،  أصــل  ال  باطل  حديث 

)١( ضعفاء العقيلي )٤/ ٤5٤( )رقم/٢08٤(، يريد بهذا أن رواية 
( عن قتادة عن أنس،  ي إنما هي عن )معمر سفيان الثور
وليست عن )محمد بن جحادة(، وكذلك حكم أبو زرعة 
سفيان  طريق  من  الحديث  ى  رو من  على  بالوهم  ي  الراز
ي، عن  : الثور ي عن حميد عن أنس، فقال: »إنما هو الثور
البن  الحديث  علل  راجع:  أنس«،  عن  قتادة،  عن   ، معمر
أبي حاتم )ح/١٩( )ص/ ١٩٩(، وأما متن الحديث فثابت 
كتاب الحيض، باب  صحيح، رواه مسلم في صحيحه، 
الفرج  وغسل  له،  الوضوء  واستحباب  الجنب،  نوم  جواز 
كل أو يشرب أو ينام أو يجامع، )ح/ ٧08(،  إذا أراد أن يأ
أنس  يد عن  ز ١٤0( من طريق شعبة عن هشام بن  )ص/ 

رضي اهلل عنه.

كتبه”)))، وقال الخليلي: “غريب تفرد به يوسف وهو 
زاهد، إال أنه لم يرض حفظه..”<?>.

واالستنشاق  “المضمضة  حديث  طرق  ذكر  وفي 

ثًا فريضة للجنب”، قال الكتاني: “األول: من طريق  ثا

الحلبي،  محمد  بن  بركة  وعنه  أسباط،  بن  يوسف 

لم  األزدي:  قال  بن مسلم،  واآلخــران من طريق همام 

يحدث به إال يوسف، ولم يتابع عليه، وكان يحدث 

كما  من حفظه بعد أن  دفن  كتبه؛ فا يجيء حديثه 

فلعله  الحديث  كان يسرق  بن مسلم  ينبغي، وهمام 
سرقه من يوسف..”<?>.

أبي  ابن  قال  الخفاف؛  رواية عطاء بن مسلم  وفي 

بن  عبيد  رواه  حديث  عن  زرعــة  أبــو  “وسئل  حاتم: 

جّناد، عن عطاء بن مسلم، عن فطر بن خليفة، عن 

سلمة عن شرحبيل، عن ابن عباس، عن النبي �، 

أنه قال: من أدرك له في اإلسام ابنتان، فأحسن إليهما 

ما صحبتاه، ثم مات، أدخلتاه الجنة، فقال أبو زرعة: 

، عن شرحبيل بن سعد، عن  هذا خطأ، إنما هو فطر

ابن عباس، عن النبي �، كذا حدثنا أبو نعيم، عن 

، والخطأ من عطاء بن مسلم”))). فطر

»أهدى  قــال:  عباس  ابن  عن  الزوائد  مجمع  وفي 

فذكر  فاستصغرها...  بكرة  أبــي  إلــى   � اهلل  رســول 

 ، الحديث)٤(، قال الهيثمي: “رواه الطبراني في الكبير

 )١580  -  ١5٧٩ )ص/  حــاتــم  أبــي  البــن  الحديث  علل   )٢( 
)ح/ ٢35٩(.

 )١365-١36٤ )ص/  حــاتــم  أبـــي  البـــن  الــعــلــل  كــتــاب   )3( 
)ح/ ٢0١3(.

)٤( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢/ ٢٧٤( )ح/ 3656(.
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وفيه عطاء بن سالم)١( الخفاف، وثقه ابن حبان وقال 

غيره: ضعيف، وهو رجل صالح، ولكنه  دفن  كتبه فا 

يثبت حديثه”.

ينسب  مــا  فكثيرًا  إسماعيل،  بــن  مؤمل  وكــذلــك 

الخطأ إليه، قال ابن أبي حاتم: “سمعت أبي، وحدثنا 

بحديث عن عيسى بن يونس الرملي، عن مؤمل بن 

إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن شميط بن 

، عن أنس: أن رجا  عجان، عن رجل يقال له: زهير

 � النبي  فباع  متاعًا،  وترك  مات  الصفة  أهل  من 

متاعه فيمن يزيد.

ووهــم  الحنفي،  بكر  أبــو  هــو  زهير هــذا  أبــي:  قــال 

مؤمل في لفظ متن هذا الحديث”))).

)١( كذا، وصوابها مسلم، واهلل أعلم.
أنه  يعني   )١١١6 )ح/   )8٤٤-8٤3 )ص/  العلل  كتاب   )٢(
، فأدخل حديثًا في  جعل هذا اإلسناد لمتن حديث آخر
حديث؛ إذ متنه بهذا اإلسناد عن زهير -أبي بكر الحنفي- 
إلى  جاء   ، األنصار من  رجًال  أن  عنه،  اهلل  رضي  أنس  عن 
النبي � يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، 
فيه  نشرب  وقــدح  بعضه،  ونبسط  بعضه،  نلبس  حلس 
الماء، قال: »ائتني بهما«، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول 
اهلل � بيده، ثم قال: »من يشتري هذين؟« فقال رجل: 
مرتين  درهــم؟«  على  يزيد  »من  قال:  بدرهم،  آخذهما  أنا 
ثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه  أو ثا
»اشتر  وقـــال:  ي،  ــار ــص األن فأعطاهما  الدرهمين،  وأخــذ 
باآلخر قدوما،  إلى أهلك، واشتر  فانبذه  بأحدهما طعاما 
فأتني به« ، ففعل، فأخذه رسول اهلل �، فشد فيه عودا 
بيده، وقال: »اذهب فاحتطب وال أراك خمسة عشر يوما« 
، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، 
قال:  ثم   ، ثوبا«  وببعضها  طعاما  ببعضها  »اشتر  فقال: 

وقال -ابن أبي حاتم-: “وسألت أبي عن حديث 

عن  سلمة،  بن  حماد  عن  إسماعيل،  بن  مؤمل  رواه 

قـــال: مــن بنى  النبي �،  أنـــس، عــن  ثــابــت، عــن 

مسجدًا في الدنيا بنى اهلل له مسجدًا في اآلخرة، قال 

أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه مؤمل، حدثنا أبو سلمة، عن 

حماد، عن ثابت، أن النبي �، مرسل، وعن حماد، 

والصحيح:   ،� النبي  عــن  أنــس،  عــن  أبـــان،  عــن 

حديث أبي سلمة”))).

وقــال)٤(: “وسألت أبي عن حديث: رواه مؤمل بن 

عن  حميد،  عــن  سلمة،  بــن  حماد  عــن  إسماعيل، 

ثابت،  عن  حماد،  عن  عــبــادة،  بن  روح  ورواه  أنــس، 

“ألظوا)))  قــال:   ،� النبي  عن  أنــس،  عن  وحميد، 

كرام”. بذي الجال واإل

يه عن أبان  يد يرو قال أبي: هذا خطأ، حماد بن ز

أبــو محمد قــال:  ــس، أخبرنا  أبــي عــيــاش، عــن أن بــن 

حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، 

نكتة في وجهك  والمسألة  أن تجيء  »هذا خير لك من 
مدقع،  فقر  لــذي  إال  تصلح  ال  المسألة  إن  القيامة،  يــوم 
أبو  اللفظ:  بهذا  رواه  موجع«،  دم  أو  مفظع،  غرم  لذي  أو 
الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة،  كتاب  داود في سننه، 
كتاب  السنن؛  في  ماجه  وابن   ،)١6٤١ )ح/   )٢85 )ص/ 
التجارات، باب بيع المزايدة، )ص/ 3٧8( )ح/ ٢١٩8(.

)3( كتاب العلل )ص/ ١36١( )ح/ ٢008(.
)٤( ابن أبي حاتم.

الزموه واثبتوا عليه  )5( قال ابن األثير في معنى )ألظوا(: »أي 
يــقــال: ألظ  بــه فــي دعــائــكــم،  ــروا مــن قــولــه والتلفظ  كــث وأ
في  النهاية  عليه«  وثــابــر  لزمه  إذا  إلظاظا،  يلظ  بالشيء 

، )٤/ ٢5٢( مادة لظظ. غريب الحديث واألثر
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عن ثابت، وحميد، وصالح المعلم، عن الحسن، عن 

النبي �، وهذا الصحيح وأخطأ المؤمل”))).

حديث  ــذا  “ه تعالى:  اهلل  رحمه  الترمذي  ــال  وق

ى هذا عن حماد بن  إنما يرو غريب وليس محفوظ، و

سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي �، وهذا 

ومؤمل غلط فيه، فقال: عن حماد عن حميد  أصح، 

عن أنس، وال يتابع فيه”))).

عن  كامه  تفصيل  فــي  الشهيد  عمار  ابــن  ــال  وق

والمؤمل  شيبان  فيه  وهــم  حديث  “وهـــذا  حــديــث: 

جميعًا، فأما المؤمل فكان قد  دفن  كتبه وكان يحدث 

خطأ  سبب  هنا  فبين   ،)3(” الــكــثــيــر فيخطئ  حفظا 

المؤمل فيه، وهو دفنه لكتبه.

***

 )١3٩6-١3٩5 )ص/  حــاتــم  أبـــي  البـــن  الــعــلــل  كــتــاب   )١(
)ح/٢06٩(.

)٢( جامع الترمذي )ص/ 800( )ح/ 35٢5(.
)3( علل األحاديث في صحيح مسلم )ص١0٧( )رقم/ ٢٤(.

المبحث الثالث

خالصة في أثر تخلص الراوي 
من كتابه على روايته

ــاديـــث التي  ــن األحـ ــره م ــي يــتــضــح مــمــا ســبــق وغ

من  واختلط  كتبه  دفــن  راويــهــا  كــون  ألجــل  ُضعفت 

الرواية، خاصة  بالغ على  أثر  الكتب  بعدها أن لدفن 

، وكذلك  لمن كان ضبطه ضبط كتاب ال ضبط صدر

كام أئمة الجرح والتعديل بيان شيء من ذلك،  في 

قال أبو حاتم بن حبان البستي في محمد بن عبيد 

كتبه ذهبت، وكان  أن  إال  كان صدوقًا  العرزمي: “ اهلل 

ويهم فكثر  الحفظ فجعل يحدث من حفظه  رديء 

يحيى القطان  كير في روايته، تركه ابن المبارك و المنا

لكونه  بيان  وهذا  معين”)))،  بن  يحيى  و مهدي  وابن 

في  الخطأ  فوقع  كتبه  دفــن  بعد  حفظه  على  اعتمد 

كان محمد بن عبيد اهلل العرزمي  روايته، قال وكيع: “

كتبه، فكان يحدث حفظًا،  رجًال صالحًا قد ذهبت 

فمن ذلك أتي”)))، وقال جعفر بن أبان: “قلت ال بن 

: ما تقول في محمد بن عبيد اهلل العرزمي؟ فقال:  نمير

رجل صدوق، ولكن ذهبت كتبه، وكان ردئ الحفظ، 

ومن ثم أنكرت أحاديثه”))).

)٤( المجروحين البن حبان )٢/ ١٧٩(.
.)١80 /٢( )5(
.)١80 /٢( )6(



10٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـ  د. نجاة فالح المكمش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاتم  أبو  قال  الخواص:  ميمون  بن  سلم  وكذلك 

كتب  ي: “أدركت سلم بن ميمون الخواص ولم أ الراز

شبه  منكرًا  حديثًا  األحمر  خالد  أبي  عن  ى  رو عنه، 

كان  الموضوع”)))، وقال محمد بن عوف الحمص: “

سلم بن ميمون الخواص  دفن  كتبه وكان يحدث من 

“قال  ترجمته:  في  الذهبي  وقال  فيغلط”)٢(،  حفظه 

من  وهــو  مقلوبة،  وبأسانيد  بمتون  ينفرد  عــدي:  ابــن 

كبار الصوفية، وقال ابن حبان)3(: وكان من كبار عباد 

أهل الشام، غلب على الصاح حتى غفل من حفظ 

العقيلي  وقــال  بـــه”)))،  يحتج  فا  إتقانه،  و الحديث 

كير ال يتابع عليها”))). رحمه اهلل تعالى: “حدث بمنا

كما قيل في ترجمة مؤمل بن إسماعيل )٢06هـ(: 

ــن حــفــظــه، فكثر  ــبــه، فـــكـــان يـــحـــدث مـ كــت ــن  ــ “دفـ

كتبه وحدث  خطؤه”)))، وفي الكاشف: “وقيل: دفن 

إنما  الخطأ  كــون  في  واضــح  وهــذا  فغلط”)))،  حفظا 

جاء في روايته بعد دفنه لكتبه كنتيجة لهذا لفعل.

)١( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٤/ ٢6٧( )رقم/١١50(.
)٢( الجرح والتعديل البن أبي حاتم )٤/ ٢6٧(.

)3( المجروحين البن حبان )١/ 3٤5(: قال: »سلم بن ميمون 
عليه  غلب  ممن  وقرائهم  الشام  أهل  عباد  من  الخواص 
فربما  إتقانه،  و الحديث  حفظ  عن  غفل  حتى  الصاح 
فبطل  يقلبه  توهمًا  ال  تعمدًا،  و الشيء  بعد  الشيء  ذكــر 

ي إذا لم يوافق الثقات«. االحتجاج بما يرو
)٤( ميزان االعتدال للذهبي )٢/ ١86- ١8٧(.

)5( ضعفاء العقيلي )٢/ ١65(.
)6( تهذيب التهذيب )3٢/ 383(.

 /٢( الستة  الكتب  في  روايــة  له  من  معرفة  في  الكاشف   )٧(
30٩( )رقم/ 5٧٤٧(.

من  تخلص  ممن  الــرواة  من  كثيرًا  أن  والخاصة 

كتبه وقع في روايته الوهم والغلط كنتيجة لهذا الفعل، 

لبعض  تضعيفهم  فــي  األئــمــة  مــن  كثير  ــرح  ص ــد  وق

ضعف  في  يكمن  السبب  بأن  إعالها  و األحاديث 

ي وتخليطه بعد تخلصه من كتبه، كما سبق في  الراو

الرواة  بعض  أن  التنبيه  مع  وغيرها،  المذكورة  األمثلة 

الكتب على  يؤثر تخلصه من  ولم  كان حافظًا متقنًا 

ي وغيره كما هو معلوم، وبعضهم  روايته كسفيان الثور

تخلص من كتبه إال أنه لم يرِو - فيما وصلت إليه بعد 

الخطأ  يقع  فلم  الكتب،  من  تخلصه  بعد   - البحث 

وما عدا  ي،  الحوار أبي  بن  السبب، مثل أحمد  لهذا 

كتبه على روايته ظاهر  ي من  الراو ذلك فأثر تخلص 

في غلطه ووهمه في الرواية.

بتعمد  ســواء   - الكتب  فقدان  فــإن  عــام  وبشكل 

كتبه  احترقت  مــن  تعمد  غير  مــن  أو  صاحبها  مــن 

على  ــر  ــ أث لـــه   - غــرقــت  أو  ســرقــت  أو  ضــاعــت   أو 

رواية صاحبها.

***
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تخلص المحدثين من كتبهم وأثرُه في الرواية 

الخاتمة

كرم الذي يّسر وأعان.. وحيث  الحمد هلل الجواد األ

ئ الكريم  وصلت لنهاية الدراسة أضع بين يدي القار

أهم النتائج التي توصلت إليها: .

من  األثبات  الثقات  العلماء  بعض  إتــاف  أن   .١

لم  وغــيــره-  ي  الــثــور -كسفيان  لكتبهم  المحدثين 

يكن فيه إضاعة لشيء من الحديث، بل هم حفاظ 

ونقله  لتاميذهم  الحديث  من  حفظوه  ما  أدوا  نقاد 

التاميذ إلى من بعدهم ونشروه.

لرأي  إذا لم يكن  العلم  كتب  التخلص من  أن   .٢

إضاعة  فيه  فإن  تنقيح  لهدم  أو  صاحبه  عنه  تراجع 

للمال.

كتبهم -مع عدم  الرواة الذين تخلصوا من  3. أن 

في  والخطأ  الخلل  وقــع  ياتهم-  لمرو حفاظًا  كونهم 

روايتهم بعد ذلك.

تضعيفهم  فــي  نــصــوا  العلل  وأئــمــة  الــنــقــاد  أن   .٤

من  كانت  الحديث  علة  أن  على  األحاديث  لبعض 

جهة راٍو تخلص من كتبه فاختلط.

للعبادة  التفرغ  بنية  الكتب  من  التخلص  أن   .5

واالنشغال بها عن العلم من تلبيس إبليس، إذ طلب 

العلم عبادة لمن أخلص فيه هلل تعالى.

التوصيات:

حدة  على  راٍو  كل  يات  مرو دراســة  تتم  أن  أوصــي 

دراسة تفصيلية. 

والحمد هلل رب العالمين.

قائمة المراجع

سير  أحمد،  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  َهــبــي، 
َ

الــذ  .١

بإشراف  محققين  مجموعة  تحقيق:  النباء،  أعــام 

شعيب األرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

١٤05 هـ - ١٩85 م. 

إبراهيم  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أبي  ابن   .٢

بن عثمان بن خواستي العبسي، أبو بكر )ت٢35هـ(، 

تحقيق:   ، واآلثـــار األحــاديــث  في  المصنف  الكتاب 

الرياض،   - الرشد  الحوت، ط. مكتبة  كمال يوسف 

الطبعة األولى، ١٤0٩هـ. 

3. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن 

ثابت، تحقيق سعد عبد الغفار علي، تقديم الشيخ 

د. محمد بن عمر بن سالم بازمول، ط. دار االستقامة، 

الطبعة األولى، ١٤٢٩هـ - ٢008م. 

الرحمن  عبد  الفرج  أبي  لإلمام   ، الخاطر صيد   .٤

حققه  ـــ(،  )ت5٩6هـ البغدادي  القرشي  ي  الجوز بن 

ط.  عيون،  محمد  بشير  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج 

مكتبة دار البيان، الطبعة األولى ١٤١٤هـ - ٢003م. 

قليج  بــن  مغلطاي  الــديــن  عــاء  الــبــكــجــري،   .5

الــكــمــال،  تــهــذيــب  كــمــال  إ ـــ(،  هـ )ت٧6٢  الحنفي 

ــن مــحــمــد،  ــادل بـ ــ ــو عــبــد الـــرحـــمـــن عـ ــ  تــحــقــيــق: أب

الحديثة  الفاروق  ط.  إبراهيم،  بن  أسامة  محمد  وأبو 

، الطبعة األولى ١٤٢٢هـ - ٢00١م.  للطباعة والنشر

6. الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن 

عبد اهلل الرومي الحموي )ت 6٢6هـ(، معجم األدباء 
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ـ  د. نجاة فالح المكمش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحسان  تحقيق:  األديب(،  معرفة  إلى  يب  األر )إرشاد 

الطبعة:  بيروت،  اإلســامــي،  الغرب  دار  ط.  عباس، 

األولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م. 

٧. المقدسي، محمد بن مفلح، أبو عبد اهلل )ت: 

تحقيق:  المرعية،  والمنح  الشرعية  اآلداب  ٧63هـ(، 

الرسالة -  القيام، ط. مؤسسة  شعيب األرنــؤوط، عمر 

بيروت - لبنان، ١٤١٧هـ - ١٩٩6م. 

ي، عبد الرحمن بن علي بن محمد،  8. ابن الجوز

العربي -  إبليس، ط. دار الكتاب  الفرج، تلبيس  أبو 

بيروت، الطبعة األولى ، ١٤05 - ١٩85. 

أبو عبد اهلل  الزهري، محمد بن سعد بن منيع   .٩

البصري، الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان عباس، 

- بيروت، الطبعة : ١ - ١٩68 م.  ط. دار صادر

١0. األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل، حلية 

األولياء وطبقات األصفياء، ط. دار الكتاب العربي - 

بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤05هـ. 

١١. الفهرست، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، 

ط. دار المعرفة - بيروت، ١3٩8 هـ - ١٩٧8 م. 

، أبو الفداء،  ١٢. القرشي، إسماعيل بن عمر بن كثير

البداية والنهاية، ط. مكتبة المعارف - بيروت. 

إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  ي،  البخار  .١3

، تحقيق: السيد  يخ الكبير أبو عبد اهلل الجعفي، التار

 . ي، ط. دار الفكر هاشم الندو

عن  وفيه  معين  بن  يحيى  عن  الرجال  معرفة   .١٤

علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 

عبد اهلل بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن 

بن عون  بن معين  يا يحيى  زكر أبو   ، بن محرز القاسم 

بالوالء،  المري  الرحمن  عبد  بن  بسطام  بن  يــاد  ز بن 

البغدادي )ت ٢33هـ(، تحقيق: الجزء األول: محمد 

دمشق،   - العربية  اللغة  مجمع  ط.   ، القصار كامل 

الطبعة: األولى، ١٤05هـ، ١٩85م. 

محمد  حاتم  أبــي  بــن  الرحمن  عبد  ي،  ــراز الـ  .١5

والتعديل،  الجرح  التميمي،  محمد  أبو  يــس  إدر  بن 

ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة األولى 

 .١٩5١٢٧١ - ٢ ،

 ١6. الـــمـــزي، يــوســف بـــن الـــزكـــي عــبــد الــرحــمــن 

الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  الحجاج،  أبــو 

تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط.  مؤسسة الرسالة - 

بيروت، الطبعة األولى ، ١٤00 - ١٩80م. 

١٧. الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 

، ميزان االعتدال في نقد  أحمد بن عثمان بن قايماز

دار  ط.  ي،  البجاو علي  بن  محمد  تحقيق  الرجال، 

الطبعة  لبنان،   - بيروت   - والنشر  للطباعة  المعرفة 

األولى )١38٢هـ - ١٩63م(. 

بـــن صــالــح  بـــن عــبــد اهلل  أحــمــد  الــعــجــلــي،   .١8 

أبو الحسن الكوفي، معرفة الثقات، ط.  مكتبة الدار 

- المدينة المنورة، الطبعة األولى، ١٤05 هـ - ١٩85م. 

يــخ أصــبــهــان، أخــبــار أصــبــهــان، أبــو نعيم  ١٩. تــار

أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 

ي  مهران األصبهاني )ت ٤30هـ(، تحقيق: سيد كسرو

الطبعة:  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  ط.  حسن، 

األولى، ١٤١0 هـ-١٩٩0م. 

ــان،  ــب ــن ح بـ أبــــو حـــاتـــم مــحــمــد  ــي،  ــت ــس ــب ال  .٢0

دار  ط.  زايــد،  إبراهيم  محمود  تحقيق:  المجروحين، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تخلص المحدثين من كتبهم وأثرُه في الرواية 

الوعي - حلب. 

٢١. العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، 

، تــحــقــيــق: عــبــد الــمــعــطــي أمين  الــضــعــفــاء الــكــبــيــر

الطبعة  بيروت،  العلمية -  المكتبة  دار  قلعجي، ط. 

األولى، ١٤0٤هـ - ١٩8٤م. 

٢٢. الجرجاني، عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن 

محمد أبو أحمد، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: 

ي، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة  يحيى مختار غزاو

الثالثة، ١٤0٩ هـ- ١٩88م. 

، تهذيب  ٢3. العسقاني، أحمد بن علي بن حجر

الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة  مطبعة  التهذيب، 

الطبعة األولى، ١3٢6هـ . 

أيبك،  بــن  خليل  الــديــن  صــاح  الــصــفــدي،   .٢٤

الوافي بالوفيات، ط. دار إحياء التراث العربي/ ٢000م. 

واألعــام،  المشاهير  ووفيات  اإلســام  يخ  تار  .٢5

ــن أحــمــد بن  ب أبـــو عــبــد اهلل محمد  ــديــن  ال شــمــس 

 عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت ٧٤8هـ(، تحقيق: عمر 

العربي،  الــكــتــاب  دار  ط.  الــتــدمــري،  الــســام  عبد 

بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١3 هـ - ١٩٩3 م. 

ــمــاز  ــاْي  ٢6. مــحــمــد بــن أحــمــد بــن عــثــمــان بــن َق

أبو عبد اهلل )ت ٧٤8هـ(، تذكرة الحفاظ، الذهبي، ط. 

األولى،  الطبعة  لبنان،   - بيروت  العلمية  الكتب  دار 

١٤١٩هـ- ١٩٩8م. 

ي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم  ٢٧. الراز

تحقيق  العلل،  كتاب  الحنظلي،  يس  إدر بن  محمد 

فريق من الباحثين، بإشراف وعناية د. سعد بن عبد 

الجريسي،  الرحمن  عبد  بن  خالد  د.  الحميد،  اهلل 

األولـــى الطبعة  الــوطــنــيــة،  فــهــد  الــمــلــك  مكتبة   ط. 

١٤٢٧هـ - ٢006م. 

بن  أيــوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الطبراني،   .٢8

مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: 360هـ(، 

بن  اهلل  عــوض  بن  طــارق  تحقيق:  األوســط،  المعجم 

ط.  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  عبد   محمد, 

دار الحرمين - القاهرة، ١٤١5 هـ - ١٩٩5 م. 

أبو  يني  القزو أحمد  بن  اهلل  عبد  بن  الخليل   .٢٩

يعلى، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليلي، 

مكتبة  ط.  ــس،  ي إدر عمر  سعيد  محمد  د.  تحقيق: 

الرشد - الرياض، الطبعة األولى ، ١٤0٩. 

الشنيعة  األخبار  عن  المرفوعة  الشريعة  تنزيه   .30

بن  علي  بن  محمد  بن  علي  الدين،  نور  الموضوعة، 

عبد الرحمن ابن عراق الكناني )ت ٩63هـ(، تحقيق: 

عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد اهلل محمد الصديق 

ي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة:  الغمار

األولى، ١3٩٩ هـ. 

نور  الحسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع   .3١

)ت  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين 

80٧هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، ط. مكتبة 

القدسي، القاهرة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م. 

ينـي، أبـو عبـد اهلل محمد بن يزيد الشـهير  3٢. القزو

أحاديثـه  علـى  حكـم  ماجـه،  ابـن  سـنن  ماجـه،  بابـن 

األلبانـي،  الديـن  ناصـر  محمـد  عليـه  وعلـق  وآثـاره 

اعتنـى بـه أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، 

يـاض،  الر يـع،  والتوز للنشـر  المعـارف  مكتبـة  ط. 

األولـى.  الطبعـة 
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ـ  د. نجاة فالح المكمش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33. السجستاني، سليمان بن األشعث، سنن أبي 

الشيخ  عليه  وعلق  وآثــاره  أحاديثه  على  حكم  داود، 

محمد ناصر الدين األلباني، اعتنى به مشهور حسن 

يع،  والتوز للنشر  المعارف  مكتبة  ط.  سلمان،  آل 

الرياض، الثانية )١٤٢٧هـ - ٢00٧م(. 

، مجد الدين أبو السعادات المبارك  3٤. ابن األثير

الكريم  عبد  ابــن  محمد  بــن  محمد  بــن  محمد  بــن 

غريب  في  النهاية  606هـــ(،  )ت  ي،  الجزر الشيباني 

ى، محمود  ، تحقيق: طاهر أحمد الزاو الحديث واألثر

بيروت،   - العلمية  المكتبة  ط.  الطناحي،  محمد 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

سنن  سورة،  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،   .35

الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول 

اهلل � ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، 

المعروف بجامع الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره 

األلباني،  الدين  ناصر  محمد  العامة  عليه:  وعلق 

أبـــو عــبــيــدة مــشــهــور حــســن آل سلمان،  ــه  ب  اعــتــنــى 

يــاض،  ــر ال يــع،  والــتــوز للنشر  الــمــعــارف  مكتبة   ط. 

الطبعة األولى. 

كتاب الصحيح المسلم  36. علل األحاديث في 

الحسين  أبيب  بن  محمد  الفضل  أبو  الحجاج،  بن 

بن  حــازم  بن  محمد  بن  عمار  بن  محمد  بن  أحمد 

الشهيد  ي،  الــهــرو ــارودي،  ــج ال الــجــارود  بــن  المعلى 

)ت3١٧هـ(، تحقيق: علي بن حسن الحلبي، ط. دار 

يع - الرياض.  الهجرة للنشر والتوز

بن  عثمان  بــن  أحمد  بــن  محمد  الذهبي،   .3٧

الكتب  في  روايــة  له  من  معرفة  في  الكاشف   ، قايماز

الــوفــاء  أبــي  الــديــن  بــرهــان  لــإلمــام  وحاشيته  الستة، 

الحلبي ٧53  العجمي  ابن  إبراهيم بن محمد سبط 

- 8٤١ ه رحمهما اهلل تعالى، قابلهما بأصل مؤلفيهما 

محمد  نصوصهما:  وخرج  عليهما  وعلق  لهما  وقدم 

القبلة  دار  ط.  الخطيب،  نمر  محمد  أحمد  عوامة، 

للثقافة االسامية - مؤسسة علوم القرآن جدة، الطبعة 

االولى ١٤١3 - ١٩٩٢م، السعودية - جدة. 

ــــاح، ذهــاب  ف ــد  ــ زاي مــحــمــد  د.  الــعــتــيــبــي،   .38

منشور  محمكم  بحث  ي،  ــراو الـ على  وأثــره  الكتاب 

العلوم،  دار  كلية  اإلسامية،  الــدراســات  مجلة   في 

جامعة المنيا. 

داود  ــا  ــ أبـ ــري  ــ ــ اآلجـ عــبــيــد  ــي  ــ أبـ ــؤاالت  ــ ــ سـ  .3٩

أبو داود سليمان  السجستاني في الجرح والتعديل، 

بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

محمد  المحقق:  ٢٧5هـــ(،  )ت  ِجْستاني  الّسِ األزدي 

العلمي  البحث  عــمــادة  ط.  الــعــمــري،  قــاســم  علي 

المملكة  الــمــنــورة،  المدينة  اإلســامــيــة،  بالجامعة 

العربية السعودية، الطبعة األولى، ١٤03هـ/١٩83م. 

***




